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 ةلباو نضاعرك د اها

 كلامن قر اهب

 نو وانلا ءافضلا هلا لها اضيا

 روزآلا ن رارضرك 3 م.

 يدسالا بسر ةسار اضيأ

 كلافن ميرخ ركذ <

 كاف ن ميرخ مالسا ركذ اًضيا

 يلدهم ا ريم ن ةمأسا ركذ

 محلل ! يبا ر كذا اضبأ

 ىرمضلاة مان ورم ركذ | م»

 لك وتلا ميلمت

 ي رمضلا ةماسن. ريم رك | اضيا

 ىرمضلادءملا ىلا ركذا
 ةمجج اكن ىلع ديدهتلا

 يلا ةماثج ن بجصلا ركذ ارضي
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 مدي نك

 م ان أب ةمالسأ |

 ةعاججلا ةالص هل ةليضف
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0 
 8 دقن ريم رأ 1 د

 م : دش 8

 ثيضح كلام 0 8

 بهو ةليففر 2 ا

 ىر ديعلا ريمتن بعصم ركذ امم

 رم

 ءاصربلا ن .ب كلامن ثراملا 1 ال

 «:صيخللا عمك ردتسلا نم كثلاثلا. دليلا نيم اضم سربغ»
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 طع
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 ضيا نس

 دولا

 اضا
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 اضياأ

 ةدتكح
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 نومْضم

 ريم نب تعض لاو

 ىوزخملا ةملس ىناركذ
 ةبيصلا دنع لاشام
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 ريهزنب ل

 ةف ادحن هللا دع 0

 رابنب ةدريباركذ
 هبا ةأرسما كل نم مكح

 ءاضس ن

 يراصن 000 م وعركذ|

 م لك هللا ةنعإ

 لسوهلاو

 رذنلا دبع ةابا ىناركذ

 ىردبلا ةيحأ 1

 هلع هللا لص ينلا باهتصا ب بس لر

 ةعادوينانن باطما 1

 ثراحلا ُ للادعركذ

 يفز مل و نادل
 موت مان ال ينلا تيب لها ميظ.ت

 يم رضحلا نب ءالعلاركذ

 ىدسالا يثدج ن هللا دبع ركذ

 شحج ن هللا دبعنب دم ركؤ
 يبئايبلا هنباو هللا دبعن دب ري ركذ

 ظ ةبتع ن ماه يبارك ذا

 عيب يلا نب صاعلار ا رك ذا
 زب ركن ب سماع هللادبع ركذ
 ناسا خ لع هتنالو تقو هللاديع لامعا

 ةل اه ىلا تا ةلاه و دنهرك ْذ

 ةعمزن هللادع 0
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 تعب ةعباو

 ' ددحا م03 5 حرج | هكا

 هنع هللا ىكر عوك الان هلم رع هد

 ةنع هللا يضرزانسن كلامركذ ا اذا

 هنعهللا ىضرىرذلا دش ىناركذ 3

 ةعا ئردكلا ديعس ىلا ةيصو أ 5

 للملا لا راع ن راع رك ا

 هنعاتلا ىضرهتلا دبع ن رابتر هدو

 راَجَن الىبنلا رافغتسا | اضيإ

 ىنهجلا دل اخ نإ دز ركذ | ه2

 لاطن انب رفغجن كل ريدا اضل

 ريغصلا ةركذ هاب

 0 هللادبع ة واخس ع

 ها ا
 دا 1 ةلئاو 0

 ٌركشلا مايص ءاضق ركذ اضيا
 سحلب تنحادحلا ةناور اضيا

 هند هلرفُغ صالخ هلا هر وس أرق ن< جام

 هنع هَّلاىضر ىفوا ىفا نب هللا دبع ركذ اضيا |[
 مرجشلا ب ادا نم وا ىلا نبا ناك هالد

 7-5 ناهس ةلح ظ هاك

 ايلا مرد ىلا نأ هللا ديع 5 ْ اًضيإا

 قف اتذلا كلامن س : رك عار

 ننام اًضا
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 نا 3كم كلامز

 ىبنلا دعو ةددملا هاك 024
 9. دب 227 : 1 1

 1 مجاجحلل نيل دنع ديع و و أسبا جادا ع دبا اضيإا

 م صونتلا عف كر تشمل نم كلاثلا لخل نيئاضنت سيلا

 تاددعو
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 هدو

 همك

 ةراال/
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 لومُّضق ْ

 ىاذحلا كلام ن لم ركذ

 نب ليثع ركذ
 تااطيىا لايمل ىببنلا ةلافك

 ىبنلا ناك

 يزأا راسق ن لقعم ركذ

 دمع فحم ملام ىط الا عم لانا
 مهشملاو مفاشلا وه ناقرفلا

 هنعهنلا ىطرتا طيف

 نيبحن اليمع تخل

 قزاالفتم ن للادبع رد

 امهنع للاى طر ريهز ىنا ريجنو سكر كذ
 0 كمل ةيقنالا رج ة ةوعد

 ريهز نب بك مال ١

 ريقإ 2 0 دا تنل هديصق

 : موب> 0 6 00 27

 ينْرأا سابا ن 0 1
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 ىزااورمتن ذب اعركذ

 ٍقّرلا ورم ني مقار ركذ

 ةْنْلا نم ةوجنلاو ةرخصلا

 لوا - نب يبا ن . هللا دبع ركذ

 ل نع ادهم ىبنلا مه
 ٠ ئزاضتالا لقؤق نب ن امنالا

 هيراطنالا كلان ب ناك
 يراصنالا ديبل نب دايز
 ” ىراصنالا مزح نب ةرامح ركذ

 لخاس ىلع سمشلا بورغ دنع ربك نم رجا

 0 ريهلا لع سولجلا نعيهنلا

 لنسكسيلبفيعييست
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 اًضاأ

 اضيا
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 بيرس ب

 لومضم

 ثب ثن ديرب 6 ةقيحلا

 اهل ةمحر تناك ةز انج ىلع ىنلا ةالص ؛ اضيا:

 ةاأطرايلا ن رس ركذ

 يربملادا دش نب دروتسلا ركذ

 يرافغلا هضحر نب ءاعا ن فافخ

 ىرايتا رم وأ

 ةرصبىنا نب ةرصب ركذ
 ضر اهلا مريب اركذ

 ةندملا ىلع ممرابا ىلا فالختسا

 يرافغلا ديسانب ةفذح ركذ

 ةعاسلا ةناركد

 ىومالادبسا نب باتعزكذ

 ىئيالاداهلا نب دادش ركذ

 اركذ
 يملا سانلا بءا ةماسا ىنلال وق

 نامالا دب زب هبجو ف نمؤملا دم

 مس وهل او هيلعهنلا لص ىبنلا ىلوم مفارفا 1

 هنعللا ىضر ىسرافلا ناس ركذ

 تييلازعا ان نالض بلا ل

 ءانالا تقو ةداسولا ءاقلابرسملا م رك

 ددز نب ةم أس

 الصم ىسرافلا نايلع مالسا ةصق

 م السلاو ةالصلا هيلع ىسيعركذ

 ريبكسلا بهارلا نم نايس عت

 مالسالا لبق ىمحر افلا نايس قل هرصارك ذ

 نييهارلا نم

 ىسرافلا ناس قتع 0

 ةنمسن هل زمالسا زك ذإ

 « # صيخلتلا عم كر دتسلا نم ثلاثلادلجللا نيماضم سربف اف

 ف .٠ 3
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 د ع هه

 مو ل اود هللا ىلص هلع 51

 هتخسل هجؤو ةئيمسرل 3

 ةمادسالا ع ليل لاس ا

 هنع هللا نكنو عب ران دنم رك ذ اذا

 ريد طرتلادمسركذ د

 دولا 500 2

 ىبان ا "54

 3 را داوسركذ 1 5

 ةيما

 نحا نمت ادهو براق نب داوس مالسا ةيعف 505

 صاع ن نالسرك ذ[ 51
 2 3 نال

 ةحأاب ف ةمصعص رك 2 أضيا

 مالسالا ىلبق ةعاوعص لامعا اًضيا

 ىرعتلا مصاعنب سيق رك ذأ د

 هينبل مصأعنب سبق ةيصو | اضيا

 متهالا ن ورم ا

 متهالا َ و رم نم مالكسلا نسح 1

 دب راض نةنصيع لك ذ

 ا قالا _كذ

 تريلا محا نتن الانا ااا

 مد رس نب دوسالا رك ذ | اضيإ

 هنع هللا ىطرىمسقلا ةمادقنب ةيراجركذ | هن

 ىنقثلا د ومين نب ةوررع رك ذا انها

 نيس اببحاص لثم ةو ع لثم
 دوعسم نب مشا< ركذ

 للا ةيفت ورعرك ذا انا

 يباوسلا ةرمسن ٌرباج ركذ
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 نويضم . | | نومضم

 ةمايقلا تام الامر سك أ هوب هنعدتلا ىذر سابع نب هللادبغر كد | قم

 امههنع هللا ىضررييزلانب للادبعركذ .اضي هب يف ىنلاعم سابعا ةالمص هس
 مالسالا ىف.دولوم لوازيب زلانب هللا. دبع ناك | ه4 نيابع نال ىنلاءاعد | اًضيا
 ممل سابع ن هللادبع ةمآلا هذهربخ | هند
 تلاحق مالسالا يقاميفع ناك يب للا نبأ ١ هك معة رثكك ر حبلا مسن سابع نا ناك ايا
 مايا ةعبس لصاوب ريبزلا نبا ناك | اضيا هسفتل بولا دعل ينلا ءاعد هج

 ديزي عم رييزلا نا لاتق ببس 6و .. ىبنلا تيب ىف ليث ريج سابع ناةءور اضيإ

 .. +. ةفالخنل نيالا نا. ةوعد | ًاضيا | ١.١ ١- نيابغ نا ناارقلا براجرنمن | هم |
 رين نيصح عم ربي للا نبالاتقرك ذ ه١ سابع نبا سا رك ذ | اضِيا
 اهنع هللا ىضر ءاهسا جاجملا ةناها | هورس مولعلا يف سابع نبا رحب ركذ 0

 هماججتحا دعب يبنلام د ريب ىلا نبا برش | هه 4 ىلعلا تلطيف سابعن أ ىمس اضيا
 ظ نين سم مو يف ئنلادب لع ري زلا نبا ةعيب سل ةلضمملا لك اسملا يف سابع نبانغرمت تالاؤس | هم

 هنع هللا يضر يب نلا نا ةغاحشرك ذإ ههه. ... الوقع ابلقو الو س اناننل سايع نيةقادينل الا ١-04
 همالسا ىف فالتخالاو جاجنللا ثبخ رك ذأ هه ' هنع هللا ىضر سابع نا ةسارفركذ ءاضيأ
 ايبنع هللا. ىطررمن هللا دبعرك :ذ| ًاضبإ اهبنع هلل ىضر سابعئبا ينلا ميلعتا 4
 ١ رمم نبال جاجا ةدايع | هد«  مالتسأ يف هب واعمو سابع نبانيب مالكلاركذ 047

 أهبنع هللا ىضر رمي. هللادبع ةافو رك ذ اا 1 نيك را

 هنف دل رمت نبا ةيصو ه4 اههنعللا ىطر سابع نا نعب ١ ريسفت اضيا
 لضف ١ قملا لع لئاتملا | اًضيا| ٠ اههتعنلا ىضر سابع نا نعرثوكلا ريسفن | هوم
 همملئاقنال نا لعايلع رمع نبا عيب ١ اضيا امنع للاى ضر سابع هللادبع ةافوركذ | اضيا

 أ 3

 هبامز ىف رمت نم لضفا هنامزيف رمنباناك | ههد.أ .٠٠ اهينعاللا ىضر سابع نبا شءن يف ريطلخد | اضيا
 هنبأ ةيضق ىفرمح ءاضق | اضيإ ثب دحةث اممل زا سابع نانع ىور | 4
 رمتنالث اضف لبجا ركاذ | ه٠ نابعن هللادبعل ناسح ءانب | و
 ةمالا هذه ربح رمت نا ناك [اضنا سايعن ا تاسوبلمركذ | اضيا

 ايأر هيوضاو موقلاده زا رم ناذاك اضيإ سايعنبادالوا ركذ | اضيا
 لشسو هلو هيلع هللا لص ىبننلا راب ارمينإا عابما ةاليأب قجشرلا كلامن ف وع بقانم 0 ذاءةهذؤك

 . ميدخنب مفارركد | اضيا لادن اوتو كلامز فوع ةقدص | اضيأ

 ع (ادكزل
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 هيلع ىبنلا نيم او ىسنب اللعب ةرب ره ىف  ءاعد

 ملا ءاعو ةرب ره وا ناك

 هللال وسر باوحصا ظفحا هراره واناك

 ىبنلا ىلع اًيررج ةررهوا نأك

 هلف اهنف د دهش ن اف ط1 ريق هلف ةز انج عبت نم

 ِناطا ربق

 ملعلا بل اطةةليضف

 ةملجا لبقدجسسملا يفةربره يبا ثيدحت |
 ةررهىلا ثيدح نع فلا ييلاةلاضلا قرفركذ

 ةرب رهين نع ةاحصلا نمىور نمركذ

 ةروذحم ىلامسايف فالتخالا ركذ

 نيأرلا ىف ةلصخ ةروذخم ىنال تناك

 ةرودح ىبا ب لاذ الا لم

 ىدع ايبلا ديسا ىناركذ

 نامعلتق لبقديسا يلا رموب باهذ

 يبنلاءايسس ىلع ايما ديسا وبا ناك

 ريخراصن الارود لكيف

 بر الان لالب ركذ

 ةميطقثراملا نب لالبل ينلامطقا

 م ديو هناسل نم نويلسملا لس نمولسملا
 ىملسلا لطوملا نبزاوفصرك ذ

 ةالصلل ةهوركملات اقوا نع ٍناوفصلا ؤس

 اوممس ن ذا ناملا نرمان وم رخآ ناك
 / رب اج نب و رم نارقلا

 يبلسالاو رمتنب ةزج ركذ
 توفوا يبزاملا مصاعنب دزن هللادبعرك ذ

 م صيخلتلا مم كر دتسملا نم ثلاثلا دليلا نيماضم سربف إف
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 هلأ

 تكدر

 اضيا

 اضيا

 هاب
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 ننرد؟

 هزل

 هم

 اًضيا

 هاب

 اضيا

 قا.

 اًضا

 اضيا

 كيف
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3 
 هب

 ضيا

 نومضم

 ةظسلا لسا د ناك لك قاتم رك
 كاران ذانمركت
 ,قيتالا ناس تسلا

 قال ب لملس لكق رك ذ

 ىدنكلا سيق نب كثنشرالا نك ذ

 يرهزلا ةمر#نروسلاركذ

 نيكل سيقن. ك احضلا

 ةبم |ىنبنمسبقنب كاحض ةلءاقمركذ

 هلا لض يننلا نع كاحضلا نب سبق تاياور ركد

 لعو هلاو هيلع

 ناخدلا مطقك انتف ةعاسلا دم نيب

 ىمبسلا صاعلا نيو من هللا دبع ركذ

 سما باضخ ة ةنجاو مالا يارهش ءرفسلا

 هبنا ماب نيفض ةوزن ورمتنب هللادبع هكر

 يلب ا( الئاخ حركت اةاديجماخا كك

 ىراضنالا مهران ءامسا ركذ

 يتلا ى داخاناك هوخاو هن 0 ءامهسا

 ىيلسالا ةعزاج ندنهر ك ذ

 نوجلا نبدرص نءناملسر 5

 ىحازمللا ميرا حرك
 ينراصن الا ريشد نب نامنلا ركذ

 ريشن نب ناهنلا لتقركذ
 ةمايساالا عار

 يىثاللا دقاو يلا 02

 ةنجلا يف بئاورىربنم متاوق نا يبنلا لاق
 ىراصنالا مرالان يدب زركذ
 ةوزغ ةرشع عبس ىنلاعم ديزازمن
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 ن وميفم
 ت*ات ةعاو

 ءاضد'در ءاعدلا 5

 ىنلاباوجو ى دوهيلا تالا ا كي

 مازحن ميك بولا اضأ

 ةبعكلا فوج يفمازحن ميكح دلو .اضيا

 يك از ميكس دال +
 ىدبالا لفسا لئاسلا د 0

 مازخن دلاش بقت 30

 ا اهم مازح نيدلاختام 5

 ميج ةراهر ماب أنبأ
 ىراستاالا تب نيناسح بانه 1

 ناسح ديوب بدلا حومذاك م1

 ل راسخ تار رطضا م

 هل ىنلاؤسو ءارعشلا ْ
 ا

 لفي ن ةمرخم ب بقاثم /ةمك

 شا 7 باسناب اناعز رك هم رخما ظ اذا

 ةيقالا نم ءابق ة همر ىنلا ءاطعأ ؛ة:
 : ص

 ىوزنملا عبر نب كيعيس بقا | اضن

 ورمز كمآ سلايل قاتم ةةذ

 ةلاوح ب هللا دبع بقانم امل

 ئزملادبعن بطب وح فاي كود
 ىزمءلادبع ن بطي وح مالسارأ 6 1

 ةرجشن دز تاما 44

 ةدجلا حب اهم ف ويسلا ضبا

 ةروعش ق نيزؤل د املاةيطخ ان

 للم ن ةهاسم بقانم 6

 كلائلازاجلا نيت سرهف كن

 اضيا

 ؟ةك

 ه5

 انا

 .«(8 جه  صرخنتلا مم كو دثنللا نم

 'ن ومضم ب

 هيلسم ةءارق نسح ةةهه

 ضصاقو اى ادعس بقانم

 ةافون رجابملا لخادم لاك

 داوسلاب بيض دعس ناك

 ضصاقو ىلان دعس دالواركذ

 نحااو ماعتاادل دعسوريب نلاو ةحاطو ىلع ناك

 هللا ليبس يفامدّقا سها نملوا دعس ناك

 مالسعالا تلادتس لك

 دعسل بجتستا مهللا ىبنلاءاعد

 دعس هينال دعسن ا حدم

 المش كك ق يف دعس ءاعد ةباحتسا

 لتللا ةملظ يافا عل دع أى -

 مثرالا ىبانب قرالا بقانم
 ةافو رذن لها رخآ قرالا

 مرالا راد ىبنلامايق

 هرا د ٌرالا ةقدص

 ةقدصلا باتكر كد

 لمع يبادر ةرالا رادع

 سدقملا ترن ىلع ةكمةليضف

 راسالا ىلا و رمح ن مك رك ذ

 ئيتلا ىلع رسيلا يناةمس
 و نزلا | 00

 سو !ن دادشر 1

 ىسودلا ةررهى بار 0

 رب رج ىإب هتيكل جوا

 ةر الهيلا مسا ىف هيما تافالتخ الاركك ةءا/

 هباؤوةنس ففالتخ الاركت م
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 هللا كيع نب دكا 1

| 
 ودا لو>فاطنم'
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 .٠ رص
 ئراصنالا بوايلا فانم أضيا|

 ةبقر لدءك ناك أاعويسا 0

 هتصوو ىراصن الا بواا يلاتوم ه4

 اهمالكو. بوبا يبا ماءط لك انتناك رونسلاةءاكح | اضيأ

 بوا يبال سابعنا ماركا

 اريثك الام بوا اياسابعئا ءاطع
 هول

 ريظلا ةالص تو ايبلا تا واسف
0 

 ةالص لك بيقعىببنلا ءاعد
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 ةمسر نب صاع نيل لبس كعو
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 هب رضح ىببنل ,نلا مح دميف سابغلا ةاثنا

 ةافملا ل وهلا هيلع هللا ليض ىببنلاىئز ة زجعم

 نينح 1 رافكعلا مان 0 و

 انك شب رف داؤجا ساسلا

 شايغننا نامل نع نابعلا ةفص
 ننال هنف ىلا ءاطخاو نر عنلا نم لاح "نبع
 ناسا اج ىلا ىف لاما
 ةنفالللا لخ الءافملا ىضاو ىفرونلا

 ةفي طحت ىلا :كاطلطلا: نب رخي نييك ع

 نس : انغال ةناقسلا ىنلا ءاطع ء

 كومشسزأو هني سلا

 هنغاتلا ضر سابفلاب ةدامنرلا غاعرمع قسقسا
 ةنعةللا ىطر مالا نب هللا دبع فقاثم

 ناذالا بخاص يراضنالا دز نب هللا دبغ بقانم

 نامع ةفالخب رخل وا ف دد ز نل هللا دبع فوت

 هنع هلا ىطر ئراضنالا ءادردلا ىلا بقاثم

 هنع هللا طر ءادردلا ىلا غالسا ركذ

 هنع هللا ذر ىرامملازخ ىلا بقانم

 هنافو دنغر ذىنا ةيصو

 قرافغلا رذ ننأ تأ

 مالسألا ت نطوط للا ارذها ياض

 ههوق ىلع همالس اب فن ا العا

 روثملان ب هو اهتخاو ةفيذح اب ا شيرق برش
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 هنع هللا ىضر ريضح ن.ديسا رك ذ

 ني رشع هنس ريضح نب ديسا ةأفو

 ءابلظ ةليل يقر يضحي نب ديجااصع عاش تاكل
 مالسلا هيلع ينلا شكر يضح ن هسا

 همي مامالانا

 ذاغم نادعس ةافولش رعلازهادقل

 هنع هللا ىطر منغني ضايع ركذ

 نبررشع ةنسماشلاب متغنإ ضايعؤو
 هملكب الف تراطلس ىذل ةحبصن هدنع تناك نم

 ةن العام

 هنعاللا ىضر ىر راصتالا كلامنب ءاربلا 0

 ةنع هللا ىضركلام ناربلاةعاجشركك

 ءااسنلادنعىنغتلا ةها
 كلام نب ءاربلا ابشرك

 هنع هللاىضر نرقمنيناعنلاركذ:

 نرّقم نب نامنلاةرامايف ناهبصا ميتفركذ

 برملا ىف لسو هل آو هيلا لص ىننلا لمت رك

 4 رفظلا كؤنش
 هنعّللا ىظرنامنلا ةداهكركذ

 هنع هللا ىطر نرفمن لعوتس 1

 هنعدللا ىضر كل . ةداتق بقانم

 هنعتلا ىضرديلولا نب دلاخ

 ١ ةيلبدم نسلألا ةنجلا لخداال

 هنعهللا ىضر بهماخ َن 3 لا

 كلر دتسللا نم ثلاثلا نلجلا نيم اضم سربفا»
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 نوي

 هنعةتلا ىضرديلولا نب دلاخ مالسا ركذ

 هللاف ويس نم فيس ديلولا نيدلاخ

 كراعملا فديلولا نبدلاخ حوتف تبس

 هنعدللا ىضرةعتلب ىلا :نب بطاح ركذ

 هنع هللا ضر بطاح ةيلح

 هنعدللا ىطر طاح ةافو

 دحاةوزغفرسوهل او هيلعهللا لص هتيعابرةداهش

 ةيبنا ديلاو اردن بط احدهش

 شرف راغك لا 00

 ةنعاللا طر ف نإيلا بق انم ركذ

 هنا نير كسك نأ ةافو ركذ

 هللال وسر باكا اهسقانلا بادا

 نك ىلا ةافو تقو.يف فالتخالا رك

 مكي لك | امو هب | ولمع اف مكسل ناابتسا ام

 هكئاو ل ملكت

 ش راعنال و نورجابلاالالوالا فصلا يفموق ال

 ىبركحلا هبا نارّتلا ىأ مظعا

 اب أرقا يبا و اناضقا سي

 رمجو يبا نيب تاي الا ضعب ةءارق يف فالتخالا

 هنع هللا ىضر فوغ نب نمحرلادبع قام ركذ

 هنعهللا ىطر فروع نب نمحرلا دبع ةافو ركذ

 فوعنب نمحرلادبع دسج يف حورلادوع ةلاكح

 أبع زن دعب

 فوعنب نمحرلا دبع ةيلج
 تيب فلا نيثالمث فوع نب نمحرلا دبعقتعا

 هللا ل وسر ىراوخ فوع نب نمحرلا درع

 ايتفلا يف نم رلادبع عم رمح ةرواشم
# 



١ 

» 

 هو ةعاو

 ل ومضف

 نا. وزرغن .ةبتع تقام

 ْن دول اهلا ةاملا هيتع لاك ظ اضيا

 ناو غن ةبتع ةطخركذ
 حارجلا نع فاما ا

 نوعاطلايف حارملان.ةديبعيلا ةافوركذ مس

 هيلع هؤانو ة ديبعانا ذاعمنيفدن 55

 حا ران ةديبعيلا ةيلح اضيإ

 . .لجرلا اهقرخمالم ةنجعوصلا |

 ةطحهلوهف هدسجاف ءالبب للاهالتبا نم |ًاضبا
 ب انثلامتها ةديبعواناك | 5

 نر لمع ءاؤولا ةديبعواماخ شق ناك م

 ةمالا هذهنيما ةديعوا | اضيا

 هنع هللا ضر لبج ن ذاعم بقانم |

 نعرلادبعوا لج نافاس اضيا

 لبج نب ةاعمومى م نإ ىسعرم ةقاطم | 9
 هنع هللا يضر لبج نذاعم ةحاوس | اضيا

 1كم لع لبجن ذاعم كلور فنا بأ

 ١ تهرادم مللااوسمتلا ابا
 نيرخ لاو نيلوالا لعا ليج نيفاعم ١

 ةعججا ىلا ةعمجلا نم بلك هل اوذاجم ةافو اضن

 هللاتياق ةّما:ناك ا ذاممنا ١١ مب»

 هيلع ينلا هءزملو داعم نا ةافو ْ اف ذشتإ

 ةالص لك ر دى ءاعدلا اضيا

 نهثلا ىلع الضماعا ذاعم ىنلا لعج أدب

 كاومريلامؤب سابعنبلضفلا دبشتسا | اضبا
 هنعهللا يضر نس ايملانب لضفلا ركذ. اضيإ

 لضفلا نع سانعن هللادنعو سايعلا ةءاوز انف

 دية عاج

 اكل

 اًضيا
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 ةنسح نب ليبح رش نم

 ناهستلان: مثيهلا ىنا بقانم ١

 «60جط» 4 صيخلتلا عم كر دتبلا نم كلاثلارللا نيماضم سس ريف,

 5و

 . كومريلا موب ةنس>: نب يسر قو

 ماشلا ءارصا نم ناكل يبح ريش

 ليهسن:ل دنجيفا بقانم
 هنأف 0 لدنجىا مالسا

 ماشه ن ث راكلا بقانم

 ْ ىعاومعت وعاط ىف ماشهن ثراح ةافو

 ةقسا نورس ةيائاعانم
 هنعهللأ ىضر ةبلعث ن هللا دبع تقانم

 هنع هللا ىضر ئدعن.هللادبعنفانم

 مق نع ر ةطف رع نذلاخ بقانم

 .هلعاتلا يطر و رم نب ليهس زكَذ
 قينللا ن زكت ورا, قسطتسا ناف ةتفنوكسس

 لمفاف لئاقلاال

 ةرشعناغ ةنس ماشلابنوعاطلا عقو

 هنعدتلا ىطز حابر ن البر كذ

 ا هنع هللا ىضرلالب ةيلح

 ةعبس هم السا ربظا نملوا

 وكدياةتماغسح نم ةنسحلالب

 د ال هلت نادوبلا ريخ

 ةعبرا قابسلا

 ةمايقلا موباقانعإسانلالوطا نونذؤملا

 نب رشعةنس قشمدسلالب ةافو

 امنع هللا ىضر رحم ةفالخ يف مثحلا وبا يفوت

 هع هللا طر دب ص نب سأ اركذ
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 ل ومضم

 ن دانجا موروزالان رارضدبشتسا

 كلا وىنلادنع دوؤالا نيرارض داشنا

 يطل سن ىنل لونة ال بقا اذ
 ملسسو هلاو

 هنعّللا ىطرريمتن. بيلط فقانم ركذ

 ىوراهماو ريم ن بيلط مالسا ركذ

 . -صاعلا نيديعس نو ر< تقانمركذ

 هنعهللا ىضرديعسن و رم ةدا,ث ركذ

 هنعهنلا ىطر صاعلان ماشه بقانم رك ذ

 هدام ونبدانجا موب ضاعلان. ماش هةعاجش ركذ

 هم الساو لبح ىنان ةمركع ففانم

 فرك لس وهللاو هيلعدللا لضونلا ءاغد

 مهسفنا لعةءاحصلا رانا

 ةمركع مالسا يفهللالوسرأب 2

 رف اكبالسماوذؤنال
 ىضرةفادقىا فقانمرك ذ

 مالسالا يفمرايخ ةيلهالا ين رايخ نةاعمسانلا

 هيلا مالساب ركب ابا ىبنلا ةينغت

 ةيحالا باضْخم ىبنلا سا

 ثراملان لفون تقانمركذ

 ثراكان لفو ةافوركذ
 ثراخلا نب لقو مالنسا

 هنعدللا

 اتي كريخو اليبقكر ريخاناىبلا كاك

 ءدللا ىضرديءس نب دلاخ تقام 0

 ةنفةي اضم وديعتس نب دلاخ اخ مالسا 4 ةهنصق
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فودعب مهللاعا نع هيوخاو دلاخ عوجر
 ىتنلا ةا

 ىبنلا دهع ىف نولا ىلعال هاع ديعسن دلاخناكأ امن
 هللا لوس ردم هشقتدم .-نبدلاخم اخىبنلا دخا ا 2 50 100

 نايجادع نمف ىلا

 ىرهزلا ةم رخنب ناوفص ركذ
 هنعاللا ىبضر ماشه نب ةملس بقانم

 ل : ىلع ةدابع نب دعس ة داهش

 0 ْن دق

 تثذاملان قاينك نا بقاف

 هنع هللا ىضر نافسىلا ةعاجش

 ت وما لبق ربقلا رفح 556
 همالسادعب نايقس ونا ىننلا ىلا سانلا بحا ناك

 نايس ونا ةنلانايتف ديس
 همح مهنم فيعضلا ذخ أي ال ةما لع هللا مح رتل

 | ؟ نحب“

 هنعهللا ىضر نايس ىنا ةافوركذ

 هنعهللا ىطر ضايع نب دم تقانم و

 أضن
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 0 | اضيا
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 ريكلا ةررظ ها 1 لسلا ةياوغ ةم

 هنع هللا ىطر دوعسم ن ةتعركد

 كومريلا مو ماحنلا ميعت ة داهم

 ورم تل ا١فطلا تقانم

 ى 2 عش روربعأن دسالا
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 ةنغدللا طر ةيراخ نبديز لسا نملوا ١

 ديب اسودهل اوةيلعهللا لص هللا ل وسر ثعباه
 هيلع ةرماالا طق نكس قف ا نا

 ةيراح نبدد زايارسلا ءارما ريخ
 ىببنلادئعهيأسلب راح نب ديزمالسا ةصقرك ذ

 هللا ل وسرىلاموقْلا ب حا ةيراخ نذزذاك

 | ديزوا ايلعالاهحالس طعي ملزْغ, ملاذا ىبنلا ناك

 ءاربلا نب رشب بقانمركذ
 ىبنلا لبق رورعمن. ءاربلا نب رشنةافوركذ

 ةناضاو ىبتلا تمس ةب هم ةناكح

 ١ ىونغلا طبر م ىلا تقانمرك ذ

 اهلا اولصن"الو ْروبملالعاوساجن ال

 0 ا

 رش ةتيفذ رم فان م ةداهتم

 مرن زيف السر [رسن
 هلع هللا ىطرةفاذحى ا قانمرك ذ

 ةمايلا فة فحول دهششسا
 : حضن ةفذح ىف! ءاغد

51 

 قيكردلا تاوما مم ئبنلامالك

 ىراصنالا ماع نةبطق ركذ

 ةفادح ىبا ىل ومالاس تقانم

 ةشدحىناهالومورلاس ةدابشركذ
 يلا سمايل انسن ةفب ذح ىبا ة.أ ما تعض را
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 فقل ١ هيتس مار تملا ناد ديلا يجاقن نرفو
 نومّضف

 اننيدبك تلا دعب
 نايتلا عبر بمهذاولاق ماس لتقامل

 باطلغا ني ذنز بفانمركذ
 تاطمللا نيديز ةدامش ركذ

 لماتلا لجأ. ةتفاكعناك

 ىدعن نعم بقانم ركذ
 رشن نابع يفانم ركذ
 ةناج دىلا تقانم 0

 اديهش ةمليسم موب ةناجذلا لثق
 دحام وةناجدابا اقيس ىتلاءاطع

 ةءاجذ ىلا ةعاجش ركذ

 ئراش الاثبنت ةنم كنان كك
 قرزلا كلامي مفار نقانمركذ
 ةمسطعلادنع ديم>:لا لضف

 مفارنبةعافرركذ

 نسق نب تان تبقانم 5

 ةم املاموو سيقن تأ دبشتما

 مهلا ساب هراوصا ضع ىنلاحدم

 ةندملا فى نلا» دقمدنع سيق تبانةبطخ
 ادد ا جراطوااعب ىقارحا

 دهشتسا ام دعب ايو رلا ىف سبق نب تب ان اياص و
 اه ذافش او

 عج رلا نب صاعلاىفا فقائم ٌركَذ

 . همالشا نسحو ضاملاىنا ةبقاعنسح

 لوالاارحاكتن هيلا تنس زدر و ضافلاى ا مالسإ ةصق

 زوزالا نرارض تفانمرك د
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 هنعهللا ىضر ثراملا نةديبع ةداهشركذ

 هنعدللا ىطر صاقو ىبانب ريم مقام رثذ

 هنع هللا ىطرةمثيخ ن دعس تقانمركذ

 دابحال نب الاو. بالا نيب ةيسفانملا

 هنعّنلا ىضر نوءظم ن.نامع بقانم ركذ

 2 ومظمنب ناهع ميقبلا ف نفدنملوا

 هنعاللا ىطر ةريبه نب ةدعج فقانمركذ

 روبقلا ىلع ةمالعلا بصن زا وج

 هنعاّلا ىطر كلان ثيدعس بقانم كك
 هنعهللا ىطر ناطلادبعن. ةنيقامركذ ٠

 باطلادبع نب 0 0 ل

 000 ل

 ىناو هللا + ناك اني 3

 مس ةزرابم

 لسمن و انج هنع هللا نضر زج ةدابشأ
 ا

 هليكئاللا

 ءادهشلاديسووف هلَمف قحللرب اجمامأ ىلا ماق نم

 م وجنلا ددع نمرثك انيكلا ضوحب ةيلا

 0 !نباوهودحامو ا يوان دينتسا

 مزح د بشتساف هبرتعنم لجر ةداوش بنا 0 ر

 هنعاللا ىطر شججن هللا دبع: بقانم ركذ

 هنِعهللا يضر ريكا ب بعصم بق | نك تا *”عو+

 مهنيبحأ ن نم ناك ريمجنب ببعصم اضيا

 هنعمل ىضر عسل كك -

 « صيخلتلا عم كو دتسملا نم ثلاثلا دلج لا نيمب اضم سرهف »ف
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 هنا لاسر لعدم لس رلا نب دعسة داهش

 هفمررخ افيو هل او هيلع هللا ص

 هنع هللا طر رباج نب ناملا فقانم 0-0

 شقو ن ترابوراج ن ناملا ةدابثةصق

 مارحن ورم نب هللا دبع بقانمرك ذ

 ة دابشلا دعل هنع هللا يطر و رمعز هللا دبع ىنع

 لتقا ميخاتا

 تانبلا قح يف ةذاهشلا لبق راج ىناةيصو

 هنعدللا ىطرهللا دبع ةلظنح بقانم نك

 لسغ.و اينج هللادبع نب ةلظنح ةد اهش رك ذ

 هل ةكت اللا
 هللا طر ح ىججا نب و رمع بقانم ركذ

 ىضرذاعمن. دعس بقانمرك ذ

 ةظب رقىنبيف هلكع وبدادم ىو : داخل

 ءاهسلا ب اوبا تحتف و دعسل شرملا كرح
 ذاممن دعسهيلا هلا كلحرط نم لوا

 هللال وسر باوجو دعس زانج ف نييتفاثملا لوق

 هنع هللا يضر نامنلا ن هر فقانمركذ

 بلاط ىنا نب. رفعج بقانم ركذ

 هنع هللا

>1١ 

 ا

 الا

 ضيا

 نيحانجن كال اعمر يطب بلاط يفا نب رفعج ناك
 هن داهش دهب ةيأبسلل اج مداهت ةصقوكخ إذ

 مسودلا او هيلع للا لص ىلا ةءارقل 0

 قلخو قاختوبشا رفبمل ي ءينل لاق

 ةنملا لها تاداسرت و

 هادا ب 0

 اذ لسو هاو يع لا لس هلا لوسر نأ

 امييين
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 هتجيوز زد يلع نب نسحلا مس | الك 1 زئانحلا ىلع شعنلازبوجت ءادتا 2

 تافيما و وطاكا اهن اعلا ىضو ةنطافةافو رك [ًاضيا | سم
 1 هللا يضر يلع نب نيسحلا لث اضف طا 0 اهنع هللا ىطر ةمطاف ةافو لعل عراعشا 5-306
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 ,لسغي ةب راجلا لوو شري لك اي ئذلا مالغلا لون | ه٠ لس ردع

 +لتا تر لوتتالا اخير تالا كك 0س1| .١١ ةللا لما تا ادن نييمخلا ونسملا | دباس
 هنعدتلا ىضوارو رص نب ءاربلا | م6[ ..اهنيسملاو نسملا ذنومي ىنلا تاك ت الكرك طا

 رورعمن ءاربلا ءابقنلا نم لكك نم لواناك| ًاضيإ 1 بلاطيبا نب يلع نب نس سلا لئاضف ا ل

 هه
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 نيسبللا نم الار هبشا يلعدلو قوكيإل كن .اضيا

 ايشامةحح نب رشعو اسمح خنسحلا جحا اذ

 بفصنو نيتةسدخادعب انيسح هال تالف 2

 لاق تاذعر نس نايفلابح ا َّ
 هوجو ةفالحخا سما يف نبا لح رةساعم 82

 رثوكلا ك انيطعاانالوزب ناش 548

 نآدالا ناخ 25 سا

 : رولا يفءاع دلاركذ

 امنع هللا ىضر يلع ةداهشدعب سلا ةبطخ ضيا
 هنعهللا ىضر نسا ةافو ةنس 0 ع

 -.ةفوكلاب هنعدللا ىطر نسحلا ة ةعب ركذ ا

 ةواعمو نسملا لل اصمر ا 18
 امااوربش :اةيبسوتطل ا و نب

 نينئف نيب هندللاجلصي نسملا تاب ىببتلار ايلا بم

 نيبلسلا نم

 «0ج) « صيخلتلا عم كر دتسللا نم كلاثلارإلا نيماضم سرهف ف

 ارنع هللا ىضردلو خ تن ةجسدخ ركذ
 ةنسل ةرجحلا ليبق هج دخ تيفو ا

 املا

 ٍ امرت نيكو ةعدجب نقي نم قائل وشو ذالوا ا

 ةقداصلااب ولا حولا نمهللا لوسر .: "ئدباملوا ورش

 لاب ةحدخ باهذ ا مع

 ”ناعالا ىلا نيالا ءاسنةق انةحدخ ع 2

 ةنجلا يف تيب ةجي ذخر شب. نا هيب :يكرزلا اوه

 اهنع هللا ىضر ةجحدخ ىلع ىلامئّللا مالس ركك انها

 ميراةنجلا لها ءايس تاديس 2

 ةرارز ندعسا بقانمركذ مح

 هيدفتو ةقرو نى
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 ةرارُو نب دهسا عيعبلاب نفد نم لوا اذا

 ١/ما/

 ص

 ثرالان ةديبعركذ | أضبا

 ؛ابشا لنج وقال واتتسر هدقم ءارا لواركذ ان

 ماو نبدعسا ةنب لاب ةممجا مج نملوا

 اضبا

 ل وهلاو

 ركذ

 سواد نيل ا يا حو
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 يلعوم هنافودنع ل سو هل وديع هللا لص ةيزانلسإ

4 

 لومصم

 هنعهللا ىطر يلع ةباكش نع ىهنلا
 تلاط يلا ن يلع ةئيدلا لها ضف ناك
 لهو طا و ةلرسا ا ةنالثيف لع ءاضف

 ؛ كبحا نمل نوط يلع
 امالسا لوا ض وحلا ىلعادراو علوا

 نايلسو راهو ىلغ ةيالثىلا ةنملا تقاتشا

 ١ اهئاقلرثنب تالكركك
 4 يلعهللا لوسراادبعسسانلا برقا

 يلع لتت لس ودل "او هيلع هللا لص هللا لوسر رابخا

 مهن يلع ةلث مَع لسو هلآو هيلع هللا لص هرابخا

 / مم ريغو نيثك انلا
 بار ىنأب ىلع بيعلتهجو

 ةدابع نعى رظنلا

 هنيتسو موثلك ماب رع حاكب
 ناو امالاةمايقلا مو عطقتل ب كيمو

 لسو هلاو هيلع هللا للص 1

 بااظ يبا نب يلعن ينم وملا ريما لئقم ركذ

 - نارتلالزاا ةلي يعلق
 هنعدللا ىذر يلع داهش ببس

 هنعهللا ىضر ىلع لتق ىلع قدز رفراعشا

 مالسا هيلع لعنينمؤما ريما نس غلب يفتايا ورلا
 ٍ ةنس نوالث ةوبنلا ةفالخ

 هنع هللا ىضر يلع ةثعب لاطبأ

 ا ببسل هناا ضعب ىلع هك راتم

1 

0 

 3 تببلا لها بق ا

 / تيبلال ها تابص وصخ ضعب ثرداحا

 0 ا

 رت

 اضيا['
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 بهة؟١

 اضن ١

 اًضإ

 ذهة١

 اًضا

 ١؟ةأ؟

 د

 اضنأ
 6١ه“

١65 
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 اًضإ ١

 5م1١

 6ا/ ١

 وم ١

 ااا

 ركأ

 ١» ْ « صيخلتلا عم كر دترلللا نم ثلاثلا داج نيا ما
 ن ٠

 اهدا

 مل والا وهيلعفللا لص ىبنلا] !لعةالصلا م ل

 قيبلهاو هللا بانك نيلقثلا كيف 1

 ماصو لصولورانلا لخدب تببلا لها ضغبم

 ف التخالا نمئمالناما تس لها
 قرغلا نمضرألا لهالاناما موجننلا

 مهدعيال نا ىتس لها ىفي رىبدعو

 امنع هللا ىطر ةمطاف تقانم و

  ةنط لها ءاسأ ةديسامعهّللا ضر ةمظافذا

 مونلا دنع درولا

 اهنع هللا ىضر ةمطاف دهز

 رانلاىلع !هتيرذ هللاءرف اهجرف ةمطاف تنصحا

 رع ىتح ةمطاف نعىكراصبا اوضغرشح امو. ءادن

 هيلع هللا لص هللا لوس ررامالك هبشا ةمطاف تناك

 مبنو هلاو

 اهنعدللا ىضر ةمطافىبنلا ىلا ءاسنلا تحاناك

 دجسملاب أ دب رقسلا امد مير ه1

 اهنعاتلا ىضر ةمط اذ ىنإب م

 ةمظاف ادبغسانلارخ !ناكى بنلارف اس اذا

 نيدلا ءاداو رّمفلا فد ءاعد

 |هظفاونرهشا ةتس ةمط اف باببرع ىبنلا تناك
 رحفلا ةالمصل

 تنب حاكن نع يي

 ظ

 لبجي ا
 متل ةؤايندو ةنطان تاق أبي وسلا يع

 أهملا ماق ىبنلا ىلع تاخداذا ةمطاف تناكو

 اهبحاقل يلعو اهعرذ ةمظافو ةرجشلا انا اضيإ
 اهنع هّللاىطر ةمطاف ةدالو ركذ'

 اهنع هللا يضر ةمطاف ةدالو ةنس
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 هةنع هللا قكو نايع ىلئاق.ءاهما ركذ اًضا ا

 4« (2) جل

 نوال 1
 مد |

 ةنغ للاغت دنيا ئكر َناَقَعَن نا ناي ل كاف ةه

 اهبنع هللا ىضر نامعمد نملغ ارك اًضيإ

 هاك نع هللا يد ا

 نا ةثسئيثاعو ناغالا يح نا اوهو قامغ 00 اًضيا

 « سيخللا عم كلر دتملا نم ثلاثا للا نيام سرف )ا

 مقر 1 بونأ ٠

 ا
 رف ظ 3

ٌ 

 مدهتحت دجوالا سس دقلا تم نم رح

 ملا بط ةةاش دعا

  هنغ هللا ىطر ىلع ةعب 1 0 7 ١8

 امبلع هللا ص رار ب هللا كبغ

 هنع هللا نتي ريراقدع ل م 00 راع قْنإ الا ةب/

 هع هللا ئذكر كناهع تايب مدوصخ ضب ا

 ةنملا هل قربت نامع نا اك

 هداوش موابؤرلا يف نامع هلال وسر رابخا | هذ
 هنع هللا يفد ةنانع ةنهاركذ 4

 نأ اجندُمم ثالث نماجن رك ا

 ةرسعلا شريح نا مر ٠

 ميل اندنعرطفا

 ا هتعدللا تا نايغ ةدا,ش ىل عيار 0107

 اديهش ىنت ما وا يمس ىنيتحا ىوللا نامه متاش نع كن ناك ١05

 نأ سم ةزكسا نامع ىرتشا ١1
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 ةنع هللا ىكرلاط ىلان ىاغ لئاضف اضيإا

 هللا ىذر بلاط ىلا نب ىلعما ةليضفركذ 15 ١

 ةنعهلبا ىضز لع لئاضق ص ركذا١ 3

 هل +27 ةراعو الها طدكف ضكسو انا

 هالوم لذ ناالوم كش نم / 18

 هنع هللا طر ىلع نينم ولا ريما ماللسا ١ او

 دعا تسيا لاصخ مب را ىلعل تناك هن

 هنغ هللا ىز رد يبا مالاتسا 1 1 3 5 5 2

 ءاثالثلا موب يع لساو نيئنئاالا موب 'يبنل 0 نا

 يل ةعرشلا و هياع هللا لص 5ز امن نإ
 ا ا

 ل 3 َ
 هلو ٍ وهل اوه بيلعهللا لص ىببتلانا نامغابؤر أ “٠

 هنغ هللا د نان سسم ةدلا اضيا

 ىموم ينأو دونسة يبا لازتعا نع مق دلا

 هنغ لا ىطر مام نب دم نع عام دلا اًضيإ

 ةأرسا ميما اولو موقفا ن 5 ١

 0 امل ا

1 

 يل تيل

 ىنغاطادمفايلع عاطا نم 2

 يدعب هيف اوقلثخا ام ىتمال نين تنالعأ ي كلالاق ٠

 رتفم ضعبمو "ىرطمس ل يف كيلعلو ير

 تبرتلا ذي يلعو عدادلو ديساما 3

 يلعمم نأ رهلاَو نارقلا غم يلع ا

 يلع ب تايآالا باوآلا هذه اودس ١ ا

 اظكوزاهءادشا واقول هبانلوا يلع ناك . 6

 م انيلعو ملا ةندمانا 1

 ةرخ هلا قديس ايندلا يف ديسو تنا يلعب

 يلع ضب قف قفانلا تامالعزم

 ةرربلا ماما هنع هللا ىخريلعتاك اضيإ

 يلع ريغ ةيلكدحا ءرتجم[ ينل مئات ضغاألا

 يداها اياور ذنملا الو رطل اق اس

 +١ لى مج 208 0

 ريوطتلا 311 0

 صسنلا * (اذ50]

 كت ب و او ب د ا
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 أ

0 
 ريشا ةمبسونيتنس هتفالخ ىف ركب واىلو و
 هنع هللا ىطر ةسبءن ورم مالسا ل

 امهنعللا يضر لالبو ركبوب ! لسا نم لوا. ه3

 نوم

 ةرامالا ىمايف هراذتعاو ركميبا ةبطخ 8

 هيلع هللا لص يننلا دعب رمد اركي قا هفالخ ا  هبب

 ملسسو هاو
 مع هللا ىطر ىلع ناسل نم نيخشيلا ةليضف ا

 ردب ةونيغ يف ليفارساو لاوس ل ربجلوز وب

 هلع هللا لصدنا وجو ةفالملا .نرع ساتلا لاوس 7

 ْ لبسوهلآو

 ءايلللان زوو نازي لو زاؤر 4

 كلمن وكم اماعزونالث وبلا فالحل |
 ماشلاب كلملاو ةنسدملاب ةفالخلا سو

 هنع هللا يضرركب وا ةلإلا لخدب نم لوا | جب

 ةنعد امرك كر اينلابلاسانلابجا ايا

 ب أوس لمعي نم ىنعم حطو | 4

 امهنع هللا يضر نيا لئاضف ث داجا | ”و
 ىلع عاجالا م ةفالملا صاينفالتخالا ركذ ١ بج

 هنعاللا يضر رك يلا هفالج

 ةالصلا يف سانلا ةماماب ركب ينال ينلارما دب
 ةصاخركب ين الو ةماع هدايعل هللا لب برب

 هلال وسر ةهيلخ ادب ركبأبا ةءاحصلا ةبطاخي | بوب

 سابا كر ةمياذلا ىثيم 2 ظ

 هنع هللا يِض رباط4لا نب رم نينم وما ريما بقانم ع

 هنع هللا ىطر رم 58 رو م١

 نينم ْوَأا ريماب رمت بيقلت ببسب | اضيا

 بارك ذي مال الارنب ةرملأ ارياا امبمأ م؟

 « صيخلتلا مم كر دتملا نم ثلاثا: دلجملا نيم اضم سربف »

3 
0 

 ل

 م

22١ 
 نومضم

 ناقه دلا ة دجس لع هنع هللا ىضر رمت راكا

 ةباىفبرشلاو 2 رملاو جاب دلا سيل نعىهنلا

 به ذلا و ةضفلا

 رم ةمايقلا م وب قحلا هقشاع نم لوا

 هنع هللا ىطر رمت ق> يف مالسلا هيلع ه واعد

 همالسا ءدب يفنيكر شما عم رمع لاتق

 رمع ناك ين ىدعب ناكول

 رم لءةليضف يف لسوهل اوهيلع هللا لصصىنلا اي و ر
 ملسوهل اوهيلعللا لص ىنلا ةفالخ ببن ر

 هياقو رمتزاسل لعق ملا لعج هللا نا

 هنع هللا يضر رمت ةعاجش ضعب ركذ

 ةيناثلا ءامسلا وان ىلا ءاهسلا دكت المت احيبسل

 ماشلا ضررا ةليضف | مه

 ةفوكيلا ريس ءادعا نيا

 ءالبلا ضراو مالسالا ةبق ةفوكلا ابا

 رم نوريخ لج ر ىلع نتيشلا تملطاما

 هنع هللا ىىطر رمح لتعم أضيا

 . هتداهميف مجاب ؤرأ أضيا
 ةيدلل سس انلاي سرفانا | اضيا ْ

 أامبسو هنع 200000 4١

 جملا يف هنع هللا ىضر رمع ةبطخ ىلا هبا

 هنع هللا ىطر رمع لئاضؤ رك ذأ اضبإ

 دجيسملا يف رمعةزانج ىلع يلد | اضيرا
 هتفالخ ةدمو رمت ٍتادحا هج

 امرجج يف هنفدل ةش'اع نمرمع ناذيتسا | اًضيا

 ةنس نيّتسو ثالثا وهو رم ضيق اضيا

 هنع هللا ىكر رك ءاندو رامشا *الا
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 4 مج #« صيخباتلا عم كر دتسملا نم .ثلاثلارإلا نيماضنم سربف » «

 0 ن وهضم 3 نم 3

 ظ لل-وهل اوديلع هللا لص هنآ رم ميرارك ذا 1 سلا كاع نتيتلا

 ىدبأب هتقذو هننع هلل ا!ىضر ر ذيب ةافوركذ هإ اد و دبع ْن ورمج هنع هللا ىض لع ةزرامم 2 مب

 : ةفوكلا نم طهر رافكلا عال 7 ورم لعرت منع

 ةءارس جملا مدوميف هنع هللأ ىطر ريلع ءادياأا هب ىلكلا ةيح دةروص يف مالسلا ريحا ع

 لسرل الدق نعىهلا اضيإا ةظيرق ىت لزازنل
 ةيبلاد انفلز تكيس 35 ةظررق ىيفذا اهم نب دعس 2 م

 همءال-اوينلادنع ةبلمثن ماضءودق ةياكح | ه؛ ' دا لكلا
 مالسالا ىلا يداه هموق ىلا ةبطن عام عوجر ضنا ةلبج ةأرسأ ةض واعع نيملسملاىر اسا ص الغم | مج

 ا مدي هندي رحنو لسوهل اوهيلع هللا لص هةنادح كدا هه راذكلانم

 عيقبلا ل هال وهل او هيلع هللا ىلص هداهم فخ ريبخ ةو زن 1 اب

 هتافوو لسوهل اوهيلع هللا لص هضرم رك اضبا 2 ةيفاملاَّلا اولوو دملاءاقلا ونمتالا م
 ٍ ةالصلا م الضلا يبنلا ةيصو رخآا ناك ا هنع هللا ندر لعاب ل رع سيخ تق ضل

 أ مالسلا هيلع جدلا ةافو مو؟ ا ةندملا ىفرلظا ع ردن مويراقفلااذ قي هللا ل قصر لن, "و

 مالسلاهيلعينلا ةافودنع ةكنالملا ةيزعت | اضيا هنع هللا نضر ىلع دب لع بح سملتق ضيا

 ىلسوفل اوهيلع هللا للص هنافو دنعرضملا ةيزعنا هم مسوقلاو اوهيلع هللا لص ىلا ل لزد>و رفعج ةد نا ْ

 اديش هذختا ءان تاهذخنا | اها 00 نيا نيدانن اح هللا نا اجا

 اتيمو ايحابيط مسودلا او هيلعللا لض ىنلازاك | هد هللا ىضر رفمح ةليضفر 53 4

 ب او هيلع الص نل اواسغ اب ىنوللا لع ةحا لاةهارك 54

 برس رتتلا ىلع هدعل هيلع لص نءف ى ٍلاةرصو | + 90 مدئاق اوميطيذار كسلا ل ها ىلع بح 4م

 اهريبعتوارمرحح فت طق را يال ةشئاعايؤر اضيا ماع هراذتعاو همال ايف نانفس ىباذاشلا, 3

 « مب لاب اى طرةاجصلاةف ر همباتك # | دو رك دنع حر سا نإ هللا دع ةر اجتساا ظ 4

 امنع هللا نينو اسيا نرد ضب مل-و وهل اوهيلعمللا ىلص ىننلادنع هتع افش يما

 اهدصركب يلا ةيمسش ةرعشلا ثرداحالا| + هنع هللا ىضر ةفاحق ىبا مالسا ةصقا 5

 يذلا ناكم يبثلانم ركبوا ناك | + كم حق دعب ًاجاوفا مال الا يف سانا لع 47

 موو كلور ركوأ ند ةنااكإ ىنلا دنع راصنالا عاج ايش كل
 مسلا نمركيينا ةافوناك 3 مئانغلا ولاغالار ا

 قيدصلاح دميف لوهل أوهيلع للا للص هداشنت-ا 2 قاتملا ةليضف | ه

 لو



 « ١ إ» 0 « صيخلتلا مم كر دتسلا نم ثلاثلا دلجلا نيم نا ض «() ع»

 « صريخلتلا عم كردتسملا نم ثلاثلا داحلا نيمانضم سرهفإ9 2

7 2 : - 
 لومصم 5 ل ومصمم "0000

 نيممجا مولع هللا ناوضرةفصلا لها ءامسا ر آن ردا تحاك .
 اادتلاوقادلا ا ا ةرجملازاد ل وهل !وهيلع هللا ؤض'تالؤن رايز ٠

 شبيرفرافك لتقف مضعبطمو دق لبق كن اعاب ا ةرجهلل هجورخ دنعهللال ورشا رف لع يلعةدوت 5 0

 نإ اب رق هز | ذناو دكَم ىرافثلا مطمض مو دق ٠ ةبمكلا قوفريكالاهتضلا ةنع هللا ىطر ل ير لس

 دادقملل سرور زلل سر 0 ركردل موو ناك اضا هلا وما م 06 م ةنيدملا ىلا ب 3 هرحه 2

 م لع ديال لك ردن 0 0 اضا امهنع هللا مرار 14 اضف ضع 1 5 3
 8 م

. 
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 ر دب: ىراسا يف هشور دنع هس رت

 :  0 8تنل | ل راص اعلا ىنا ءا دق 3 ب ة رحم ا دنع ىنلا وو نص تامه

  50-6 3 1ا ردود اوةيلع هللا لص هللا لو الضفم ردو ديعممأ

  0مودل اوهيلعهللا لصهث اع دودحا ةودغ 1 داخل ة : راس> نم ةءاوجو ف هان احنا |

 ٠  7ع - . - 4 .
 ني 12-2 وفذح ن لهس و يلع هع اجش 1 ع اسس ديعممأ ثردح هص ل اضل ,ش

 و هناعحاو لل1لوس و زاكرالا لانكا م ظ :

 ؟هنع هللا يضر ىراصنالا ةحلط ةعادش رك ذأ ؟ه لل ميد
0 

5 2 0 1 
 ؟؟٠ هنلا ص يبلا ءاع دو دحامو لعس ةيمر 0 ا ةر< كيل نكت ددعس# ق ىلص ن<

 هلإ-و هلاو هبلع هدمل نهال ةاللو مل وهل او ةيلعدللا ىل ا!صودرارحلا] ومس

 سو .
 قلع عا رخادك ةديبعىلااب ان تيصا أم ركذا ماب (ةنب دملا ىلا يتلا رجه نع م2[- آلا ع را : انهدن ايا

 رسو هلا او هلع هللا 00 :ا ىنِح و نع رفثلا ' 2 الازعرا سما ىف هنع هللا ىذر 6-0 ا

 كي نتج ا رفطالا 0 ل هنأ دصلا ني هللا لوسز ةاغاوو اها

 ا مهم الكو ذح ا ءا دهش نم مالسلا با وح خرأ ب دو هلا او هلعدنلا لص هللا كر سر ةأسا ومر 52| 0

 مادي لا لتق ده . ريرفاك ذا نم فيسلا طوفش ضد ةفصلا لها ( :

 ددنلا ناو م قول زرت أ ةنضلا فا تع امم ركذ ااا ١

 أ هللا لصدتا 2 . راجت م يفماعطلاربي 0 زدعما سا نوللا ةراميم ١و0

 ِض وهلااو هلع ا هنعهللا ىضر ةرنسهىنا ربصركذ 5 ]

 ناملاز ةغذح لسوهلاو هيلعهللا لص ىنلا 3 امرا | اضيا ٌْ ةاصفم ل لها فصو ّْ #٠



 402 م ةاحملاةف رسم باثك ظ م ةفيط 6# ضيفللا مم كر شلال

 هي الامان و ظ
 طال هس هي ى كر بابل الا دعا اع لولا اتكون كانا دبل عين

 نيتتاو ةئاثآثت الع و فلا ةئق والا قدا بش رختاوا يفلت هللا اهنعخر ىهذلا هللادبع ىلإ

 نك دل دلاب ار ديح ةولبن مالس وة الص لا فلا امخاض لعةيؤبتلا 5 ةرهلا نفنيس زأو

 ةبم اظن الا سلحلا .ة راظن“ ثم ةيهاظنلا ف زانغلا أراد ةغبطم ىف

 لل دجلانا اناؤع د زخ ١و ةم اركلاو:ةظنلاب هللا اهم | دا

 نيلسرملا ديسملع مالشلاو ةالضلاونيملاملا بر

 هءاعص او هل 1و نينيبنلا م اغو

 نم كلا ءو ىلا نيا

 نيما نيما
 نما

 . 0 1 هرجع

 #« ىف



0 

 « هناريج هل د "ىشدنم مهلعام يلعشلاذ
 بي هنع هللا ىضر ثلاثلا عوخا ةديح نب رم ركذ زد

 سه اجا وبا انب كب رش نري ديبع اني لدعلاذ اشحن ىلع ه ان دح »

 همت نع ةءواعم نب ميكحح نع ةداتق نع ريشل نب ديعس انب

 يبا هللا لو سراب تاق لاق ةديح نرد رمح

 لها ىىمو ءاملا . ءاربشا بيغا

 ناو مث لاق مهنم بيصافا

 نرثعتيف

8 

 لسوهلاوهيلع هللا صلال وسر جاوزا ةيمسن هلوا مبارلا دإجلا هولتيسو كردتسملا ن« ثلاثلا لجلا من

 * هن !ريج هل عد يش هنممهلعام ىلع كاذاف كاذ

 -# |هوخا ةديح ن رمش ززجح ش

 نع ةءواعم ن ميكحح نع ةداتق نع ريش نب © ديمس ف

 ارهشا بيغا ينا هللا لوسر اي تلق رمش همي
 بيصافا له اىعم و ءاملا نرمي

 تبن ناو من لاق مهم

 نارجف
 هس

 لسودلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ثاجوز ةيمس هلوا عيارلا دلجملا هواتيسو نصيخلتلا نم كلاثلا داجلا مت

 «()جإط «  ةباحملا ة ريم باتكإط 4540 «١ صيخلتلا عم كو دتسلا »

 « ةديحن رم ركذ »

 « ةديع نرمم ©



 و
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 ةديحن ةنواعم 2 2
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 *(6)ج» «ةباحصلاةفرسم باتك » ' م« ه44» © 4 ضيخلتلا عم كردتسلا )
 أ هللاب تنما نكلو ال تلق لجرلا اذهىلا توبص كلنا انثلب | واق نالت نب يدملاب ابح ص اولاق ىوأر ايف

 0 نحن انييف هما رش و مالسالا مكيلع ضرعغا مكحبلا لو هلاو هيلع هللالص لال وسر ىنثمب و هلوس ربو

 مكه كو تق يدس لم اق هوك اع اوتو امور مقال كك
 مكيلع تمرح بالا هذه هيلع تلزثتلق كلا ذامو اولاق هيلع هللا هلزنا ام مكيلع | ذه مرحب نم دنغ نر

 يبوتا كيو مهل تلقف نولي و مالسالا ىلا موعد ١ تامفج متيكذ اه الا ةلوف ىلا ريزتللا مللو مذلاو ةتبل
 | ةباملايف ىسأز تبرضؤت ثسمتغاف لاق اشطع تو كعدن نكلو ال اول نفطنلا دم دش ىف اذ ام نم 'ىثد

 | سانلار ل بارش هيفو هنمنسحا سانلا رج جاجز حدقت ىانمو تآآيت انف دب دشرح يف ءاضمرلا يف تدعو

 أ دنبب اهطع تفرع الو تشطغام للاو الو تلقا ىلارشش نم ثغرذ ثيفع اهتب رشف اهنم ىتكماف هنمذلا
 | ىل ةجاحال تلتف مهتقذع ولف ةسقذع هومجت مف مكموق ةأرس نم لب ندا وتسف ةيرشلا كا

 *مثرخا نع اوملساف ىنطب مبتنراف ىلاتسو ىنمعطا ىلاعتو كراس هللازا امف

 سي هنع هللا ىضر ىريشقلا ةديحن ةيواعمركذ زهدح

 160 هلو النو لعن ةقاس لت اخي ةنلغ انك كون سوما برع حدها 4 نرخا )

 5 0 ه*: دو املا ن , هللادبع ىلا هبسل ماع نب ةعيبر نب بعك"

 | دعسإب ىهزا ىتادحمد نب رنا سينش نال نإ ل ةفوكلاب ظفامحلا مرادىبا نيركبوبا 4 انندح إف

 ا لوشأ ذاب تتلق لاق هنعىلات هللا ىضر ةديحن هن وأعمو دج ن نع هببانعميكسح نبزمم نع نوع نااانن

 ادم از رف تلا تددح نم هنك ل ترردملا ركدو كما لاقرب!

 : -ه: هنعاللا ىضر ةءواعمىجخا ةديحْن كلامركذ زهجح

 أ ةعزق يفا نع ةمل ناجح انا نب ىبحم ان م 0 دا 1 تان يم كيال تحل

 3 اوهيلعهللا[ ص شال وسر ىلاانب قلطنا ةديحن كلامهيخاللاقهلا هبا نع ةديحنب ةنوا همن ميكن

 ده دج

 | ,تملسا دقيلا هللالوسرأب 5 ةديحنب كلام لاقوهانساف ىلا ريج م اس ان سيحدف ىتفرعي الو كفرعي هنأف 98

 ىلاوعد» كنا فتوح زي مما ك اذ تاءفنثل لاف اطخستم ماقف,هبجن مظداعمأ هبجرف مولع لفن يبا ريج ملساو

 | ناف كاذ تلق نالاقف اذك واذك لو هنا اولاقل وام لاف هاهبناو هرجزات ام هريغ ىلا فلاخت ومالا

: ْ 1 
 «نيعمنبا هفعض ةقدصو هلوطب ثيدحلا همالسالا علا رش مهبلع ض رعاو

 -هىريشملا ةديح نب كلام هوخاوةدي> نب هنواعم زج

 قلطنا ة ديح نب كلام هيخال لاق هنا هببأ د نع ةبو اسعم نب ميك نع ةعزق ىلا نع ةملس نب دام )ف

 ”1يلا 0١ رلى كلام لازن اننان قرش الو تفرع انف 1و .ل او هيد هلال هلا لوسر لا أذ

 كيا نومجزت مهمأ كاذ تاعفنأل لاف اطخستم ماقف هج لف هيلع داعا م هبجن لف مهنع لفن ىلا ريجملساو تيلسا

 ظ تليفالاتف اذكو اذك لوقت لاق لوقت ام لاق ابناو هقنزا«النق هزيغ ىلا كلو .نمالا ىلا و غاذم

 كاذ



 «(0خج» .٠ «ةلمسلا ةرم باتك» ١ «ةط 4 ضصيختتا سكر شلل
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 و سو

1 

 رب دوسالا نيةمز نبهللادبع نعديبا نع ماشه نب ثراحلا نبنمحرلا دبعنب ركب ىلا نب كللادبغ يثدح

 لالباع دنيملسملا نمرغن ىف هدنغاناورابسو هل ااوهسلع هللا لص هللا لوس رب (1) زعتسا الاقدسا نإ ثاطملا ا

 ايئءاغ هنع هللا ئذر 5 ئاناكو نسانلا ف هنع هللا ىذررماذاف تج ن' سانلاب لضب نما ورملاَمف ةالصلاولا

 لاَتف ارييجالجر رميناكو هبوص ملضو هل او هيلع هللا لصءتلا لوسر ممس زبك |مف ماّمف سانلاب ل ضف رمجاب.تباقف
 ءاؤ هنع هنا ىضر نكي ى اولا ثعيف كل 3 نوملسملاو هللا ىناب ركب ونا ن : اف لسو هلآآو هيلع هللا لص هللا لوسر |

 هللاو ةعمز نبا بى تءزنص اذام بلم ورم ناةفَرَذ ةهعمز نب هللا درع لاق سانلان لصف ةالصلا كلت رمت لص نأ كعب

 تاق نس انلاب ت تيلص ام كلل ذالواو كل ذبرما ملسو هل وهيل هللا لص هللال وسر نا الا ىنت رمانيح تننظام

 *سانلابةالصلابر رضو ٠ نمقحاكت اريك لارا 1 نيح ع نكسلو سو ةلاو او هياعهنلا لص هللالوسر رمأ ام :هللاو

 * هأج ري لو و لسم طرش ىلع حي ثيدحا.ذه

 ب هنع هللا ىضر لفابلا ةم اماىنا رك ذ زيوس

 نال نب يدص ةماماوا لاق طا رخنب ةفيلخ انث اركحزنب ىسوم ان” ىنقثلا بوعي ندا # انربخا

 سبق دعس نب رمق نفخ نعم ن بهو َن ترا حابر نب بهو نلبي ىعنب بهو نبأ

 كلان نب 0 قلما لاق 2 بيرق نب كللادبع هبسن,ةفيلخ لاق ماشلا ل ارتنمو ل دي

 0 تس ةنس اناا تامو الد نإ بابشلا تت 2 برعل نب بحشب نب دز
 ماعلا سابع ةملسن هللا دبع ىتثدح لبتح نب دما نب هللا دبع ان ل دعلا ذاشمحن ىلع 4 انن دح لف
 ىنوقىلا مسودلاو هيلعهللا لص هللا ل وسر ىيتعل لاق هنع هللا ىذر ةماما ىلا نع بااغيلا نع سم سقن ن ةقدصان

 عمك“ ٠١ ه. ضرما دتشا ىا 0(

 لاق ةممز هللا دبع ن :رعهنانع نمحرلادبعنب ركل ىلا نإ . , كلملادبع ىنثدج ىرهزلا ىتدح « قاحسا نا 1

 نماورسع لس وهل اودهيلع هللا لص ىبنلا لاف ةالصلاىلا لالب اعد نيملسملا نمرغ ىف هدنعاناو هللا لوس 1 زمتسا أ

 هللا لوسر عمسربك (يقماتف سأنلاب لصف ةرمتاي تاتفايئاخ ركبوا ناكو سانلا قر معاذاف تعزفت سلنلاب لاس |
 ءا ركب ىناىلا ثمبفكلذ نوملسملاو هللاىلإ ركبوا نياف لاح اريهجناكو هنوص ٍلسو هلاو هنيلع دلع هللا للص

 تننظام هللاوةعمز ناا انف تعنصاذام تحبو رمت لاقف ةعمز نبا لاق سانلاب لصفةالصلا كلت رمت لصنادسب |

 « سانلاب تيلصامكلذ الولو كلذب كرما لس وهل او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ناالا ينتيمانيحأ

ْ 
 « نيناعو تس ةنستام ةفيلخ(لاق)ا

 هي لهاا ةمايإ ماس

1 

 ,هللا ىلا وغدا موقنلالسوهلاو 1 هيلع هللأ لص هللا ل وسر قع ةلامإ 5 0 بااقىنان 93 سم سن نب 4 .ة هقدص- 2 1

 9 # امهنع هللا 0

 اورشو اهوبلحا و مهلبا اوقس دق و مهةيتاف م السالا مارش مهيلع ضرعا و ىل امتو كرابت هللا ىلا موعدأ

4 

9 
6 

 م ,,

 ف ر لهابلا ةماما 4 ]

 4 هلع هل

 ا



0 

 ا

 يي جه

 لع لخ 3 هنا ةلاق هنا ع نع لام نإ دب وب نع هيي نإ ورم نب كرش نب ,؛ لعاتت ىدادغبلا رفجوا « ازيخاا» |

 ةلاق 9 1 ةلاف مضولسومل ار اوهيلع هللا لص ىتن !/ يت اةدقاروهو سوه و هيلع هلالي هللا لور

 يدلل يرو راش ادع ن بضم: ل روحلا 3 قاحسا نب ميهاربا ان هيولاب نب ركسيوا « يتدخل |

 | يرمي شادو نيبةيما يبا تنب ةيبرق هماو مق ناي ملا دبع ن نبدسا نب باطأ نب دوسالا نب ةعمز نبا

 #«(0جإظ هم ةءاعملاةة رسم باتك» ٠ «ةينؤل #« سيغلتامم كر دشلا 9

 لاتف لعامت ةدر مثىتس اكتم ركآ لاف ةدو امم هيلا لسراف اهربخ لبق نه ىتا ام تلاَدق ةركا قلطت

 كحا 0 اضفت ا تحا الاركألا يحا ال واع يكد :امحو هلضش يلع نملاعتو كر انهنلا نا كاذنغ كربخا

 رزمىلا 5 عالو الام لال اماهديزا ال ةءاش يفو يشأ اذافت رظنف ابك نيب اهب ًداكع تربح كشباذا ْو

 *فيصم ةقرو هيدتو ناك كنايتف نم قفابجو زتلكبلا اهقرانأ "تمارف

 دع املع هللا ذر ةلاه ىا ىتا ةلاهو دنهرك ذ زيجع

 ىلا دنف لاق قاخسا نا نع ريك سنون رابجاد يعن دمعا ا توقع ن دم سايحلاوا # اني دح

 03 هج دخ نلا وهورادلادبغىبب فيلد متبع نإ ورم يي كيسا ىبدا كلام كد ةلاه

 نعافاضو ناك ىميدلا ةلاهفان اديه قاب صلات لاق بلع للا ضر لغ حلاو 00 ىلا نع

 9 « هل وظب ُثعدللا رك دف ملسو هل او هيلع هللا للا لور ةيلح

 *«اهنع هللأ ىذر هجن دخ نف هتبارقلهنرسولسوهل ا اودع هللا ليضد , اك هلا هةلاه

 3 هن لاعت هللا ىضر دوسالان ةعمز ن نب هللا دبع ركذ زيي

 # بلطملا تن كت أءابماو موزخم

 |[ بيغلا ىأرواح اج وارمابشى ًارف !مهجو هبجو قتلاف ةارما يف رظنف اهسنفنب هتمدخ ىلوت تناكحو طشلاو
 د ةواعف لاه هيويخمأف أمس ب | ىلع ثلخ د ىتح تّةلطن اف كباب قم ا لامفام اا هسأرمفرفخويشلاب هتملادق هتف

 1 "دنه البت ةمعدنقم لاو لاهو كات ةةيمأو انما :ر دش اش "وعر ل نزلا يوي «اساج

 | لجر ىنث دخ لجعلا رمت نإ ميجانث ناسغوا انث زب زملادبعنب ا كأم مانع علا 0 اكد 0

 ىرضزا رع قالا نا مرت نين وانن رابللادبغ نب دمحا ان: بوتس نيدمح سابعلاو ا انئدح

 ىبت دع

 ْ 6( ةجيدخ انبا ةل اه ىلا انا ةلاهودنم جس

 مل وهلاو او هيلغ هللا لص هللا ل وسر ةبلح نع افاصو تاكو ىيعتلا ةلاهرىبا نب دنه ىلاختل ًاينيلالا نيسحلا نن)

 « ثندحلا ركذف

 يع مصق نب ىزءلادبع نب دس أنب باطما نب ذوسألا نةعمز ن للادبع :--

 * موز ىب نم ةببرقدماو

 ناو 6

 نكي يي اي ا ا ما كني

 دقي كاع



 *0جإ» «ةاسملاةرس باتكط «  « صيشخلتلا مم ك ردتسلا »

 لس وهل او هيلع هللا لض ىنلانايوردق ةو ل مط رش ىلع يخص دانسا اذه هاثيش ثدحبلو لوالاحا اكتلاب صاخلا يبا
 : * نا هيلعاهدر

 يبا نيديم نرخا قاز قاادعات ا قدح وع نيدمجا ن را هللا دبع 1 احسأ نل ركبوا 1 ماندو 0

 هيلع هللا إل ض ىننلا تن بنز تملسا لاق هدخ نع هبا نع بيعش نو رمت نع ةاطرا نإ جادهلا نع نامور

 5 ديدج حاكت ملسودل ”اوهيلع هللا ٍ|ض ينلا اهدرف صافلاوبا ملا مةنست اعلا ىباارج وز لبق مل س وهل 1و

 يكب هنع هللا ىطرزن رك نب صاع نب هللا دبع ركذ زجح
 ٍ نب ص اعنب هللاديعلاق راك ريد لا ان نيصن نىعنزن نسا اننىريتعلا دم ن .ىيح اب 5 وبا < 5 دح اف

 راجت بيبحنب تلصلا ن ءامسا.تنب ةجاجد ههاو فانمدبعزب سمش دبعز. بيبحنب هع رن زب 1

 ن* ى ف أنا دق نوما لاقيعومش لاو مومأبا لزعو ةريصبلا ىلع نافعن نامعع هلمعتساما مرخت لالعنإ

 حتتفاى ذلاوه وبفانلا ريش دك نايلنكم الكمي فلاملاولوق تاللاللا و تاملاو ٍتارمالا عكا

 * ةفرعب تاياةسلا لمتوىلاءت هللا ركشر وباسين سيب نممرحأو ناسا رخآ
 نب ب مصم ى دج نع ىنا ىنثدح هللا دبع نب بمصمانئقاحسا ن ميهار ان 3 هنولاب نركب ونا < ىنث دح ف

 نا امهنع هللا ىذرريل لا ن هللادبعو زب رك نب صاع ن هللا دبع نع سرق ن.ةلظنح نع ريل لان. هللادبعنب بتينالا

 دامالا اذهناوركذ و بمصم لاق ديرشوبف هلام ترو د لتق نمي لاق لسو هل 1و هيلع هللا لص وينلا

 لدجو انيبش ا ذه لاقف ريغص وه و لس و هلو هبيلع هلل ٍلسص ىب هلا هب ىف اري , رك نإ رمأع نب هللا دبع نا
 4 بلع هللا لص هللا لوسز ئ م هللادبع لفخ هذوعبو هيلع لف ملسسو هلآ هيب هللا لص هللا ٍلوسرا

 ىذلا حابتلا هلو ءاملا هلربظالا اضرا ملامي ال ن اكق ىدمل هناراسوهل اوهيلع هللا لص يبنلالاقف ملسوهل او
 ةءواعم ناكو ة ريثكضرالا ف راب اهلو 0 ةليل لع ةلخنب يصاعننا ناتيسهلو ةهنجاا هلو صاع حم اين لاق

 31 رملاب اموبهلءاج اماو صاعنب هللادبعب * قيشربا هنءاسم تمس دانه تن كك ادنههتنا ساس

 «ال(تلق) مييحص (م) ائيش ثدحببلو لوالا حاكتلابصاملا نالت
 تعفي لسودل اوهيلع هللا لص ىنلاا هدر لاةهدج.نع هنا نع يعش نب و ر< نع ةاطرا نب # جاجح نع ِ

 لبق تماس يمنالاو ةنيسلهلبق ترج اهدار | هلملو لاب اديه (تاف 0 لييبا اعلا ىبا لبق تشز تيلساو

 ظ م ةدع ةرجملا
 سا ىعشبملا يشرقلا بركن سماع ن ةنلادبع ع 1

 «هللا ر كشر واسيت نم مرجاو ناسا رخ حتتفا مث ىسومىلاذعب ناردكيك
 هللا للص هللا ل وسر هنىتا ماع نب هللادبعنا سيقنب ةلظنج نع هدج نع هسا نع هللا دبع نب بعصم # لاق »

 3 ,الناكو قس «نالاقق رسولا وهيل هللا لص هلال ودنر قير غوت لثْخ هذوعو هيلع لتفلسوهل اوهياع

 «نايفس-يلان ةيواعص ِتندن جدو ريك ضرالافرإ المدلل هلرهلظالا اضرا
 7 سس بس سا

 يمر 2 2

 ١ 0 ادع لاعا 0

 0 هللادبع لا



 0 0 ١ مثاهن 6 1

 0 ذو

 داهوا 0

 »م

 © صاعلاوا د

 قاما ايناوخن ةكع ىرضللا ديعسن دمحن هللادبع انت ن دمهم بالجلا نادمح ن نمجرلادبع « انادح

 5 ها 14 ةبادشلا ةفرعت باتكط «٠ مو» ٠ 4 ضيفتتلا ممر 0

 : : 14 ْ همه هنع هللا ىضر ةبتغ نب مشاه ىاركذ لوس

 !ىريزلا لا ا لك هنولاب يكول اطل 0

 0 .متاهولا ىو كومريلا مم ع :را تماما 0 وى ا رمال َن صيعمنأ

 دلاخ ىتادح رواشن بيعشن دما دب م نب د3 ولا نإ ساب الا انا بوةع.نب دم سابعلاوبا #« انثدح ©

 | ايدودسلا مرتكو ا كف قلل 2و رع و وح دمار ءناةمدنا

 عاين نوحتو اهق انقلتخ ١ امك اهيف متفلتخ | ةربره ودا ل اف اه انهتخ اف ى طولا ةالّصلا ان رك اذتف هاننتاف

 ٍ هلال وسر لع لخدفم أمف هنيرن ةشسغوب مئاهوااطاصا لجرلا فولدر هلا اوهيلع الصفا لور د خط

 «رصعلا | ما اة ريخلاف انيلا جرخ 0 رج تناكو لس مودل .اوهيلع هللا لص

 | ةبتعنب مئاه ىلع ةنو اعم لخذ لاق لاو ىلا َنَع روصتم ا ل هلا فون نب د ماا د

 ذهل اودنلع للا ص للاكل ورا دبع ءنكلوال لك لاف ايادلا لع نزحوا عج وا كيكسام لاخأب لاَقف ىكبوش 5

 6 ()ماوقا اهل :ونلاومأ ك ككردعما ما متع! ايىللاق هذخ ١ انا لو

 ' دهم يفرز وأ ضان ناكل

 متن جوذ عجب لان صاعلا ونا لاق ينرملا قاحا نب ميه ارب 'انن هيولابز دما نيدمم ركبوا « ىتثدح إف

 | باكو مشمس اغلا ىناممساو ةدخ تخارمل وخ تن ةلاهدما | املاخنباو لس 0 عرس ءاعهللا لد هللا لور

 هددت

 ١ أ صاعلا ىنأ نع ص املاىإل سوال اوهيلع هللا ليص هللال وسو ٍتاد بنز تدلو وءاحطلا ورجح بصل

 « هنع هللا ىذر ركبىلا هفاللخ ىف ة ةرشع قدحا 4: د صالاوبا ىف وو صاعلا يلا تن

 تئنيدييعجعت

 ْ * رع قادس د 3 ولا دلاخن داني قشمدلا ةعرزولاب تووقعلا ندم سأ ىلاوأ 3 52 2

 سن ماسوهل اودهيلع هللأ لص هللأ كي درلاق ادع هللا يضر سابع ا نع ةمركع نع نيصملا نندواد

 ا سمش فيع ن ةعسر نإ ةبتع نب ماه ون :--

 #هنوأعم ٠ نمز تامؤ كومريلا م ايما

 نزح ماعجوأ ت كييكسام لاخاب لاف ةءواعم لاخوهو نع ى مثاه ىباىلع هن ةيواعم لخد # للاوا نع »

 «ثردملا هيدخا | دههعول - وهلا ا وهيلع هللا لص هلال وسر يلا دهعت كلو ال رك لاَدف امي دلا ىلع

 ه8: عيبزلا نب سم املا وبا: هس

 «قيدضلاةفالخ ىف ةرشعىدحاا ةنستام ءاحطلاو رج تقلي ناك و: رإ و خ تان ةلهابمساو ةمدخ تخأ نبا

0 



 «0جو #« ةءاحصلا ةفرعم ب اتك » د تا تدعم

 رفعج :ن نب دي بأ مس م ىلانب. دعسات ,نيسحلا نب نعيش ر 35 ىضاملا تكرر : للا نب نجرلا دبع « ان دح ف |

 هللا د, عن دمح هالومنع مييتدبن لباد نيد يلع 01 ا 0 ءالملا ىتربخا ريثك ىناناأ

 ها ذثن قبو رضاطوف ه رادودنم نلاع ىهورصم | رف ملسو هل اوديلع لا ىلص ىبنلا عم تنكلاق شحجنإ |

 « ةروع ذخفلاناف رمعماب ك ذفن طغلسو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاف ناتفوشكمأ

 ه4: هنع هللا ى طر نأ سلا ىلا هللا دبع نب د زيا رك ذوح

 تيقيعم ىنبل فراح ترا نب هن واعم نر ثراحلا نبناظق نب ةمامن د وسال نب دعس نبا

 * ةماملا ىلع هسا لوم يلا او هيلع هللا لص ىنلا ناك دقو

 هللادبع نعم ذ ىلا نبا انث ىمومنب دسا انث نايلس نب عيب لل انث بوتس نب دمح سابعلاوبا 4 انئ دح ف |

 هبحاص عاتم كدحانذخإيال لو مسد هل اوهيلع هللا ىلص ىيبنلا عم ههنا هدج نعدسا نع ديزبنب بئاشلا نا

 هيلع هللا لص ىننلا كر دا ديزي نب بئاسلا هنباو# هيلا اهد ريلف هبحابص اصع محا. دجو.اذاو اداجال وأ ايعالإ

 « اثردح هنع ىورو لسوفلاو وع

 ليممسا نب متاح ان ديعسن ةبيتق انءىلا ىثدح ظفاحلا فسو نب بوتس ندم هللادبعوا 4 انثدح ١

 «نينس عبسن لانا عادولا ةجمن ىف لس وهل او هيلعهنلا لبص ىنل عوف | حلا ةدد زب نب بأ اسلأ نع فس وندم نع

 تام ايفو لاق ريم نب هللا دبع نب دم ان ةبيتق نب ليعمسا أبنا مامالا ق واحسانب ركبوا خ خيشلا « ان ربخا »|

 » نيمو ىدحا هنس ىنسر ددزنإ نإ تئاسلالا

 بودعإ نب فسو ”نع ءرشعمولا انت اتراك ل ىنادح لبنح ن بدمج نب هللادبعانت ٌداشمح نب ىلع 0 ىثدح ف | :

 ]قره لطخ نب هللا دبع جرخا ملسوهل ار اوهيلع هللا سس هللال وسر تر لاق هنعهللا ىكر ديرب تأ دانا ع
3-4 

 * اريصاذهدع شرق نم دجحا لتقي ال لاق ريض هلق ةيضسللا راتسا نيب ا

 ١ ( اعلصس للا < ليمق فالتخا هبا ممنأ ىف :

 نع ش>جن هللادبع نب دم ىلوم ريثكولا ىبربخا نمحرلا دبعنإ العا ريثكق أن نإ رفتج نب« دمت اطل
 لاقف ناتف وشكم هادف وهراد دنعسلاج وهو رمعم لغرف لسوهل آوهيلع هللا ص يبنلاعم تنك ءالوسأ
 * ةروع ذخفلا ناف كذفنطغ لسو هلا اوةيلعدللا لص هللا لوسرلا

 هه بأ اسلاونا هللا ديع نديزت زد

 ةةناهلا لع ملسوتلاو هيلعتلا لح هللا وسر رضا" تدنصتنمت لاقط
 وبس

5-2 

 * هنع ىورو لس وهل اوهيلعللا لص ىنلاك رداد بْن ئاسلا هنا. ذكوهاداج الو ايعال هيخا عاتمودحانذخايالا

 نالاق# نايم نبااناو عادولا: ةجج ىف يبا بح لاق بئاسلا نءاس ون نبدمح نع لوعمسان # ماخ و ا

 #9 نسل ىدشا: ةيلياولابللا تامريمت

 '| هللا ديعنب(١ لدي زو لاق تادبعز :!تعصم انثى رخلا قاحسا ع نا ميهارب ربا انثهيولاب نب. 1 < وبا « ىنن دح لذ

 الا ةعناو ادعت دب 0 ِ

ءهما نءد زنا تئاسلان هلنادبع نعا# بأذ ينانا أ
 ذي لوهلاو هلع هللا لصوىنلا عمس هنأ ةدج ن

4 

 « ادع ند زبإ»



03 

 « شحجزب هللا دبع ركذإ»

3 

 حج اديك
8 

 مدس »
8 
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 40 جل  «ةاملةرسبانكإو  «دس» ١ 6 سيفتارم كر هتملا وف
 دن نب ذم نع ئذ ع ةريغملا نع ةزمح ىنا نع ناديعانت رايس نب دمحا انب' يف ونجا ساتغلا وا 3 انريخا : ْ

 نيطياملا يف سو هل او هيلع هللا بص هللا ل وسر ىننب لاق هنع هللا ىضرىرضما نب ءالعلا نق جرغألا نايفع نف

 * هن نجلا كرعلا ن نمو زعتملا لسماع اد دخان كلومشم رخ لاو امامه دحا وك

 نع ع ندا 0000 ميا رودكته م 0 0 دعان داش د نللع 0 3

 تاطلادبع تنب ةميماهماوةع زخ نب هدا نب ناذودؤب متنغنب ريبك نب ةريص نإ رمهنب ساير نب شختجنا

 شحج نب هللا هبقو لاق هللا كبغ خب ىهصم انثى را ىف احسا نإ ميا زا انث هب ولانزب ركب وبا 4 ىتث دخ ف

 « ىنمشلا دبع نب ةيما ىنب فيلح هنا دازونيملسملا نم ارد دهش نمةيعست ىف بسلا | كهركذف
 دبشتسا نم ةيمسل يف ةوىنع نغةوسالاو با اف هش 3 انثيلاانت ةهندلعوا اك ذادعتلا رفحا » انريخا ٍِظ

 « هع ع نرخ نإ دحا ىبإ نموهو محل في شحجب نإ للا دبع ةيما ب نمرلسوفل .اوهيلغللا لصةتلالوسر غم دحاعو

 ت4 اعينغللا ىطر شختع ن هللا كادع نرإ كنج هئءارك ذ زودع

 نب بابو نب نفحمج نب هللادبغنب دم لاق بايشاانن يركز نب ىمومانب ىنقثلا بوق نب دمحأ « ىثربخا 9
 ةما ىنبإ فيلع رشم نب ص ايلا نبةكر دم. نب ةف زخ نب دسا نينا دوغ نب منغ نب ريبكن ب ةربصنب رك نفعل

 او ز شخحج تن صان ز هت< و ملسو هلاو هيلعهللا لص هللا كو سو ةمع ب يلطلادبف تب ةقبما هينا ما هب دعو

 هملسوالا 0 هلال ىلا

 هايل اد
 لاب ورشا و الملا رم ء جيرالا نايح نع ديز نيدمم ن م ىوزألا ةرثلا نفاه قركسلا رج وا

 رشعلا لمحلانم ذا نا كرشم رخالا و لسم امخدخا نوكير يطيل ىف لس وهل او هيعمل لبض هللا لوسر

 ْ « هن زا كرشملا .ىرمو

 هلو هيلع هلا لص ىتلا ىلا سثكهناديإ نءىنرضملا نب ءالعلا نبا نغنيريس نبا نعذا ذاز نب « روصنم ف

 * ةسفن ًادبف لسو

 «# ىدسألا نثدتح نيهللا دبع ٌزؤؤَح

 ةمآ ىتب ءافلخ نم وهو دحا ماو, ىلتق نيب ر دبلا ىن نررم ةميما ملسس و لاو هيلع سف  ى :أ| ةمغ نإ

 تنال نينمؤل] ما وخاو
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 «(0)جظ  «ةاحملا ةفرمم باتكط #22« >مه» ٠ *« صيخلتلا مم كر دتسلا ه

 هءاجن ترا ىل وتو سيعتلزف اميلع لس وهل او هس بلع هللا لص هللا ل وسر لبق اذ ةبيش و ةبتع هدنعو

 * م وتكم ما نءا ىمعالا

 انىزارلا ناملس نب قاحسا انئرازملا دمحانب قاحساانن نادمبم بالجلا نادمحن. نمحرلا دبع# ينربخا »

 هنيلع هللا ص ىبنلا جيرخ لاق هنع هللا ى ىطر موتكم ما نبا نع ىرتخبلا يبا نع ةرصن. ورمت نع نانسوا

 متكحضل معا ام نوملعتول ملظلا ليللا مطقكنتفلا تءاجو رانلا يلهالرانلا ترمس لاف ةادغ تاذ م ابونلاوأ

 «ارغك كي رالي

 ميهار | ئدح ةلادبع نب صفح تن لدعلا مصاع نب دم انن ىريشلا للادبم نب دم بيطلا وبا # انربخا

 تلتف لو هلاو هيلع هلل لص يلا تين لاق مونكمما نباو رمت ع شيبح نيد نع مصاعنع نامبطبا

 نمىل لف راما ورجشدجسملا نيبو ىنيو ينال داق ىل ٍسلورادلاعساش رصيلار ريض ريبك خيش ىف هللا لوسرأب

 « اهمأف لاق ل يف لصا نارذع

 |هاوردقو نامبط ن ميهار ا ريغرز نعمصأع ن ءدانسالا انهى لاقادحا مءاال يلامل هللاوج رك الا 4 لاق 1

 (ثيدح اما ) مونكم مانبا ريغ نيزر يبا نعمصاعنب مديغو ل يروحتلا نابقو ةدباز

 نيزر ينا نع مصأع ن نع ةدئاز انيورم نةءواعم انن رضننلا نبمحا نيد انب . هبولاب ن , ركبوبا (هاننيخ) ةدباز

 ىلا نعمصأع نءزابيش ان انتبشالا 0 شنان | قاحسأ و 19 يبا هان ريخ ا نايرمش(ثيدح انا وز

 انثليممسا نب ىسومانث ةعزرخ نب ىرسلائيناه ن اص ندم (هانندخ )ةملس ندا (ثردح اماو ) نزر

 « نزريلا نعميجأع نءةماس ٍندامحو ةباوعوا

 بق هنع هللا ىطر ىبرضملانب ءالعلا ركذ +١
 ءالملاوبا يرضملا لا هللادبعْن سعصممانن ىنرحلا ميهاربا نب قاجسا ان هبولاب نب ركب وبا « ىنربخا لف

 نب » فدصلا نب دابا ْن جر زكا نب كلام نب يفي عنب كلام نب بر ا ' هلبادع هسا

 منب رثعو ىدجا ةسسزر رهبلا نما ضع رد العلا تام مديك١ كيوم رطح

 5 "فيما نيدأنا »

 « ىبعشلا لدب يحضلا ىنا نع لاق نكل دالبلا وبا انث ريشي نبا
 قات اقف لسو هل اوهيلع هللا ٍلص ىنلا تبا لاق موتكم ما نباورهت نع رز نع تاععطنب 4 ميهاربا 9

 ءادنلاعمست لهلاق راهناو رجش دجسلا نيب ىني و ىبعالب داق ىف سيلو رادلا عساش.ي رض ريك خي
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 ِ 5 ما نبأ ريغنيزريلا نع 0 فراديشو ةسازواورو لاق اذك# امافِلاق منلاق

 نيرو نين سيتا ل رمايجار ا 18 بوم 00 هدانا

 5-5 ب نورصسا وبسم يو نع بسب ب ا 7 بو

 و دك 4

 تقاس 2

 ان مقسم ويسب



0 2 
 هلأ 5

 لولا مو

 ها -

2 9 ْ 3 
- © 
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 م« مونكمما ناورم ف

 «0)خج»' ي4ةاحملاةرسسبتاتك» ميج « صيخلتلا مم كر دتسلا »

 ههلثم هند نم اوذخاالا ايش اذحنا نوطمبال لبالا ك رابتل مجاونا ىلع نكذلا نيطالس مب تروكيس

 سي هللا دبع لات و هنع اللا ىكرد ددؤ! موتك مان باو رممر كد زج

 1 0 ! مسانا هو رع نع دوسالاوا انب ةعيهلنا اننىلا اني 1 ا ام #« انريخا ٍِك

 * سرق نب ورمت هنع هللا ىذر

 نع سبق نب رمت رازتب دلاخانت مكملادبعنب هللا دبع نن دم اذ فاوهعيإ ندم سارعلاوا م هاندح 0

 : هللا دعو ءاعدخلا هتقاب ىلع محو مودل اوهنلع هللا لص هلا وعر فاطلاق ةريسهىلا نع حاير فان ءاطغ

 2 زجر اماطتت ذخا [ موتكم مانا 0س

 | ةلادبع لاق ى رييزلا هللا دبع نب ليسماو فرلْلا نا ءاحتسا نب ميه را انث هيولاب ندمحا ا

 ا نيسقن 3و هو وز رن صاع ن  ةثكنعن هللادبع تنشب ةكتاع اهمساو مواهب موتكم ماأ ن نا

 | تيتادتف بمضم ةلاقام لرقلا ىول نب سماع نب صيعم دبع نوب ةسحاور نب مرهنب مضال ا نب ةدّئاز

 « اعيمج نيمس الأب هل

 هِيَراَعْن ءاوبلا نع احا قا نعُليتا رسأأنا ىس ومن هللا ةيعانندوءسمنديعساتنى وبما سابملا وبا انريخا ١

 « ئمعالا 00 رم هدعب انيلع مدق ة مري نب بعصم نب رجالا نم م مدق نمل وا لاقامبنع هللا ىضر

 ,نب سو دعلا دلع ى | ىتادح لينح ندا ن هللا ابعت ىلاعت هللاهحر ىرلألا ريصت نب رفعج 4 انندح 0

 ججرالا هلمطق يو موتكم مانبا اهدنعو ةشئاع لع تاخدلاق يعشلا نعدالبلاىلا نعم رك

 هيلع هللا لص هيب هقدثلا تااعذنم ملسوهل اوهيلع هللا اص دمحم ل !نم هلاذه لازام تلاَعف لبسالا ١

 * ىلوو سبع ةؤزوس لو زب امنع هللا ىضز نينمؤلا ماتد اراا ءاو ور هلاو

 .ىنومو اان( الا ةر اط ىان.ميهاربا وقابقلا دمحم نب. نيس! انب ىربنملا دم نب ىيحن اير وا ان د 4

 ,لجراه دنع وابنع هللا ىضز ةشن اع ىلع تلخ د اق حيبصن ' مسمن دع دالبلا وناانن ىفا دما ريشل نب دنحأ اننا

 اننا نا !كهتامف نينم واما أب اذه نم تلّقف لسعلاب ةأنا همعطتو جر "0 مط طق يهو كرك

 موتكمما ناو هل اوهيلع هللا لص يننلاىفا تلاق 0 وهل او هيلع هللا !صهيين هيفىلاعت وكرارن هللا بتاع

 .هدنعو

 « هلثم هند نماودخلا هللا اثيش ادحا 3 هبال لالا كراك .مجاوبا ص نتنلا

 دانك ذولا م نت 10 !نبا'ورمع زيجح

 بمصم/ت يلع م دق ءاربلالاق ىول نب صاعىنب نم وهو ةيمو زخم 75 اه.-ا موتكح.ءماو ّفادبع لاق.و

 ل١ « ىبعالا موتكم ما نياورمت هدعب مدق مث ريم نبا

 تاخد لاق ىعشلا نع دالبلا ىلا نع رعنسم انب:سينخ نب ركحب ن شقا نب « دمحا »
 لآ نمهلا ذه لازامتلاقف لسب هلك هحاي جر الاهل مطق ىو ىب ريعالا م م ١ نبا اه دنعو ةشئاع

 د

1 

077710 

 تان

 دما نع هاورف نمزلا سومو هعبات هسعةروس لوز ىس هس ةنف ا دمر سو هلاو عدس لدم

 نبا

 2ظ21ظ011101101111ذزذ ١-1100]

 0 ل
 اي

 ا ديلا نا ا كل وأو

 اننا ني



 ع

 بسسس

 «(0جط «ةاعملاةرسباتك ظ 0 4>+» 4 صيخلتلا مكر دعسلا»
 نع ديعسنب د تا و ومخن د ن نيا هال ايخاا ودعي نب دنت يا

 0 رع 0 , و رم 7-5 لاق 9 0 ال

 « ايراد هيج ولأ ناكو ةيحوا

/ 5 1 08 3 . : 353 

 هه هنع هللا ىضر ىمبسلا ةعاذو ىلا نب بلط اطما رك ذ زجس ْ
1 

 هعادوى بان باطملا لاق هللا دع 2 تمصقانن قاحسأ نا مدار 5 اند ولان دما ن ا ركب وا ى لو ص :

 هللا كيع ْنَع مكر قازرلا دبعانتى أ, ىلدخ لبتح نب ديزخ | نإ هللا ديعانت ىعرطقلا ردع ل دمحأ 4 ئى 55 2

 ل 2 كيابل هنع هللا ىضر ةعادو اني باطملا نع دلاخ نب هم نكح ا ا

 لد عال

 سا[ هنع هللا ىكري ديزلا ءزد نب ثرامأطا ع نب هلادعرك ذوو

 هللادبعلاق ا ىرهوزلا هللا دبع نس تيماع ىنرألا قاحسا َن ميهار اريا 3 هب ولان نب ركح»و ا * ىنئادح ل ا

 '«نيناع زنة اع دمزن ورم نجح وعن و دب مانعا اا 2000 رع نا ثراحلان' ْ

 هعرز ىلا ن نع ةعي نا انن تااغن . نامح انث طاع نب نامع نب ىيحاش ىدادتبلا رغجوا 4 انربخا » ا

 ,لوقب لسوف اوه لع هللا لص كلا تعمم لاق هن هللا ىضر ءزجن اقيراطل نب ادب نع ريا نب وءرمجأ

 دا قدم لقر < نب ال كلذ ترك دفن ىصحلا .:سراجا يف لعجرلا ىير ,اع س أب ال هنا ساثلا تأ

 * انر دب ةيحوأ ناكوأ

 « نين انفو تمس ةئس تام بعصم 6 لاق »|

 4: ءاملطلا < ىعوسلا هع اد. و ىلا نإ بلطلا زيوس

 د ارقي دكمو وه و ميعص دعمو ددتسا 1و رجم سانلا كحسفا مجنلا ف

 س#ىدس لا ءزج ن ث.راخلا نب هللادبع زيوس

 نهد ول وبمن لس وهل اوهيلعتتلا لص يبن أمس ترا ها هللا كيك ع نءرباجن ور ا نع 6 ةعيل .نبا#

 ١ نب سا ول َّق دو ثيللا ىث لح اص نب هللأ كيع انرىئاادلا كانهم نع نايعاشي هيعفلا رضنلاو ا 0 انزيخا #

| 
 ٠ هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نا هاربخا ىراصنالا ةبحاباو سابع نأ نإ مز نبا. ىبربخا بابشنبا نعدب تأ

 *ا كلام ن رهف نب بل نيل ا ناورمت يلا ,نريدعس نإ ديعسوب ةربص نا

1 

 1 دج لسوهل اوهلع هللا اص هللا لوسر تير ةعادوفل ا نب باطملا نع دلاخ ع نإ ةجركل و نع © سون نبا ا

 هولا رند
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 نمر يع 2 55 5 ؟
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 8 1 مث 4

 <يرنندم_. محو « ردنا ديعن هاب

 كك

 «ىيرتكع» 4(ةائوا »

 «0جو « ةباحصلا ةف رعم باتكا9 يدمج #« صيخلتلا عم كر دثسلا»

 نم كلام نب زن ةيما نب ديزنإ ناهثلا نن سبقن شئاع نب ة دسفاس نب يوغ ةبقعلا و ار دب هش نمأ

 «مسفلا نم هنا ليقو فوغنب ورحت ىنبل فيلح هبا لاقت دب ز نب ةيما ينم مث راصنالا
 له رلا دبع ىتثدح ىمبتلا ةحلط نب دسمان ىديجاانث ىسومن. رششناش ل دعلا ذاشمح ن.ىلع « انندح ف

 هللا لوس سر نا هنع هللا ىضر ةدعاس نب وع نع هدج نع هبا نرغ ةدعامس نب موغ ن ةبثع نب ماه نا

 اراصناو ء ارزو مهى لمْجل اباحضا قر انعاو ىراتخا قاتخو كرا هللاَذا لان لسسنو هل اودي هللا لص

 اًذهدلد_عالو فرص ةسمارقلا موب هنملبقال نيممجا سانلاو كمن الملاو هللا ةنمل هيلمق مهد نف !راهضاو

 * أجرت ملو ذائسالا مهي ثيدح

 سي هنغ هللا ىطرر ذنملا دبع نب هابل ىن | رك د زيذع

 فنا ريب !نب ةورغ نع دوساالا وا انثث ةعبجل نبا انث ىلا ان ةنالعوا انث ئدادغبلا رثمجوبا < انربخا ف

 همم اجرخو لسوهل او هيلع هللا اص هللا ل وسر ىلا اجرخ تطاح نب كرامات دلع ريشل هنأبل ابا

 « ردب بادضا مم نيمبسل | رضو ةنيدملا ىلع هايل ابا يضاو |هعج رف رذن ىلا
 ىنربخا كرابملا نب هللا ص انث لازْعلا لغنب هللا دبع انث ورع ىرايسلا مساقلا نب مماقلا سابعلاو ا « انربخا »

 لاقةبابل ىلا ىلع هللا بان اللا هما نع ابل ىنا نب بئاسلانب نيسملا نع ىرصزلا نرغةصفحقا نب دمش

 أم ثبصا ىدذلا ىوق راد رجها ىنا هللا ل وسر اب تلقف لسودل آو هيلع هللا لص هللا لوس ثثج هابل وا

 هيلع هللا ىلص هللال وسر لاتفاسودل او هيلع هللا لبص هلوسرل و لجو نعت ةقدص هلك ىلام نم ملختاو فن ذلا

 « ثاثلا تقدصتق لاق ثلثلا كنهئزمجي ةءابلإلا اي لسو هلآو

 هه هنغ هللا ىطر ىر دبلا ةبخىباركَذ زيؤح

 (١)ةبح واو لاق قاحسا نا نعريككن سن واتم رابجلادبغ ندمحا اش بودي ندم سابعلاو ا 4 انيدح لف

 *«دحا موب دهشتسا سواالا نب كلام ن فوع ْن و رمث نب ةبلعثنب ةيما ن ناهنلا نب تاب

 )١ اربخا ١؟فالثخا ةمسا يفا ذكهو ةنحوبأ ليث هيفو( «

 * حصص « ثيردحعا تادنمل هيلعف مهبس ناب اعلا ىل راتغاو وين ةراثخا لاق لاق لسو ودل وهيلغهللا لص هللال وسر نا

 26 ردنملادبع نب هناي ونا لبس
 : ه هل مهساو هدرو ةنيدملا لغر دب هيون لسؤ هلآو هيلعللا لص ىلا ةرسها ريشد همسا

 لاق ةنابل ىلا ىلع هللاٍبان ا لاق هبا نع ةنابل ىلا نإ بئاسلا نإ نيسحلا نعى هرلا نعةصفح يبا نب « دمج وف

 ىلام نم ملخنا و بنذلا ابيف تبصا يتلا ىموفت راذ رجها ىلا تلثو ملسو هلو هيلعةللا ىلص هلال وسر تلم
 *« كلثأ اب تق دضتق لاف ثلثلا كنع ىزجي لآق

 س2: ىردبلا ةبحوا زووح

 هدع [ب دبشتسا ىسوألا ثامنا ن ثباث ةبحوا قاعسان اج لاق

 يردبلاةبح ابا عمس هلا ربخم ناي نب ورمز ةلادبع ععس هلا ناهغىلومضسوب نب دمت نع 4 حيرتج نا
 ف 6266م 1



 «00 جا“ ي ةباحصلاةف رعم باتك »ه <-«"*مط «صيخلتلا عم كر دتسلا »

 0 يللاعن 3 هّللا هاهنا لج ل تحلل ظ

 8 د لاقدنع اع ع ةفا ماج نب دبع ن .نع 0 00 0
 . « ٍترشو لكأ مايااهناف دحا مايالا هذهنم ىصيرالزا ىنمل هايف ىدانانا لدوهل اوهيلع هللا لص

 ميشه ًابناداجنب مين ان 0 قيبلا دي نب لضفلاورازبا كيرشنيديعانلدملا ةاعحن يع اند ف
 شارفلل دلولا ةفاذحكو ا لاق ىبا لنوم هللا لوسراب لاق سبق نب ةفادحن هللادبعزا لثاو ينانع رايسنعأ ٠

 * حيرتسانا تدبحا ىلا لاَعِف ىنتتضرعدقل هما هلت لاف هتعبسال ىشبلل ىنتوعدوللاق رجلا ىهادالو|

 ه6 هنع هلاىضر راين ةدر يبا ركذ 2+

 لاق ىرهرلا ادمن بسسس انور ل احسا نب ميهاربا انث هب ولاب ندمجحا ن دم ركبوا « ىتثدح»

 نب لهذ نب لهاك نب ميم نب: ناي ذنب ماغنب فرامهدنب بالك نب ديبعنب ورمصنب راين نب ىناه ةدربولا |
 . »* ةعاضقنب.فاحلا نب ثراحلا نب ورم نب ىلب

 كرم ةيمسن يف ةورع نع دوس الاولا انن ةميملل نبا اننى انن ةثالع وبا انن ىدادغبلا رفعج وبا م انربخا
 هر ان ن ةدريوأ رد دبش

 ىبومنب هللادبع اني ىف زوجا قاحسا نب ميه ارا اني ةفوكلاب ينابيشلا ةبتعنب دم نب ىلع نسملا وا انندح »|
 تيقإلاق |مهنعشسا ىضر بزاعنب ءاربلا نع تبان نب ىدعنعىدسلا نع اص نب نسما انب ( الاق )ناسف واو

 اما كل لجدرلس) ادت هللا وسر ىناسر الاف ديرتنا تاقف ةبار هعمو ة درب ابا ىلاخ |

 «هلاتدخاو هقضان رضا هدعل نم هبا ّ

 ْ هه هنع هللا ىطر ةدعاس نب وع ركذ ز-

 ركدفف لاق قاحسا نا نغ زيك "رب سنوانن رابجلاَدبَع ندنحا انن توق ندم سابعلاوتا 4# انندخ

 *مهصمأجنا ىح هللا ةمصعف لا ا ىلعهودارافرمي نمزيف:هورسادقمورلا ناكوكلذب كمن 2 هراثللا

 كوالاقىلا نم هللالوسراي لاق نسق نب ةفادح نب هللا دبعنا لئاويبا نعرايس نع ميشه 5 نب# ميعأ ِِ

 *مهرتسا ا تيبحا ينإلاهف ينتضرمع دقل هماهل تااقف هتمبب ال ىشبل ىنوعءدوللاق شارةلإدلولا ةفادحب

 ش راب ني ةدرب وا رفح ٠
 هللا لوسر ىناسرا لادن رهعمو ىلا تيقا ءاربلا ٍلوق ىذلا وهو ءاربلا لاط ربآ قرد راسا اقع
 ها ع او همنع بريضا نا هم ادع _نيمراببأ امها حكت لجريلا سو هلآو هيلع هللا ىلص

 1 ب( ير دي ي راصنالا ة دعاس مس نام وع رنج

 | 'هودارافدنع هللا ىضر باطخلا نب رمت نمزفف هو رس ادق مورلا ناكو كلذ حصل هراقسأ ضعاف مسوهلاو

 ده هدفا م« ةدعاسن مدعإل_4 0 ممر واخ 5 د 0

 يمك
 ة.دعاس نب ميوعنع هدج نع هيبانع مب وعنب نمجرلادبعنب ملاس نب ن#-رلادبعنع ىبيتلا ةحاط نب« د »
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 # ةفاذح ن هللا دبع لف يتب بح 6 عين 5

 ةهللادع مويلعما و شيما نم اطلنذا ((إ احول مدا الق ثعل لعز رج نإ ةمقلعإتوهل اوهيلع هللا للضيينلا « ةفاذحن هللادبعركذ 984 ريهز نب ا -

 11 يطق ةمقالاو « 3. » .. .: « صيخلتلا مم كر دنبلا »

 55 *« بحمل ىفالا ءاضيب ن نال يهبل اعسو هلو

 أ هللادبع نيديزب يتثدح ثيللا ىنثدحي اصنب هللادبع انبىرادلا ديعس نب نامعانن هيقفلا رضنلا ونا 6 انبدح وف
 1 ل هنع هللا ىطر هاني نليهس درس نب ديعس نع ثراحلا ن ميه اربا نب دم نع داما نأ

 | لاقةقان ىلعدمم ملسودل اوديلع هللا لص هلل لوسر يدر ءاض, نب ليبسو لسوف اودسيلع هللا لص هلال وسر

 | سانلا ممسق 0 انالث وا نسم هنو فرو ءانييب ني ليتسأب لسد او هيلعتلا لص هللا ل وسر

 | اذا تح هفلخ ناك نمهعملو هند نيب ناك نم سلم مديرب هيا يقرض سول | وهيلعمللا لص هللا لسير تدوص

 « ةنملاهل مج و اورانلا لك يام رح هللا الادلا النا دبش نم ملسوهلاو هيلع هللا لص هلال وسرلاق اوعمتجا

 بيم( هنا طر ريهذ ن_ ماع كد

 000001 معز شاملا طاضب ةنيط ١ يرتسلا [ ركزت يم ومان بريش نددعا <« ىنيحا 9

 0 ا

 *« نيذ الن ةنمس ماشلاب تامو اردد دبش ى ربفلا ربفنب ثراملانب ةبض نب بيهون. لالهن ةعسرنا

 ظ هه هنعاللا ىذر ىمبسلا ةفاذحْن هللادبع ركذ زجح

 نب هللا دبع لاق هللادبع ني بعصم انىبرملا قاحسا نب ميه اربا اننديولاب نيدمحا نيدمم ركبوا انندح ل

 * مهس نب ديعس نإ ىدع نب سبقنب ةفاذح
 هثسب لاق هنع هللا ىضر ىر دحلا ديمس ىنأن ع نانو نب مكملا نإ رمينع ةمقلعنب ورمنب دمش# انثدح ف

 1 ا هللا درا لحرب ناك هنا ةناعدةيف ديكو رد لقا نم ناكو ىعيرسلا نسق نإ هفادح نبا

1 

 أ دحسملا ىفآلا ءاضس ضب نب 0

 | اهني لاقءاضي نبليهس نع تلصلا نب ديعسنع ميها ربا نيدمش نع داحلا 9 نع ثلا ىت ” دح # لاصواا ِ

 انالثوا نيس هنوص مقرو ِءاضسن نب ليهسايلاق هف در ءاضس نبل انهسو ملسو هل اوهيلع هللا لض هلال ودمر

 .ناك نمد 3 5 لد . نياك نمسا م ا هنا اوفرعف ملسودل ا او هيلع للا لص هللآل وتتر ترووص سأ انلامميسف

 رانلا ما هلياآلا هلال نإ دهش نم ملسو هل 1و هلع تلا صممها ليست ]تابت اذا 5

 7# لايسرا هفديد هديبس (تلق )ةنملاهل يجواو

 -4 ىارذن ىرمتلا ا ده قا ريهز نب ا

 7 ئمسلا ةفادحخئ هللا دبع ]هيوح

 ٍملسو ه4 او هيلع هللا لص ىنلا ثعب لاق ديعس ا .نع/ن اون نب مكتحلا نب رمع نع و رمج نب « دمخ ف
 سيق نب ةفا ذح نب هتلادبع مهيلع ماو شيجلا نم,ةفياطل ن ذا انا نغم سأر انغلبا الف ثعب ىلع زرحنب ةمقاع
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 ضعب ىف لسوهل او هيلع هللا لص نال وسر ةقان لحرب تراك هناف ةياعدديف تناكو ردد لها ن نم ناكو ىمهسلا

 ةراقسأ ْ

0 



 بع

 نب هللا دبع ةملسوبا لاق هللا دبع نب بصتمانئىبرحلاقاحسا نيمييهارا انب هنولاب نب ركب وبا « ىنثدح ف

 يهودما ءاضيورضنلا نب كلام نبرهبفنب ثراحلا ن ةبضن. بيهان. لاله نب ةمسرن: بهون. ليهس وه

 «ءاضي نب ليه ربقنب ثرا طأ و ىن“6 شار ١

 دابعز,دمجو نالحتن اصنع تاملسن حيلق انيروصتمن.ديعس انةدحت نبدا 3 ىسع ن لع ىيدح 2 ١

 * ةورع هلقار دب دهشو ةشرلا ىلا رحاه ئرهفلا بهو نب ليهس وه بعصم #« لاق |

 هلا او هيلع هللا لص هللا ل وسر لصام تلاقةشئاعن :رعهسأ نع هللا دبع نب دايعن دم و نالت ن . اصنع 4 حبل وف 0

 0(«4ج» «ةاحملاةرسس باتكط 4 +0.ط 4 صيخلتلا نم كر دتسلا و9
 ايندلانم نوملمتول اما مويلا كلذ مكتصريخ مويلامتنا لبلاق مويلا كللذو اريخ مويلا نحن هللا لوسر اي اولاق

 «انبم عشا تحارتسال عاام

 ع هنع هللا ىطر ىو زوما ةنسالا ديف: نا ةيزيب قا يا

 ناكو كلامن ربفز, بلاغنب ىولنب بمكن ةرصنب ةظفننب موزخ نب رمن هللا دبعن.لالهن. دسالا دبع
 ةنس لاوشيف ةملسو.ا وتقف ه دنع ةملسءا تناكو اردد دهش و ةنب دملا ىلا 2

 03 رحمها _

 لاق هنع ور ةملسأ 3 نا ام : هنأ تزرع 0 مانا دخ نانا

 بستحاك دنعمبللا نومجارهيلا اناؤةنلانالقيلف ةسصنم 1 دحأ تباصا اذا لس وهل او يلعللا لص هلال وسر لاقت

 نع ةماس ىبال دحا مىال هتجرخ انئاو نيحيحصلا ف جرخم ثدي دح اذه# هلوطب ثيدحلا رث دونيس

 « | ذهريغا دنسم ائيدح لسو هل او هيلع هَللاٍلص هلال وسر

 ه هنع هللا ىضر ءاضيب نب ليس ركذ زج ظ
 ءاضم نب ليهسلاق ىرييزلا هللادبعزت بعصم انن يبرملا قاحسا نب ميهارا 3 هءولابنب ركبوا 6 ىتتدح ف

 * مهس نب ديعس تن.دعد اهمسأ

 رجاهنم ةيمسنيف ةورع نع دوسالاينا نءةميهل نا انل ىلا ان ةنالعونا انن ىدادغبلا رفعجوا# انربخا

 نم ارديدهشنم ةيمسيفو ءاضيب نب ليهس بلاط ىنا نرفعج جورخ لبق ىلوالا ةرجحلا ةشيحلا ضراحل

 هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلصام تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاعنع ريبزلا نب هللادبعنب دابعنع رييزلا نب هللا دبعني |

 هاهم وكسغا تح ا رتسال عاام ايدلا نم ن وملمت ولام اريخ مويلا متنا لب لاق مويلا كلا دو اريخ مويلا نت

 - ني رديلا نموةشيملاى 53 رجاهم نم يجو رمل دس االادبعن ةملسوبا زد

 * هأج رخا*ةبمصملا دنعلوقلا [سوهل ا اوهلعهللا لص ىبنلا نعدل ميراةنسلاوشىفيفوتق مص (لاقإ

 ه2: ءاضس ن ليهس وح

 4 ءاضيب نل ليهس ركذ »

 » و«ىوزخملا ةءلسواركذ 9
 اتا

 ١ هعمل 4

 .: م60
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 «0ج» . «ةاسمل ةرشاباتكو «سو ٠ « صيخلتلا غم كو دتنلا»

 وهو ئراوتملا نماع نب اقام ةنباةما ثيل نب رمأع نب سيقنب كلام نب ةريح نب ةرحبنب.بهو نب ةاضفأ
 ٠ : * ةرصبلاىلا ءاتايقمت,ةلادف هللاديعوا

 نذوادن ع هللا دبع نب دلاخ أب نا ىطساولا نوعنن ورمت 5 زيزملادبعنب .لعا ابنا قاحسا نيركب وا أيريخا

 لا لوبسر ىنملعيلا هنعلا ىض ردا نع ىييلا ةلاضطف نب ّللادبع نعومي دلادوسالا ىلا نب برج ىلا نع دنهل
 عماج رماب رفلاغشا !مفىلتاعاسهذهنا تلتف تاولصلا ىلع ظفاح اقرا ىملعامفناكف لس وهل اوهيلع هللا لص

 ةالصو سمشلا عولط لبق ةالصلاق نارصعلا امو تاق نب رصملا ىلع ظفاح لاف لاق ىنعأز جا هتلمف انااذا |

 : 5 اهمورغ لبق

 . ه4( هنع هللا ىضر ىردبملا ريمع نب بعصم ركذ زن

 / نباوه 1 يس تاب لا يبرملا قاحسا نب ميهارا انب هنولاب نب ركبوبا 4 نئثدح ف |

 هللا للص هللا لوس ر هثمب ىذلا ى رّقْلا وه ىصق نب را دلا دبع نب ف انم دبع ن مشاه نب دسيبع نب ريم

 همم ملساف لسو هلو هيلع هلا لص لال وسر مو دق لبق ةندملاب نارقلا مهئرق راصنالا ىلا لسو هل او هيلع

 « اردد دبشو ريثكق لخ

 ىبا :رع ليثارس اانا يمل ا ا ا

 «هنءهللا نضر ريم نب بعصم نإ. رجاوملا نم انيلعمدق دق نمكوأ ناك لاقهنع هللا ىضر ءاربلا نع قاحسأ

 ياك ايلا نب ديزانث, ىىماعلا اقع نب ىلعنب نرسل انث بوقعي نيدمج س امملاونا م انيدح

 هللا لص هلال وسر ناك لاق هنع هللا ىضر هبا نع ريبزلا نب ١ ةورع نع ة ديبع نب هللادبع هيخا نع ةديبعن هنآ

 هيلعاودرف سف اذن موقلا سكلو هاو 227 هدر هيلع ريم نب بعمم ا ءايض :اسلاج سوه ار اوهيلع

 قفامو هناننو هنامركبذككهن وادنع اذه تاردقل لاقت هيلع نثاو اريخلسو هل اوهيلع هللا لص ىبنلا هيفلاتق 9
 | اذكو اذكألا مكيلع ىلانال هنا اما هلو سز'ةرصنو هللا, تاضرم ءاغت تبا كلذ نم عرخ مث هلثم شيرق نائتف نم

 ةعصق مكيلع حا رو ةمصق مكيلع ى دهغوةل> ق جورو ةلد ف دحا ودغيفمورلاو سراف مكيلع متش ىح

 اولا :

 :« هبا نع ةلاضف نب هللا دبع نعدوس الا لاني برحىبا نع دنه ىنا نب دواد نع ناحطلادلاخ هاور

 هه :ىردب نيقئاسلا دديا ىر ٍدبعلا مئاه نيديبع نيريمنب بمصم -

 * بعصم نب.رجاهملا نم انيلع م دق ة نم لوا ءاربلا لاق

 لبا اوهيلع هللا لص هللال وسر ناك لاق هسا نعرييزلا نةؤرع نعةللادبع هيخا نع ةديبع ن« ىسوم )»

 قيلاهيف لاف هيلغاودزف لسف ءاؤسموتلا نم هبر !زداكلام ةدرهيلغ ريم نث بعصم ماقف .رفنهعمو ءابقاسلاج

 نابت نم فاو هبايعنو هنام ركباكع هءوادنع اذه تير دقل لاق هيلع ىن :*اواريش لسوهلاو اوهيلع هللا لص

 عيلعسا حتش قحاذكو اذكالا عيط قايالهنااما وسر ةريصنو للا .تانطرسم ءانتا كلذ نم جرخ ملثم شيرق ٍ

 .هللأ لرؤسراي اب اولاقنى رخا مكس جار هيصعل بلع دعي ةةلخيف جيرو لح ّق ف دج. وبغيفأ مزدب ننراف

 2 ( ها )

 2 يي

1 
: 

 ا ا و

 اينو .٠ د تدني ند نوع د ب ميسا ؛ 0 500



 «(0ج» #ةباحصلاةةرمم باتكإ» -#>8/» 4 ضيغلتلا مم كرنتسلا»
 هنت لسا ب شااهدحست تنك امةدجس هذه كنالصيف تدجسدقل هللا لوس ران سانلاق لسودلا او هيلع هللا لص

 ١ ٠١ ههتجاح ضقت ىنح هلبانا تهركف ىلحترا ىنبا نكسلو نكي ك0 هاير ناكوا |
 هي هنع هللا ىضر يللا ءاصربلا نبا كلام نب تراطا ركذ زيوس

 كلامنب ثراحلا وه ءاصربلان با ثراحلا لاقةديبعوا انثمالس نب دمشانب ةفيلخ وانى زملا دمج وا# انريخا ل

 ةعبرن هللادبع تن ءاصربلاهماو ثيل نب رماعنإ مجتشا نب ف انمدبعنب رباج نب هللا دبعنب ذب وعنب سيق نب
 « ةفوكسلا لزمن ةككماقا ةيلالحلا

 ىنانتايركؤاتت نايس انن ىديملا انن ىسوم نب رشنأبا (الاق) ذاشمح نبىلعو قاحسا نب ركبوا 4 اند

 ملسوهل او هيلا للا لوسر تعمسلاق هنع ل ىضر اصربلا ناكلام نب ثراحلا نع ىبعشت ىعشلا نم ةدباز

 « رفكلا لع هريسفت اب ركز رم هتعمس دقونايفس لاق ادباماملااذه دعب كم ىزفنال ةكمحتف مونلوقت

 ه8 هنع هللا ىضر يللا ثرب وملا نب كلام ركذ ز:- :

 «شيشح نب ثريوحلا نب كلاملاق طايخ نب ةفيلخ انا ركز نإ ىسومانن ىنعثلاب وقع نب دا« ىريشلا ف |

 شيشح نبةلابز نب ميشا نب ثريوملا نب كلامنا ثيلى ضعب ينريخاوناملساب| ىنكي عدنج نإفوع نبا
 « ركب نب تلو د ةريغنب بشاب ؛ ليلا دبع نبا

 ىنالفا ةلادمح وبا ناملسانن ىرقملا ليقع نبديبعان د يعس نب دب وسان ىثثل مالا تاو داو ركبوا انريخا ل

 دكمويفمارقا ملسو هلآو هيلع هللا لص يننلاناهنعاللا ي در ثررخلاب . كلام نعةيالقىبا نعىردجملا مصاعنع

 « قثوالو بذعباال
 سي هنع هللا يضر ىثيللا بهو نب ةل اضف ركّذ دس

 لاقىرييزلا هللادبع نب بعصم اني يللا قاحسا نب ميهاربا انن هيولاب نيدجا نيدم ركبوا# ىتثدح أ

 عراب ينجح

 4 خللا ءاصربلا نبا كلام نب ثراحلا 1 8

 « ةيلالحلا هللادبع تّسءاصربلا هماو

 ىزغتال متفلا موبلوغ مسودل اوهلع هللا لبص هللا ل وسر تيعمسءاصربلا نبا ثراخلا نع نعل مك اركز »

 0 رفكلا ته رسفن أابركز نم هتعمسدبقو ةئييع نب |لاقاديا ماعلادعب كم

 -4[ يللا ثرب وما نب كل ام زهبس

 ٍذئموْفهَأرقا ملسوهل ا اوهيلع هللا ىلص ىنلاذا ثرروملا نب كلام نعةنالق ي ينا نع ىردحللا مصاع 6 نعإ»

 « قثو الو بذي ال
4 
 -/ قيلل | بهو نب ةلاضف زوم 1

 « اهبو من لبقو سمشلا عولط لبق ةالضلاق نارضعلا امو تاقةلاضف لاق نير صملا لع ظفاح ثيدحهل دروا |

0-385 

 ؟ع اج 0

 ١+ ِ م جم 4

 1 د 1١ج مب جم مجم ج4 م ,
5 5 - 



 جي ةداتقنءرتمعرك ذإ»

2 2 7 

 « ع ع 6 0

 «()جهط «ةاملاةرسباتكإ»_ 4٠5 < «سيلتاعمكردتلا»
 00 : يل سي هنع هللا ىطر غيللاة د اتق نب ريمعركذ زج

 ىريزلا هللادبع ن نتنصم امن :ىفرحلا ناخبا نييفلز/ا انن هيولاب نإ دممحا نب دحر كو # ىقربخا ©

 *«قثيللا ثيل نب غدنج نب ىصاع نب دعس نب ةداتق نب ريل
 هللادبع :رع سينخن ركب نع ىلا رملا ةملسن دم اننىلا ىنثدح ةنالعوا اننى دادغبلارفمجوبا 4 انربخا ف
 0 هللا لص هللا لوسر لأي م ىنا قزح | دق ةلكسم ىسف يف تناك لاق هادح نع هنأ نع ربهم ن دنا

 نيتلاج لع هتتفاوف ًاضوتي وهؤمون تاذهيلع تاخدف هنيحنا تنكفا ياللِب د ادجا عمسا مواهعلسو 5

 0 اقكلأ داون 00 0 20 هوا 000

 نيلسلا ف نيملسلا 0 0 هك 3 نك ال نا تيتكو هلع تقفشدفن 0 3

 1 ةلوسر بضغ و هللا بضع ن< هللاب د وعأ تادف ةتلكسم لجا نم مويلع مر مهيلع مرح ءىش هلا نلايرح

 ا ردب ونا *رئاجم امادنعلدع ةلك لاف لضفا دابلا يا تلف تلف فكك لاف 8 مفرف ) يل-وهل اوهيلع هللا لص)

 « ثم دح رة قالا تناننعىوردقو ةرصبلا نم مخيش * لا نيراشن همسا ريمتن ديبعنب هللا ددعنع ىوارأ'

 ته هنع هللا ىذ قلد الان دادش رك

 ورم ن داخلان دادشلا# طايخن ةفيلخانى رتدتلاابركز نبى ومات قتلا كوسم دعا قرح و
 .ندادش نب هللا ديعوا رهو ةعاعل داحلا ماو ةولل نإ ثيل نب رماعنب ةزارتعنب ريم نب راجن هللا دبع نا

 كلا لال اهلا

 ,يمساعا لاقو بسنلا اًذهركدف ةديبعوأ انت مالس نرب دمجشانث ةفيلخوبا انن ىنزملا دمه ونا « انربخا ©

 قب رطلا ىلا ىدهم ناك هب الداحلا

 0 نور اه نب دب رب اش دومسم نب ديعس انث ىوبحلا دما نب دم سابعلاوبا 6 رخل ١

 لاق هنع هللا ىضر هيا نع داملا نب دادش نب هللا دبع نع ث دحن بوّدعب ىنان , هللا دبعنب د ثءمس لاق

 نيسحلاوا نسملا لماحوهو رصعلا و رهظلاراهلا نبالصىدحا ىف لسوملا 0 هللا لص هللا ل و-رانيلغ ججرخ
 يناثلا نيب سار تمفرف اهلاطا ةدجسس لس وهل ”اوهيلع هللا للص هللالوسر دجسو ىنمبلا همدق دنع هعبط وفمدقتف

 هللال وسر رصنا(لف تدحسف تدعتف هربظ ىكأ رمالفلا اذاودحاس ماسودل او اوهيلع هللا لص هللالوسر اذاف

 هللا لص

 هي دبيع دلا و ىنيللا ة كتف نب ريم زز>-
 « افيعض اثيدح كاملا هل دروا ( تلق )

 هي ةفوكلا لزنئيللاداهلا ندادش زودس

 « ديج هدانساو «هلبتانات.هركفىناحت را نانا ثيدح هل در وا

 ثراخلا زج
 سس

2-0010 



 *«()جاط م ةءاحصلا ف رم باتكا»ه 4« ه9 © صيخلتلاعم كر دتسلا

 قر 4 رج نبا نع دمح نب ٠ جاوحاتن جرقلان دم انن ىررلاب هيمفلا ليعمسا نب دم“ نب ليعمسا 4« ىتريخا 1

 هللأ نيضر ةماثج نب .بعضلا ع نابع نا نع هيتعنب هللا دبعنب هللا ديبع نعوربخا تاه ْن |نازاش دنورمع

 لاَعِفْنيك رشلا ءانبا نم تباصاف ليللا نم تراغااليخ نا هل ليق ملسو هلو هيلع هلالص هللا لوسر نا هنعا

 عمل نيتي سرلاو يوسع وليل

 « يو ع »
 هي[ هنع هللا ىضر ميش !نن ثابق رك اذ زيجح

 مولا ركب يان رمسات احلا ر دنلا نب ميهار ان ءاسر يركب سان ىضاتلا روش

 نب بمك نإ فوع نير مع نب حولا نب ىصاعنب ميش !نب تابقلاق باه نا نع ىعشلا ىسم ا
 * يل ابضلا ثيل نإ رماع

 نب يف لاا دج سن. وأ يا نب ليسا ان لافسألا لحفلا و« ناش كا

 هللا لوسرما ربك تنا ثابقاي ميشا نب ثابقلل ل وق ناو رمنب كاملا دبغ تعمسلا# ثرب وحلا ىنانءىسومن
 هللا لص ةللالوسر دلو هنم نسا اناو ىنم ءربك ا لسو هل اودهيلع هللا لصّتلا لوسر 0 او هيلعتلا بح

 « ليفلا ن م نيعبرالا سأر لعأبتتو ليقلا ما ءلسو هل اوهيلع

 ىنأ دح رب زعلا دبعنب غبصا ان قرب زنب ميها را نب قاحسانب ورم انب ى دادغبلا رفعج ولا م انريخا » ْ

 نم الاجرنا ميشان ثابقمالسا ناك لاق ناماس هسا نعزابا هدج نع ناماسنبنابا نب ميصانب رب زعلا دبع |

 ثابق مافات دريغن دىلا وع دب جرخدق ب باطملادبع نب هللا دبعنب دمنا اولاقف ه واب رعلا نم ثريغوهم قت

 هللا ل وسر لاّتف ثابق مجواف ثابق اب سلجا هل لاق هيلع لخ د ايف سوه آو هيلع هللا ىلص هللالوسرفا ىتحأ

 ىدذلا و ثابق .ق لاقف هباعصاوادمم تدر ارنكم اب شي رق ءاسن تجرخوللثت الا تنا لسو هل آو هيلع هللا لص
 اقل مح ى الاوهامودحا ىنم هعمس الو ى اتش هن(١ ) تم.زصز بالو ىناسل هب ثدحتام قحاب كئننإ

 1 ل هاو هل كب رشال هدجو هلاالا هلاال نادبشا |

 هللادبع اننطايم دلا لهسن ركباش ىلاعت هللا امسرح ةكم هيقفلا سارف نب مييهاربا قاحساونا 4 امدح 9

 هنعدللا 0 ثابق نع دايز نب نمحرلا دبع ع نع فيس نب سن و نع اص نب ةنواممىنثدح اصنأ |

 نيعبر ١ ة الص نم هللادنع ى زا هبحاص اهدحا مؤ ؤب نيلجرلا ةالص ل اق لسومل او هيلع هللا ىلصلا لوسر نع ْ

 2 هيحاص دحام 5 ةياكق المو قولا 56 نمهللا دنعىك زاهبحاص مثدحا مو و ةمبرا ةالصوىرتم

 ش * ىرتل ةئام ة الصنم ىلاعت هللادنع |

 مم ٠؟مهغد اكبال فخ توصوه نيتمجعلا نيبازلاب ةمرنصلا ] )١(

 هه ىابضلا ميش شان ثارق زكدح ٍْ

 . هلاوديط هللا ىلص هللا لوسر ما ربكحا تنا:ثابقل لوقت 'ناورس نبكللادبع تعمس ثروملا ىنا# نع» |
 ١ ه«هنم نسا اناو ىنم ربكاوه لاتقلسوأ
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 3 ل 0 3

 .40عو ٠ # ةناحصلا ةفرعم تاتكؤيت #5496 ٠ 4« صلت مم كر دتسلا »
 يلعب تر ىبتتلا 6 اربا ندم نعداحلا نا هللادغ ندري نع مزاح ىنا ْن زيزملا 0 ابنى د اردنا

 هل او هلع للا لص هللا لوسر مم ريس نحت اهي لاق هنع هللا ضر ىرمشلاة ماس نب ريمتنع هللا ديبعْن ةخاط نا

 هوع د لاتفرتسوهل ار هيلع لا لو : كلذ كا روقعم ران تذا ءاح ورلاحاون ضمد مرح وهو لو

 صاف راها 59 0 ةاهللاو هيلع هللا لص هللا لوس لاق زم نمل جر وهو هرّمع ىذلا هبح اص هانأف

 ةرحش لظ قف تقاح ىبظب سمةنانالاب ناك ايف سم مقافرلا همست ناز كا 6-1 اوهيلغهتلا لع هللآ لنشر

 « ةوك تو نمانلا قف انما هع الثا '"ئداذق"انا اننا يلو هلو هيلعدتلا لص يبنلا ضاق مهس هيف

 نا

 -ه: هنع هللا ىضر ىرمضلا دمملا ىلا ركذ زن

 دمملا والات هللادبعنب بعصم انبيبر ملا قاحسا نب ميهار انس هنولاب نب دمحانب دمخ ركبوا « ىندح 9

 ْ . 0 2 داسم نب ةدانج نركب نورم ىرمضلا

 ن ةديبع نع ةمقلعز ورم ندم ا 1 ه ندنزانن مركمن نسحلا ا . هيقفلا نالس ندمجا 4 انربخا »ف

 ةعجكر نملوق ملسومل او اوةيلعدللا لصفللا 00 ا دم اانا تعم لاق ىرضلا ناس

 ه« هلق ىلع هللا عيطامانوابع انالث

 4[ هنع هللا ىضر يللا ةماثج ن بدصلا 0 1

 نبسقن ةماثح نببعصلا لاق ة ديبع و اانث حبلا مالس ن دات ةفلخ وا انى أ دم وا # ايزخلا ٍِك

 سمش دبع نب ةيمان, برح تنب نب ز بعصلاءاو ثيل نب ىما نب بعك ن:ف وعن. رمعنب بهون هللادبع

 ! ٍ * لا دولز ناكو تع تن. ةتخافامهساو نا يفسيىلا تخلا فانمديبعنبا

 4 ين ربخا 9
 ةوعد لاق لو هل اوهيلع هللا آس ئبنال كاذتركذفروقعم راح نحت ذاءرجوهو ل- وهلا و هيلع هللا لص

 هيا فاس ثالو رس رات ادع مناش هلالوس لاق زم ين لا روم ءوتم يذلا مان
 ىدانف اناسنا رماف مهسهيفةرجش لظ يف فقاح ىبظب رمقتان الابزاك اهفرممل قاف ىلا نيب همسقت نا ركبألا سو
 * معيد هدنس (تاق ) «هوكرو سانلا ذفتفدحا هذخابالزا

 سه ,ىرمضلا دعما وا 2

 لوقرلسوهل اوهيلع هللا لص ىبنلا تءءسلوقت قرمطلا دعجلاابا تءمسزايم-ن ةديبعنع ور#ن #« دمك

 *« نسح.(تاق) هباق ىلع هللا عبط !مانوام تاي وؤلا كرما

 4 قلل .١ ةفاثخ نا تعصلا 1

 «ناذو لزن/ناكو نايفت ىلا تغناةما ن برخ تن بنزدما ىتثلان ةديبعوا « لاق»

 « مهئابا نم مه ثيدح بمصلا نع سابع نا نعم هللاددبع »

 .ثارق زيجس )6١(«



 ن بوتان ليمان مئاحانن ىموم نإ دسا ان نامأت نب عيرلا انث بوقعي نيدم سابملا وا الدحة[ 7 هدا

 «0جو « ةباحصلا ةفرعم باتك و « 5م . .. « صيخلتلاعم كر دتسلاط
 تعمس لاق ديبعيفا نيديزي انئليعمسا ن متاحا ى نمقلا اننا موباًبنا ق احسا نب ركب واخيشلا4 ادع »|

 تياف ىالوم ىرضفهنم هتممطاف نيكسم ىنءاخ لهل د : نا ىالوم ىنرما لوقت“ محللا ىلا ىلوم انيمع |...
 لاف هيما ١ ناديف نع قابل ملي لاقفهت رضأل لاقفداعدف هلكلذتركذو ل وهل اوهيلع للا لص نال وسر

 ] ءاكتي رجالا لسو هل او هيلع هللا لص املا لور ١
 نيد :”ىح ةعدجلا ا ادع ىسوم نيدساأنن نايلسن: عي م رلاانن ..بوقعي ندم سايعلاو ام انددح ل

 ىلع لسو هلاو هيلع هلا ليص هللا لوس تا ءاذفنق نب رج املا نا

 ؛ ةبف اعفار قس كل تبراك ادحا

 تيت هلع هيلا ىضر ىتانكسلا ىرمشلا ةيما نن و رم ركذ ]وح .

 ن ةيما ناورمتلاق ىريبرلاهّللا دبع ن بمصم انئىنرملا قاحسا نب ميهاراانث هنولابن ركبوا 4 ىنتدخ#

 3 هاك ةأانم كيع نا 0 6 رممط نب ىدع نإ كن ةرشأ) نأ كيبعن سانان هللا دبع نب لادوخ

 لاقهبا ةنع هللا ىكر ئرمضلاة صا نورمم هما ن :,عةصا نور ن رفعج نع ئرمضلاة صا ن هللا دع ََن ور<

 . «لكوواهديقلب سول او هيلع هللا ص هللا لوعر :لاذ لكونا و يتلحارىلهرا تالرد ١

 م هنع للا طر ىرمضلا ةملسن ريمت'ركذ طع

 ةحلط نب تأ ا نب ةملسن ريم لاق اماخ ةهلشات 20 ئىدوم ان ىنقثلا بوعي نب دمحأ ينربخا هد

 ْ : ف رممط نل يدج نبأ

 ن ميه اراان( الاق) ىرتسلا للقلا ندابزو ىضاقلا قاحسا ْن ليعم-اانث لدعلاو اشرح ن ىلع انثدح 9» ْ

 لا 2 فما لاق ملا أ ىلوم ا تعود دييبعىلا 0 ديرب نع ل م نأ متاح انا 45 نا ِِظ

 كلذ د تر 7 د او هيلع ل ص يننلا تلا ء-الؤم ىف ؛رضِف 4م ةتيتطاو + نيكتم ل ع ا س د دا 1

 ه اكتم الا لآ لاف هر نا ريغ نم ىاعلع نبع :لاقف هترط ملاقو هاعدف هل“

 لا لب هلا لوس ر تير لاق م حالا نأ يل وم ريمع نع رجابملا نب دب رند ىنأ دح # ةميل ْن 0

 *« هيفك امفار دسم سلا كا قا نأ راججا يي اع يلو هلاو

 م قانكلا ىرمضلا هي هرم ١ 34 و رمت 1

 اها ةيما نب ورم نب رفعج نع ير دهر نإ هللا ديعنب نورك ب ا ليعمسا نب( مو ْ

 7: ىرمضلا هد -

 هللا لوسز عمريسشنحن اسنيب لاق ةعلس نب .ريمع نع ةحلط نب. ىسيع نع مييهاربا نب دمع نع داحلان « ديزي )ف
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 كا كمل 4 ةباحضلا ةفرعم باتك » «» « سيدخلا مم كذ دتسلا» ١

 »ب هم الما نحو هللا الا هلاال.نإ دهشا

 1 ةيعو' نيد نب مها نب نتا رضمل رلس أ انثىوكسلا مس اقلاوا جان دحاو 9

 هنأ هنا هنع هللا ىضر كلئاف: نب مب رخ نع هيطع نب رمش نع ىشنعالا نع د» دج ءرغ ةلسأ ن د دهح ىذ خاوكسلا

 ابا املاف لجرلا أ انيكت كف نيتلصخ الول كناف نا / رخأب لاّدف ل هلآ و هلع هللا لص ىنلا

 :< هراازا رمق و هر م زل م رخف جاطناف كراز أ ليبسفو كرم يفد لو هلال وسرأت تأ

 8[ امىنع هللا ىضر حبلا ىنادلاو ىلذحلا ريمع نب ةماسا رك ذ جس

 00 ريم نإ ةماس ا لاق ىرفغضملا بابش ان انا رك 0 و فوقع ن هد دعا #« يبريخا ٍِظ

 2م سلال حيللاى او اوهوليذه نين ايل نب ةخنأط ع نبكي راكبا نيو رمت خا ةيعباج نبراس نب فين> نب هللا ديب 1

 :قورعلا راتيسللا و مي اربا | أمل : رتسد فاو ضلا و نإ قاحسا 5 يرهزألا دم نب نجلا جبان ريخا ٍِظ

 ام سا نب حبلملا يلا ن نا ةزسبم ى 0 ىناسغللا ايرك ز يبا نب ىبح انث ىلساول |! ىسيعنب ب اهولا دبع انت

 بنل لصف هنم ابرق لصف رح حفلا كرا -وهلا اوهيلع هللا لص يبل ممول ]ض هنا ريمع ن ل م ا ةهدح نع هن هنأ نع

 هلع هللا لص )دمج و للفارس او د برممللا لو » ءمسف نتف هخ نسل سولار او هيلع هلا ىلم

 « تارم ثالث رق ذوعا ( لسوهل 1و

 -«# محللا ىل و١ كللادع نب هللادبع رك ذ زيد

 مونع ىلاعت ؟ هللا ىكر ةعع 3 | نيدلا هيلاومر تصذو

 محللا ى د١ لاقىت كا ا وكت ةديبعوأ ان. ىحبجا السم قي ا - ضادلا هفيلخ وا 5 0 0 دمجوبا# ًانرب د 0

 ةدييعوال هالومرب يع ةعبموق ني 0 مدهش و !رعاش اه رش ناكوذاغ 26 نهللادبع ن كالادبعن هللا د,عةمسأ

 : . هربا باوعكم جحللا ل: هس اعاو

 محللا ىف انك رم ند لاقلاقو بسنلا اذهركدفي ابشان ايركزن ىسودأ يأ تاوذغب ندما# نرفل 9

 3 : ' ةهعمو لزت ناك ه.ال وم ربمو ةندملا نم ثال'لععا رفصلالز>

 «انثد» جا ٠؟ةيلهاجلا ىف بصنلا ىلع فام لك ايال ناك هنا لبقو (1)

 رهو ل لا تنك تاكل كف ئتلمخ الوامرخاب هل لاَ مودل 00 هللا لص ىننلا ىنا هنا مرخ «نعو »

 #0 را هدانا 0 ةرازا صقو هرطش رت ولف ةكلزاوإ لمشو كلر

 سي هر ,صيلا لز يللا ىلا دلاو ىل دهملا ريم نب ةصاس 1 ]هوس

 هل أو هياعّللا لص ىن :لا لصف هئماس رق رجفلا تنكر وهل او هيلعّللا ىل اص ىنلامم ىلضنا هما نع محبلأ ١ ىلا # نع »

 « تاس ثالثزانلا نم كيذوعادممو لقا راو ليئاكيمو لإ ربجٍجز مهللا لؤي هتمم ف نيتفؤفخ نيتمكر سو
 مه( كللادبعنب هللا دبع محللا ىنا زج

 ىدقاولا - ٍس | ىنأ ناكو لاق د ري«هعمو انيثح دهش ارعاش اف رش * ناك ةديبعوبا ل 5 0

 مريم هالومو وه ةندلا نم ثالث ءارغما نزع ثا“

 « ىبنال
 ميج يجتاح ه0 تح



١ 
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 هردص عد

 دم اننى ر ضم ينس ندمان ةبيرشى اني نات ني دمج ان ةفوكحلابىفوكسسلا دهس نب نسا يد اتلاوا 4 انندحإو |

 اهتلممف هقاىع قر اهتاصاف ىلإ لبا تجارخ لاف خلا كتل نب 0 َّ لو لاق تععلا ثيدحن ىنادح 1

 «(0جإط © «ةاحملاةفرسس باتكإو» 408 «صيخاتاوم كر دتسلاو# |
 *لغبلا باودلا هدهرش ورانم باودلا روبظ ودعا لوق لسو هلآو هيلع هلل لص ىلا تممسلاأ

 هي هنع هللا ى ذر ىدسالا كاف ن | مرتي ركذ وح

 «:ئدسالا ونزع نا

 .ادادشن مرخ الان كاف ترب مر + لاق باش انتئابركو ن ا جا 4 يتريخا »

 0 د
 يي هللا ىضرسايعن الموب ناد باطملان رم لاقلاق هن هنا نعم عندش 0 3 ا يدلل هفيلخن |

 ىداولا اده ميظمبذوع | ت تاقمأ لسومل او هيلع هللا ىل اص ينلا جوت ناكل كوم ممريع عار 0922

 «لوشو ننال اق# فاه اذاف ةيلهاملا يفنوننصي واك كلذكو لاق

 نتا 1و مارك مل # لالملا يذ لاذع كحيو

 لاوهالا نممزحلاوذ وهام 0 كانا و هللادحاوو

 لايملاو ضرالالوهس يفو * .لايمالا ىلع هللا اوركذن ذا

 لامع الا طاصو قتتلاالا « لافس ينقل !لبك وامو

 ١ تاقف لاق

 ليلضت' ما ك نع ىر. دشر *« ليحاع عادلا اما

 لاقف

 تام اح و نيسان ءاج. ©  تاريملاوذّللالوسراذه

 ت"ء٠اللعتو تاام رع « ت الصفم دعيروس قى

 تانملا نع سانلا رج. زو* 5 الضلا و موصل اب سعاي

 تأ كتم ماي الا ىف نك دق

 ضرا نم لسسو هلو ةياع هللا لص هيلا لاتسو يعل تن كلامي كلا انا لاق هللا 0 رب تنان :.م تانك لاق

 كلها ىلا أمد ْواَتحابكشك ١ ناد ا هن نموأ ىت> هتدال هدهلبا ند ::نمىل نك يل تاقفلاق دن لها

 1 كلافئ ميرخ مالا ركذ »

 نوضي# تاتف ةالصلا ف مهو ةمزا مو سانلاتمفاوف ةن دملا تسمم اهئما ريعب تامتعاف ىلاعت هللا ءاشول الا
5 : 3 94 

 هللا صلال وسر كل لوقت لاَ هنع هللا ىضر ر ذ وبا: ج رخ ذا قتلحار خيا تها ذل ىنافلخ دا ممجمالص

 اس كلهاىلا كلباىد وب ناكل نمض ىدذلا خيشلا لعف ام لاق ىل ار الف تاخ.دف لخذا ملسو هلاو هيلع

 4 ى دس الإ كمناف نب مرخ رفح

 م نخ لاف هللا همر لجا جلس وهل او هيلع هللا لص ىنللا لاف هللا همر تلق ةملاس كلها ىلا اهاذا دق.هنا امنا

 « ب2 م ورج)
 * حصير الب ٍوط ا قاس
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 الاذّدا ىلامو لها تءب دقو « ىتعي ناغا ال براايف 5

 « را رضاب كتميب تنيغام ملسودل آو هيلع هللا لص ىبلا لاف 0

 هللا دبع نع شمع الا نع نايفسانث ةبقع نب ةصيبقاتثىشرقلا ة دجننب ذاعمانن هيقفلا رضنلا وا « انن دج إ) 5
 باحااثاو لسو هلاوهيلعتللا ىلص هللا لوسر يب ىص لاق هنع هللا ىضر رو زالا نب رارض نع نانسنبا |.: ١

 * نبالا ىعا د ع ذلاقف 1

 كاهل هلك ده تار تع كسناإلا لتعم 3: ةصباو لك ذ نجح 5
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 00ج » 4 ةباحملاةف رم باتكاظ 4#. 2. 2« صيخاتلا مم كزدتسلا»

 هللا لص هللا لوسو نا كلام نب ةقارس همم نع كلام نب, بعك نب نحرلا دبعنع ىره لا نع قاحسا نا

 * رجأ ارح دبكلكيف لاقلسوهل ار اوهيلع

 م هنع هللا ىذر ىدسالاروز الا نب ر ارض ركذ زو

 لاق ىريب للا هللا دبع نب بعصمانب ىبرملا قاحسان ب ميهارا انب هنولابنب دما ن يدمر كب وبا « ىنث دخ ل

 ةعزخنب دشأنءنا ذودنب ةبلع'نب كلامز ةعس رنةع زخ نب سوا ن كلام روزالا ماو رو زالا رارض

 #2 يفونامو رك رضمنب سايلانب 0 دمر

 ديعسْنب دس اني (الاق) راملا دق نب دم و ىسو دسلاى عنب ماشفاني ظفاحلا عناق نب قابلا دبع © 9 2

 ةيلع هللا لص ىنلا تبا لاق روزالا نن رارض نعلئاوىنا نع ةلدبم نب مصاءانن ىراقلا رذنملاونامالسانم مراالا

 « تلق مسدتميبف مالسالا ىلع كعبابا كذمد دماهل ت تاتفرسو هلآو

 «رش)
 ال اهتاو ةيلصن را و نانقلا ف نعو حا دقلا تكر ْ

 ل را نيالا لف لمخو ه4 3 مح يد رملا ى ركاو ١

 بمك نب سيقنب دبعمنب ةصباولاق ىرفدعلا بابشاننأب رك زنب ىسو مانت ىنتثلا ب وقع. نب دمحا # انربخا
 * تاماهوةرزملا ىلا لوحن 9 ةفوكتلال زب ةع زخ نب دسانب ناد ودنب ةبلعثنب ثراملا نب ذقنمنزب دبفنا

 نب ديلولا نب .ةيقئانث ىقرلا دبعم نب ىلعانث ىقرلا هللا دبع ع نننيسملا انث ظفاحلا ىلعنب نيسملا لعولا# انن دح ف

 هنعهللا ىطردنعم نل ةصئاو نع دعلا فانإ ١ ملاسن ءور< نب ليضفلانع ةاطرانب اجساجحلا نع ديبع نب ةرسم

 لاق '

 بعكح ن هللا دبع نع ىره للا نع سنوب ىنث دح ةميهل نبا لاق و ى ىهزلا نع « قاحسا نبا ف

 « ثيدحلا ةقا رس هيخا ع نع هبا نع كلام نبا

 هد ىدسالا روزالا ن رارض قهعمس

 « فون هيو ةفوكسلا نكس لاقوكردم نبق زخ لادبسأ بعصم مد

 م46 ىدسالا دعم بةصباو النمس

 هدلق نلدرو | اذك ايهاواثيدحاملا هل ةروا ةريزجلاب تام

 مب رخ ]جس 6653



 0(«4جاط . «ةباسعلا ةف رمباتك» 4و - «صيفلتلا مم كر دتسلا 9و ٠
 «: هتعضرأ لاهما اىلاق هذهن م تاقف هءادرامل ظسبف ةأرسا هتءاذع نا رعملاب ايل مسقن

 0 »0 ذر

 ادب 0 كلام نب 5 نآك 2 دم لأق 0 ا ةرمز + يدم نم مش

 ىنئ دخ لس أيض ن نب هللا دبعانت ليعمسا ن دمحم ليعمسا وبا انب دها زلاينامصالا ّلاديعن دمج ّللادبع 1 4 انربخا »
 هل !وهيلعةللا لصهيلا لو سرنا هنع هللا ىطر مشعجب نإ كلامز. ةقارس نع هيأ نع ىبشللا حاب دن ىلعنب ىسوم

 ىرظعج لكشف رانلا ل ها اما لاف هللا لوسراي ىلب تلقف رانلا لها و هنملا لهاب ك ربخا الاةقا رساب هللاق اق لسو
 « نو واذلا ءافعضلاف ةنملا لها ام اوريكتسم ظاوجأ|

 ان ىركسملنامع نب لبسانب ىزا لا ىرقملا سابعلا نب نسما ان دادغبس رازبلا لع نب دمصلا دبع م ان ربخا
 | نبةقأ رس ع نع سؤواط نع دارزلا 5 ه رمدسسم# خل كلما دبع نعى دوالا نس ردان ء ةبتعينا نب كلملا عل يبيح

 جملا يف ة 5 رمدلا تح لاو راو فوتيل مشعج - نب كلام

 *كلامز ببحكحوخاوه كلامز ةقارس *ةمايقلا موىلا

 انث بل اغنب ناسح انثىمهسلا اص نب نامع نب ىيحنانت يدادغبلا رفمجو ا كل ذ ةحصب  انثدح ل»

 كلامنب بمك نب هللادبع ن نع ىرهزلا لسه نب دم نع قاحسا نب دم نع ديري نب ساو ىتثدح ةعيمل نبا

 نارجا هلله هضوحدرت ةلاضلا نع لسوهل ا اوهيلع هللا لص 20لوسر لات هنأ تلاه ةقارس هيخا نع هيبأ نع

 هربا ارح ديكلك سومر تاس قال وسرق امنا ٠

 نءرلا دبعنءملسم نب ةريغملاان”راوسنب ةءابشانثلضفلانب نيل اك قاهن اص نبدمح 4 اتدوولا ْ

 اولاقهذه نمت لقف هء ادرامل طف ةأ يما هنءاؤم هنا رسملاباجخ مسق لمَ ادلع هللا لص للالوسر ِتأرف ظ

 ههتعضرا يتلا همأ

 بث[ مشعج ن كلام نب ةقارس زوو

 «نريلطو علزا ة ةئيس تام اددق نكيين ناك ىدقاولا# لاق 9

 مسؤل اوهيلع ل ص هللا نأ وبمزيزل كلام ةقارس نع هيبا نع ىلع نب ,ىسوم ىثدح اص نا هللا دع 9و

 ظاوج ىرظعج لكسفرانلا لهاامأ لاَقف هللا :لومنرإل ويت رانلا لماذ ةنخعا لهاب كربخا الاةق ارساب هل لاق

 «ببكرخا رمش ام نق رم هنوينلاءاضل نمل لهل اماوريكتسم

 ى رح دبك لكي اع وف لم كلام نبةقارس.همحنع بمكن.:ضرجلا دنع نع يره لا نع « ند انساب »
 ل «نحرلا دبع ظل اذك« رجا

 0 نة ا

 هدرص نع يرو



 م

 تاز

 |! ررط رع توداي ىب قينوعانحووصتمؤي دعس انث ىشرثلا ةادجمىيدحلا ابنا ىسع نب ىلع # انثدح ال

 *« شرق ن ممملك يايلاقلاق معاي لاق ام ىنمأ:قاكو حمل تلقق ةيوضاهم ضفخو ةلك لاق مث ةفيلخ شمالا |'

 كادر طا

 -_ب

 «0(4جط» '# ةب احضلا ةفرعم اباتكا» :١ مدننا | 4 نميدلتلا مم 0 ردتملا»

 |[ ىطع ىتحاملاص تم !ىلغا لازب ال لاقق ىلسو هل او هيلعاتلا لص ىنلادنع ىمعنم تنك لاةهسانعةقدج ابا

 ته: هنغ هللا ىضر ىقثلا ض اعلا ىفانب تر امنع ركذ دع
 صاعلايفانب .ناتعلاق طاتخ نب ةفيلخانث ىرتستلا ايرك ز نب ىسوم ان قئثلا بوم نب دنمحا  ينزبخا »
 ا« نيس ةنس تام تاذبعابا ىنكي كلامخب راسن نب نابا نب .مامهنب هللادبغنز نامهد نب ريثكك نبا

 يئاطلا بئاسلانبب فيحس انبث لالدلا مادونا انث زيتا دبغ نب ىلع أبنا قاحسا خي زكوبا خبشلا # انربخا
 و نرعأ سوه او هيلع هللا لض د هنع هللا ىضر ص اعلا ىنا نب رابعا عنب هللادبع نب دم نغ

 * مهثيغاط ثناك ثيح فث اطلا دجسم لعجن نا

 هب دنع هلا طار قامكلا 21و نكرم اذ ليطلا قف رك 3 يح
 صاع لاق هللادبعنإ بمضمانث ين رحلا.قاحسلا نب ميه ازا ان هن ولاب نيدمجا نيدمم رككوبا « ينادح )»
 | هللا لضىىبتلا ةابح نذ كرذاو دحأ ماغدلو ثبل حرب فعس نب نايح نب شحج نب وري نب هللا دبغنإ ةلناو نبا

 هللا لض هلال وسر باها نم تامنم رخاوهو تامىتح ةكمماقا مث ةفوكلا لن نينسنامت لول آوهيلع

 >ةثامو نشأ ةنس تنام ل وهل اوةيلع

 م10 تاه نع ديالا نب , تنبات اننثلتتح نب دمح | اذن دنع ْز 000 لولا ادا < حو

 ة«دخا ماع تدلوؤ ل سودلااو اوةيلع هللا لص هللا وسر ةايح نم نينسناع تك ردا ليفطلاو ا لاق لاق يلا ىنثدح

 ْ 0 و نب صاع ليفظلا ونا تاملاق ىركصعلا بابشانثان ركذ نب ىسومانث ىنقتلا ب وةعب نادمحا 4ينربخ ا

 | ةزامع مع يتربخا ىنيحمخب رقتجأبلا مطاغونا انث ةب الق وبا انث ميه نب دمحا نيدح نيتسملاولا ين ربخا ف

 لسو#ل اوةسيع هللا لض هللا وسر تبأرف ريمبلا وضع لمح !:امالغ ثنك لاق هريخلا ليفطلا ابا نأ نابوث نبا

 0” يب :
 هلل دبع ونأ ىفةثلا صاملاىفا نب ن امع زيجس

 : 2 تام ةفيلخ لاق

 هلو هلع هللا لص هللا لوسرنا صاغلا ىنانب نآيمووغ ضاع ن هللا .دبعن.دمش نع بئاسلا نب  ديعس

 *مهتيغاط تن اكث يح فئاطلا دجتسم لعجم ناد سما لسو

 ! : ظ . د قانكلاةلث او نب ضاع ليقطلا ونا زن

 ةكع ماقام ةفوكلا زن نينس نامت لسوهل 1و هيلع لا لم لا لونسز ةأيح نم ماركا قر للا بعصم «لاقإ»

 أليفظا فا ,عو «ةلأمو نيتسا هلام 1 ل ار بانعا نصاب برا وهو

 * ةئامةنسأ تام لوشن ةفيلخ و دحا ماع تدلو لاق

 يتبل وضع خام“ داغدتك لافمزخا لي مطلاابا نا نابون ةرا م رغاو جن رفعج انا 5 مصاع وبا ِِه
 عا

 تبرأ ىف
 يس الام ميس

١ 



 4( جط «ةياحملاةف م باتكاط_ 4009.١١ < سيلا عمك ردت ول
 « يلع دو درم سمعا سْاالا هذه لثم مننلا|

 رجأو ممن دان ىبلطا ع ذاب نب عيبرلا ةءوونا انثىئزادلا ديعس ني .ترامعاتن هنقفلا رضنلاوا « ىربخا |9٠
 لا هم ضو ةصرب رضع تن يرسل مالس ىلا نع لاس -نب سايعلا انس

 لاقىبنامو تلق ىنانا لاق تنا ام تّنا تلتف فختسمذئمووهو ثعبام لوا يسوم اوهيلع هللا ٍلصّنلالوسر
 :- دي

 مارال اولسيو نادال اورمكيو هلل اود ناب لق ةكلسرا امبت تاق من لاق كلسرا هللا تاق'هللالوسرب

 معا . ىتتأر دقللوق ةسدع نب ورمج ناكف الالب و ركرابا ىنم ديعورحلاق اذه ىلع كنا نفكللسرا. ان تاقت

 « ىتأف تربل اذ كاموق شراب قملا نكلو اللاق هللا ل وسر اي كعبنأ ت تاقمت تملساف مالسالا:ميراثاوأ

 57 و انما جيب ثمر دحا ديعن :

 ىلاوسلا ةرمسنب رباج لاق طابخ ن 0 د ا نبدا « يتربخا أ
 «ناورم نب رشد ةيالو ىف تام هللادبع ابا لاو دلاخابا ىنكيي

 .فسوأبلا قاحسا نيركبوا (انيدحو) ( ح) ىبحت نب دمحم نب ىبجنانن 'ىناه نب مطاصنب دمج « ىتثدح »طأ
 0 يفد رسمنا راج نع . يبمنلا نع رع ةريغملا ع مهداة بق شقا يراد ا )رو

 ما لاقام تلتف ىلا لا ل فكم تيت كلون

 ْ هن رخا اثدح هيبانع ةربس نيا[

 انث 0 دوا نإ ناماس ان كلاب 0 ءانب ديلا هللادبع نب دمع حبوا 4 هانريذنا 4 ]
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 هيااللاق | 0 0 0 ل 000 ا ا

 م[ هنع هللا“ قدر نا ودلا ةنوعت ناك تاع

 يقنع سلا هللا دبع“ نبب بهو ةفيسج و تام لو ةنيرخ ا 0 د صرح نيادمسا' 6 ىتربخا" ل

 ا «تاسناوا أ

 دا ةرمس نب 0 أ م

 « قاوم نيرشن ةءالو يف تام هتلادبعابا لاقت ودلاخابا ىنك, ةفيلخ «لاقط |

 س4, هللادبع نب بهو ىئاوسلا ةفيحج وبا زو ظ

 *تب م +

9 -_- 

 2 د محلأب 9
+ 

 « ناورصنب رشب بالو ىفتام ةفيلخلا# جب دسم



 د

 7 ذ 2-2
2 
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 ع

 #« ىملسلا 27 ورم ركذ »

 قده دعلا هم

 يفرم موضي مع »عضل 0

 «(0جإط  «ةءااحملاةن رسم تاتكط 42# . 6 ضيخلتلامم كر دتسلا 9و
 هسوقىلا عجزف لس وهل اوهيلع هللالص هللا ل وسر هلذاف ىنوظعتا اماعان يتودجوول لاق 51 واتقنا فاخايفا

 اوجرخ مث بستحم نكي ملام هوعمساو ه وصع و هومهأف مالسالا ىلا ماع دف فيت هتءافم ءاشع م دفا اسم

 هلتقف مبس فيق نملجر هامرف دهشنو ةالصلاب نآاف هزادفف ةؤرعماقرجفلا واو رتمل اذا تح ه دنع نم

 0 هللا ىلا هموقاع دنيساب نتدناض ل ثم ةورع لثم لسوفلاو اوهيلع هللا لبق ةتلالوسرلاقف

 س#[ هنع هللا ىضرىماسلادوعسم نب مشاعرك ذ زوبع

 نب بهونب ةبلمثنب دوعسمنب عشاخلاق طابخنب ةفيلخاننابرك ذنب ىسومانت بوتس نب دمحا ا يت ربخا »

 لمجا مو مشا لتتق ةع زخن ديباني ثراحلان نايس تن. ةكيلم دلا اع هيخا ماو هماو ناملسابا ىن كب نب اع

 را داو راد ريغ ةرضبلا هلاو ىو دست ى ةرضطخ ميس يخيف هراذايف نف دونيثالثو تس ةنس ر نضاالا

 : *: عماملا دّحعشم ةر

 لوحالا مصاع اننب واعمنب نيه زان فتانسعوا ان ةع زخ نيىرسلا انن 'يناهن لاصن دم اني دح 0
 متفلا دعب دلاع ىخاب ملسو هل او هيلغ هللا لص هللا لوسر تنالاق دوعسمن. عشاجانب ى دهلا ناهتعىنا نع

 هعب ابن *ىثيا ل مف تاقفاهفاع ةرجحلا لها به ذلاَمف ةرجملا ىلع هعيابتل كلا ىنناب كتئح هللا لو سراب تاقف

 # دابملاو نامالاو مالسالا ىلع هعبابالاق هللا لوسرأب

 م[ ةنع هللا ىضر ىملسلا ةسبع نب ورمع رك ذ زيبح

 نب رماعن ةسبعنب ورم لاو طابخنب ةفيعنانثىرتتشلا ارك وز قراو عانت ق تقلا كو قس ندمحا # ىف ربخا

 امهعللا ىضر ىرافغلارذىناوخا وهوا زح ىب نم ةعبقولا تنبةلمرهما سيقلا 'ىرمان اتم » ةرضاغ نيذلاخ

 * ىيبحابا ىنكي ماشا نك اسم ةنال

 انرواشنب بيعش ن دم نم ينو ريبلا دب لمن دراولا ني سانغلا ايبا توقس نادم نم ايعلاوبا ان دح

 ان ىلص لوقت هنع هللا ضو ةيسبع نيؤومع,كعمس لئوبتت دسالا مالتبلبا عيبا سه ز نب ءالعلا نب هللا دنع

 اذه نمىللحالهبالاقفريمبلا تنج نم ةريو ذخأ لايف منغملا نم ريعبىلا لسو هلو هيلع هللا للص هللا لوس

 ملا 2أنا
 نكيملام هوعمساو هوصع وهومبماف مالس الا ىلا ماع دف فيقهءءافعءاشع مدّق الاسم هموق ىلا مجرفهلنذاف

 هللا لئئسر لاف هلتتف مهس لجر هامرف نذاف هراديف ةورعوماق رجفلا ملط اذا تح هدنعنم اوجرخ مثبستح

 « هولتتفهللا ىلا هموق اع ذنيساب تحاص لثم ةزو رع لثم سو هل ا وهيلعهللا ىلص

 س4( رفصالا للا موب لتق ىملسلادومتسمنب مشاغ زيت
 داع ىخابرسو هل آو هيلعّشلا لص ىبنلاَت نا لاق دروع نا مشاجم انثىدهللا نامعىبا نع لوحالا « مصاع 9

 *مالسالا ىلع هعيابا اهيف اع ةرجملا لها هذ لاّةقةرجتملا ىلع هعزابتل ىححاب كتثج هللا لوسراب تاقف حتفلا دعب

 ] سه: يماسلا ةسشبع نب-و'ر مع لس
 ا ىبيكبا ىنكي همال رذ ىناوخناوه ةفيلخ لاق

 مدا 60:42 ٠



 «()ج» «#٠ ةءاحصلاةفرعم باتك :> #2«. 6 صيخلتلا عم كد دتساا 8:

 ميها رباانثىدعسلا ر اكن رمعم انئناماسن هللا ديعن دمحشانث ةفوكلاب ظفالا مرادىبانب ركب وبا ربخا »

 هللا لص هللا ىلع ثمدتلاق ىجيمتلابعازيرمال دوسالا نع ةركبىبانب نرلاديعنع ىرهزلا نعدعسنبا

 ةيينمإ امانا لاف كلم ل و كرنب هللا لع هيف تناك تاق دق هللا ىاب ًُء تاقف لو هلآاو هيلع

 لاق جرخالف كما: نك لاف ىنقا لاوط لجر لخدف هدشللا تاع هع دف هب ىنتحدم امو هتابف ىلاءت هللا ىلع

 ٠ | لخداذا ىذلا هللا ىناب اذهنم تلتف تاهلاق جرخ الف كليم اهيل لاف داعزا ثلا مف هدغناتانك تاهأ

 حيك ثيدح اذه *”ىشيف لط ابلا نم سيلو باطملاا.نيرمع اذه لاق تاه تلق جرخ اذاو كلسما تلقا

 : «هاجرخلو دانسالا |

 سي[ هنع هللا ىضر ميلا ةمادق نب ةيزاجركذ ز:-

 حابر نإ نيصح نبريهزن ةمادقن, ةيراج لاةبا.شانث يركز ن ىسموماش بوقعي نب دما * ينريخا 0 ٍ

 *: ةيراح هن رم ايراد هلديزئاباو ديل ويل باوك نك ةعيرنل ىبح نإ دعس نب ش

 ينادح ىبنعقلا ةلمزرب نادم ا ىلا ذاممنب دما نامه راملا ةبمؤقرق نب دعبا نب لع « ان ريخأ طأ

 هللا لوسر اب تاقلاق هنع هللا ىضر ةمادق نب ةيراج نع سبق قنا فنح الا نع هبا نع ةوسع نل ماشه نعىنا|

 «بضتنال ل وق ارا سم يلع اهداعاو بضغتال لاف هيعا لعل لعل اقاو ىعفنيالوق ىل لق ْ

 بم هنع هللا ىؤر ىنّثلا دوءسم نإ ةو ع ركذ ]جت ٠
 لاق رييزلا نب ةورج نع دونسال ا وا انئ' ةميملن با انيلا ىتثدحب هن العودا ابن يدادشبلا رفمجوا  انربخا طا 1

 هلا اوهيلع هللا للص هللا ل وسر ىلع ة ةبعش نإ ةريغلا ادع ترشد مدق سيب 006 يل سائلا املا ا

 ملسوملاو اوهبيلع هللا لص هلال ردد لاف هموقولا مج رذا لس وهلااو هيلع هللا للص هللال وسر نذاتساف لو |

 ن جاي ال نع ةركب يلا: ن نمحرلا دبع َنع ىلا نع دعس نب ميه اربا اننى نخيل راكد نب« رمعم » ٍ

 كحِيلمو هنن الع هنف: تيدا هع تاقللاى ! انت اقف يسود اوهيلعهللا لص هللا ىب ىلع تمدقلاق يديرنلا م رغنا

 الف كسماىل لاف .ىنقا لاوط لجر لخدف هدشنا ت تاع هع دف هن ؛ ىنت>دمامو ها هللا ىلع تدننا اماما لاق

 اذهلاق هللا ياباذه نمتاَمِف تاهلاق جرخاهف كّسما ىل لاف 1 نازكيلا يفهدشلا تاء تاه لاقججرخ

 « ريك انمهلر دعم (تاق) سيحص *"يشيف لطابلا نم سيلو رمي
 س6[ ةرصبإ ابرا د4 ديل ولا وا ىميملا ةمادق نب ب راج لج

 ىلل قّللا لوسر ايتاق ةمادق نبةيراج نع سيقنب بفنحالا نع هينا نع ةو عنب ماشهنع ىناانت# ىنمقلا إط

 « بضغت إل لوقارا ص يلع اه ٍداعاو بضغتال لاق ينعفني الوق|

 #[ ثلا د ومسيم نوقو يع جس ظ
 ملسو هل اوهيلع هللا لص ىنلا لعل سم ميس ةنسد و مسمن ةورج مدق لاققو سع نعذوسالا ىلا نع « ةميهلنا »|

6 

 وم تك دل
66 

 5 ا

  3ضو ١

 ك1
320 

 مسمع
5 

 قف
 ىنوظقنا اناثان قو جرار فاخايفا لا يدق لم لاذ مف را الا و او

 وو



 3 برعلا حا فنحالا ناك ا سبق نإ 0 د

 ا

 11 يع فاول ١ ي عبررسس نإ 0

 0 #« ةباحملا ةفرعم ب اتكط» 4514 » .. " « صرخلتلا عم كودتسلا »

 هك هنع هللا ىضر سيق نب, فنخ الا: ركذ رجح

 1 كلو رب يتمم اع ىرملا قابل يريم اريا انس هيولاي نب دما نب د ع ركحي وا # ىنادح »

 هللا ل وسر هجوو لسوهل اوهيلع هللا لص ىنثلا كرد ١ مرصخ ةديبع نب لازتلانب نيصح نب سبق نب لعالاو

 أ هلاعدف ل وهل او هيلع هللالص هللا ل وسر قدصم فنحالا ناعافهصوقىلا هقدصم سو هل اوهيلع هللا لص

 دلو نيصحن نو انعم نب سيقن رخص لامتو كلا فنحالا مماو لاق مسودل اوهيلع ّسالص هلال وسر

 5 ةبرملاملحا ناكو هلثم مالغيل + 1ىف نا الجرو تح البا هل هام كتلاعن كتحاوهو

 ْن دا ات لاهنمن وا كك خيشلا بعص هركذام.ةحضي # اند

 هللا ىضر قافعن :تالبع مز ف كبيبلاب ف وطا انانلكي سبق تيما نانرسل نع ديذنب لعنع ةملس

 هللا كض هللا لوسر ىنيسّذا زك ذن ا. اور هلالاتج اطنتقنا رج و زف لج ولج دافع

 رفغا هللا لاف لسودل ار اودع هللا لص ىبنلا ىلإ كل ذ. تنلبف ريك اب رمان و ريكا ىلا عديل هناو ريم اب رمان و ريا ىلا

 «: هنم ىلىحرا ىشلبنمامل وت هنع هللا ىضر فنحالا ناكف سيقنب فنحالل

 د نإ رين ين يرالل 1 2 >
 ندديح نب عبوس هوسالا لاق طابخين ةفيلخ اننا ا ' ىسوم انن يناثلا بوسي نيدمحا 6 ينربخا ف

 .عهنع هللا "طرة واعم دبع يفوت مينى ىلدام عم ايمانا ةرضخم ة رولر هلةدينع نبةرصنب لازلان ةدابع

 نسا انب ىزااركبىانب هللادبعاتم رأرودن ن 1 تلا نذاعم انثلدعلا ذا ن لع 4 2.دمار

 «هاج خلو دانسالا يخص هن كلذىلع هدزيس ل ودطلا بح

 «انربخا ف
 0 ل م رض سبق َن فدح الا زيوس

 5 مود او هيلع هللا لص هللال وسر هلاع دفرسوول او هيلع هللا ص ىلا قدصمناعا تعصم #« لاقط

 ,لجرذخاذا نام نمو تيلاب فوط اناانيب لاق سنيق نب فدح الا نا نسما ن غدي ز نب ىلع نع ةمل نب 4 داح ©

 ,ىكموقىلا يسدوالاو او.هياعهتلا لص هللا ل وسر ىنثمب ذا ركذم لهلاق لب تلق كرشاالا لاقف ىدم ثل ىنم

 هللا لص ىنلاىل كلذ ت غاف هن ساي و ريذناىا وعدن هباثنناأ تلقف موعدا مالسالا مهيلع ض عا ت حيايط دسم

 * هنمى جرا "ئثلنع نماملوق كتنساألا ل ةسيقنب فنح الل رفغا مهللا لاق لسوهل از اوهباع

 4: رم ندونال ا زيوس

 « ةنوأعمدهع ْي يفو

 يتوارم تدمج دما كدشناالا هلال وسرأب عيرسنب دوسالا لاقلاةنسملا انى اا ركب ىبانب« هللادبع

 4 هود نبضك كاع دا و مالسالا مهلع ضرع ا تلي دعس ىنب كم وق ىلا لسوهل ا وهيلع

 قضوا كبرنا اقف ىلاعتو كراس ىبزا 2 تيدما#كدشناالا هللا كوسراب ين ةالسإلا كاقلاق

 هجم

 « ميص م دملا بحب كير نالاق| '

 # رمعم )ف

 ا

1 

5 

3 َ 
/ 5 
 ا

 ديد نا و



 ا

 «(3 جال! ا ةباحملا رسم كن اكل لول ل املالا
 «بالكلام وب هاتينت تمته نانس متعالا مساو ميع نإ ةانمديز نيدعس
 نب ميهاربا قاحساو ا (انثدحو ) (ح)ىريولاةديبعنب دم ن دجا ركبوا اننىربنملا كا انيدح »

 ن مثيحلا دعغسونا انن ليصؤملا برح ن نإ عانس (الاق) لقملا سيردا نيدمح نب معيهار ربان قكزملا ىبحن نبدمح

 لاقايعنعّللا ىضر سابعنب ا نع مسقم نعةبتعنب مكسملا نع ديرب ىلانب ىيحب ىراصن الا موقملا ىلا نع ظوفحم
 فتويييمتلا متهالا نبورمو ردننب ناقرزلاو مصاع نب سيق ٍلسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسرىلا ساج

 اذهو مهتوتحم مهذخاف لظلا نم مهعنما مهف باوملاو مهف عاطملا وميع ديسانا هللالوسرايلاةف ناقريزلا رخفق

 هيدان ىف عاطم هبناجل عنامةضراءلا ديدشل هنادثلا لو سرايهثلاو متهالا نإ و رمعلا ةف متهالا نب و رم ىنمي كاذرلسب |

 هللاوذكدسحا اباورمي لاق ديا الاه هن لكما هعنمأمو لااا ريغ ىنم معدقل هللا لوسران هللاو ناقرنلا لاق

 93 تدذكاموالوا تاقامف تقدصدقل هللا لوسراي هللاو ةريشعلا ى«عيضمدلاوملا قحالاملاثي دج لاخلا ميئالكلا

 تقدصدقا هللاوو تدجواممسبقا تاقف تبضغو ِتملعأم نسحا ت تاقف تيدبطر لجر 7 .1 تلقامفإ

 ةركبىبا نعىوردقو *ارحسانايبلا منا ارحسل نايبلا نمنا ملسوهلاو اوهيلعللا ىلص ىبنلا لاةفامي جن سمالا ىف ١
 » ساحلا اذهرضحهنا ىراصنالا|

 7 ناملس نب ديعس انث :” ىرهوما ناذاش نب دمح ركيواانب . ىسرافلا ىلع نر دم روصتموا 4 ازيخا ظ |

 هيلع مدقق سو هلا او هيلع هللا للص نئينلا دنعاتك لاق ةركب نعهيبأ نع نشوجن نمحرلادبع ن ةنيعاتنا

 هتهالا ورمل ل ديو هل اوهيلعللا لص ىبنلا لاقفردم نيناقربزلاو متهالا ن هزامو رضاختب نسق يق سيك دقوا

 رم هللا لوسرايناةريزلا لاّمذدربظ ءاروام عنامةضراعلادب دش همدان ىف عاطمدللالوسرأبلا ةفردب ن ناقريزلا ف لوهامأ

 لا 1 ميل ن ء.طعلا قفيستؤولا .صاخهناهللا لوسرابهّللا وو رم لاًةف يت دسح هنكلو هب ىنفصو ا + رثكى نم ليلها هللاو ١

 حبقا تاقف تبضغو تملع امنسحا تاّمف تيضر ىنكلوارخآ تقدص دقاوالوا تبذكام هتلاودلاوملا قمحا

 د 1 رعشلا نم ناوارحسل نايبلا نمزا لسوملاو اوهيلع هللأ لص ىنلا لاّمف تملعام

 م: امهنعهّللا ىضر سيق نإ فنحالا مع ب واعم نب ةعصعص ركذ زيوس
 ةيواعمنب ةعصعص لاق ىثلا نبرمعم ةديبعورا انثىجملا مالسنبدمحانب ةفيلخو ا ًابناىتزلا دمجوا# انربخا

 ميكنب ةانمددزن دعس نب مك نو رمت نب سءاهم نب ديبع نب له ْن لازتلا نب ةداعع نب ريم ن نيصح نبأ

 مزاح نيريرجانت دلاخن. ةيدهانت ديبشلا ىيحب نبدمت نب ىب م ايركزوباانن 'قاه ن اص نيدخس انيدح 9

 3 الا هذهأ رق هتممسف لسوملا اوةيلع ةنلا لض ىب يذلا ىلع تمدقلاق فنحالا مع ةبوأعمنب هعص مص نع عسسل م

 * ىسخ يبس> اهريغ عمسا ال ناىلابا ال تاّمف هربا رش ةرذلاَْدم لمعي نمو هرباريخ ةرذلاثم لمعن نع

 ضغبم (
 1 سيق نإ ا معهن و أعم نب ةمصعص زؤؤ-

 « لساو لسو هلاوهيلعمللا لص ىبنلا ىلع دقو

 مك تو ع 2

1 

3 010 

 ع
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 بو 4و مب مبل)

 م

 هلو لظاناا دبر ندع اننا ى ” دح لينح نب دما نب هللا دبع انن ل دعلا ذا مح نب ىلت م ان , دح أ

 .ىئذلا لاملا ام هللا ل وسران تلف هن دحا تامخهتسا 0 ا

 'لبوو توتساارثك الا يا لا من لاقفاو 237 لاصو ا اقنع نم هين هلق يلع اوكا

 هذه مركا ام هللا ىل اب تاقرتمملاو عناقلا مطاواهربظ رتفاو(:)اهتدجت وابلسر ىف ىطعا نماالا نيثملا باحصال |
 اؤدستو لبالا اودعت تلق منصت فيكف لاق لبا ةرثكب هيفانا يذلا ىداولاببلحتال للاىنات امنسحاو قالخالا ا

 .لاقرربدلل بادنا الو ريغصلا رفاال ينا تاق اهرهظراةفاي عنصتاهف لامك بهذو ريس ساردخا ءاش نقسانلا[

 «(ع)ج»  «ةاسملا نرسم باتكإط 4+ 4 صيخلتلا عم كردتسلا »ف
 000 تناك اماق لثاوو نت ركب ن نمىجلا

 ىتانك نم أمهس جرخا لامفايلع ىمس ناكو ريكألا هنبا ىماف هتنانكب اعدم مككرخأ مكيلع اودسفيو عايد

 ل ارك خسوف رسكأ عر صحا لق هجرت ببن ضال 0
 ه لوقأشنام ةقرفلا مشا كلذكو عامجالا يف مت اذكه يأن

 « رعش 9
 ةولولا هلامقاشض وق دصلا دمنا و ىامدجلا اهنا

 ذوجو قافعةنازاذ) « راو مايا ودبلا يأ

 هومملا تانيئانل حد 6 اها ةايغ اين نون الثو

 بيلا

 ددشدقع نام زال اهدش 6 اغا ذا ادقنم نيمالث

 5 كتل أبعمجم ىدوا » مهسالا تظن اورسكت

 د ءوسل مم كم 16 نا *» لواةورلاو_:رسلاووذو

 دوبجلا رفصالا ثنا هلت + ىتحرغاصالا ظفح مكلعو

 0 0 و ب تعوم

 !هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لع تم دقلاق هنع هلل ىنحر ىرقنما مصاعب سبق ىبت دح نسا نع ءصاصحملا

 "تيقاف تاك اامكلام نم. كل:ناذ لاقت يلا وملام نميلا بخان ام تاق'كيلاوم لامما كيلا بحا كلاف

 هللاولمفف نسملالاق اهددع نينفال تيقتول هللاو تاقفكيلا اوملفالاو تيضماف تيطعاوا تيلباق تسيلؤا

 « هيسك كريالا لأسم ادحا نإ أرما بسكر خا !مافقلأ ىلاو كايا لاقهننن يصواةافولا سي ترضح ايلف

 أ ه5( هنع لا ىضر رفا متهالا نا ورم رك

 .ةديبعىلا نع ء جما مالسا .نيدمانب ىيسملا ا . ميها راانثىربنملا دم ىيح ايرك وبا انيدح 9

 |نيبسك نيورح ن سعاممن دييعنب رمثصن دلاخنب ىنانسنب ىمس نإ متهالا نبو رمت لاقىنيلا نربعم
 ” انس ظ ؟؟ايلك قرطاو ةخسنىف(١)

 ْ ظ 4: ىرقنلا مته الا نور مم جس

 بح

 ٠ ١ ْ * ميمى دق ويتمدق حييصق فيربش

 -ٍ 4 ةيصعص مسرب

77777 



 20ج « ةلاحصلا ةفرعمم باتك 8 ©# 1 9 « صيخلتلا عم كر قدا 39.

 أامبقر كنم ىرتشاال يات تاقف رضم نم برع | نم لج ىلاو كسا عيبا مدع ىئاخاا(لاققت كنماجرتشا يلا

 تاقاذه كري ىنديزولاق اهدلوونيت اهىتق انن : تاقفارمرتشنم لاقابلتمت ال نابت ور كلنم يرتءثااما لب

 ىسش ىف تركف لذا نضس ف نأ ايف رينا هللا تول له لآ[ ١١١ يتم لسرتنا لعمن

 1 ةدؤوما» نم نيتسو ةئاعالش تييحادقو مالسالا ربظو برعلا نم دحا اهلا ىتقبسام ةمركمهذه
 كلمت ”لسوهلاو او هيلعهللا لص ىبنلا لان رعا نم كلذ ينىل لبف لجو نءوا رشعنيتق انن نهُص ةدجاو لك

 « قدزرقلا لوق ةعضعص لؤق قادضمو دابع لاق مالسالاب كيلعّللا نم ّدارجا
 داوي لدين ولا ايحاف تادئاولا عنض ىذلا ىدجو

 ىثبللا برحنب هللادبعانن قوزرمنب ورم انن ىضاقلا قاحسا نب ليممسا اين لدعلا ذاشجن للعم انثدح

 .لنرع ىدج نءينا ىنثدح ىمشاو ا ةيجاب ن ةعصعص نب لامع نب ةبشنب لامع ىنثدح دعسا نب .ميهاوا ينادح

 ةلضفلاىل تاضفاعر هللا ل وِسرا تاقف سول ا او هيلع هللا لص هللا لوسو لع تلخدلاب ةيجانن ةعصعصيأ ١

 «كابدا كابدا كاخاو كيتا كاباو كما مل ركل هيلع هللا لص هللا لوسرِلاَمَف ليبسسلا نا .او ةيئانإلا اماخ

 م ةنع هللا ىذريرقنملا مصاعنب لتبف ركذ 0ع

 نب مصاعنب سيق ل لاق ةديبعولا انن حبلا م الس نب دمع انن ينال ةفيلخ ةفيلخوا ان ينزاا دمجوا# انربخا

 لعدفو دق و مين ةانص ديز نأ 200 رقنم ن دلاجن نانس

 «رتولا لها ديساذه لاَ لسو هل اوهيلع تاليايلا

 ءالملا ا: ىالثلأ 0 نمت: ل ظاحلا ىدسالا ميهاَربانب ديبع ندا رفجو ا انندحاو

 ةلوس يبا نب كللأدبع هيا نع كللاديع نإ للا ايندخ يترمنملا ةبوس يللا نب كلملادبع نب لضفلا نبا

 تءعمس اف ةمئان لع با مكنا اك بع كلا مكبب ىرزف مكر غضا او دوزسالو مك ابا اونلخم كربكا

 عيثللا نع هبىنتيسو مركلل ةيبنمةناف لاملا حالم ب مكيلعو ةجابنلا نعئهن لسودل1و هيلع هللا لص هللا لوسر

 كءوس, اقامون مكر بس امهف ءوسقرغلكو 00 مح 39 اهوعنعالو اهقحريغيف لبالا باق راوطمت الو
 اذهىلع ملط, ال عضوم يف ينونفدافت مالا اذاومبل جامل اع ءادعا مكلمهناف مككاعا اننا اورذح اود ريكا

 رك »١ مدولوملا»

 0 ض دي را ايحاف م تادئاولا عنب للا ىدجو

 * لجو نوار شع نيتقان نرنمةدجاو لك ىرتشا ةدوءوملا نمنيتسوةثام ثالث تيبجالاق ةعصمص نعد 0

 4[ ىرتنملا مصاعب سبق + '
 م رولا لهاديس !يهلاقوبا لم لو هلاو هيلع هللا لص ئنلا لع دِفو

 يف ارايف لسو هلآ أو هيلعوتلا لص لال وس رع تنم دقلاَق مصاغنل سرق ل دج نجلا نع# صاصجلادابز ُ

 7# 0 ٍدجلا رول 2 يلا لهادي اينهه

 102ه طءامهلا ل ده. ماس نال هللا: تاملفصا 0 عم 4[ مهلا | ند

 : اودوسف تماناذا إبل تفرك ونالثو نان موش من ىصو وهو هافودنع مصاعب سف تدهش لاةىرئنلا

 نا

 . ا نين 0 2

 6 مو هحأ د :
ٍِ 



 و 0

 « 7 0 2 تيم 7 0 0

 ن ةيجبانن ةعصمبص لاق ىلا ن رمعمان- يحج مالسن دم انت الا ةفيلخ وبا انئقزلا دمجوا «انربخا ظ| -

 كلل ١ «ةلاحنمللاةف رم باتكا» ١ 40 « صيخنتلا عم كر دتسلل »و
 ٠ .ريئاطألا نيم ركل نا ايدضالا *. ةلحو نيلس ىلا قداشلاو

 مبثاودلا بيش ءاجامف ناك ناو 5 ىثبم نم رغب كت اياعاب رق

 : هلام نت كاز # ةمافش ىذالمو اميفش ىل نك و

 رم بثف لاق مههوجو يف ىر ىتحا ذي دشاحرف ىالسلب هداعصاو لس و هل آو هيلع هللا لص هلال وسر ح رق

 « كنماذه عمسا نا بحا تنك دقلاقو هم زّنلا

 دنع هللا ىضر ىبضْلا رماعزب نالس رك .ذ وح

 | نو رمينبسوا نب رماعزب بتايس لاقطايخن ةفيلخان اب ركز 9 يجومأت بوقمن دما « ىف ربخا »

 |0 جير هلوةرصبلال رب ةبطن دعس. ركب نبكلامز. له ذنب ميننب ثداملا نور حن. رجح
 1 * هنع هللا ىضر ,نامع ةفالخىف يفوت اهب و عماجلا

 | لاق ىبضلا ماع ن ناس نع زعلادبعنب ريد ان ىسيع .ثرب و رم ىودعلا ةماعث ونا اننمضاعوبأ « انندح و
 | ةمثلاب ىفو فيضلا ىرقتو مسخولا لصيناك ىناذا هللا ل وسر اي تلتف لسو هل اوهسيلع هللا لص ىلا تيا

 | نظ كبقعيف كل ذزوكي ىللاقق خيشلابىلعلاقتيلو اهفلاق اللارجا نمكلذيف هلليفمالسالا كرذبملو
 « ادبا اورقتس ناو ١ ديااو زخم نلو ادبا اولد

 سمه هنع هللا ىضر ىشاوملا ةيجان نب ةمصعصر كذ زن

 1 *« ل وهل اوهيلع هللا لص ىنلا يلع دفو بلاغن َقدْزرفلادج م رادن مش ان نايفش ندم ن لامع

 | ةموسيبا نإ كلما دبعز لضفلان ءالعلا اننىنالغلا ا رك زن دمج اني 7-00 دم ركب وا 4 انربخا

 ,باغنب قدزر ملا دحوهو ىعشاح ا ةيجابن ةعصعص نع ب رلا رن ا ع ةدابعان ىرقنلا

 ا ميلا مشتت نارا نما ينو تب يي 1 يلا ل ع تيدقل#

 ديما تقارب اطيئامدحاو 2 تدصقف ا نم 34 0 مفرغ 0

 | نيتس لها امها شع دققو أيه اعب و كيتقا انبصادق مرا دن مسم لاّدف امه داب اف رب وارغم نيتقاب

 تدلو امولاق تدلو تدلو ر خلا تيبلانم ةأرما هندانذا ىنبطاخم وهانيبفرضم نم برعلا نم كموقنم
 | تاق يلةساسلاق ةدولوملا مذهامو تاتفةيراج تلاقفابينف ناب راج تزاكرا وانم رق انكر شدت امالغ ناك

 يا

 ةن 0-5 3

 م ىبنضلا ماع نب نايس ززح
 د : « ةييلخهلاق «نامءةفالخ قاس قو ريم لادم ةرصحم هرادو

 4[ نذز رفلادج ىعشاوم لا ةيجان نإ ةعصعص ]نس

 # قدزرفلا لوف هضو ةدافوهل

 ىدجو
 5 اء م ومس سس يم ف

 . . جتا 777777

 د ل ا لا ف يلا ا لا يللا



 «(0ج 4 ةلاحملاةرسس باتك» 4# *+.+38: . 4# صيختنا مم كر دتسلا »9
 تاس كير كلناينابىفربخا كتنابكنم هيلعتننك امم مظعا كرشلا نم هياعانكحام تلاوه ناحبس! |

 هلجر رشف يقر يناناذا ني لاو مانلا ب ةليل تاذ ابا اني نيتموم ا ريم | ب منلاق لسو هلاوهسيلع هللا لص :

 نب يؤا نم لسوه اودع دل تلا لاوسو كليف هناا تنكذا لتعاو مهفاف براق ن . داوس ايقلاقو |[

 ا «لوقتأشلا مث هيدابع ىو هللا ىلا وعد» ب اغا

 انالخاب نييلااهلو م 1[ ايو سا ا ْ ْ
 ايه اخ 5 نثلا ريحانه وو كلل لا ىو

 ظ اناروا كنب مساو * مئاهنمةوفضلاىلا لحراف ِْ
 لاق و هلجرب د ةيناثلا ةليللا تناك نا يق اسعات تيما لاف منا ىنعد تاقو اًسأَر هلو مقرا لقال .:

 ىلاو هلالاوع دب ب بلاغن ىؤلنم كاك رصر ثب دق لقت ت نبك نا لمعاو مهفاذآ براقنب داوساب لقاملا :

 ْ « لاوق ىلا اثنا مث هن عب
 ام انقل سْيملااهدشو *  انع الطو- نحلل ثحح '

 اما ذكك نط !قداصاخع ذ 4 دقي رست لارا

 اماجحو اهاباور نيب « مث اه نمةوفصلا ىلا لحراق |

 مهفا 000 |قا لا نع ةثلاثلا:ةليللا ا 1 "0

 م لا د 3 نين ياو اتم

 اهرافكك نملا اونمومام * ىدحلا ىتبن ةكم ىلا ىوبح

 اهاذاكا يا *« .مشاهنمة 1

 ا

 يلا 3 اهلا لا يس باس تيا اس 0

 هللا ص هللال وسر اداو تاخد قنا ت اعف دجسلا ىلا تهتافدحسملاف يللي لسوهللار :اوديلع هللا ىلتص ي يبلا 3

 ترصىتح ليف هندا هنع هللا ضر ركبوا ةلاسقف هللا لوسرإب يتلا د ويل ١

 ١ *لادف كير كلل كنامابىريخاف تاه: لاق هدد نيب ٌْ

 بذءاكت ترولب دق يف تأ لو © ةدقرو ءده دس ىجنا ىباتأ ٍ

 بالغ نئذلنملوسرتلاط ه هلل لك هل رف لاطاش لا
 بسابسلان يبءانجولا ىلعذلا ين: : # . تطسوورازالا لب نمت رمشف»

 ١ تلاغ. لك كلغ نومام كلنا ا ل

 ا «مطتنمدانسالاو داموا ةصتلا برن ؛ هاوس تنا لاقشأا

 1 نك ع دهوبرآلز ةأوس ماللسا 2-9

 4 نأ



 م

2 

0 

9 
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 3 علال

 5 4 0 5 م« ع

 , 460ج ه«ةاحملاةفرسم باتكط +498 4# صيخاتلا مم كر دتسلا»

 ةلبقلابقتسيو نيترسس هللا لوسر | دمحنادهشانيتر مها الاهلا النادهشا ربك هللا ربك اهلا لقب منةلبقلا لبقتسا

 لبقتس من يتسم وافل ل عيع لرش ر راسل نع ف رحن مثنيناص ةالصلا ل عي لوقيف ةلبقلانع فرحتدم |
 ش + ّتلاالا هلال ربك هللا ربككا هللا لوةفةلَقلا

 انيةق ' اب صم ندم ان ىرممملا بيبش ميش نبا اني لعنب وسلب انيهنولاب نب دمحا نبدمج 0 ول ! انن ةخ 8

 انذؤم ناك ولا دنا هوريخا كود هابانا ل لم ا صفح نع ىرض زلا نع ىدبيزلا |

 « لسودلاو او هيلع هللا لص هللا ل وسر دجسمل انذؤم هذختاف هنع هللا ىضر باطما نرحب هلقتاف ءارجرعالا

 < هنع هللا ىضرى دزالا ةيما يبا نب ةدانج ركذ زن

 ْن ذأ ةيماينأ ن ةدانح لآ لاق طايخ ْن ةفراخ هنانكذ ْش 20000 ىئمثلا تومي نيدمحا 5 ىتريخا ِظ

 «نينامت ةنسفوىدزالا ضن ن كلام, هللادبع, نب مكن. ثراملانب بك

 ىيهولا دلاخن. دمحانب تشم دلاو رمعزب رمزا ديغ ةعرزوا انشأ بوقمي ن دم س ابعلاوبا 4 انيدح

 َن ةدانح نع ى دْزألا هفؤا 2 نع ىبزلا هللادع نب دباس نع بيبحينأن لد 1 نع قاحسا نادل مانت

 هللا لص هقالدمو اناعدف ةيرجلا 064 ْدّرالا نمش يف ملسودلاو اوهيلع هللا لص الوسراو 12 تيلخد لاق هم يبا

 اورطفاف لاقال هلا ها يصدس بص انا انف هب دب نب ماعطىلا للسو هل او هيلع

 5 هاجر وملسم ط رسايل 0 < كتردح اذه «ادرفنم ةعمجا مم اوموصتال لاقم

 أ هنع هللا ئضر ى دزالا ب راقن. د اوس رك ذ

 دم نع ىصاقولا نمحرلا دع ايفان قرا ءالعلان الهاني ءالمأ هيقفلا نان دمحا ركب ونا # انب دح 9

 لجرلاَمف دحتسملار خ و ءىف لج رصذا دجسملا يف دعاق هنع هللا ىضر باطخلا ن  رمجاميب لاق ىطرَقلا بعك

 نب داوس تنا لاَهف هن ىعدق *«لعضانم سو هلاو هيلع هللا لص ينلا روبظن هيئر هانا يدلاوهو عضومو

 تك أم ىلع تنافلاة من لاق مل-و هل اوهياع هللا سهلا ل وسر روهظب كير كانا ىذلا تنافلاق من لاق براق

 رمع لاف ثملدا دنم دحا | ذم ىنايقتنلا ام نينم وا ريما إي لاقو ١ دن دشابضغ تضفف كلت ارك نم هيلع

 -4 ىدزالا ةيما يلا نب ة دانج وح

 4 8 نيناع ةنس يفوت ةغيلخ 4 لاق )
 لاقةيما يلا نب ة دانج نع ىدزالا ةفا ذح نع هللادبع نب دم نع بيبحيبا نب ديزي نع قاحسا 4« نبا »

 انلقف هيدي نيب ماعطولا اناعدف ةمبجلا مودز الا نم رف يف لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تلخد

 «ادرقنمةعججاموي اوموصنالو اورطفافلاقال انلقادغ نوموصتفا لاقال اكسب متمص لاةمايصاا

 -4: ىدزالا براق ن.داوس زم

 هب يدق رمت هبلطف لجرسعذ.ادجسملا يف دعاق رمامنين لاق ىطرقلا بمكن دم نع ىصاقولا نبا نامع 4 نع )ف

 لاق 606 2



 «(0)ج» ٠ « ةباملاةف رمم تاتكل 7+4 4 صيخلتلا عم كر دتسلا»
 عيرلا نب دعس ثراها نب جرزللا نب ثراحلا ف راضنالا نم ةبقعلاب يلد هلااو هيلع هللا لص هللا لودر ا

 ْ مم «ااز دب دبش دقو تايكناومو

 نع ةبفع نب يسوم نو حيف نب دمحان' , ذا نب ميهاربا ان :' ىدجأتىلارمعبلا دمه نب ليممسا 4 يتربخا |

 *« مس ىلا نب دعس جز زا نب ثراملا ىىنمر امن الان دججاموي دهشتسا نم ةيمسافبامثنا

 ني نسق ن اك يريلزلا ةزهج نبميهاربا انن يناانن يض ماعلا قاجيسنا نب ليعمسان يسوم ان ربخا ل

 هيون القلاف ذ قيدصلا ركب ىلا ىلع دي تاخد اهلا مجرلا نب ', دعس تن ده.سمأ نعسان دبز نب ةجراخ نع هيلا

 نم مودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ةفيخاب لاقف هنه هلا يضر باطلا ن رتهبلع لخدف هيلع تسلج يتج

 لاقوسو هلا ودي هللا ليصتلا لوتمرالا كلو ىنم ريغ نمو لاق كنمو ينم ريخوه نم تن هذه لاقدده|

 «تناواا تيتو 3 يف ه دعتم او مس و و هللاو هيلع هللا ىل-# هللا لوسر دبع ىلع ضجر ركبوا
 * واح رخو دن الا ميبحص كثي دجاذه

 . م هنو هللا يضر نر ذ وأ ظرقلا دوس رك 1

 نهّللا دبع اننىدس الا يسوم نر نازل( الاق )لدعلا ذا شح نبيلعو مامالا تاجا ْن ركبوا 4 انثدج 9

 ين دح ملسو مل .آوديلع هللا لع هلا لوسر ن ذو «() ظرقلادمس نب راهب نب نحح يل ادبهانت ي ديججا ريبزلا
 هنا لاقو هذا ىف هعضا لج ديزا الالب سا 0 وهلا و هيلع هللا نع هللا لوبصر نا دج نع يف

 ناك هباو ة يم ةرم ةالصلا تم اق دقو ةدره» هتمايقا و ىنثم ىنثم « ن اك ل إلي نا لا ناو كلت وصل مفّزا

 هللال وسر ناو كارغشلل اثم 5 يفلازاك اذا ملسووإ اود اج هللا ليص هللا ل وسر دبع ىلع ةمجا و كيتو

 يلع من هنع هللا يضر صاقو يبا نب دعس راو يلع .كباسنب دبعلا ىلا جيرخ اذا ناك م وهل اوهبلو هللا ل

 لبق املج ةرج الا يفو ةءارّقلا لبق ابعبس ا ةبطلبا لبق ة الصلب ادم طبطا بفلاباهما
 قاقرلا 000 قارز ب قرا وم رخال ىذراللاو م ٍفرصنا مسالا بلمخ مث ءارقلا

 عجرو اش ام ندتملاىلا جرم ناكو طالبلاب ة رعب ىبا رادو بماي نب رابمج راد يلا جرخم ةرفشن هدي

 ناو الابريكأإلا ناك الإلب ناو يصء ىلع يط#و : ةيلمللا قربك رتكو ةيطهخا يفاءبطا نيب ربك ن ناك ما

 ١ رساب نب رام يلوم دن اَجْر ديِسوه )١(

 هبا نع سيف ليموسا اننيريرا ةرجبنإ منيهارا انتين ان ىؤاعلا قاجسا 3 لب ءمدان ىبوم# ابربجا 9

 رح لخدف هل تيل تجي واهل قلافر ىلا ىلع تاخ جاما عيزلا ن ده-ةننادعسما نع دب ز نب ةجراج نو

 هللا لور دبع ىلع ضيق لج ر كنمو . ريخ وه نم ٍتنب م ده لاق ٍءدِه نم هللا لور ةفيلخإب لاف
 *ووفءبط لوعوسا لب(ت حيبعص# تنناو اناتيق :وةنملا ن 52 مل م قولا وويل هللا لحي

 7 هل

 دوبس نا مو ربجا هم وع وزي نا ظرْقلا دعس نب رمع ن صينخ نء ىرهرلا نع ي د لا ان « ةيق ه١
 « لو و موي هنا لض يبل مجسم ام مذ اف باعألاو ن رع هلت ءا منن طرقا
 نووي توج دز تحري دخن هت متانفاع انا ..فالاواتد شوو مس مس سس موده دنيا ديس سونيا تخنأ

 ا دل
 8 م
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 1 .يتلا لوم «نيعس ف

 «60جعظ 6 ةبلجفلا فرم باتكج دنقلا « صيخلتلا عم كر دتلا 9
 1 5 ١ 6 لسداد بال ةلالوبو لوم ةيفل تح ذ ع

 ةنيفس ليلا اميلمجا ٍلاَمْف لعل ممرعأ ماهف لم هتطسف د هاا طساول اف مهعأ م مهملع لش هيادعا

 * هأح رم مو دانسالا حرص هلع لت ام ةتسو ةسمخ وا ين ريو اريعب قو ذقمون احوال

 ةيلسما ينتمتعا لَو نجِرلا ديعيلا ةنيفس نءنابجن يعين صح ينا نع ةهياس نب داجاتن هب نع بزعقن ةيلسم

 0 ع هلآ او هيلع ليم 00 ترام ا 0 هللا ىضر

 نرخ 1 اره طا 0 هر ةئيفس 00 دكيلاو 006 هنادج تب ا هلا دبع

 ماسالا اهف ةج | يف جوالا ينحرطفارجاولا نماحول 4 1 يلا يتبفس تريك اه رضيبلا 52076

 «دبيدبعرخا كاذذاكف ينع دوبلا تنظف مهمهو يت, رطل ىلع ين.ديوو ةمجالا نم ينج رخا ين | يت بكب ىنعف دف

 ه هاجر لو ليم طري ىلع عيب ِبردِح ا له

 ه4 هنغ هللا يضر ىراصن الا عب - ران دعس ركح ذ »+ :

 ينرذلا نمل ا ةبمس يفةو رب نعدو-الاو ا ان نا هيف نإ نا ان يف 5 ةدافو ا ان يادقلا لعزا# .ايربجا ,
 ا بيل 108000201:077 »فم "0 ةلاطم ب سسبلج 5 ب

 اوعاب
 اس ب ب 0 : ا هنخلا دج

 م[ مل -وهل او هيلع هللا ىل |ص ىنلا ىلوم ةنيهئس ]2+

 جرش ةنيهن و و14 آوهيلعةللا لص هيلا لوس ريفا ميف اسيق نمسا ناك لاًةفهنب-!نعهتلأ ب ا نإ جرب لاق

 ع نشاعام ل سو لع هللا ليص يذلا دخاذا لعلم رتشاو ةمل- 5 يس يي )

 * (م) يعدو هنأ تنظف م, و ٍقبرطلا يلع ينءضوو

 | يراصنالا عيل ن دعس زؤوبح

 0 لا افلا ا

 | همم و جج رخ لاق ةنيفس كلاوسمل ت 0 ل سا ناك يجساب

 ب ليعوسا ان مكييللا ديعنب هللا دبعنب دحمان برقم نب دم سابلاوا ةنيفس ةينك رك ذي « ان دحو )ل

 | يلا ليقاو هس لطف ملبس و 41و هيلع هلا لسع هلا لوس يلو ثراحلا ابا اب ِتاتف ين دي ريل لبقاف

 اريعبرقو ديوب تلح ولف ةنيفد إلا تنام لجا ٍلاَقْف يلء دك يلع لج م مام ميل لن هات هعمو

 1 11 رحبلا كت و كرا ةنيفسا رددوا نبا نع هن ناهع ن ورم ل هللا دبع نب هم نا دبر نب هي 4م 0

 0 وش راحلا ابا إب تقف يدب 7 ينل لبانستسإلا ايف لج ا يف عرلا نحر اغوا تيبكرف ةنييولا ترببكلاو

 5 ةيسجالا ن 7 وجرخأ يق و هك ينمف دف يلا لبقأو هسأر لم أف ل وهلآو هيلعهبلا لصدبلا لو -ر يلوم ابآ :

 ” دج دهقتسا ليج يردي ينو
 7 2 هلو .:نداب# هه لالا



 ”ىيس ناطملا 0 عى أيهتملع اناللا زف قح لاي هلا هلت تامذ ظيلغ هجو هيلات رظن وهلئادر ,و هصيش عماجم 0

 هع ل ا نب

 *«(0جط  «ةباحصلاةف سس باتك» 4# <.0 4# صيخلتلا مم كزدتسلا ف

 هديزتالو هلبج ةماح قبس له هنم اهربخا م«نيئيشالا هلا ت رظن نيح لس وهلا اوهيلع هللا لص دمحم هجو ىف

 هللا | لوسو جرف ةنعس نددز لاقهلبجن م هملح فرعاف هطلاخا نئل هءفطلا ت تنكف الح ال هيلع لبملا ةدع

 وذل 16 ةلعأو لع لجَر هاناق هنعهللا ىضرسلاط ىلانب لعةمسو تا نسل نم امو « لسودل اوهيلع ةللا لص

 كو زرلا ماا أوقليبا ناو نعي تيل و مالسالايف اولخدو اوماسادقنالف ىتةيرقىرصننإ هللالوسرإب لاق |

 ا مالسالا نماوج رخم ناوللا لوسر ايىشخا اناف ثلا نم ا ةنس مت اصاذقوادغر |

 أ هنعهللا ىضرايلع هاراهبناج ىلاو لجر ىلا رظنف تلمؤد» مهنيعت ءشل مهيلا ل رب ناتدأر ناف اممط هف اواخد|

 ايام 2امزؤانسا اع 3 نشات كل له دمخاب تاّقف هيلاتودف ة ةئعس نب ديز لاق * ىش هنم قبام لوسر اب لاق

 ىن ثا ئمسلالاو اذكر اذك لج ىلا ولسا رع كيب نكلو ىو اللف اذكو ذك لجبل الف

 اهاطعاف اذكواذك لاا موأعم رغيف يف بهذ نم الاخ منيناسع هتيطعاف ىايش مه تعلطاو ىنعي ايفل تادفزالق ظ

 تذخاف هتينا ةءالثوا نيم وين لج الا لحم لبق ناك ايلف ةنمسنب ديز لاقف ام مبنع اومبيلع لدعا لات لجرلا

 هرب بأمه متر دلل كاملا هبجو يف نار قد هان مدع اذاذ رس ل ترظو ا مكتمل خع ىلناكدملو لطمع ءاضقلا

 امالولقمحلاب هنعلا ىئ كلاوفىراام َك ١ ملصلو ميا ملسودل او هيلع هللا لص هربا ومو لول هللاودعاب لامع

 لاقممسبو ة ةدؤلو نكس يف رنا خلع نه اوهيلعهللا لص هللالوسرو كنس 5 9 كفار ضل هبوقرذاحا

 هدزو همح هطعاف رمايه سهذا ةعادتلا نسح هرمانو ءادالا نس يل سم اننا ادهريغمىلا جرحا انكو هوانا رمعاب

 ببصيسم

 ناك كو اخ را لسودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىنرصالاق رمي ةدايزلا هذهام تاّقف رت نم اءاصن. رشع

 - تامفن ا ك اعدام لاقريملا تاقزيملا لاق ةنعس درب ديز تاق تنانم ال لاق رحاب ىتفرعتا تلق كتمقام :

 دقوألا ىس هوب هنا تامالعن 2 د نكبر رحاب هلث 37 اق ا هلث اقو 9 تامذام لسوهل او ةيلع هللا لوص هللا ل وسرب

 هذدنز 4 ,ح ةملح قب متسسا لمعتام اي را يسر اسول اوهيلعهللا لصهللا ل وسر هجو يف هتف ربع ْ

 هلاوةلع هناا لص دمحع وأ 3 مالس الب واب رهتلاب تيضردقيفا رحئا كالا ايلح.الا هيلع لولا هدشإ

 هنع هللا ىضر رم لاف سوما اوهيلع هللا لص دم ةماىع ةقدصاالام مرثك/ىافىلامرطشن زا ك دبشاوايب لس ل

 لاف ماسوهلار او« اع هللا ليص هللا كايسر ىلاآ ديز عج رف مهضعب لعوات اق مهعسال كاف مهضعب ىلعوأ

 ديب ةهعم كوهسو هعباب و هق ددصو 9 جلو هلوشر و ةهديع اذ ح تل دوشاو هنلاالا هلاال لاديشإ

 ررغ نم وهو هأح رخم م و دانسالا يمص ث ردح اذه هاديز هللا مح روؤر .دمرغاادم كلوب وبنو نغيف دز يف 7

 #2 ةيو الملبس ىرسلا ىلان دّخو 5--

6 0 

 هن فطلاتتكف ايلا هيلعلهملا ةدش هدد ريالو هلوج هيلع قبس له وتل الا هيلا ترظن نيح مل وهلاو

 5ك 1و 0 ركلاام (ت تاق) حيرت« ريدم رب ريغ الشم كور ةوزغف يفو : مادهاشمادهشو رأسا هنآهيفوهلوطي كمءدلل

 ب ةطق :
0 

 0 دز

 "يا 03
32 
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 *لاتق كوب ةوزغ ىف نكي هناؤرب دمريف البتمهلوق امسال



 1 2 9 مي 5

/-- 

 2 تا

 0 00*8ج»  «ةاحملاةفرمم ب اتكط #-+.4 #2 صيخلتلا عم كر دتسلا 9

 ايف لسو هل اوهيلع للالص ينلا ىلا تبهذ اذا ينودتمياللل كل ذتدنص امئأإو ىتب ىتشا تلتف كلام
 1 لسودلا اوهيلع هللا لص بار يح > ىثسما تجرخ هبادكاو وه اق سا ام ةأراا ىتربخاىتلاةعاسلا تناك |

 001 لسراف دب راىذلا سو هل او و هيلع لا ص يبنلا فرمف هئارونم هتيأف هلو هاحسأ أ ذاو يبتحره اذاق

 ,تطقل ةلبقلا يللا تناكنا الف تفرصنا م دحاوهذده ربك !هنلأَتأَمَق هضتك نب ' وبذل مايل ترظنت دعت

 موقلل لاق ةقدص تلتفا ذهام لاف هدب نيب هتعبط وفملس وهل اوهيلع هللا لص ىبنلاهب تأ ىت > تقلطنا متاديج ار

 اهم لكافة ةيده ِتاّنف اذه ام لامفهبدم نيب هتعبطوف هتيامكلاذ لثم تذخامّهاءاشامت م + م لكأرإ واول |١

 كبف رتشاف 20 ربخأو ىرما نع ىنلأسفهللالوسر كناوهلاالاهلاالثا دهستا تاتقا ولكم موةلللاقو |

 تبياف تتبالا ةلخن امم تر دافاف ةلخن هئاع يل تبنىنا ىلع من لاف ىسش ىنع تاق ىبحاص ىلا تقلطناف |

 يفامعضوفامتّلطناق سه ذ نم ةعطق ىلاطع اف تتبب دق لخنلانا هن ربخاق لسودل أو هيلع هللا لص هللا لوسر ظ

 ىلا تئجولاق ضرالا نه بهذلا ةعطق تاقتسا ام هّيلاوف لاق ةاون رخ الا بناجلا يفعضوو نارا همك

 « لوالاد املا ب . رقيفاعماودانس الا حيت ثيدج اذه# ىتقتعافهنربخاف لسودل او اوهيلع هللا لص 0 ١

 درع نأ دمسانن يني دملا نب يلعانن يربنملا ىنثلا وبا ان (الاق) ذاشمحنب ىلعو قاحسانب ركب ونا 4 انن دح ط |

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر تعمسلاق هنع هللاىضر تكالس.: نع بهو دب زنع 1 قارولا |

 لوطا لو سولار او هيباع هللا ىلص ةلفازل وسر تءمسو رفأ ال 5 هنحو سول نوي امدلا لوق سو

 » هاجر خلو دانسالا يح سب رغثيدحاذه * ةمايقلا موياعوج مرثك1 ايبذلايفاءبشساثلا |.

8 0 0 0 

 1 0 هلار لود مارس لعد هنعسنب ديز مالسا 0
 ن ديلولا اننيفالقسملا يرسلاى ا نب دما انيراب الا ىلع ن دما 3 دلع ىزجسلا دمحانب جاعد 3 را »أ

 لاق هنع هللا ىضر مالسسن هللا دبع نع ه دج نع هبانع مالس نب هللا دبع ع نإ فاسو:نب ةز زن دسم انس اسم

 ا ا ا يا ا ع ايدل تويز تا

 ا ىس ةوبنلا تام الع ع نم ام ةنعسنب ددز لاق ةنعس نديز ىدهدارا امل ىلامتو كراب ” هللا نا |

 2 ف تيودور 7 وتجول 0
 «طقاسسودقلادبعن ا (تاقز حيص# هلو هلوطب ثيدحلا هتيناف ةعموص ىف

 لوقت لسو هل او هيلع هيلع هللا لص يلا مس ناملس ع نع ب هون دب ز نع ىنهجلا نير ف قار دا وه ن6 يغسل

 ببن خ *ةمايقلا مو عوج رثكا ايدلا ٍيفاميش سانلا لوطا لومت هتممسو رف اكلا ةنجو نمؤملا نجسايندلا

 < هريعو -نطقر ادلا دكرت:قلوفلا( تاب

 ظ هه( لسودل او هيلع هللا للص يبنلاىلو م ةنعسن.ديز زج
 |لاق مالسنب هللا دبع نع هدج نعهسأ نع مالسنب هللادبعزي فسو نةز ن , دم اننملسم نب « ديلولا » ظ

 1 ىليص دم هجو ىف اهتفرع دقوالا ءىشةوبنلا تامالع نمام لموت ندز يده دارا هللا لا !

2 

 هل 1و و



 «(0ج» «ةءاحملاةف رسم باتك» ع9 6 صيخلتاعم كر شل ظ
 ن اذاش نب دم ركبوا ان؟ (الاق ) بالجلا هنولاب ن دما نب دمشو لدملا ذاشمج ن ىلع «اندحإلا

 ليفطلاو ا ىدح تكلا دييع نع نسودتلا عر تاذنع انا لس ال قب ديدان ىف عاملا

 فرعا تنكفشقلبلا ليلا نودبعي ّتيرقلهاناكو يحلها نم الجر تنك لاق مر اهلا ناس قذح

 لضفا نع تلف لصوملا تا ىت>ت جرت برهملاب وهاعا بلطتىذلا نيكل ل ليم ”ىك لعاوسيل مهما

 معلا لا و لمعلا بلطا ناتج و يج لها نم د هلك هتاف ةيموص ف لج ريل تل دفاهف نم

 هياعى رجم ناك املثم يلع ى رجاف هتبحصف منلاق هللا كملعا ميش ىملبتو كبهكأو كمدتخا كيلا ىنمضف

 20 لاف 0 دنع تسلط تولاهب لت ىتحهعم لا لفبوبلاو تيزلاو للا هيلع ىرجناكو

 كلب لزنف'ىتيحص تنسنحا و يتتماف كتبحص هللا ينقز رف ريملا بلطا ىدالب ىرم تجرخ ىلا با تلتف
 مالسبلا ىنم هءرقاف هل . افنللا لع زهر اذكو [آ لاكي ةريزجلاب خايل لاقف بهذا نبا ىردأالف توللا

 هنري اف يلهفصو ىذلال جرا تبن اف تجرخ لجرلا ضبقنا الفهتبحصب كتيصواو كيتا هريخاو

 فراك امل يلع يرجاو هيلا ينمضف هتبحصب ىف يماو كله هلا هتربخاو هبحاص نم مالسلا ةبأ رقاد نشلاب

 كيكيامىللاف ىكبأ ا ردع تطل وللا هبل زئاملف توملا هءلزم 0 علا عم يبلع 1 رق

 لزدقوكب هيومدنعقاصواو ىتنلعو ينص نسحافنالف ةبكدللا ىنقز رف ريما بلطا ىدالب نم تجرخ تاق

 لعدناف هبهحا و مالمسلا ىنمهءرقأ و هنأ قمحلا ىلعوبف مورلا برد ىلاخا فنا ف هجولا نبا يرداالف تولا كب

 ناك ا كلع ىرجاوهيلا ىنمضِف لاق هلبقرخ "لا ة ةيصوو ى ربخ هن ربخاف ذهتبأ ٍقحتجرخ 55 ارفيتملا

 ىنقز ررلاعنهللانا هل تاق تصف تصصنقف كيكبام ىل لا انِف هسأر دنع ىلا تسلج توملا هلال يلع يرجي

 ىسعند لعهملع ادحا قبامو ن.داللاقف هجو !نبا ىر ,داالو توما ِِك لزدقو ىتبح ٍقنبييجاف كنجص

 قيرطلا لع تناو ة ةماهت جرخ دقوا ىنهيف جر ناوا | ط نكلو شرالا يف مالسلاو ةالصلا هيلعمىصنإا

 ةباوامهيلع همالس و هللا تاولض ى ومسمع هد رشم ىذا يِ :ل|هناؤ عرج دقدما كذلب اذاقهئع هتلأس الا دحا كيرعال

 سايبر هئعهتل اس الادحا ىبرغال 50 لك ايالوةيدمما لك ايهناو ةوبنلا اخ هيفنك ني 0

 لع مكشبلا دبع نورك [نرا كل لع يضحي تاتي هنامعزب لجر انيفريظ مناولاقف مب كافؤم لا

 لجد لاتف دبتسادبستيببناءاشناو عاب عيببذاءامشناف الب ىلا متتاباذافر ,سكلا نميف ووعطتو هبقع ولم نأ

 ةأرصأ تيفلف تلاسف تحل فاول ناشبح عم هل ناتبسيف ينام ةكم يف ىلا ىتح هلادبع ترصفالا مهنه

 | وهرجملا يفسا سو هل اوهليلع هللا لص ىنلا نا ىلت لاق اوملسادق امس لها اذافاهل ايف ىدالب لها نمو

 ناهيبلا للا فلتخا تنكف ناتمسبلا ىلا تقاطنافا وقر فثرجفلا مهلءاطااذا يتح ةكعروفصع حاصاذا هباصاو

 ىسرامللا نايس ىتثدح ليفطلايف! نع بتكملا ديبعنع سودقلادبع نب هيلا ديعانت ىطساولا 6 هنو دمس

 ليقف ىش ىلع اوسيل مهما فرعا تنكف قلبلا ليخلا يرودبسي يرق اهاناكو يج لها نمالجر تنك لإ
 لجدلع تالدفا مف نم ل رضِفا نع ءتاب لسولا تلا يح تجر + برغملا باطت يدلا نبدلا نِرا يل
 120 ا كغم يي سلا جب سا ا

 0 1 رقما .. .كالسا



 «0جج « ةباجصلا ةفرعم باتكإلا «>..9 « صيخلتلا مم ك ودتسلا »

 هيف جر ىذلا هن امزاذهو ماخهيفتكن د ةقدصلا لك ايالو ةب دملا لك اي هلا هتمالعلوقلا نسحب الايحت الجوأ

 | قرصا نأو تلق لاق هرب اوادق دصق تنا هتكر دا ناف هكر دا قبسحا الو ريبك بش ى فانا اماف براغ دق

 اعزف ظقيع ىتحا ريسالا ضمير فلاقاوف نمرلا ىضوو هنرم بخلاف كرا لامي تناامو كن ذ كرتب

 كنا ينتربخا لاق كبس لع تام تنك امن انزكذا موناكلا اذهه نم ىلا ى ضم نال ساي ىللاَق ىلاعتهّللا رك ذم.

 دعم ابر قدتسو جرف ماقوىلاعتهللادمخل مونلا نمىئتشننا تسحاف كلذ ضمب تيأردقواذكو اذكذنم مدل

 اند هر ادحا ىر له ر ظني ماقف ىنطعت لف كناأسف قرح رخو قطعت لف كتلأسف تاخد للادبع ادغتملا ١لاقف

 !فاذ قلطناف ه دعي نع الفم دب بيعالاحيد لامع نم ظنا اك ماقفهللا مس لامفهلوانف كد. ىتلوانول لاف هنم

 مدايث هيلع تام لها ىلا ريساف قلطنا ىتخ ينابن علا مالقايدمقلا ىللاتف هيلعموفتالو دحا ىلع ى ولي الناكف
 ايف مهلا سف لكن م بكر ىنيقل تح كمامأ !ولاقهنع تاس ايلكقهبلطا هرئا ىف تجرفن ىلع ىول,القلطناو

 تلف راصنالا نم أر ىترتشاذ ىوءانف ممدالب |وبا يح هفلخ ىنلمك هريعبيل مهم هم لجر خانات هيل [وفلتم

 هتلمش ىطئاح رع نم ايش تذيخ اف هنتربخاف ليسو هل اوهيلع هللا لص هللا لور مدقو اه ظئاحيف

 ا نب هتعضوف هللا انتل بنزع ا زكدنرو ا اًماو امان م دنع تكن رعاير مم هد

 ,تدجوف هتنثا 6 ىش ىلع تاء كلل ذ لثم تذخا مث هللا ءاشام تئلم لكأي ملو اولك موقلللاق ةقدص

 كا ولك ا وهتلامس لاق ةدده تلق اذهام ىل لاَدف هيدي نيب هتعضوف هنمموقلا برقا ركبوا اًداواسأ هدئع

 هيسالاقو ةمه لاف ةمام لوق نان سم ئمجعا لجر يحاص فراك هناي١ نم هذه ىسفن ىف تلق مولا
 هن لني تييلج ىح تزد مثهتنيبتف ربسدالا هيتيلكم لبا يف ماملا | ذافاب وت ىجرافىب نطفق هفلخ تر دفدمحا

 ,لجرلا ثيدحو ىثدج هتندخ لاق كولمت ثاِقثنا نملاَمف هللا وسر كن اوهللا الالاال ترا دهشا تاقف

 مكيبل لاقركب باي لاق امل طئاخ يف ىنتلمج راصنالا نم ةأرصال تلقتنا نإ لاق هب صا امو هعم تنبك ىزذلا

 [م.دن نيب ت دمقو هيلع تءلسف ثبلا نر ا هللاءاش ام تثبلف ىنةتعاف هنعللا ىضر ركب وا ىلا تشافهرتشا لاق

 اذه ىسغنى تاقف ميظعرما ىنلخدف مهنبد ىف الو مهفريخال لاقىراصنلا ندى ل اينما دب احلف

 قالو ءالؤه يف ريخال لاقوهيدن ىلع هللا هماقإف ٍدمّقملا دس دخا هتأر م هتأرام ترارو همم تنك يذلا

 مهمنأب كلذ لس ودل 00 00 ئبنلا لع لجو نع هللا لزئاذهنبا ءاش ام ىسش ىفو تفرصناف مشرد

 | ىاف ناس لع طلو اوهِيلع هللا ل هللا ل وسر لاقف ةن آلا رخآ ىلا نوريكيسنال مهناو انابهرو نيسيسق
 1 ايهرو نيسرسق مهمذأب انككلذ ميحرلا .رعزا هللا مسن ًارتفددن نيب تدم ىح توج ناعاباو لوسرلا

 اواكاما ىراصنا و وكي مل كنحاصو موعم تنك ن ْدِلا كئاوا ناز السان 3 ”الارخنإ لا'نوربكتس د الويناو

 كبد كرتب فما ناوول تاقف كل ااب قرصا ىذلاومل قملاب كثب ئ ذلاو ها لوسر اب ِتاَمف نيملسم

 ركذ ىفلاع مييعص ثردحا ذه ىلاما هللا همر ك اجلا لاق# هنزل مايا ف بمجيامو قانا مكراذلاقهبلع تلاامو

 | هجو نم نايس رع ةللاونب صاع ليفطلا ينا نع يوز دقو# هاج رخو هن هللا ىضر ىسرافلا نايس مالسا
 «ناصقنلاو ةذبزاو الا ىف فالك نموت يياييالاب هجا رخ | نم دجا للف ةقابسلا ه هذه ريغ حب
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 «(0)جط  «ةياحصلاةف رمم باتكلا 45.03 ٠ « صيغلتلا عم كر دتسللا»
 لاقرفكتلا ةاوسام و ةلوقا قعمس ىذلا للان داذه مالغايىللاقو | ريخ مالغلا ذباب رتاا دا رعرشتلا

 لكق ةلو ضيفا مو لكألا اذه قيك نم رخال ىلا عم نوكك نا عيطتسال كلن لاق كلق رافءانا ام تاقأ

 هباعصا هللاق كققرافم انام تاقهعم نوكتن ا عيطتسنال كنا مالغ اياولاقف هناعصا ىلع لبقاو لاق ىعمةن ونيكلا لع

 ينم تنك نيذلا نولوالا ىناككا ىبف كقرافا الياف تاقرلعا تناول لامفهيلع فاخمو مالغ اذه:نا نالفايأ

 هن قتكم أم ءاملا نم ذخو نخب كادممالا ىلا كانك هلع أم ماعطلا اذه نم ذخ الغاب لاف يابا وت رفد

 قلطناو هذه كن رجذخ ىللاق انحبصا الفرخ الا دحالا ىلا ادجاس ىانكاز الاامعاطالواءان هتاراف تامنقأل

 يفداعؤاودعتف هجورخن و رظنن لابملا كلتنم اوجرخدق مثاذاو ةرخصلاىلا انيهتا تح 3 3 ترا

 امهماع متيم نبا ىسيع نا اوملعا وهلا اوركذاو اوقرغ الو نيدلا اذهاوم.نلا لاقف ىلؤالا ةرملا وحن هئدحأ

 ميس

 اوقرفتف تامعفوهب قتكيامذخاب ان لجرلا لعجو اودخاف ريثك ءامو ريك زيخ اذاو ىلاءتهللا اودمش اريخلاقو ٍ

 ه«نوفحمو همم نوجرخخودحا موب لك ىف جرخم هللا ءاش ام انكناف هم: تدحرو ةقبكىلا ىلا مجرو لابجلا كليف

 لاق مهلوق ناكام لثم لاقو ميظعوو ىلاعت ” هللادج |وعمتجا الف دحا يف جرش هن مهبض و ناك اع ا 1

 دنالو اذكواذكذنم تببلا اذهب ىكلدبعال هناو جا »برقو ئمظعقرو ىسر؛ دق هنا ءالؤماي كل ذرخا ملا

 توها اولافز موعزج لثم تارا ةموقلا عزخ ل اقدب , سأب ال هتيأروافاريخ مالغلا اذباوصوتساف هناينا نمأ

 نمد الو ومجا ر ال لاق كيلا انكحام جوحا ك دعاس 'ى مط نا نمأت الو كذعو تناف ريتك تنك ٍآ

 ىلانن تيزردق قاعي لاك كعر امنع اناام تاقف لاقاولعفاو اولمفاوا ريخ مالثلا اذهب ارضوتسا نكلو هعابنا

 هزيغالواداز نم لمح! ن ا عيطتساالو ليلا موقاو راهنلاءوصا ئشما ان كلذك/اذه سيلو هيلع تنكحامو

 دق عاوبف لاقمالثلا اذه ىلع فاخن ان اف نالفاب اولامف لاق ملعا ت تنالاق كقرافع اناامتلقأدهلعردقال تناوب

 عتيد امر 0 محللاقو هوعدوواو كيف لاق كقراقا ال تاقاذه لبق ناك امىًأردقو لاما هتملعا

 .نمكعملمجا ىللاقو هعم تجر خو جرخو مهلعملسف ؛ توعال ىح هللاناففتمناو وج جرا يلعف شنعا نافدب

 + «ىش ىلع فقالو تفتليال و ىلامت د هتاناب سس ل كلا

 وكنا تين ىلا انيهتا ىتح ىلصي وه وماق مث برشا و لكو مث و تنا لص نايلساي لاق انيسما اذا |
 يلع قدصتف نكاح ى ردق هللادبعاي لامفدعمم بابلا لع اذاو دجسملا بايىلا انيتا ىتح ءايسلاىلا هفرط مفربال

 منالىلا نآلسإب لاتفاهش لصق دجسملانم ةندكما عبتن لمْ همم تاخ دو دجسملا لخ دو هيلا تدنن لف ؛ئتن

 ماا لظلا متاب اذا ىلظق ون نا تلمذ ناق مونلا مط دجا موا ذكوا ذكذنم |
 امف مانف و ىنبع ئتبلغا ذا ىنظماذ ا ذكو.ا نك ناكتم لظلا غلب ذافلاق ل لمفا ىناقت تاقلاق ما ملالاو دحسملا | دف

 ثمنا تاكو لاق « مونلا نم ينتشل تح ماني هنع دال كل ذ ضد. تيأر دقواذكواذك ذم منن ملا ذه نيس اف 1

 ميقا ذدام وحن ينركذب وىنملعي واباسح و ارابو ةنج يد ند ناوابرىلذا ىربخو ىظعيف يلع لبق هعماناو: ْ

 ناكو ة ةمبتت جرخ دع | هما الوسر ثعبي قوس لجو نع هللانا ناملسأب لو |مفلاق ىِح دحالا مى

 4 0 منح

 مدس ١ سم سما

 نياكيعسح تن جر تا

 هرتفاق »

 هاا نئالم 3 * | لعىنثاف مالغلا اذه تدج و فيك نالفاب هل اولاّتف ىت رك ذم هيلعهللا معنا ىلاعت هللا دبع ناك مالسلاو ةالصلا [

١ 
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 00ج «ةاحضلاةةرسم باتكإط 4 +..» ٠ «صيخللا عم كردتسلا»
 . [لبق اولاقو لاقهتلخ هنىلشا هلوسرو تلادبع ناك اممئاوموق هعبنو موق هب رفكحف ىمتالاو صربالاو هك الا

 | نوديعي نردلام وهلا ءالؤه ناونوربصت اهلاارانو ةنج كءد نيبذاو اداعم كلزاوابرل كلذنامالغاب كلذ

 مالغلا امهف فرصني ىتلاةعاسلا ترضخاملف ندع اوسيلو نوعنصي ام هللا ىضربال ةلالبطو رفكل هانا رينلا

 كناو مالغ كلبا نايل ايىل اولاَف مهم لاو ىرسحاو كل كلت ولاقف مهلا اودع مدعم تف رصناوفرصنا

 مانا تح لكنا يف بكر فهنا عينص ىلع كلما ملطاف لاق برشاو لكو ٌّ ولصف عنصن مك منصتان ا عيطتسال
 يلع ه وعد اف ىنباىلا مدفع وس ىنم اور و م ر اوج تنسحاف ينوعرو اجدق ءال ؤهايلاقف مرايطربىف

 نوكي نا هزكيناف مك دالبب اوقملاف اذه كايط ر 3 تقرحا ثالث دعب راع تردقزاف انالث يتلجادق

 فرعت كلف هللا ولا هلت اقف مهماينا نع هنبافكقريملا الا اندرا الو كنءاسماندمعتام ين اولاق ءو مكيلا ىنم
 كريغ نيد كيرخا عبتالف هللانودبعتال رانلا ةدبع عامنا نيد ريغ عنحنوكاباناو هللا نيدنيدلا اذهنا

 ىلا يفجرخ دقو لبا فيلا ىنبلط موقلا تعبت نا مهيلع ايذب موقلا نع فاخنا ماو لومتاك وه نايلي لاق

 نامل اب اولاف هيف اولحترب نااو دارا ىدذلامويلاف مهتيئاف مهدبا ققلبازنا فرعا دقو مث درط ىتح غثابا

 ان سل نازي سنت ذو وهب كانيص وام نيددلا]ا لعاو ىلاعت هللا قتافتب ا

 موصن نحتانمم نوكت ناردش الثنا اولاقو كه رافعاناام تلق كنيد نعدحا كنع دخالفهنو رك ذب الو ىلاعت

 ملعا تنا اولق مكقرافا ال تاّتف لاق كلذ عيطتست ال تناو انبصا ام رحنسلا دنع لكان انو ليالا موقت و رابنلا

 تايفق لق قم عيطتسس امعيطتس الكنافهلك ان 'ىش كعم نوكيل مح رادتم ذخ تينا اذافانلاج كانملعادقو

 لصوملاب ةعيانبناف لصوااانمدقىتح ةمالسلا هللا قزرف مبعمىشماو نوش.مهتينامت هيلعتض رمفىخا انيقلو

 انودرطف سا ديسن اكو ناريتلا ةدبعامفىلامتهّللا نورك ذدال دالب يفانك اولاق تلا نا اولاقومهماوفتحا | ولخدالف

 كلذك ممماهللا وقنا سللاءاربخ الاهم ملف دالبلا كلا: نمانبحص اولاقو يلعز ونش اوقفطف الغلا اذهاماولامف

 مبعم تاك نب ذلا ىباحصا ةومظع و هباونش سلج و ملسىتح ءاؤغ لاق لبج فبكى رم لجر مهلع علط ذا

 لثم راملو غلا عاتب و: وريغناواريخ يلع اونثاف سم مالغلا اذهاملاتف ه وربخاف متنك نالاَعف هباوقدحاو

 ىسيع داوم رك ذو هن مئمامو اوقلامو هئايناو هلسرنم لسرا نمرك د مث هيلع ىثاو هللادمف هاا مهماظعا
 نيطلا نم قاخ هناو ىتوملا هن دب ىلع ىيحاوالور لجو نعهّللا هثمبف ركذريخب دلو هناومالسلاه يعم رمزا
 ليثا ربا ىلا لوس رعتس و ةاروتلا هملع و لبجنالا هيلعل زئاو هللا نذاباريط نوكِقهيف خفنيف ريطلا قو

 هل كل ذر كتف هيلع لا منا هللا دبع ناك هناو مب رم نأ ىسيعقلام ضعب رك ذوموق هءنماو موق هبرفكف

 ةالصلا هيلع ىسيع هب ءاجام اوم زلاو هللا اونأ ل ون و مبظعي وهو لجو نع هللا هضبق ىتح هنع هللا ىذرو

 | ةرجلا ذخابف موقت لجرلا لمع ذخ ًايلفاثيش | ذه نم ذخاي ادا را نملاقمأ م فاض ميال الا

 كابا و ني دلا اذهاومزلا مللاق و هومظعو هيلع اوملسفمهعم تئج نب ذلا ىناكتا ماَتف مامطلاو ءاملا ترم

 أ

 : « هفعرط لع عمجم لن (تاق)

 ( ) ١15



 «(0جإ»  «ةاعملاةرببباتكط 4 هءك) ع صيخاتا م كزدتنلا »
 د

 4-5 يِعاَر :كنادلاخ نإ ارت اب. لصوملا ىذهض ن َن , لمان زيزملادبعن ىلع ا َّق اهتسان ر 3 ا خيبشلا 4 انامل »د

 1 ةداسوىلع ير مولي هللا ئر أنا اطخلا ننرم لع يعرافلا كاياس ل اخد لاق كلام س :!نع ىان ءلا

 0 هلا او هيلعدللا لص هللا سوّلع تاخدلاق اق هللادع ابا أبان 1 رم لاف هلوسروهللا قدصن الاس لاّفهل ا اهاملاف

 5 ةد اسودل قلق لحل هيا ىلع لخدت مسنم نم ام لناذدح + كو اق ميلا اهاقلاؤ ة ٠ داسو لع ءك<تموهو 0-4

 2 * هل هيل ارفغ الا هلام اركأ

 0 م ا ل دنز نع بر> ا ع هرم نبل متاح انيلافت فاح

 وهونايس اوقل يح هعم البقاف همالساناك فكه دح اممادحي نا نابلس محل ملكي ها اناحوص نب دن ]نيقدص

 هللا دبعأب ايديز هللا فايد انما الاةهفيشوهو هندب نيب صوخ اذاودعاق يس ركل غوش ذاوا,يلعا ريمان ادملاب

 ١ 3 نماميتن -- لادؤ لا كيمالسا 0 كئبدج يع 04 000

 ١ 3 0 00 مشيا جرح ار 0 ضلعي نم قرش 0 1 8 اريصقام 001

 © .. | فاغاو مالغ تنالاق كمممىب بهذبال مفاذكو اذكلمفن كءاه تاقفلاق | ركنتم ةرص ريغ كل ذ لدغ ناكو

 4 نؤركاب 6 مهلو ةدابعم مهيلط ريف وقلب ده يف ن 5 ف يش كانم ربظب,ل ' ع6 | هللازنوركذن حالص مجلو ةدا.ءول مبلط روف اموقليملا ا اذ لاق فم التاق لاق." كنب راينا
 ا كم بهذاف تاق لاق مهند 54 را الاةدبع و ناريتلا ة هه دبع ان ومعزبو ةرخآلا ٍنوركِدن و ىلاعت

 أ“ | لع ميكاله نوكيف ذ موقلا لاقيف ىلا لعيف *ينش كنمربظي نا ىاخا اناو ميم اتتسا يتح كلذ لع ردقا اللاق ةمهعلا

 0 |ولاق 8 ممسلو مكيايذا بحاق ميت يدنع مالغ لاف عانأف مرص اتساف كال ىمربلط نا تنام لاق
 اك اذاف عم ىيجننا يف تراذ اع ادقىللا هن , ىجاولاق ب حا امالا ىيجبال نا اوجر !لاقدب قب تنكنا

 جر * ىتلا ةعاسيلا تاك اذ لاق مب اتق مع ناىنأ برافدحا كلن سالو يتتأفاهف جرخا ىتت :.ًاروتاةداسلا

 مهم عب رخدق مقا !ناكول ة ةعبسوا ة ةتسوهولاق ة ةازاوىلع لاقميليطرف ماذاف جملا ان - .تافليجا انف 1

 ىلع ناقه دلا ىتئاف مهلا اندعتف اودجو ام نجيبلادتع نواكأن و لبللا نوموقو زانهلا نتوموضن ةدابغلانم

 مصن ا ىبيعر لا ايهلخ ص ءاهناإل ولت م ىضمنم اوركذوهيلع اونلاو هللا اودوؤم اوماكتفربدي

 ءارباو ريطلا قلخو يوما ءابجا نمل مفي ناكام هلرخبسو الو سر مالسلا هيلع يسيعيلاعت هيلا ثمب اوامتفمالسل ممله

 ةفوكلا || لها نم نيلجر 7 لزرع لاحوص نإ دب ز نع ببرح نب كامس نع ةريغص يلا نب ملاحانا مصأعنإ قلع 0

 اومل يت > 4مم القاف هنالسا نك فك هيدج اعدل نايلس يل كيل ماي 0 ك احوص نا لهل نيفدص انأك

 هلام امِف أندمقو انو ابفالاق ههيس وهو هول ني نإ صوخ اذاو دعاقى مرآ لعوه اذاو |هاع ميكي ٠ثادملاب نايس

 فات مبربماد ٍناَمهج نا ناكو نم ربمار .نءاعتب تنك لو كيسا لا ا ديعابا اي دز

 دوج هرب تردخلا هيبه ل رين كا عايل كو ههنك يف درك هتمرإف ههلعإ مدل «لا
 2 مم



 4« و - 0 حال 0

 «- 7 ص

 0 #« ةناحصلا ةفرعم باتك» ةةنج- #4 نضيقللا عيل دعا »

 00 هد دم ن ىبحنانت ةدجينب دمحا اس ىزملا هللادبع ندمع لادبعونا « ىنريخا 1

 : | عمت لا هنع هللا يضر مفار ا نءيلعىلومهللادبعنب نزع رادع نعن خنرلا دبعن ديزي نع دلاخىلا نع

 نم هعدبالو هقحلا مفار ابا ايلاق ىضمايلف ءاول را هللا ىذرايلع لسودلاو هيلع هللا لص ىنلا

 | 00 اى مندأل رعاب لام ءا هاضوافو انف هيج | ىح تملي الو فقيل و هفاخ

 سمشلاةيلع تءلطا_م كل ريذ

 ثراحلا نوره يتريخا تهو ام نا ميدي ن هللادبع نادمجأبا توقد ا نسايضلا ونا 4 ابد ٍِظ

 5 باكي لبقا هنا هربخنا مفاربا نا هندح مقار يلا ن ىلع نب نسملا ناهثدح جشالانب هللادبعز ريككنا

 قاهللالوسرإب تاقفمالسالا ىباقيفيقلا باتكَلا تيداالف لاق لس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسرىلا شررق

 كلو دارإلا نسخ الو :ديملاب ند رخال يفا سو هلآو هيلع هللالص هللا لوسر لاقفادبا مهلا مجراال هللاو

 هيلع هللا لص تاكزبر يلا تاقا مما !تءح رف لاق عجراف نآلا كباقي يذلا كنك نافمهلا عجرا

 ةكلطو د 4

 ه6 هنع هللا ىضر ىسراقلا نال سرك رجح
 | ىكبىسرافلا نايلسو لاق هللادبع نب بعصنانت قاحسا نب ميها رباانتهولاننب دمجان دمم ركب ونا« ىثدح ف
 *تنيلا لما انبم ناس ملع دل وهيلعهللا لصشال وصولا لس قفللاو وو وب لصتتلا لوس رادؤالوزاك هللادبعأنا

 *« نيئالثو عبس ةنس ىسراقلا نايس كامبل اق بابش انن ايركزن ىسومانن بوتين دمحا # ىنريخا ل»

 ىلانت ليعمساو ينازملا ردنا مها ْءاَقلا ٍقاحسا نب ليعمسا ان . لذبلا ذافع نلف اع م امدح 9:

 لو هلآو هيلع هللا ليص قالو نادرا | نغىنزا | هللادبعز يكن ع كي دفىلا ناأت ان(الاق) سيوا

 انمنالس نو رجارملا جتحافاعارذ نيمبرا ةرششع لكل مطتف جحاذملا غلب نجح بازحالا برج ماع قدنملا طخ
 * تيبلالها انهن نايا سو هل او هيلع هللا لص للا لور لاَتف انم نايا راصناالا ٍتلاقو

 « ان ربخا » . :

 لبقا هنأ مفارونا ينربخنا هتدح عقار يلا نإ ىلعنب نسسملا فنا جشالا نب ريكب انن ثراملا نب © ورمع ف
 | تاقف مالساالا يلق يف يقلا باتبكبلا تيدا اهفلاق لسو هل اوهِيلعللا ىلص هللا لوسرىلا شي رق نم بايك

 ينلا ىلا تلبق' مثمهيلا تمج رفلاقمهيلا مجوا نكيلو دهملاب سيخاالوا لاقفمويلا عجراال لاو هللا لوسرإب

 »* تواسأف لسو هل او هيلع هلا لص

 21 هللا دبع وا ىسسراهلا نايلس ١

 000 ةنس ثام بابش# لاقط

 قاس الوتس كرا دما و هبا نعيفزملا هللا دبع نب ريما نع « كن دف ىلا نا وج

 متايلس نورج اولا تلاقطاا عار ذ نوب را :ةريشع لكتل علبتق حس | ذلا لب يتح باز زحالا ماع ق دذلا طخ
 مفيمطودبس ( تاق) تببلا لها د سوو يعل لسد رس لاا نينا سراصنالا ت اموانم



 72ج «* ةاحضلاةفرعم باتكط #« « صيخنتلا عم كار دتسلا ال
 « ءاجرخم لو ملسم طرش ىلع حيصص ثيردح | ذهأ

 نيش ىنادح دلاخع رع سرا :: .ةعزخ نم ئزسلا طش أين اهم نب اص نب دمحم « قربخا »

 * !هتيطعا آلا هيلعردقا اك ىتأستالو

 *«للاسو هَ او هيلع هللا لص هللا ل وسر بحزن . ةماسا مأخ سه ناك نولوهانغايش تعلم لاق بادملا نا

 نع رمان قازرلا دعا منا معيهاربا نب قادس اننث ةملس نب دنا ان ضاقلا روضتمن نى انثدتنا
 هنو هيلع هللا لص هلا لوسرهنم نولوش تامىتح ريم الاب بطاخ د زنب ةنماساناك لاق ىرهرزلا

 ن داع اذ , نادعطلا دبر ننيسمحلا | انت دينا نب نيسلما نبلع ان د ىلا دش ند هللا ذيبع © يقره خبا أ

 هللا لص ىب :| فدر تك لفذزو :»ب ةماسا نع سابعنا نع مسّمم ن ء علا ن ء ةاطرا نب ججاومملا نع سيبحم

 2 ةفر 6 مودل اوهيل

 اصنع ةعيمط نب اان ىلا ىنثدخ ىتارملادلاخ انو رم ندمان ىدادّئبلاّسادبع ندم رفعج ونا# انربخا »|

 ىن هنا لاف ىهج و ىف ىنح دهتدب نب ةساسا ىلع تلخ د لاق تمئاسلا نب د الغ نع بي رعفا نأ

 جوف نرسؤلا خدم اذا لوق سول هسيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس ىنا كنيج ويف ثاحدما نلا|

 2 هيلقيفناعالا ايزي

 --1 ع” هن ع ليا ىطرمسو هل اوهيلع اع هلئا لمص انآ ل ونصر كوم مف ار يبارك 3 قوس

 لسوملاو هس اع هللا لص ىتال هبهو هنع هللا ىطر سانبع هلارلتسا ايلف ب بلطا دبع نب سابمال لسوهل او هيلع هللا لبص

 لتقدسب تامو س انبعلا مسم كم امقم ناك هنكلو ردم ىلإق ة لس اومييعن أر ربا لاسقت و لسا همس ١ تراك وأ

 « نيثالثو سم ةنسنامع

 ١( اللصفم هاب . م (1])

 مرها وامر فة قادؤد يقيل اهل متردبغلا نام .ءدوع لعةلخنلا تغلب لاق نيرريس نبا ىثدح 4« ةزق

 ىنلأسال وةينعل أس يانا لاقل تغلب دق ةلخنلا ىرت تناو اذه ىلع كلم امدل لاَدْف هماابمءاطاذ اهرامقخ

 ته

 « لاسرا هيف ثي دحلاو قب دصلا نمز تنام هما (تاق) اهتبطعاألا هيلع ردقأ أمم ْ

 هللا لص هللا لوسر هثعب نر ول وش تامىتح ريمالاب بطادم زنب ةماسا ناك لاقى سهلا نع © رمعم

 1 لع و هل ا وهيلع

 هم لسوةل او هيلع هللا لص هللا لوسر كوم عقار وبا طخ

 0 نامع لتق كعب ؛ تامويهار | لاقتو  -اهمسا لسد هلا هيلع هللا للص ىنلل ةبه وذ سايعال ناكو

 10 ةلذن ىلا ديزن ةماسأ كوفف مرد تفلا هنعدللا ىكر نافع نب ناهع دهع ىلع ةلخنلا تغلب لاق نب ريس نبأ

 ةيدتلأس ىا نا ل دق ةلخنلا ىرت تناوا ذه ىلع كلمح انم هل لامع هما |وممطاف اهراج جرخاو

 ينو ركبوا اش هةيغالا ورب ني ديعسأسك ىءرّضلعا رفع وأ 1 ىئثلا باوذلعلا نا ددمسا  ىتاربخ |

3 0 

| 

 . هللا لوز كوم ١( ١زمف اروأ ناك لاقىنرملا ق قاحبسا ن ميهاربا 33 هر ولاب نب ديمحا نب دم ركف وبا 5 قدح و ْ

 م مقار فارك ذو انك 5 6

 م 6 026م < 0



5 ١ 

 ا 6

 2 1 0 ا 0

 هللا لصتال وسر كلهمسقاولق اذهاملاقهيلادومفدعاج لف مربظ ىعرب ناكودل يسقامهداعصا اتا قوق ظ

 نع ةملس نب دام ان (الاق) جاجحو نافعا ** نكسلا' نب: ىسيع نب دم ان“ ىل دعلا اشم نب ىلع « ىبتدح 9 |'

 هدخاف لس وهل او.هيلع هللا لص هللا لوسر كلل همسقتاولاق ! ذه ام. لاَق'هيلا هومقد ءاج (لق: عر هظ ىجرب اكو ا

 'ةنملا لخداو توماف مبسن هقلح ىلا راشا وانهاهىجرا نا ىلع كتمبنا ىنكلو كتمبتا اذه لعام دمتي لاف هءاقسأ

 راشا ثيح مهس هناصا دقو لمحت هن ف ايلا لاكرو اًوسدي حالإع ا رترت كنس هللا قيدصت" نا لاققأ

 لسوهلاو 0 هل ىلا د تينت ناودصلا منا : اولا وه وها سولار اوهيلع هنلا لص ينلا لاتقأ

 ةنواعم ةقالخ رخآ يف نإ دلأاب تاع بابش لاقن# «لسو.هلآو.هنيلع هلا لس ينل ة "الوم نعا مااهنعاو :

 *«(60)ج» «ةاسسلا رس بانك ١ 4 ههه 76 صيتلتا مكر تسلا ١

 مهس هتلحلا راشاو انهاه ىعزانا لعك تسلا ى .كو كنا اذه لعام دمت ان لاف هءاقس هذخاق لس وهل اوهلع

 مهسدياصادقو لمحت هييلاق ودهلالاتقيف اوضحذ مالي اوعلف كققدص هللا قدصتن لاك ةنللا لغداوتوماق

 س وهلا وهنلعنلا لص ينلاهنفكك هقدصف هللا دصلاةرتاولاةوهوها لسوفلاو اوهيلع هللا لس ينلالاقراشأ تح

 هدييشهبلع»انافادي هش لتتفكليبسيفا رجاهم لا اذه ميللاهيلع هنالبص نم ريظامناكو هيلع صقءءدقع

 م يسود اوهبلع هللا لص هللا ل وسر بح ةعراحنب دز نب ةماسارك د زهوس
 ادنز نب ةمأ سا لاق ةوئمع نع دوسالا وبا اني ةميملنبا انث"ينا انث ةبالعوا انب ىدادغبلار مسج وبا جانربخا )ف

 (يقربخاو) هلوسرو هيلع هلا منا لكلا سيقلا «ىرما نب دمزن نب ىزعلا دبعزي بمكن يليحارشنبب ةمراحنبا
 ااا رج ما هماو هيقدازو ٍبابش أذ يي را بوتس نيدمعا بسنلا اذه

 « دش ايا . نكي ناك وب ةتس نيتس ننانوعو ةيواعم ةقالخرخآ يف ةنسدلاب تاميلسوهلاو

 ووضع ةارعر ا اتازمولا يدبم نب ليمات”يزملادبع نب لعأبنا قاحسانبركبي ونا خيشلا © ايربخا »

 بحالسو هاو اوهيلع هللا لص ا لاقلاق |منعّشا ىضرب دزنب ةماسا ىنثدح لاق هسا: نع ةيلسىلا

 ّْ #ةنمأس سا هيلع تمعنا وب هيلع هللا معنا نمي ا لهل

 »يل سائلا بح ةماسا لس و هللاو هيلع هللا ل هلل لؤسر لاق لاقترمع نبا نعملاس نع ةبّصع نب ىموم

 هلمنق ام هناجصا نا يهاب * لسودهل او هيلع هللا لص هللا لوز منت نينحوا رييخ.ةوزغ تناك يف

 ادي لتمف كليبس يف !رجاهم جرخ كديعا ذه ميللا هيلع هب الص ن مر بظامج تاكو هيلع ىلمق همدق م

 ةء ديش هيلع تناق

 ذه كلا راح نب ين ملا جس
 يدير ىنكي. ةنسنيتس ن اوهوب

 با سو نا يع قيس لوسر لاقذيز نب ةماس |ىنثدح هنا نع ةملس ين! نيررمنح ةناوعوبا ف

 0-5, ١-00 8 نم 0

 4« ةرق 7 0

 ١ انو تال نو 1 د او رولا فوق جا 2 رب نسا ل ا نعم ناين نحت نين نة سو 2301 هنت 5 دى ديفف 0

 5 0 7 95 0 اذ ذأ زا 0 ز 2 ز 2 زةز2 زة2ة2ز2ة2ة2ةزةزة2ة2زذ2ة2ز2ة2ة2ة2ة2ة2ز2ز2ز2ز2زةزةزةزةز>ةز>ة2ة2ةز2ة2ز2ةز2ة2ة2ة2ة2ة 2 ةز2 20200 9-6

 . 2 اذ 0170110 0 ز 7 1 2 7 7 74 وا ايم الفدا



ْ 

 «(0ج »© «ةباحملاةف رعم باتك» 4# هذدإطظ 4« صيخلتلا مم كر دتسلا»
 بني ز ديسانب دلاخو ديسانب ب اتع 3” فانم دبعز سمش دبع ن ةيمان صيعلاى فان ديسانب باتع

 هللال وسر تامو كم ىلع اياتع لسوهلا اوهيلع هللا لص هللال وسر لمعتسا سمشدبعن ةيمانب ورميلا تنب

 «ةرشع .ثالث ةنسىرخالاي دامجف 27 ديسانب باتع يفووؤ ملك هلماغ ن باتعو لسومل او هيلع هللا لص

 نايس اك ىطاقلا راكب ريل ان نرشت كل نسحلا ان ىربنملا دمج نب ىيحب ايركزوبا 4 انربخا »ف

 نءءاطع نع حب رجنا نءهبانع ادقلا ابو هز يح ىثدح ةيلمإو) نيكو ريد تاه كلل

 ةكعنا حعتفلا ةوزغ ىف دكماو نم هنرق ةليل لسوهل اوهيلع هللا طص هللا ل وسر لاقلاق اهنع هللا ىذر سابعنا

 ديسأنب 0 هللا لوسراب مث نمو لبق مالسالا يف مهل بغراو ترق نع مثابرا نش , رق نوما شن النول

 * و رمح ن ليهسو ما 00 3 2 حو مطمن ريح

 نامعىبا نب دلاخ انن' تملا ضقح نب ىمرح انن زب زعلا دبع ني ىلعانت ىزراكسلا نسملا ندم # نت ربخا
 : سل. : 5 م ١ ب

 | هربظ دنسموهودهنع هللا ىذز ديسأ نب تاتع تعيس لأق برمعلا ن ورم نع راسن هللا دبع نب بوا نع

 مزال دولا دو مسودل او هيلع هللا لص هللا لوريال يذلا اذه لمت يف تبصا ام هللاو لوقت هللا تدب ىلا

 ه ىالوم نايك اييربكت ندد

 راملا اص ندم اثم ىلبالا رازنن دلاخانث كمل ادبعن ب هللادبعنبدمحانث بوتسي نب دم سابعلاوبا  انندح ف

 ملسودل 1 هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هلل | ىضر ديسا نب باتعنع بيسملا نب ديعس ضبا

 هارع لخنلا ةاكزىدوت ام ابسز هناكز ىد وم لهنا راكم رخت اجماع وركلا ةاكرَؤ لاق

 ه4: هنع هللا ىضر د اهلا: دا دش رك ذم

 مشاه ىنب ءافلح نمو لاق طايخ نب ةقيلخ انث اب ركز نب ىسوُم ان يفةثلا بوتس نب دمحا يت ربخا »
 سيمت نب ىهلسهدنع تناك لسوهل ١و هيلعللا لع هللا لوس رل فاسدا دشو(١) داحملا نيدادش ردب لها ريغنم

 «هنعفللا ىطر باطملادبعز ةزمدعب املع فلخ

 نبةمركعىربخا لاق جيرج نبا نعقازرلا دبع أ أنا ميهاربان قاحسااننةكك ىنامنصلا ىلع ن دمت « نربخا
 0 او ةلعللا لم هلا لوسر نما ها با ىعاللا نمالجرناداشلا ندادش نعراه ىلا نع دلاخ

 اشرس وهل اوهيلعهلا 1 وسر منغنينح وأ ربخ ة ةوزغ تناك يفد هبادصا لس وهل اوهيلعمللا لص ىنلا ىص واف

 ١ اضبا ركب ىنل املس قاكو ورم نب ةماسا همسا ”ىداملا ني دادق لق أوز

 لم يفت صا اهارلرغ هللا تيىلا هرهظ دنسموهوديسأ نب باتع ثفعس بر[ةءىلا ن ورمعا# نع#

 «ىالومزا ايات ون الا ا ذه

 4: ىر د مثاه ىن ءافل> نم ىثللا داملان دا دش زودح ]

لاخ ن ةم ركع ل وربخا مب رج + © نبا
 نما با ىعاللا نمداح رنا داحلا نب دا دبش ن نع راع يا نع د

 4 3 'اينعا لو هلاو هيلع هللا لص ينلا ى صواف كعم ر >اها لاقوهعبناو لبسو هلاو هيلع هللا لص هللال وسر :

 عج م سرع

 9 2 ع ٍِظ



0 

0-0 
 سلا هنأ

ُ ١ 

3: 0 0 

 | مح
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 شبر نق نم فو .رج !ملا .ىنع فاذ نا يلع لها عا نا ل سو هل او هياع هللا ص هللا لوسر لاف.

 0 ةاماةرت باكو . ا ٍ اع

ر لوز رسم ادي ا 1 ا يا يلا قم
 1 اير راسو تا

 هللا وسر ةلحاز نم قلحار تند دقو طظميتسلا تاعجو ساعنلاانيلع قلاو ملسوتلا اوهيلع ها لح د

 .لئللا ضمب يف نحو.قيرطلا ضمب .ْيف ىنع ىتتبلغ ىتح هنعقتاح از هرجزا تققفطف لسوهلار او هيلع هللا لص

 هنا ا وش

 35 د١. وبيوكم ديو قي < نرخ

 نا سل تعم

 < رافغو لسا و راصن الاو

 هيأ هنع هللا ىضز.ىر اقنلا ديسا نةفذح ركذ وح
 .[ ىريزلا ةفادبع نب بمصما يب نملا قاحسا نب ميهاربا 3 هنولبنب دمجا ندم ركبوتا 4 ىتئدح )»
 | ىكيزوخالا نب دلاخ نب ديسا نإ ليقو راثق نب مارح دن ناساب ن سوع الا نب ديسا نب ةف ذح لاق

 ايا 11: *اهمتنانو ةفوكلاىل ةئيدملا نه كوحت ةحمرسابا

 | قيضنتا نب دمانت راطعلا قاحملا نب ديضانبدؤلا نساببملانب دهان بطلا ىلع ن ليممسلا  ىقربخا 9
 هال لروسر لاق.لاق ىرافتلا ديسانب ة ةفدح نع ء ليفطلاى لان ع ةرسيممن كللادبع نع راونس نب ثعشا نع

 يعد ايرنموم سشلا عولط مث نمؤمك سف اهفهّللا ضب قاموا ىجن لسو هل اوهيلع هللا ىلض

 ش « ثيدحلاه انك لجونع هللا اهركذ ىتلا ةنآلا

 بيع قسيس يووخ +

 | نب هللادبع ان بجاح نب رصن نب .ىبنح انن ةريخملا نب دس#انث نادحبم قيقدلا ديرب نب نادنع 4 قربخا »
 ١ | نيحلما نيشبك ب رق لسوهلا و هيلع هللا لص ىبنلا ناك لاق هنع هللا ىض مر ديسأ نب ةفيدخ نع ىمشلا نع ةمربنش
 ١ . [كلدبش نمىتما نوع اذه مهللا لوقف رخاالا برق دو ديل اويدك ءادصه ممللا لوف اهدحا ميديف

 اللا ىلو ديحوتلا

 00 س6[ هنع هلل | ي لل ىلا دا نإ بارت ة راع

 َك ظ ألا قريوزلا هللا دع نب بعصمان 3 قاعي ا نب ميهارإ نأ هيولابنب ديمحا نإ دم ركبوا 5 ىنادح »

 '" باح رح
 .تونغ لاق ةرجشلا تحن اوببب نيذلا : نم هن ممس هنا مروا ىخاننا ئادح ىرهزلا نع ا« رمعم 9
 ظققيتسا تلعجو ساعنلا انيلع ىتلاو همم ةلياتاذ ترسف كوبل ةونغ لسودلا وهيلع هللا لص هللا لوسر عم

06 

5 

1 

 و
 راقد

 0 ا

 «ةيحضالا ف ثيدحو نّفلاىف ثيدح هلدروا(تلق ) تاماه.وةفوأكلا ىلا كون

 | لها نعا نا للسوهل اوهبيلع هللا لصلاقف ىنبع تبلغ قحهنع قاحار نحزا ث - ا هتلحار نم ىئاحار تاددقو

 1 ساو ا ملا ىنع فاننا يلع

 : 2( ى وعلا ديسا نب باتع وح

ماع كم ىلعو ملسوهلاو هيلع هللا لص ى : تاع
 3 |ةةرشع تال ةنن رشا ىدامخ ىف باتع يفون و باتع هل

0 

 0 «نع» 0



 ١ جوظ  «ةلسملاةة رس باتكإلا  «مجإ#ل 4 صيختبلا عم كر دتسلا# #060
 ْ هه: هنع هللا يضر. ىراافغلا ةرصب نبل يمج ةرصبىلا ركذ زو-

 يهون حبصلا ةالصولا ءاشملا ةالص نيبانف اهولطف ةالط كه ازبقتىلامتو كرا انا لوق لس وهل اوهيلعأ ْ

 سو لا وميلح هللا لاس هل لانسر تح تتلعرشللاب ,ةواهل لاقفو رراددنعىذلا بابلادنع هلئانجوخ ا

 « مللاق رول ١ حبصلا ةالصولا ءاشملاةالص نيبامف اهولصف ةالصد داو لات كارا نالوهق" ا

 ١ هنعدللا يضر ةزرصب ينا نإ ةرصب هنا ركصذ ]وجع [4
 ْن ءميرج بأمن قازرلادبعانثن الي من نيدوم انثنايفس نب ن سلال. ههقل ىضر ديلولا واذاتسالا «ىبربخا للف: ١

 بحلب دعوفل رك ةأ صا تورز لاق يراقنلا ةرصا يبا نل ةرصب نع بيسملا نب ديعبس نع ميل نب ناوفص

 * ابج رفنم لحتسااعر يملا هلو ةراجةئاماهو دا جاف تدل اذاف كل ديعفد لولا اما 0 وقل وهيلعمللا ضال

 حسا رو يووم مل

 هقححلا 0 00 نيصح نب ركل رافغ نب 00 ردن ريسرعف هلأ نب دي نيرا

 هةكم حتتفل جرخالل ةبدلإ لع مسو هلو و هيلع هللا لصللالوسرإ

 نع قاحسا' نب دمح نع ةمان ندم انث:يفنلا انئيتا ركلا.بيعشوا' انا” قاوسبا نيبركتوا ينلا«ةيخاؤلا

 هلا اوهبلع هللا لض تانلوسرنا لاق امينع هللا ئظر سابع نبا نك د وعسمب نب هبتع نب هللا دبع نب هللا كيبعن ءىرهزللا ا 1

 «ةنيدملا ىلع ىرافغلا نيصح .نب موثلك مران ١ فلختسا ةكم حتنفل 3 جرخ الرسول

 ا
 :٠١ ةرصب.. نب ليمج س دبتلا يفو يزافغلا ةنرصن وبا ةرصنن. ليم هبا ةءاصالايف : ١ ]١(

 ظ 4# ةرصبن ليج ىراقغلا ةرصبب وا رح ١

 « ةعاج هنعئورأ

 * ةميمل نبا قي رظ :نمرولا'يمةالص دا ز هللانا هثدح هل دروا (تلق) رمعدهعيفىؤو بابش « لان» |

 بهي راقتلا ةترصب نانا ةرصب زؤوح

 هللا ل صيبنلا لا هف لاح ع دع للك تدع / ةريصب نع بيسملا ن |نع ن ع ميللس نبا نا وفض نعت # 2 رجنا ظ

 *: اهجرف نم-لجتسا انع ريملا الو.ةدلج ةناماهو دلجاف تدلواذاف كل ديمق دلولا امل لسو.هللاوهييلعإ

 4: ىزراقتلا خزوبأ زوجح
 «متفلاءوب ةتندلا لغ سو وهل اوهيلغ هللا لص هللا ل وسر هفلختسا نيصحن مثلك همسا ةفيلخ. « لاقط |

 جرخالياسوهلار اوهيلع هللا لص لال ويسرنا نما عن | نع هللادبعن هللا دبع نع ىرهزلا نع قاحسا نبا ١

 : صم( تاق) ةنيدملا ىلع هرابا فاختسا دعم حتا

 ب

 سيل ع معجب

 ؟بوييسبس بص

 لا لص هللا وسر عمسهلا ل سوم اوهيلع هللا لمص هللا وسر باها نم ةعاجة ارصبب ين نع# فيهو

 ١ ةرصن ىناىلا انقلطنافرذونا قادس دا ندعاق رذوا وانا فكك ميعولالاق(6)ئزافتلاةر صن ولا هباو رولا ٍإ

١ 

 ى سلا نع رمدم امال زل نبع أ أبا ميهاربا ْن فى انا 9 كا امنصلا لع نب دم هللا دعوا #« قربخا 00 أ '
١ : 2 3 َ / 

0 

 ديس 0 ١-2 يما

 رصب وبأ 0
4 

 معهن سعف 5 ي« ىرافتلا



 * 00 « دادش نيدروتسملا

 -8400ج» «ةاعملاة ريس باتك» «هد.» < «صيخللاعمكردتسلا»
 ش ظ [ هنع هللا ىضرئرهفلا دادشنب دروتسلا ركذ

 دروتسلالاق هللا دبع نب بعصم انثىرحلا قاحسا نب ميهارا انثهولاب نب دحأ نب دسم ركب ونا ينادح 0

 يفرصع ثام كلام نب ربقزي براح نب نابيش نب ور نب بيبح نإ بحاالا نن لسح نبورمينب دادش نبا

 ٠ * ةواعم ةنالو

 بوانب قوس اص نب ناتي ىزادلا بخس ن نامعانث ىزتملاةملس نيد نبدمجا# ىتربخا

 هلآو اوهيلع هللا ىلص هللال و سرنا هنعاللا ىضر دادش نيدروتساا نع ينادمحلا ق احساىلا نعءعرخزنب هللا ديبع نع

 *»عجر ميفرحبلا هعبصا لجر لخدباكالا ة رخ لايف اسدلالثمام لاق

 نه[ |عنع هللا ىضر ةضحرن ءاعا نب فافخ ركذ زيد

 نب ةضحر نب ءاعا نب فامفخ لاق ىنثملا نب رمعمانث ىحلا ءالس نب دم انث ةفيلخوبا انثينزاادمجوبا م انربخا »
 نإ فافخ دهبشدقوهموق تاداس ىرم ناكو ةضحرزب ءاعا يا ةعتو رافغ نإ ةنراحنب فامخ نب ة ةبرح

 : « لسو هل او هيلع هلا لصللا لوسر عم ةيبدملاءاع ءاعا

 نع ةريغملا نب ناملس انثىرقلا دز زينب هللادبعان' ةعزخ نب ىوبلا اذ :.لدعلا ةمصع نب ميهار ١. © انربخا د

 مدقت تا لبق مهضعب لاف اراغانموق انين :باهنع هللاىضر رذوبا لاقلاق تماصلا نرهللا دبعنع لاله نبدي

 # ١( ١)مديس ناكو ةضحرنب ءاعا أ مهمؤ ؤيناكوةندل هل ل-و هل اوهيلع هللا لص كلا ل وسز

 لار < ىنثدح ثيل ىنثدح اصن , هللأدبع ان ليعمسا ن د دما يركلاو ؛ابيشلا ةبقع نب د نب ىلع # ىندح 9

 هيلعللا لص هللال وسر تعمس لاقهنع هللا ضر ىرافغلا ءاعا نب فافخ نعىلع نب ةلظنح نع سنا ىلا نبأ

 هللارفغارافغ وهلوسرو هللا اوصع ةيصعو ناوك د والعرو نايم ىب نعلامهللا ميصلاةالصىفوع ديسوهلاو

 * هللا أمل أس ملء واهل

 ركذ ؛؟هوباوامبمؤب فافخ ناكليق فالتخا انهاه(0) مجر»

 دمهم عا رونلا داذم ن دووتنللا دع

 ٍْ * هنو اعم نمز رنصع تام بعصملاق

 ةرخ الاوان دلالثمام اعوفرص دروتسا| نع ىتادمحلا قاحساىنا نعرحز هللا ديبع نع بوان 4« ىبح »

 « مجر مبفرحبلا هعبصا ل جر لخ داك الا

 -# يرافغلا ةضد رن ءاعا نب فاه زهد

 مدقم لبق مهضعل لسافا راذغ (موقاننار ذوال تماصلا ن هللادبعن :ءلالهن دي نع ةريغمان # نامل ١

 * ديس فتراكو ة هضحرن ءاعامبمؤ ناكو ةنيدملا لو .اوهلع هللا ىلص هللاكودرإأ

 تاز 9



 «()ج»» ' «ةءاحملاةف رسم باتكإ» #هءح» # صيخلتا مم كردتبسلا»

 4 اههنع هللا يضر تبان نب ديزىخا تبان ن ديزي ركذ

 كاحضلا نبت بان نب ديزي لاق طايخ نب ةفيلخانب يرتستلا اي ابركز نب ىس 3 ىّتثلا بوم ندا « يتريخا »

 كلام تن ا وللا تباننب . زةيخا ماو هماراجنلانب كلامز مافن فوع دبعن. ورح ناذولنب 3 زنلا

 «ةمابلا موب دهشتساو اردبدبشراجنلا نب ىدعنب ص اعنا
 م كح نب نامعانت ريمتنب هللاديعات يرصاملا نافع نب لغنب نان" بوعي ندم سايعلاوبا © انئثدح و

 تملطف هباجحاو لسوفلار او هيلع هللا لص هللا لوسرعم ناكديا تان نيديزب همت نع تما نبدي 3 نإ ةجراخ نع

 * ةبدوموا ايدومالا هبسحا:الو تدع ىتحامايقاولا زي ' لفدباا اور اهوأرالف ةزانج

 نا انئطاصنب هللادبعان* ىزارلا ماحوا ان ىرلاب هيقفلا ليعمسا نب دم نب ليعمسا ركبوا  هاندح ف

 عم اوجرخ مهما هنعشا ضز كان ١ دي زيهم ن ا نب دز نب ةبجراخ ىربخا ميكح نب ناهعع انثةعملا

 ةالوهةنالف هذهاولاق ذهابا عيقبلا اوعرو قبل ةزانج عممو ِتاذ مبا وهل اوهيع هللا لص هللال وسر

 فصوء اقف اهب كنذو. نا تحن 1 اان الئاق: تنكوا رهظ اهانؤد اولاق اهم يتومتذ !اله لاق اهفرعف نالفيف

 هتعر ل ياان نا هبىوقدا "1 الا تيمؤكتم توعاللاق م مئاعبرا اهلعربكو ربكو هفلخ سانلا

 تهب هنعمل يضر ةاطراىا يردن ركذ رز
 ىريزلا هللادبع ن بءصمان# ىنرملا قاحسانب ميهارا ان هبولإ ن دما ن دمخ ركيوا © ىندح ف

 رازت نب رايس نن سباملا نب نارمت ن رعوم ن ورم ْن ريم اطر | ىنا مساو ةاطر | ىنانب رسب لاق

 : * ىولنب صصاعنب صيعمنإ ا

 ةالغرا يأ نيربن تام لاق ظاخ نب ةقيلخا ئرتستلا رو ىسوس ان نستل|ثواس نب دحام
 درعا 0 ةن.دملاب قو نمحرلا دبع 0 هنسرب دق ناكو ةءواعم ةفالخ ىف هنعاللا ىضر

 كرابلا نب دمحانن طايمدلا لهسنب ركحب اننلاعت هللا امسرح ةكع هيقفلا سا رفنب ميه اربا 4 انثدح ف
 ةاطرايبا نإ ربسل لوف ديز ىنل دج رج ايليا نب ةديبعنب زب ىندح نابيش ىلا نإ ميه أرا اننيروصلا

 انرجاوابلك رومالا يف انتبقاع نسحا ميللا وعدم ناك هنا لسودل .اوهيلع هللا لص ىبنلا نع ةاطرا ىلا نب ريس نع

 * ةرخ الا باذعو ايدلا ىزخ نما

 -4[ يردد دب ز وخا تبان نب دب زن زيوس
 * ةزانملا ةالصيف هلهريغو وهم (تلق) ةماملا مو دهشتسا

 ب ىرصاملا ةاطرا يلا نب رس 28+

 نانتبقاع نسحا مهلل اءاعدلا ىف

4 0 9 

 نبرس ف
 : هثل دج هل دروا (تاق )نمحرلا ديعابا ىنكي هن دهلا, قو بفرخ دقو ةيواعم ةفالخ ىف تام ةفياج # لاق 9

0 2 2 0 
 ف 5

 5 2 أ

4 



 ا

 اصن الا ديبأ نا ذ

 7 ىر

 م 7 3 1 والعضو يع يملا م 2

0 3-3 

 ا

 انادي دبش نم ةيمس يف لاق ةو رع نعذوسالا ونا انثةعيملناانئىلا ان ةنالعوا ان ىدادتبلارةمجونا # انربخا |

 - « ةندملا لها هتفانم ك دعال تنك نا سوا

 (جإ» «ةباحصلاةفرسم ب اتكإط هه. .' « صيخاتلا مم 2 ردشسلا
 | لقدبذ نط ايديز داماس نامتلا ونا مراع انني زعلادبعنب ىلعأبلا قاحسا نيركبونا خيشلا# ءاندح و

 : 0 0 : )ع (هنباالا لات هنعدللا ىضر كلام نب سادتعإكا

 00 ه6 هنعاللا ىضر ىزاصنالا دبل نب دايز ركذ زيوس

 .برضمدبعتس هما قررزن صاعن.ة ضان ةيمان ىدعنب سماعنب ننس نةبامثنديبل ن دابز راذن الا ند

 ٠ *« بابش خيزاننم ىتامسيف ةواعم ةفالخ لواىف تامو فوع نبو رم نب ديبع نكزنب ثرالان ا

 | نءملسم نيزيزعلا ديما ىعلسلا ق اهناز ىبحناتثىسوم نرشبأبا ق أدسان ب ركبوا خيشلا 4 ادع »

 11 ةلاوهبلع هللا لص ىبثلا تنالاقهنع هللا ىضر يزاصنالا دنبل نب دايز نعدمجلا قا نا لاس نع شالا

 ا رتلا اره نم ورعلا ناوا بهذب فيكويىاو ىنابت تاقرملا ناوا ب كتعكدي لوتتوهو هاك ثدحوهو

 ( لهاهقفا نم كارالش تنكناديبل نايكما كتاككلاّتف ةعاسلا موتنا ىلا مءاننا انؤانبا هملعو ايءاننا هملمتو

 ظردع حمص ثيدحا ذه# * ندب[ نزستالو ليجنالاو ةاروتلا ن نور. ىزاصنلاو ذوهنلا كيفما ةنيدملا

 « هارت لو نينيشلا

 هت

 0000 ا

 بي هنعهللا ىذر ىراصنالا مزح نب ةراع راد زج

 اارذ. دبش نم ةيمست يف ةورعنع دوسالاو ا انث ةميخل ناانث يلا انث ةنالعوباانن ىدادنبلا رقمجونا 4 انثدح و

 ههشتساو راجنلانب كلامن. متاغنب فوع دبعن.و رمتنب ناذول نبدء نب مزح نب ةراع راصنالا نم ةبقملاو
 ْ «مزح نب ةرايع راجنلانب كلام تنم مث راصنالا نم ةمايلاءو

 [ نعةداوسن ركباش ةعين نلت ىسومو ديساات نايلس ْن عيرلا انت بوسي نب دمحم سابعلاونا# انثدح

 نملزا لاو« انناب لولو هيلع هللا لص هللالوسريف .ار لاقءزحن ةراع نع ىرضحلا مي رهأ نب دايز

 * كيذو الوربقلا بحاص ذو الربقلا

 ذب الصم هتس يف لعجنا ةيبابل سرا ثعا كلامنب تاسكلا ىوردهلعلو كيدملا لصا طقس )0(

 -4 ير د. ىراصنالا دبل نب دايز زهؤ-

 ّْ هل اوهيلع هللا لصيىتلا هش لوقررملا باه ديف ثيدح 0 (تاف) بو أمم ةفالخ لوايف لف اش 3 لاق ل

 4[ ةماملا م و دهشتسا ىردد ىراصن الا مزج نب ةراع ]8
 ملس و هل'او هيلع هللا لص هللالو ر ىن ار مزحن  ةراعنع مل كا و نع ة دارس زك اني « ةعيلزا »

 و ا ا ل 7000 اردت ولعل ثري نتي د املا

 اك ا ا ع ا تو را

 تير بلا شنو نوي يسوق ازيرا قت نا واد فول

 « كيذو.الو هبحام ذو.الربقلا نم ل ١/ لاف ربق ىلع

00-0 



 «(0ج» «ةاسملاةةرسس ب اتك» هد 4 صيخلتا عم كردتسلاوف
 كلذ نعماهنق هابأ لقت نا مس وهل او هيلع

 انو كي ز رحب للكلب اننويع وع يو ماس ا ل ىو تي يا عب مح ا ف

00 

 ىروكلا ناهلس ن مصأع انثى العسلا ىرسلا ىلا نب دما فسو: نب: ميهاربأ انن هللادبعوبا « ىتريخا »|

 عمدحا موب هن انسأ نم نانس بيصا هنا لول س نب يتانب هللادبع نب هللادبعنع هنبا نع ةو ىع نب ماشه ان

 * بهذ نمنينس دخل انا لسو هلو او - هللا لص ىنلا قدما ل لاقلسو هلاوهيلع هللا للص ىننلا|

 قوام نا نعريكل نب سن واتت رابجلا دبعزيدمحا انئميهارب ت نو نب دم سابعلاوبا' 6 انئدح ,

 6 ؛)ىبملا ون هويفام ( يهوةأرمالولسو قاحسا نالاقلولاس نب يتا نبهللادبعنإ هللادب

 سيي#أ هنع هللا ىضر ىراصنالا لقوق ن نامنلا ركذ زهد 00

 تاينلا و لاق قاحسإ نا نخر يكب نب سنوات رابجلادبع نيذجا ان" بوتس نيدحتسابلا اانا
 جر نتا نافوع نورم 7 وع نواس ن.ماغنب ةبلعل نب مهفن دعد ن ةبلعت نب كلامهمسا' لقوقو لق وقنا ا

 * تم اصلان ةدابع طهرم لقا وقلاوإ

 2 لقوق هللاق ىذلا وهو مرصأ نل ةلمث نب كل ام نبذامعل راصن الا م نمارد ديا

 هنا لويسز اع هلا لوقا نب را راجنع ريبزلايفإ نعةعيمل نياانن رابجلا دبعنب رضنلا دوس الاوبأ ْ

 تمزعؤ ل اللا تالخاو ناضمر ثرضو ةيونكملا تيلصاذاتيأرا هللال وسر ايلاف وهل اوهيلع هللا للص ْ

 «:ائيش كلذ ىلعدنزا الشااو لاق منلاق ة ةنجلا لخدا كلذ طعدزامو 0 ثلا ْ

 س6[ هنع هللا ىطر ىراصن صن الا كلامنب نابتع ركد ينس ْ

 يف ةورع نعد وس الاىا نع ةميمل نباان يباانن مطاصنب نامعنب ىيحنانن ىدادشبلا رفمجوبا# انريخا ظ |

 هللال وسر ىلا تشعبف ءىثنلا ضعن ىرصب ىفي اصا لاق كلام نب نايتع راصنالا نماردب دبش ىرم ب

 ث دحلا لو هلاو هيلع َللالصأ

 ١لبخلاوذب هيئبل اولاقاذلو هنطب مظعل بباب ف رعيناك منغ نإ ماس اد ( ١(

 ىبنلا هرم اف دحا مو هناتسا نمل انس بيصا هنا هللا دنع نع هسأ نع ماشهن ع ىروكلا لا نامل نب # مصأع لف ْ

 « ب | ذك صاع (تلق)« به ة نم ننس ذختنا لسو هلاو هيلع هللا لبص |

 4: ىر دب ىجر زأخا ىراصنالا لقوقن. ناهئنلا :- ظ

 تمص و هن وتكملا تيلص نا ترأرا هللا ل وسرايلاةلةوقنب نامعنلا نعرباج نع ريدزلا ينا. نع 4 ةعيمللن نبا »|

 «ائيش كلذ ىلع دب را هللاو لاق مذ لاق ةنْلا لخ دادزا و مار آلا تمرحو لالملاتللحاو ناضمر ْ

 4: ىر دب ىراصنالا كلامنب نابتع ز:-
 * عرلا نب دومت هنعو

 ةينبلف ةورعنع دوسالاوآانن ةعيش نا انيفا انب دلاَغ نبورحن دمج انن ىدا دغبلا رفعج وأ 4 7 ربخا:# ا

 5 ليعمسا ولان لظنحلا ميع نسا وبا ( هان ريخا )لقوق نب ناهنلا نع هللا دبع نب رباج « ىوردقو لف ْ

 يلقون نامنلا شط

 م كلام نابتع »

 # 00 سم ب



 01 ار
3 

 نمو وجع

38 

 نإ هلل

 لاى » . 4 ينانب
 7و

 # هسا لتقنءهللا دبع ى

 <« يا نإ تادعول ا« ىزت ى فار

 2010 ةنحلا

 0 « ةباحصلا ةفرعم باتكط # هدملط >> « صيخلتلا مم كر دتسملا ط

 ( هايج ىف دناع كلذب انربخت تاكف جرشح لاق اق ىلاعد م(١)ى دود ىلا ى ىردصو ىف> ؤنع مددلا تاسف ٍ

 لوةناكامىهتنمىلا لسوهل١ و ةيلع هللا لص هللا ل وسردب رب انم انت فضي ناك امىىلا انرظن هانلدغو كلهاملف

 هني تلا ةرتك ةلئان ةرغاذا و هردص نم اذن

 ه4[ هنع هللا ىضر يلزأأ ورمتنب مفار هيخا ركذ زه-
 دمجأ انربخاو ديعسن ىبيحانت ددشمانث ىبحن دم ن. ىيحانث ظفاملا بوتسي ند# هللادبعوا # انربخا »

 تءعمس لاق سابا ئ ليعمسا 93 (الاق) ىدبمنب نمر لادبع انبىلا ىنادح ليئح نإ ديا نب هللادع اذث رفع نلإ

 هل اوهبلع هللا ىلد دنلا لاسر ب لا هللاهحرىنزأاو رمعن,مفار تثءمس لوقىنزاا ميلسو ور

 *» ةنملا نم ةوجعلاوةرخصلا] وقت مو

 م قفانما نبا نم ٌوااهْنع هللاىضر لول-نيىانب هللا دبعن هللا دبع ركذ زج

 أردب دش نم ةيمسل ىف ةو ىع نع دوسالاو ا 3 ةعي نبا اننا انن ةيالع وا ان. ىدادتلا رفعجوا 4 أنريخا 0

 ةوسعلاةلولس نب يبان هللا ديعنب هللا كيع 3-0 رزان 00 و اوه دلع 7 هللا نو مد

 لاق ى ريب للا هللا دبع نب 1. ميهارا : هنولأب ندمحا نب دم ركل ولا « ىت دح ف

 هةرد 1 ةنس ةماملاءو ٍلولسن ينا ن. هللادبع نب هللا دبع دبشت-ا

 نب ماشه نع ةملدن داهم ريت دما اذ كلمن عيب ىلا ان بوقمي ندم سابملا وبا ع انن دح ف

 د كابا لت ال لاقىلا لتقا هللا لوسرابت اقلاةلول-ن يبان هللا دبعنب هللا دبع نع هنا نع ةورع

 ىنالئسلاىرسلاىلا نيدمجشانب ف ونب ميهار رباانت نزاكلا ىسوم نب دمحا ندمان هللادبع ونا # ىتريخا ف

 هللا لص ينالا نذاتسا هنا لول نب نان 1 هللا كبع ن ١ هللا دبع ٠ نع هيأ ن نع هو نو ماشه نع ناملس نب ةديعاني

 3 هيلع ةنلا نم ةودعلاو ةرحشلا)» > ٠ ارا نييدثلاك لجرلل م . )١(

 دب را 000 0 هائاسعو ذئاع 0 تا

 » هدفا 1 وح 4يف

 ه4 ىلا و رمع ن مفار زجس
 كءهسو رمع نب مقار تعيس ىزأأ مياس نب ورم كعمهس سأبا كا ليعمسأ 93 ىدهمناو 7 ناطفلا د

 *ةنملا نم ةوحملاو ةرخصلا لوم مودل او هيلع للا لص هللا ل وسر

 يأ ىر دب قفانملا نا نمؤأ| كولس ن..ىلان هللا ديعز هللا دبع]جس

 هةم املا مو لثق ىسخربه ن لاق

 هللالوسرأب تلقا لولد نان هللا ددغ نن هللا دبع نغ ةمانع ةورعن ماشه نع هربغو ةيلسو 5 دا 2

 3 كابا لتفال لاق ىبا لتقا
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 22 | دمي نو رزان ةييتيح ا ٠ توسع هي هرم
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 0و « ةباحتلاةفرعم باتك » #١ هدس» 4 ليلا اروعلا 2

 «هللا كمر امرنا ةاشلاو لاق اهمح زافاب اهذال ةا اتنارخ ال لايق لورا تاقلاق هنا نءةرقن ةواعم نع

 ىسيعن. دمحاش ناق ريزلان رفعج نب ىيحنانث دادغبس رازبلا ىيحين لكباق نادجانيملا ولا « اًنربخا ٍِط

 هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاقهنع هللا ىضر هدا نع ةرقن. ةءواعم نع ةبعش ان”ىرمعملا نايس وا ان عابطلانا

 ٠ و ةنعالا هبتكلل م امطلا راس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا لع ةشئاعلضف م ودلاو

 كيدف انب ىسدنعلا 0 ن ميهاربا انثكلا دواد ندمحا انث رواسينب ىدادنبلا رقعج وا < ىنربخا ف

 باس هئانلوعرالا لاقلاق هنع هل لوط هدج نع هسا نع ةرقنا ةنوأ من سابا نع ديمحن ب ةفيلخانت ناملسنا

 رق لكمادمب رج الا وبل رط امله هن ويم اهفا رولا يعاس 2 اش ود هاك 7 نمل سوهل اوهيلع
 هع ام ةريسم نيتجر د لك نبام تاج رد رشع هل عفرو ت ايسر شع هتعاخو تانسح رشعرحللا ىف

 # عرسلا س رغال ماع

 م هنع هللا ىض رى زا او رمتن ذ اعركذ زن-
 ديبعنب لالهنب ورمنب ذئاعلاق طابخ نب ةفيلخان" ابرك نب ىسوم اننيندثلا بوتسب ندمحا « يتريخا ف
 0 0 و رمت .نامءن مطالز ةم دهن ةبلعث نب هللادبع نب صاع نبىدعنب ةبيبان ةحاورنبا

 2 وةروهشمراد ةرصبلاب هلو دايز. ةرمايف

 نب هللادبعز ج رشحان . نشب نلعأ ندب زان ىزاوهالا نا دبعأبلا فاما ىلع ن: نيسملا ىلع وا # انندح ١
 تالي دب نيد لت اقا اناو ىهجويف ةيم رى اصالاقىفزااورمتن قا نع هبا نعىنا ىنث دح ج رشح

 لسو هلآو هيلع هلا لص ينلالواننى ىردصو ىتيلو ىهجو يلع ءام دلا تل اساهف ننجح موب لسو هل او هيلع هللا لص

+ 

 ه ريبل )

 اموال اعلا ذج اإل ىلا هللا لوسرإب تلق هسا نع ةزقنب ةنواعم نع ديبعن سن و نع لضفلا ن # ند

 « كلاه ىدع (تاف) هللا كمحر اهتمحر نا ةاشلاو لاق اهمحراف

 « ماعطلا راس ىلع ديرثلا لضينك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفاغوفرص هيبا نع ةرقنب ةيواعم 4 نع ل
 بورغلا دنع ابك ريك نع عوفر ه دح نع هنأ نع ةرق نب ةيواعم نب سابا نع كيه 3 ةلخ 4 نع ط

 تائيسرشعهنءاعو تانبسح نشع رجبلا ف ةرطق لك د دج, رج الا نم هللا هاطعا هنو امفار رجحبلا لحاس ىلع
 هفيلخو ا بح ركبأ بده (تبز» جلا وقل م“ هلام ة هريسم نثح رذ لك نيب ام تاع د رشع هلمفرو

 *مهت برم هيلا ه داتسا يفو وه نم ىردب ال

 ب: يف زأأ و رمع نب ذث اء زم
 ْ 1 5 مدس 2 . «دأن زنبا ةرما ىف تامو ةريبه ابا ىنكي ةفيلخلا * ةريبك را د ةرصيلاب هل

 ىئ لد نيب لئاقااباو ةيمر ىنئءاصا ورم ن كناع نع هيأ نع ىبا ع دخب جروح ن هللا دبع نب 3 جرو ِِظ

 لاو هباع هللا لص لال وسر لوالو ءام دلا تلاسف يهجو يف نينح قى لبسوول و هيلع هللا لصهللا لوسز
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 ع٠

 نم

 « هوم6 ركع

 اعركذ» 4 تك 2 0-0 ١

0 



 1 ل
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 درا الاكل عال

 يي هنع هللا ىضر ىازملا ةيواعموا سايانب ةرقركذ زدح

 00 #« صخاتلا مم ك رددتساأ 9

 000 رام ليلا ل ادنم مأو *« ةرمط لكي !دعالل ناومس

 رااوس هقلح م ده تيس 6 2« هلم وشل »غاب م د اهتم

 .,ىراوضذدوسالانم باقرلا بلغ * ةينح نطس تبرد اك اورد

 رولا كرسم ربغا لكيم: ه.ابعل اصم دوسالاك قدص لوبك و

 ر اجفلا نم اهب ليلغلا يفشل لضهاو فاقثلك تاصرتك و

 دءاز عوج اهمقول تناد «* ةبرض ردد موب انيلع اون رض

 َر ااه مال ثا ف برع 0 مهب تل رت نا توما نوكتشي ال

 ر افكلانم ١ وّملع نم ءام دب ,« ممل كبس هب اك تب و ربطت

 ر امنع و رف امم نيب تحبص | .* مث رصن بلطت متي ااذاو
 و 3! ما ع رغم لكب ا هنندل نا هللا ند ن ومحب

 ى رام انإ ذلا ينق دصا مهف هلك يملع م ١ وقءال ا لمت ول

 ان بار نال لاذ ةرقلاق طايخن ةفيلخان' 1 د مساوم انن ينةثلا ب وقس ن دما « ينربخا »

 ورمن تامع ن سفان.ناماس َن ةراندن ةبلع' ن ةيراسنبو ر متن ة ةراوس نبسوا ن بيوذن هللا ديبع

قف وعلا ةرضحمةرصبلابراد هلو ةرقنةءواعمواوه
 « ناتسو عيراةنس ' نا عمةقرازالا هتلت

 تاذءابءرح ) ملت»

 ةرمط لكب ا دعالا نا وعس

 ةليهم شج ا غلب ماد اتم

 ةيفح نطب تبرد ماورد

 تااضم ديبالا قدس ربو

 هن رضار لد ا انيلع اوو رض

 مبتلزت نا تول نوكتتشي ال

 ممل كسن هاك نو ربطت

 مير صن باطتل مهتيتااذاو

 ةئبادل نا هللا نند ن ومح

 هلك ىعنع ”اوغالا لع ول

 ديبعنب ساو: نع لضفلان .ىدعانب دعملا نبىلع اننىدنرملا رشن نب دمجا انئلدعلا ذاش نىلعم انثدح

 لاس ذ 7

 راطم ليلبلا لدتعم تا 1

 را وسب هملح م دم فيسل اك

 يال طتارس الازم اال علك
 1 والا كردم ربغا لوب و 0

 را زن ع ومج اهتعقول .تنإد, *

 راواورو امم تاوذ برح 7

 نائثكلا مع 1( نملع نم ءامدب 4#

 رامغ و رف اعم نيب ثحبصا #

 را رتم, هاربا لل هع ف

 ىراما نيذلا ىنقدصل مهيف #

 ه6 ةب وعم دلاو ىف زملا ةب واعم نب سايا نب ة رق يف
 4 ةنيلخ هلاقنيّتسو ميرا ةنس سبع نبأ عم ةقر ا زالاهتلتق ةرصيلابراد هلو

 نع

 «ىدعو



 «(0)ج 9 «ةاحصلاةفرسم باتكإ» «١ همء» «١ صيخلتلا عم كر دتسلا#
 راصنالا هلع تبْضُع هحب دع شبر رق نم مس و هلاو هلع هللا لص هللأ لوسر باكا 0 لسبابلا نا وأ

 مهعبط وهو 2 و هلآو هيلع هللا لص هللا لول م ءاللب لعوبو رزاصنالا م دع وهو لنا نأ دعب لاقغأ

 #«رعش#
 لز, الق ةايللا ماركس رس ند

 زءاك نع اراك مراكملا اونرو

 مهيبنلا ٠ مهس وش نيل ذ' ايلآ

 ة رمش نيع اب [:يريرظانلاو

 عردذاب ى رهعسلا نيه ركتملا

 تروغو موجنلا كاش[ محلو

 مهم دا نع سانلا نري دئاذلا

 مهلكتت حام يلا واو اقتسا تح

 هش درص أ هللا ن١ قحلل

3# 

 د

3 

 نو

 راصن ال ا ىلل اصنم بنقم يف

 رايخ لا يش مرابللا نا

 رابجلاةعت وو ج ايلا دنع

 راصب الا ةليلك ريغ راك
 راصقريغ ى دنهلا» لقا 1

 ىرابقم :نيز اطلانيف' الل

 راطخلا انش انو يفرشملاب

 راتخ لك و ةلبع لكف

 را ةفال 1 ىاىطاا هبا و

 راصءالايفسانلانو راضلاو «» تاكو" ةاكلا اذا نيمدقلاو

 لالوبك نقلا ودك +

 * مبح دعدعب لاف راصن الا هيلع تبضغ حدهم شر رقنمصأ

 #« رعش و
 راصن دل[ ىللاَص ند بنكم يق 2 لزب الف ةايملا ء ر ه رس نم

 رانيخ ايلا رش: رايلا 2117 راكنع ارباكم راكسملا ا وث رو

 ميبنل ميس وش نيل ذ ايلا

 ةرس# نيعاب نإ رظانلاو

 تروغو موجنلا تبخ | ذامحلو

 مم اي دا نع سانلا نب دئا ذلا

 مهبكل حامرلاو ! وماقتتسا ىتح

 هند رصات هللا نا قحلأ

 موني نيح فيضلا نيمعطلاو

 تاكاوت ةامكلا | ذا نيم دقملاو

« 

2 

« 

 رابجلا ةعقو و جايا كنق

 رات هلآ هن نع نساك

 راصق نيغ ىلا لا ربك"

 ىراتم ىيراشلا نق اطال
 راطللا اكنلأ و "قى: رشملااب

 راتخ لكو ةلم لك يف
 راذن لاو قطاعوشسو

 راشع باضملاك م 3 محش نم

 راصع الا يف ننابنلا ني راضلاو

 * راصن الل بنك ح لم ْ



 ' 0 مهيحاص مي ع 2 الل 0

 2 40 جط  «ةاملا ريس باتكط 4 هدغإل 4 صيخلتاا عمد 6
 هدنع نم هنةأشولا فاجراو هفوخ 2 ذوملسو هل او اودلع هلل لصدتلا لوسر اهف حب دع ىلا هب : دصقلاقا دب أى

 ِ هللا لص هلال وس ريملاهنادتف يل كذاك ةنيبج نمهف رعم ا تناكل جر لع لزف هنيدلا مدق ىت ىتحجرخم

 اذه لاقف لسو هلا او هيلع هللا !ص هللا لوسر لاهلراغا مس انلاعم لصف حبصلا لص نيح لسوهل او هيلع

 هدد عضو تح لس وهل اوهيلعتلا لصَنلا لوس رولا ماقدنا ىل ركذف هنماتسافهيلاو مقفل وهل او هيلعهللا لص هلال وسر

 | كنمنم ات نا ريهزن بمك ناوللا لوحرأ لاق هفرعب ال سودا و هياعاتلا لصءللا لوسر ناكو هدد ف

 نا سمكا هلل لورا لاقف من لسودلا اوديلع هللا ص هللا ل لام هن كتتجانا نا هنم(لبق له الماك

 هللاودعو ىنعد هللا وسرابلاق ةورا ]لا نم لج هيلع و لاق هد اتقنب رمتن مصاعىن'دش قا احسا نبا لاق 5«رهز

 اذه ىلع سمك ضتفاع ا لاو لافايكم 8

 ناد ديم لاّدف 2 نكي ل هنا مهنا كل ذومهحاص هن عنصأ طراصنالا نم ىبغ

 * اف دا زواهرخ 1 ىلا ةديصقلاركّذف داعس تناب لس ل

 ا #« ريش ف
 ليملاف نا زملا تدق واذا ل قمل ذ رفم ىيبب جاجفلا ىر

 ليضف لحفلا تانب نءاهتلخىف * اه ديقم مف اه دلقم مخض

 ليلحت ضرالا نممقو لباوذ #« ةيهال ىقو تا ارس لعئوم
 صخلا نضكرببدانجلا قرو # تلعج دقو مه داح موقلللاق و

 ذي كنع نا كنفلا ال 5 اا تك ى دج لك لانو

 لولفم وهوالا نرقلا كرت نا *« هل لحب الان رق رو اساذا

 مهيخ اص عْئص تاكاملد راصنالا رشاعم ذب رباعاو لياتلا دوسلا درعا ولنا داو ور ل ١ مصاءلاق

 صضخو هنم لباق 4

 ىنع د هللا سر 1 كلقو دلع تاورامتالا نتاج رذا # داقن رمت ن مصاع ىتدُخ قاحسا نا م لاق ف

 *« هيدصق فدا زوراصنالا ىلع فمك بضققاع زنا ا هناذ هع دلاق هتنع برضا

 لبلاو نا زْلا تدق و اذا د ا قيعب جاجفلا ىر

 ل رت كاك غانو © اه دصن مف اه داقم مخ

 ليلحت ضرالا نعت و لب اوذ * ةقحال ىهو تا زشن ىلع ىوه

 ليج رو طيلخم عماوالا عم « انقر ضرالا ثادج ترام
 لربك كنع نا كيللاآل 4 "ولنا تنك يذم لو

 لوافم وهوالا نقلا كرتنا. ه هل لح ال انرق رواس اذا

 0 نب رجاملا صخو مهبحاص هل عنصال راض لأ ركاعم ديرب اعاو ليبانتلادوسلا درع اذا غلب الف رمعني مصأع لاقأ

 نع )١15(

3 
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 400ج «ةباحملاةف ريم باتك» -هدع» 4 صيخلتل عمك رادتسلا »فا
 مللسم باقلا مهاطالا رانلازم .* تافمع :سبلووجن ال مو ىدل

 ' مر يلع ىملس ىلانيذو لط اب “ىثال وهو ريهز نيدف

 ثريدحو ةبقعنِ ىسوم نعسبلف ندم ثردحاماف#ىا زا ريشنلا نب ميهاربا اهعجدق دساساهل ثندحاذه

 (هانثدحاك) ارصتخم ىزافاا ىف يشرتلا قاجسا نيدم اهركذ دقو نيجي اههماف ةبيقرلا ىذنب جاجملا

 ركبوا خيشلا ارربخاو( ح )قاحسا نبانع ريكبن بس و انئرابملادبعز. دما اش بوتمي نيدم سابعلاو
 رفعجو ا ان ىنار ملا بيعشودا أبنا (الاق)ا ل ظفللاو ىححا رم ليقع نب دم ن لضفلا نب لعوهيقفلا قاحسا نبا

 هفرصنم ةنسدلا لسودلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر م دق ال لاق قاحسا نب دم نعةملس نب دماش لبث

 هللا لص للا ل وسر نا هربخم يملسىبان. ريهز نب بمكه يخا ىلا ىملسىلا نب ريهز نب يجب بتتكو فئاطلا ن
 نب ةرييهو ىرعبزلا نا شرق ءارعش نم قل نم هناو هوو هوجبم ناك نم كك الايررت 02

 00 اوهيلعفللا لض هللا ل وسريلا رظف ةجاح تك كل 1 تم ادعو 1 أوىهدق بهو ىلا ّْ

 نم ايف لان اناسا لاق بمك ناكدقو كاجنىلا كمن معاف لمفت ل تنا ناو اثات هءاج ا دحا تقال هنا ١

 « لاق ىذلا ناكو تف رعو هنع ثءو ر تح لسودل اوهياع هللا لص هللا وسر

 # رعش و
 اكلهكلو بلع ايف كلل لهو « ةل اسر. اريجم ينع.اغلبا. الا

 اكلد ك ريغ داى ب يا لع خ لعاشف تسلد تك ربل

 اكلابا هلع فلتملو هيلع « ابا الواما فلت مل تلخ ىلع
 اكل امل, تؤثع احل :لئاق. الو 6 . قسأب تسلق لمقل تنا ناف

 اكبعو امض نوم الا كلبا. 2-6: ىزام اكن وم الل ايم كاتس ظ
 كلذ بمكم لب الف هل وم ٍتناكو لس و هلا |و هيلعهيلا لصدللا لور شب رفيلوقل ندعم بمعك لاقاعاو لاق ش 0

 نمد م الف لوتةموهاولاقفدو دع ن< مرماه 6 0 3 بتجراووسف لع قفشاو يبد الا 3 تقاذك ْ

 مسم باقلا ره اط الاس انلا نم *« تلف سيلووجنب الم و ىدل

 م رحب لع ىملس ىنانند و « لطابأئ ث ال وهف ريه زن دف

 * ناحصك ةبيق رلاىذ نا ٌث دحو اذه 00 لاك 0

 ,نمم هفرصنم سوما اوهيلع هلا لص هللا لوسر م دقام لاققاجسا نا نع ةملسم نب دمتو « ريك نا ظط|
 شرق  ارعش نمي هناو هن ْذؤِيو هوجهي ناك نم ةكعالا جر لتق هللا ىننا هربخت هيخايلا ريمي بتكو فئاطلا ْ

 هللا لوسر ىلا رطف ةجاح كسفنىف كل تناك اذ جواك يفاو ىج دقو بهو ىبانب ةريبهوىرعب لانا

 هربضاجيف ناك نم هب.فجراو ٍضرالاهب تقامضشلا ذ همابايفايئانهءاج نملتشال هنأف ملسو هلآو هيلع هللا 0
 *ر داب و 1 كيصق لاَمف ل وتقمهناب هو دلع نك<

 نس 9 بس دوم - ب - تس ب سم ح يسب ن1 نيكت 3 دج ون 237 اننا 1 0-6



 2 مي ةباحملاةف مم بانك ه  :ه>+» # صيخاتلا مم رإ مجلد

 000000 *« ميل اق لاق شي نق نم ةف يف

 ال رأس ليمتاو ءءاقل ادع ده. .فغك اله نب اكلا از افا يلا ز

 .ليانساجيملاق دو ادد جس نم # ميس وبل ل.اطب1 نين ا ربلا مث

 لذ د دك ء اغلا قلع اين هن 0 ا امل تكش دق غب اوس ضي

 ,ليب انتلا دوسلا د يعاذ اب رض . « .مهمصعي سهزلا ل اجلا ىشم نوت

 دلع اذ الي اك ا ىبل ىايارق م عبح ام ر»تلا زا ذ !ن وح رشاال

 ليلم دم وملا ض ايح نع محلامو . م« ممر وحت يفالا نمطلا ميقب ام

 نم زلادبعنب دم ىتثدح ىسيعن نعم ىثدح ردنملان ميهاربا ان'نيسحلانبميهاربا انث ىضاقلا « ىتدح

 : لوكمدشملاهدنع متم هل مكب م ويلا ىلتف د اعس م

 لاق ة هبمعن ,"نىسوم نع يلف نب د ىثدح ردنملانب ميهأر ا نيسان. ميه ارا ان ىضاعلا # انثدحو 9

 «دلوق ملبالف هنب ةنيدملاب هدحسم يف داعس تناب ريهزن « بكل سوهل أ او هيلعدلبا ليم ىبنلا دثنا]

 « رش
 هل دلشم هللا فايس .نم مراص و # هب ءاضتسا نمل لس لان تما

 !يلاويؤ اونلس ال ةكم نطب # مهلل 5 لان 1 ف

 : 2 ايايبا اهفلاقو مالسالا ىلا هوغ ديو هفوخم ىملس ىلا نب ريهزن 0

 مزح | ىه و الط ابابيلع مولت « ىتلا ف .كل لبق ابعك غلبم نم
 مسو ءاحتلا تاك اذا اوحنتف *« ءهدحو تاللاالو ىزملاال هللاىلا

 ىدذل ْ تلاد

 « دامس تناب دجسملا يف لس وهل او هيلغ للا لص
 « هلوقىلا سمك غلبامل لاق ةبقع نب ىسوم نع حيلفنب « دمت لف

 لول هللا قويس نمدنبم « .هنء ءاضتسل رونل لوشرلا را

 !ولونزأ وسلس عم_هرطيب 4 مهث 6 لاق شرق نم.هبتف يف

 هوعدد وهف وح بمكه يخا يلا نك ريت ناكو اونيسيل هعكي للا ىلا لول اوهيلع للاى اها لود
 « اباس ابا اهيف لاقو مالس الاىلا

 ربل نم رد! ايلا « ىتلا ىف كل لهف ابمك غلب نم,
 سو ءاجتلا تاكاذا وجحنتف ه هدحوتاللاالو ىزملاالهللا ىلا

 ى دل
 ا مس

 ! اهدحلا3 لسودل اوديلع هللا لص هللا ل وسر ىملسى ان ريهز نب بعث دشنا لاق ناعدج نا نع صقوالا

يخايللا بنتك ريهز نب ريجم ناك دقو لاقهنم |وممسل قلحلا يلا همكيب لسوف ا اوهبع هللا ىلص تالدمر را
 [ه

 انا نوم د

 ن2 يب ا ع حل ناو

: 
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! 
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 بس بسس جب يبس بسب بس

 تي

 ناسالا «

 هقل زب م ابلع د ارقلا ىثع
 ض ىع نع ضحنلاب تف ذقةنا ريع
 اهحن دم و ابينيع ب ها
 لمحلا» سلا م
 اهم ريصبلل ين يف ءاونق
 مخل ىاز تارذ لع ذي

 ةنحهم نماهوخااهو ا فرح

 اعزاصحلا نركرتي تاي اجملار مس
 اممفرضرالا با دح لظنامو

 نب دفا اب لاا نك

 هل وعم ءاطمس لكان ار توا دفلسم ايرلا + لئيم
 4 سل قيقلا 1 ردع و
 موليق و ايبا ةاش ولا ىلا
 مكلاب ١ الام دي قيرطلا اولخ
 هتم الس تلاط ناو ىثنا ن الك

 قدعوا تت الوسرناتعلا

 ارذتعم هللا لوس ر تيت ادنف
 ةلفان كاطع ا ىذلا لوسر البم

 ملو ةاشولا لاوقاب ىنذخ انال
 1 ام اقم موقادقلا
 , هل ن وكلي ن1 الل دهر قل
 ةعواطاال نع تا
 هلك اذا ىدنع فوخا راك

 هل عاطبايالا كيشر د اخ نم

 خد نع اظل ل
 ة لسع اض شح ولا ريم لظنت هنم
 ةم رخاه داو لا لاو

 هد ءاضتس رونل ل رسل نأ

 نممقو »

 د

 «ةياحملا ةفرعس باتك» هد ط_ « صيخلتأ مم كر دتسلا »ف

 لوتفم رولا ! عواض نعامتفرصو

 د

 د

 ليط رب نييحلل ١ نمو ابمطخ نم
 ليلاحالا هن وخت ملز راغ ىف
 ليش ندخل ا قو 11
 ليلحت ضارالا >نهسم لبو اذ
 ليلمش ءادوق امل اخ ابمعو
 ليت مكألا دح 6 0

 لجو اطل مم الا لم
 3 أسعلا ر وقل أي مهل دقو
 لولم نبقلا هيل ال 0#
 لك اثم طع /”و اخت 20
 لوقفعمزوعانلا اه ركيىنامل

 لوتتل ىملس ىب ١ نا اب كلا
 لسا علا ر دنا
 لوح ءادم هلآ لع انو

 لومام هللال وسر د
 لوبقم هللا لوسر دنءرذملاو
 ليصف و ظيع اوم ابيق نآر ثلا
 ليو اق الإ ىنع ترثكحواو مرجا

 لب تالا ند للا عع لبقلا عمس ولام ممس او ىرا
 ليقلا هلوق تاهت ىذ فك ىف
 لؤسمو ب وسنم كن اليقذا
 ليغ هن و د ليغ رثع :رطب

 ليدل رار رت ١
 ليجار الا 1و ىلع الو
 لوكا نان ردلا 2 زنلا ح رطم

 ةيهال ( تتاكد
3 

 « 0 جو



 ا
 ايس

 اني
 ٠ ٌريعزَي تكل داع

 7 4# 60جا» ©« ةباحفلا ةقرمم باتكو 6 هد. 8. « صيخللا عم كر دتسلا )
 هللال وسر كلناوهّللاالاهلا ال نادهمشا تلقف تملساف هيلا تسلج ىتح تيطختف ةفصلاب ٍلسو و هل!و هيلع هللالص

 لاه فك لاخر كما ناب دلل وق يذلات نا لاقريهزن. بمك انا تلقتنا نمولاقهللالوسراي نامالا |
 « ةنعاللا يضر ركب وبا هدشنافركب ا اياب

 اكسلع واهنمنر وماملا كلبناو . ه : ةن و راكب ركب ولا كاقس

 تاق امنالاق تاق فيكولاةاذكه تاقام هللا ل وسرايلاق

 اكيطواهتم نوم املا كلهناو 8. ةبوز ساكب ركب وبا كاقس

 ا> الما وا مشا لعفلا نش ةديصقلا هدشلا من هللا و ن ومام لسو هل آو هيلع هلا لص هللالوسر لاقف

 * ة ديصقلا هذه ىهواهرخ 1لعفلا ىتح ةبيقرلا ىذنب جاجملا ىلع

 «رش)ل ظ
 3 وبكم دفن مداه را ا ل وبتمء ويلا ىِلَمَف د اعس تناأب

 ْ ل سكيف ىفرظاا سيضع ىفلالا . ها تلظنذا يبلانا رمق داظيامو
 لوول ىو اة ايل كه تست اذارظ يذِض راوعاولجت
 لومشموهوىحضا حطبا ءام نم. .« ةينحم ءام هيلع ةاقسلا .سش

 تق دصابا ول ةلخداحل ايّمنم

 امهمد نم طيسدق. ةلخاهتكل
 امين وكك لاح لعمو دبا

 تعز ىدلا لصولاب كسمع الف

 الثم امل بوق ىع ديعاوم تناك
 تدب ؤاهو تدم امل 'كن ره الف

 اهب دوم اودنتا نا لماو ا وحرا

 لوبقم حصنلا ناولو اه دوع وم

 ليدسو ف الخأو ملو ومش

 لوغلا ا..اوناب .ىب بتر ولت اك
 ليتارغلا -ءاملا + كسف -1---الأ

 ليطاب الاالا اهديعاومامو

 ليلط مالم العا ا ىاتن.االا ألا

 نب ملم ايدل لاح ااه
 «. اهنلس امضر اب داعش تسما ليسا رملا تءابيجتلا قاّعلا الا

 ظ ليغ ولاق ران الا ىلع انبف * .ةءيرفاذع ال.ا.اهنلن ىتراو

 1 ل وب م الع الا سماط امض نع *, تقرع اذائرفذلا ةخابضن لك نم

 ٠ نوت تانبذ ام مركاد أهدنع » '

 ش ياسر هيلا هدشنامث سمك ١ انا تلق تن! نمولاقهلل !لوسراينامالا تاقو هيلا تسلج تح تيطختف |

 « اهزخبا لل *لوبتم مويلا ىلقف ْ

 هدج نع هببانع ينزلا ديهذن بمكنب نحرلا دبعن ةبيقرلا ىذنب جاجملا انث رذنلا ْن ميهاربا « لاق » |

 « ةديصقلا و ةصقلاب|
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 4«( جلا ١ «ةياحملا ف رسم باتكط 4 ه6 ١» 4 ضيخأللا مم كردشتلا 9
 ١ « هابعصو [لساف لسودلاو ٍ

 ان نا دمه ىاتسألا كلما دنع نب ديبع نب دمحنب دمج نن نيسكسا» نب نم<رلا دبع مساقلا وبا « يب ربخا لف

 يب زأ| ئملس يان ريه زن بكن نجا دبعنب ةببقرلا ىذن. جاجملا ىنث دح 2 ' ميهارإ

 اذهلبع يف تبا سك ريجلاتف(١) فازعلاق را اينا ىتجم ريهؤاننا:ريجبو بمكب رخلاق هدج نع هيا نع

 ريجن جرخو بلكت يف لوطام عنساة لسو هلآو ةيلغ لا لص نال وسر ىنميلج)لا اذه دع ناكبأل

 « لاقفابمك كلذ غلبف ملسافمالسالا هيلع ضرعف لسو هلااو هبلع هللا لص هللالوسر ءاؤ

 « رعشؤت

 اكلك ني كو ويف ىلا ع * "اس ر اريجم ىنع انلب االا

 اكل اغاهيلعك رد ملوهيلع « اباالو امناتنل ل قلخلا ىلع

 اككلع و اهم تن ونانلا كلبن او ةدو رس أكب ركب وناكاقس '

 ىلا ريمي كلذ بتكم هلتعيلف | ارعك ل نم لاَقهَم دردها سول 'او هيلع هلال هللا لوسر تايبالا تغلباملف

 هيلا بكم كفار اامواجنلا هلل وش وهم دردهادق مو .اوهيلع هللا لص هللا لوسر ناهلرك ذدهيخا

 لاك ص هللا لوسراهف حدع ىتلا ةديصقلالاقو دك لسافلبقاو لسافاذه ىف ىناتك كءاجاذاف كلذ لبقالا

 دجسملا لخ د مث ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر دجسُم با هتلحار خانا ىتحّلا مثلو هلآو هيلع

 تفتليةقلحنو د ةقاح هعم نوقلجتم مودا نم ديالا بكم هباكصا عم لسوهل ”|وهيلع هللا لص هللا لوسرو

 هللا لوسر تفرمف دجسملا باب ىتلحا ا تالاف بسمك لاق مهم ليغ مقال ةهاىلاَو مم دحف ةرمءالؤعللا

 سوماق ١١ دساىج ءام ىازا ادن دشن )١( هللادبع »

 هلاقف امك كلذ غلبف لساف ءاخ لوتامعمساف لسوهل او هيلع هللا ىلص ىبنا نمي لج رلااذهىت [ىحناكلا

 « رعش»
 اككد ك ريغ يؤ ءوش يا ىلع : أ هل ايسر ارجع ىنع انلبالد
 اكل ا هيلع كر دي لو هيلع « اياالو اما فلت مل قاخ ىلع

 انيس ااؤتم و ومالا ةكللنا و ذ « *:ةور أكو -نصلقم :وأ كاتكمب
 كلذ كفا لت انك ولا نمولأه هدر دها لس وهل آو هيلع نا طم هنا وعسر تاب نينا |١

 ادم ناوشاالا هلاالزا دهشلدحا هسأبال ميشو اوهيلع هللا سهلا لوس »هسا لعا لاق وهيخ | ىلا نيجي

 دجيبملا لخدو دجسملا باس , خابا قىتح لبقا دامس تبني ديصقلاقو ببككح 2 كلذ لبقالا هللا لوسر

 ةرص ءالؤه ىلا تفتاب هلوج نوتلحتم مولان ةدماملا ناكفةناا مم لسوهلااو اوهيلغ هلا لص هللا .لوسرو

 ةفصلاب لسوملار اوهيلع هللا لص هلال وسر تفرعف تلخدف بكا مم دحيف ةرم ءالؤه ىلاو ممدحبف

 |٠ هللا ل وسر | دمج ناو هّللاالا هلال نا دبشن دحا هيأيال لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر ,ا لعا كل ذدسب
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 هوعد

َ 

 ىلا ريم

 ا 4 مالسالل تفكهيخا
 هكمالسا طم مالسالا

1 



 « يلزأ| لفنم 76 0 3 07 2

 4 معاّللا ىضر ريهز ى اريج و علا 8

 ل

 ةداتق نب ثراحلا نب طرق نب حابر نب ةعيبر ىملس يبا مساو ىملس ىبا نب. زيهز نب ريجتو ريهرب بمكولاق |:

 !«(ج» «.٠ ةءاحضلاةف رين باتكاط 4 ةاع» 6 صيخقلا مم كو دتسلا 9

 [قازرمتأبا ءاجر ب هللا ديعانب (الاق) زيزعلادبع نب ىلعو ىرادلا ديعس نب نامع انئهيمفلا رضنلاوبا 4 ثدح 1

 ظ ارامتالسو وهل او هيلع هللا لص هللا وسر لاةلاق هنع هللا ي در هيبا نعتزملا راسن لعخم نب هللاديبع نعزاطقلا

 ةاوتماو قيجتاللا و.ءاروتلاباونما ا كوربخرملا لها نع اولئسفةنم ميطمبتشافهنم و ءشباوذككالو ةاباتكب

 أ « قدصللاو لخالاو عفشلا وهو مف اغلاوهو ناييلا هيف ناف+ ناقرفلاب
 انبم ججاجسبا شت ززملادبعنبقعأبلا (لاق) لدملا ذاشنمنن تو قاحتسا نب ركيوبامامالا عيبشلا# انادح ف
 | هللا ىض رباطملا نبرمبنا راسنب لقفم نغ ىنزإ للا دنغن ةمقط نع ىوجلا نازمعوااان' ةملنسرب دامحاتشت'

 ْ «نمأ لا قاهبلصا نينمإملا يما اي لاقق.نامنس رذاو سرافو ناهسطا يف نائثم زا رواش هنع
 سه[ هنع هللا ىضر ىزملا لفغمن هللا دبعركذ زوج /

 ةفيلخونا ًايناقؤما لفتمب هتلادبع نب تاسح نب لّمعم نإ رشد نب هللادبعنب دما دمحوا «ىربخا »

 ةعبر نإ ميحس نب فيفع نإ مهمدبعنب لفغم نب هللادبع لاق ثلا نب رمعم ةديبعوا انث حبلا مالم نب دمحشانت
 «هضاط ندا نب ورمع نب نامغ نب ىدع نبا دعنس خب س.وذنل ةبلعترب ىدعنبا

 | ىكي ىزملا لفتمنب هللادبع و لاقطايخ نب ةفيلخادنت اي ركز نب ىسومانث قةثلابوةس نب دما ىربخا »

 .# عماجلا ةرضحةرصبلاب راد هلو ة ةنن لص نإ ةرقنبةيواعمتن ةليتعلاهماوهيفدازو بسنلا | اذهرذ و ديعس ابا

 ,ىس وم نب ةقدص انت ميهار وا نب لسمانم ىراذلا ديعس نقل نامع انن:ىراقلا ليعمسا نب ميهاربا ينربخا ٍِه

 أني درب يف قو نفكو اروفاكل يسغر خا ىف اولعجاف تمانا اذا لاق ل فتم نب هللادبع نعي زبئن ا نع ىلا ديم شان"

 00 « كلذ هن لعف لسوهل اوهيلع هللا لص لا نافصيشو

 م[ اههنع هللا ىطر ريهز ىلا ريجمو بمكر كذ ]حس
 ئريزلا هللادبع نإ بعصمانت يترملا قاحسا نب ميهارناانث هنؤلابنب دمحا نب دم ركحب وم ىنثدح لف

 :هنح

 | هيلع هللا للص ىبنلا لع ا دفو ةخئاط نيدانب و رمت نب ناجع نب مطأل نب ةمده نب رونإ ةبلعثإ ةوالح نب
 هلاو نارقلاب »

 اولمعا لسوهل يسم داع لوسر لاق هسا نع راس نب لّمعم ن هللاديبع نع ناطت## ناره

 ( نايبلاةيفناق ناقرفلاباونم او ليج الاوةاز وتلابا ونماوكو و ريخترالا لها هنع اولثسف ركيلع هبتشؤفهللا ب تاتكلا

 « قدصللو لحاملاو عفشملا ٍومفاشلاوهو
 م8[ ةرصبلا مماج ةرضح هراد «ديعسوبا ىزملا لفتم نب هللادبع ]80-

 لنص رهن ايف اوامجاف تم انا اذا لاق لم نب. هللا دبع نع دب نبا. نع ىرر 1 ان ىسوبب © ةقدص ١

 * كلذدن لمق ملسوفل او هيلع هللا لص ينلا ناف صيقو نيدربيف شفكو اروفاك

 دلي( ةاداذو اهل ريجم ه وخاوو ىلع انئلا ىتلس ينا.نب.ريهز نب بمك ]فس ١

 اذه لجع يف تبث ثمككريجع لاق فازملا ربا اينا ىتح اجب رخ همتو هاب نا كح اللا دبع نف

 ناكملا !
 يما نس سل



 ا و و ل كوسا تح ع وجل نع

 مج بوو

 3 ينم تمار وشب 7 هاجرت دس يجو دا سو رويعتوع دباس عد
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 دايز نيدحاولا ديعانت دب و سيلا نب ميه رباانث ىربتملا ىتثلا نب ذاعمىتملا وا نب لدعلاذ اشم نب لع# هانت ح ِظ ْ

 نا اولاف ىلاطينا ىلا شرق تءاج لاق بلاط ينانب ليقع يبربخا ةحلط نب ىسوم نعى نب ةحلط انثث |

 ساج عم هتجرخاف هيلا تقلطناذلاق ادم تْنا ليقعاب ىل لاف انا.ذا نع «,مافانساجم يفوانمدان ىف انذو: كنبخا نبا |

 بلاط رالاقف ماني افماضم رلا رخةدش نم هيف ىشع'ينلا بلطي لم رأاةدشنم ربظلايف ءاذ ريغص تن ةحلط لاَغأ

 بلاط ولاة ةلةش | منماولقشن نا ىلع ركتم كلذ عدنا ىلعر دفا انااملاق منا ولاق سمشلاهذهنورتاملاف» اسلاك |

 «(كجاط ٠ «ةءاحفلا ةنرمم ب اتكإ» 54 هعط . ١> 6 صيلتلا عم كر دتنلا)»

 لي نول. اوهبلع هللا لص هللا لونسروولفع كلذ نغ هتنافمبسلج ىف ومهمدان يف منذو كا اومحز كمي بنا

 هرصبب سو هلو و هيلع هللا لص هللا ل وسر قل كلذ نع هتاف مسلخ ىف وم دانيف مهذ ذوب كنا اوم زكمىنا

 سس نو وعيت
_ 

1 

 يسوع بسوعنع

 ته يحيج سرح دن بيو مب جيدي عي حد هرم

 ا

 مسد

 2 دمر وع

 لاّدف 1 مع اولتشنن الع ا عداذا لعردقاب اناام لاق مناولاق سمشلا ه دهان وأتم لاقف ءاسلاىلا |

 وسر غاب انبذكام بلطف ْ

 م ل ف جرخ مت ام ايلرداشاخب منج ىنم 00 جوزتف زف كلاطياني" ْ

 0 ()كيلعشلر وأ

 «نيسه و. ناةنسدايز نبا ةسعا ىف راس نب لّمعمت أم ةرصبلالا
 لظنحلا م لاربا نع ق احشاانم (الاق)دانزا نيدم ن.نيسملاوةملس نبدمجا انيىاهو اص نب در اندح ١ ا

 *« ادمت فحمل يل 8

 4 هنع للا ضر يزمار اديني لقسر كك دارو
 هللا دبع نيرأ سل نإ لقعم لاق طايخ نب ةفيلخات امرك ىسوم انث مثلا بوقع نع نن نمنح

 ةطخهلو مابا ىنكي ةخاط نبدا نيون ب نادع نب طال نب ةمدهنبروث نإ دبع نب 18 ىالز قارحنبأ

 ا دم دل اخينا 3 ءزئاصلا كوميم نب ميهار اان لمما ىبحيوبا ميظمأ ربا نببوا اني ر يمص نم ةدمعأبا

 0 مللت لويس لا لاقءر امس لا 0 0 8 د نلاخ 0

| 

1 -- 0 
 انكاندازرإ

 م

 ا 55 «
 ( ؟ اني صقأ ها ل ا عدس يمل ذو ىزلا راسب لقمم نع دواذىنا نع أ

 6 ممول را هللا ناف مهب ٍضقالامف لصفلا :رسحاام تاقف مهس لصفا لاق ءاضقلا' نسحاام تلتف وق

 *« ادمع فحب مام ىضاقلا

 ؛مكيلع كرايو كل هلا كرب لوهت نا سما لب نينبلاو ءافرلابلوقلا نعيبنلا ىهن )١(

 .ك لعوا ىزملا ر اسس نب لدعم 90-
 عا 2 ه*نيسمخو نات ةنسدايز نا" ةرصايف تام ةرصبلاب ةطخ هلةفيلخ « لاق »
 0 مالا: نايس مها ر ا انب لما ى حوا ميهاربانب بوا ان ريم نب ةزمجانا هوهارنب « قاحسا ف[



 4 2 تم

 : 6 : بي 7

| 
 ا

 دوق ا «هم9 « سينا كرد

 نيل الحا رنسلا ب سب ىسوم ا ربل ري سم سلو ِ

 ١ * ةيواعم ةفالخ 8 0 ةرضبلاواةف وكلا يلا

 قاحلا 96 * رع هيفا لا ندابع ادب نا ىب عقيل يلا :يلي سادي َن ادع ىندح

 ١ هنعدللا ئكر ت 9 اط يبا نب لع لع هللا من نم فتاك, لاق ججاجحلا ىناربج نب دهاع نع حجت نارا ىندح ١

 اللف يلك/لايع يف بالاس وبا: تلك لفي دبا ةيؤلا هزت ليلا عن ئافا ريخلا نم هن هذا راو هلا عنصام

 | بلاطأبا كلاغا نا ضفلاابا ايمش شاه ىب رسرا نم ناكو سابملا هممل لس وهل اوهنيلع هللا صقل كشر

 هينب نم ذخ 1 هلايع .نرمدهنع فقخن هيلا انبقلطن اف ةمز.الا هذه نم ىرت امس انلا باصا دقو )ايعلا ريثك
 كلايعنم كنع ففخن نادي بانا الامف ت !الماباابنا ىحاقلطن اف من سابملا لاف هنعامبلغكسف الجر تنااعان والجر

 هللا ضب ل وبر ذهبا ايش ايا مزمانالبقع كلامك اذا بلاط وبا [ل لاّفهبف مام نماثلا ن ءلشكش قحا
 ديس اوس ةغاس و ذو قضت ذبل اد تا 2

 يبا نعىماسلا نجح ناي ويلا وبا اننا زي زعلا دبع نب لعأبنا قاحسا نب ركبو | خيشلا ( ناد |
 كتب ارلابحنيبح كبحا يلا دم زبابا اب بلاط بان ليقمل لاق لس 0 هللا 7 هما لوتس 1 قابلا

 م ا ةلزص نا تناك ل 00 اطواق ةفدج نعاس نيزع : دموع رع ةزموا

 578 20000 هللا درعا ةيبش ىلا 7 5-5 0 200000 7

 نم اسوأ ودبل لا لص هللا لوس فرتشا لاق ه دعج نع هيسأ نع نيببملا نب ىلع نب دب ز نع نب نوزاه

 هلاو هيلع هللا لص هللا كوسرلاقق !مف» نوامعا ضر ايف ثليمعو رفعجو ىلعو ةزمحو ٠ سابملا هل هنمو تس

 وع هت ل اا | لفج ,تارتحا ايه دهب لات ءالؤه نم اراثأ هيبل ليو

 | هللا رباتخ اف. نولي » ١

 ب هيلع هللا لص هللا لوسر نا قاحس 1 ىنانع ىماسلا نمجرلا دبع ,# ىسع» |

 ةندوعت نعرطؤلس نب نمجولا دبع نع ىورو هل أيا ىمع تح نمل غا تنك امو ىنم كلتارفلنج كيخاونا[

 ههوحنلسوملاو اوهيلع هل [صينلا نع

 اا ا عا



 ١) صيخلتلا م كو دشسلا « . ٠ ةباحصلاةفرتم باتكط' 4# ه/ه» # 0
 ظ 3 تلا وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق 3 !لاق لس ودل اوهيلع

 تاقلاق هتامعنب قاحسا ان ليعمسان ىتنوم : ةعزخن.ىرسلا انث نام نطاص نيدمح « انندح

 ريشالا اهنويق تاوزغ ناتو ةوزغ نيرشعو انالثا نغ لاقلسوملاو و ه هيلعللا لص ىلا (نغك سنا ن ىو

 تاوزمم ناغلاقرلسو هللا اوهيلع هللا لص ىنتلاعم سنا اذغ كت اق *

 كلام نب سانا دئجأسا جاجح ان ليعمسا نب ىسومانن ة ةعرخ نب ىرسلا ان ل ندع

 هللالوسر رم هتممستنا لجر لاَمِف ميسوالا او هيلع هللا لصاللا لامع ثردحن ثدح هنعهللا ىضر

 هل آوهيلع نا لضَنلا ل وسر نم هانعمس هبمكت دحام لك اممتلاولاقواد دشابضغ بضفف لس وهل اوهيلع هللا ل

 اضمب انضمب مهتالو اضمبانضمب ثدحب ناك نكلو ملسو «

 ده ةءاحصلا نم ةعاخج ةفرعمركذ زدح

 مهنف معا ضر مجلافو تاقواو مب جالو ةفارعمو ني راوكذلا نعيم رك فرحات مهتتادضم انبلا قيتنالناو
 ه4 ىلذهلا ةغبانلا نن كلام نب لمح زد

 كلامئنب (١]زج لاقىرفصعلا طايخن ةيناهلت ىف رتستلا ا 2 مو ومان قتلا وعي نددمجا «ىلربخا ف

 لب هه نن نيل نب ةلاط ن.دنه ن_ريثيكان. ث.راحلا نب ليك نب ةفس.ز نا دين نم راج. نل .ةقئانلا بأ
 0 ا هدا اب د ا اال
 ىتربخا ةئيبنا نع ق ازرلا دبعأبلا ميهاربا ن قاحسا اني كك ىتاعنصلا ىلع نب دمع هللادبعونا م انربخا لف

 عمس ارم ارنا لاف رينما ىلع .هنغ هللا ىضر رمت ماقل اقامه هللا ىضر سابع نبا نع س واط نع رانن دنب ور

 نينم ولا ري اب لاقف ىل ذملا ةغبانلا نب كلام نب لم ماتفنينمللا ف ىضق ملسودلاو هبيلع هللا لص هللال وسو

 اهنطب يفام كتقوامملتتفاهملظ دومعب ىرخالا امها دحا تب ربضو تجرفننيت رض ىنعي نيتي راجنيب تنيك
 * هريغب انيضاما لم عمسل ول ربك !هللا رملاَقف ةماوادبع ةرغب نينملا يف لسوهل اوهيلع هنالم ينل رست

 سه هنع هللا ىضر بلاط ىبانب ليقع ركذ لج

 ديباسم يف هذ مو هباور ةلقلرخ انأعاو هنريشعو هنوخا نم هركذ برق نا هبيلو هيفرش قلن نم ناكو.

 ٠ ١؟ىلذملا كلام ن ةلج لاقو ! )١(

 (تاف)ءاضيا :احصلا نم ةعامج رك ذ لاق لس وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق اك والاق ثدح اذا ناكف

 * ميكا امأ يف مدرونا فلولا مسن

 به ىل ذهلا ةغيانلا نب كلامنب لمح جبس

 *ةرغب نينا ف ىضق سوال اوهيلع هللا لص ِهللاٍل وسر نار ميربخا ةرصباابراددل

 4: بلاطىلانب ليمع 0+

 نينسر شع, هبمص نمنسا مهم دحاو لكايلعوا رفمجو اليم بلاطوبا دلو راكحب نب ريزلا « لاقؤ»

 كك مين 10 مر مح

 ْ كو

 فة
 «ةبوامم ةفالخ يف تام ةفيلخ لاق *ءالولا ىلع
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 حاجملا 5

 وأ ت وميم ىتدح بابا ندز انس اال, يبا ن ىح انيلدملا تتناصو نإ بوعي نب نسملا 1# 4يايخا» :

 8 جاجحلل .كلملا دبع 0

 ةذلل ككل د شاش شخ حا ةطاسسسما ةعاس هل ذأ
 1 ه«ةيلعامتطرعو اندكف ملسوهلاو اوهيلع هللا لص ىننلا نم نم اهعمس هذهلاقف دخل

 هولا ب ريرج ابنا ميه اربا نب قاحسا انسدايز نإ دم ني نيسملا اش ىسيعنل ىلع « ىن' ِ
 | مداخا دهاده .نوفرمتا ماشلا لها يلاق مت هقنع ىجوب م تعد هنعهللا مرا ىنالخذ ا لاق ىبب

 ا( ىلوالا ةنتفلاق ءالبلا نيب ناك هنا لاق ملعا نيمالا اولاق 1 تاس وذو ردنا لاق لس وهلا وهيلعدللا ا اودمر

 | ,بتكف ركاسملا يف هه وطب جاجملا ناكل اق ةرينملا نب دمت ىنثدخ ريرج لاق ةرخ آلا ةنتفلايف ردصلاغ غو

 أ عرس نكس .هعذنا جامل ىلا .كللل | دبع ب كف هنوذون متنك !ىسوم مداخ ماناولمتأرا كلما دبع سنا

 ظ » ىود ناطلس كيلع دجال سيل هنا سناىلا:ستكو هل ضرعت الو دالبلا نملاش ام
 | ,شايعن 1 ولا امثدح(الاق) بيرك واؤبوا نب ١ دايزانب قاحسا ندم ابنا ظفاملا ب وقم, ندم «قرخا »

 | هيلعتلا صادم تمدخ دقن نمل ريما اب ناورص نب كلما دبعىلا كل امني سنا شك لاق شمالا نع
 | هيلا بتكف مالغ ايجاجملا ىلا بتكا كللادبعلاقفة د وج نمىندعي جاجحلا ناو نينسر شع لبو هلآ 1

 * كلام نب نبنا ىلا ردت ى > مقف ا ذه يب اتكَل ءاج اذاف دحاشل دب ىلعحلصيال ناتيشخ دب كلب و

 اذخلاو ملسو هلآآو هنيلع هللا لص لال وسر نع تخاف نع ذخ دمحاباب سنا لاق لاق ينانبلا تنام هتلادبع
 ْ « ىم قثوادحا نعذخاب نافل جو عشا صرسو هلا وهيل ناس ةالوسر

 نا ثرع ديز نيداج اش برح ن نايلساتث ىضاَقلا قاحسانب ليممساانن لدملا ذاشمح نب ىلع لدح ف
 ا هللا لص هللا وسر نع ثدحاذا ناكورسو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر نع ثردحلا ليلق سنا ناك قف وع

 هيلع

 . ليلا ماحوالاقو نكسلا باد هن : ستحاو نيعم نبأ هفءعضةبتع ( تلق ) هيلعامضرعو اهتبتكف لو هلاو

 : » ركتم ثر. دخلا تاق)

 لهااي لاق تهقنع “ىجوبرما جاجنللا ىلع كلام نب سثا لخ دام لاق سوم نب كامن نع ديما دبع نب برج ف

 ٌْ هنالاقلعا ريمالا اولاقهتنع تأجومل م نوردنا سو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر مداخ اذهاذه ٌنوفأ ا ماشلا

 جاجحلا ناك لاق ةريغملا نب دم ىنثدش رنرجلاق ةرخس الا ةئفلا ف ردصلا شاغ ىلو الا ةنتفلا يف ءالبلاه ناكام

 | بتكف هنوذوت متتكا مالسلاهيلع سوم مداخك اناول متنأرا كلملادبغ ىلا سنا شتكف ركأ اسملايف فولي

 | سيل هن ا نننآ ىلا نيكحوال ضربت الواذاللا رشعاعإب كح كبش هعذ نا جاوملا لإلللدب

 ا كعدحال

 ملسوهل اوهيلع هللا لص ادم تمدخيىلا .كللادبع ىلا سنا بتكلاق شمالا نع شايع نب ؟ب وا وف

 تيشخدق كليو جاجملا ىلا بتكا مالغاي كلملا دبع لاف ةرصبلا ةكوح نم ىندعي جاجا ناوؤنس رشع
 « كلام. سنا ىلا رذنعت بخ مقفىباتك كل ءاج اذاف دحا كد.ىلع صب النا

 يلسودل اوهيلع هللا ٍلصةللال وسر نع ثيددملا ليلق كلام نب سنا تاك لاق فوع نبانع ديزنب دام ف



 40ج داي اهلا 2 4 صيخلتلا عم ك ردتسلا 9:
 عما وسو ام ب تالا

 وبما

 مدخغ دس تيل تسلا ل

 لاشف دام مو. كلام ن سنا ناك مكىراضنالا انلأسف متاعب وبا لاق ملسو هاو هيلعللا لص هللا لوسزإ|

 + ننس ميسو ةؤط ىو ا 0

 ىنا نبا ىثدح رم نب دم انس ججرفلا نب نيسملا اش مبجلا نب رسما انن ىابصالا هللادغوا « انندح »| ظ

 «اللذد هلذي ناد ازا جاجملا هنتخ هقنعيف اموتنع كلام نب سنا تيأرلاق ديزني قاخسا نع بْن ذأ

 كلام امج “ا يفوت لاق ميمنوبا انن ىريملا مل 511 خب نيسللل انشا لويسلا نجلا دبع نب طا قؤيحأ الأ
 ١ «نيمسو ثالث ةنس هنع هللا ىضر[

 هللا دب ن/ بمصم ىثثدح ىبرحلا ق ا. امي ارب ان هول نيد ا ندمت ركجو ا ©« ىندح ب ا

 راجنلا ن نىدعن منغنلإ صاعنب با نام ارحن طن هت رضنلا ن كلامن. سناكاق يريزلا:

 1 ' .«ناحلم تنين ميلس ماهم اوبل

 كلام رنا نعمه نع نايغس ان يصوملا برح ني لعانب ىلا دابعلا ناملس نيد اركب وبا انزبخا أ

 «نب.رشع نبا ناو تاموريثعنبا اناو دلل لاما اوديلع هللا لص ىتنلا مدقلاق هنع هللا ىضرأ

 يرملادبنع ديعسن.ثراولا دعا قيس نلةبنتقل ل فين | نب سيقان ىراخت هيفقلا لهسنب دحا «ىبريخأ د ا

 « ةزحابااب تباّلاَمَف كلام. نب سينا ىلع ىتانبلا تبابوانا.تاعند لاق ييص نبا ظ

 لوناخ ءاطيصررب دخانب يتوريلا دم تح نب ديلولا نب سابلا انا تيوتب نيدح لئاظو ا
 انيلا جرا هنع هللا نر. كلام نإ سنا ىلع انرثكحا .اذا انك لاق لاله نب ديهم نع ميك يلب. 58 ندع

 تبغنبياو؛ ال

 , 4: ىراصن الآ كلام نن' نا لوح

 نعسنفرياو كلل ماال.لاق ارد تاليثا.سالد تاقسن ال ىلوم نعىنا انث ىراضنالا تاس
 + 5 هايز اجلا

 #3 نيس مسوةثام نشاعو همدخ : مالغوفولسومأ اوهيلعللا لصهللا لوسر مه سنا جرخ ئر انضنالا لاق عردع 1

 هلذن.نادأ جاجملا مهد ممتع اهوتخلاسنا تيارلاق دب زن نإ قاحتسأ ع نعبذ ينانيباانث 4# ىدقاولا لاق ١

 تامين لاقو#ن.رشعنا اناو تافورشعنبااناو ةيدلوسرخا رديمبما وانا يبيه لام اق كلذع 7

 نع كح ىلا نب ة ةبتع ىتثدح رواش نب بيمش نيدمم انئىوريبلا ديلولا نب سايعلاانث مسالا 4 و ١

 ' تاب وبدات سداد رز يل اد نيد هنرعرلا دعا 4 قمضاؤلا

 اذ 4 ةئام 0 شاع 0 ىراصنالا كامن وباب 0

 ٠ ممم 3 د

 هيلع هللا خ ىبنلا نم اهتعمس هذهلاسشق هدنعالا# | انيلاي رخل :كللام نب سنا. ىلع انرثكآ 0 لاق لاله نبا | ٠

 يستميت ع + ع



 «(ج» #«ةباحملاة رس باتكإ» 400 هد 0

 4 دعس 0-6

 #« ىملدالا دردح ىناز ّللاديعركذ »

 «ةنسةرشع سمن نب اوهو لسو هلو اتا لطول لوتفر لولا ديناكز يراسألا خس ]تي ةنايشا

 ىثدح ىريبزلا هللادبعنب بعصم ىثدح يب رملا قاحسا نب عيهارا 3 هيولاب نب دمحا نب دمح « ىنثدح ف

 دعس نب لهس نب سابع برض, فسوي نب جاجملا ترأرلاق بطاح نب دمت نب ميهاربا نب ةما دقن ع يلا
 ههنا نع فكحلاب جاجحلاراشأ لبقا (لفرفصا هل ءا درو رازا ىف وهو لبس علطاف ريب ىلا نبأ ةرامأ يف

 ىزيبزلا ةزمح نب ميهاربا انن ىضاقلا قاحسا نب ليعمسا ان دهازلا هللادبع نب دم هللادبع ونا  انربخا وف

 هيلعّللا لص هللال وسر نع مهدحا لاق هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع هنن | نع مزاحىنا نإ : , ريزعلا دبع ىتدح

 0 لاول تتحلل دول (رخنل ل تسدقواو | ذكهو ذكيه تولوتت مو لسودلاو

 كو ش « هاجر خم لو نيخيشلا طرشملع حصص لسوهلاو

 تبأرلات دودوموإا ان ىورفلا دم نب قاحتسا ان دايز نب ىلعنب نسملا أبنا قاحسا نب ركب وا 4 انربخا ف

 «هيراش فحت دقو هتيلل ضيا دعسنب لهس
 ن نميهلا دنع انت بعصموا انث ىوستلا ميهاربا نب ىلعانث ظفاملا بوتس ندم هللادبعوبا 4 انربخا ظ |

 (١)موب لسو هل او هيلع هللا لص ىنلا رضح هنا هدج نعهيبا نع دعسنب لهسنب سابع

 دعس نب لهستام لاق ىازحلا رذنا نب ميهارا نبينا رعشلا دم نب لضفلا ان لمؤلا ندم # انربخا »

 هل اوه يلع هللا لص يننلا باحص ١ نم تامنم رخ اهو نيعسو ىدحا ةئس ةنيدملاب سارعلا ابا ىنكي ىدعاسلا

 *ةنس ةثام نا وهو ةنيدملاب ملسو

 7 يام 3 ل ىلسألا ارتع ناز هادم ركذ زجبس

 نب هللادبع تام لاق هللادبع ن ا ىبرللا ّقاحسا نب ميه أربا 83 هيولابنب ركح وا «ىتدح»

 ةمالس در دجىلا مس او نين امثو ىدحا نا وهو نيعبسو ىدحا ةنس دمش إب ىنكي ىماسالا در دح ىنأ

 2 ١؟لصالا يف ضاس.(١)
 «ةنس ةرشع سخن 4 لبس نع ىرهرلا نع# سنو 9

 هلءادرورازا ىف وهو لمس ملطاف لهسنب سابع برضي اجمل | تيأر ىبطاملا ميهارا نبةمادق 4 لاقو

 ْ «هنبأ نع ف كلاب جادا راشا لبقا|ملف رفصا

 اذكمو اذكهزولوم مومو هلو هيلع هللالص هللا وسر نع بلعع الاقل هس نعد !نع# مزاحى نانا »
 دّئفالاو ةندملا ديرب (تاق) م لسوهلاو هيلع للا لص هلل[ لاوشر تسد لوقادحا اوعمسام تمدقولو

 #« ةرصبلاب ابقان سنا ناك

 « ةيزانث فخ دقوهتبل ضِيبادعس نب لهس تبارلاق دودوموبا اذ' ىورفلا# قاحسا »

 *« ةنسةلام 00 نيعسو ىدحاةنس لهستامردنملان ميهارا# لاق د

 س6 دم وبا ىملسالا دردح ىلا نب'ةللادبع ]وح

 .* ةنس نلاعو ىدخا ن ,اوهو نيعيسو ىدحا ةنس تام سعصم# لاق

 سنا 2س 6



 «(0جإ» م« ةحملاةف رس باتكظ «هم»ظ 4 صيخلتا عم كردتسلا ا
 هلا لوسر بامصا نم ةفوكل اب تام نم رخآ نا لبق دقو لاق رب 0

 * قدا 000 لاو هيلع ا :

 ٍْ : « كلذ لبقو

 ةرسم نب و رمح نع ةبعش انب رب رجن. بهو ان قوزوم ن. ميهارا ان بوتس ندمخ سابعلاوا © انندح ظ|
 ددقلا )ةرجيثلا 00 قوا 3 نب 0 ْ

 را 5 5: را بئامقاا دا هللا دبع دولا لاق امل :

 هللالوسر انيدح ةقر ازالا هللا نعل لاق ة هقر ازالا هتلتقت ِتاقكِدلاو لعفا 0 ا نمل !

 4 هلع 0 دعس نب رح

 1 ري يم 3 هنأ ضيا تعال هر 0 ع !

 دعيس نب لببسل تاق لاقىبا ىتثدبح ىف ىبرلا قاجسا نإ مهو 3 هنقلابن دمحا ن دمج ركبوا ©« ىتدح »|

 «ب ساب.لاابا اي يدعأسلا

 دِغس نب لهس تام لوق ميعنأب قسيس مكملان نيسملا انب ىعيييسلا نم رلا دبعنب يلع 4 7 ربخا و

 « نيناعو نا ةنس ىدعاسلا

 نبا نعدبز نب سن وى ربخا بهو نبا ايناوكحلا دبع نب هلا دبع ن بدمج أبنا ب وقس ني دم سايجلا وا # انندح

 ٠١ (ذئمو نيرجابملا نع لسا تبن اكوتث امبراوافلا) اباهوهو ؛ىث خسنلانمطقس ()
 00 *«نينح مو لاقاذه

 هةرجببلا بارا نمذاكو يفواىلا نبا نعةسم نبا# ورمع ف

 ٍريربض وهو هيلع تبلبف وأ يبانب هبلادبِع تا لاق نابمج نب ديعس بابان نب جرشجابا# كرابملا نبا

 هلا لص هللا ل وسر اًنادخ يلا مهن لاق ةقرازإلا هتلتقتلق كونا لمف افلاقنابجن ديعسأبا تاقتنا نملامف

 * رانلا بالكم لسودلاو اوهيلع

 ه4 ىدع اسلادعبم نب لهس زن
 هلآو هيلع لا لص هللا ل وسر مامسف انزج مسا ناك هنا باغ سابع نن نميهلادبع انثدم ن « بوقس 9

 # داهبلسو

 - 7 ادب ا ا ا ا رب مبسصسصبلممس 7

  ىدعاسلا 0 ركذ » < يا ىواىنا نبا ناك



 مخي

 ا 0 7 ٍ

 ا

 اور ناش قا 2

 «()ج» . «ةباسمتاةرسسباتك» 6# ه».»  «صيتتامم كر دتسلا 9

 .قاورص ان رابع ديلولا ما . .قشمدلا ميحد نب ميهارإ اني ظفاملا ع نا نسا لعبا 5 ماثادح

 ' , دادشايايتنا فيكت اقف مقس الا نب ةلئاو تيل لاق سبلح نب ةرسيم نب سنو اس ح انجن
 | كلاذونيتس سمخو ةنس ةئامز 2 عقسالان نيل اوفو لاقدلا>نب ديعسيبثدخ شايعنب 6 ليعمسأ ِظ 3

 » نينامتو ثالث ة ةنسيف

 ننس يح ونس امن رهو نيا ثا دة تلاد اوفو لوغ

 د ةنسس باذ 0 ا ةرم ةئام دحأ 2 7 0 لوف ف

 * ىسأ 1 ملسودل اوهللع هللا لص هلال وكر سمو رفكلارعش كنعقلاو ردسو ءاع لستغاف بهذا

 6 هنع هللا ىضر ىملسالا وا ىلا ن ادع ركذ زين

 اب ماد لاو مع ن دمع انب ججرغلا نب نيسحلا انب مهجلا َن نسحلا انب ين اهصالا هللادبع ونا # انب دح »

 ىصفا نب لسانب نزاوه ن ةيلعث ن ةعافرنب ديسا ىلانب ثراحلا نب دلاخ نب ةمملعفوا ىناممساو ىفوا ىنإ

 اندنع مسودلاو هيلع هللا لص هللا لوسز ممىفوا ىلا نب هللادبع هدهش دبشم لواو ةيواعمأ|با هللادبع ىناكيو

 لسوملاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ضببق ىتحةن.دملاب ىفوايا نبهللادبعل زو دهاشملا :رمكلذ دهب امو ربيخ

 ةفوكلأب يفوتو هرصب بهذدق تاكو لسا ىف اراد اهبتباونوملسملا املزن نيح اهل زد ةفوكلا لا لوحتف
 د نيناككو تس ة هنس

: 

 « نيناعو ناع وا عبس ةنسفواىلا نب هللأ دبع تام

 « يبربخا »
 اذكو نينس سو ةثامنب اوهونيناعو ثالث ةنسقلثا و ينو لاق دلاخن. ديعس ىنثدح شادعنب « ليعمسا ل

 «نيعمن. |لاق

 -#/ ىملسالا فواينا نب هللادبع 9-

 * ميس ةنس موق وه ريوب فكبقو ننن ميو تس ةنس يف و اموةفوكلا نكس مربيخ ده شةيواعم وا ىدقاولا 4 لاق 0

 ده
50-72 

 ا يد ل اذاىف 0 متسال نابةطاو تدب ل سالم قلل ياخ ,دمت ان

 5 م او هيلعّتلا لصهّلالوسرتممسلاتف اذهام ت لق لكي اقتسام ينهتلكاع رف سمشلا ملطت تح ةلبتلا

 .نكلاتف ملسوهلاو هيلع هللا لص ىنلا همتَسا تملسا لاق هنع هللا ىذر متسالان 5 باطما وا يفور خم[ .

 ,| هوامموب!قواىنا نب هللادبعل وق ىرودلادمشنب نايناوسل لوم وت دل سايعلا أبا 6# تعمس

 | لوقت مين ابا تممس لاق ىريملا مكسحلا نب نيسملا انث ىعيبسلا نمحرلادبع نىلع نيسملا ونا « ىتربخا لف

 ا كياصا تم تالق ةبرطيفوا ىانبادب تبأرلاةىومالادبعس نب ىبح هثمدممس فدلا ف ن ؛ ليعمسا # لاق

(12+01 771 



1 

 1 ا للااسرملاا 8

 ر أ

 «(0)ج» ©« «ةباحصلا ةفرمم باتكا» 4 هدخا» 24 صيخلتلا مم كر دتسلا»

 هيبانع ةورعنبماشهاش هاك ندمان كيلا لالا نيسملا ان 'يناه نباص نب دم « ىتثدح »|

 نانرمع تبن لج اهي اسنريخ سولو و هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق امبنع هللا يضر رفعج نب هللادبع نع

 انكم نيعنزتصلا ف جرت وهو هنف لطم با اراك( ءاوز هرايزح تد ةجندخ اهئاسريخو |

 في هنعشلا ىضر مقسالا نب ةلئاوركذ زذح ٠

 مقسالان ةلئاو لاق ةديبعىلا ! نع ىحتلا مالس الاس نب دمج ان ةفيلخوا اناىقزملا هللا ديع ني دما دم وا يان ربخا أ

 #4 هننكو اوهلتخادق ث ثيلن دعس نء .ةريغنب بشاب عل 95 ايدبعنب ىزعلادبعن.| ش

 هللاذبعانن ىطاي ممدلا لبس نب ركحب انن ىلاعت هللا اهسرح ةكك ةيقفلا ش شارفن. ميه اربا قاحساوبا 4 انثدخؤ»

 تلقف مسالا نب ةلباو ىلع ت تن لاعرو مك مي كيرالا مزمل العلا نع اص نب ةواعم ىثدح اص نبا

 نايس الو) ددص الو مثو هيف س ل ملسو هل او هيلع هلا ىلص هلال وسر نم هتعمس اديدح انئدح عقسالا ب يأ

 . كربظانييبوتكم تن. ارملا ادهفلاق نيظفاحلاب هل نحنامو مهنانلقف اع نارقلا نم ةليللا مكتمدحا أ ارقلهلاتف ش

 هيلع هللا لص هللا ل وسر نماه انعمس ثيداحاب يكف نوصقشتو نوديزت ا نومعزت متلاو هظفح ن ولانآل

 ليقدقو.ه انمنل ثيدللا مكانش اذا مكبسح ةدحاو ةرص 20 نوكأ لا ىسع ملسو هلاوأ

 نع ةيعش ا ىملايطلا دوا دونأ انا زعلا نان هني نمساوي 0 باوقشعت نإ دمت س انعلاوبا * انيدح ٍِظ ا

 ضيفلاو ا لاق هضقيلف هماص نف رفسلايف ناضمر اوموصن”ال لاف كلملا دبع نء ةملسم انبطخ لاق ضيفلايفا

 * تيضق ام تمص مث تمضمُ تمصصول لاف هتلأسف مسالا نب ةلثاو ةف ابص رفأبا تيقلف
 ابا ىنكي عقسالا نب ةلثاو لاق ةقيلخاْ:' ىرتستلا ايرك ز ن ىسوم ان ىقثلا بوعي نب دمحا # يل ربخاو |

 ١ «دادشوبا هتينك ليقدقو ةرصبلاب راد هلةفاصزتتأ

 ديدر »

 8 تاقق ةلباو لعتلخد لاق لوكتو 3 ةيراطا 7 ءالملا 6 اص نب هن ةنروأ عم ىنادح سن 01 هللا دبع ِ ْ

 0 نينا 2١ 257 00 ما 1 ص 8 ةنئعمس و ليا تودع 6 نا ا :

 ل اساور اح 0 توت

 اوموصتال لاق كلما أدبع نب ةيانم ع ضيفلايفان ع ةيضاخ دوادوأ | ا ا .# مصاللا : ل ١

 تمصمم تمصول لاف هتلأسف ةلثاو ةفاص رقاب تلف ضيتلا ونا لاق هضقرلف هماص نق رفسلا ف ناضم

 3 تريضقأم تمصم

 « داديشأبا اب تنا فيك تلقق مسالا نب ةلئاو تقل لاق ةرسيمنب سن وبان حانج نب« ناورس )ف: |

3 - 

2 5 

 ؟ليرعجو 0

 .«ىنلإ ثيدملا ةءاور 6

 3 م ةلثاو



 ع ل

 4 ا باعلا ن
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 وم - 6 ةءاحملا فرم تاتكإلا - «6ماؤط_- 4 صيت عم كر هتشلا 9
 ١ « ةماعوءادرو نارفعزب نيغوبصم نيبو سو
 عن ءالملاو نيلحنان قافن ذاسمانت ينامنصلا قاحسا نت دسمان“ بوسي نب دمج سابملاوا # اندح لف
 لسوهل او اوهنيلع هللا لص ٌيانلونم وأ تيمض افاعي دلال يفا:.ةيرب رج نت هللا دبع نع ليمعنب داب قنإ هللادبغ

 «ماجلا بننكو تلكلا نك نع ىعن

 ىراخبلا:ليعمسا نب ننمتان سزافن اية ذمتانت ىيحن 32 منهاربا قاحساوا « انثدح

 : ن مييهاازبا ىتدخ ناورم ن نحرلادبع ن هللادببع ان ىفتثلا هللاديبع ن ليعمسا ىنث دج ىربنعلا لاق لاق

 أهبنعهللا ىطر ر فعجن هللادبع عمسبأ هنانغ شجن هللا دبع نب ىلع نب دم ' نع رفعج نب هللا دبع نب ع ع نيد

 «ةرخ الاو ايندلايف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس لاَمف الجرئسا لس وهل اوهيلع هللا لص ىننلا يبل وق

 لمؤملا ندم (ىف ربخاو)نايفس ن نسبا أبنا ( الق ) شرتنركبوا او مام الا ديلولا وبا 4 ينربخا 5

 نءيبضلا لصاو نب قاحسا ان بشودب نب م رصراانن ماا دقلا ن ددجااانث ( الق) سمع نب لضفلا انت

 هللا لصةنلا لو سر نم تعمسام انثدح بلاط يلا: نب رفمج نت هللادبعل انلق لاق نيس ا نيىلع نب دم نفعج ىلا

 زق لو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تعمسلاق هذاك ناو. ره نع ا الوعم .ًارامو سول اوهياع
 | ترلادضغ "قطتر سا! ىةقدصلالوق تل وهل اوهيلعتللا ى |مَّتالوسو خضفليو ةزوعاة كك 7 ةرسلان ينام

 نم تنواكًايهءاوذغو ميعتلا قف اودلو موققما رارسش لوقت لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تعدسو

 قارا يسر تمبسو مالعلاف نو دعت اناولا باودلان م نوبكربو اناولا با .كانم نوسبليو اناولا ماعطلا

 اكومساو وسكت قوأرايف نوثدحت مو موقولا تييننايلا لابتف سابع نبا هاناو لسوفل او او هيلع هللا لص

 ناركرا ىبل كبح قى ممدحا نما وبال هدو مهن ىدلاو اهولمف دقو لسودل اوةنيلع هللا لص هللا ل وسر لاف

 *تاطملادبعوتب اهْوَج رئالف قعافشن ةنجلا ادلع كيوا
2 

 '* ٠» ىتادح ©
 «ةماعو ء ادراو نارفعزب نيغوبصممن نيباو 1

 ئه سوال اودنلع هللا لص ىنلا تمعمس رقع نب تلبس ء ليمع ند هللا دنع 9 ا 7 : :

 ةفاملاووفغلا هللا لسلاقف الجر وما رج ا ها سس سطسوس 39 0 0

 «ةرخالاو اندلايف

 تسيسنالاق نئدح رفمجت نب هللا دبعل انلق زق ةابلا رمدج يلا نع "مار قاسلا ان بشوح نب # مرصا »

 اه ) لجدول للم هنا لور ةسمتو اة ورع ةكلا لإ ةزلسلا ند ,املوش يسومل اوهيلع للا لص للالوسر

 نم نولك أي اوذغو ميما يف اودلو نذلاؤما را رخو برلا بضغ ' ينط  رسلاف ةقدصلا لوق ملسو

 5 2 4 بنك مهتم مرجأو كولزتم ابد اهب ام ويضيف هاظأ

 ْ ةلثاو زؤجس 4000

 :| شر ثردملا مالك || يقنزوقدشت اناولا باودلانم كنوبكر وان اباولا بايشلا نم ن نلوس٠ ءللو اراولا ماعطلا ٍْ



 + امه بسام اب هيلع اه انشا اع

 هلو هيلع هللا لص ىنلا عت رلاقهنمّللا ىضرهيبا نع ريفجن هللا دبعن «ليعمسا نعيبا انثث رييرلا نب تباث نا |

 «()ج»: ' «ةءاحملاةنرسم باتكإلا 4# هدبط ١6 ٠ صيخلتا عم كر دتسلا»

 أ همي ايفدد ١ طسو: مسن اهار ل لسرو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر ناو )١( نينس بس انا اهو ملسو هلو

 ةراس نب دلاخنبر فمج نعي رج نبا مصاعو اان ةيالقو انثى رطنقلا مي : نبدما يدم نيسلاوبا «ىربخا ف

 ملسو هل او هيلع هللا للص هللا لوسر انبي صذا ب ملل .نحنو مشقو هلا ديبعو ىنتأروللاق رفعج نب هللا دبع نعديب ا نع

 سابعلا ىلا حا هللاديبع ناكوانإاعدفهءارو هلمْج يلا اذه اومفرا متل لاق و هماما ىنامك يلا اذهاومفرا لامه

 حصص ثيدحا ذه# ةربجلاب عاهل وسروهللا تاق لاق دبشتسالاق مثق لمفام تاق لاق هم نم ىيحتسا|م مثق نم

 ه هاج رم لو ةليسالا

 رفعجوب الوقت جاجملا نب لسم تعمس لاق نادبع نب ىكمانث ىف ابيشلا هللادبع نب دسممش أ بوب ا# انثدح »

 وهو لسودل او هيلع تام ل تامورسو هلا او هيلع هللا لص ينلاعمس ب بلاط يلا نب رثمجنب هللادبع

 « لانسر شق نبأ

 انث ةعرزوا انث ب تبرد ناهلا وبا(لاقو)نادبعنب ىكم انث يناييشلا هللادبع نيدمم ركبوبا# انثدح

 ةيواعم(0) ىلع رفعج نلوهللا دبعدؤو لاق ةلمح ينا نب ىلع ازث يبخل ةمايسا ينأ نيدمت ان“ ىتشمدلا و رمت نإ نمحرلادبع

 ش « مرد فلا ىنلاب هلرساو

 نبهللادبع ىلع معالا دايز لخدلاق ةشئاعنباانث ىنالغلا ا ركز نب دمج ايل قاحملا نبدمح نب نيسملا# انربخا ف

 * لوش |اشناف ماظعاف تايد سخيف رفعج

 < شط
 دال و .اتدم قرف لطعانو م اكتلاف لول | ها اه
 | د امف هل تدع م نسح اف . 8 . اندبع من نسجا مثنسح ا و
 دن أسول | ىنث و اكج ارض مسبت « الا يهدلا جوعا ام ارا م

 ناي ىضر بل اط ىنا نب رفعج نرب هللا دبع ع امب ىلع اهنع هللا ىطر ملسم و ىراخبلا قفنأ دق

 ناي مضولا اذهيف لجو هللا ةئينبج رك اذ ناو نينسرثع نأ وهو يلسوهل او هيلع هللا لصةتلا لوس

 تءصم نب هللا دبع نب بعص مان ةمثيخ ىلا نب وبا |[ ورع يفاريصلا ناد نب دمت نب ركب 4 يبربخا هد

 )١( هيوامم ندير لعدفو ةوار فو (0) ٠؟نينسناعوا لاقت ٠١

 م (يسيابق هدي طيسو مسبب اه ازالف عيساننا أهو لسو !

 بملث نحو مثقو هللاديبعو ىسأروللا# رقعج نب هللادبع نع هيبا نع ةراسنب .دلاخنب رفعج نعم جيرجنا ال
 حصص هوءأرو مق وهماما ىنلش يلا اذها ومفرا لاف لسودلار اوويلع هللا لص هلا لوسر ازن ا *

 مرد فلا ىنلابهل مافن واعم يلع رفعج نب هللادبع دفولا لمينا نب 4 يلع ود *

 سوال اوهنلع هللا لط يلا لع د تن داي نءرفمجنب هللا 0 ؛ ليممسا نع يري بديت هللادبع ع
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 «رنجنبتادعإ»ا 42+

 «()ج» ..#ةءاحملاةف رممباتك #2 ه>0» «#٠ صيغلللامم كودتسلا ف:

 امبنعهللا :ئضر هللادبع نب رباج نع ىلا ريبزلا وبا اننادح ل وق فاوصلا اجاجح تعمس لاق ةقث يتارحلا
 ةوزغرخاناكو ةوزغرشع ةسسنهمم تدهشو ةوزغ نيرشعوادحا لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر !نغلاق

 « هاجر خلو دانسالا يصص ثيدح اذه ك و مس وهل اوهيلع هللالض هللا لوسر اهازغ

 ْ س هنعهللا ىضر ىنهلا دلاخنب دزركد دس
 دئاخن ديزولاقرمع ن ن دعا دوادنب ناملس أن“ ةلكصمن صقخ وبا ان قابضالا هللادبعونا 6 انندح 9

 ةةحلظابا ىكيناك مريغلاةو نمح اطعم ادا نومعزب ةس.دلا لها ناكف هتينكىف فلتخا ىنبجلا

 ةئس ندم ىبجا دلاخ نبدنز تام(الاق ) ىبجحلا ىزاجحلا نب دو هينا نع مسا نبددزنل ةماسا# 0 2

 : * ةنس نيناعو سمح ناوهو نيعبسوناع

 قلك نيل انلاخأ نب ديزلا ىازملارذنلا نإ ميهارا انث ىدج انث لضفلا نب دمت نب ليممسا انربخا اف
 «نيناكو سمه نناوهو نيعبسو تاهل ةنيدملابتام نمر لا ديعأبا

 2[ هنعهللا ىضر رايطلا بااطيا نب رفعج نب ناد قول

 ىسوم نع حيقن دمشانن ياما رذنلان 0 ان ىدج انث لضفلان ب دمج نب ليعمسا 4 انربخا »

 0 قوو "د ةشب“١ ضراب بلاط ا نب رفعج نب هللادبع سيمت تنب ءامسا تدلولاق باهشنا نع ةبمع

 ه ةنس نين أع نا ينو موب وهو
 لا نحو شل قرودلا دم نب هللا دبع نب دم « ىنربخا 0

 هتلاق اهنع هللا ىضر سيم تنب ءا سا نع ىسوم ىنا نع ةدرءىلا نع ىنا ىنثدح لاق ةدرىبان هللا دبع نب ىبحانت

 «ماجر إو دانسالا حيص ثيدح | ذه# نانرجه مكلو ةرجه سانال لس وه يدع م لص ينلا ل لاق

 انث مفاننب مكحملا انن لبنح نب دمجا انث ىنارعشلادمش نب لضفلا انث نسملا نب لمؤلانب دمج 4 ينربخا ف

 | هيلع هللا ىلص ىلا امياب رفدج ن هللا دبعو رييزلا نب هللادبع نا هيا نع ةورع نب ماشه نع شايعنبليعمسا

 هلاو

 اولاق + حيحص# ةوزغ ةرشع عستلسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر عم توزغ رباج نرع 4 ماح وبا »ف

 « نيعبسلا ىلع فس دقو ةنيدملابنيعبسو كراع ةنبم تلإم

 ف( نمر لا ددع وا ىنيلا دل اخ نب دب ز زذ-
 مةنس نيناعو ست نبا وهو نيعبسو تالة جابر ةقاادو ميهاربا لاق ةحلط وا ليقو

 -#[ رفعج وبا ىيشاهلا للاط ىلا نب رفءج نب هللادبع وح

 ه« ةنس نو امن هلو نين اع ةنس يفوت يرهزلا لاق ةشبملاب سيمت تنب ءامسا هندلو

 محبب نات رجه مكلو ةرجه سانال لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر يل لاق تلاق ءامسا « نعل
 هيلعهّبنا لص هللا لوسو اميأب رفمج نةنادبو ريلزلا نب اناا ةو عن ماشهنءع شايعن. « ليعمسا »

 ا
 امن هيب
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 نوح ت3 دنتنسي وضوح نيد رع ديدي

 «()ج»  ..«ةباحصلاةفرمم باتكإلا 4#هته .. م صخلتلا عم كر دتشلا

 نأ ةنلس نب لك نب منغ نب ب السك و مارح نب ةبلعث نب ما رح نيو راع نها دبص نبراج اقروا دبع ا

 هن هللا دبع ابا ىنكي ناكو جرزملانب مشنج نبإ طرب نب ةدزاس نب دسا نب ىلع نب دمنس ا

 هيايارخ .مئابا تلمس لاق. ىريملا يكل ني نامل ايه هيكل يبلاو ءالاعسا بلا ا
2222-7 

 دعب مدهش ودحا ىلا جرخ نيحاضيا هفلخو اعسن نك و هناوخا ىلع هوبا هفلفنر دم دوبش داراو ذثموب مرغصا|

 «دهاشلا نم كلذ

 يقال ,رباجن ء نايفس را 95 ديبعن دم انثى رودلا دم نب سايعلا انثسابعلاوبا # انثدخ أ

 لاق دمبسن دم نع ثراحلا نب دم ان رفعج نب دلخم ( ينر يخاف ) بيلقلا نمردن موب ىناحصال حتما اة

 حتما ١ تدك لات ها دنع ا ىضر راج نع ناينسىبا نرعشمالا نءاوورةفوكلا لها نارمتنب دمحل تلق
 ىر اصنالا دوعسمىناو راج يف قارعلا لها ةءاور نمطلغ اذه رمن دمت لاقف بيلقلان م رددءون ىناصالا

 ىور نمدحا الو رشءموا الو قاع ندمت الو بقع ن ىبسوم كلذ ورو اردم دبش نشل ل 1

 نينستومدزانباوهو نيميسوزاع ةنس ههاديعن راج تام لاف مراكب نب ةجراح تاو رع ند كل 4 ١
 2 «ةندلاىلاووهو نامعنب نايا هيلع لصو اذربم_ يس لعتب ار وهرب بعدت كالا ةنسأ

 ا تركوا ان دايز ن دنع نإ نيسللا ١ (الور ىلا ا نو را م ميهارانب دمح 4 انريخا »ف
 91 هنارارتمم هللا دبعنب رباج اءأنا لاق ةداتق نرح ن مبا نع لج 35 نمرلا دبع نع عيكد |
 -_ هند

 نع ىد,من. نمحرلادبع انث يبا ىتثدح لبنخ نب دمحا نب هللا دبع الا ناسا رو خبشلا# انث دح ظأ

 « هيلعملسا افرجاجملا ىلع تلخد لوب امبنع هللا ىذر هللادبعنإ راج تنين لاعردكلا نب دمخ نع نايس ش

 دامحن ع بيلكن ب دابغ تاسغوا انت بي ركونا انب ينابقلا دمشنب .لعو ىمشاملا ميهاربا نيدحت « انربخا ظ

 ةليللسوهلا او هيلع هللا لص ناس ليال لاق ايست نبرباج نعريينل ا ىنا نع ةملسن أ ١

 * هاج رخت مل و دانسالا حمص ثردحا ذنه#ة سم نب رشعو ةسخ(١ )ةيقملا 1

 هللادبعنب نيكسمان ىسيعن قاحسأ انث ىروذلا دن سابعلا ان بوقس نب همم سايملاوا 6 انثدح ال |

 ؛؟ةليألا هذهىفاريمب هنمىرتشا ىبنلاعا زيهبلاآلل ميحصلاو طاق وهو خستلا يف اذكه(١) ٠
 ه دوش يفآو اجى "قا رعلا ل ها طلع نم اذنه نامقا ذه نع رم نيد كلاس دعس نبالاقأ |

 معا نف هتلو ةسأر ارفصم راجاناتا لأق ةداتقنب رمعنب « مصاع إف

 « هيلع تملس اهق ججاوللا لع تلخدلاق اًرياج تممس 4 ردكتلا نبا 8|
 ادق قل هدة يل هتلر نو ايدام نع ةملس نب دا نع تيلكنب #« دابع 9 |

 « ةرم نير شع و ةسخ ةبقعلا ةليل لسوأ

 نب رباج دهشلاق رمعنب دما“ جرقلا ننيسملا بنن مهلا ن ل يارمطلا مي

 نم ناكو اهدنع لسودلااو او هبيلع هللا لص هللا لورا سا ردنلا رطبا الإ رم نيعبسلا ف ةبقعلا هللادبع

 ١ للادبَعْي ل «

 ا انفاق د4



 4 "ع 0 د

 م« ع د1 م مج 9

 م« دمج )»

 «(0ج»  «ةاسملاةرم باتكط < هدو # صيخلتلا عم كردتبسا| )»

 ن ةراعنع لاجرلاينانب نمحرلادبع انيديعسن ةبيتقاتنم فايفسو» حلا اج ديلولاوبا ذاتسالا #« ىنربخا »

 لاقى دس دفن ىغاجو يبادعا تبهذو تربك يتايناىل لاق لاق ئردملا ديس يبا. نب نمحرلادبع د

 | شمتالواطاطسف يلعب رضنالو انهاه ىقداف تمانااذا يجايل اف هيف نفدم ال اكتب ىسق ةا ىلا ء ان ىتد لعأكلا ة

 | ةيمحا موا :كلبف ابيخ كابشم نكيلو ةقمع قاقزف كلساوادحا ىف نزنوتالو ةحاز يلع نيكل الو ران يم

 1017 لاةدج لاهاي رمل غرف اذ[ لاوفاف هاوجرخ سمن واوقبف يتوتايفينامناكاملسانلازذوانا تهركف

 « سانلا ميقبلا ىلع

 .ىركرلعل نع ة يلع نع لنسمتل بلا ميهاربا نب قاحاانئناذاش نيدمانت لام ندمت رفمجوبا« يتربخا ف

 نالاق اهانتكواف صقننواديزت كاف اخاناو ةبجمم :ثيداحاب انيدحتكنا ديعس ينالانلقلاق ةرطنيلا نع

 ةلالؤم رومان ذجلاكباعا وذخ رح ا. ةينم لاق مانظفح م١ امك انع اوظفحا نكاوا اردد ومر

 « لسوةلا اوهيلع هللا لص

 ىسيع نيدمحشانث ىلوقاعريدلا مثيحلانب مركلادبع ابن دادغيب كامسلا نبدا نب ناؤع وريعوبا# انثدح »

 نمر لادبع ما تعمساما ى 0 ىنادلو نم ىهوي تاج نعمل لع رادع ين وماسنث عابطلا نب

 هل اوهيلع هللا لص ىنلاجشدحامو:ناك امل لاق هنعّللا ضر ىردملا ديعسىبا نع ثدحت يردملا ديعسيلا نبا

 ا هذردزا 2 لس جالا هيلعةللا لصّينلا هجو نع مدلا سف ديعسىنادلا و وهونائسنب كلامداناف هتببحىف مس و

 وباانثدح# نانس نب كلام ىلا رظنيلفهمد ىدطلاخنم ىلا رظن.ناهرس نمل وهل او هيلع لا ص يبتلا لاق

 * هاجرخ دقوهللا دبع نبدي زب ينثدج ةماساوبا انثينراملا ديلا دبع نب دما رفمجوبا انث ٍبوقمي نبدم سابعلا |

 4: اهنع هللا ىضر هلل اذبع نب راج رك ز وع

 رقى انا نايعو رك للا ان ةيق وت ليسا ا." ايبم تلا قطز: قاجدا نب ركخيوا خبشلا 4 انريخا

 هللا دبع أنا ا هللا دبع ْن راخل ليقلاق نامت نإ سهو نع ةورع 7 ماشه نع ناياس 3 ةنيعان (الاق)

 هللا دبع نإ تبعصم نب ينرألا ىرمهزلا قاس أ نق ميهأ ربا ا هيولاب نب دمحأ نش دمر كب وا 1 ىنثدح ل

 نبا

 يلايفا لاقلاق يردحلا ديمسيفانب نحرلا دبع نغ ةءزغزب ةرايعنع لاجرلا يبا "نب نىرلا دبع # ترع» |

 ينب اب لادف هيف نفدسال اناكم مقبلا ىصقأ ىلا ءاج يت> يلع أكتاف يدبب ذفن ىتعاجو يباح أ يلد تربك
 ان ةحئان لع نيكبالو راب ىع م شع الو ا سرح الو انهاه ىتفداف تمانا اذا

 «تلا لع سال انسانا نذوا نا تهركُ ما مو كاف ايخ كيه شم نكيلو ةقمتقاقز يب كلساو,

 4 هللادبعو!ىر اضنالا هللادبعنب رباح ]دس

 ٍْ «نيعيسلا ممةيقعلا ديك

 . «بياتلانمردب موىباصالمستما تنك لاةرباج نع نايفسولا نع شمالا « نع »

 لاق 61:1١



 «()ج » ' « ةباحملا ةفريم باتكط ١ 4 هدء9 - « صيخلتلاعم كردتسلا
 « كلامنب دعس ىردملاا ديعس ىناواوهو فوع نب ةردخ همساورجنالا نب .ديبع نإ ةبلعُ 1

 نب ىموم ان عابطلانب ىسيعن دمج انثىزارلا ماحوبا نثر نادمبم بالملاز ادمح نب نمر لادبع # اب أنا 00

 ىردخلا ديعسي ا اهبانع ديعس نا تنب نمحرلا دبع ما نءىردخلاديعسيفادلو نمىئا ىنتثدح ىبجملا| ىلع نب دمت

 ْن ءمدلا حلق نانسن كلامىنا ه اًدلتف دحام ؤيهبعبو ىف لظنو هلآو اوهيلعهللا لص هللالوسر جشلاق هنعهللا ىذر

 *نانسن كلام ىلا رظنيلفهمدئدطلاخ نم ىلا رظنننا هرسنم ملسو هيلعّلل لص تلال اف هدردز | متهمغ هيج و

 6[ هنع هللا ىذر ىر دما ديعش ىلا ركذ زيوس

 ىرييزلا هللا دبع نب تومصتمان'' ىل رملا قاحشا نب مئيِهارا ع هنولاب نب دمحا نب دم ركبوا « قدح 9

 جرزملا نب فوغنب ةردخ همساورجمالا نب ديبعنب .ةبطث نب نانس نب كلام نب دعس ردملا بمس واو لاق

 : * نيعبسو ميرا ةنس ىردملا ديعسولا يفونو همال هوخا نامنلا نب ةداتق ناك و

 كادضلا ىتثدح رمنب دمحجان# جرفلانب نيسملا ان مهلا نب رشا أني ىناهصالا هللادبعوب| اني ٍِ»

 تجرخلاق هنعدللا ىضرىردخلاا ديعسيفا نءةرضن ىناو زب رين هللا دبع نع نأيح نب ىيحن ندم نعنامعنرا

 رمج نبا لاقةنس ةرشع سخن ا ذثموب وهو رم نبا لاق قاطصملا ىنب ةوزغى لسوهل اوهيلعهتلا لص هللا لوسر مم
 «* دهاشملا نم كلذدعبامو قدنكلا ديعسو ا اضيا دبشو

 خي دنع ديز نيديعسأنت ريكب نب ىيحنانت ىجنشوبلا هللادبعوا انمى وبسلا مح ىب ىنبحي ايركزوبا#« ىريخا

 ىتلل لع دحام ون تضع لاق هنعهللا ىضر رسل ديعسىلا نع هما نعيردملا ديعسىلا نإ نمحرلادبعنبإا

 لاكناو ماظعلا لبعهنا هللالوسران لوديف ىديذخاي يبا لكل ةر امه كال نباىلولسوهل او او هيلع هللا لص

 ْ *«ىذرفهذرلا اقمهبوصيو رصببلا يف دمصي لسومل او اوهيلع هللا لص ىبنلا لعجو لاق اذن

 ىندح رمع اوان دواذ نب ناملس انثةلغصم نب دمحا ن دمج رفعجوا انثي امصالا هللا دم ,ءوا# اننادح و

 « نيعبسو عبرا ةئس ىردحلا ديعسو:ا تاملاق عوكآلا نب ةملس نب سايا نع ةبقعنب زيزعلادبع

 ع ء ةرضأالا نع ىررملا بأ نوراه نب دي زان ةملسمن دمءاتن ىفاشلا هتلادبعن دمت ركب وبا 4 انربخا »ف

 «ثيدحلا ركذي ثيدحلا ناف اوثدحت لوهت ناك هباهنع هللا ىضر ديعسىلا

 يتلا لاتف هدردز | و همفن هبجو نع ءمدلا سلف ىلإ هاتلتف دح | مون ملسو هل .اوهيلع هللاىص هللالوسر جيش

 «رظم هدانسا (ت تاقإ) *نانسنب كلاميملا رظنيلفةم م ىذ طااخع نم يلا رظنينا هرس نم لسودل او هيلع هللا لص

 .. ه4 ىردحلا ديعمءوبأ رج

 لاقو نيمبسو مبرا ةهئاس تام تعصملاق هم ناعنلا ن مداتق وخاو عجززطلا ير م. نانسن كلام نب لعس

 لودبجا موب لسودلاي او هيلع هللا لص يتلا ىلع ترض ىع لاق ديعس ىلا نءو«دهابثملاو قدنخلا دبش يدقاولا

 آ * يلدر م هوصو رصبلايف دعصف ةنس ةرشع ثالث

 «ثيدمحلا ركذم يدل |ةنأناوندضلا# ير ويا نع راو نر ع« يريزلا

 4 5 ك0 3

 3 ا 0 0
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 <«( جط 4 ةاحمتاةرسس باتكإل ١ «مذج» - 2 م صيخلتا مم كرذتملا»

 | مقار تامل لاق زاشنن ريشل نع مفار تا ن هنلاديبع نب رمعنع م دخن , مفار دلو نم ريرحلا ن هللا دمع

 | لكف قارنا و هت رانج رهو دهر نواف طلق مع علت ةنسلوا يف مدخ نا

 1 ه.ةئادلاب ثامو هللا دنع انآ

 : كر اخ عدخ نب قاري ولات رذنلا نب ميقاراا انث ىدجا ل ّصفلانب دمج ويسا# جرحا

 *«نيعبسو عبرا ةنس ةنيدملا هللادتع انآ

 رتبي ا نع ةمسام' سانايا ن مدان 5 ؛ ميهارا انث ىضاقلا نتألا نب نم رادع « يربخأ »
 : «يبدخ نب مف فاز رست اق 0 معنا تنبأر ,لاق كهامن فسو نع

 أ رره ن ةعافراتت ن ةبوتمي ان ىتاقرلادمم نب كلادبع اننهيققلا ناز -ندجحا # انندحإل

 0 «قامرلا يف هلعجو دحاموب هزاجا لسوهل اوهيلع هللا لص هللالوسرزا مدخن مقار هدج نع

 ٠ْ ه4 هنغ هللا ا 7

 | .ن ةملسلاقرمع نيدمح ان جرقلاز نيسحلا اب ةلقصم ن. مهلا نب نسسلا انن ىتاهصالا هللادبعوبا 4 انيدح د

 [لاقفنا هنعركذ ىصقا نب ل- ا نب نامالسز كلامنب ةعزخ نب ا أو عوكالا

 | الور سؤ تاوزغمس ةنراحن ب ديذ عمو تاوزغ عيسلو هلآ, او هيلع هللا لص تال مس

 نءةبمعن ريزغلادبع دعو ل ساياابا ىن .ك,ناك ةملسنا ت تسمن ورم نا لاق مو هلآ اوهيلعهللا لص

 «ةنسنيناع ن اوهو نيعبسو علرأ ةنس هن ةنيدملا ل عوك الا نب ةماسىلا يفو , لاق ةملسن سابا

 |عوكألانب ةيلسو لاق طاقخ 3 . ةفيلخ انن 0 5 سوم انت ىندثلا بوقم,نب دمحا# يتربخا

 ١  2نيعبسو ملرا ةنس ةنسدملابيفونانس سأيا *

 4[ |ههنع هللا ىضر ىردخلاديعس ييادلاوناتس نبكلام ركذ زيد

 ايوا مالم نإ كلاملاق طايخ نإ بابش 0 ىرتستلا ابركز نب درعا ىقثلا بوعمي نب دحا# يىبربخا 9

 نافذ هلبق مدو صهاظلاو تام دقؤا تسر زج حراتلا يف ناك رمعنب!انرالل هانع< ميقتسالو

 «حدخنب عفار ررس قاق نيب الق رمعنا تيأر لاق كهامني فسوب نع رشد يلا لزرع ىوزاةمش

 «ةامرلا ىف هلعحو .دحا موب هزاجا سودا اوهنلع هللا لص ىنلا نا مفار هادح نع ريره ن ةعافر # نرعو

 عئرا ةنس يبا ينولاق ةملس نإ ١ سأبا نعو#«تاوزغ مييس ملسو هلآ هيلع هللا لص ةئااول وسر م تو زغ لاق

 *لجروهو تسةنئسةرحشلات 4 مياب هالاذع. 0 عاعافناره اظلا(ت تاق)#ةنسنيناع نبا وهو نيعيسو

 00 ا 000 1 0

 ات



 *«()ج» «ةاحصلاةفرسس باتكط 2 هدد 4# صيخلتا عم كردتنلا و

 :كلام ناسغوا 3 رصن نب دم نب دمحأ رصن ونا ات لدلا راند نب هللادبع نب دم“ هللاديعوبا ب انن دح ١

 ملسومل آو هيلع لا لص يبنلا باعجاا نم دحا نكي مل لاق رفعجج ولا نع ةقوسنب دم ن نع ديمزات ليمان |

 ه«امينع هللا ىذرر بأ نم ضال هيفديزبال نارذحا ائدح لسوهل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عمساؤلا

 سامح نب ورمى لا نع رمتْن دممأبنا نوراع نتف ةماسمن. دمحشاْ# رافصلا هللا ديعوبا « انريخا 8|

 اوقفنب ىت حربا اولا نا ةيآلا هذه ثواتلاق امهنع هللا ىضر رمعن ب هللادبع نعرمتنب هللادبع نب ةزنع

 «هدلو ما ىهف مفان اهحكتاف اهندكتل لجو زرع هللهتلمج "ىشيف دوعاال يناالولف ا هللا هجول ةرح يمهتاّف ةيضر يتيراج نم يلا بحا ائيش تدجو اف ىلاعت هللا ىناطعا ام تركذف نوبحنام

 مفان نع ةبقعنب ىسوم نع ةجراخ انءناسح نب دمصلادبع انثىسومنبس ناانن لدعلا ذاشمحن ىلع 4 ىنثدحإل |

 *« نون اذه تلقلرسوهلاو اوهيلع هللا لص هللال وسر 31 !ميترمعنبا تيأ ارو لاذ

 دح ميم ينانبا انث ديبعوا انن زيزعلادبع ن.ىلعانب ىراقلا نيصحلان ٠ دم نب دمصلا دبع * قربخا »

 هسا لبق رمع نب ّفادبع لسا لاق باهش نإ نعرمعن. رابملاد يع

 رمعن ا نع هيبا نع ةورع ن ماشهنع ةماس او انثى لعني نس لا اش بوَتمي ندم سابملاوبا  انادحر) |

 رمعنبا لاقام مث رمع نب لاو لجرلا ريدا ايف اهىلاعال لاش ةلكيص مولانا رنا أمبع هللا ىذر

 «امىل عال لاقف بال الس

 : م هنعدللا ىطر ميد خ نب مفارركذ زيوس :

 مف ارو لاق رمعنب دمحانب جرفلا نب نيسحلا انث مهجلان سلا ان تاه الا هللا دبعوا 4 انيدح 9

 كلامن تيينلاوهو و رمعز. جرزتلا نب ثراملا نب ةيراح نب مشحتن ديزو ىدعز مفأر ن نب دخت نبا

 مون هتاضا مف ار ناكو ملسودلا اوهنلع هللا ص هللا دهر مار دع غلام قدتللا وادخلا عفار ردهش سوا نبا

 / تديشو ةئطتلا ت تك رومبسلات عز ع ءهنا ل وهلا اوهلع هللا ىلص هللال وسر هللاَمف هوقرنف مهسدحأ

 |ىه د ائيش هنمسحال ناكف ل-وهل ا وهيلع هللا لص هللا لوسرلوتل مفار اك رع كلبا يتلا موكل

 ىتدخ(رمعناالاق) هنمتاف حرملا كلذ هن ضقت ا ةفالخ يفناك امفادد برعءتساف كحض اذا ناك و

 5 هل او هيلع للا ىلم هللا لوسرنم عمس اذا ةءاحصلانم دحا نكي ل اقرفمج ىلا نع ةقوس نب هدمت اظ

 *رمع نا !نم صقتالو هيف ديزيال نار ,ذحا اشدح

 «نونحماذهت اقل ملسودل او هيلعللا لص ينلاراث اعبتت رمع نبات .ًاروللاةمفاذ نع ةبقعنب ىمومنع «ةجراخأل

 * لطاب اذه (ت تاق):هببا لبق رمعز الس ا باوشنا نرعا# ىور 9

 سه ىراصنالا م دخ نب غفار ززس
 عاهدع دهاشلاو ادحا دوش

 3 الادو (تاق)هزانح رمعن ١ رضح و ةن.دم اب نيعبسو عبرا ةنسلوا عفار تام لاقراس ن ريشن # نع و:

 # ينلارا 6-2 و

.- 

 1 > 4 ويل م

 . انيردلا
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 اك جل ٠ اه ةياسلملا ةرم باتك لي يم ج "١ « صيفا الو دتلا»
 ْ ةيسدحلاموب سودا اوهيلع 00- لاق اهبنع هللا ىذز:ر< نبا نع مقأن ن نعر<ن هللا ديبعانت ىئاوطقلا

 عباس لس وهل اوهيلع هلا لص ىنللا اذاف مهءاش امرظناف بفذالاةفنيعمتح سانلارمع ىأو .لاقزيت 100 1 :

 ه اجرخ ملورمع نبالئاضف لحا انس *«ميأب أمدعت ”هتعئابف هاك هيريخاف زم ىلا تمحو م + ةهتسانق توأ ىلع

 ١ هاتف فما » وسبالا رككي مل هللا حر ىرمعلا معن هللاديبعو
 اننزتع لعاب 7 قش لاو رمعنب اطلاع ىرضحلا هللا دبع نب دمحأسا قافسا نبرحيوا خيشلا 0 اد ٍِظ

 *هأج رخ ىو نيخيشلا طرش لع مص ثردح اذه ةامبع هللا ىخر رمعنب هللا دبعالا اهم

 رضنلا واو دغش نيب ةئيتق ان ىافصلا قاعسا نب مم ابنا ظفاحلا بوسي نب دس نابعلاوا# انمذح ل

 لخد لاق عفان ىنثدحادور ينانب زيزملادبع لاقلاقسينخ نب دبر نبدمشانن (الاق) لجنلا هللا دبعنإ ىلعمسا

 «كفوخالا ام دلا هذهىع شي رقةمحازم نم ىنعتعام(١ 50006 هتعهسف ةبعكدلا ر<ينلا

 نع كنرش جاتك ىبا انثىدشالاد م نب رمعان نؤراه نب ىسوماثن . هنولاب ن نب دمحا نب دمح ركب ونا # ينئادح وف

 قا 0ةمالاهدهريخ رع نب اناك لاق ةيفنحلا نبدمم نعيروثلا ردنم نع قو رسم نب ذيعس

 ٠ْ ةزينهاباو رم نبا ترأرلاق ريجج نب ديعس نعىدساا ع نعنابا نب دمج اننىتا ان د. نب: مانت حنو نا رغعوبا (لاق)

 * رم نلازي ل 3 ا ينلالاهللا لغ مهعمدح ا[ ل ةبانورب اوك فيغو ديفسألاو

  [اننءالملا ٠ نلرافطادع اان توب نب ماحؤلا أ اننا هتعّملا ذو دييشلا نئاشلا ندم هللادبعولا# ين دح :

 .هايأرعوقلا توضاو ماعلا دهزا ردغ نبا نا لو نو دا نب ىلع تدهس لاق هبا نعد نب رفعجن 555

 نالعنع ةزيغأا نإ ةايقتاع لسا نكت انا كوبا نب دما يالديصلاد#ن هللا يغ ىزيخا »

 نادا ىلا اوراق قا كرساذا رباح لاقف اههنع هللا ىضر هللادبغ نإ راج ممانك لاق ة:ناربم نإ ف سو نعدز

 « ريغالادحا انمامرمغ نب هللادبغىلا او رظناف اولد واو يي[ نيذلا ]وهل او هيلع هللا لدم

 4« انندح ْ ةمالاد هربخ ( ١ ىرانىا()

 : لبق ني رم توألا لعةيم دما 0 لسوهلا او هيلع هللا لص ىبنلا تعا ريعنا نع مفانن 2 رمعن ُ هللا ديبع ِظ

 « طقف ظفالا ءوسالا رك ذنب[ ىرمملا هللا ديبع# هده مث 3 ىبا

 *( م ل ردعناالا هن تلامدقالا انندلاكرذا دحا انمام راج نعدعأا ىلا نب : ' ماس د رع# نيصح 9

 لوقت ةتعمسف 000-1 لخدلا# مفان ىنادح داورىانبا زيزءلادبعلاق لاق نس م نر كدي نب يدمحش شه

 5 كفوخالا ايندلا ىلع نشرك ةجا ص ْنَم ىنمتعام لعن دق دحاس وهو

 «ةمالا هذه ريخ نمغنا ناك لاق ةيفتْلان ا «#:: نع

 هلااو هيلع هللا ل ضدمم باها ىلا اورظن.نا رس اذا لاقراج انبناربهمنب فاسو نرغ دنز نب ©« لعإ»

 «رمع نبا ىلا اورظناف اولدبب لو اوريغإلل نيذلا سو

» 2-9 6 

 ْ غرمان الااشفلا كردادحا انمام لاق اهبنع هللا قذر هللا دبع نأ رباج نع دعما ىفا ن ٠اس نعنيضح

 دم د به ةهن نو ون ند سا ا يي يس دا



 4«( ج» # «ةباحصلا ةفرعم باتك» 2 4 ههوإط . 4« صيخلتلا عم كزدتسلا»»

 ةرلعا فاو هد مس د هلشنم كيارعو هزاجاف قدنملا يف هيلع ض رعو هزجر

 قيتع ينثدح لب زدنبنيسحلا نب هاربا اني نادمبم ظفاملا ىدسالا ميهاربا نب ديبع نب دمحا رفعجونا « ىنثدحإ»

 هنافرمع نا ىأر نع نادعتال ب امش نا ىللاق لوقت ىلاعت هللاهجز سنا نب كلام تعمس لاق.بوَقعي نبا

 هل وةيلع هللا للص هللا ل وسر سان م ”ىش هيلع فخذ ةنس نيتس لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر دعب ماقا

 *هرادوك اا نم الورسو

 ةملسابا تعمسلا# قاحسا نا نع ةبعشانب ريصن نب جاجحاشن ىلع نب ماشهانت لدعلا داش نب ىلع # انثدح

 * هبأمز ىف رمت نم لضفا هنأمز يرمنا ناك لوقت نر*عزرا ديعنبا

 ر4#ن هللا دبع اني .(الاق) ةملسمنن هللادبعو نوراهنب ديزات هملسمنب دم انثرافصلا هللا دبع وا ايريخا 2

 «رمعن هللادبع نملؤالا رماللم نلا»تبأرام تلاق:اهنعهلل ائضر ةشئاع نع:ةملسىلا نع رضنلا نا نع

 * رم نا ىلع تدبشل ةنجلا لهانم هبادحا ىلع تدبشول لاق بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع ناملسنإ|

 ىتادح لضفلا نب. قاحسا نب هتلادبعان» بلاظ ىنا نب ىيحان لدعلا فسو نب بوم, نب نسملا م انربخا إف

 فال ١ ةءالثدبز نب ةم اسالزبجع نر راجل لا اهفلعهنلا ىطرمجس نيرا نع عفان نع تاوخنب اص نعفا |
 ةئام نيف ملل ضو ديزنإ ةماسال يضرغإ متم ,اايهل تنام ةئام سمخو نيفلاىل ضرفو

 ناك هو.الدهشا ىنكأو ياب تقدص لافىا هنعب اغا دهشم هوبا دهشال و.هنع تبغادبشم ةماسا دبشام»هللاو

 «كنملسوهل اوديلعمللا لص | لوسريلا بحاوملو كي | نمل سوهل او هيلع هللا لص للا لوسر ىلإ نباثلا ب حا
 نارصاال ثيدجلا اذه: تجرخانما ىنالميلف ةماسال ةليضفلا هذهنامموتم مو.زاف هاجر ملو دانسالا | حيحص

 * ه أح رذح مل حييربص دنسم

 لإ نب دلاخ انث دلاخ نب ناروم نب دمحا الين :امصالا دهازلا دمحا نب هللادبع نب دم هللا ديعونا اجا

 أطل

 لضفا هنامزيف رمعنا ناك لو نمحِرلا دبعنب ةبلسابا تءمس قاحسا يا نع ا ريصن نب « جاجح 2

 م«. هنام ز ف رمع :رم

 هرمنا نم لوالا سمالل مْزلا ايأرإم تلاق ةشئاعنء ةيلسىلا نعرضنلا ينا نع رمتنب # هللا دبع

 *رمتن | لع.تدبشل .ةنلا لها يضرم هنا دجا لغ تديبش وللاق بريبملا نبا نع ةداتقنع 4 لاله وا »

 دهشامو يلع هتلضفل تقف ةثام سجخو نيفلاىل ضرفو فال. ثالث ةماسالر مع ضرفلاق مننا نع »ف
 هللا لوسر يلا حا ناكو وبال ىنكلو ينباب تقدص لاق ىتاهنعباغا دهشمو وبا .دبشمالو هنع ريغ | ديشم

 «جوجب تلزم سوما دبع هلا لب ةنالرسو ىلا يمال كيبانم لسد ل اووبلع هللا يلع

 | دحلالهوا ىتثدح حارجلانب ميكوانب ين اوجملا نديعس نامعوبا ان بوتس ندم سابغلاوا# انيدح »

 | نيخيشلاناىاثلاو رينا لئاضف لجا نم هذهو هندهشالا ادبشم ةماسا دهشنم هنا هنبالرمع ةداهث اههدحا

 ربخ ليصحت يف دبجا اناف هينا.بملا نم امبط رثكع رحنا ٍلئاضف نم م يور امرك | ابرق دقلمبنع فاطر

 رم اد ع هنأم ا هنامزف رناناك»

0 



 َى

 00 7 1 عش

 4 لئاق

 11 لع نتاقلا» : 77-0

 <( جا ٠ © ةباسملا ةف ريس باتككط 24 هدهط ٠ 4« صيخلتلا مم كزدتسلا »
 ىلاو ةرصيلارمعنب هتلاديع مدقلاق طايخن ب ةفيلخانت ايزكز نب ىسوم انب ينثلا بوتمي نيدما « يتربخا

 * نيعبسو ميرا ةنس ةكعتامو اهمدقايزاغ سراف

 | نعرمسم أ اا قازرلادبع ان دابعن,ميهاربا نبقاحسا ان 5 قاعتصلا ديلا دبع نب يلع نبدمحخ ينريخا »

 0 ةربغم ف 0 0 مرثانم 0 نايبا قاسبفإل 0 3 3

 ' 0 نيج ايلاف َك لن نو ممبلل دا يتاح 00 ىدهنلا

 وباهانيدحامق هنو ثيدحلا اذهح رش لامتلا هجرك لا لاقه لضفا قملا ىلع لتاقما ومدقا لف ىد»

 (1):ئشىلغ ىمسآ ام لوقت رم نب 00
 هسحاص لجبلا ىريرجلا دما ندم دجاو!انن يلعن حلاص نب دسم نس اونا ةاضقلا ىضاق# يت ربخا »

 .بحاصوروصنملا نيئم ولا ريما ومُزا ولا ثراحلان دم رفعج ونا اندزن درت و ىح ندمجا سابعلاىفا

 نان زوكشل سانلان اك املاق ديلا دبع ع نينامسع ىثدح ىنيادملادمم ن ىلعاتن ىباررعالا ديزي نيدمح هللادبعيبا

 كلذ ٠ هنم لع ىضرو هعم لتأ اسال نالعابلع عيابر <نا

 هللادببعن ةحلط نب ىسومتءمس لاق ريمشن دااج نعنابيشند وسالا ينثدح ةوياهلا لرحلا وبا# لاق »

 هلع هللا تنقال ر هيلع هدهاع ىذلاديملا لع هبسح الو رج هللا دبع نمحرلادبعأيا هللامحرب لوق

 * هبا ىلع ىرزاده تاقفىلوالا اهنتفوف و شرق هترغتسا مهلا ريختي ل لسودل 3

 انباوج نب صوحألا باوملا ونا اني ىر ,ودلادممن نيالا | هادقس ,. يبمعلا سابعلا نب ةز 6# ايربخا وف

 لعامبعللا ىضرر مت ناوانا تضرع لاق ءاربلا نع ةجسوع نب نمرلا دبع نع قاحسا يبا نع قيزرنب رامي

 ةادخاانديشؤا رغضتسافردب مو لسو هلو او هيلع هللا لص هللال وشر

 يت نانا سنانع هدانساب نوراه ن ديزي ثيدح ةمجرتلا لوايف تمدق دقيلاءت هللا همحر 4 َ احلال اق »

 هللاديبع ثد.دح ىلع امنع هللا ىضر تر اخيشلا قفادقو هنم ىوقا دائسالا اذهو ارد ديا يبع هللا ىمز

 ةرشع ميرا نب اوهو لسوهل اوهيلع هللا لص هللا وسر لع ضرع هنا (يهنعهللا ىضر رم نبا نع عفان نع ري نبا

 ملف د (ةيغابلا ةئفلاهنعهّللا ىضر ىلع عم لتاقامل ىنا الا تطّس) ةرابعلاهذهلمل لصالا ف ضاس(١)

 ش * نيمبس و مروا .ةنس دكع تام و سراف ر<نا ازغ ةفيلخ « لاق »

 * نب رجاملا ةربقمىف خش مرح ابمانفدف لا جراخ هنفدا ناىنايناصوا لاق لاسنع «ىرهزلا ٍِ

 هعم لتاسقنال نا ىلع ايلغ مياب رمع نبا نا كف .نوكش اون اكام لاق ديلا ديعزب ناسغ ىث دح ©« ىنردملا »

 «كل ل دب هم يلعىضرو

 ناؤانا تضرعلاقءءاربلا نرع ةجس وعن نموا دبع نعقاحسايفانع قيزر نب داع انن « با وجلاو ا :

 مقان موس( رولا ها دحا ايديشو انرغصتساف ردد موب لبسو هل "او هيلع لا لص للالوسر ىلع رحب

 « قدنملا هدهاشملوا نارمجنا كا

 4« جاجح 9

 ا



 0420 ع) ' م ةلاعلملا م ري باتك 3# ١ < هدب « سيفنالا مك زدنلاا#
 هنع هللا ىضرةش نحن نعل ؛ أوو ين ا نع نيصح ىلا ن نعال دعس اند عنب دححاس (الا)باهولا دبع : ةيدهو | ْ

 هللا كغ ورمجالا ةيلغزاكامع ريغ والا دعنا 000 يفوت مو سوهو يعل لص سباك وسو 05 ذل لاقت

 ' «(مهنءهللا ىظز رمجئباا

 لاقى روزلا هللا دبع نإ سمصم ان ين ركل قاعسأ نب ميه ربات : هنولابن دمسا ندم ركبوا « ىثدح |

 نابهونب تيبح نب ٌنوعظمت ند بنس زهماو ن مج لا كييغ ايا نيكي وول فن نإ باطلا نب رم نب هتلادبعأ

 علرأ ةنس نفذ نيرخاوملا ةربقم يفتش نفد لاش و ىوط ىذد نفدوةكك فو ب ةفادح ٍ

 *« ةنس نيل نيناغو عبرا ن 2 تنك وو زبسلا

 ثاقلاق ةيطغ نع قوؤرح نب ليف ان معيمن وا انئريزعلادبع نب ىلع أبنا قاحسا نب ركب وبا خيبتلا 4 انندح 9|
 هيلاءاقو ريب ولا نبا لتق ىهليعافا فسو نإ ماو ركلاهنا لاق رم نبا تو ءناكف يكح ربع نيبال ىو أ
 ف 8 هنرضف ماشلال ها نمالجر اجمل سما !وقرفن ايف تفرخدق اشيشاي تكسا جاجنملا لاف هعمساف

 لاقتفك لأ. ىتئبصا ىذلا تنا لاقف هقنع تب رضل كناصا ىذلا ملغ وللاقف هدوء مجاجملا هيلعلخد مثهلجر

 0 حالسلا هللاءرح تاخداموب

 ىنادح ناذا ٌرنب ةرامع اننعر راذلاد وس ا نإ ! ميهأ ربان ةفياخو ا ى تالا اينو يزلا دمجوا + خيشلا# داق »

 رمح ند هلفاذبع ركلافريبزلا نبا لتقو بكا يول جبادبملا ترضنالا ترم نإ امانا ايلا اق لودكجخم

 هدطق جادحلا مملالق ةن رض ما ذلاؤما نيزك رد رضف هلتق م هعايس جاجملا ءاا : ملك :وكلو

 * كيو ىنباكح داب اوك اذباع ىكيجن نآآلاو تلتف تنارمحنربا ل لاقفادنأع

 لسودل اوهسيلع هللا لص 8 نك ديلا هد نع ء لئاوينا م ء نيصحىتان :رع لاّديلا 4 دعس وأ 3

 ههللادبع هتناو رمجالاريغتألا دح اا قونمو

 * ةنس نيناعو ميرانا تام مووهو نيعبسو عبرا ةنس ةكم

 ةليعافا جمالا ىلع ركنا هنالاق رمت ا ثوم ناك فيك ر منال ىلومل تاق ةطعنع قوز ن. * ليضف ل |

 الجر جاجا صا اوقرش ايلف تفرخ دق ارش ان تكسا جادنإلا لاف هعمساف هيلا ماقو ريب للا ن "0

 ةّمنغ تب رض كباضا نم لعاول لاف هدوعب جاومللا هيلع لخ د مث هلخز ىف هت رحت هبرضف م اهلا لس نر

 «حالسلا هللا مرخ تاخداعو لاق فيكل اق ىتبصأ  ىذلا تنا ل

 لثقو ةبمكلا لع قينحتملا تصدق جاجسإلاو رمع نبا عمان | اني لام كوت :هدح نراقازئ « ةرامت»

 هدِصمف هن رض ما ثلا لها نم لجر ةنرضف هلت اجمل اذ مجاجملا مهساو كلذ رمنءا ركناف رييزلا نا

 ةعسو ة درر ا اي ىثمت نآلاو ىتتقثن ١ رمع ربا اتق ادئاعزباجملا

 « نافيعص ٌةراعو

 قو رفصلاب يصح ناك و ةيحلطلا نومظم تشب بنز هماو نمحرلا دبعابا ىنكي رم نبا لاق# بعضم »و |
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 0 « ةءاغصلا ةفرمم باتكل م هه.9» « ضيغلتا عم كردتسلا»
 ْ 2 ةهاجرلإو و ةو عن ماش ث ردح اذه هككر ووش تناوانا تو

 يمت دم ن هللا دبع ىتثدح ة زم متيها ربان ىدن راارشن ندهااتت هيولاب ناد#حا ندم م يربخا ٍِك ا

 هلآ و هيلع للالضههال ورنا تددو لاقامبنعهللا ئضررييزلا نب هللا دنع نع هيا نعدؤ ع نماشه نعةو رع ظ

 « هاج رخمإ و دانس الاميحص ثزدخاذه#ةمايقلاع ون اقانغا سانلالوظا مع كاك كاذإو ليقءادنلا يناطعا سو

 هللا ل وسر ىلعو ىلاهتهللا ىلع فسوننب جاجملا ةأرج نس هانا ل نهللادبع لتقميفا# تر رذدق 9 ١

 عم اقةتقر مم نم ل اقاعلاةن : قتكيأم مه 6 هللا ىطر قنذصلا تب لهاو نيمر ابن هنو امورسودلآو او هيلع للا ص

 هللا ةبعورس زلانب هللا ديعهلتق دل هيْذِبمَع ءودس ىلع م داهشوهيفنيمتاتلاو بع هللا ىذر ةباحصلا لئواقا ن َّّك هلا

 هةر ميسو باطملاا نرممنا

 نب ةملثما نعي رولا نايس ان لتعمسا نتلمؤلا ان*ىشرقلا نسنوت نب دانت لدتلاذاشممت نب لغم اننادحت لط |

 ربج نب دهام هيف قلظاامهتعسنايو رفاك تلقون مؤ ملاتف خاونللا يف ()ىهراازذوانا تفلتخا لاق ليبك"
 انن رابطاذدبغ ندم رموناانن داذتس ناطقلادايز "نب هللا دبع عراق ندا لعشونا( دان |6ذ)ةنع هللا ىخر

 ليته دبع_:سابحتان قوما تو جاجملا تقمتس دقل للا لَو نع هنعالا تعمش لاق شارع نت ركبؤا

 «ةفنعت رضل ليدهَدع ا كنا نعال: زجرنم جدال وهامةللاو هللادنعنم اب وق ًارقدنا عزب

 ةلدايعلان م هنعهللا ىذر دوعسمْنن هللاذبع لثق نم هتافام لع فانأتب بريل لا نب هللادبعو رن هللادبغةلتق دعلا ده

 « مخ ذخو مهضغبا نمنعلو

 دهب هبال ضر باطملا نب رؤي قاد ركذ يؤ

 نعد نب داتا ذوراهنب ديزي ان بلاطينا نإ ىبيحئانم لدملا تاسوللوب بوقعلنب نسكلا# انوع 0

 * اردن رمت نب ادهش (الاق) تينسملا قيتليغسو سنا نع دن ز نإ ىلع

 هبدهو ٠١ هللادبع نب رذوه(١)

 * نيزاحلسايفةاو ليعمسا لب (تاق) ميم كك 7 و ىنامخ مث لاق تناواانا م وهل اوهيلع هللا لص هللالوسز

 هللا لص هلال د تددؤّلاو ريبزلا نا نع هسا نع ةورعن ماشه نع ىحنب ءاسلا #١ هللا دع ِ

 000 وم اهئاتعانسانلا وطا مهن : الق كاذإو لبق ءادنلا قاطعا م وهلا وهياع

 هنامعز لة ::سماباي لوش : حاجا تغمس دمل هللاو لو كحل تعمس شايعن, زكبوا ج١

 م اهلالاق» همنعَتب رضل لذه دبع تكرذاول هنلاوت اعالا ْرَحَر نمّرَجْرالا وهام هللاو هللاذنعنمان ارقأرق

 هيو مامر هلتقدعب دوعسم نبا لتق نم هبافام ىلع فس

 (تاف)ءارد 27 ادبت مل بيس الشو ولا ع دزز ف نكدنرل ذامجانا نوراهنب 4 لب ر 209

 * لوا مونرغصتسا هيال نيم اخ اذه

 « دعسوبا » 619
 2ظآذأ1]1]1]|]1]1]1]111|1|11ذ]141]1]1]4]1]1ذ1ذ1ذةزذزذ 0



 «(0جط «ةءاحملاف رمم باتكطب 4 ةههط 6 صيخلتلا م كردتسللا» ٠
 نع ىدقاولا رم نب دم ىثدح جرفلا نب نيسملا أن مهللا نب نسملا انث ينامصالا هللادبعو:ا 4 انثدح »|

 ىثماهه الك ع اجش 0 املاقمح حشا ناك ريبزلا ىبا ياهل لبق هناامهنعهللأ يضر. رمت نب | نعهيبا نع عفان نب رمي

 نبال اقف نامجشلا .نرع بابل 00 قشرفلا لعنب مساقلاو وا 3 دحو رمح نبا لاق * هأ روهو توملاىلا

 ناذدل ليقف 000 نبدابع و رمعم نن هللا ديبع نل رمت ىنعي ميع : ىدحاو ريبزلا نب بهنرعا

 لتقو رمت نبا لاق.* نجلا ركذ يف نكل لو سن الا زكذ يفانك اها لاف مزاحن هللادبع ورييزلا نب هللادبع نعتنا

 لها لى ع لمح نيعبسو ثالثةنس لو الا ىدامج نم تضم ة رشنع عسل ءانالثلا موبهنع 08 ريرلا نإ هللادبع

 قراط ووه هيلع فقو تح "اج مدج جاجملا ربخاف طقسف يدو شع راذ هبج ويف هتباصاف ةرج .انىىرفماشلا

 « اذهنمركذا ءاسنلا تدلوام قراط لاقفورمتنبا

 نماشه انديز ند اجانم ب رح نب ناملسان, ىضاَعلا ق احسا نل ليعمسا انلدبلا ذاشح ن لع #« ىتثدح |

 ىلا رظناذ ىل ىطاطب , ناكك مطا ىلع قدنملا موب ةملس يبا نبرموانا تنكلاق ريبرلا نهللا دبع نعهيا نعو

 مجرالف ةصءال وه ىلع ركروة رم ءالؤه ىلع ركيتخبنلا يف لوف تبأرف لانتلا ىلا رظنيف هل ىطاطا ولاتقلا

 مويلارسوهلاو اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىلعجدق لاق من تلق ىتتي ىتأردقو يب ىا لاق كتمأر دق تبا اي تلق

 1 »+ نشيغلا طرت عجب تيدر اذه م وول

 نبماشهنع هءنغنب ةرامح نعب وان ىيح انيمي يص يبانبا اندم ن لضفلا انب لموملا نيدمج# يبربخا 0
 كا اليئافءالبلا ر كلا نمل و ريبزلا نب هللادبع تعمسر يب زلا نب هللا دبع لتق نيح لاقهبا هسا نعةو سع

 نءنيب رصبلاضعب هاوردقو نيخيشلا لط رش ىلع حيص ثدددحا ده هةيراج تناك ة ناز فاير كو نب ىبح لتقاغأ ىل

 « ادنسم بوبا نب ىبحم

 ن ماشه نع شايعن. ليعمسااننىناانث دي نص نب ديلولا نب سابعلا ابا بوعي نب دمخ سابعلاو ا# انن دح 5

 هل او هيلع هللاىلص هللا ل وسر !نابقتسا موبرك ذنا رفمج ن هتلادبعإ رييزلان هللادبع لاقلق هين ءةونع

 عيسا ريزلا نبا لزق ى دقاولا لاق« هلئادعو ابعصم ريبزلا ىنب نعل ثسدنا كورتم هدنسيف تلقرمتنا نعل

 *هبجو يف ةرجا دب + ماثلا لها ىلع لمن يعبسو ثالث ةئسيلو الا :ىدامج نم تنعم ةرشع

 مما ىلعّو دنحلا موب ةملس ىلا نب رمعوأنا تنكسص لاق يزل نبا نع هيبأنع ةورصن ماشه اندزنب « داح)
 ىلع ةرم ءالؤه ىلع ركي ةخيسلا ف لوجييلا تب رف لاتتتلا ىلا رظنيفهل طاطا و لالا ىلا رظنافىإ طاطب ناكف

 هل اوهيلع هللا لص ىبلاىل عجدق لاق من تق ىتتن - ًارردقو ىنبيا لاق كتأردق تب | ايتلق مجراوف ةسءالؤه

 «(مخ) هوا معلا لس
 يناذ* ءالبلا ركنا نمل وه ريبزلا ن !| تبعمس هبا نع موسع نب ماشه نع 4 هع ةراممن نعبوانب 3 ىبع و

 هبوا نب ىيحب ىلع ركل دقو ( مح )«ةيراج تناك ة نازيف اركز نب ىحلتقامعأ لرب لا
 انلوتسا موب نك يا رفعج نب هللادبعل ردزلا نيا لاق لاق هسا نع ةورع ْن ماشه نع شايع ن ©« ليعمسا ف
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 <«0)ج»  «ةاحملاةرس ب اتكلم هه:» .. «صيخلتاعم كردتسلا»
 # جرف لاق كااذ

 هجورخوهيلعلوخدو لس و هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نمريبزلانهللادبععامس تاياورلا « تح دقو )ف

 حرض ناف.كلذ لعل دب تلا هرابخا عضوملا ادهيف ىلا هللإ هئيش 1ذ اياونينسن اع نباوهؤهدنع نم

 3 اك نومبسو اضين لسودل اودي هللا لص هلا لوسر عام ددسم ق

 | مياغلا ندمان يجب نب قاوم ةكرج + نب ىرسلااب لدعلا ميهاربانب ةمصع نب ميهاربا © ىنريخا »

 هل! و هيلعدللا لص ىنلاى نا 5 هبدح مايا نا ثدحي لا نب هللا دبع نب ىصأع ةطمسلاف نعام نب نجر لادبعنا

 : هللا لدن .نع تزراهف دس كار 0 كح 20 ادم بهذا ةلثا دبع ب لاق عرفا لف مجتحيو هو ملسو

 ١ هللادتعاتتءنصاملاق _ وهل اوهيلع وا للص يبنلاىلا تعج ة هيوسشل مدلا ىلا تدم ملس ودهلار وهيلع هللا ص

 ككل ليومدلاب رشننا كرما نمولاق من تلقهتب ا ىلع اخ هنا تننظ:ناكمىف هتلغجلاق

 3 كم :سانلل ليوو ساالا نم

 تع عاشت ديعسأ# يا رحب نب دمجانثى باير فلا دم نر فعجاتث ىزملادمج وا خيشلا 4 اثدخ ل»

 | خرفلا كلذراط مثابنم ةقرو تحن خرفابا رغناول ةنلل اف ةرجش يطعا ارظنوا| ىهاظ نآرقلا ارقنم لزق

 «ةقرولا كلت مطفت نا لبقمرهلا ا

 ] نبللادبع ىتثدح ىريسزلا ةزمج نب ميعا ربان ا رعشلا دم نب لضفلا انثلموملا نب دمع ركبوبا« قربخا »

 | لسوهل هيلع هللا لص هلال وسر تب لاق هللا ىضو زيان هرب هللادبع ع نعةهسأ ن نع هيخا ن نع ىرييزلا عفان

 ١ كحضو نينسناع ناوهو هتعرب ةنج رتلالوا تركذدقو «هاجرخم مودا لا حست ترا ادعم نيس موني

 # هنمهبجعتو لسوهل او اوهيلع هللا لص كا لىسر

 «انثدح ف ظ
 * أشدح تاؤميبو ةتليوادبسق ريبزلا

 ميت ضو لسوملآو هبل ل لض تلا ىف هلا هليل هاباناريزلا نإ وأ دبعل نيو اء انن م املانب « دنع »

 مس وهل اوهيلع هللا لص هللالوسر نعتز رباهفدحا كا ربال كنج هقرهافمدلا اذه. بهذا عايل غزفايف

 نمو لاق من تلق هننرش كلملف لاق سانلا لع فاخهنا تننظ ناكميف هتلعج تاق تءنصام لاف تعجروهب وسخ

 * كنمنانلل بوو سانلا نمثل ليومدلا ب رشن نال سا.

 لل ل ضىبلا تعمسن ويلان .| نع ةكيلمىلا نبا نع مر جنا نع لاسنب ديل ىهيجحلا رن « دمخ »

 راظمت اهص ةقرو تحن حرفابا يغناول ةنملا ىفةرجش يطعا ارظنوا !ىه اظنارَقلا ًارقنم لوب سو هل اوهيلع

 « ثيدحلا ركنم دمج (تلف) ةقرولا كلت مطقتنا لبق مرملا ةكرذ ا خخ رفلا كلذ
 [وبوف سو هل اوهبط هلا لص ىنلا تاب ريب هللا دبع نع هسا نع هرخا نع ىريبزلا مفاننب 4« هللادبع »

0 

 تكلف

 ْ ا م تاق حمي # نت يم

 4« نع »



 400 جو ١ اسال رم باتكال »< 069... « ضيفا عك دعذلإللا
 هايئدلايف هيزجلاءوس لمعي نملوقن لس وهل اوهيلعهللا لص هللا ل وسر تعمس لوقت هنعاتلا ىطر قيدصلا رك |

 يبعشلا تعمسلاق ىركشيلا لسمنن دعاص انث ليععسا نب ىسوماث لإ مام ان ذاشمنن لع « انثدح ا[
 لاق هيلع لضو هنقلكف رانا رخم» مزاح نبا ىلا رييزلا نل هللا دنع نأز ناو صن كاملا دع تسب لوهت ْ

 ريلىلا نبا نا ميبجن ىلا نبا نع ةيلع نبا انثث ىسومانم ماشه ( انتدحت و)لاق سأرلا لعلصي ال أطخا ىعشلالامف:أ

 *«نينس ثالث ناو ع نن كلملادبع ىلا هنئا زخ تلقن لتق الع |

 نب دوسالا ان ميهارلا نب لسم انث زيزعلا دبعز لعأبأ هنع هللا ىضر قاحسان ركب ونا خبشلا م اندحإ ْ
 ىلع اهبنع هللا ضر: لأ هللادبع فسون نب جاجا بلص لاق ىجئر علا ب رقع ا نب لفو ونا نا نايا

 بتاطلغا نب رن هللا ديغ سعي عهيلعزوفم الو نورعاولعش اورق نأ اماف اشد رق كلذ ىريل هنيدمل ةيفعأ

 تكلا الث اهلاقاذ' نه كتيندقلا ثار تاللئافات تييخابا كيلع مالشلا لاق هيلع فقوف اعنعللا ىضر

 دوبملا روبقف هن ىمرف هل زتتساف |ههنعدللا ىضررح نب هللادع فقوم جاجملا غلبقلاق حرلا لصت اماوقاما وص

 نئعب الوا نئيحنل ابملا لشر# تراف اهرصب بهذ دقو هنان نا اعنع للاى طر ركبيلاثنن ءاهسا ىلا" كثعبو

 لاشفهريخاف هلوسر ىناف ىو رق ىبحس 1رميلا ثعبتىح كب ١ الّماو تلاق كنو رق كبحس نم كيلا

 ملا و دعب عن هللا تار فيكاطلانقفاهأنأ ىتح دقوت وه وما هتانبدل وانف ىييبس وان مالغإب

 فنراقاطن ىل ناك دّقل لا نيقاظنلا تاذه هريعن تنك اماماو كب رخا | كيلع تدسفاوهاي د هيلعتدسفا |

 ثعمس دقو هنم ءاسنلأ دال رخالا قاطن و لقلا نمراسو هل او هيلع للا علل ل وسرادط هن ىطغا قاطن:

 تنافريبما اماو(:)ءانأر دقق باذكلا اماف اريبصو ابا ذك شم قال وق : لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لونمرأ

 ؟؟ ديبعىلا نب رات وه() مزاخ نبا 0

 انندلا يقاهنرجلا وش لمع نم لو لسو هل ١ و بم تال ست لوو تس لو ركبابا تممس لاقفيلا |

 ب , ناورم نب كلملادبع ثسب لاق ىعش ان لسم نيدعاص انن ىك ذوبتلا ليعمسا نا ىسوم | ٠

 * هاودعابص (تاق)سأرلا ىلع ل ًاطخا ىبعشلالاتف#هيلع [صوهنفكك ناسا رخم مزاح نا ىلا |

 « نينس ثالث كلمادبعىلا هنئا زخ تان رتنزلا نالتقانمل لاق يجن ىنان نع ةيلع# نا ظ

 اكن ارقكلذ فقريل ةنيدملا ةبدعللع ريزلا نا جاتا ف تالص لاق ترّدعىلا نإ لفوو اانا ناش نب« د وساللا "ا '

 أهلا نع كتدقل انالثا ها تيبخأيا كيلعمالسلا لاف هيلع فقوفر < نب ام قد نوغمالو كورع اوشا

 اك ءامسا ىلا ثعبو دوملا روبقيفهب رف هلزاتساف جاسم كللذ غلف مح حرلا لصت اماوقاما وص تنس دما انالث

 كماوس كن اال ةاوع !ةكءورق كيببحس نمكيلا نئمب الوان جنا املا لسراف تباف اهرصب تهذدقو

 هيلع تدق كتر تلاق هللاودعب هللا متاص تر الشكملا ايواساي ا ىحبافق وت يه راي ىنورمت ىنبعس نمي

 ماءطهب ىطغا و امن قاناط لناكذق لجا نيقااطنلات اذه هريعن ت تاك اننابا تشل رطل كيط تدسفاو انو
 اك هللا لص هللا لونسو ثءمسدقَو هنمءاسنلل نبذل رخالا قاطنو نقلا ع مول اونيم هتاايمونا

 نال جرم ««مس رن لاقكلاَ ذ تنافرسملاأماو هاش ًاردقق "تك اما ا ريموابادكحح فيش يفنا لولو ْ

 ِ 0 دار 58 د هد



 «(ج»  «ةاحملاةفرسس باتكط هه: "4 ضيخلتلا مم كردتسلا »
 كمل ينان تلاَقف ةحارل توما فنا لاقو رييزلاننا كححض ولاقاذك و اذكن اكعا اونلب لاق كب رحيف تاضضام|

 00 افلثفت نااماو ىنبع كلذ رم .رقتف رفظنن ااما كييفرط دحا ىعىلا,ئت>توما:نا بحاام ىل هتينع |

 يا 06 قدطإم جرخو 0 ةفاح 3 كابا 7-3 0 ل

 ةعرح 0 لهو هلجا نمزوس هسفن رم لا طحت + ا كيسا هللادبع .هيارطفام دمصتق |

 اا نيحوا لاف ميلصلا يف هبما اكمالاهل ليقف 1 ولتقل ةنمكلازا ايا وؤلشاز ا ناككا ادلة نسل |

 » لوق ًاشنامن ”اميجكوحنذل امفوجيفكودجو ولهللاو

 «ريش)
 الس توملا ةيشخ نم قئصالو د ةعبس ةايملا عااتبع ثسأو

 ايلات زيعاقا 1 اشم 0 قدالج أر ارانب تعاو تا نافل

 ةأ نصا ةيأك هدد هسفن نع مفديف هفيس كال هيلا الكل محل مدخا نكحيإ مهظعي ريبزلال !لعلبقا 5

 مولع ل خدذا كلذك م |غنييفلاق ءاودلاملاناالا طقح رج تملاالو لوالا ليعزلا يفالا طقافحز تيقلام هللاو

 ريب زلا نب اهللاّمفةسازلا نءااي ةادومالا هلُلاَمف هلجر نطا ىّتح هفيسل هن رصف ةذاوشألا هيفل نملواف لوعيس هعمو

 ءال وه نم لاقف مهسىنب باب نماواخددق موقتاذاف ف رضن اف دجسملا نم مهجر خا مةينا زءامسال ماح نبا اب نسحا

 *«لوق وهو مولع مخ ندرالا لهاليقف

 .لبلل ا. ىئح اهر ابغ لم ال «' لئسلا لثم ةرااغب ىل دبع »ل

 «لوقوهو مهباعل خل موزخ ىف بابنم اولخد دق موقت اذاف مجرم دجسلا نم مهجرخاف لاق

 : .ادعكاذي جنألا هتاذرؤا لبو ٠ هيرب ايخاو إد رع ناكل

 ىتحهقرفميف ةرجآ هتب اضاف مهلع لمف هريغ و رج الابهو دنع ىرب ترم هنا وع ا نم دجسملا ربظ ىلعو لاق

 . لوب وهو امئاق فقوف هسأر تقاح

 ءامدلا نظفت انم أدهتا لع نكلو + 8: انمؤلك ىنذن ب اامعالا ىلع انسلو

 «هنعةللا ص رهس اري هيلا ريدم لاق# ىنحنو هيرىمحدتملا#نالو قت اهوهلذايل وم هيلع بكاق مقوم #« لاق

 لاق مالغلا اهسولاق هيلعوب رفلاق ريب لا نبا هنيذلا ناكمملا ىلا رظنا رمعز هللادبع ىللا لاق دهام نع دب هذنبإ

 يراوغ اما بع ركل هفاتلط اع تا ان الم كلل' هلا رفثي لاقفاب ؤاصم ردزلا | "ربا ىلا رظن مننا اذاف

 تممس لامفيلا تفتلام ادبا اهدنب هللا كن ذعب الا ثبضا اميواسم عموجرا ال ىلا هللا وامأ يل والزخا

 ركب ألا ظ
 كئملعام هللاو انالث كلل هللا رغم, لاقف ابواصم ردئرلا نبا ىلارظنن رم نا اذاف مالغلا هاف هيلع همرمف رْييزلا

 تذغتلامادما أهدع هللا كيذعب النا تبصاامىواسم مموجرال ىناةللاواما محرالال وصواما وق انأ ليم تدرك

 يلا 4



 «(م)ج» «ةاحملاةفرسس باتكإ» «هها#ا #« صيختتلا مم كر دتسلا »

 ناروتو وباسل .ظدق تنك كل ناك ن اذ رفظلا نوكي نأ ىردا تسلو نبج كناقل نم ىنمنعالنيصحلا

 دجسملا ف اطاطسف:نيبزلا نبا برضو ثير دما قاب ىلا انيعير كفل نا]ؤ ودلال تلمح دفة دسك نأ

 ابنيلع جرخم لاازنام نيصحلاّتف حورج ا دينلا نملي و مئاملا نيعط,و.نييوادنوىحر هلا. نقيس ءاس.هِفناكق

 هيعنج الف انا م اشلا لسه نم لجر : لاق هينيفككن ف هنبرع نر جرخم اهناكدس | طاطسفلا كلذ نم

 ا ا نعط م هس رف ب رض مدر فرط يف ةعمش عضو للا

 ه.ىدفىذلا شبكلا: رق ذثمون اهفقرتحاو تقرتحا ىتح ةبمكلاىلع ببللاب حبرلا تراطف جرا اهالعا لعو

 ناو صاعد ةنواعم نب ديزي تام اهف ريغن نيصح بروف هنو اعم نب ديرب تامو رهن دم لاق « قاحبسبا

 ىروفلا س دق ن يب كلاجتلا ارا نيا هلادع وف نيطيللو ندرالا لهاو ريع لها ه.اجاف هسفن ىلا مكحلانا

 لها نم مبع أب ماو مهلاومو ةيما ىنب نم فآلا ةسخيف دئمو فتاورمو طهار جرع اوهتلاف فلاةلاميف

 علاق مه رثك ع م ءال ؤهىلع لبحن فيكل اف تعش نيفرطلا يا لعل محا هركمل ىلومل ن اورص لاَقف ماشلا
 . | ديبع ءالؤم اما مهسفناب كنوفكسي موديملا مجانلا نامطلا كيفكيق كلماال مبلعلمجا رجاتسمو هركمني
 *ثراحلا نب رفز لو كلذ ىف شل عدصن او نسيقنب كاحضلال بق او مممزف مناع لمح معردلاو رانيدلا

 #« رعش »
 اباسو تابق او ىعرص ناورمل 5 طبه ار ةميقو تق ا دقل يرمعل

 ايدامعالا دادزال ب رخلاىدل ه» ىتاكلابا ال ىحالسوضما

 ايءاك سوقا رت ارجع قبو * . ىرثلا نم د ىلع ىعرملاتبنيدقف .

 « اضيا لوش هيفوأ
 لتميف ريبزلا نب ااما وىيحيف لدحم ناو لدحب اما قلايفا

 لع رغان موب نكل_ املو .ميالن يلشنالا قادت و مها ذك

 لجرنيح سمشلا روك ع امش * مكحف ةيف رشملل نكي املو
 ادمان ال نم لاق وربنملا ىلع بطفن م اشلا لها هناجاف ماقؤ هبسفن ىلا كلما دبع اعدف ناورم تام مثلاق

 1 اموتلاف ِتاريلاف نينمؤملاريمااب هلانا لقدم افداعم هتكسافداع مسهتكسافنينم ملا ريما ان جاجملالاقف

 امهلتاتف رييزلا نناىلع اهدرو يتح يلاعت هللااهس رح ةكمىلا شيلا يف هبجوو هلدقعف اهتسبلف ةنج تعزتنا يف أك
 اوثبلي لف لاق امهدلعاو ربظي ملام ةزرعاريخم !ولازت . :رل مككأف نيلبجلا نيذه اوظفح ا ةكمل هال ريبزلا نبا لاقف

 تن ءاهسادما ىلع ريزلا نبا لخد ريبرلا:نبا اهمف لتق يتلا ةا ديلا ناك ايلف دجسملا فدعم نمو جاجا ربظنا

 هللادبعإب اهننال تلاّتفعمس الورصي اهلدسفملو نسال طةسيم ةنس ةثئامتني ذئمو.يهو ابنع هللا ىضر ركبنا

 #ةض امل تناك هقرفميف 0 حا 1 هنءاجدناوهل جا ادلالا اتق م ريب لا نب الرين نيصحلاتقو الا قاس س (تاق)

 ناه.يدلا ناكلا رانا رمي نبال لبلد دهام نع ء دي ذنب لع نع صاصخلا هايزان اعل 3 باهولاديع ِِظ

 هع جنح لاتق 0
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 2 هفالخال ريب زلا نا رمل

 _ 400ج »4 ةاحملا فريم باتكلا 3-60 4 صيخلتا عم كر هتننلا»
 ف *نيع ةفرط ايندلا درب
 يانا نع 30 مف اناث قيعتش نر نسما .ن.لعاتت ماح نإ ىم ومني دما يرايسلاسابعلا وبا 6 ىئربخا »

 لا ا نم كلبلق فنا ززملادبع نب نميىل لاق مناع كلم

 * هنماسفن .ىجسا الو هلثم هللا تاذىف نشخا الو

 ن ماشهان' ىعيسلا قاحنسا ىتا نيديعتس انثىا قدح ي رب نب زمن لع نب نسحلا انيرافصلا هللادبع وا# انئادح

 |[ بهذنم دبقوهضف نم ةلاسلس كيلا تشلدق يلا رس للا نب هللا دبع ىلا تك ةواعم نبددزب ناهسا نع ةو رع

 ٍْ هن لاقو باتكلا لاف ليالي ينتاثتمو ةضفاعرم ةغماجو
 رجحلاةضاملا سرضل نيليىت> * ةلغ ا قملا نيغل نيلا الو

 .انثيف انصلا كرايم نب كعانث ىلاعت هللااهس رح كعب ىنامنصلا ديلا دبع نب ىلع نب دم هلادبعوبأ« ىربخا »

 | هطمدم ىضرةيواعم تامال لاقدسا نع ةو رع نب ماشه نع نعم نب مساقلا : ىرامذلا نو رلا ديعنب كلملادبع

 | ريبزلانب الليقف هءىدوبنا لسرافدبزي.كلذ خلبفهمتش ربظاو ةواعم نب دب ةعاط نع ريب زلا نب هللادبع لقاشت

 ْ «« لاقحهمسق هللاربا ال لاف لمجا حلصلاو همسقربتو ب وثلااملعلدستف بهذ نمالالغا كلمني

 ظ رطل ةضاملا ننرلا نيل قت ..ن: ..ةلين قلل ينل نيل الو
 ْ .هنواعمنب ديزل فالخلاا ربظاو هسفنىلا اعدم لذ قطوس ةنربط نم يل تح ا نرعيف فيسل هن رض 2 لاو لاق

 1 راسل نمغرف اذافةنيدلا لها لاقت هرماو ماشلا لها شيجف ىبزا|ةبقع نبلسم هن و اعمنيديز هيلادجوف

 ْ لسوملاو اوهيلع ها لص ةقاللسلمو تاجا انا ندعم و هنمس سهو هن دلا ةبمع ن مقالا لاق كملا

 | ىدنكلا ريغ نإ ن يصح فلختساو تامةكم ىلا قير طلا لكني ع 3 ".لتقلا يف ف رساواهف ثيبعو
 ةكم درو ىتح نيصح ىضف فاطقلامث قافنل اب الا مهلم اعت الو ششيرق مث ا دخ رذحا راما ةسع ذرباي هل لاقو

 ْ + امايا ريبزلا نبا اهم لتاقف

 | نب ةملسمىثدج رمنب دمحانث جنرفلا نب نيسحلاانث مهلا نب نرسااانث قابصالا تلادبعوبا « انادخ »
 | لاف زاربلاىلا هوعدن رين نيصحلاىلا رييزلا نالسر ١ لوق يلا تعمس لاق رييزلا ن ةوردع نب هللادبع

: : 2 

 : *نيع ةفرط اسدلا دره

 | ايجانم تيأرامتلق ريبولا نبا نمكبلق نايل ززملادبعنب رمت لاق لاق ةكيلمىلا نبا نع نمسنب 4 مفان )ف
 » : يلا هللا تاذ ىف نشخا الوهلثم ايلضمالوهلنم

 احساىا نيديعسال لا ىنثدح ىرب نب رحب نب# ىلع »
 ُْ ةنواعنم نإ ديزينا !هسأ ع نع ةو سمع نب ماشه انن ىعيبسلا ق

 كلذ ىلا كلقنو ةضف نم ةمماج وبهذ نم ديقو ةضفنم ةلساس كيلا تشمب دق يناريبزلا نباىلابتك

 « لاقو باثكلا تلافلاق
 نجلا مضامملا سرضل نيلي تح.« . ةلعا قملا رينا نبلا الو

 (تلق)



 40 جول“ 4 ةباعصلا ةفرسس ٍباثك# 2 4644383 4 سيتنتلا عم ك ردتسلا

 نايفسانن ع جملا بدك يلا َن 0 انن دايز نل 7 م 6 0
 - وي

 ىلعوا لاق تاثبوتلاو تام اس الاو تا ديما لع رثآق دمع هنكل و رسلالو ركب ىال اهسساحا مل ةبساع

 يزعلادبع ن كيعأ ضيع نا كمواد ىزعلادبع نب دئسأ نب ثزراخلاا نب ريهز ن ديج ثاديجلاب ديرب ىلابقلا|

 ' *ىزملادبعنب دسانب دل وخنب ماوعلا نب رييزلا ناكوأ
 ةو عنب ماشه نعيفا قدح ريغن هللادبق و دانك ة ةبيتق نب ليعمسا انركتتا خيشلا # انريخا د ْ

 ءايه تلا امك لئق نوح ناودلا نم:هسفنريرلانءا احلاق هبا نع

 ىندخ ىومالا ديعس نب ىبحن ديعس ىتثدح نوراه نل ومع هولا دمجا نب دم ركبوا » انندح »

 ةأر راهظر تخل سأرب نينرللا نا ىناي هلا ديربلا ىتثدح فاس نب لالهنغ ةيطعن/ رمش نع شمالا نعنا

 لأق ىناتميس تيائاوم 17 نا ىنثدح هناالا هقادصم تدجوالا ثيدحم سك ىثدعام ريا ن , لاقت

 ه.هلأتخ هللاهلدخ دمجحابا نا ىردءامو شمالا

 ةقايغن مخور انث ثراحلا ىنا نب ليعمسا ا قاحسا نب 5 انا ظفاحلا بوتس نب نيسحلاونا * قروخل ِِ

 انثيلاوهو ثلاثلا ءوب حبصيف مايا ةعبس لاو ريرزلا نب كضباكالا ةكيلميفا نبا اوس بوو

 : كبل هن أك هل نعي

 نب. الذاك لاق سيق نب رمت نع مداعو انثئرادلا هيعس نيدمج اا قاحسا نيد ا وبا ىت ربخاو 9

 ترن: اذا تنكر هتف مينم دحا ورك مكي يبزلا نبا ناكك ىرخا ةفلهنم مالغ لكم كت مال ةثا ريب
 لع واذ تلق ذب نخوه ١ ف هلا قيرظن اذاو نيع ةف رط هللا درب لج ر | ده تلق هاب . دما ى.هبلا

 هللاو هلل اد 6 مان ألا فيتم ناك لاقل نابع ننبا ةغاإل ولا نبا ركذ ةكيلم ىلا نبا نع « حرج نا ف

 تاتوتلاو تاماسألاو تاديجللا ىلعرت اقدمع هنكسلو ريملالو ركب ىف ال اهمساخا ل ةبساخم ىتسفن هل نيساح.ال

 هىزعلادبع نيدتسا نإ بيبح نب ثيوو ىزعلادبغ نبدسا نب ثراحلا نب ريهز نيديمج 1

 * نام لتقنيح نا ودلا نمهسفن ريب زلا نب ا اح لاق و ىع# نع ف

 نبا ىلاىفا يذلا طربلا ىثدخ فاس لالهنع ةيطعنإ رمش نغ شمالا نغ ىؤمالا ديدين © ىيح ف
 نم ذاخروا ىنلادح ةباالا ةقادصم تدخوألا3ٌ دمحم مك ىثدحاملاق ريل ياهلا الفرات سأر ريرلا

 « هلأبخ هللاهلذخ دم اباذا ىردنام نشمعالا لاق ىنتةيس فيقث |

 » مايا ةعبس لصصاو رييزلا نب ا ناك لاق ٌةكيلم ينا نبا نغ ديبنثلا نإ © بيبخ »

 سكن ,خنالا ريغةشلب مهنم مالغ لكهم ماكت : مالغ ةثام ريب للا نبال ناك لاق سيق نب ورمت# مصاعوا ف

 لجر اذه تاق هنرخا سا ىفهيلا ترظناذاو نيغ ةفرط لاذ رمل لجراذه تاق هايذ ايف هيلا ترظناذا
00111171117 
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 0 « 00ج 6 4ةباخصلا ةفرعم باتك » - هود 14 صخلتلا مكر دسلا»

 1 اننمحيص ا نب ديعس ان رصع فالملا بوبا نب. ىبح اني روراسين ىدا دنبلا دمت ن دم رقمج وا 4 ان ربخا |

 ١ «خيراتلا ناك لاق امهنع هللا ىضر سابعناا نعراند نبو رم نع ىف :اطلا لمن دمج انب ىلا دابعيبانب تودعل

 ©« ريبزلا نب هللادبع دلوامفو ةنيدملا ملسوهل .اوهيلع هللا لصويتلا امفمدقبلا ةنساانم

 دمحشاش' مينو اانث ىريبجلا كهلان نيسملا انن ةفوكحلاب ىديبسلا نمر لادبع نب ىلع نيسلاوبا ج انربخا ف

 هللا د عل ناكو كشركة ويا ىدج مي ابنتي لاقريبزلا ن هللادبع نعذكي امينا نبا ىنثدح كيرششنا

 يح ءازينب ىل لايتلا

 د قل زار ذنما نب متيه ارا انثى دج انن يف ارعشلا دس © نب لضفلان. فتن ليعمسا 6 ينريخا »

 1 تنم ءامسا تجرخ لاق: هان نع ةيوررج نب عاشه ىنب دج ريب را نب ةدرع نب بحي دمك نب هلإ ديعأ

 تنافٍهتشما لاري نلانب هللا 20006 سول او او هيلع هللا لص هللا لو رولا ترجاهنيح امهع هللا ىضر
 اوبل ياو هرجحيف هعضوف لسوهل آو هيلعّللا لص هللا لو سر ه ذخاف كحل )وهل ار او هيلع هللا لص ىنلا

 تلاق ل و هلاو هيلع هللا لد هللال وسر قي رهنطب لم : ىثلوا | ناكؤ امم. هكنلل هفىف امعضو مث اهغض ع

 عيابيل نينس نامي ناؤا نينس عبس نباوهو دع ءاج م * للا دعه انستو مل والار 0 هللا ىلص هللا ل وسر هح سمت

 لوا ناكو هعن اب واليقم هارنيحرل بودل .اوهيلعّدا لص ىن امسبتف كل ذب ريب زلا هسا ل سوهل او هيلع هللا ىلص هلا

 دل وبالف مايدخ ادقلوهتدوهيلا تناكو لسودل او او هيلع هللالصهللا] وسر مدقم ةنيدملاب مالس آلا يف دلو: لم

 ؛|نيرمينب للادبعلاقو«هللادبع دلو نيح لو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر بادنصا ريكف 5 دانلو ةنيدملاب مل
 اوربك ن ءدلا ن و ريخهدلوم لع او ربك ندلا رييزلا نب هللادبع اولتقدقو ما ثلا لها ريبك مم سنيح باطما

 * هاحرخ مونيخشلاط رش يلع ميك ث دحاذده# هلق ىلع

 «قتادح)»
 .| ةنيدملا )وهل او هيلع هللا لص هللالو سر اهف مدقوتلا ةنسلايف لاقسابع نرا!نع رانبدنن ورم 4 نع

 * ريبزلا نبا دلو

 ديبزلا نب هللادبمل ناكو هتينكسبب تدنبكو ركحب ىلا ىدج ميسا تيمسلاةريبزل نبا نع ةكيلميلانا < نعإ»
 ةريسخو ا ا ناتك

 هب تنافهتسفنف رينا نال ءايجبا ترحا اهلاق هنأ ع نعم اشه ىنثدح ةو رع نب ىيحن دن « هللادبع

 م كاش هيف يف اهعضومت اهغضم مث اهصف ةرتيفاو هرج ىف هعضوف هذخاف ةكنحيل مل وفلل اوال هللا لص يننلا

 سودا اوهيلع هللا لص قال دهس هحيدمم *لسوهلاو او هيلع هللا لص تايلؤسرةب هنطن لخدل نب ُثلوا ناكف

 مستف كلذن هوا هرصا سوهو او هيلع هللا لص يبنلا ميابيل 5 :.ناقو "حبوا وهودعب ءابم هللاد.ع هأممو

 «دلو زيح ةءاحصلاربكك ةنسدملاب مالسالا يي يف دلو نم لوا ناكوهعابوال.ةم ل نيحل وهلا اوهيلع هللا للص ىننل

 يعاوربكن ذل :رم ريخ هدلومىلع اوريكنذلا رييزلا نا اولتق دقو ماشلا لها ريبكت مس نيح 0

 « ماحوبا هكرب هللادبع (تاق) ( مب )*هلتق

 «نبا» 0(
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 نت هلع نزار اطل يضلل( هوا مجمل بل عناب

 + 40) خف ةباحصلا ف رمم تاتكط ١ 4 هع »: «١ ١ صيخلللا مم كر دشنللاالا
 ملسو هل اوهيلعتللا ىنصلاقمت كلك لاقق ىلك تلقف لخدالاقف هللا لوسراب لخ دا تاقو هيلعتملسف هطاطفيف
 لاق نيا تلف نينا ]ف نم ذقن كو . تق ةنناثلآو ىدحا تلقئذخلا لقى تاون ند وأ ةعاشلا لبق. تس

 ةئام طمتل لجولانائخالاثملا كفيف |رلاو لاقانالث تلفانالث لق منغلا )١( صامت ك <ذخاينانومةثلاثلاو
 لق هتلخ ءالا ردم الوربو تن مكيف قبامق مكيف ن وكت ةنثف ةسماخا واسب: را تاقاعب ا لقارطخيستي لظيفزاني د
 مك نوردشي مث ةأرسصا لمحر دقركل نوعمتجيف رفصالا ىبب نيبو كتب ن وكت ةن ده ةس داسسلاوا سمج تافاشخ

 « افلارشعانناةءار لك ةءارنينامت ىف هةرراتط

 ْن 1 دامب ميعنانن ىعبسلاطاضاتن ناي  ىيحتانت رواسين ىدادغبلا دم ندم رفهجونا 4 انربخا و

 نال ىلا هللا ىذر كلامن. فوغ نع هينا نعريفن نب ريبج ن نمحرلا دبع نعنامع نب وج ني سنو

 نولحيف مِهنَأَر ومالا لوستيت مق نا ىلع ةنتفارمظعا ةقرفنيميسو عضب لع ىتما قزتفتلاق لسو هل اوهيلع

 * لاللعا لومرحو مارحلا

 ه4 امهنع هللا ىطر ماوعلانب رين للا نب هللا دبع رك ذازهمس

 ىريب لا هللادبعن تعصم ين دحينرملا قاحسا ن ميقارا 8 هنولابنب دمحان دم ركب ونا « ىنادح 9

 تن ءامساهماو ىزعلا دبع ندسا ن دايوخن ماوعلان ريب لان هللا دبع ةرحملا دعب داو ذولوم لوالاق

 ىو ضاع نبلسح ن كلام نرصننب دسأ دبع نب ىزعلا دبعتش ةليقارماو هنعهللا ىضر قيدصلاز ىلا:

 ركب ايا ىكب للادبعو

 صاعن ورم نعم اوعلان دايعانتناماسنب ا ةعزخنب ى سلا ىتالديصلا احسان دمج ندع ِظ

 0 2 دْيَع ريل للان هللا دبع حس ملسو هلآَو هيلع هللا لص ينلا نا اهنع هللا ىضر ةشئاعنعموثلكمأ نع

 ١٠١ توعزااهئبايال متغلاذخاب ءادمضلابوه )١(

 ةعاسلا لبق تس لس وهل اوهبيلع هللا لص لاق مث كلكلاقف لكتلقف لخدا لاف هللا لوران لخدا تلقو
 نابوم ةثلاثلاو لاق 9 نينآ تاق نينا لق سدفملا تيد مف ةيباثلاو ىدحا تاق ىدحا لق مكين توم نحلوا

 ةسماكلاو ارطخست لظيفراند ةئام ىظعيل لجرلا نا تحلاملا مكيف نعيفب ةملا رلاو مثخلا امك 174 دخن فعلا

 ع نوكت ةيده ةننوالاو ايسمخ تلق اسمح لق هتلخد و الا ردمال وريو تس مف قباب مكيف نوككة ف

 اغلا رشع انثا ةنار لك ةءار نينامتيف نولبقيف مكب نور دشب من ردنا لحل كل قزيستببخ زاصإلا نيا

 كلامز: فوءنع هيب |نعريفن نب ريبجن نمر لادبغنع نامعْنر رج نع سا و نب ىسيعانت فام نإ © منعت د

 دوما توبي موأ ةنتف اهمظع ا ةقرف نيعبسو عظن ىلع تما قرتفن : لسوهلا او 00

 «ثردحلا م ارحلا نولحبف مهب

 4: رييرلا ن هللا ديع زيوس

 ”« 10 ةيئئاعنع ء موثلك ما نع رسم ام نب ؤرمع نع م اولا نب م« دابع »

 مبنإدع ردنا نب هللادسع

 ه1

 ادبع ركذ 6

 20 ككل

 يل

 نيملا

 نبا هه

 «نيداو

 هب هنمرم 6 0

 تر 5 وع عب همم



 «اهلوبقو فوعنباةقدض # 4 ئجشالاكلامز فوع فانمركذ

 يانا ل دلو

 ورم نب هللا ديبعاننيلا اننقرلا ءالعلانب لاله ان دادغبب هيقفلا نسحلا نب ٍنالسنب دمحا ركب وا « انربخا ظ[

 : كلام نب فروع تنزع بباطعمللا نس لب ديو نع رادع نى ديلا ده عيوش للان ٠ع دشا رن اولا دج :

 <60 جا ٠ '«ةاسسلاة رس باكو 4 ةذح» 6 سيلتا عمار هلا »
 ْ | وا ةلطسالا لصت ملاعبس ىلات ا تاكل هللاَتف لجيرمابا سابع ن نيارصب فكاا لاق « مفارنب ب علا

 سولو هيلغ هللا لص دمت بارا نم اهريغوةربرهىناو ةشئاعىلا لسرافيلاعت هّللا» ءاخناتارف كت وادعءاعا

 « اهوادبجلو هنيع كرتف ةالصلاب من منصت ٍفيكع بسلا ادهف تمزا تبأرا 1

 فك[ هنعشا ىتر ىجشالا ل

 | ىنكب كل ام نوب فوع لاق طايخ نب ةقيلخ انس ايركذ نب ىس وم انن ينقثلا ب وقمي نب دمجا« ان ربخا

 ْ * ماشلا ىنكاس نم ورمجابا لاقتو نمحرلادبعابا

 .دمعابا ىنكي يجشالا كلامنب ف وع لاق ةعرزوبااننميزخ نميه ارياانن ظفاملا رفظم ندمح « ىتندخ

 ا * صمحخل هل زبم نأك و

 .نب دم نب ماشه اني ى دايزلا ناسح وباانب ى ديزالا دمحن هللا نيضام ظفاحلا عناق نبى اهلادبع  انثدح

 تلزت نيج لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر هيلا هجو ىجشالا كلام نب فوع لاق ىلكلا نيابلا

 ,نملاقةقدصلاام ولاق ةقدصلالزتادت ىلاعتهّللانا ف ومل ركب والاقلاق هنعهللا ىضر قيدصلا ركبابا ةق دصلا هيلع

 | لح رلامنا فوع لامفهلحرا ةقانذج افهنع هللا ىض رركب وارض رتعافةقان ذفنانمط رتعاف لاق ةقانةقان نيميرا لك

 | هللا ل وسر ىلااهقحو هنعهللا ىضرركب وااهق اسسفاهتح قسف لاق كرجال مظعال اهسا هنع هللا يضرركب وباهللاتف

 هريخاف هيلامجرا لسودلاآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف هلوقو فوع عينصب هريخاف لسودل اوهيلع هللا لص

 0 1 * ةنللايف ات هلىدق هللا

 مييخ دهش ىجيش الا كلام نبف وع لاقرمع ندم ان: جرفلا نب نيسحلاانثث يناهبصالا هللادبعوا# اندح ف

 .لزتف ةنعاللا :ىطر ركب ىلإ ةفالخ يف ماشلا ىلا فوع لوحنمن ةكم حيف موب عجشا ةءارهعم تناكو نيملسملا عم

 *.و رمجابا ىنكيناك و نيعبسو ثالث ةنستاممن ناو سم نب كلما دبع ةفالخ لوا يلا قبو صنج

 عسب 227 ا 3

 ةييضع نب د تضع 95

 لقدر 11 كرد ةوزغف لسوالا او هيلعللا صدا لوسر ىلع تلخ دلاقهنع هللا يضر يمجشالا

 اع ظ

 ىلت زبصنا لاف لجر هانا سابع نبا رصب فك امل لاق مفار نب بيسملا نع شمالا اش 4 ةيواعصوبا »
 نمأههريغو ةريرعن يباو ةشئاع ىلا.لسراف لاق هللا ءاشزاتأربف كتتواد ءامنا ىموت ايقلتسمالا لصتملاعبس
 «اهوادب لو هنيع كرتف لاق ةالصلاب مص نبك عبسلا كو تناقل لوقت لك هباعصا

 4: ىدجشال ا كلام ن فوع ز»-

 «نيعبسو ثالث ةنس تامو رم ابا ىنكي يدقاولا لاق مجشا ةبار هعمو حتفلاو ربيخت دهش صمخح لرب

 كلامن فوع نع باطخلا ن ددزز. .نمرلادبع نب ديما دبع رع ىرهزلا نع دشار ناي قاحسا »
 ب اللائق هطءاطسف: وهو رحسلا رخآوف ةلوتةوزغىف ملسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تاخد لاق

 001 2 ز 2 ز 2 2 ز> >1 <42ة3>2>ة>14>3>+7>1+>7> + ز 1 >1 1 7 12 2ز>ز32ةز>ة> + 1 1212ز> >7 12>ز>7 7>ة2ة>ة>< >7 >1<><+<(+<+07+1(إبا1 00606060 547 بوي 5
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 « ريش ؤ ظج

 اسال مسو# هضسمسب

 «(جإل احمل ةرسباتكا» 0 ه8 4 سيلا عم كر دنللا#
 انتجاح لجو نع هلا ىطقدقو انجرفنلا# انتجاح ىضقتنأ نما ذيدجن فاح لكهيلع دست عماج مالكب 00

 ثرح تلتف غلام أوقلس لق همماواك نيذلار فتلاب دحسملا ف تررُق هلوعذاو هيلع ىنثا هللادنع ديذدخ اانا هالك

 هيلع هللا لص دما هتراوو ةوبنلا ةءابص هللاو اما هللادبمل تاق لجا اولق اتاك الوان اك هنا نوعمس

 *«ةللا دبعىلا ريشااناو ناسح لاقامعقحا ناكملاو لس وهلاو

 الصف ابتس ىربالت اظفتلع * لئاقلال امم ك رتأ لاقاَدا

 "لن هال وادحلوقلاف ةيراىدذلا « عاب ملفدو دصلايفام و

 العوال وام دال اها َرآ3 تلت « . ةقعيم نيك ايطلا قا تومس

 َّ يهل ىاهصالا مهلان نسللااك قابصاالا نقاشا ةظبن دمحأنب دمحم ٌتادبع وا # انئدح ولي

 ساعت ا ترارلا# 2 كتل ادعى تدخ رقمي نب : هللا دبع ىندحو لاق رمح نب دن ان جرفلا

 ه فلاب هذخ ايو فلازع يفاوأللا بوصل زكا" نم رطملا نسب

 تاعاسلا بحا أ لاّمفلاق هذهريغ ةمعاس اذهس اع اياب روسملا هللاَمُك هدوعي ر اهنلا تفضن سايعنبا هءاذط

 .* يلع ابةشا كيلا قألاامف ىذوا نال

 ةيفنحلا نباوسأغ نبأ رب تيار لاق ى رضحلا ةملس و !انن ىبح نب قاح ا ىئدحو رمنبا 4 لاق 0
 ١ حطس نا هن سماق هيلع مق 3#

 ُ  3رفعجوبا ا ىربر ادم نب ؛ دمج دا وبا انب لعنب اص ني دمت نيسحلاو ا نيماسملا ةاضق ىضاق 4 ينربخا

 نإ هللادبع انيلع 25200 لاق لاق صفج نب ميحس اك بدلا دمع نب ىلع انث ينار ما ثراملا نب دمسا
 وهوايلع سابع نب هللادبعدلو ودمج نب يلعلاق الامو الاجواب ان وادعو «(سج هلثمبرعلا يفامو ةرضبلا سابع

 ضر الا ىلع يش رق لما نر اكو ني الث وتس ةنس لمجبا ماعدل ول اهتونيعإ را ةنش دل و هدل و فيس

 دو ىلا تراك ذو هدأو ردا وانس انعو ةفالخلا هبمع فو دادسلاىعدن ناكو ةالص 2 ةمسواو

 ةعبر الا كولملا دحا مم رسمو ةعيل و نب برك ىدعم نب نسم يس هع رز مهما ةنابلو لضفلاو هللا ديبعو

 ن ىلع 0 تناكاماف هللا ذبع تنل هابل اماو سابع ن هللا دنع ى دو لضفلاو هللا كيبعو سايعلل ةيقالو :

 ن هللادبعنللادبعدنع تناك هللادبعتشن ءامساو تامعا اهدلولو هل تدل وف :تلاط ىلا نب رفمج نت هللادبعأ

 هن كلو ماارماو انيسج هاني وتدل رق اعلا
 نع شمال انن ةيواعموا انن ىعساؤلا تع ونب قاح اانث ةبجاننب دن تلادبعأبنا ظفاملا لع وا 4 اندح 9»

 يشحن 6
 نو شاف نا تأ سرج هللا دبع نب مكشلا دبع ا دح « ىدقاولاو»

 هفلاب مالح ايزملا

 يي

 «ىأكتلا تاسرقل آلا# ساع ب هنا دمنا 0

 « سايعنلا مي



 ا ابا نع كدد 7

8 

 ع

6 

 ثردح هل

 46ج # ةباحطلا ةف رم باتك 9 م« هع ووو مي هو ميداو

 لاق «قنج لخداو ىدابعيف ىلخداف ةيمطرم ةيضار كيرلا ئجرا ةشطملا سفنلا اهنا ان اهالتنم ئرذب الو

 *«ضِسا ريط هلا لعن ىسيعو لعوب ليس رك
 نب دمج اني لا تل 7-5 امالا ىرمملا قد رب نب ديبعن دس نب ا ا « ىبريخا 9

 رحتانث دقاو نبا لاق لاق قارلكر رذيلا نب ميهارب امث دن لضفلا انث ناهنأ اص نيدمح م انثدح ف

 سخن باوهو فئاطلاب نيتسو نابت ةنسيسابع نا: تام لوقت نابع نبا للوم ةبعش تممسلاق ةبقعبا

 يلو مةبعش تمم لاق مثيلا نب دلاخ انثدحو دقاو نبالاقرذنمل نإ ميهاربا لاق:«هتبط رفصي ناك و نيعبسو

 هل اوهيلع هللا لسع ىننلا ينونف ٍتمشلايف نحنو ةرجملالبق تدلو لوقي سابع نبا تعمسس لوقت سابع نبا

 . «ةنسنيناعو ىدحا نباوهو نيمبسو نامت ةنس سابعنبا يفؤنو لاق ةرشع ثالثنإ اناو سو

 دها# نع ةع ذب نب يلعان رشلنب دابعانت داب زنب دقن سابا اس ىنشأملا ميهاربا نب نب دم # يب ربخا »

 هامهنع ىلاعت هللا ىضر شايع نا ربق تّقس ىتلا باخسلا ركّذد بحل ىنانب ةبتعنب دن زب لاق لاق

 00 سال راع رجل[ تالطحسم ل
 ىن ان نمو عا و نف نيقِيلا ل ه هللن وا دهان نيخم ناكدق
 سانلا دن يف عا ى رمل اذنه #2“ هتمح ر ربقلا ىو رب ءامسلا نا

 سابع نب ىومز ب وللا دنع“ هب نومصعي ىأز موقلل ناك ول

 سانلايف بظحلا لصفدنع هلثم له © لج راع او هتاار ذهل

 نمادس ال ساخا برضامردب مل 4 نع ىوذ نم خيشن ومر نكل

 ني نمر لا دتعانت ىضلاو رمت دوادانب رظمنرشلْن دم ركبوا اني هيولاب ندمان دم ركب وأ # ىنثدح »

 اًنياطراضنالا رشممانالاق تناثنتناسح ناث راطان ة ةعس ريتا نت سابعنب لْضفلا نب هللادبعو هسا نع دانزلا ىلا

 اديدش | ضا .تلاكو ناتض لاق ىلاولا لتعافمهبقانمو داصخالا اوركذو | وملككاو سابع نبا لكت لسودلا او

 اورصن دفل لس نم راضي اللامهتناو الل اقهن افسسابعن هلادبعالا هورذعو | وماق ىتح مهعجا ر لاآَز املا هانيلط

 هيججارب لزي لف هنعمفانلاو سو هل 1و هيلع هللا لص هلال وسر ىعاشل اذه نا ل ل

 هللا دبع

 لول ماونع ل هال مده ت 000

 [رّقلا ريفش ىلع ةمآلا هذه تيلت نفد ايلف هشمن نم.جرخ ةنارنرلف جرم له هانلمأتو انرظنفةشنن يف لخدوهتفاخ

 ا اكن 01 اشبال 0 نامق# ةيعرب اع 00- روصنم نب هينا دف 0 0

00 

 ٍ هيلع هللا لص ةلالونمر بادكأ نمهعم رفتبو سابع تلادس انيشفف دابزلا لان !كف ناهغ ىلاوارمعىلا

 مب ىدقا ولاو» 2 2

 ني وش و ب ل يي لا



 «0جو « ةباحضلا ةفرمم ب اتكط 0 ٠4 هج ا« صيخلتلاعم كر دتنسلا »

 نمابع نبا لاف لمخالوا لعن ولوق لاقو رم بضنف عا هلوسر و هلل اولاّمف ةنج هل نوككزا كدا هوايتلؤولا

 لجرل رم لاَقف لمعل الثم تن رض سابع نن لاق كلسفن ره الو لقا ءاايلاق نينمؤملا ريم ١١اب اهنم'ئش ىسفن ىف

 دنع تقرتح افةنجهل تناكو اهلكهلامتا قررغا .ىتح ىصاعملاب لمعي ناطيشلا هل هللا ثعب مث تانسحاب لمعب ينغ
 هلت ىلا. ناك امرقفا.دبع ةمايقلا مون ىفاوينا كدحا ىنبتا لاقربكلا وه غلب ودلولا رثكنيح اهنلا ناكامجوخا

 *هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع مي ثيدحاذه# ”ىشهىفاويالف

 انن لجبل لضفلانب نسحلا ان قاه نب ميهازإ هانئدخ 3 ريمعز ناذمم نسل اوا «انندح 9
 زيتج قب: ديعش تعنت .لهزادد ن براح .ىللاق لاق تئاسلا ن ء ن ءاطع نعديز نب دام انث برح نب ناملس |

 قاع نيل طقننا هرج ةناسننسا لاك ارئكملا "رنا اره 2 ا

 هللا لوسرلاةرثوكلاكانيطعا انا تلوامل] وهاهبنع هللا ىطر رمنا تعمس ل وقت سابع نا تعمسس لاق تلق

 نم اِضاي دشا هبارشش توق ايلا وردلا ىلع ىرجت بهذ نم ه اتفاح ةنملا يف ربنوه لسوهل او هيلع لض

 هاجر ختلو دانسالا حيي ثيدحا ذه# ريثكلا ريما ناواذهسابعن!هللاو قدص لاف لسملا نملحا ونببلا

 4 أمنع ىلاعت هللا يضر سابعنب هللا دبع ةافو ركذ زهجس

 تام لوقت ميينابا تسبب لا ىراقلا مع را ا ددملا"# نمحرلادبع ىلع « ىنربخا »

 * نيتسو نا ةنس سابعنب هللادبع

 يبااش ىدسالا و يطا ! دم نب رم نيدمحانب ىفقثلا ق اجرسا نب دمحأينا ظفاحلا بوعي نب دم # ينربخا د

 #ةمالا هذه ينأبر كلهبلاقو امرا سابع نبا لع ربك هنأ ةيفنملا نإ دم نع ثعشا ان

 هللادبع نل حلجا ىنثدح ليضف نب: دمجاش دواد نب دينس انن ىن بج انن لضفلا دمج نب ليعمسا م انثدح ف
 لخ دىتحءاج ضينا اريط تيأرف فئاطلاب امهنع هلل ىضر سايعنب هللادبع ةز انج تدهش لاقريبرلا يا نع

 هدم حزحز رق بوثلا تحت ٠
 عاجش نب ت اورص انث ىرودلا قادسا نب لضفلا انن قاحسا نب دم انن بوقمي نيد يبربخاو »

 ىلع رب مل ريط ءاخل هنز انج ت ديشف فئاطلاب سابع نب !تام لاق ريبج نب ديعس نع نالحت نب ملاس نع

 ف "مهلا لو كياداثعب هومز سابع نا كمال لجعلا كيلمز هللا دبع نع ةصفح يفأ نال رب رج أ

 « حيمح «فرصلايف سانلاقفا تنكامكيلا بونا
 *نيتسو نامعةنس تامميعن وا# لاق وه

 تحن لخديتح ءاج ضيا ريط تيأرف فئاطلاب سابع نبا ةزانج تديش ريبزلا ىلا نع هللاديعنب# عنلجا ف

  هدمب حزحزب مقبوثلا
 ر. ريط ءاخ هيزانج تدوهشف فئاطلاب سابعن تاملاق ريبجن ديعس نءنالجين ملا ب نع عاجش ن م« ناوي
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 "كباس ام قارطاو ةدشلايف كافرمب هانز ابار هي ا ظفحا

 هناك وه اع ى رج دق ملاذا ملعاو

 ,نبا قفطفر وجم اهته "ىش سيل هناف سابعنإا أب ةيواعم لوقيفنينكران ده ا ميلسوهل اوديلع هللا لص
 *هأج رخن ودانساالا بح ثردح اذه# كلذهللاقالا نينكرلا نم ”ىش ىلع هدد مضوالكه رذم الل ىلابع

 ,كيلا بوتا يبا مهللالوق ثالث هنوم لبقامبنع هللا يضر سابع نبا تعمس لاقل جملا كيلمنب هللادبع نع

 ا تافو ال تقانم لجأ نم وهو دان الا حيح ثيدح اذه# فرصلايف سانلا ىتفا ترنك اع

 ءاهريغ 1 يل م

 0 0 اليخ نم 0 ا هز لا ةذهال م , باطما خرم كيلميفا

 ,نور اميف لاقو موقلاامع لأسف تق رتحافران هيفراصعا اهماصاف انهاه ىلا تالا نا اينالا امنت

١ 4 

 هللا لص قالو ل خلا نع 0 هول طمع نما 0 .« ليم »
 « دمتعع سل ئتسعو (تلق ة) ثيدحلا كظفحم هللاظفحا لسودل اوهيلع

 5-5 هراسن ن و فوطبةبواعم ار هنأ ليفطلاوا ىتثدح ميثخ نبنامءن هللا دبعانب ةيواعم نب ريهز »

 نكبر السودا او هيلع هللا لصدّتلال وسر نا سابع نا هلل وميف رجحلا قد ر لتس وأتم قفطف اهمالك عمسا ا و

 ”ىش لع هدن عنا الك هرذمال ناهز ا نلف زاهج امن ىثسيللا سابع نبا ايلوقيف نيكرلا نذهرلتس

 37 صو كلذ هللاق الا .نينك رلا نم

 ىنعأبا باع وان ىدبمن 0 0 نش انادنع 0 أ ا ركوب 0 انبدح .

 | ترا ةلادري اثيش كاوطسي نا ىلع اوممشج اول قيالما نا معاو كيصيل نكيرل ك ًاطخا امو كنطخيل نكي

 |[ تنأساذاف كلذىع اوردتإ هب كبيصي نا هتلاد: ازاائيش كنع اوفرضب لا اوعمتحا ولو هيلعاوردتجل كنيطعي

 جرت ا ناين م نر ب وب هوس ف ل نعتس اف تنعتسا!ذاوهللا لثساف

 ْ انئةيواعم نئريهزات سن و نب هللا دبعنب دمحااث يزعلا دبع ىلع ًابنا قاحسا نب ركب ونا عبشلا 4 انربخا 2

 :١ ,ن هللادبع هراس نع ذة فر هنغ هللا ضر ةبواعم ىأرهنا ليفطلا وبأ ىنادح ميثخن نامع نب هللادبع

 | قالوسر نا سابعنب هل لوف رجحلا ىكو لتس ةيواعم قفل اهمالك عم سا اهرورظ ىف اهولتا اناو سابع

 [ةصخح ىنانب ماس نع ريرج أب اديعس ن ةيئتف انيراوس نب دم نر فمج ان: يناهنب اص ندم « ىثدح

 جو



3 

 ب

 «(0ج» | «ةءاسملاةريس ب اتكإ»_ 1« هءط 4# صيلتا مك دتسا»
 هنذخا هللا قناهل ليقاذاو تأ رقم رمل بخاص ريص [كللذا واعف اذاف داسفلا بحال هللا و ىلا تييبتنا ىحهبلقأ

 لاق دابعلاب فور هللاو هللا تاضرم ءاغتبا هسفن ىرشد نم سانلا نمو داهلا سئبلو منبج بسن مثالاب ةزملا

 «* نيخيشلا ط رش ىلع مي ثيدح اذه#هدب ىسفن ىذلاو تقدصأ

 ديعسن. ثرا ىلا ديعانت ىئاشلا عجادمللا نب ميهارا نب قاحسا نب ليعمسا انث رافصلا هللا دبعوا # انربخاو ف ْ

 معمل يضررخم عم ئابعنبا اهبب لاق ريم نب ديبعن هللا دج ىثدح ئشاج ار زعل د بع نب نيكس ةصييق وب ان |
 بذتجاف لاقنينموملا نيما ان (ك | ذ بحا ام تلتف سانلا يف ربل دق.نآرقلا ىرارمت لاف هدس ذخا وهو:أ

 باقرمهضعب برضب وفلت#ام ىتموا وفلتخا اورقتنام ىتمواو رقتا ورق ىتم مال تاقمل كاقو ىدن نم هدب

 هتبنافنينم ولا ريما بج لاف ربظلا ةلوسر ىف نائل الا همليال م وب ةلع تالظف ىكر و نع سلخ لاقف ضعلإ
 ظ * سانلا اممتك ال تنك نا هنعهللا ىضر رمسلاق تلاد تدعاف تلق فيك لامفنأ

 نّل ديعانت ىمرلا:نابيشنب دما انث باتكسلا نمواظفح ءد اعاد وع بوعي نيد سابعلاوبا 4 انب دح |

 ' يدلل ىلا يت هنا لاق طهينعتلا :ىحو سابع نا نطريتعلو كلاما دبع ع شارع انباهت نع حالا فرس
 لاقف تفثلا مالم يفراس متهفلخ ىف درا متر عش نم لبح اهبك زف ىرسكه لاها دها ةلغب ملسوهلاو هيلعّشا ىلخأ

 كف رميءاخ رلا ىف هللا ىلا ف رمت كلمماما هدجت هللا ظفحا كظنفح هللا ظفحا لاقدتلا ل وسر اي كيل, تلق مالغإبأ

 تنعتسا اذاو هللا لكساذ تلأسا ةاو.ةدشلا يفنأ

 هيلعاور دمت ل كيلع هللا هبتكي ماع كورض, نا فيولا دقن مل كل هللا هْضَس ماع كوعفت ناثإ

 ملعا و اريثك اريخ هه ركام ىلع ريصلا يف نافربصاف عطتس مل نافل مفاف نيميلا عم ريضلاب ليست نإ تحطتسا ناذ 1
 كلملادبعشم دح نملاع.رييك ثيدجا ذه« رسلار سلا منا لعاو جرفلاب ركلا اغم نا لعاورصنلاربصلا عمنا[

 نساتلا دهحولف نراك وه انمي لقلا ىضم دق هللا نعتس

 كل ذ

 ى ذلا و تقدص لاق هلا تامض سم ءاغتنا هسفن ىرشن نم ساننلا نمو داسبلا سئيبلو منهج هبسفس الاب

 * ( مخ )* ء دس ىلإ

 هدي ذخ اوهو رمت عم سابعنا امس لاقريمت نديبعنب هللادبعى دحر زعلادبع ن نيكس اننا ثراولادبع » |

 تاق لاقو ىدب نمهدب بذتجاف لاق نينمؤملا ريمااي كاذ سحاام تاق سانلا يفرهظدق َناَرَمل' ىرا رمتل اف

 هنعتالظف ىك ربو ىنع سلفي ضع ب اقر مهضعبب رضي اوفلتخم ىمواوفلتلاو رقت قمو اور ؤرت قممبنال

 رملامف تلاَمم تدعاف تلق فيك لامفهتساف نينم وما ريمآ بجا لاّمف رهظلاهلوسر يبانا مسالا هلال

 ش ه« سايدلا ايمتكال تنكزا

 نءريمتنب كللادبعنع شا رع نب باهمنغ حادقلا هدأ ّسادبع انن نابيش ن دحاان مالا 2

 ىقدرا.مثرعش نملبحم اهيكرف ى سك ةلاهاذما هلي لو هلآ و هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا يدها لاق, سابعنب ١

 حادقلاالو شارخ نا ناخيشلا جرخ | ثردحلا# كظفح هللا ظ محا مالغاب لاقف تفتلا مكايلم يف ينراس مهفلخ ٍْ

 ةزملا هيذخا هللا قنا هللنق اذاو تأرق ماننارقلا ب غن اصريصي ل كلذاواعق اذاف: نيب لا اندلا ةادلا ىف

 ف د 1 نبا 5 5



 « الوةعابلقو 5 5 اسل هللادبعل ناك

 « سابع نبا 7 ٍِ

 «(ج» «ةلاحصلا فرم باتكإ» #2« ه:0» 2 «صيغللا مم كردتسلا »
 لوبكحلا ىتف مك اذ لاق سابع نبا وعدم امك ان ءانبا عدا باطخلاا نب رمعل نورج اهملا لاق لاق ىرهزلا نع

 «الوةعادقوالؤس ااسلهلنا

 ىنادح نيسح ىبا نعديعس نبوررح نع مطاهوبا انن ةيالقولا انث دادغي ىرطنملا دمحا ندمخ# ىبريخا ٍِس

 سستلا نع هلأسا تنكس ابع نباى اف انيس هن نلظقللو لعب نب ىبحوانا تنك لاقى .نةمركعن : ميهار ١

 رحب نم فرغن اع اكفايتفلا نع ريبجن ديعسهلأسو برغلامأي ابا نغييحهلأسو

 نال نمحرلا دبعانم ةدئاز اننو رمينب ةبواعم انن رضنلا نب دمحا نب دمحانب هنولاب نيدمجا ندمت 5 4« ىتدح»

 ةوبضا تذخادقو مالغلا ىف ءاج ةطييناالا دادشنااب سابع نب ةلابع لاقلاق دادشن ةانمأإ ىنامصالا

 نعى ربخالا لاف لخ دف لاةهلنذد ا ةجاحالا ةعاسلاهذه ه.ءاجام تلمفلاق نذاتس باسبلاب لجرا ذهلاقف ةلوليقلل

 ثعباذا ثمبةللا ناحبست لق ثعبب قتملاقهناش يان ع تلق بلاطيفا نبيلع لاق لجريا تاق لجرلاكاذ
 * هنن رضالوا اذه لعناخد.الفاذهىنعاوجرخا تلقف» اجلا ءالؤهلوقاكلوهكارا!الا لاعفلاقروبقلايف نم[

 * نيخشلا طرش ىلع 8-3 هى ثيدحاده

 شح الا نعيبا ىن :دح ةدببع يلا ن رباني نيك : نباانث ىضاقلا قاحسا نب ليعمسا اننا رافصلا هللا دبعو:ا ينربخأ 3

 ةفوكلا لهاا بلياك ةمإخا باطما نب ره دنعادعاق تنك لاق اههنع هللا ىضر سابعن.| نع حلاصىنا نع
 لاقىلزنم تيناف بضنف لاق كنردبامو فا لاقف اوفلتخا تلتف للاهمحر زيكف اذكو اذك نارقلا مهم ًارقدق

 دوعاالهّللا رفثتسا تاقاعيش تاقتنك ل اقف هتساذ تقجالا كنلع تمنع لاّمفهل تالتع اف كلذ دعب يلا لسراف

 اذكواذك نارقلا أرقدق هن ايلا ىتك تلقت لقتلقى ذلا يلع تدعا الك يلعت منع لاتف اهدعب "ىلا

 هللا دهشنو اب اين دلا ةايملا يفهلوق كلج نم سانلا نمو تارق تلف تفع "يف ث يان هولا امل هذ

 ىلع
 |اناسل هلزا لوبكلا تف ؟ اذ سابع نبا وعدن اك انءانبا عدا رمعل نورجاهلا لاق ىرهزلا نع 4 رمعم
 « مطقنم(تلق)«ال وقع ايلقوالّؤ

 هلأساف سابع نناق !تنكلاق ىيح درا ةسمركسع ن , ميهاربا ىتثدح نيسحوا نع ديمسنب « ورم إف
 * رح نم فرغ امعاكف انتفلا نع كيرعدس هلأسو تيرتلا مايا نع لع ن ىيح هلأسو بسنلا نع

 تدخحلاة قو مالغلاىفءاج تبحجست الا ىل سابع نب الاق دادشنب هللادبع ان.ينامصالا نبا نمحرلادبعاتن 4 ولد ٍِؤ

 نم ثعب اذا هللا نادبس تاق ثعبد , تملاقهباش يا ن :رعتاق ىلع نع ّق والا اةفدل تنذاف لج ءاخ ةلوليقال ىحضم

 *(مخ) هني رضال و اا ذه يلع ناخد. الفاده ىنعاوج رخات تاقفءاتملا ءالّؤهلوقاكلوقكار االا لاقفلاقرو. هلا يف

 مهنم ًارقدق هلكت لهازا ناك نايا رع دنعادعاق ت تنك لاذ ضانع ن :أ نع اصيل نع 4 قيمنا ٍِ

 «كلذدعب يلا لس راف لوم تساف ضف لاق كب ردنامو فا لاَقف اوقاتخا تاقف هللا همر ريكف اذكواذك نارها

 تمزعلاةْف اهدعب هكا دوعاال هللا رفغتسا اني تلق تنك لاقفهتساذ تدجالا كلغ تمعلاقفهل تالتعاف

 هلوق كح نم سانلا نمو تأرقتاق تفرغ" يا نم لاقاوفاتخا تاقف تبل يدلال ع تدعاالا كيلع

 يف ( هم )

. 



 «(0جط ٠ «ةاعنملاةفريم بايك 4 هه.» .... 4 ضيفنا مم كردشسللا»
 غلق هللا.ب ا ذه ا هولتقاف

 * هاجر ملو ىراخبلا ط رش ىلع مي ثيدحاذه *سابعنا 4 لاف هنعهللا يضرايلع كا ذ

 نع ةبمش ان (الق) دوادوبا ورب رج نب بهوان قوز سم نب ميها ران توقعي نيدمح :سايغل ا وا# انمدخم »

 هللا لص ناس خيرا عا درك كلك لاق ةيبنع هلل :ىذر: سابع نلا. نعريبخ نب .ديعم نع رشلىلا

 مهلاسف لاق مةماغإ) ثيح نمش رمل ذ لاقهلثم نوئانلو هل فا فوغنل نمحرلادبع هللاتتف سولار او هيلع

 سايغ نايا ىل لاَ مق قرد ا ميضعل لاقو ةيفنتملاو هدي نانا ان هسجا مهضعل لا مفميتفلاو هللا'ر صن ءاجاذا نع

 0 هاجرخيملو نيخيشلا طرش لع حيو لبسي نعقلت امالا بنماذج هللاو رمت

 نب م ماع ان . دايز نددح اولا ديغان* لماك نب فس وانت قادسأ: نب ليعمساانم نافصلا هللا ديغ وبا ايربخا »

 باوتصا نم ايش الااع داذا.هنع هللا يضر باطحلاا نبرمع ناكلاق امهنع هللا ضر سابع نبا نعونبا نع بيلك

 هلو هيلع هللا ىلسض هللا -ل وسو نا لاّفةليل تاذوا مو تاذ اناعدف مهعم يناعد لسو هل او هيلا لص د

 لاقو هعسان مهضمب لاف اهنورر , ولا يب !قفذ رخناو الا نشملا ىف اهوسؤلاف متملع.دقانم ردقلا ةليل يف لاق لو

 مكيلالا كوع دام لاق تنماكت "تيم نا تلق لكسسال سابع نبا اي كلام لاقفمئلاثوهسماخ و هعباسميظنمب

 ىلاعتو كرام ارنا لس ج10 عناب هل للمال لزيز بطمتا لاذع تاتفاشلل ابا كيأزنغ لاف ىأرلوقا لاف

 ايضقو اينعو ايحاممفانتب افاتش ضر الا نقش ان !لاقو: عبس نوضرالاو عبس تاوامسلال اف عبسلا رك رثكأ

 لك بالام ضزالا تبا بال اوةقد» فتم لكوبتغتلمقئادحلاف اباو ةبك افوالقئادعتو الختو ايوتيؤاول

 : ىلا لاقمت هنا نوؤش وتين [ىذلا مالفلا اذه لاقام لثم اولوت ناميزم زمعا:(هنعن هلل !ىطز) رمع لاف يانلا

 «ماجرخ مو دانسالا حي هك ثردح اذه « ماكتف مهعم كن وعداؤاف ملكنا كتيمب نوي

 0 ازِرلادب ءأبا ميهاربا نب قاميسأ ان |مسرج كعب يف اتا لعن دخت عونا # قربخا ٍِظ

 3 1 ظ

 خانم ايع نبا. بو لاف ايلعتجللذ علها هلل تايم اوذيتال لوق لسودل ا او

 *( مخ )ثددحلا هللا رضن ءاجاذا نع مهأس رينا سابع نا « نع 9

 مهتم قاعد خايشالا اعد اذا رمح ناك لاق سابع نانع هتانع فيكن ١ مضاعات دايز نب 6 دحاولادبعإ»

 درا لمو# متماءدقام ردقلا ةليايف لاق سو هللا و يلع هنا لض هللا لوسر نا لاقف م وب تاذاناعدف

 للك ال سانع ثربااي كلام لاق هئلان هسماخ ةعباس عيضعب لاو ةمنلا مهضعل لاقفا مورو يا قفرخ هى

 ل جل كرس | كتأر نع لاقف ىأرب لوقا ت راق مكتلال ا كتوعد املاق تماكت تئش هعش نان لاق

 ايضقواءنعواحا رف ةانتب افاتش ضرالا ان ةشانا لاقو عبس ا عبس تاوارسلا لاق 0 هللا

 [ولاوقت نبا منزجعا ل انف: نمابتلا لك أرتالامم ضرألا:ترتتنا ام بلا ؤبابااو"ةيكاافو ابلغ قت دجيو الخضو انقذو

 * يصد لك كنعد اذانركت نا كتيتك ىالاعم مْ يعاود ورع :1ىذلا مالغلا اذسهلثم

١ 

 .!"لاَمف َلافابا و ناك هناده ره ىلا ةروسلا ًارقو.لسو هل او هيلع هللا لص هللا لويز لجاؤه تاقفلاةلوتام

 ةلذنملا ا ساما رقع ع عجتؤت



 ام

 0 رب رأ ذ

7 0 0 0 

 6#( جا> ٠ "ع ةءاحطلاةفرسسباتكاط: ١ جهد ١ #7 نفيخلتلا مم كو تسلا »

 سا راتللا يانا ارد انقنامحل انتراكت هنوف شيترق ميمج ناولاسا < نسانع نبا نم تبأر ذل.

 هل محمل َلاَثف هنابلع مهحاك أوكل ةملع تاخ دق لاق بهذ الو ئج نا ىلعر كقدج ناك اف قيبرطلا مم قاض

 اولأسام ثم مدازؤهنغهربخا الا ةىبش نع هولأساف لاق ةرحلاوتيبلا اوثلمىتحاواخ دف مهتلذ تع 3 لاق

 اولخ.ٍدف مبت ذ اف تجف: لاقىلخ ديلقاهمشاامو ضئارفلا نع لأس نا دارانملّقف جرخا ىللاقماوجر هنلاق

 جرخاىف لطفي مكناوخ !لاق 8 ” ةلثم مدا زوهن جربخلا الا .ةممولاسإ ةةزجملاو تيبل ااوثلم ىتح

 ةرحخلا و تيبلا | ؤئلم تح اولخ دفلاق لخدتتلف مالكلان مسي رغلاورعشلاو هيب رعلان :ءلاسنا دارا نم لف

 ١ # :نانلا نم ذحالا دهلثم تا ًاراف

 مزاح نأ رب رج يف ربخا ن وراه نب دن زئانن دوعسمن ديعساتبو رع ىوبحلا دما ندم سابعلاوبا © انزبخا »

 تلق لس وهلاو.هيلعتشا لصهللا لوسر تامالل اقامبعدّنلا ىض رسابعن اهم رس م لعب نع

 ناي كلانيعلاق ءايخا لو هل :اوهلطاما لص هللا ل وسر باكا ناق ملغلا باطتلف نالفأب يله راضنالا نملجرا

 تكتف عي م لسو هل او هيلع هللا لص هللا لزوسر تاصا نم سائلا قو كيلا نوج اتي سائلا رت 56

 هةءمس كو لو هللاو اوهيلع هلا لصهللا لؤسو تاما نملجرلا نع ىنغلبيل ثدغلا ناكَن ا ناطا تابقاو لاذ ١

 ةلوديق يلا جارختو ىمسو ىلع ب ىلا قسنف هنارب سلج اف هن 1ك لسو هلآو هيلع للا لص هللا ل وسر نم

 هللا وسر نعد ور كتءىنغلب ثيدح ل وقاف كتجاح ام كنع ءاجام لسودل او و هيلعطا شلل! لوس وممن

 نمانلا لاويتح لدبيلا,كتذ بف كاق ك ١ نا قحا انا .ل وفاف يلا ت تاسراآلا لوَةيف لس و هل اوهيلع هلا لص

 * هاج نم ملويراخبلاط رش ىلع يح ثي دخ | ده * ىنم لّمعا ناك ىتنلا ١ ذه لاف يلعا وعمتجا

 نبا كلل ذ غلف راثلاب مهقرحاف هنع لاى ذر يلع دسبع ىلع او درا اسان نا ةمركع نع قايتخسلا بوبا انب

 4: د لادب نم سو هلاو هيلع هلا ىلص هللا لوسزلوقل» مهتلتق تننكانا ت سنيك ىل اقف ١ ىبنع هللا ىطر سابع

 ةواتقاف مهلتاق تنك

 1 © ثيدحللا قيرطلا م قادهيتح اوممتجا سانلا تباردقل ارفع املناكل هب ترن

 ليلا :تلظنلف لهن راصناالا نم .لجرا تاه. ليو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر.ثام امللاق:سابع نبا.« نع »
 معلا يف سم د تاق( خ)ثب ديلا

 مهذتفانا:تنكول سابع نا! لاقف رانلاب ع مهقرجاف او دئرا اسانانا ةمركحعنع بوبا اش « ثراولادبع ف
 ةبلع هلال هللا لوسر تدمسيفال مهقرحا ةدوياقال ا( طلق وم لس ل ادور لل قاطع : لبق

 لاو :

 | لخسيلفهقفلاومازحلاو لالملا نع لاس نادا راند لقف جرخاى لاق متاوج رف لاق عكا 5 لاقمت زتكاواهنع

 [منارعا لت لح دازر غربخاالا ؟يلخوغمولاساق ةراطاو ىلا اوم ود ىئتحاولخ دف لاقومل تلق تعا

 |ةلاج اجل اخ ناكل كاثي بترد ايكلشمدرق نارلذ الماس لاق هلثم م دازو هب مربخا الا عام ولالا

 ٍيعسنب ثراولا.دبغانن.جاجحلا نب ميهاربا امن ىضاقلا احسان بليعمسا اننا رافصلا هللا دبع ونا  انربخا ٠
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 ْش جدلا هني دا ازااناوهفوازمو ن اقلا نعل أس نادير ناك نممملل قو جرخا نايا وير طاجد ًاضوق لل اقاءوبطو



 «() جف« ةباغملا ةنرس باتك» 4 هميط 4 صيغلتلا مم كزدتسلاا»
 0 ١ بيبشانث مصاعونا انث تادعت للا انثىابيشلا بوسي نب دم هللادبعوبا © اذ دح وبا

 لاقف غم روت ا ءاف ج رخل لسوهل آو هيلع هللا لض هللا لوسرال خدت لاق امه هلا ضر سابع نر نع

 ليوا هملع مهلا لسودل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاقفانا تقادم عنص نم لسومل اوهيلع هللا لص هلا لوسر

 * هاجس رخضإتو دانس الا مسي ثردح اذه «نارقلا

 معيب نب لن نع ء شمالا انث هن واعموبا انث رابملا دبعنب دمجا انث ب وممن دم سابعلاوبا 4 انن دح

 طرش لع حصص ثدإ دحاذع + دحا انم ءرشاعامانانسا كرد سايع نا ناوث هللادبع لاف لاق قورمسم نع

 ا » هاج رخم لو نيخيشلا

 / نع ةن واعم وب انئرمح نب نلادبعانث ميهارآنب قاحسا نب دمانت ليعمسا نب بوقعي نب دم « ين ربخا »

 لوقا ت تامفبنرسفنو ارق لعفي روتلا ةراوسس حتتف اذ مسوملا ىلعوهو سابعنبا ب تظخ لاق قيقش نع شمالا

 * تملسال مورلاو سراف هتعنس ولهلثم لجر مالكت ممسالو ترام

 نع املس نع نايس نع نيتك ن دمج انن رايسنب دمجاانب ىف وبحلا دمسا نب دم سابعلا ونا# ىتزبخنا 9

 طرش ىلع سير ثردح اذه« نابع نبا نأ رقلا ناجرت من لاق ١( )لا دبعنع قورسم نعىجضلا ينالمم

 * هاج رخم لو نيخيشلا :

 ديعسنب كلامانث ميكح نب لعاتت شيراز لج نيسحلا اس ةفوكلاب ظفاحلا مرادىلا نيرل < # ينربخا 2

 زوبلا عيوش ا يشوف جيلا ىلع سابع نباوىل بحاص وانا تججح لاق لئاوىنا نع شمالا ان نسل انا

 تردخاده# كسلشال كلرتلاا ذه ة طمس والجار اذه سؤ وم جرخاذام هللاناح.- اب ىحاصلاَعف اهرسغو ْ

 * هأح رخو دات الامس

 اص ىنأ نع ىلإملا ةزرح وان كس سن واتم رابط دبع نب دجااني تودع يدمج سايعلا وا# افي ِ

 ١ دوعسم نب هللا دبعوه : )1١(

 ها( ركنص لب تاق ) «سيعص

 *نيأ هيف تيبش (تاق) حب

 *(مخ) دحا انم هرشاع ام اننا كردا سابع نبا ناول هللادبع لاق قو رسم نع ىحضل ا ىلا ن نع « شمالا

 : جزر ابع نا نأ رقلا ناجرت مثلاق دوعسم نانع هنو

 ارق لمؤ جبملا لك سابع نباوىل بحاصو 1 تججح لاق لثاو يلا نع شمالا ان نايتس نب « كلام »

 هذال اذه تجلب راع هنأ زا خوش نام نامه اص لاق اهرسش و رولا ةروس

 « معيعص * تملس ال

 *تملسال مورلاو سراف هتممسول لاقو قيمش نع شمالا نع م ةيواعموبا »

 شوررق عيمج ناول سام ضانبع نا نم ترأردقل لاق اص ىنا نع ىلإملا ةزوا ان يكتب « سو و
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 يل 4 0 كر - ٍِه

 | «نارقلا ليوان هملع مبللا هللا ملسوهل اوهيلع هللا ٍلص ىنلانا سابع نبا نع ةمركححم انن رشننب « بيبش »ف

 © سأبع نب
2 



 عسا دس

 0 ريدم

 < ىبلا 0

 400 جال... «ةباسملا فار مم باتكا» ١ «همد: ٠٠١ : « صيخاتلا عم كو ذعسلا 9

 / يع لاقف فل ملاق ةدفذخا دحسلا يف قمل تح ة نعل ءادلا للاي او هيلع هللا ل هللا لوسر

 | تساف لاق هللادبسل اوشرفا كا لخد ايف, قااف.لاق.ةلذللا مت ا نإ ىلا ىتلما تاق.هث لاق هللا دبع تقف

 ا ظ هدام اها أوحي طال وبار مدام لاق هيالص طفح ىتح 2 الزإ سابعلايلا عدقتو:لاق حوت نم ةداسوب

 . | نمودقلا كلا ناحبس لاّمف:ءامسلاىلا هسأر مفرف هشارؤىلع يوحنا مالاءالظاض قامص وح ملف ملسو هلا أو

 لابفؤاقم خباوالاو هنا ءءايسلا قاف ناار فتش وج نأ ركل رؤس وعلا: نمد الاهل و م تارع ثالث

 (يفرتواب مث لصف لاق نيتلإ وط الو نين" ريصقت ايل نيتم او ا ووو نتبسامن

 ىلقفف لعجاوارو:ىناسإ ينل ءجاو ارون ىعمسفف لمجاوارون ىرصن يف لمجا مهلا لوق.هتممس هالص ىضَق

 قوفنم لءجاو ارون ىناخنم لعجاو ارون ىاما لعجا وارون ىلشنع لعجاو ارون ىنيع نعلعجا واروت

 طر ىلع مييعص ثيدحجاذه «ارون ىلوظع او ارون ك ءاَقل موي ىل لعجاو اروت ىنه لفسا نم لعجا وارون

 * ه اج رخم ملو نيخيشلا (

 ن ناهلس كنب بش زانت دح لعن , مضاع اننى املا قاحسا نب ليعمسا اتنرامصلا هللا ديع وبا. ان. زيخا

 ةيلع هللا ىيريبلا ىلإ هسا دنع هئبا :سافلا تس لاق لوق يلا تعمس لاقي ين دي سابعنب هللا دبعز يلع

 لاعف ماسو هل او هيلع هللا لص ىلا تفتلاف ل احر «للمو هاو هيل تيل ويلا رس هدول لما

 ةالصلا هيلع لث ربج كاذلاقالجر تأرمن لاق ادحا ى دنع تار له لاق ة ةعاس ذملاق ىبدبحاب تشحن تم

 لب واتلا هماعمبللا لاق كرمع رخآ يف كلل ذلمجم نا نكمل واين نوكي نإ الا ئمعالا قاخ هرب ملو مالسلاو

 3 ءاجرخم مودا دانسالا ح هك ثب دحاده# نامغالا لهان م هلءجاون دلا ىف هبتفو

 «انادحوو
 :أ لاق ةلالا مكب تبانا ىلا ىلرصا تاقهف لاق هللادبع تاقفاذه نم لاف ىبرق لاق هريغ دجسمما يف قبب ىتح

 ا دق -- نمانمالنا سابملايلا مدقت ولاق حوسم نم ةدا وتراف هللادبمل او ثرفالاق لخدايلف قحلاف

 53 ءايسلا لا هسأ ار مفرق هشا رفىلع قعوتسل مهطيطغ تممس ى تح يسب هلو او هيلع هللا لك هللالو رمد لاق

 : ملابقم .اقمنار رع | مخ ىح ح ضرالاو تاوهذلا قاخ ىذاالتم تاضثالل سودملاّك لاا ن ل م أف

 تقال ٌررؤا مث لاق لصف نيني وط الو نيتر يصقنات مر تكس ليتم المسرح دع أخو موكاوس نإلا

 :| ىلقف لعجاو ارون ىناسليف لعجاو اون نيس يف لمجاو ار ون ىرصب ينلعج ا ممللا لوش هتممس هءالص

 / قوفنم لعجاو ارو: ىناخ نم لْغَج او ارون ئاما لمجاو ارون ىلاهثنع لعجاو ارو ىنيعنع لعجاو ارو

 *( مخ ) اروىل مظعاوارون كءاقل مونى لمجاو ارونىن«للفسا نم لعجاواروت
 لإ هللا ىلص ىننلا ىلا هللادبع هنا ضائعلا: ثمب لو ينا تعءمسيلا اب لعن ةنراماط تن # باز »

 تم اقف لو هل اود يلع هللا ىلص ىلا ت تفنلافلجر ملسوهل آو هيلع هلا لص يلا دنعو هءارو مانق لو

 كك الا قالا قلخ هر ليربج كاذ لذ مالاق ادحا ىدبنع تنأر لهلاق ة ةعأ دس كملف ئيبخأب

 «ناعالا لها نم هلعحاو نادلا ىف هبقفو ليواتلا هملع مهللا ت لاقم كلرمع درا كلذ لمجد ا 5

 حي ©6142
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 01/111 ]|0000 1710 يف

 «(0ج» 4 ةلدملا ةرس باتكاطا ...42009٠ "4 صيخلتلا مكو دتبللا ١»
 ىواهرزلا نائس نب ديزي نب دمج ان ىزارلا ماحونا انب نادم بالجلا نادمحن نمجرلا دبع # انندح © ٍْ

 هل اوهييلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق امنع هللا ىضز رمحنبا نع عفان نع ىلملا دمتونا م حن ريوس
 مك نبىنا اهأرقا ناو نامع ءايح اهدشا ناو رم هلام! ىف املصا ناو ركبوا | 0 نا لسو
 ناو لبجن هلام م ارحلاو لالحلاب املعا ناو بلاط نا ن .ىلع اه اضقا نايا نب ديز امضرفا ناو

 *سايعن 0 ةمالا هذهربجناو حا ى ن ةدييعوا ةمالا هديا نيلل ن ذاو رذوا ةحجلا,ةدصا

 نب هامحانن (الاق)لضفلان مراعو برحنن ناهلسانت قادسا نب ليغمسا ان رافصلا هللا دبع ونا 4 انربخا

 دجا اللقالتو سابعنبا ىنم, رجبلا كاذىلا لاف ةيلهالا رخعا مومل راج دنع زك د لاق راني هنب و رمت نع ديز

 نا. ناكلاق دها نع شمالا انن ةماسا وبا انثريع نا انن قاحسا نب ليعمسا اننا هللا دبع ونا « انربخاو )ف

 ْ «.ديلع اة يشكتل تلا سا اج
 يفا ان نسملا نب دم نيرمانلقثلا قاحسانب دمحم اس ىيحينب دم نب مها ربا قاحسا ونا انا دحو ف
 ندم انت دح و (لاق)+ ةمالا ه ذه ربح سابعن اناك لاق ةيفنلا ن ذم نع يزوثلا ز ذنم نغ كل رش تن

 ٠ دهربج وهو تام ع تامدهلو طق سايعن الثم تاراملاق دها# نع مين يلا نأ نع قادس 9 حابصلا 0

 * ةمالا ه ذه يف اب رثام مويلا سابع نتامءؤ: لعند لاقو ةمالا

 | ناكلاق دهاجت نع شمالا ةماسا وبا انئناهنع ن ىلع نب نونا ان بوسي ندم سارملاونا  انندح ف

 : 7 ير نطل تت ناكل

 ضف دجمم ا ىلا تقاطناف ةليل لسومل اوهيلعلا لبصلل ا ل وسر لابتي لاق هنع هللا ىض رسابعلا يب سما لاق هبسأ نك : سابعنب هللادبع نبىلع ينثدح لاق ورم نبلابنلا نثدح قاحساىباني سل وي(١)ْنب ركبوباخيشلا 4 انلدح ف

 ١؟ دنسلا نم ةاوز ا طقس()

 ساسبعنب ناديا بالا تحرج .ناوهركذ سيد نم اهواس نع مفان ن ع مهيكح نإ 0 نعإ»

 ظ « طقاس يوك (تلق)
 « سابع نبا ينميرحبلا كذا لاف ةلهالا رجا موحل راجدنع ركذ لاق راند نإ و رمتنع دبز نب دامح

 سابع نبا ناك لاق ةيفنملا نبا نعوههملعةرثكل رجبلا ىمسأ سابع نيا براك لاق مها نع « شمم.الا »

 < ةم الا هذه ربح

 نبالاق«وةمالاهذهربح وهو تام موب تامدقلو طق سابعنبا لثم تءأراملا دهاعنع 4 حيبجنىا نبا ف:
 ان ةمالاو دهىابر تاممويلا تاممو ةيفنحلا

بع نإ هللا دبع نب ىلع ينثد> و رم نب لاهمملا ىندج قاجسا يا نب # ساو 0
 لاق سايعلا يل مالاق هبا نع سا

 ءاشملا راسو هل اوهيلعألا 8 هلال وسر لصف هجيج تةلطنافةليل نك هادم 2 تايب لات

 ءاارحلا ىسن سام نل ناكل :٠ ©6 سامو فاد وح

 3 مييي هس باد تح

 ئإ 5

 قينعا م # ةملع ة



 4 نبال يتلاءاعد. 9 ينو 2 2 226ج

 «نينس ثالث ةرجمملا لبق بعيثلا ف دلوو ةنس نيعبسو ىد>|ناوهو سابع نب هللادبع ساسيعلا وا |.

 « يمص ليواتلاهملعو نيددلا يفههتفورالا لاقفاءوتطوهل تعضوف ةلؤهيم ثَف مس وةلاوإ

 «(0ج» « ةباحملاةة م باتكط» 4004 » ١ « صيخللا عم كو دتلا »
 امدهارلا هللادبع نيد هللا دبعوب(هانربخاف)د.مس ثيدحاما# قاحسا ننأ نع ى دولا دز. نب سراداو

 "سب نع قاحسأ و |نعشو عىان ديمساة ثراملا نيدلاانثركييفا نيدحجانثىضاقلاق ادعس أن ب ليمعسا
 تنتخ دقوةرشعس مخ نبااناو لس وهل او هيلع هللا لبص هللا لوسر يفوت لاقامممعهللا ىضر سابع نبا نع ريبج
 برقا قاحساىا ةءاورو سابع نلانس يفريبج نب ديعس ىلع وباو قاحسا وبا فاتخا هللا همحر ىضاقلا لاق

 « هنس ف. فالتخ الا راس نءيلو اوهو ماج ريو نيخيشلا ط رش لعسصص ثيدح اذه« باوصلاولا
 تاملاق هللادبع نإ تءصمازت ىنرملا قاحسا ن ميهاربا انن هيولاب نب دمجا نب دمر كمي وا « ىتدح »

 دانرلا يلا نبا انث ىمشاملا دواد نب نايلي نم زيزعلا دبع ن ىلع انا قادسا نبركب وبا خيشلا # انربخا ف

 ةيعش ان: جاجح اندحو ىلع لاق# ساي رعلا انا ىنكي ناك لاق ايت سان نب هللادبع نب دمج نب م الا نع

 *سابعلا ابا اب سايع نبال تلق لاق لفو: ين نع

 ,س وبينا نع ديعبسنب ى بح ان ده رسم نب هدسم اني قاحسا نري ليعمسا اننرامصلا هللادبعوبا  انربخا »
 هلا لص ىنلا تيتالاق اههتع هللا يضر سابعن ا نع بورك ىفا نع راشد نبور نع ةريغص ىنان متاح وهو
 الف تسنؤ ١ هءالص ىلع لبقا ايلف هءادج ىنماقاف ىف ذخاف هءارو تمقف لاانسم لصيوهو لس وهل اوهيلع

 هللااعدف هنححاف هللا لودر تناو كءاذج صب نادحالىفينبام تلق سنختف ىلاذح كلمجا كلاملاق فرصنا

 «ةقايببلا هدم هاج رخل ونيخيشلا ط رش لع مييعص ثردح اذه# يلع و»امهف يندد زنا

 ماج امن (الاق) ةملسواو برح نب ناملس ان ىسو دسلا ىلعزت ما ماشه امن لدفلا امج ن يلع © انثدح 2

 هللالوسر ناك لاق امين هللا ىطر نساع يانغ رج زب ديعس نع ميتخ نب نامع نب هللا دبع نع هيا

 لاَتفا ءوضو سابعلان مّللا دبعشلا عضو ةن ةءوميم هلت لاّمفاءويضو هلتبضرفنب وميم تيد ف ذل وهل اوهيلعهللا لص

 ش 1 ماجر لو دانسالا حي ثيدح اذه ليوواتلا هماعو ندلايف هبمفمبللا

4-9 0 
 : | 5( مخ )قاحسا نبا نع ةيو عيل نل ديعس عب اب« ةنس ةرشع

 © نينس ثالثب ةرجهلا لبق بعشلابدلو بعصم# لاقو

 لا اي
 بان ”/ لاف ضاعن نع بيركنع راند نل ورمع نع ةريغصىلا نإ ؛ ماحوه سنوب ىلا نع 4 ناطقلا )»

 تسخن هنالص لع لبق! الف هءاذح ىنماقافىفذخاف هءارو تمقف ليلا رعأ نملبصي وهو مس وهل !ودهيلع لا ص

 هبحاق هللالوسر تنناو كل: ءاذح لصن نإ ديحال اير ام تلق نيلغتف ىاذخ“ كالمج | كلام لاق فرصنا ايف

 *(مخ)هنع ددسم انثقاحسا نب ليعمسا انث راغصلا هللا دبع ونا انريخا # اماعو رهف يف ديزي ناهللااعدف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرناك سابعنب ا نع .ريبجنب ديس نع مهينخ نب نامعنب هللادبع نع ةماسنب # دامح »

 «نع)
5 



 40 جال كل فل « هت« © « نميخاتلا عم كردتلا» .
 قاحلا ينانع ةبعش ان ا رت رج نب بهوانت قوزوسم نب: مهارنا انث كتياوقعلا ' دم سابعلا وا « ًاندخإلا :

 « ورمع ابا اب قرا نب د ىل تلف لاق

 لاق قاحسنا يبا نع ةبعشانت ميها ربا نب سما :* زب زملادبع ن لعأللا قاكيل ن ركب وا خيشلا 4 انربخا ف

 هيلع هللا لص يلا نفك ورب انا تقف لجرالا هنياوىيبام قرا نب ذب ز مهفو نوقستس نانلا ج رخ

 0 ميسا ورم اا دولاب

 تعمس لاق ءالعلاونا لصاك انثميمن وبا أن ىرافتلا مزاح دما ان ةقوكلل ابىاريشلا لعن دمع #« يكربخا

 اد يحصل يحرص قلق كافل طرا جلب وس اوفر يا عرس دز

 هناَدْمَْ هلماَرَخ دشا ناك موبانيلع ىلا ام موبيف حسكق حو ريرماف مخرب دغ ىلل انيبتتا ىتح سو هلاو هيلع

 كش وا يتاو هلبق كراك ىلا قلعاشتنت قاءاحالاظفا ىجل4 اإل را 10

 ةنع هللا ىضر يلع دب دخ اف ما ةم لجو نع هللا بات او .دساولتل نا ءدا نأ

 | ذه * هالوم يلبف هالومتنك نملاق (١)عاهلوسرو هللا او ولاق مكسفنا نم مكب ىلوا نم سانا ام .! ب لاققأ

 ' * هاجر لو دانسالا مديح ثي دنخ

 هه امهنع هللا ىضر تاطمللا دبعو سابع نب هللا دبع رك ذ زيوس ش

 ىيحن نب دنس نب ىبحان(الاق) "فاه نباص ندم رفعج واو ظفاحلا بوم, نيدمح هللادبعوبا# انربخا 5

 سابع نبأ نعريبج نب ديعس نع قاحسا ىلا نعةبعش انثى اان :ئوشلاا# داعم نب هللا ذيبع انيهنع هللا ىضر ديبشلا

 تامبط نب ميهاز [هاور ذكهو 3 تكن نخل نبااناو ملسوهل او هيلعَللا لص ىلا يف ون لاقاوبنعىلاعتاّللا ىضر

 و ىس تاق :..دمتم نئانعلا وا هان ذك )دواد يلا ثدحاما *ةبعش ن ء ذلاخ نب د.لولا )ايطلا دواد واو

 ىريعشلا هللادبع نيدمجح (هانريخاف)ن امبط 7 ميقاربا ثردح اماو# ةيعشاتث دواد ولان ق ءز نس نل م

 ىزتملا ديلولا نيدارعانث ىنقثلا قاحسا نب دمج اننى نب دمش نب مها رئانث هللا دبع نإ صفح انث ماصع نب. رشح انث
 سابع نلا نع ثدح ريبج نيديعس تعمس لاق قاحسا ولا يبربخا ةبعش انثىلا ىعالا نبادلاخ نب ديلولاان#

 ةيو ع ىلا نبديعس هاو (نكينو ةرشع سم نبااناو لطو هل اوهيلع هللا لص ينلا ينو لاق امهنع هللا ىذر

 )١( ىلب اولاق مكسفتا نم مكب ىلوا تسلا ةرابعلا هذه :هاهنم طقس ١١ ١

 » مورحابا اهل تاقفلجرالاهنس و ىنامةرا نب دم , زمهيفو نوةستسااوجرخ لاق قاحسا ىنا نع # ةبعش

 مزةرف علامك غ5 تاق رشع علاق ة لو هلو هيلع للا لص ىبنلا | نت (1

 انجرختلاو را نب دب زنع ةدعجنب ىيح نع تنبات يان بييح ثعمس ءالئلاوا لذاك اننا 3 ميعأ واه

  6ناكموا :ءلعفلا أم مون ىف حاكف حو رب رماف 6 دعوا انهت ع لو هلاو هيلع هللا لص ا

  9يي #« ثم دحلا هنمارح 0

 دي سابع ن هللا درع زو

 سخن نبأ اناوراسو هلآو يلعتلا لص هلا لوس يفوت سابع نبا نع ريبج نإ ديعس نع قاحشا ىلا نعم ةبعش )»

 0 6 ون ِظ ةونغ ءهيعد د 2

#7 0 
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 «(0ج» 4 ةءاحصلاةف ريم باتكطا 2 ه4 ٠ « صيخلتلا مم ك ويدتسلا 9
 ثراحلا دقاوونا لاقرمع نبدمانن جبرفلا نب نيسملا انثث مهجلا نب نسما قاهنصالا لادبعوا « ىتدخإلا

 دقاووبا لو :ريفعنب.ريثكن ديعس تممسلاق ىدج انث لضفلا نب دم نب ليعمسا (ينربخاو)« كلامنا

 كراكو مهلامإالا متدق ناك و ماعز عجشل نب ةائمدنع نقي نإ زباج نب ديسا نإ ف وعنإ ثراحلا يئيللا

 مئانامز لسودلا !و هيلع 0 هللا لوسردمل دقاووا ىهبو منفلا مونركبنب دعسو: ةزمضو ثيل ىنب ءاولهعم

 هاه تاموب ةنس !مرواخل 15مل جرخ
 هللادبع نع حرج نااانمزم ندم اننئجرفلا نبنيسملانن مهلا نب نسما يباهصالا تادبعوا 58 2

 ةربدم ىف ع هاتفدف تانوونف تامئذلا هيضرص ف ينللا ايدعلاق شح ريب نبمفاب نع مينخنب نامءناا

 ةكعتاف رواجو جحمث ةنبدملاىفا ناك نمج تام نم اهف نفدهنال نيرجابملا ةربقم تيمس اعناوٍنفن نب رجابمل
 نيتسو نام ةنس:ىئيللا دقاؤورا واب ةلطبرؤلا دقاووبا مهنم ةربقملا هذهيف نفدي ناككا

 :غ ' «ةنِس نيذاعو سمخ نبا وهو

 ىركيلا ديرب ن هّللاديعانيرامب نلماشهاتب يبا ينثدج نار يمنب ليعمسا نيدمح نيدمجا نيسملا وبا# انيدح »

 هللا لوسزدنع الاج تنك ل اةغثبللا دقاو ىلا ىنثدح ةحلط نب ىسومىمع ىنثد> ةحلط نب ىيحبنب قاحساانن
 لو هلو هيلع هللا لص هللا ٍلوسر هجو ريغتفهن ذا مقتلاف تاااذ هتيكر ىتبكر سع ملسووهلاو هيلع هللا لص

 يواب نم ددهتبوىفد دعت لباب رب سصأع لوسر اذهلاقمث ليسوهلاو اوهيلع هللا لوضمر راسايملا مدلارابو ُ

 «راصنالا ئعبةلبق ىنبوليعبسادلوب لجو زعهللا هب ةنالك دع دقو يم ا

 نب نم 07 :ايلا 1 بحي وبان" ىيصاملا نافع نب ىلع نب :نسما انب بوسي نيدحم ساسلا وبا اني دح »

 ىرينمماوقذا لسوول اويمع هللا ٍلِض هللا لوسر,لاق لوت قيالادقاوأا عمسهبأ بيس بيسي نبديعس نعنيما

 ب ةنجلا يف باور

 4 هنع هللا ىطر يراصنالا مترالا نب ديزركذ د ]م

 ديزلا# ىريبلا ةلدعد بصمات, ينرملا قاحسا نب مييهاربا انئهنولاب ندمان ب دمج 1 وام يتدح »

 "قوتو و رمعابا ىنكي ناكو جرزملا نيس نب ةبلعث نب ىغالانب كليب نامنلا نب سيقنبدز نب مترانإا
 *« نيتسو نا ةنس دعو ان راتخلا نمر ةفوكلا

 4« انثدح © ع

 * ةنس نينامبو سمج نع نيتسو نامي ةنس ةكع تام ريفعن. ديعسلاق

 هللا لوسر لاقلومت ىئيللا دقاوابا عمس هنا بيسملا نب ديمسنعنيما نب نمجرلا ديعانيناما ديما دبع ف

 « ةنملا يف بتاور ىربنم محاوق نا ملسودل او هيلعللا لص

 -( ىراصنإلا مران ديز ز»>-

 * بمصم هلق نيتس و نام ةنس ةفوكل اي تامورم وا

0 60 

 00 ا ا ا ا



 4« 60ج «ةباحملا فرس اب اتكط 4 همط 4 صيخللام كوادتسملا »ا
 هللا ينالوا ةحااؤرنإ تاطضالا لا ةحاور تبن ةرمهفاو جرزحلا ن راجل نب رزان ليكن ا ْ

 : * للادنعأبا مو

 هدنع انسلج لاق مزح نب وزمن ددمج نارك ىلا نإ هللادبع نعزي زملادنبع ن نمحرلا دبع © انيدح »»

 دلو ريشل نب ناعنلا لاف ةئدملا لضسوهل ار اوهيلع هللاٍلص للا لؤسو مودق دعب راضن الا نم.دولوم لوا كلف

 ةحلظيا ن هللا دبع اوركّذف لاق ة هنس نم لقاوا ةنسب ةندملا لسوهل اوهيلع هللا لص هللال وسر مدق نا دعب

 ا تمدق نادعب ةتدلوف هنالماح ميلس ما ثناكوللاّدف

 لو رهسمابا تعمسلاق تمحا نإ تراس أر يللا دبغنب لعأنا قادسا ن ركبوا خيشلا «انربخا لا

 , 10011 :هةليف تق صخخو ةيملس نيب اهفريشد نب: نازل لقا
 ةملسمو ىنتثلا واذ نا بوقعي انبىنبادملا دم نب ىلع ابنت ىتشاحلا تابص نندمس:ةءاضلا ىضاق 6 ينربخاف وف
 نيتنسو ميرا ةنم ةجحلا ىذنم فضنال ناكو طهار ج رع سيقنب كلاحضلالتقامل (اولاق) امهريغو براحم نا

 نبال اندو اخ اهلعالئاع ناكو نصمم بجبن ا ريش نارتثلا خراف: متنا اور ةف الخ يف ْ

 « هسأر' از حاو .ةواتمف نصمج لها :هنلطف ةرمبزلا»

 (انثدح سو اوهيلع هللا لص الون نم ريشل ن نامتلا عاتس نيخيحسلا ىف تاياورلا# تضادقو 9[

 نسسحلا نع ةلاضف نت كتزاتلا ان لأ و مهاعانأ ضن نب زم انن»ل دعلا و ىضنم نإ نب نب ورمجأ
 ىدن نب نا كوقت : هانمتسف لطسوهلا1و هيلع هللا لص هللا لور انبعص لاق امهنع هللا ىضر ريشل نب ناهنلا نع

 امقمهتالخ ماوقا عيبا رفاك ميبصنو انما مىسعؤارف اك ىسءوانم ؤما بف لج لا حيبصي لظلا ليللا مطقك اننفةعاسلا

 ا فوم اناسْحا لوَقع الباروص انتر دقل هللاو نسخلا لاق:رييس اينابلا نم ضرتن

 عزيملان 3 هند مثدحا يس نإيكروا لوحورو نيممردب لو دنغب

 لق[ هنغ هللا لغز :يالادساوياركك لع

 | بلا دقاد ىلا هلا ٍهاط انخ ع ن ةفيلخ اني يرتننلا ايركو نب ىموم انل.ىتثلا بوقمير نب دما « ىف ربخا »

 *ثبل نإ 201 نب ةانم دبع نب ربان / ل ا

 م

 لايعنلا نا و دن يتنادملا رك ذو ةلي صمحو ةيملس نيب لتق رهمص وبالاق «ةنب دملا لسو هل اون هيلع هللا لص
 2م لل مغحزما ةيطق رم انام .ال اعادو' فاش بو رمملا داراف صم. ىلع ناك

 هانمميف ملسو هل او أ بلع هللا ٍلضدنلا لوس زانب لاق يهد نامتلا» نءنسيلا نع ُةلاضف نب « كرابم و

 « ثب دحلا ملا ليلا طق اي ةيالايي دب نيب نا لو

 بيك يللا دقاو ونا زج

 .* عتفلاعون ثيليغ اول هس ناكو كلام نب ثلا ئدنقاو لالا و ةفيخ ءابم فرج ن هديا
 ع تت توون
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 اق 0 ,
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 ' ه0 هنطزلا# تربو _ 40ج . < سوس  كااوسو
 مهدجو' تا هللا وزال تيارا لاق مويلااذها :وموصيلف:كيطوق لضلاق ءارّوشاع مونهتنب لسومل اوهيلخأ

 « هاجرت لو دانس الا سيخ ثيدح اذه# ميمو رخ !.اومتيلف لاقاونمطدق

 دع هنع هللا ىضر نعازمللا نوملا نب هرصنب ناهس كد زيدح
 رم نب دمجانث ب رفلا نل نيسحلاانث' ةلقصم انث مهلا نب نب سلا انثئاببضصالاة ملا نيدخم هللادبعوبا © انثادح ف

 00 رك و ناقل نق برد دام نوما نإ ذرصنب ناملس لاق

 | تاكو قاملس لسو هلو هيلا لص ما كوسر هايس لسا راسب همنسا ناكو لسوفلو هيلع هللا لص يبل

 | نيفصهنع هللا ىضو يلعنينم ولا زيما عمدبشو نودلنا املزت نيح ةفوكلا لزنو هموقيف فرشو ةيلاع نس هل

 | كلت يف رص نب ناملس لتعف لجرافاخلا ةعبرآ هئنار تحصو اههنع هللا قطر لع خو نيسملا موب لطب جرخهنامم

 « ةنس نيعسلو ثالث نبل لتق»وب نافاس ناكو مكحلا نإ قاوم ىلاهسأر لمحو ةمقولا

 ندم تمس لوقت قادس ندم سابملاابا تننس لو ىيح نبدم نب ميهاربا قاحساابا # تءمس إف

 ٍْ دايز هللاديبع ةرصنب ناملس تق نادعب اذه درصن ناماس ديعيلا ئازاعخللا لتق لو ىزاخبلاليممسا

 00 ناملس لتقلاق 4 هللا دبعن عانت ءاجرن دمج انث ىاقلا را زالصتم م يبهيمدألا دح 9و

 ٌ نا « دان نبا

 ' يب سي[ هنع هللا ذر ازمير ىأ كك. 1

 قزح نب بسك جرش نازي نب ةللادبعز دمحانتم ةبشقنب كنمتسا عا قانسا ْن 2 وا خيشلا# انربخا ف

 هنارعالباوخ قكدتف ف اناث هملاو ئينوؤام'ةيضعلا قالوا

 مك[ هنع هللا ىضر ئراصنالا دعس نب ريشن نب ناهنلار كد ]دس 7

 يرحلا قاحسا نب ميهارا قارعلاب هرصع ماما ان هللاهمحر بالملا هولاب نب دمحا نيدح ركبوا« ىثدح »
 ةبلعث نب زغالا ؛كلام نب ديز نب سالخ ن ةبلغث نبدعس نب ريشل نب نامنلا لاق ىريب لا هللا دسبع نب بعصماُد

 نبا ْ 0 : :
 اوبمط دف عت دجو نآ للالوسرأب تيرا م "ولآ اذه !'وم وصف كني وفم لاق + رس يل

 © حيبص همهم ون رخآ اومتلف لاق

 سه ةبعص هل ف رطموباىازملا نوملا نب درصنب ناملس وح
 تل يق لتقف نال[ هلأ منو نينا دب بلطي جرخ مت يلع عم نيفص دهش « ىدقاولا لاقؤطا

 ه دايز نبهللاديبع هلتق يندملان: ا نيعساو اناث شاعولاق ناورمىلا هسأر لمحو ةمقولا

 4 ىعازخلا يرش وامس
 « نيتس و نامت ةنس تام ورمع هرب دلو خ ليقو ورم نب سمك

 م يراصنالا دِمس ْن ريشب نب نامنلا زم+
 مائوسر عادم راصتالا ترم دولوم لوا هبل لئق ةعا وز نإ.ةللا دبع ت خا ةحاوز تن ةرمع هماو

 هللا لص 2
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 «(0ج»  «ةباحضلاةنرمس ب اتكإ» 4 همه. « صيخلتلا عمك ودتسلا»
 تاغ. هنع هلا نضر ىعلتسالا را زم ءاحسا نط دلجب نع. هل زعاتأ وتل فن دالطط نب ذيل 6 ىتت دج 3

 تبر دفت دق تلق مصفلاقتال. تلق ءامسا اب مويلا تمصال اقف ءارونشاع موب لسو هلو هيلع هللا لص ىبنلا لع ْ

 ىلع ت درو ىتح بحر تاج دافى ديب ىلعن ت .ذخافءامسا لاقا وموصيلف كموقرصو قيام مصلاق هللا لوسراي

 د وح للا

 #4 ةيقاوموصت نا

 * ةتس نينلع ودا وهو نيتوعس ةنبم را ول ءايسا'

 نبدمج ماهوالاقشيرحلا نب ديزانت ىزاوهالا نادبعانب ذابارتساب ظفامادحاولادبعنب رييزلا «ين ربا

 ادنهو ءامساىرا تنكام لام دنع هلأ خمر ةري رخال نع نب ريس ن د نع ميها ربا نب لد ديزيات ناقرزلا

 *نيجاتحم اكوا  امهسم دخو هبا اهيمورل لوط نملسوهل او هيلا لضءفا لوسرل نيم داخالا ةيبراس ىببا:

 4 هنع هللا ىذر ىيلسالا ةيراح نب دنه ز5- :

 ىيلسالا ةيراجنب دنهلاق رم ن يدمج انن جرفلا نب ؛نيسملا اان مهلا نب نسحلااانبيتاهصالا هتبادبع و. انيدح 8#

 يلعنينمؤملا ريما ةفالخ يف ةنيدملاب ةيراح نب دنه تامو لسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم. ةييبدلادهش

 همنا عودا وضرلا ةنياوديشو مليح ردي لا ل يناير كج ةياغم .1ليقو هنع هللا ىضري

 ه8 بيعس نب ةيراحونب كلامو ةيلسو ةلاضِفو نارمحو بروذوشارخودنهو

 ثايغن تلادبعوا نديزانث مصاعوبانثةيالق وبااتب نادربةرطنت :مصالا ندم نيدمنيسملاوا © يتربخا » !

 ءاروشاع موب ملسا نم الجر ثم لسو هل ”اوهيلع للالِص لال وسر نا هنع للا ىضر عوكألا نب ةملس انثدح ْ

 لوبسرلاوه.ءامسا ناب ةياورلا تمدقتدق ههموب يفت مصيلف لكا نكي ل نمو .هموص متيلف ب رشو لكأ نم لامع

 ْ « دنههدايورو كلذدينأ

 نع بيهوانث ىوَرْملا ماشه وبااث متيملا نب دم صوح الاون انثو رم يتريصلادمم نيركب هانربخا طا

 هللا لص يبنلا نادنع هللا ىضر ةراخ نب دنهةنا نع ةيراح نإ دته نب ىبحت نعىملس الا ةلم رخنب نمرلاَدبع

 ىرا تنك أم لاق ةريره ىبا نع نب. ريس نب دم نع ميه اربا نب دياز ان ىزاوه الا « ماه وبا »

 ٠ نيجاتع اكو

 سه( ىبلس الا ةيراخ نب دانه ]بس

 ءامس امو ناوبط رلا ةمساودهش ةوخا ةبإ مهنا ليبقو يلع ةفالخ يف تامو ةيبب دحلا ديك ىدقاولا 4 لاق »

 « ديعس نب ةيراحون كلامو ةملسو ةلاضفو ثارمحو بي وذو شارخو دنهو

 آو هيلا ليم ينلا نا هيلز ةنراط ةنقازي يع نلجنالا ةلمرحن نجرلا دعس 3

 ,| نو لاق ىازحلا رذنلا نب ميهاربا ىتثدح سنووا ىنريخا قاخسا نب دمنا فوتعي ندم #إ يب ينربخا »|

 . هأيا اعتمدخو هناباهموزل لوط نر لسوهل او هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نيمذاخالا ةئراح ىنبا | دنهو ءايسا

 «ئلسالا ةن دعنا دنه»

 ع« نمد

 ِ 3 كف ورب كر



 را يك 9 2-0 7 00
 ل مسمن اي سلا بر ةناوسسا اع

 « مهد مس

 ١ ةءاحصلا ةفرعم باتك) « ه9 : يخل م كردتسلا» « 000

 لف وكلا سفن ورم ينربخا ري ندمان ىصملا ةبتغوبأ ان بوتمي ندم نابملاوا 4 انندح اف

 أذهنم تاقفهساح ردتا نميف ينك و لاق هوردتا سادلا , رايق لجر لبقاذا نا وجي ىدلاو عمتنتكا

 م صاعلا نيو محن هادم ادهاولاق لجرلا : :

 امنا دمي نوراهز دير لشن دما راغصلا هللا دبع ندم هلا دعوا © انيدخ لف

 بضغلاو ع اًضِرلا ف تاق مين لاق كتم عمسلاام بنك اف ىذا هللا لوسراب تاقلاق 3 هديج نع هبا نع ثيعش نبأ

 هاجزخ لو دانسمالا مييمص# امحنالا بضقللاو ءاضرلا دنع لوقاذا ىف مش.ال هناف من لأق «

 يدلاو وم راوي رجلا 17 بج هبيتقن 01 0 2

 ا هيفا: دبع اي ملا لق ا

 تضعي دب م 1 0 00 رتفأ ن .مم باخ دقو

 رداع ووش مها 000 0 1 ءانا مجم

 لاق ىذلاب هريخاف هيلا 00 عجرفار انام وربالواليل |مورب سانلا قوس ران اماف رشحلا وأ ماو

0 

 دك هعالا ىضو ىراغ ا "جاكم

 وو اي 0

 لاق كنم عمسا ام بتك"افىلن ذانادتلا لون ابتاق ه دج نع هبا نع بيعشنب ورمت نع قاحسا# نبا

8 

 « ميك امحالا ى ضفلاوءاضرلا دنعلوقا لا ىجب تبني ال هناف رعت لاق بضغلاو ٠ اضرلا ىف تاق متن |

 لاف. نسانلاىتف زونرمعن هللا دبع رابحالا بعك ىأرلاق ىلا ةفيلخ نب سنخالا نع ةرامص نع ءمررجإل

 ماسلا 35 تالع رمالمل لق لاف هباحصا نمالججر هيلا ل راف صاملا ن و رمح ن هللا ديعاولاق اذه نم

 قرع هلس لام لج ىلا بمكه يلع دامافلاق بضغب لو بمكق دصلانف كلذ هل لاف لجل هاباف با لعب
 ايي كل غلا لها, حب او راو متم نبا نيملسلا حا ورا نع ووه أم رم هلا

 اهنو رب سانلا قوسرانف ريشملا ,لوا اماو ءامنص, عمتجتف ك رشلا لها ح اورااماو ءاحب راب عمتجتف نيماسلا

 سنخالا (تلق)#.هولسف ملاءاذه ق دصلاف لاق يدذلاب ه نيخاف هيلا سك ل وسر مجرفاراه اهنوربال واليل

 ١ «.ه ريغ و مث اح واا هاوقوءافمضلا يف يراخبلا هعد وا ريبكح ىببان

 4 يبا ىراصنالا هن راحنب ءايسا لهدس

 ظ '1! ه/ ةلظ نينا اوهونيلسو تسةنس يفوت يازألا ميعازا 4« .لاق

 «مايهوبا » 0( 02



 0ذ|0أ110101010|||*|]|]زإز|ز]ز] ]ك١

 مدور ةضاذ ولا اهلا م ننل نووتتمال
 نيرجاهملا نمير ةمب را نم ارثلا اوذخلاةلسو هل او هيلعانلا لص ىننلا نع امهنع هللا ىطرو رم نب هللادبع

 صخو لاقو لبج نبذاعمو علو ,ىلاو 4 ةفيدح ى !ىلوم اسو دوعسم نب هللا دبع نم راصنالا نم نيلجرو

 ««هاج رخم لو دانسالا حيحص ثيدح | ذه# ةملكبدوعسم نب هللا دبع

 جاجملانبهبنم تنبةطب رورمم نب هللادبع ما ديال الاغا ي نع هببا نع ماشلابب يعشن, ورم ينثدح ىجمجا

 هللادبعوريخم ت تلاقهقادبع ماي تنا فيكل ا موب تاذاهاناذ لس وهل اوهنيلع هللا لص هللا لوسرب فطلت

 نوع ان ناكامقو لئاقاف جرخانا ماما هاك :ااب لاق لئاعف جرخا نيفص مو هوا هللاق امدلا كردق لجر

 هل ”اوهيلعللا لصةتلا لوس ردهع نم تاكا“ لع 0 كدخفا لاق تعمسد فاه سو 17 اوهيلع هللا لص هللالوسر

 جر لاق لئاقنا كوع يا أقصاعلا نب و رمتلابا عطا لاقف ىد» يقاهعضوف كدي دخاهاكيلالسو

 # هللادبعلاق بزملا تعضوامف لئاقت

 باو ذلا امم باشام و نيفصن * ١ ىدبشمو ىافملج تدبشول

 انما هض رمز ملت ايماسيم ١ همهم أكاق زلال يح !زءا ةيقط
 فاتك تن تنججراو مهنم بئاتك « ' انل تتبئاءارساولودق ثاقا ذا

 ارا ناىرب لباتلتف ايلع * اومياس نا ىرن ااانل اولاقف

 ثلا ىتثدح ريككنب ىيحلاتت ناحلم نب ميه ارنا نب دمحا أبنا قاخيبا نب ركبوا خيعلا 4 م

 ا ل ا نع "1 ارا 0

 يباح امر هك حبرم 0 ىلا تزرطخإ

 ابضنم لسوهلاو هيلع هللا لصهللا لوسر ججرفم هعم تسلجو لسودل اوهيلع هللا ٍلصهَنلا ل وسر باب دنع سلف

 ٌثردجاده «نانمؤملا نالجرلان اذه عنص ما يعنصتنام زحيافرتلا اذهام ةفلا هذهام سانلا ااا لاف

 * هأح رض و دانسأالا م

 ن رجاهلا نم نيلجر ةعلرا نم ٍنآرقلا اوذخاعوفرمورمبن. هللادبعن ءدها2 نع رواشنب « د وا د نع

 « لبجن ذادنمو تعبك نب يفاراضنالا نمنيلجرو ملاسو دوعسمنا

 لاق هللا دبع هدج نع هسا نع بيعشن ور + نغ ىبحب نب لع نع لاله ن ديعس نع لد زب نب « دلاخ

 ىلا ت رظنف ىح الس ىلع و تجرفل سانلا ع زهق هل ةوزغ ىف ىلسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عمانك

 دنع سلفى ا ىتح اصلا لجرلا | ذهب نب دتقال ت تاقف ةنيكسلا هيلعو ىشعي هحالس هيلعو ةف ذح يناىلوم ملاس

 لاف ابضنغم ملس و هللاو هيلع للا لص هللا لوسر ج رفن همم تساجو ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر باب

 00 انم ولا نالحرلا نافغ ا نا حزبا ايف رآا كينان ةنخلا «يهام ل اللام ؛ /

 ١ ةمادق نب ك كيا نوراه نب دزانت هم اسا ىلا نإ ثراحلا انثورع ىضاقلا نيسمحلا نب هللا دبع# يبريخا»

0 

 ن هللا "اد

 نيفص ةوزغ ور



 © ضاعلا نبور<نبهللا ديبع د

 4 للا باسغت 0 رع 0 ملا :

 اعلان مي دبعإو

 تمس

 - «0(4ج»  «ةاسملاةرمم باتكا» هاف «١ صيغلتلا عم كو دتسلا »
 | 2 00١ م[ هنع هللا ىضر ئمهسلا ل ثاو نب صاسلا نب. ورمت نب هللادع ركذ زدح

 ا[ نإ هللا دبع لاق رمع نب دم ان جرفلانب نيسملا انث مهلا نب نسما ان ىن امبالا هللا دبعوبا # ان دح )ف

 1 ا فاد لا بمكب صيصق نيو رمح نب هس نب ديعشم نإ مشاه نب. لئاو نب املا نبو رم
 | نيشادع فو هرم رخ 1يفىحع نقناكو ةرسللاو لأ ولا ضسا نيقاسلا ميظع رمح الاوظ الجر ركذام ناكو

 ظ « دخت نكي ناكو ةنس نييبسو يلا نباذثمو وهو نيتسو نسمة نس مأشلاب ورم

 [دنم يلا ةافو.تناك و لاق طايخنب ةفيلخ انب ءايركحز ن. ىسومانن ىقثلا بوقعي نب دمحا# ىنتثدخ لف

 | سم هنس مهس نب دش ةفذسح نب ماع نب جاجملا نهتم تن ةطير هماو ضاملا نب ورمتنب هللا دبع

 هةنس ةرشع ىتنشن هنأ نمربك [ضاعلا نب ورم ناكو داوسلاب بضخ ناكو نيتسو

 لاس دخ شايع نب ليممسأ انن ديشر نب دؤادانب ىرودلا فلخن. مثيحلا ان ظفاحلا لعوا « قدح »

 .لاقف هتيل د وسدقوور عن هللا دبع ىلع رم نب هللادبع لخدلاق ىشرقلا هللا دبع ينا نعم الكلا هللادبع نبا

 | كفرع !ىلب لاق نجلا دبعانااب ىقرعتاما ورميناا هل لاَمف بيوشلا اهما كيلع مالسلا رمينب هللادسبع

 ولم ه7 نعش وم فلور تشل باش مويلا تنافاخيش
 ٠ رطل زا باس تول للا

 ظ « رفاكلا باضخ داوسلاو اسما باضخ
 | نيديم ىتربخا بهو نيباانث اص نيدمسا انث رضم العلا نسحلا نب ليعمساابا ظفاحلا لعوا# انثدخ ف
 ه« دماياياولاةف و رم ني هللا دبع ىلا رفن ةنالثءاج ل وق لبطا ن .رمحر لا دبعابا عمسبا اهو واكداه

 لاقت ىريلزلا هللادبعنب بمضم انث ىبرحلا قاحسا نب ميهاربا انث هنولاب نب دما نيدم ركبوا« ىنثدح

 0 نب ةفدح نب ىماعنب جاجحلا نب هبنمتنن ةطيرهمأ صاعلا نو رمتنإ هلثادبع

 «ىؤل نب بمكنب صيصق

 خنعءدهاجم نع روباتش نبدؤاد نع نايفس ان يديجلا انث ىسوم نب رشدانث لدعلاذاشمن نب ىلع# انثدخ ف

 هللادبع

 س4[ ىمهسلا صاعلا نب و رمت نب هللا دبع ز-

 00 ةسالاو نال ضيانيقاسلا ميظع رمحاالا وطالج رناكو هيبا لبق لسا ىدقاولا #« لاق

 ويس دب 1 لو رجللا اول نجم وبا نارمد قتيوورب# نس مالا فدع

 * ةنس ةارشع ىتش هيا بر 7 رغصا ناكو داوسلاب بضخ ٍناكولاق

 لا دبع لع رمسنبا لخ دلاق شرقا هللادبعيفا نعالكبلا هللادبع نب ملاس ىنث دح شايعنب « ليممسا )ف
 كف ىعا لب لاق نمحر لا ديعابا اب ىتف رعتامأ لاق تي ىلا اعبا كيلع مالسلار م نبا لاف هت دوس دق وورمتنا

 مرجازرعؤلا تامعت رفصلا لوقت ملسو هلآو هيلع هللا لص هللالوسر تعمس يا باش مويلا تناواخيش

 اف دا هركن يش رقلاو ركشم ثي دح (تاف):رفاكلا باضخ داوسلاو و للا باضخ

 نع



 6« جو # ةباحصلا ةفرعم ب انك 4« ه0 ©« صضيخلتلا عم كز دتنلا#»
 نب دلخم ىنريخاف غل مالغ ك احضلاو لسنو هلو هيلع هللا ص هللا لور ضبق سين ابا ىنكي ربكألا

 « لو هلآو هيلع للا ىلص هللا لوسرنم ةبعامس اهيفركذ تاياور ملسسو هلآو هيلع هللا لص ْ

 نب دينا: .قيببلا دمج ن لضفلا دمحشوبا انب هباتك ل بصا نم "قاهنب ملاصنب دم رفمجو اا  هانثدحام ط |

 ن.كاحضلا ىنثدح نايس يان ةنواعم ن 2 ةحلط نب دم قدح حرجا | نع دم نب جاجحانم ىصيصملا دواد

 1 1 هوم وسلاما لق لس لا طيف السمسار

 سلبوا ديحنب امجد كاان ا 0

 عيبا فاك حيصيو انمْؤم ىسعو ارفاك ىسميو انمْوَم ايف لجرلا حيبصي هيدا توع كلجزلا يقاس

 ْ ءاؤامشا ولي ارغب مجاو جناب دق دياي ناوي ايدل نب ضرس متت مارق اما

 دام اني ىنلايطلا ديلولا ونا ان ىط اقسالا لضفلا نب سابعلا انب لدعلا ذاشمحن. ىلع # هانربخا ام ابنمو ف

 قسق نإ كادنلا ديعسأبا تهمس لاق ريخشلا نب هللا دبع نب دم زب ءالعلا ىف نع ىرب رجا سايا نب كيعنس أبا ةملسنبا

 ايحرف ابحر اولاسقف موقلا لجرلا ىن ا اذا لون لس وهل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لومت ىربفلا

 * ةمايقلا مو هل اطحتف اطحق هل اولاد مولا لجرلا ىلا اذاو هير قلي مونهن

 نعءادررم ىف هللا ديبع اني ىلا انن قرا ءالعلا نب لاله انب دادغبب هيففلا ناش نيدمحا ه انيس

 اهلبلاةيءاسنلا ضيقت ةأرمإ ةن دل تناك لآ سبق ع نب كاحضلا نع ريم نإ كلما دبع نع ةسسأ يلا نب دب زب

 *جورزلادنع ىظحاوهجوال رضا هناف بن و ىضفخأ لسودلاو اوهبيلع هللا لص: هللا لوس اخ لاَقف ةيطع ما

 ب

 ىتث دح نايفس يبا نب ةن.واعم نعةحلطنب دم ىنث دح م زجنبا نع دم نب جاجح انن دواد نب # دينس ل

 لاو لازال لوقت ٍلسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر عمس هلا يضرم لدع وهو سبق نب كاحضلا

 * شارت ني
 خس لوق ى رهقلا سبقنب كلاذ ملا ءكسسالا !تشنتر ريفعلا نب دن زينع ىر اياك ةماس نب ذامح ف

 لجرلاىنا اذاو.هير قلي مون هبابحرقابخ سااول اق مولا لجرلا ىلا اذا ا لوقت لسودل اوديلع هللا لص هللا ل وسر

 *(م) طش (ت ن) ةمايقلا مو هلاطحتف اطحق هلاولاتق موقلا

 نع ريمتن كلملا دبعنع ةسبنا ين! نب دبر نعور مين ا فينعانن ىف ان هالملان . لاله انن داجتلا < انثدجت

 هلو هيلع هل لص هللا كانبرا ةيطع ما اللام ءاعلر ريد هاارمأ ةنب دملاب تناك لاق سيق نب كاحضلا 1

 | لسو هلاو هيلع للا للص ينلا نم عمس مل سبق نب كاحضلا نا ىدق اولا معز لاق ريرج ندمان رفعج

 هللا ل وسر نع هل تخص دقف هللا همحررب رج نب دم رفعج يلا لوق باوصلا را قيف وتلا شاب و لوقف |

 #3 جوزلادنع ىلغحاو ةحوأل رضنا هناف 5 الو ضضفخا مس

 6 ناخدلا مطقكانتف ةع اسلاىدب نيب 4 0 رعاوعت تاناورركذ »



0 
 0 سب

 ا # كي ِس

 ١ ج 0 عم «4

 4م 7 ّ

 - ©(00) ج» 4 ةباحصلا ةف رمم باتك 9 ١ 4 هع 38 ٠١ « صيخلتلا عم كردتسلا وف
 ملسونل اوهيلع لا للص هللا ل وسر انبطخم لاق ةمرخم نب رول نع سيق نب دمت نع حيرج ن أ نعةبعش نع

 كفاك اذا عضوملا اذهنم نوعف دباون اكن اوالاو كزشلا لها ناف دعبامالاق مم هيلع ىتئاوةتلادمف- تاقرعب ْ

 ماركسا رعشملا نم نومفدنا دب كا دعب مف داناو اههوجويف لاجحرلا م امعابن كلاب ا سور ىلع نمشلا

 0000017 هد اب ننال ملط عج اجل احر طييم حلا دن اذا

 هنأ انب اعصا عاعر همه وتب انك ال لس و هل اوهنيلع هللا لص هللا ل وس ر ترم ةمرخم نرر وسملا عانسأ :

 سمك[ نع دتلا ىضر نبك سبق نب كلاجضلا ركذ زوخ

 كاهل لا هللادبعني بمصمانب ين رطبا قاحسا نب ميها ربا اننهيولاب نب دمحا نيد ركبوا ىتدح »

 يأن نمةعيب ر.تن ةميما ةساون نببراحم نب نانس نبور# نلةلثاو نب ةبلعن نبا]هو نيدلاخن سبقنا

 0 * ماو باالاه سيق نب كاحضلا ت تخا سيق تن ةمطاف هتخاما ضيا هنو

 يذحتلا اشم نيديلولاانن ىرفصملاب ابشان ىرتستلا ابركز نب ىسومانث ىنتثلا بوعي نبدمحا« يبربخا »

 | لهاالخ أمريب زلا نب هللادبع ماشلا لها يأ دقو ماشلا دايزنبا مدقاولاق اهريغو ناظعنلا يناوهدج نعهما نع

 ةيواعمنيديزب نبدلاخ هدعب نمو مكسملا نب ناو سم مهيلاومو ةيما نت نم ناك لانه نمو دايز نبا ميابف ةيبجلا
 | نر شعا ولتتقاف طهاز جرعا وقتلاف سيق نب كاحضلا ىلاراسم< نيتسو عبزاةنس ةدمّملا ىذنم فصنلل كلذو

 نب ٌكاحضلا لتقف نيتسو عبرا ةنسنم ةجحلا ىذ يف كلذو هلاصاو سيقنب كاحضلا لعةعزملا تناكمتامو

 ل لسع ني رلا و ننيع

 سبق نب كاسضلا ناك لاةرمع نبدمت انثج رفلا نب نيسحلا ان منجا نب نيم ىناهصالا هللادبعونا .انن دخ »

 كلا

 هيلعةللا لصةللا لوسر انبطخ ةمرخ نب روسملا نع سيق نيدمح نع مرج نبأ نع ةبعش نع © ثراولادبع 9

 عضولا !ذهنم نومفد» اوك نايؤالاو كرشلا لها ناف.دماما افق يطا ىف او هللادمكل تافرعب لس وهلا أو

 نم نوعفد» اواكو بيغ ادعي مقدناناو اههوحو ٍفلاجرلا مام اه لاش سور: لع نستلة ناك ذا

 » م خ «ةطسبنم سمشلا تناكاذا غا غارحعار ءشلا

 سه( ةيطافوخا ى ربقلا ساق نا كاحضلا زيوس

 عيابدقو ماشلا دايز نبا مدق اولقاههريغو ناطتيلا ا وهدجب نع هبا نعيمذحتلا ماههنيديلولا اننا« ٍبابع
 نبناورممهيلاومو ةيما ىب نم كلانه ناك نم وداي ز نا ميابف هاا لها الخام ريبزلانب هللا دبع ماشلا ل ها

 كادي و جرا ةسةدشا ذو نم فصنأل كلل ذو ةب واممنن دب زينب دلاخ ه دعل نمو م ع

 سبق نم ريثك ساديف لتقو كاحضلإيلع ةع زمملا تناك مامو ن رشعاولتقاف طهار ج رعاوصتلاف كالا

 هلأاو هيلع هللا سم هللا كوسر ضيقيسلا الل 0 كاينسلا ناكى ا دفاولاولل هاقسملا ئاذىف

 « لَن [ مالغ وهو لسو

 «  دنس إل هلق



 2 ©«( ج» «  ةباحصلا ةقرعم باتك» ١> « هدي #« ضيخلتلا عم كر دتسملا »
 * اوج ردالاق مث هيلجزو هبج وو هن دب هباضوف طوتحياع دق هب يتاف لاق

 6( هنع هللا ىضر يرهزلا ةمرخم ن روسلا ركض ذزوس 0
 ن ةم رخم نب روسملالاق طايخ نب ةفيلخان ىرتستلا اب ركز نب ىسوم اننىتثلا بوتمي نب دمحا « انث دج ف

 *«فوءن نمرلادبع كتشلا روف تن كيا ةرهزنب فانم دبعنب بيهانب لفوا

 نع يباانث دعسن. ميها ربا نب بوعي اني ىرودلا دمحت نب سابعلا ان بوعي نب دمه سابعلاو ا « انثادح

 نيحمبما هندح نيسملا نب لعنا هتدح باهش نبا نا ىلبددلا ةلحاحن, ورمتن دمج ىنثدح ريثكن ديلولا

 ةمرخم نب روسملا هيل امهلع همالسو هللا نا وبضر عنب نيسحلا لّتقم دعب ةبواعم نب ديزي دنعنم ةنيدملا اومدق

 طرش ىلع مييص ثيدح اذه » ملتح ذئمو اناو هربنمىلع بطخم سو هل او هبيلع هللا لص يننلا تعمس لاف

 * هاجرخم مو نيخيشلا

 ةكعةمرخم نب روسملا تام لاق طايخ ن ةفيلخ انن ان ركبها ن ىسوم انثينةثلا بودي نب دما # انثدج ف

 هيلعلصو تام اس ثكف ةكعزجيملا ةوموويط لاذع هباصا نوجمملاب تامهنا لاقت نيتسو عبرا ةنس

 :ةجنم نر تلعاو نان ن .اوهو ريدزلا نب هللادبع

 رمش لاله ف وو نيتنس ةرجملا دعب ةكع ةمرخ نب روسلادلو لاق وج نا دمحانت رفعجن داخغ 4 ينريخا ٠

 ثالث ةنس ةمرخ نب روسللا تام لوقت هنع تثدلح ام نيعم نب ييبح ناكو نيتسو مبزا ةنس رخآلا عيبو

 * لوقلا نم طلغ اذهو نيعبس و

 هبانع هللادبع ن روسملاىخا ىتثدح ياو وليا نبل رفمجنب هللادبع ن ركصيو ا ينادح ىوزملا ةلازن نسل

 ا ركل سوه اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىنمعطا لاقاههنع هللا شانابب نهتم رح ناو وسما تش ركب ما ىنث *دح لاق

 «ةنس ةرشعىدحا نأ 17 لسوهلاو اوهيلع هللا لصهّنلال وسر ىفوو اده مكنر نمينسيل قبطىف

 بويا اين نادرو نب ماض ان م رها أ نب سم ه اش زيزملادبع نيلعانا ق احسا نب ركبوا خيشلا « ايربخا

 نيباهيسمف هيباالسو هلاو هيلع هلا لص ينلاىلع تمدق لاقهنعهللا نيك همر ن روسملا نع ةكيلم ىنانبا نع

 ةبوض مودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر فرعف بابلا ىلعيفا ملكتف ةيبقا هتناهباف هيلا ان ٍجاطناىنا يللاَعَف هباحصا

 انعأو لسم اي باتك يف جر ثدحملا اذه*كل اذه تاع كلل اييك تانغ ل ءانق هممو جرف

 ةيلسوهلاو اوهيلع هللا ليص ىبنلا ب طخ روسلا ظفحدقو يلسوهلا اوهيلع هللا لص ينلا هبا مميلإب ناك هنارعبل هيدعأ

 ديعسن ثرراولا ٍدبعانن كرابملا نب نموا دبِانن ىلع اهنسالا لضفلا نب س ان هاننبحام 9

 . # ةم رخع نب روسلا :-
 تسلا ف رواعلا هيقلف نيسحلا لتقم دعب دبر دنع نم هندلا اومدقوما نيسألا نل ىلعِنع ىرهزلا 14 نع

 و انععدابور تاق ( (ع ختم ذولا روت تضرب 7 هيلع لمىلا

 .| نب ددسن ريزعلادبع انن ىجاسلا ىيحمنب ايركؤ ابن هيقفلا ايركز نب هللادبع نب دم نيبملاو ا م انندج ف

 4 يرهلا ع نإ 0 د

  7 6 4ا 3 .٠

 4و

 مل م تس مس سس سس يول حسب بلو
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 0-2 مسميصحب

3 : 

 | ةنددلا فرسم مدق ايفكانيع هيفيذلا تب رض الا ةر دقم كيلعىلو كنم ىادب ىنكسمال قاثيم ودبعيلع

 أةرملا تناك واربصهلتقف هيلاماقف هقنعبرضافق ق>اسم نب لفوثيحرفياع اه دعب ىهتشنالّئلاو اما لاقمن

 | تام (الاق) ريب هلا ديعنيدمخ و ةبيشيلا نب ركب وبا امن ةبيتق نب ليعمسا ًاناوكي ا خيشلا « ا ربخا 9

 * |هنعهللا ىضر لعن. نسما هيلع لصف هانا

 كلا « ةباحصلا ةف رعم ب اتك 0 ا« صيخلتلا عم كر .كتسلا

 م هنغ هللا ىضر ىبجشالا نانس نب لعمر كد زن-

 [نيعمنب ىيحنتعمس لوق يرودلا دمح نب سابعلا تعمس لومت بوقم, نبدم سابعلا ابا « تعمس وف
 ٌْ «نيتسو ثالث ةنس ةرملاءون لتقو لس وه آوهيلع هللا للص يبنلا عم حيتفلادهش ىبجشالا ,نانسنب لتعم لوق
 لقعم ناك لاق رمعنب دم اند عجرفلا نب نيسحلا انن مهلا نإ نرسحلا ان يتاهصالا هللادبعوا # انثدح »

 71 اوهيلع هللا لص هللالو_سر عم حتتفلادههش مجشا نإ ركب نب عيببس نبإ نابتف نب كس عنب روطمنب قانس نبا
 1 .بصصدق ىججش الا نانيم نب لاقمم ناك لق هنا نع ىججشالا دايز نب نامعنب نيرا لإ ينيك هلو

 ْ نةبتع نديلولا هثعب تح كلذدعب قب وأبرط اياش ن ناكو مينا موهموق ءاوللجو مودل اوهبلع هللا لص ىننلا

 ا في لاَمق فرسع فرع ىدذلا ة هبفع نب لسمو تنزانس نل لفغم 0 ةندملا لعزاكو نايفسيلا

 | قاكدقو لجنإلا اذه ةميتلاهر كر شجر خالا لتمملاقف ةءواعم نبديزب لقعم ركذ ؟ةيزا لله وا و هيب | ناكدتر

 |فرسللاق متويف تناك الاصخركذو هنملانمتمرحلابىقزيو را برشد لجروههيلايجورخ ردقلاو ءاضقلانم
 | ةنك ولفقاال هللاو الف اذهىوي نينمؤملا ريم الكلذ كذا نااما فر سملاّمف كدنعكلذ عنصا نا تببحا
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 نب لقعم هل َلاَعف اراؤئيام برسم هنىباف ن رجالا بحاص 0 ونانس نب لمعم ناكو ةرحلا مايا مهم عقوأو

 ١ لاقت ورو تبرشا لاف هلاهوضاؤن لاقرولب هب رشم دْلا ميول لاقريم اللا هللأ اصا منلاق ضيشطعا نايس

 «راصنالا عاش لاف نيتسو ثالث ةنس ةجملا ىذ يف

 تانس نب لّمعم ىعنت مجشاو # 1يبارو ىتواضن الاوكلا الا

 م[ هنعهللا ىضر ىدنكحلا سبق نإ ث عيضألا ل5 د زجس

 .ةوأعو حيلص دعب اهب يلعنب نسملاو ةفوكللا ةمواعم نب ثراؤلا ىنب نم ىدنكلا سيقنب ثمشالا دمح وبا

 نب ليعمسا ىبث دج ديمح نب ة دبع ان شادخنب هومحانن داي زن دمحشن ب نيسملا انىسيعن, ىلع # انبدح »

 هءىف وان ىتح هوجييمالف هومتلسغ اذا يلع نب نسلبا لاق سيقنب تعشالا تامامللاق رباجز صفج نع دلاخيا

 00 لاك ظ لد

 : . ه4 ىجش الا نانس نب لقعم رفح
 00 لبق هفوا بم ةرخلأ ع لتقو جتفلا دبش

 عم ا ض
 * و ةاخلا اع(ج )هن نييحلا هيلع للص ةلوكملاب» تام

 بسبع ل يب



 _ «(60ج» 4 ةباحضلا ةفرسس باتكط ١ 4 ه9 ٠١ « صيخلتلا غم كر دتسلا و
 مصاعب دمز نهللادبع لاقل ظنحلا ميهأرب ربان قاؤذشا ىنثدح ةملس نيدمح اان اه نإ اص م1 انثادخ 8

 *ةمليسم لتاقوهو رادنلا نبنزام ىنم ىجرزخ وهنأ
 نبهللادبع لوقت ىلاتعمس لاق برن ريهز نيدمحا انن نارمحتنيدمجانت نذؤملا فسون دمت يربخا »|

 ْ ٍ دم انا ىنكيدبزتإ

 ير قنا عانس تيهوانث ىرضللا قاعا ندمجاان' تلاع ني دم اننلدعلا ذاشم نب ىلع نيد 2 م

 لاققتوملا ىلع سانلا ميا ةلظنحنا اذه لاقف ددزن تادحلا لجرءاج ةرملا,نمزناك اللاق مييع نبدابع

 «هأح رخبإ ونيخيشلا طرنش لعب ثيدح اذه * مس وهل اوهّيلع هللا لص هللالوسردعب ادحنا انهن لاو ١

 6 هنع هللا ىضر ىملسالا تن مكن ةعببر ركذ زيجح ١

 بحكح نب ةعيرلا# رمزي دمتم جرفلا نبنيسملا انن مهملان نسما انن ينابصالا هلادبعو ام اندست »|
 هلااو هيلع هللا ٍلصةللالوسر مدخ ناكو ةفصلا لها نماعدق لسودل اوهيلعللا لص ىبنلا ب كصورلسا 5

 نم ةعيرجرفل ضبق تح هعموزغبو ةنسدملاب لسوهل آو هبلع هللا لص ىنلا مزال ب بمك نب ةعسر لزم اورسوأ

 ةرملا تناك و اه كلبف ةرملا مايا ىلا عسر ىق اما

 *:نتسو ثالث ةنس ةجحلاى ديف: ش

 لاق ةلاضف نب كر ايما انث فتافع انث ىتاغصلا قاحسا نن دسم انث بوعي نبدن# سارعلاو ا اج انثدح

 هيلعدتلا لص هللا ل وسر مدخلا ت تنك لاق هنع هللا قطر ىلسأالا سبك نب ةعمر ىنثدح ىوملا نارمول ىنثدح ع

 *«جوزا ناديزا ام هللاوال تاقف جوزالا يولع :

 سج[ يراقلا ثر املا نن ذانم ركذ هن 0

 ثرالا نيذاعملاق ىئاَرلا رذنملا نب مدعاترا انتىدج انئينارعشلالضفلا نب دمج نب ليعمسا « ىنربخا ل» ْ ظ

 ىرأقلا ذ امموهو راجنلانب كلامنب فوعنب رالا نب بابملا نب ثراملا ابا يكيراجتلا ين -. نرم ىراقلا/

 ههنعىلاعت هللا ىذر نيتسو ثالث ةنس ةحملا ىذف ةرملا مونلتق ثراحلا ابا ىنكتي 1

 اذه لاق دز نب هللادبع ىلا لجر ءاحق ملا نمز ناكل لاق م هع نل دايع نع ىرحن 00 ومعان # تيهو وف

 هم ل سود ”اوةلع هللا لص هللا لو مردس ادحااذه لع مب اناا لادف توما لع نسا هلا علاس ةلظنحلا نب. ادم 1

 -4 ىملسالا سكن ةعبر ز- ْ

 « ةرللا مودا مدد ربىلع لذي ناكو سرها

زا نادنراام هللاوالتلقف جوزالالاق ف لسوفلاو او هيلع َسالصأ
 5 جو

 هه( ىراقلا ثراخلا نب ذاعم -

مولتف ثراحلا با نيكي راجللا يف ند ىازحلا ميهار 4 ل 8
 3 يدفقاولا لاق اذكو ةرخا 

 هللا وسر مدخا تنك لاقىهلسالا بسمك نإ ةعبر ىنادح ينوملا نارمجو ا ١ ليح ةلاضف نب ©« كر امه ١

 د م ا كا نال يبل 2

 و 46 9

4 , 4» 2 1 



 ب « يملسالاو رمجنب ةز

 وبث

 1 هلل

 هةءواعم نب دب زنةراما فنيتسوثالث ةئنش نمةحلعا ئىذر خا ناكو ةرملا مونأ مه

 قرع ,واونااَس روق نب لعمان ىرصهوملا ناذاش ندمح انبهيولاب نيدمحا نيدمخ ركبوا ىلدح ا

 *« ارديدبش ناكهباديز ن هللادبع هم نع ميعن دابعنع ركبىبانب هللادبع 3 ْ

 < انثدخ 5
3 : 
 .4 ىملس الا ورم نب ةزمجح زهج- يهيم |

 : ىدحا ناوهو نيتسو ىدحا ةنس تامدمح ابا نكي ىلهالا ورم انه ة نجح ناكوت ع نب نايمس# لاذ »

 « ةنس نيعبسو | مه.
 نيبف ناك ولاق دهاشملاو ادخادهش.و زمن, بمكَت نم. ةبيسن ةرام مادماو يدقاولا لاقةرملا مو لتقؤ» 5 ظ م( ىراصن الاىنز املا مصأع نديزنب هللادبع زيوس 53 ْ

 «.نيتسو ثالث ةئبس جملا يذرخ + يفةرلاموب لتقو ةملسملتق| 3

 «اردب دهش ناكوديزن هللا دبع هم نع يع نب دابع نع ركب ىنانب هللادبع نع سيوا واانب ..روصنمنب للعم » ِس

4# 

 « ةارملا مو.لتقأ

 «0عو ا« ةءاحملا ةف ريم باتكط 4 0.9  صيخلتلا م كبجلا»

 4 هنع هللا ىضر ىملسالا ورمت نب ةزمح ركذ زج

 نآفس انث ىريزلا ةزمحن ب ميهارا ان قارعشلا دم نب لضفلا ان "قناه نب محعاض نب دمم < يتربخا لو

 ؤدن ناك لاق ورمنب ةزمح هبا نع ىملسالا و رم نب ةزمحنب دم نع ذدز نب ريثك نع ىبلسالا ةزمح نبا
 مآعط تعنصف يلع رادف لاقةلدل | هذهو ةليللا هذه هباعصا ىدي ىلع ملس ودل اود هللا لص هللا وسر باتا ماعط

 ىاي ىملسالا ورم نب ةزمح ناك و ةزمح نب نايفسلاق#هبلا 4 تبهذف لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوس ربادحا ١

 «ةنس نيعبسو ئدحا نباؤهو نيتسو ىدحا ةنس تام دمححابا |

 نب ةماسا نع رمعنب دما: دوادنب نايفس انث'ةتسر نب ةثلادبع نب دمانن ىنامصالا ةللا ديعوا انيدح »

 «نيتسو ىدحا ةنس تامو.دمابا ىكيناك ةزجنا ىنلسالا ةزرج نب دم نع دز

 2[ هنع هللا ىضر ىراصنالا ينز املا مصاع نب دزنإ هللا دبع ركذ زيجس

 هللادبعنب زب زملادبعانن ىمليسلا ليعمسان دمع ان. دها لايف اهيصالا هللا دبعنب دم هْببا ديعوبأ كارا

 مصاع نبدي ذ نب هللا دبع نا ميغنب دابعنع يحب نيورمع نع يدرواربدلا دم نب زب زعلا دبع اب ىبس والا

 ن ني لل دبع لق مني ديان ج رفلا ننيبملا نإ +1 نب نسما ان يناهبصالا هلا دبعوا ب انن دح
 ةبيس اهمساؤ:ةرام ماهم او راجنلا نب نزامنب منغ نبورمج نب لوذبم نيفوع نب ورمنب مصاع نب ديز

 ا يو اا راع ب 1 الا سك تن

 ديزن هتلادبع لتقوةماملا موب باذكلا ةيليسم لتق نميفديز نب هللادبع ناكو مييع نب دابعرع وهو ملسوهلل و

 3 الساده (تاف)

  00سرا ١



00100077 

 «()جظ  «ةءاحصلاف رض باتكط هذهطظ ٠ 4 صيخلتلاوم كودتسلا )ب
 « ةرملا فاو ذبح الزا

 ىثدحس ب واىبان ب ليعمسا ان ىضاتلا قاحسان.ليعمسا انن دادغبب هيقفلا الس ندححا ركب وبا 4 انربخا ف

 رضف تبان نب ناس لطعما نب نا وفض دمقو تلاقاهنع هللا ىضر ةشئاع نع هبا نع ةورعن. ماشه نعيا
 هب

 * هن رضنيح ٍناوفص لاقو

 #« رش »
 عاش تسسأ تيج وه اذا مالغ *« يتاف ىنم فيسلا باب ذ قلت

 هاوطلا ءاربلاىئارلا تهابلانم  ىنتشاو ىامح يما يننكلو

 هلأسف سول آو هيلع هلا ىلص هللا لوسر دنعىدعتبن ٍناسح ءاجو ناوفصرفواهنع هللا ىضر ةش اع تلاق
 ملسوهأ او هيعمل لص هللا لوسرلاهبهوف ها ناوفص ةب رض هنم بيبا اسمو هل وهيل هللا لص هللا لوشر

 طئاحلا نا عافني ريس دب ةيمور ةيراجو ميظع لت نماطناح لسو هلو او هيلع هللا لص هللا ل وسر هيطوعف

 * هاجرخو مو لسم ل اح اذه «ميظعلاع هتناالوىف نايفسىبانب ةناو اعمنم 1

سارف نيد ةر هوا انن نطمنب رشد نب دم ان لدملا ذا مح نب ىلع  انثدح ٠
 8 ةبيتق نب لاسانن' ىريصلا 

 نحتاذا جرملاب اك ايف اجاجح انجرخ لاق يملسلا طعما نب ناوفص انثى سيعونا مالس ىنئدح نانس نب رمان

 كا مقدف ضرالا ىف اهيغوامفارملف 4ل(5)هتببع نم ةقرخ اثم لجراحلجرخاف تنام نا ثبلت لف برظضت' هيب

 ورمت فرنام انلقف راج نب ورم بحاص مالا صخش انيلع فقو ذا مارملا دجال اناف ةكم انم دق م
 اوا نذلا انوم ةمستلارخآ ناكدق هنا اما اريخ ينال زجهنااما لاق اذه اولاق نالا بحاص مكبألاق راج نبا

 هبل ارقلا نوعمتسا مل وهل او هيلع هللا لص هللالوسر

 ممجم ٠١ بايثلاهيف لمجم ءاعوةبيعلا )١(

 * هيرضو ناس ناوفص لاقتلاق ةشئاع نعدنا نع ماشهنع « سوا وا

 #« رعش )ف
 نع اشن تسل ثيج وه اذا مالغ #« ىنن اف ىنم فيسلا بابذ قلت

 عا وطلا ءاربلا للاهل م1“ كفا وع ىدحا ىتكلاو
 : | ناوئصملا فان نو هلاسف لسوهلآآو هيلع هلل لبص هلا لوسر دنع ىدعتس ناسح ءاج ورف م تلاق

 نمطْاخلا ناسح عابف ةيمورلا نب ريسو لم نم اطْناح هيطومف ملسوهل أو هيلع هللا لص هلال وس ٍرلاهبه وف هلي

 *« ميظعل اع اع هتالو ىف ةءواعم

 انك لفاح احح انج ”رخلاق ة لطمملا ن ناوفص اننىسيع وا مالس ىنثدجح نانيس ن رمت انب ةبيتق نا ةملس لج

 مارحلا دجسملاب انف ةكمانم دق ملاذ دو ةقرخيف لجرابفلف تنامنا ثبلترف برطضت ةيحن نحن اذا ج رعلاب

 لاقاذها ىلاق ناملا بح ابم مكي لاق رمع فرن امانلقراج نيو رم بجاد مكب لاقف صخشبا :ءلع كقوذا

 2 لآ ملا نغم : لسوهلاو اوهيلعهللا لص تالوسراو و !نذلانوم 7 اهنااما| يخف دا

 ب تو 22 تت 7 2-6 --

 4 0 1 ارامل د

 و 6



 يعلسلالطعملا نب ناوفص ظ "4 ةالصال 2 ت 7 نع نا 7 لاؤس 5

 د 0-0

 2 «60جط #«ةءاحملاةفرسس باتكإ» هاد « صيخلتلاعم ك ردتسلا 9

 ابل ليبلاو روك 5

 هلومي اس نب هن م نايل ن 000 1 لذ فارما تلعن نوي ةضحر نب لطملا نا
 «كانههربقو طاشننم ةيخلانباةريزللاب فودبرلا 1 ياما

 أ لطعملا نب نا وفص ناك و لاق رمت ن يدمج ان جج رفلا نب نيسملا ان مهجلا نلنسحلا ان: ىناهصالا هللا دبعونا# انندح

 هللا لوسرعم دهشو )سوال او هيلع هلا لصهّتلا لوسر عم اهدهشو عي سئارلا ةوزغ لبق ملساوو مج ابا نكي

 ْ اوراغا ا لاطيفىروفلارباج نبذرك ع ا كلاوقدخملا عر | ا

 001 1 رك ناب رشا مو قا انادتاسل م كدا 4: دح »

 .هياعمتلا لص هللا لصتولاب هنأ ىعلسلا لطعملا نت نا وفص نعيربملا ديعس نع نامعنن ك ايضِلا نم دووسالا

 نم راهللا وليللا تاعاس نم لهلاةوهاملاق لهاج نانا وأ ماع هن تن ا سما نع كلئاسيا هللا ىاب لاف لسودلا او

 |[ لص مث ناطيش قرقل علطتاماف.سمشلا علطت ىتح ةالصااع دف حبصلا ت تيلصافاف لاق ةالصلا امف هركك ةعاس

 : ام افق ولصلا عددف ع رلاك كس أر ىلع تناك اذاف حب رلاك كسأر ىلع سمشلا ىوتسن ىتح ةلبقتم ةالصلاف

 تح ةلبقتم ةر وضح ةالصلاف تغازاذاف ىسشلا ب زث ىتح اهنا وبا اهيف حتفيو منبجابيف رجسن ىتلا ةعابنا

 هاج ضثبإو دانسالا مسيحص# سمشلا ب رغت ىتح ةالصلا عذ م ا

 ااننب ىلطساولا ب يانا ماك ديعلباتب نو :دبنلا ضاق ىرصات ” لدعلا روصنمنب دمت نب ورم © انب دح ف

 ها لوسر يتب لاق لطعلا نب نا وفص نعل وحكم نع بهووا 5 شايعن ل |يعمسأ
 ْ ىدابالسومل او و هيلعدللا للص

 نا

 4[ ىللسلا لطعملا نب ناوص ز-

 عيسرلا دهش ورمع وبا هتينك ىدقا ىلا لاقو طاشمش ةيجانب ةرب زجلاب يفونو ةرصبلاب راد هل ةفيلخ « لاق »

 *« طاشمشل نيتسةنس تامو قدنملاو

 هللا لع هللا كوبر لأتسا للقتل نب ناو نع ىزيقلادسس نع نامعنب كاحضلا :نعدوس الان < ديح 9
 ملطتاملاف سمشلا ملطت يتح ةالصلا عدف حبصلا ت تيلصاذا لاقةالصلا |اهفد نكي ةطاس نم له مسو هلاوهيلع

 امافةالصلا عدفكل ذكت :اكاذافع ناك :كاسشار طا ننعلا ئوتا نس ةلبقتم ةالصلاف لصمم ناطيش ينقل

 مثرصعلا لصن يتج ةلبقتم ةروضحم ةالصلاف سمشلا تغاز اذ افامساوبااهف حتفنو منهج مف رجسنىتلا ةعاسلا

 *« حيحص# سمشلا برغت ىتح ةالصلا عد

 هيلع هللا اب هللا لوسز ىتثمللاق لطعملا نب ناوفص نعلوجكم نع بهو وباان:شايع نب« ليعمسا ف

 « ةرجلايفاوذبتت الزا ىدالا سوال او

 « سدا باو



 «()ج» «ةاعسلا رس باتكإف  «ما0ط 2« صيخلتا عي ك ردتسلا و
 د[ هنغ للا ىطر ىئرملا ثراكلا نن لال ركذ زيد ْ

 ثراطعان ب كالبهرنسودل 1و هيلعثلا لضدتلا لوسر سحاضيفزملا لالب نا()ىنزملا دمش هللا دبعوبا م انريخا» ٠ْ

 *ةنب ص نب و رح نت مطل نب ةمده نب رو نب ةبلعث نب ةوالخ ن. حببصن نزامنبا |

 لؤشت هللادبع نب نور اه تعمسلاق ىلع امعالا قاعسا نإ ميهاربا ان يناهنب طاصنب دمت « ىنئدح ظأ

 « نمسرلا دبع ابا ىنكي يزل ثراشلا نب لالب|

 ثراملا نب لالب ثان لاق زينب هللادبع ._ءزب دسم انث ةبيتق نب ليعمسا انش ركسبوبا خيشلا هب انربخا 1

 * نيس ةنس يت زللا|

 ناك لاق رقع: نب دن انث مس رقلا نن نيسحلا انث ار سلام يابس كلج هرعت

 يفوتوازيثك ةندملا أبو درزحالانوششاللا ةنن ع حلب نكس ناكو نمج لا دبع انا كيال ذك كم قروي

 هع ةنس نينا نا ذ دم و وهو نيتسةنس

 هللادنع نب زيزعلادبع انث ىتنزافلا تايقس نب بوقعي ان ىمزافلا هنوتسزف نب زفعج نب هللادبعب انربخا
 ثزاخلا نب لالب: انهدج نعااهنا نع ثا راحللا نب لالب ن. .ىح ىنإ لالنو ثزاحلانع طاجن ديمانثىسوالا

 ثيحو بصنلا تاذؤ ةميرتل,او اميسلج و اهسروغ ةيلبقلا تااعم هاظع ! ثر اها نب ل الب لسو هلآاو هيلع

 اكةنوأعم تتكوايزاط ناك نايات عرذلا جللبص

 هينا نع. ورع نب. دم نب زيزعلا دبع انث يبت ان يزعل دبع نب لعاأنا قاحسا ن ركبوا خبشلا # انثدح.» |

 «هلب ,وهنأسل خ نمزوملتملا لس نم لسلالاق ملس وهل اوهيلعللا لص ىنلا نع هنعهللا ىضرش راخلان لالب نع هدج نع

 ززملادبعأبا قىضهرشلا نامعنلانب مب رسانث بدوم ا سابعلان ب دمحان دادغب ىبطملا ىلعنب ليعمسا # ينربخأ 8

 تاقلاقهسا نع ينزملا ثراما نب لالب نب ثرالا نع نمحرلادبع يبان ةعمر ىنادح ىدرو اردلادمجنا

 هنعاتلا ىضر يفرم ثزاهلان. لالب نع هدانسانو ةصاخانل لب لاق ةماع سانلل ما ةصاشانل جملا عسل لوا
 «دهاشل 5 ىضق لسوهل او اوديلع هللا لص ىبنلا ا

 0 ةيث طقس انهاه نم ()

 2[ نمحرلادبعوا ىترملا ثراخلا نب لالب.زنس

 ةععتام يدق اول لاقتهموق ةنولا ن نم ٠ اولالفاع حتفلادبش ةئيدلا ىلا هدرتيو نب زم بج نكست ناك

 2 ةنسنينام نن ا وهو نيّثس

 ثيداخا ةمبرا هلدزوا مث(تاق)# ةيلبقلا ل داعم هعطقا لس وهل 1و هيلعّللا لصهللا لوسرنا ثراحلا نب لالب# نع.

 : ملسوتل اويل هللا لض هللا لوسرمحلاهدقع ىلا ةنالثثا ةنولا نم ء اول لمحم نم دحا ينرملا ثزاحلا نب. كالي

 .| هللا لص هللا لتسر دم قطعا م1 ذته"هل نتكو ةعنطقلا همطقا لسو هللا هيلع هللا لص هللا لوسر نالاق ىتزملا

 «ثراطاو 3#

 4 ادالاذل دل 3 جت

 ميغ د»و # هذنو هابط وم 2 ُ 0 ١

 «نيعو دهاش ءاضقىف وجيحلا خسف يفامم



 بب#

 « روتر« سعر نإ هد 5 و

 0(#0 جل «ةاطل سس باتكط  «ءاكإ»_ 4 صيخللا مكر دنسلاو»
 * اهنع يرصب فك هدابعف ةنتفلاهللا دازا الف لسودل او هب هيلغ هللا لص ىنلا ةايحيف ١

 ةع اجلا ةنسلا فلا هللا دبعز. .بعصماننيب رهلا قاخسانب ميها را اننا هيولابنب ركب وا خيشلا « ان دح ف

 ردن لها نمتام نمرخ اوهوةدع اسن ج رزخلان ف وعن صاعن ةعب رن. كلام ديساوبأ تامنيعب راةنس

 هان ملسوهلاو اوهيلع هللا ليص هلأ وزنا 1 ف هرصن 5 ل مو 5 الملأ رصبا نمناكو

 ديساوا ينو لاقريكب نن ىيحان 1 يا رس م # ين ربخا » :

 2 قو نيسان اوهو نيس 3 لم + دعاسلا

 نئابعلا نعي ىنثدح رمنب دمج انث جرفلان نيسحلا ان" مهلا ن نسا ان يناهصالا ّللادبعوا 4 انثدحط |

 نمار لا احاد>د اريصق هرصب بهذ نا دعب ى دعاسلا ديسا ابا تب أر لاق ىدع اندم نإ لسنا

 0 وهو ةنس نيعستو ناءناوهو نيتس ةنس ةنب دملا ديساوا تام و رعشلا زينك ةساز كارو ةئحالاو

 ظ « ر دن لها نم تام كرم

 بئذيبا نا ينربخا بهونإ أبلا جملا دبع نب هللادبع ندمت ابنا بوتين دم سابلاو ا 4 انندح
 ماقق اوقصق نترحبلا نم ئس مدق ئر مثالا ديا اب :.نآاةنأ نع دمسن رفعج نع : تاجا نسناو

 ضيفوب ىف ىلإ عي تلاتف كيكيام لاتف بت ة أسسا | ذاف مهلا رظف م !.و هل آو هيلع لا ىلص هللا ل وسر

 ميوص ثيدح اذه# هنءاخ ديساوا تك فت نئيجتافن 4 ديسايالرسوا اوهيلع هللا لص هللال وسر لاقف

 * هاج رخل لو ةنالا

 ةنزق نب ةرامع نا ىبحانن يبنشوُبلاّادبعو ا انئ ءالمأ ىضاقلا روطتمن ىبحب م انادخ »
 راصفاالا لشوو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ريخت نع دع اسلا ديسا ألا و! مس نا تن دعاها هينا نع

 هش الا دلتع' قب متر اجنلا ىيرودر اضنالا لئاقرخ لاوق : لو هلاوهيلع للا ىلص هلال وسر ا

 قملا ريغ البات تنكول ديسأ ولأ لاق ريخ راصن الا رود لكى و ة ةدعأس 20 < جرزملا 3 تراجلا ىب 3 م

 هل ب مح تدل

 رك ذ زيوس
 . | تام بعصم لاقءا معى رصب ف كحد ابعفف ةنتفلا دارا ايفل وال اوهيلغ هللا لص ىنلا ةايحىف ىنعتم ىذلا

 تلم ةلَس تامريكب نب ىيحملا و اطعام (تلق )«ردب له !نم تام نم يسوع ةعابلا ةنس نيعب رأ ةنس

 « ةافو ند ردبلا رخا هنا ميقتس ا ذه ىلع (تز هج نشر نع ا نإاوهو

 ريثك ةيحالاو نارا ضم اناسم ريصق هرصب بهذا دعب ديسا ابأ تي ار لاق دعس نب « لهسنبا »

 «نيتس ةنس ةنيدملاب تامرعشلا

 اونفصف ل رحبلا نم ىبسل دق ىر راضنالا ديسأ أنا تثدتأ ةنانع دم ن رفعج نع 3 هريغو تأ ” دفان نأ 0

 اقف سبع ىنإ يف ىنإا عب تلاق كيكبام لاقف بت ةأ ةأسما اذاف مهملارظنف لسو ,اوهيلع هللا لص لال وسر ماتف

  ىلس ص تاق مم «هنءاخ ديساوبا تكف هن نأ جتلف 10 ديساىبال سول اوهيلع هللا لص الود

 لالب زج (ا١١١) ٠



 «(0ج» «ةاحصلاةةرسس باتكإ» -#ةهحء» ٠ 4« ضيخلتا عمك ردهتسلا»

 باطملادبع ىنبل لسوهلاو هئلعهللا ىلصهلا لدهسو لفجلاق هنعدللا ذر هيأ نع ثدحن ةروذعم ىبانأ تعمس -ِ

 * انيلاولوانل ناذالا ال رادلادبع ند و ةنامسلا

 نب رادع دا ان يخلبا لضمان دما دانت درب يفريبملا نادح ا ا 0

 * ةماقالا راولو 59 عفش ةروذجإلا

 زيزعلا دبع ىنريخا مرج نباأنا مضاعوبا انثةيالق واانث لظنملا ميع : نيدمحا نيدمح نيسحلاو ا *« يتربخا »

 ىتح دعم نب ةرو دحم هي رجح يف امتي تاكو هريخا زي ريع نب هللادبع نا ةرو ذم يبا نب كلما دبع نإ

 7 )ماشلا ىلا هزبج

 تعيس لاق رج نإاأب كأن فاق زرلادبع انئمفار بدمج انئىنقثلا سابعلا وبان ىرقللا ايعمسا نيدمش# يلربخا ف

 *« مزيف هاقلاف ةرودحم ولا هلمتحاف ةبوامم نذؤم نذا لاق ة ةكيلمىلا نبا نع نولوق انباكا

 ©[: هنع هللا ىطر ىدعاسلا ديسا ىناركذ زوج

 ديسا يبا مسا لاق ةورع رع دوسالا وبا انثةميهل نياانثيلا انثةثالع وباانث ىدا دغبلا رفمجوبا 4 ابربخا ظ |

 * ةعيلر نإ كلام ىدعاريلا

 لاق قاحسا نبا نع نيسحلا نب سنويانث ر ابحلا دبع نب دمحا ان بوعي نب دم سابعلا وبا # انث دج

 * ةدعاسنب جرزملا ن نإ ورم نب ةبراحنب فروع نب ورح اضع زب ندبلا نب ةعيب ر نب كلام ديسا وبا

 دير نب ىلعنب يلا انث يبرملا قاحسا نب ميهاربا انث هي ولاب نب دمحا نب دم ركب وب .4 ىتادح ف
 ةدعاس نب ضعب نع ركب يلا نب هللادبع نع قاحسا نب دم نع ينا انث دهس نب مييها ربا نب بوقسي انب ينادصلا

 * دعب هرصي بهذ 5 اردب دهش دق بفتراكو ةعيبر نب كلام ديسا ينا نع

 .نرءمزاح نيديزن نعديز نب دامحانث ناهنلاوا مراعات زييزعلا دبع ٍنن ىلع انثلدعلا ذاشج ن لع انثدح ف

 يرصوم قعتم ىلا ندا لاّقفهنع هللا يضر نامعلتق لبق هرصبن بيصأ ىدع اسلا بيسأ]يا نارابلنب تاملش 1

 دنسملا ف رظنا ١٠؟ ةروذحم ىنا ناذ | ةصق يف لي وط ثيدح انها هنم طقس هلعل )١(

 هل اوهيلع هلا ٍلِص هللا ل وسر سمالاق 0 ينا نع باص ىنا نع ءالعلانب لماك 5 نمرلادبعز #« دلاخ »

 «ةماقالا رونو ناذالا مفشمنا ةرودحم ابا لس و

 ةرو ذحم و ا هلمتحاف ةءو امم ٍن ْذْوَم نذ ا لاق ةكيلم يف نبانع نولو انبا# ١ تممس #« برج نإ 7

 * م لصز يف هاملاف

 ب4: ةممر ن كلأم ىدعاسلا ديسا وأ ]80+

 ههجدم ناكو ةيسر نب كلام ا ىلا نع ةدعاس ىنب ضب نءعركصب ىلا نب هللادبع نع « قاحسا نا »

 « دعب هريعب به ذ م اردن

 للدجلا لاّوِف نا لثق لبق م رصين برصا ديسا يانا راسنا نب ناءاس نع مزاح نإ يدر نعد ِذ نإ « داح 9»
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 و ١
 »4 نإ

 1 0 5 ع دسم 3 م

 لام سس س١ مع كل هك بيع

 هب جيش يع ص سم ون 0 - ٍِ

 يك تنم سرد ١



 ا مساىف فالتح الا ركذط « مصب 66و نعح ف
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 نمو نمد اتلا نمني دلا ةعاونيبختمملا ةاحصلاونيملاعلا برلوسر ةفلا نم ائمصعي هللاو مهم رثكل لوظي

1 --- 

 كم

 *(0جط ١ «ةاحصلاةةرس باتكإ» .ه14»  .«صيخلتا عم كردتلا 9

 «* هنع هللا ىضر ةري رهيىنا نب دلا مثا رشانإلع ظفاملا سما يف نيمجا عينع هللا ىضرنيملسملا ةعانم مم دعب
 نب ربج نعرايس نع.ميشه انب يلا اني لينحنت بجانب هللا فم هب ولابنب دنجا نب دم ركب وبا # انيدح 3

 | تديشتسا ناف دنا ةوزغ لسوهل اوهيلعهللا لصهتلالوسر ادعو لاق :هنع هللا يضر ةري رهييبا نرع ةديبع

 «:ر نملا ةرب ضبا اناف تعجز ناو ءادبشلا ريخ نم تنيك

 4 ىمجا ةرو ذح ىلا رك د /-

 « همسا يف فاتخاو لسو هل اوهيلعللا لص هللالوسر يت دوم دحا وهو
 لاقئريبرلا هللا دبعنب بمصمانث' يبرملا قاحسا نب ميهاربا ان هبولاب نب دما نب دم ركب ونا « ىنثدخ »

 لاق اذكه ىبرحلا ميه اربالاق ةيع | زخ هماو عنج نب دعس نب صومه نب :بهونب ريعمْنب شوا ةروذحوا

 «* ريعم نإ ةرمنس همسا لبق دقو ى ريبزلا بعضم
 ةروذخموبا لاق طايخن ةفيلخ انث ىرتستلا إب ركذ نب ىسومان“ ىنقثلا بوعي نب دججا ديعس وا يب انث دخل و١

 ممياو ازفاك ندب: موب: لتق نيم نسوا .ينساظقيلا وبا لاق و بابش لاق ةميد د نب ناذول نب ريغم نب .سوا
 نسملاانث يناببصالا هللادبع ونا( اني دحو) ريعم نب ةرمسةمسا لامي بابشلاق ةرمسنب نالس ةروذخم ىنا

 نب ةعببر نب ناذول نإ يعم نب سوا .همسا ةرو ذو الاق رم نإ دما جب رقلانب نينملا انني ميطا نبا

 ةرو دحم وبأ قوت و ارفاك ردب موب. ,لثق. «سينا هللا هما و هيبايةزم خال ن اكوعسمج نب دعس نب جوع

 هاك اهتم لزب لو رجا و نينوي منبت ةيس لاعت هللا امسرح ةكع

 مقربا تل أس سس لاق ىريشقلا مقار نب دمتي .ينقثلا قاحسا نب دفع | لذ اك بوتس نيد # ينربخا ,

 * لزب ريح نب. ريعم لاف هدج مس | ىوارغا دحسملا ف نذؤملا ةرو دحم ىبانب

 ةأزجم تنب ةيفص ن نع تدان بوباانت ةفيذحو اان زيزعلادبعنب لعأتا قادسا ْن ركبوا عبشلا# انزيخا :

 هللا لوسر نا لاقفا,ةامتالا هلا ولاتف ض ايفا ادمق اذا هسا أرمدقم يف( ١ )ةصقدإ تناكةرو ذحمابانا

 « تامىتح اهتلحيرلف توما ىت > اهئاحال نك رفد الع عسم ملسسو هل او هيلع هللا لص
 لاق لالبنب ليذملا انئةيواعص ندم ان ىلا ديزنب ىلع ندمان ىرلخلا ريصن ندم ن رفعج« ين ربخا

 تعوس عمم مث ٠؟ ةصق رمشلا:نم ةلصخ لك .  )١( سيؤا «

 «الجر نورشعو ةيناع ةناحصلا نم
 4 ىمجا نذؤملا ةروذبع وا زيوس

 *رجاممل و نيسمجو عسيلة نس كم تاميدهاولا لاق ةيعازخ هماو ريممنب سواوه بعصم# لاق ل

 سار مدقميف ةصق هلِتناك ةرودجم ابا نرا مار تن ةيفص نعتبانن بوا اني ىدبناا #« ةفدجوا و

 لف هدب |ملع حسم مسودل او هيلع هللا لص هلال وسر نا لاف اهلحنألا هل اولاَف ضرالا غلبتف اببلسرا دق اذا

 *توما يت -ايقاجأل ن نك

 «نعإ ٠



 ن رشع و ةساك هءاحصلا نم ةرا رهيبأ نعىور 4 3كدع غلب دقف ٌنيءحا منع كلا ىعر دب وسنب لو رشلاو ا

 عضوملا | ده ىف م رك يوكو رهيلا باهصا نمرعاو فرشاو ربشأ الو لجامهبف سيلف نوسباتلا اماف الحر[

 «(00جوط '«ةباحملاةفريمباتكإ» مهم «صيغتتامم كردتسلا»
 لاقل هنغ دفا طز رن رتخ اع هجم ىيحننب ركحب ىبا نع ليعمسا نب مهاحانم راطغلا موخرم نبأ |

 7 مخل 0 دبي عذاب ناطيشلال عا فيسلا هرخا ىلع مكدحا نروشنالل وهلا, اوهيلع هللا لص 1ك وسو

 لاق «لسودل ا اوهيلع هللا لد هللا لوسر نم هعمس يدعاسلا كمت لا لهس نم ةيئعمس ةر رهو لاق راثلا رفح نم أ

 0 امئاو هنم لسو هلآو هيلع هللا ىلض ىبلا نم هممست مل نبش عامس لع هثمب لئلا لع هسرس ركبوا

 امور ىتلاهرابخا مسن ىمهج لطعماما«رابخالا يناعمومهغنالف ممولق هللا مب ادقنمهرابخا مقدل ةررهينا

 لفسلاو ءاعرلا ىلع اهو هنع ههزدقىلاعت هللااع هومزو ةريرهأبا نومتشيف رفكو هى ذلا مهه ذم فالخ

 ةفيلخ ةعاط ىرئالو لس وهل اوهيلع هللا لص دمم ةما ىلع فيسلا ىرزنيجزاش اماو «ةجملااهم تبثنال هرابخا نإ

 لالضوه يذلا مههذم فالخ ل سومل اوهيلع هللا لص ىبنلان ع هنع هللا ىضر ةريرهىار ابخا عمسا ذا ماما الو

 هلهاو مالسالالزبءا يردقوأ' « ة رب هنىلا يفةحبقولا هع زفمناك تاهرو ةجحب هرابخا مغ د ىف ةليحدج ل

 اهل دابعلا بسك لبق اهاضقو ىل امت هللا اهردق ىتلا ةيضاملا رادق الا تر وعبتب نب ذلا مالسالا لها رثكو

 دب رب ةجح.دجم مر دقلا تابئايف لسو هللاو هيلع هللا لص يبنلانع اهاور دقىتلا ة ريره يبا رابخا ىلا رظنا ذأ

 لهاجول | مم جاجتحالا زوجال ةرب رهىلا رابخان | هسفب دنع هتجح تناك تلو رفك هيلا هتل امم ةد

 اديلق هاراخ اوناهذت» ىتجادق نمسهدم فل اخ اهف ةررهىارابخا عمساّْ ا هناظنم ريع نمهبلطيو هقفلا طاعتي

 ,تناك اذا هتفلاخ لع هزابخاب جتحو هبه ذم تلات ىلا ةزافعا مفدو ةرب ره يبا ٍِف ناهر. الو ةيخالب

 50 انطس ركاز اهاسماومبف لا رابخا ةرب رهيب ا لعق رفلا هذه ضب ركنادقو هيهدمل ةعف وم ةراخأ

 هلئركذ م دق ىذلا اهنع هللا ىضر ةشئاغ ثي دح مضوملا اذهىولاعت هللا همر ركبوا مامالارك لجو نع

 ءوضولابو رم نبا ثندح نم ةضراعإم وقعا دعب الضم ناك نمو ةرهيف 21غ تدغ ةْز نه ينأ ثي دعو

 « لؤطيا ملغ مالكلاو اه ركّو راذلآ تسمامج

 نيعمجا مهلعهللاتاوضر ةءاحصلارن كا ةناور اًذهتف لجو. ع هللا ةئيئتع ركا ذاناو هلا همر 4 كالا لف

 هللا دبع و رهين هللأ دعو سابعنت للادبعو ئراضن الا تاونأ و أو تبانن دز هنع ىور دمك رب رهن ىنا نع

 ل ىسوموتاو تراك , ةيفعو 0 روسلاو ا 0 - عك نيد ريب زل 23 ْ

 نا رع 0 درد> وأود املا دادشوةئر 0 ع واوتزيقطلاواوا

 ىتجاو

 بمك نينا ورمع نباو نابع نباو بواوباو تبان نب دنز ةناحصلار اكا ةرره ينانع « ىور دقو »
 هنغىوز نمذدع غلبفلاق نأ نأ ثراخلا نب ةيقعو ىرمشالا ى.سومو او روسملاو ةشئاعو رييزلا ن ,اوراجو |

 "هليل

 ورح وه ماج -

 1 وب جت
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 89 هنا بك و .١ < لكاو «...٠ سيلا عي كروتلاو
 هنا كشنام هللاو ةخلط لاَمِف ةرره البسي لقبلام لسولاو هيعلا ل لص بالو سر , لع لوقت امالسو

 قالك نرلملاو ثوب انلءاينفا اموقانك1ما الن ملاملعو عمسنإ املسسوهلاو اوهسيلع هللا لص هللا را

 لها الو هللا الاكمام هللا يضر ةريره با ناكو عجرت مث رابثلا يف رط ملسو هللاو يلع هلا لص هلا

 معن مام ماعدق هباكشن الو رادام ثيحهعمر وذدناكو لسوهلا اوةيلعيشلا صويتلابب عم هدب ليناك ايادلوالو

 مدي تندح اذه# لملم لسودلاو اوهبلع هللا لص هللا لو سر ىلع لوّقهنا انمدحا همتجو عمسولام 00

 * هاجر و نيخيششلا طرش ىلع

 دهن , مامات را راوس نب ةنابشانت ىببا دل افاد ْن هللا دعا املا فلخن لماك ن دما 8 92 لح ِظ 1

 1 اطلب ضيفي م يَ ر املأ ااندحلوش 27 رمنملا 0 فش د وو 2 هنع هللا فد هأبا تبارلاق هسأ نعأ

 مامالا ج ورة قطبا مستف عمساذا ىَح ثديحيلاز الف مو هيلع هللا لصقو دصملاق د اهلاشا لودر

 هللا ىضر ةرب رهىا نئاضفنم ءا دحالاتي ركدق 5 2 رخ 2 د انسالا مميتص ثي دح اذه * سلج ةالصلل

 باطن م لك نافذ كلذ هل نيعباتلاو ةءاحصلا ةداهش و لت 1 هيلع هللا لص ىنطصملا ثي دل هظفأ هنع

 « ظفحلا يدب أب مهقحا وومطوا وها ةتيشو هعابنا نم مهمافاذهان رصعىلا ومالبسالا لوا ن 3 ثردجلا لغم

 ركذو لوق مام الا قاحسا نب دم ركحبإبا تعمس لاق لدعلا دايز نب دمج هللادبع 4 يتربخا دقو »

 هّللالص هلال وسر باحجصا نم هريغ ةباوروهتباور نم مرشتنا امفةياور هنع هباجصا رثكأنم ناك لاَمِف ةربهابا

 لوزيو هر دق ةلالج مم ىر اصنالا بوا وأ كفل الد ركب لاق حايك جراخم عم لسو هل اوهيلع

 * هدنع موو اوهيلع هللا لص هللال وسر

 ءاثمشلا ىناني ثعشا نع ةبماشان“ ير. دحملا تايفسن هيسات نارععزا ماطسلنب ميهاربأ كي انثدح »

 نع ثدحم ثاّقف .هنعدللا ئطر ة ةرئره يلا نع ثدحم بوا وا اذاف ةنيدملا تنمدق لاق ثدحل يلا تعمسس لاق

 بح ةرنره يلا نع ثدحا نال لاف ل ودل ا و د الص ةلل دنع ةلزنم تدابص كال ةررقا

 «لسو هل اوهييلع هللا لص ينلار ء ثدحا نا نم يللا

 ا ةباور لقا ناك نمنعهتناوررلعلا ىلع ةربرهيبأ صرح نرفركب وا «مامالا لاق

 لكات ىلا نمل نب ميهاربا ( هانثدح ) ىدعاسلا دعسنب لهس نع يوردقف ملا 0 رام ملسو

 4 د قِبل

 اموقانك انا لمنإلام لعؤعيسإإام مه. 3 عيطوتأ قم هللا لولعر نم م عمسلا ِكشن ام لاو لاَمف ةرب رهابا

 . |دلوالو لهاالو هللامالان .كسم ةربرهولا ناكو عجرن مرارلا يفرط هلا ىنىت ان انك نواهاو توييانل ءاينغا

 م اداب نيج عمرؤد ناكو سو د1 او هنلع نا لص ةيلآ ل و مسو اهد ١ عمددب تناكاعا

 انثدح لوو اقرب نما ىنامز ىلع ضيف ةمبلا مون جرم ةربرهأبا تي ار هيبا نع دم نب مصاعانث# ةنابش ل9

 ةروصقلا بابه ممس اذا ىتخ ثدحم لازالف مس وهلا هيلع هلا للص قودصملا ٌقداصلا هللا لوسز مساقلاوبا

 دنوو» 602



 _400جط «ةباحصلاةف رسم باتك» ١ «هااط ١ « صيخلتلا عم كردتسلا»
 هل اوهيلع هللا لص هللا لوسرلانم لا تنكةريرغ ابا ا رم نبا لاف !ههنمعطي ةلكاوا امنملعي ةلكلسو هل او هيلع

 « هاج زخم مو دانسالا جيب ثيدح اذهههثب دحت / (انلأو للنو

 تاو ص وبا ان ينال ديصلا سابعلانب دهمان صفح نب دمحان كاان ىزاالا ةعرز وأ « ىتدح »

 للاط نو دملا لاق هنع هللا ضر ةريرهيبا نع هيلا نع ةما دقن اص اننا : ىثرقلا اص نب كلملا دبع

 « ركبلا ةيراجلابو:» يف قولخلا لثم للا

 نع ةعيهلن.ا يتربخا بهونا انا مكمل دبع هللا دبعز دمأبلا بوتس. نب دم سابملا ونا # انثدح 9

 ثب دحن ةر رهىنا نع تندح لاقهنا نع ئرمضلا ةيما نو رحت نب نسحلا ن لضفلا ن ءرفعج يبان هللا ديبع

 نئارك ارا هتين ىلا ىدبن ذخاف يدنع بوتكم هناف ينم هتعمس تنكنالا 5كم هتصدق نات راف هركلاف

 تنك «تذاىا كيزح ادق لات كادخلا كل دك وك لسوملار اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ثيدح نمهبتك"

 « ىدنع بوتكموهف هن كدت دج

 نع ىراصنالا ناهلس نع ةيفتانن .تامع نيورماتت يبا ان ناربم نب ليعمسا نب دم ندم ا  ينريخا لف
 هللاّلص هللا لوسر وبف لوق ناك ثيددحلا ىف تعمس اذالاق هنع للام را ةرر زهن ين! :نع نب ريس: نب دمج

 + لسو هلآو هيلع

 نبا ىتدح سب وا ىلا نب ليعمسا انث يضاَقلا قاحسا نب ليعمس ! انث ل دعلا ذ اشمح نب ىلع م انث دح ف

 هيلع هللا لص هلا لاوكيز نع "ا هيف ساج يف دعقدنا مزح ن ورم ندم نعهسا نع دانزلاىلا

 نءسانلا ظفحا ةرئرهابا نا ذثم و تنفرمف ارابص كل ذ لعف ت> ضعبلا هفرعيو مهضعن ه هركش لس وهلاو

 * مل وهل اوهيلع هلا ليص هيلا 'لاوشسو

 ريرج نب به وانثرهز الاواانث( الاق ) ت ادبع ن ىمدقر هلا دما واأبنا هيقفلاديبع ندمت« ىثدح 9

 تنكلاق سماع ىنا نب كلام سنا ىبا نع ىميتتلا ميه اربا نب دم نع ثدحب قاحسا نيد تعمس لاق يباانث |

 هل اوهنلع هال هللا لو .بربلعا ياملااذه ىردبام ا ابااي لاف لجر هيلع لخ دف ا ةحاط دنع

 رددص » انظفحا 4

 يلا يا ل تار تنك ةربرهاب | ايلاق رمينبا « نع»
 ه«ماوهدنس تاق« ركللاةب ,راجلا ب ويف قوما لثمرعلا بلاط بونف دادملا لاق ةريسهىبا# نع »

 هيأ نع ىرمضلاة يمان و رم 3 نوطاوت لضفلا نع رفءج ىلا ن هللا ديبع نع ةعيمل نب اين ربخا بهو# نبا»

 بوتكم هلاف تم 'هتفمتم تلك ا لاق كتم هئميسدقيلا تاقف هركصناف ثيدحم ةريرهىبا نع تئدحلاق

 1 ا "و هيلع هللا لص هللال وسر ثيدح نم هبتتكن م اايكىازاف هتبن ىلا ىدب دخاف ىدنع

 50 اذه(تلق) * ثيدحلا
 هللا ديبع نب ةحاط دنع تدك لاق شيبطمالا سماعينا نب كلام نع ىميتلا ميهارا نب دم نعام قاحسا نبا ل

 ينعي مت !ما لسو هل او هياع هللا لص هللا لوسر لع 0 ل
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 و

 . *0)ج» .# ةباحصلاةف رعم باتك » :١ «هد.طظ 4# صيخلتلا عم كر دتسلا »
 باو متلعف دقوا لاق ممجا كثيدح انيك دق انارمت ناوى لامفممجا نس خيرتعلا ان اكلإ كي

 ه* هاحف لاقدحع ىزعبطت
ْ 

 |[ ىرمعانث دمز نب دامحاتث برحن. ناملسانب ىسرتلا ناملسنب ميهارباان: بوعي ندم سابملاوا# انندح ©
 هليل لهجورب رسلا فاخ ىدمقانةررهاباامد ناو سنا مكحلا نيداوص بتناك ١( ١)ةعزعزلا ولان ديبع نأ

 أصم ٠ الودازام كلذ نع هلآس لش باوحلاءارو هدعق اف هناعدل وللا سأردنع ناك اذا يح تك انعم

 ْ ها رخل دانس الا سيح ثيدح اذه# رخاالو مدقالو

 | شمالا نعرب رج انثادح ىدعسلا ةريثملا نب ىيحانا بوبا ندم انت ىسوم نب دمحن هللادبع « يتربخا إف

 ا 1 يابو .كيدملا رتك ةررهفل نا رمن.ال لجر لاق لاقأهنع هللا هللا ىضر ةفيذح نعلثاو ىلا نع

 « انيجو اويل ةكلو 6 ”«ييزيككلا تاكلذما كك م !وهيلع

 01 ا ا الل 01010

 *نامعدل اسال ءايشا نع هلأسب سو هل اوهيلع

 ءاطعنب لعب نع مييشهاتت نوعنب ورخعان . نكسلان سو دمحأببا .قأحسان :ركب وا خيشلا م ان ربخا »

 ,نع.ث دحن وه و هنع هللا دولا هيرب ل ةاايبنت هلا تم رك نبأ نع شرما نمحرلا دبع نب ديلولا نع

 دحنا نم مظعا طاروقلا ناطاريق هلف مف د دهش ناذ طاريق هلف ة زانج عبننم لس و هل 1و هيلع هللا ىلص يبنلا
 يلا .قلطنا ىتح ةرب رهو هيلا ماقف لسوهل او هيلع هللا لصهّلا لوسو نع ث دحنامرظنا رهابا اب رمزا لاقف

 مسن نم لوق : لسودل اوديلع هلا لص هللال وسر تعمسا هللا ك دشنا نينموملا ما اياهللافامع هللاىضر ةشئاع

 نعانلغشل ن نكي. مل هنا ةرب ره وبا لاقف من مهللا تلاقف ناطا ريق هلفاهمفد دهش * ناو طاريق هلفاملع ىلصف ة زانج

 هللا ىلبص هللا لوسر نم بلطا تن .؟ اما قاوسالاب قفصالو سرمع ل و هل آو هيلعللا لص هلال وسر

 هيلع ٠١ ىنكلا باتك ىف اذكه ةربعز وا و ةعزعز وبا ةخسن ىف )١(

 متلعف دقوا لاق مججا كثدح انك انا ملت با وم لاقف عججا هثيدح عرفتسا ىت دع تنتاكلا بتكيرو

 ههاحف لاق هحع ىنميطت ناو

 مفاغ لدملا ةر ره طاع تاورض نا ناورص بتاك ةعزمع نلاوبا انث ديبعنب ورم انت ديز نب « داح »

 هلأنس مطل باجحلا ءارو ه دمقاف هنامد لوملا سأر دنع ناكناذا ىتح بتكأ ت تاعحو هلأس لعجو ريرسلا

 * حي #رخاالو مدقالو صقشال ودازامن كلذنع

 رمح نب لاف ثردملاارثك ةرب رهابا نار مع نال لجر لاقلاق ةفدذح نعلئاويلا نع شمالا نع # ريرج )ف

 " « انبجو أرتجا هنكل و هب ”ىجنام كشيف نوكتنا لب كذيعا
 يبنلا ىلع ابرج ةربره وا ناك لاق مسكن يا نع هدج نع هيب نع سكن ب يبانب ذاعم نب دم نب # ذاعم 9»

 ه اهنع هل انالا ايشا نعهلأس ملسو هل اوهيلعّللا لص

 4« نع

 0011000 1 ز ] ] ]ذ] | | | ]| | ]| | | 7/ا 05501 1 ]أ



 تى -

 4 « ةباخيملا ةفرعم باثك9» 4« ع4 « سيخلتا مم كردتسلا 9#
 دب ز نع صوحالا وبا اننريضنلا وا انن ىر وبدلا هت ل سار اهل سرتس ن دعب ىلا واكد انرطلا

 م و هلو او ةيلع هللا لص هللا ل لاقلاق هع هللا ىدرؤىر كلما كييع مس ىج أ ع نءيجانلا تى دصلاىنا نع يمنح ال

 ةلعلا ءاعو ةرب نها

 كرودم نب كلاخ ادم ب 1 خا عنب هللادب ,ءان ىرطعلل ثيم هاتي وا ' ىلع نب نسم انن ل دعلا ال حن لع كان دح هه

 ثن داحالا و ددعات 4 ةر رهابا | هل تلاع " ةرئ رهانا نع دام | ةنثفاع 2 نع هبا نع صاعلان كدعس نا ورم نبا 1

 ' | لاق اننأ رامالا تأ ر لهوانمسنامالا تعمس لف / و هلااو هيلعّتلا لص ىنلا ماما كلنا انغلبت يتلا|

 * ةأحر شح و ا 1 ثردحاذه #2 0 * هنغ ىناهش ثلناك انا ط وول اوهيلع ثا

 ىنان -رغ شمالا نععبكو انب نيم نب ري ىرينعلا ىنثللا نذاعم ان ولا ندمجحا نيد ركبوا« 9 لو 0

 * لسوملا اوهيلع هللا لد هللا لاوس باوصا كفا ا نم ةنهلامث هللا ضر 3 رب ره ونا ناك لاق طاص

 ززعلادبع انندح فوع نيدهف ةعينر وا انئلامقا ديعس نيدما انورع ىف ريصلاد# نب. ركيونا 6 ىتربخا ف |:

 * هأح رخو دانسالا معو ثءدح اده#

 ن كيهش ىثر ٠ ره نؤوسأل ةفيلخن ها لخللا ىلضفلا نإ نيسكلا 9 ىناه نطاص نبدمت# ىنادح »د ١

 هنعهللا ىضر ةرب رهئلا نم هنعاش دحرثكا ماسو هلو هيلع هللا لص ىنلا باعا نمدعا نكي لاق نسحلا ياا

 ثدحم ةزرهوا لمحاساك هلدعقاف هلفشتهيلع ىلاايلف اننوراكو رالاةفهثدخ هاراو ةندملا ىلع هثعب ناو صناو

 * معلا ءاعو ةريازف وا

 كبااثقلم تلا كل داحالا ه دهام. رهأبا 0 !ااهنا ةشئاع * نعد ن اعيد ور ويقال #« دلاخ 8

 هل اوهيلعتلا لصنلا لوسر نع كلغشي ناك هنا هامااي لاقانً رامالا تيأر له 1 ا الا لهاهب ث دحت
 مضت د ةنعا ىناغشل ناك امشناوىفاو سوه, [وهيلع للا لص هللا لدا منطتلا و اابكملا و 1 رأأ زال وأ

 * لس وهل او هيلع هللا لص هللا لودمر تادحا فا نمةرب رهونا ناك لاق ة ماصيلا نع # شالا او»

 تلف لاق ةربرهابا تعم عفا زها قاما جانا دلازو ريف ن هللا دبع نعراتنملا نب ملا فوعنب # كدهذ 0 :

 ينومثججرل امنممكستل دج ولواهب مكسش دحام ثي داحا لسو هلو هسيلع هللا لصللا ل وسر ثيدح نم

 »# دع راخغح الا

 هرب ره ينا نم لسوهل او هيلع هللا لص ىثلانغ اقبح راك ادخل نكي لاق نسا يفا نب كيعلس نع 43 بق وع 2

 ثدح ةريرهوا لعظم اكهلدعقاو هلفغت هيلعىلا الفان ور اكورا لاف هكدح داراو ةنب دما لع هثمب ناو مم ناو

 : تيباع نه تافنح لوما وكر ةرب رهاب تعمسلاق مفاروباىنأبن! لاق جانا دلازو يف نبا دبع نعراتخلا نا

 ٠ | راجح الاب قومتمج رلاهنم ثيدحم مكست هح ىلواهم مكتتدجام ثيابا ملتسو هلاو هيلعتللا لص هللا لوسرأأ

 ل ةار ره 6

 ا لو جراما لطحلا اره 2



 ةريرهك ا هاه 9

 #« هنافو ةنس يف 0<
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 4( ج» .. «ةباحصلا ةف رعت باتك» ٠ 4 ه.هط 4 صيخاتلا عم كردتسلا و
 ؤ 2 كلام ا

 مقاو نب ندحلا اني ليعمسا نب دمج ان نمراف نب ناماس نب دم ان ىرحب نب د نب ميه ارب ,!قاحساوبا« يبربخا

 «.ةنس ْلاعبس و ناك عي اهو نيمخو غسفةنتيا تال قنو نيستا ةنس رزه وناتاملاق ةعسنر نإةرمض ان

 انث ىبيذملا نب ىلعنب هللادبع انث ىنيعتسملا دمج نن هللادبع انث اص نيد نسملاو ا ةاضَقلاىضاق## يتربخا

 *نيسجو عبس ةنس ةربرهوا تاملاق ةورعنب ماشهنع ةنبيعنب نايفس انوا

 ماشه نع نايفنس انث ءالعلا نب رابجلادبع انث ىاشلا باوبحم نإ مث اه انث ديبشلا سايعلا نيد ىنثدخ وف

 *«نيسمج و سم ةنس ةررهوا تاملاق ةورعنا

 قو.لاق رمعنب دام انث”جرفلا نب نيسملا انث مبجلا نب نسملا ان يناهص الإ تا دوا 4 انثدح 9

 نب ديلولا هيلعلصو ةنس نوءبسو نامت يفود موب هل ناكو ةيواعم ةرام ارخ !ىف نيمو عسن ةنس ةرنرهوا

 لاق لحشمنب تيان: نعت نلطقن تبان ىتثدخ ةنيدملا لمت نع لوزعم ذكمو: ن اورسو هنيدلا ريما وهو ةيبتع

 مردفال ههه خاروالا مقداف كرثنمرظنا هيلا تتكحف ةررره ىباتومب هربخ ةيوانم ناجل كا

 د للاعي هللادمجر رادلاىفهغم ناك ناهع رسول نم ناك هناف انورمموبلا ل لمعفاو غرا وج نسحاو ٍْ

 ةيما نب ليعمسا نع بيعش نب داجاتت صفح نب نوسحلااب ىامصالا هللا دبع ندمت“ هللاديعونا 4 اند ل

 انااتيب ه ٍرةةربره يابكيلع ديز هل لاقف ؟ئشنع هلأنف تبان 57 الخرن ا هند: ة مر نب سيق نيد نا

 هلآ وهيع هلا بص هللالوسز انيلع جزخ ابد كلم لاين ةللاوعدب مو. تاذ دجسملا يفنالفو ةررهواو

 ةررهيب البق ىبحاصو ابا توعدفذيز لاقةيف متك ىذللا ودوع اخ اكسو لخلل نما ىتحرلسو

 ىدلا ل ثم كلأسا ىبا مهلا لا لاف ةرترهوا مدمن لاق انئاعد ىلع نمؤي لس وهلاو هلع هللا ليص هللال وسر لعجو

 هللا لوسراب انف نيمارلسو هلاو هيط هللا. قبح لورا لاقي ى شال العن كلأ ءاوناذه قات امر كلا

 هاجرخملو دانسالا ميص# ىسودلا |مامكقبس لاف ىس الأيلع تاكانم نو

 «اندح » ظ
 نب ديل ولا دثم وب ةنب كلاريما هيلع ل صو ةنتلناعسشو ناك نءنيسمخو عسل ةنس ى دقاولا:لاقو نيسمو عبس

 هيلا بكي ةررعوا توم ةربخم ةواممىلاديلولا تتك لاق لحشمن تيان نع سيقنب تانغ د ةبتع

 !١ هرادلا ام ناو نام رص نم ناك هناف#را يتانط وعر جال ردهم هتل رولا مق دافك ل نم رظلا
 نعدلأسف تبان نب دي ز ءاج الجنر نا همر خي نب سيقنب دم ىنث دح ةيمان ليعمسا نع بيعشنب « دامح

 مسوفلاو اوهيلعهللا لضدَللا لوسزانيلع جرب رخوعدن دجسا|قنالفو رره وناواناانيبف ة ةاريزع يباب كيلع لا لاَعف "ىث

 هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ىبحاصوا توغادف دب ز لاقف هيف ع ريد#< < ديلا

 ىيسنب الايلع كلاس اوىابحاص .م كلا ساملثم كلأساينا مهلا لاقف ة راو اطل ترس ملسو

 يكس لاف | الع املأ نحنو هللا لوسراي ت تاقف نيم لس و هلو هيلع هللا ص هللا لودرلاف

 * فيعض دا ( تاق ) حبحص# ىس ودلا ام

 «صوحالاوبا » 611



 4م جوت .. هنرسا ةري بالعز يم يتسم هوجو
 « ةريره ابا سانلا ينوع ديو هابا

 رشعم ولا ان ىلع نب مضاع انن ىسودسلا ضفخ نب رمش لددلا روصنم ندم نب ورم ديمسوا 4 ىثدخ»
 « ىتنالاب ينونكتذا نمي بحار كذلاب قونكت نال لاق هنع هللا ىضر ةرب سه يبا نع ىربقملا كيعس نع

 نايس انن مدقم نب لعنب رمعات 0 ركب ان يناهصالا ةدنمنب دمحشانن فيلا قدح ن.لع# انندح»

 *منغ دبع نون ميدبع ىفا مسا ناك لاق ةربرهيبا نب ررحلا نع ىرهزلا نع نيسحنإا

 ضعب ىثدح قاخسا نا نع ريكب نب سن وان# رابجلادبع ندججا ان بوتس نب دمع سابعلاو ا 4 انندح»
 هللا لص التر وا فراست سمشدبع ةيلهاملا يف ىمساناك لاق هنع هللا ىضر ةربره ىنا :رع ىنادكا

 # نمحرلادبع لسو هل اوهيلع

 ززعلادبع نب ديعس نع ةماسىلا نيو معان“ ىسينتلا ىسيعن.دمحا ان بوعي نب دم ساسلاو:ا # انثدحو

 «  مافدبع ةرره ىبا مسا ناكل اق
 تمعدس لوق ىيح نب دم تهمس لوقب قاحسا نب دم ركحبابا تءمس لوقت ظفاملا ىلعابا « تعمس )
 ةديبعوبا انن لوقت لبنحنب دمجا تءمسو ىحي ن دم لاق#سيشدبع نيىلع همسا ةريرهوا لوقت ربسمالا
 « هللادبع ةرب ره يبا مسا لاق دادحلا

 ةميهلنبا انث يسوالا هللادبع نب زيزملادبع انن ىزارلا متاحوبا انث بوبا نب نسحلا نب نيسحلا 6 ينربخا

 «* صاعنب مهن دبع ةري ره ين مي | لاق تبيح ينانب دبزب نع

 ةربسهونا تام لاق ريكب نب ىيحانن يدبملا ميه اربا نب دم انن ينال ديصلا ملاغ نب هللا دبع « ىتوبخا أ
 * ىزملادبع نبا لوقت نم سانلا نم وورمجنب هللادبع همساو قيقعلاب
 0 ا ملا : لينخ نب دمجاانث دم نب لضفلاا: لموملا نبدمح# ىنربخا 9

 «نيكس لاق ماغ دبع لاقو |

 ١ )ةشئاع نباانث هموجنز نب كلملادبعنب دمج انث ىنقثلا قاحسا نبدمح انث ظفاحلا بوقعي نبدمح «يلربخاف »

 ةيلهاملا ىف يدنع بعصا هجوا ةعيسل ىلعةريره يلا سا يف فالملا اذه رقتسا دّقف نيكس ةريره يبا م | لاق

 #4 امف فلن هناذوةنس كلذكو نرلادبعمالسالا ينو سماد

 رشعمو اانث روعالا جاجحانث نيمصنب ىيحانت يرمدلابب نيل وب وتس نبدحت اجلا وا انئدح
 ا ىف تامو نيبو نام ةنس ةيوامم ةراما يف ةريره وبا كله لاق

 ؛؟ ةحاط تن. ةشئاع دلو نم هنال ةشئاع نباي يورعما صفجنب دمت نب هللا ديبع وه )١(

 *« ة رب ره ابأ س انلا يب وع دب وريهابا نوع دب ملسو هلاو هيلع

 * تالا ق ونكت نان هيلا بمازكذلاب وتيم ” ٍناللاقةرب رهينا نع ىربةملا نع © رشعم وبا ٍِ

 فل ؤلادرس مثمنغ دبعنبو رمدبعوبا مسا ناكل اق ةرب رهىنان ررح لا نع ىرهرلا نعنيسج نب © نايفس و

 0 / مى يل و ,ره نأ مل ىف ل1 تافالتخالا ركك»

0 

 ةنس تام ةورعنب ماشهلاقو نيس _ ةنس تام هريغو ةرمض لاقو ٍلوالا ىدنعا جا لاقولاوقا ةعبس



 مم 0 00-9
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 0 4200و

© ٠. 
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 8 هرب ا ينك هجوز»

 7 «00جإ»  «ةباحفلا فريم باتكإ» 6 ه.0» ١ « صيخللا عم كردتسلل»
 ذئموي وهو نيسخو عبساةتس تامو لس هل او هيلع ها لص هللا لوسسو عمم اباك ده اشملاو قدنملاو

00 : 

 * نيعبس و س# ناوهو

 روعالادخ نبجاجح أن”نيعم ن ىيانت قىرو دلا دمح نب نئابملااب بوعي ندم سايعلا وا انثدح »

 * نيسمحو ناع نب يضوا ن ذادشو ةربرره واكلهو رشعموأ لاقلاق |

 ه6 هنع هللا ىضر ىسودلا ةربره يناركد جس

 شوا رابجلا دبع ندجاان' بوعي نب دمع سابملاوبا ( انثدق )هام ساو همسا يف فالملا#« رثكدقو »

 نسشدبع ةيلهاطا يف مشان اكل اقدنع هللا ىطر ةرب هيفا نع ىبادتصا ضع ىقد> لاق قاحسا نبا نعريكب نا

 تدج وف ليه الاهغ ىرا تنكي ال ةزره ىاب ىنونك او نر ىلا دبع مالس الا يف تيمسف رخص نا
 ِ سمشدبع اياذهاما ولاتف ىرجح نمرحلاتاوصا»اوعمس مهنع تعجر الف يمك يفاهتلعس ةيشحو ةره ذالوا

 سوذف اطيسو ةربره واناكو ٌقاحسأ نا( لاق )دعب ىنتمؤلف ةربسهوا تنافاولاةاممدجو صدال وا تاقف

 ُ * مهنم نوكي نأ ب بح ثيح

 ىئئلسالا ة ةزمح نب نايفسانت يازحلا رذنلا نب ميه اربا انثدمنب لضفلا 3 'يناهنب اضن دمج « ىنثدح »

 سوفا او هيلع هللا لص هللا لوسر ناك لاقهنع هللا ىضر ةرب هى نع حابدنإ ديلولا نع ديزنب ريثك نع

 * ةرهابا قمانلا:ى يناوع ديو سهلا ينوعا

 :وئثعتف وباانث ىلع نب مصاع انثىسو دسلا صفخ نب رمجاتت لديلا و ويعم ندم نيورم ديعس وا ىتادح»

 يف وعدب لسو هل آو هيلع هللا بص هلال وسر ناكل اق هنع هللا ىضر ةربره يبا نع ى ربقما ديعس نع

 نعل تحمس »
 509 00 م ةنس نوعبسو نامت هلو نيسجخو عبس ةنس تامو

 4( لس وبا ىراصنالا سوأ نب ذا دش زج

 « نيس ناع ةنس ةرب يهواو سوا نب ؛ ذادش كلهو رشءم وا لاق نيطسلف ل

 --1 سوبا ةررغ وا زهيد

 نمحر لادبع مالسالا يف ثيمسف رخص نإ سوس 2 دبع ىبسأ ناك لاقرب سه ىلا نعلجر ىنادح قاجسا نبا(لاق)

 هللا ٍلصهَللا ل وسر ناكل اق ةرب هينا نع 21100 ل ةزنب ©« نايفسإ»
 اس . ْ ١

 "م

 5 زار ذنما نب ميه ار ان فق انا, بيلا نب دمح نب طاصانم 1 1 طيس

 نيسغو نراع ةنس تامو نيطسلش زن ناك و لعبا ىنكي مارح نب رذنملا نن تباننب سوانب دادش لاق
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 | تمحر (لفىك يفاهتامثب ةيشحو ةرهدالوا تدجوف 00 ىعرا ممكللا ٍ ربها ؛ يق وفك امناو



| 

 أ

 ةذئرن ىتدح قادسان دم ان ريك نين وب ان رابملا دبعن دما انب يد سابعلاوا 4 انثدح ظأ

 تاقفسانلا مياببوهولسوهل او هللا لص يننلا تنالاق و داو انك سيلا ىلا”نغوسا. رع قملسالا ناضسا ْ

 ادحاو ار لد تدعم دهشو بطاح ن َن ةيلعتو ءارخلا ٠ ا بدعم لال لسوهل اوهيلع هللا لص السر

 «(0ج» . «ةءاحصلاةف رسسباتكا» #ة.هظ 2 « صيخطلاعم كر دتسلا ف
 سي[ هنع هللا ىضر ىراصنالا رسيلاوب ا ورمع نبا سمك ليس

 منيهاربانب فاس ا دنس لآق هللا دبعنب ةملس نب دما انث ظقاحلا بوقس نبدسمح هللادبعوا# اند أ

 نيا انام نبدادش نإ ميكن ورم نب ذابع نو رمح نب: ينك نسا ىراصنالا ىسلاوا لوم لظنحلا

 0 ساطملا دبعنب سابلا ربا ىدلاوهو ةبضعلا دهشو ردن لها نمةملس

 ارد دههش نم ةيمسنيف ةورع نع دوسالا وا انث ةغيمل ن!انبيناانن ةنالغو اان ىداذدبلا رقم و ا# انريخا »|

 لاقىريبزلا هللادبعنب بمضم انث ىبرملا قاحسا نب ميهارب انب هيولاب نب دبجا ندم ركب وا « ىثدح »

 نيبلا أ لاق رمت ن .دمح ان, دواد ئ ناهلس ا( ةنح سلا دع دع اتح ىنابيصالاهللا ديعوأ 5 انيدح د

 ناوهو ارد دهشوتاياورلا عيمجىةبععلا سيلا وادهثوداوسنب ةلنغ نب و رم ن دابعن.و رمت نب .ب نبك هبسأ

 اريصق الح 3 ناك و لسوهل اوهيلع هللا لص تلاد عمابلك دهاشماو قدذملاو ادحا دوهشو ةنس نبرشع

 * نيسمحو سمح ةئس هئب . دماء وو نطبإ ةماعلا

 ةالصلا ميش و هللاد. متنا ىلع كسبابا لاق طرشلاب مع تناف يلع طرتشاو كعبأبا ىتحلدب 1 ا هللال وس را

 ١ *« كلرشلا قراغبو لسملا حصاننو ةاكزلا وو

 سه هنع هللا ىضر ىوزخملا ءارجا نأ بتعمركذ ]بس
 دهم نم ةيمدلف ةو لع نع دوسالاو نا انب ةعيمل نباان ىنا انن ةنالعوا ان ىدادتلا رفعج ونا © انريخاإ»

 ىذلا وهو فيفعن لضففلا نا ص أع ع ني فاوعن'هنتيم ل نم را ودي اليا لوس نول ١

 !يلاغوبىلاتلا ةيرجصملا اةعدخلا وجانب لت ناكو موزخىنبل فيلح فوع ابا ىنكيو ءارملا نإ بنعم هللاقت

 2 ىر اضن الا رسيلاو | زوس
 «ةنس نرشع ناوهو ارد دهشي دق اولا لاق ان ١ مدت( تلف )
 هل اوهيلع هللا لص ىنلا تيتا لاق رسيلاىنا نع هبا نع ىملسالا تايفسنب ةديرب ىتثدح #« قاحسا نا »

 هللا دعت" نا ىلع كميرابا لاقطر شاب لعا تنافي لعط رتشاو كيبانا - كدب طسات تاقق سانلا عي 17 . وهو لسو

 ه كرفملا قران و لسلا حص انوةوكازلا هوو امل

 ه4 رطل ن نمر

 ابلكدهاشملا دتش: ذقاولا لاق ارذن دههش و ةشيملا ىلا: رج اه ؤ موزخم ىنب ءافلخ نم ضاع نبا فوع هوا و
 -9 سال نك رطل 172251
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 # ةملس نإ أهو مضب

 ىوززْملا دلاغ فاطفلا اني ىسزومنب دسا 7 تراماسب عييرلا اسبوعي نيدمح سابعلاوأ © انثادح وف
 لس و هلااو هيلغ هللا بسم هلا لوسر ناكو ا ددب ناكو ّةرالا هدج نع ةرالا نب هللادبع نب نامع نرع

 مهن هللا ئضر باطخلا نيرم امالسا ميرخا ناك و نيملسم الجر نيسبرا اولماكلا ىتحافصلا دنع هراذ يف ىؤا

 تذراو هعدوال سو هل آو هيلع للا لص هللا لوس تشب قالا لاق نيك رسشملا يلا اوجرخ نيميرااوناك ايف

 كاجرخامو لاق سدقملا تيب تاقددر نبال خنسو هل اؤهيلعتلا لصّشالوسر ىللاَتف سدقلا تلا جورخلا

 م ةالصفلا نمريخ انهاه ةالصلسو هلاو هيلع هللا لص هللال وسر لاف هيف لصا نكلو ال تلق ةرامن ىفاهيلا

 «هاجرخ م ودانسالا مييحص ثيدحن اذه

 يوت نارين ىيحانثمصموا انن ىوسنلاميهارا نالطاح ىريلا. ىديع نب لع # انادحا»

 اقكتؤاا ولو ءاةلاوةسيلع هللا لص هللا لؤسؤو لاق لآق هنع هللا ىضر هسا نع ٌمرالاىلا خب ةرالان نامع

 ىلهبهل اعف ١ ةرالاىبان ةرالا هفرعف نابز زل ادئاَع نا فيش ىتدغاسلا ديتساؤا مقرف لاقثالا نموكمم ناكام

 5 * هاج رخيملو دان تدل خيا ثيدح اذه#هأنا هاطءاف هلال وسراب

 نب ماشه نع ىباملا ندابع انثثراكل نيدمح! انثلبنح نب دما ن هللا دبع 4 قاخسان ركبوبا خيشلا# انيدح
 بادصا مناك و هنع هللا ىضر قرالا هيبانع ىوزخلا.ةرالايلا نب. قالا نب نامعنع دعس رام نعدايز

 ] ١.. ع رانلاق هبصقرا لاك( )مهني قزشو

 1 نك لوح ١ مامالا جورخدعب غنا ذه رم مرالا دنسميف دا دوه مخ القلي كه 00(

 « ةنس نين اعو مضب نغ

 هللا للطهّللا لس ناك اب ردن .ناكو هدج نع قرالا نب هللادبع نب نامع نع ىوزخملا دلاش نب « فاطعلا ف

 لاف نيكجرشلا ىلا اوجرفنر م امالس ١ هرخ ناك نيمبرا اولماكست ىتح هرا ديف ىؤ ١ لبسوهل اوهيلع

 هيلا تاجر خمام لاقف نم دقملا تين ىلا مسوركنا تدراو هع دوا ملسوكل او هيلع هللا لد هللا ل وسر تجف الا

 ' « مييمص#م ةالرص فلانم ريخ انهاه ةالص لاف هيفىصا تلق

 هيلعّللا لص هللا لوسسر لاق مرالا هببا نع هدج نع نامل نب نارم نب ىبحت اش «ىرهزلا تصموا )

 لاتتتف مقرالا هسفرعف ذئاع نبا تينس ى دعاسلا ديسا ىبا عفرف لاقث الا نم سماه اومض ردن موب لسودلاو

 «حيص# هأيا ه اطعأف هللا لو سراب ىل هبه

 يوزخملا قرالا يباني قو الا نم نامنع رف دعس نب زامج نع ذايز نب ماشه نع ىلهلا دابع نب «دابع »

 و عا ا ٠ ت6 قلل تاروت »

 ةعجلام وب سانلا باقر طخ يذلانا لسو هلااو هيلع هللا لص هللالوةسرلاق لاق سو هل او.هيلع هللا لص ىنلا

 قرفبو ةفججا وب نسانلا باقر ىطخمب ىذلا نا اعوف رم مل وهل او هيلع هللا لص ينلا باها نم ناك.و هيبا نع

 «هاو ماشه (تاق) رانلا يفهبصق راماك مهب

 كك يو رسيلاوبا وح ( ١١



 «0جو #تةءاحصلاةفرمم تاتك# ه0... « صيخلللا عم كرددشتنلاز»

 كر ؤنالو عارال ' مران :رم اهم : اكع ةقدصامما انصلا لسع ل ٌةرالا ىضق أماذه ميحرلا نمحرلا هللام هللا مدس

 ف واكس هدل ءراهفةكاق 5 ةقهنبي نادل ال هد ذ ,لفلات اعلا نب ماش: ىلوم الفاو ص اغلا: نب اع

 نامع قنا زمن ىث 2 نءيلا يننيياف زمن هس قا 0 ناك ىتحاجملع نودخاي:و نو رجا وو

 ىلع نم وابجتح ةححيف ةؤرملاو افضلا نيب هسفامأ “و فاش نأسف قوقو ئدلا# موبلا عال ىلا لاق ة ةرالا نبا

 اقضلاىلا بعضي ئدتئدا ولا طدبم . نيح نم انءلارظنيل هناوام ةلعأل سواقة لش 1 نادأ ثول ةكرصف وابل

 هيلع قاعتفهعم جرت و هعلاب نم ةقرالا مب قامع' نب هللا دبع ناك. ةنب دملاب نسح نب هللا دبع نب دم ج نخلق

 ثابش هللا ةق جركلا لها ويضاخمر ثمب مث ديد فه زطي وهسبحتتاةندبلا ةلماعىلا تكك كللذب نجوا

 عدرعب ضيا نامءنب هللا دبع لع بابش لخدف هصايأم لعش نا ةنمدملا لمان كا برت

 ىعيبت وهيف تنام كصاخا ترا: كل له لاقف سبطاو ريالا قدسطا دقو ةنيؤرلاو و مضب نب ايينكأ

 اهتم قح نكل و ةفدضص اما لاقكنع ىفعيف كنفدلكا نااهايا هتمب نا ىسعو اهدبرب نينمؤلا نيماناف ةرالاراد

 ءارش باتكميلع:نئكو هلدهشاف تئرنو كةجانطعا كسفن كيلعامتا لامف مريغو يتوخا ءاكرش اش ئيموهل

 ىدبملا هيض مت اهمطقا أو زفمج ينال تراّصف هوعابفلاسملا ةرثك مهنتفف هتوخا مبتت مثرانبدفلار شع ةعبس 01
 ئؤطسلا ناك ارنكسم ىداحما :ىب ىمسوم نب "فعمل تراصص ملام تفرعو اهتنبف:نو راهو يسوم, نار يخل

 ٠ قيرز ليف ةندملاب ف حر الارا.داماو سوم نا“ رفعج داو دابع, نإ .ناسغ اياك الل مهام ووتش رتشام ىف :.دعلاو

 لاق هيلا نع دهن كرازمع ئديم ىئادحو رمنا ( لاق) سيو هلو هسيلع هللا لص يبنلا نم ةعيطتف

 م 0 اا ا 000 00

 نبا وهو غرالا 200 ا مقود مدرع

 مافما ةيبشؤ ثروت الو :ع:ابنال عزنا نم اهب اكعاةق ديم انهما اهلا ناسءأتا ةعنو يف غزال ى زيان اذهب واس
 ناكىخن نورجا وو نكس هذلو اف ةياقأةيقديم زادلا هبه ل يف لاق م اشه ىلوم نالفو نضاسلا نا

 مق ىلا موبلا فوعدل ا لاق:قرالا نام نب ىبح نع ى:ىربخأف ىدقاولا (لاق) فمج ا نمز

 اتم ةعبأل هي اويبتلق كك 1 نا ةاشاولانتحتازبف راذلا يلهو لعسرتو ةورماو انصلاني ىس هنأ رفعج يبا سفن ىف

 هللا دبع. ناك .ةنب كملاب نتبح: ن هللادب ناب .جرخ |هفافصلا ىلا دعصي, تح ئّداؤلا طبم نيح نم :انيلارظنيلءهناو

 ةنثدملا بروم نحس[ ادا : ميدملا يف ةيندلاب سيق رفسجوبا هيلع قلمق دعي اب نم ةرالا ننايعانا

 ٌمرالاراد ئنعيننو كصلخ انا كلل هلاةفةنسنإن اعومضب , نبا ريبكخ ,ش وهو هللا دبع لعل اخ دف رفعج يبا ةبج نم

 (هلدبشاف كفن كيلع اننا لاق ءاكرسش !مف نعمو هلابنم قج 6 ١و ةقاص( :1لاقءام دبر نيتم ول مب ناف

 رفعَخ ينال.ت تر اصف:هوع انف لاما ةرثك متفق هنوخا عبت مران امد قل .اريشع عبس ىلع ر لت انك_هلَع دك

 رد راد عيب عما - 1 51 -» ةماقص 2

 هنم دملاب نيمو اخ هي مزالا تام لبق ام, تفربعو ا دور وراه يندم ١ كرد ىلا اهريص ١
 ب
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 6 ع )هند ردوا أ 0 اهلل

 ظ 1 0 مى

 _ 4( جال ٠١ 4 ةلاسفلا ةفريشاب اتكأو غو ا« صيختامم كر ديلا 9 +
 ظ *ليعت ىتخنأبيف كم ءاشرتشلف:ل اال تاق ملغ كللا“لاق يفرضان ايف" تلق لاق ايعشم'ةدحاو مْ ان امثلاق كا

 ٍإ هيلغوعانق لات ةللا هةر ْى هما ناذاشنت المح نب دجان زيزعلادبع نب دمج ركبوا م خيشلا# اب ربخا ف

 ظ ةضاخلاهو هع انت ن هللا ع 9 هللادغ 2 هالك انعؤنإلا أنا لاق ةلاع زالوا مهلة

 0 : < قالربش قاع لا حد

 2[ هنع 3 يو زْغاَقَر الانا نثر 10

 (ٍ دوس الاوان. ةعبل ن اان يناان.دلاخ نيورمع ندم العو اني ىدادئبلا دمح ندمت رفمجولا 6 انربخا ل

 هقرالا نا مساوةر الا يفانب قالا موزفع يب نم م شيرت نم ازدن دبش نمقيمنس يف رن للا نب ةونغنع

 .فنوفظم نبنامعو حارملا نب ةديبعوا ووع سار دب لها نموهو موز, نيرم نإ هللا دبع نب فانم دبع

 . ع قافوردب لها رخ .!نم,ةرالاناكو دحاو تقويف

 هنانرقرإلا# 0 0 طابخنب ةفلخاتب ايركزنب سوما ينّدثلا بودعي نيدججا « ينريخا »

 ش .* ضيصه نبو رمت نب مهس ىبنم.مذح تنب رض اعةرالا

 1 ندنهن نامع قدح رحن دمحشاتب جرفلازب تملا ميجا نب نسستملاانن يتاهصالا هللادبع ونا# انندح 9

 ناهيع دان ىتثدح مالا نبنامعنب ىبحن نعي ئرخا لاقىوزخم لا مالا بان ةرالانب نامعن هللادبغ

 بفنراكىتلا رادلا يه 'وافصلا ىلعمراد تناك وةعبس عباس ي يبا لسا مالس الا عبس ناانا لوق ناكشما ةرالان ١

 لاقو ريثك موفايبف ىلساف مالس الا يلا سانلااع دايبفو.مالس الاىف اهنف ن وكلا ملسو هلو هيلع هل يبس وللا

 تاظمنا نرتع كِتلانيلَج لا تحب مالتسالا عا ميللا اهف نينن الاةليل لسسو هل اوديلع هللا لص هللا لوسر

 تيب افاط واوربك د اهم اوجرخوةزالاراد يف لسا ةركب دغلانص تاطملا نترتع ءافع ءاشه نت قرمجوا

 [ةراد ةرالا ةق دص ةخسن تأ رقف هدلو ىلع مز الا اهب قدصتو مالسالا راد قر الاراد تيع دو نب رهاظ

 هللا مسب '

 2 ءاشرتشاف لاقال تلق منغ كلا لاق يفرم ان اف تلق اوبس ةددبجاوت عمان ام لاق تنا نيتفناطلا يعا عم

 لج ىتج ابهق نكف

 ١. ع ىوؤتللا قزالا ىبانب موال زوم

 رذب لها نم وه يريززلا بعضم لاق *مورخم نر نا هللادبغنب دان فام دبع 0-0 واوه

 رالي نامعزعو ةةافورذن لهارخ نم ةرالالا ذيبلاو كونوا ناتطنىالافوةديطإلاو راها

 ْ 5 نا قئانلا 0 هللا ض'ىتلا انو هراذيفو انفلالع هراذ"جرثاكو ةعبشت عباس يف الشان

 ظ هنا نادال وتلا لحاف مقره او وك ع ينازماو
 قالا نب ان نب ”ئيزم يا يتاح قالا نت امط قادبنإ دنس نأ يدع 6 ىدقادلا ف

 || ةرالاةفدص ةخيدت ثازقف:هادلو عاف مرآلا ام قدصتو عالضنالا زاد مالا زاد نع دؤ لاقئذخ قد

 : هرااب
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 د هةءلم ءاش نمو هاطغا ءاشنم هللالاموعب ىعدب نا ْ

 ديعس نب ىيحانا نو راهق نإ ديزيأبباىدعسلا هللا دبعنب ميهارإ انغ ظفاحلا بتمعن نلمح هللادبعوا# انريخا 9 ٍ

 تيللاَقف ةليل تاذ مسوهلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر قرا تلاق اهنع هللا ىضر ةشئ اع نع صاعد هللادبعنعنأ

 * هأجرخ مو دانس آلا مي ثيدخ ادعت هءاعيطع تمس

 تءاع كلا ةحراخن نيشح نع مزاحىلأ نع كنه ىلا ن معن 0 ْن دم ان كيهرس نب ثراولا دبع 0

 نافاوم ع لاا دلائاثلا ىرتانف ثيراف هل كسا |ما قملا نم ينرا مهالا تاتف لع تلكشا ىلوالا ةنتفثل|

 تطبه افلاق ينو ربخق جنت لتق ىلا ر ظنا قح طئاحلا اذه تلمس ولَثاَعف هتمتانا اذاو لب وط ريغ طئاح امهتسب ا

 ٠ تاعردلاىلا مدشاولاق ءادبشلا نافت اقريعداملا نحن اولاؤ» ادهشلا مت ا تلمق سول رشاذاف روتس * تاذ ضرب

 نيتمئاطلا يأ مم تلق هليلخ ميهاربا نكي نم تاش دق لاقؤاح رث ان رثككا الاف ةضتلا ةئافتاممتف ادصنل

 «(0جو» ه«ةباعسلاةريس ب اتكو» 4«. «  صيخللا مم كر دسلا#

 لامكاذه نم مس وهل اوهيلعهللا لص هللا ل وسر لاف حالسلا توص انعمسف تلاق ةليللا يناعصا نمىنس رح الجر

 ىخ ملسودل اوهيلع هللا للص هللا ل وسر مانف هن اع و !اق كلسرحا تح هيلا هومر انا صاقو يبا نب كاس

 زادفلا سومو تازحات(ةلاق)تلاط قاب ميهاراو قابقلا دن نب نيسملا انل' ىسيغن لع ىس دخ 9

 ام ميقا را اَذاَو رسولا اوهنلع هللا لص دمحمتأنا اًذانةعسلاو نسما قوما م معاة ةحرد تمقتزا#

 6-5 اولثقو مثءامد ا وقا ها كذحل يارب او كليا لوقت ميه ازباو قمال رفغتسا ميه ارال

 . ساق هع لوكا هت رظناق سهذا اهم ىنمفت سل[ لثلاث ور تن اَر ده هلل اوَتأَع مل لخ دعس لمف 000

 مص و هيلاساوف ةديدعل ةقرووع داقلاق اقم لاق كلام تالامنا وعزت ل

 لسولاو اوهيلع هللا لسنا 4 علا ٌقرا.تلاق هشن ةشئاع نع سماع نب هلل دبع نع قرإ امنا ديعس نب # ىيحن ٍِط

 ا او هيلع هللا ا 3 ١ اممس تاق يي تالاف ليلتي

 5 ىلو دل ةئتفلا ثا مل لة 6 منامي يمدعباا - «ةداسجنإ 1

 نعل 0 يوسوب# رظنا ىتح طئاطا اذه تقلسول تلف هتحنرانا اًذاو لب وطي

 تاجر دلاىلا مدقتاولاق ءادهشلا نيافثلق ةكمشالملا نحن !ولاق.«ا دهشلا متنا تلتف سواج رفناذاف راجشاتاذ
 ئهاذاو م مع 7 مهاب اذاو سوما و هرلغ هللا ىلص دمجمإلا اذاف هعسلاو نسما نماهم لعا هللا ةحسرد ةسضرألا

 نروكافدبس ناكم ظناف بهذا ارب ىنعفتب هللا لملاير تم اردت كَ وتاتق ياخ دمس لف اك اولذف الهف

 .هللا كدشلا كاقو ناورص هيلا وف هيدن دعس عف رووعداف لآق من لاق. هتعنم تئش نمو هتبطعا ثئش نم

 مهمامأ اولتقو مءامد اوقا ها كروس اريح اأن كحل كيلوت منيهاربا و مال رفغتسا ميك أو دن

 | تاظالياجيم ها هب نكي نم باخدتل لاقو اسف اهيرثكح ا بؤ لت ملا هلع تصمت ادمس تي هم

 تك محم سرخبإا دعس ىبجم »9
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 مختأ اذه قرغالق كئايلؤا نين انو ملكت اذه سنا ميللالاقو هيذن مقرو ةلبقلا لبقتسا م هناوّنغ يف :

 «ةندلا لها نمَةَق خيش وهو ىرحشلا دلاخ | ١

 ا 0 صهرلا مش 4 اه 100 ىنينيازتما# يدل تأ را 3 بوقعلنب 2 دحإلا

 80ج 4 ةاحصلا ف رع باك طا 40.03« صيخلتلا ممل .دقلاؤ
 ملسا نم لوا نكي ملا كلاظ يفان' لع متت ام لع اذهب ا اا

 لآ يح ذو سانلا معا نكي ملا سانلادهزا نكي م ريا لا 1

 لو هل و هيلع هللا لص هللالوسر ةنارسحاص نكي ل انتا ىلع مسودلا او هيلعدللا ىلص هلل الوسر ناخ نإ ل

 1 يف هتماه ىلع ةتمرف هاذ هن تخاف حل انفرش ام هللاوف سيقلاق كدر دق مهر تح

 1 : هاجر خلو نيخيشلاط رش ىلع حي ثيدح | ذه * تامو هغام د

 [ةباحىزجفلا قي نويفازا انغ ظادسالاّل طل نك نسم انما اننا نركبونا خيشلا 4 انندحو ف
 ىل لاق لاق اقوى ا نب دعس نع مزاح يبان الا دا ريب ارتاح ةتط ب سوم تدع

 ا ن ناعن يح «درف 00 ل ا ا لص الوسر

 اأو وغ اناا هزل 000 هيطمانلاعلاما 3 ا 1 أ ها وع دنعاف اكو

 ولا تاو 4 0 باب هدأ لاق ةَقتصاف هر رس ع وهو ناؤرم وف

 5 ميقا ربان يم انئىغنلبلا ل ضقلان دمصلادبعانثو رع فريصلا دمجانب دمحن ركب دمجاوبا 4 هانث دح 9

 .[يناقاحسأ ابا هلاك قولا فوه و ءاصزبلاَنِب ثراملا ايلا ترم للا دمتم مثاهنب مئاه
 ' فنفس لاف منلاق كلذلؤم ةلعنمس "كنانة ةانمتطم ةاطغا ا نعم هلام هللا امنا معرناورم تومس

 "كل ام هللا لام ذا متر ثنا ناؤرم لاف تناول ل ترا 0 عما

 ةومل - ءا / هاك ' 1 ت1 وينو رت حاس

 ش ات !سانلالعا نكبر مسا نموا ع 0-0

 نمايلو متثد اذهلا مهالالاكو ٠ ةيذب , مق رو"ةلبعلا لبفتسا مدن اوُرَيف مل.تو هلا وديلع هللالض هللالوسر رهنار

 |[ كلت هتماع ىلع هتمّزف هتان هب تح ان يو مما اذه قرش الف كلئايلوا

 * مح هل ايفس نع يخالا ى )او مخ نب كي اخ ةهيس #انأف و هغامذ قاشافراحح الا

 ؟ ل لآف دعس نغءمزاحينا نب سبق نعدلاخ يلان ١ ليعمسا ىتثدح ا ى رحشلا ىناهن 6 ىبحت 0

 «٠ ةقاوهو ىرتتشلا هناقرفل توعد سحباو هتيمرذ دس مهلا لسو اودع هلام كالو

 وهز ءاضرتنب 00 اسنان ت 0 نإ ١ مداه ملال ها ىسيعنب © ناو فصلا
 ميج

 1 مو 0 4 نم همت 0 3 لوفي 0 دتعاش تلقى احساالا 0

 نونو 4 00 2 تر ل 0 0

 لاف 6
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 «(ج» 4« ةباحصلاةف رمم باتك » وحظ « صيخلتلا عمك ر دتسلا 9 3

 ةشئاع نع لئالنب ةدبعانب مصاب نب بيصحلا اننناملسنب عيا أن بوتس نب نرسملا لضفلا وا 4 انربخا 9

 اذه نملخدا مبللا ل وق لال ثالث دجسملا ف :ساج مادو هل او هيلع هلل البص ىنلا نا اها نع دعس ِتنب

 *: هاج رخ مل ودانسالا حييت ثم دحا ده «دغس هنملخ دف هبحو كبح دبع بابلا

 ليعمسا ان تروعنب رفعجانثى دبعلا باهولا دبع دمج ان ل دعلاب وم وقعا نب نس سلا لضفلاوبا 4 ريخا

 بحجتسا هللا لسو هلاو هلع هبا لص هللالوس ريللاقل ومنا دعس مم م زاحف ن قس نع دلا>يبانا

 هب هاجن ري لو دانسالا ميعص ثيدح اذه كاع داخا هل

 ينريخا:بهو نا اننا ىلعالا دبعنب سنو أب اا مامالا قاحسا نب دمحانث يبي ىلع نب نيسملا # انربخا 9

 « صاقوينانب دمسل نإ لاقلاق نمحرلا ديعنب ديعس نع رضع ركل

 ب رعلا نم ىنطصملل ةملثلل * هانا ءاعدلا بادتسم نانا

 نينا نيرا مخ م اع ا ام 5

 بتكلاو ديحوتلا لها لاتق *. .ىلاف مهني . س انلا فلتخا و

 تصبر مل واذا مس مبنم «* (|ددحا بصي ملا هللا, هملس

 نعجلب ىفا نع ةبعش اب يماعنب د يعس انث قوزيص نب ميهاربا ان بوق نيدمم سابلاو ا 4 انب دح لف

 هلتقف لمجوا ةقاد «تءاخ كلام نب دعس هيلع أءدف هنع هيلا ىضر ىلع نم لان الجر نأ دعس نع دعسن. بعصم

 * دحأ ىلع ىعدب ال نا ٍفاخو ةمبسل دعس قتعاف

 لدا 7 يرسلا ذإ زازا ىلع ن نمل نط نيك ىلا نجشلا تم , دملا اذه حرشب « انث دك »

 فوط انا انييف ةبدماب تنك لاق مزاح يبانب سيق نم دلاخييفانب ليممسا نع نايفس انن ةكج يخلبلا ىبحم
 بلاط يبان. لعمتشد وهو ناد بكر دق سرافىلع نيعمتجم اموق تيأرف تيرزلا راجحا تنلب ذا قوسلا يف
 تلاظىبا نب عمت لجر اولاقف ١ ذهاملاف مبيع فقوف اقوى ان 7-0 ذا هبلاوج فوقوسانلاو

 سلج ملسومل وهيل هلا ىلص ىبنلا نا اها نع دعست نب ةشئاع نر ىلث اننب ةديعانب حصان نإ 4 بيصلتا ال
 * مسرع دعس هنم لخدف هبحبو كيما دبع بابلا اذه نم لخدا ممللا 1 لايل ثالث دجسملا يف

 ممللا مسوهل اوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق لوقت ادعس تممس سبق نع دلاخ يبا نب © ليعمسا ف

 » حصص كامرد اذا هل بجتسا

 هلثقف لجوا ةقان هبءاؤ دعس هيلعاعدف يلعن“ ل الجرزا هينا نع دعس نب بيعصم نع حباب لا نع ءا# ةبعش و

 « دحا ىلع وعدد ال نا 0 ةمسب دجس قتعأف

 راجحا تملي ذا قوسلا ف يفوطا انيبفةن.دملاب تنكصلا# سبق نع دلاخ يلا نب. ليعمسا نع ب ةنيبعنبا 2

 نب دعس لبق اذا هلاوح فوقو سانلاو ايلع متشل وهو ةياد بكر دق لجريلع نيعمتج اموق تارقوتمرلا

 ١ اذهل لاق هيلع فقوووح هل وجفاف دمس مدقايع منشن لج اذ ف اذه امرا مييع يايصاندب ملا

 نى تت

 ع« دس بالكم ا 0 5 كانا داق ء

 وع
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 وم دعما وج 000

 اعرابلا هل مو نمبر مون ٍتملسا لاق دمس نع راموس نب رجابلا مح ديس د وجل
 1 ل دنملا دهش و .سانلاىلو نيح سو هل :اوهيلعهللا لصكلا لوسروم تو ادجا وازدب هعم دهشو رنا لاق 4

 ا هللا لص هلا! ل وسر عم دهشو ثالثلان.رجابلا تايار ى دحا ذ كم ةينانقا )22 خب رييخو ةس دحلا وأ

 * مس واهل او هيلع هللا لص هللا لوسر باصا نمنب روك ةامزلا نمناكواولك د هاشملا لس هل آو هيلع :

 3 هاج رخو دانيسالا سيح ثيدجا ذه :

 060ج 4 ةاسيل ةرس باك » ١ عم 6 نميتيتلا ممل رتب ف

 لاق هنأ لقو يآ دعس امينا نع نيتي جس ةشئاع نع دان دمج « ين دكا

 ليث رو دصب اح تيح < ل هللا لرسو *ىنا الا

 ,لهس لكب و ةن وزج لكن 3 ادايذ مو دع اهب ذوذا

 1 'ة ىلبق هلل, ور عم مهس *« دعم ثرمماد دم 4

 1 اا ونا ان ىدتكلا ديعسن ىلع ان .ةيجامنب دم ن هلا ديضانإ ف اما ىلعزب نسل ىلعون 14 اًنانح 1

 | يباني دعس لبقاف لسوهلااو اوهييلع هللا للص ىننلادنع امس ولج نك لاق راج نع ىبيشلا نع دلاخ ينان .لفسلاو

 نيجيشلا طرش ع حمص ثيدح اذه *(١)هلاخؤساىتريلف ىلاخ اذه لسوالاو اوديلع هللا ضنا كاف 3

 0 *«.هاج رخم لو

 | نإ صفح ىريخا بهو نا أبنا مكمان ةادبع نب دمج أبنا بروم ن دمت ىلاببلا ىا م انندح»

 ١ هللا ليبس فام د قا نه | نم كوا صاقو ينانب دعس بِبا بسلا نب .ديعس نع ديعسن ىبحنن عار دندنلا

 ياا نمر ةديبعلا نب دما ةبيبشيلا نب نامع نب دما ىصقملا هيولإ نب دمحا نب دم مم انلدخ وو

 ا .«صاقو يلا نب هديب هل لزم ىقيميس نمرنم لو[ لاقإقر مس نإ راج نع ىبلا ولا: دلاخ ينا نعش رثمعالا نع

 5 * ءاجرخملو ةلئسالا حي ثيدح اذه

 مسي مداه مدا اربانب ميبمانث لضفلانب دمصلادبع ان ورعيفريصلا دمح نب ر /«انربخا 9١
 1| بيسملا نت المس نع مشاه نب مشاه( انثدحو) لاق مالسالا كِل انا ىتتاردقللاق 5 ها نعدمس نب صاع نع

 ١ « مالسرالا ثلا ابل عبس تيكم دقت و هيف تملسا يذلا مويلا ىف دحا لس | أم لاق صاقونا نب دعس نم
 دال ْ 2 هاجرخو دانيسالا ميحص ثردحاده

 7 اةيغأ اخ د ٠١ ةرهز,ىنب نم اتناك ينلا ماو هما نال 0 ىننلالاخ دعس ناك )١(

 نب دعس ليقاف.لسوهلاوهسياع هللا لص ىتلا دنع اسولج انك لاق رباج نع يبعشلا نع دلاخىبا نب 6 ليعمسا ل
 ا *«( مخ )هلاخ وما ىتريلفىلا> اذه لسوهل اوهيلعلل لص ىنلا لاَعف صاقوىا

 ١ امد قارها نم.لوأ صاقو ىنانب دعس نأ بيبيملا نا تبع جس نى نع ةرسيما نب ضخ

 : 3 حييت هلل اليبس يف ِق

 *# 0 مهسل ىر نمل وا دعس لإق ةرمس ن راج نعىلاولا دلاخىا نع »

0 ١ 



 ديس

 «(060ج»  ةباحملاةن رس باتك» < هذ » ١ 4 صيخلتلا مم كر دتسلأ »9
 سي[ هنع هللا ىطرىراضن الا اخخن ةملسم بفاس ركد ين

 دل نا ةملسمولاق'ىزي بازلا هللا كغ نب ”نعصم انن ىبرألا ناجل ميهاربا انيهيولاب نبركيوبا اندح

 | دنحا دهش نيتسةنس ةندملاب ليقو رضع تام لبق نعمابا ينك رع ناذولن زاب نب تماصلا نبا
 ه كنان نب كاسح لو هبفو ابك دهاشأاو ْش

 هل اخ "يك سا لك قريلف 3 ه ىه أبا ىلاخ اذ نا اه

 | دهاجت تهمس لق ةرسسيم نب ميهوب ان نايفسانى ديما انث ىموم نب شنان ذاشمم نيل ح انندح )ف

 « افلا الواوا واهص طقسا اه ة ةرقبلا أرتقر صعب دلخعنب ةماسمفلخ تيلص ١ ١( )لوق

 200 تاماهفولاق طا 0 خب ةفيلخاننا ركن ىريوماثب قنا تبوس ن بدمحا » 2 ريخا 2

 هلؤءا جلطالا نم تابلا زنرقس ال كم جينر وهاهريما ناكو رصةىراصنالا دلخمنب ةملسم ديعس وا

 ننس رشع نأ وهو دلو سو هلآو هبلع هلا لص يتلا نا رك باور

 سك هنع هللا قطر ضاقو ىان دعس قاحسا ىلا فقام رك ذ زو

 نب ذيغس جرع دب ز نب يلعنو ةنييعز د ان لصوملا ب رح ن لعانن لصوملا ناملسنب دمحا # انيدح ,١
 دينا كلا ا لوسرإيلاتف لسو هل 1و هيلع هللا لم نلا لا ءاج هنا صاقويفانب دعس نغ ٍبيَسْلا

 ْ * هللا"ةنمل هيلمف كلذ ريغلاق نف ةره ز نب فانم دبعنب برهان كلامنا

 مالو صاقوينانب دمسلاق طايخنب ةفيلخانتا اب ركن «ىسومانت ققثلا بوقميَّن دما ديعسو ا # ىتثدح 2

 *"فانم دبع نب شح دنَعَول ةيمانٍنايقس يبا تن ةنمح هوا 2ك

 ةرعس نب راج نعري#ن كللادبع نع ءميشه ان لبتح ندا ادمن لضنلاابب لمّؤلا نيدمحش ضل ِك

 *قاحسا أيا ايدعسل رم لاقلاف
 ميهاربا نإ بتوقع انثلماك يبان قايكسلا اننرظم اننرشي نندمج اينو نيدمحا ندم ركبوا ىندج 9

 ظ فائمدبع ن برها ن كلام صاقوواو ةوخا ةبقعو ضاعوريمجبو صاقو ينا ندعس تعمس لاق دعس أ

 « ةريه زن ثراحلا نا

 ٠١ با هفلخ تيلص ئتح نيانلا ظمحا يلا ىراتنك لاق اذه لبق ثيدلا ا 0

 4: ى راصن الا دل نب ةملسب ز-
 نملواوه واهريماناكو رصع لاف دازونيتسونيتنناةنس ةفيلخ لاقو نيتس ةنست اما بحا ٍدهبش بعصبمم لاف

 + نام رشع هلو دلو لسو هل آو هيلع هلا لض يبنلا ناركّذو ب رغما و رضم هل تمجج

 ه6( نامع ورمعل ةفوكلايلو ةرشملا دحاىسهزلا قاذسا ونا ضاقو يبا نب دعس يطع ْ
 عباصالا نئش ةماهاذ اظيلغ احادح ذا ريضق يبا ناك لاقدعست تن ةشئاع لضراش# 1-3 نع # قدقاولا

 اهريغو ةيثثاع نعو «ةنسدملا يلا لمبفةنندلا نملايما ةرشع لع قيقفلاب ةرصق ف تامقاخسا | نأ ئكيذاكو

 0 هيلغ لصور اسخو نسخ ةنسالا تام ت تلا
 طش

 - تمن ير

 كك 5 ا 00 - للاسم ة ارق ندلح لل. دوج

 فج 02
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 ديزل 5-6 5  ةنجلا حمافم فويسلا 4

0 

5 

 دز

 هرحش نب

34 

 ا مهعف قنا مليج لها ثاغتسا اذاف لاهتبلاك راو م ةيبقزم وه هنفرخللا سم

 و ارارف لوثيغترسف مهفشكي هللاءاشامو مههوج وو مههافشن ماوحلادخايف ن لوح نحف اما !ا ىلا اوجرخاليق 1

 . <02 #« ةباحصلا ةفرمم ب اتكإ» 2 « :04» 2 4# صيخلتا عم كر دتسلا »
 س2[ هنع هللا ىضر ىواهرلا ةرجش ندب بقانم ركذ زج-

 ٠ يره هللا دبع نن سمصم ان ينرملا قاحسا نإ ١ ميهأرب | انهنولاب ن دما ندمت ركوا ١ 4 طع ف

 | ةس موراي ل هلاو هيلع لال ةقالوسر بحاص يواهرلا ةرجش نب ديب ةرجشوب ١ تام لق

 َ . * نيسمحو لاع

 نع شايع ْنب ليممسا انث ناملاوبا ابن سملا نب ميهاربا انن بناكلا لضفلا ندحا رقظلاو ا« اسدح وف
 فقويسلا]سو هل او هيلع هللا لص هللا لوسرلاةلوق مورلا ضراب ةرجشن ديزب تعمسلاق ةزرج نب زيزعلادبع

 -. »  ةنجلا حب اقم
 | روصنمنع ةبمش انب رفعج نبدماتن قتلا ندمان بلاطو انب ميهارب انييناَهن اص ندمت« ىتدح لف
 . اانبطفت شورعلا لعةل تس ةنواعم ناكو مانثلاءا ما نم ناكو ىواقهرلا ةرجش نب ديزي نع ثدحم ادها ممس

 “*امفاملاخرلا يفونمنا ورضا ورا ودول نم ئراام نورت واكل َّللاةمعتاو ركذا سانلاامءا لاقفموبتاذ

 ُ هبجو مدحا لبق اذاف نملطي وروما نزورانلا تاوتاوةنجلا تاوناوءامساا ٍبازوا تحتف ةزسملا تتيقااذاامإ

 [موقلاذوجو اوكبماف همحرا عبللا هلا مهلا نلقو هنمنبجتح ا ىو اذاو هرصتا مهللا هتبل هللا نلق كاتقلالا

 هيلالزنتو ةرخشلا قرو.طخم اكداناطخ هنعظحت ةمد نم ةحفن لوا تناك لبقأ اذا كدحلا :نافيماوؤلا ماد

 | تقلحنول ةلخةئاَم نينك هاشلل انا قب الن ال ىعوامكلا | امل لو قفةبخو نع راثتلا ناحشمتف قيفلار ولا نم نات

 َسادعانو «وتكمتاةئملا ب ةنانو د نم نكلو مهاب خيل نع قلل هاتعسول ىلعمسولاو ةنايسلا ىنمننيتاه 0

 ,ناوكلرونالنالفاو كرون اذه نالقاب لبق ةمانقلا موتناك اذاف كسلاخو ةاوجنو مالو 17 هاو وك
 : دوووم

 اذه كذو له نالفاب مدحا لوقيف مظعلاودب ىتج هدلج مدحاو كحف تملا مم 1غ طلسو زانلا ىلا اهم

 ْ ١ | « نزلا ىذوت تكا كذ ذ لوقيف من لوقف

 ركذ
 -#: يواهرلا ةرجش نب دب زب »-

 مس و هلآو هيلع هللا لص ىنلا تعمس ةرجشنب دب زب تعمس ةزجنب زب زملا دبع نع شايع نب « ليعمسا

 « ةنملا ميتافم فويسلا لوقت

 ظ لص وادا هبا وعنك ىواهزل م جا

 5 « هل وطب ثن دلتا «ءاميلا يام مالصلا د اذا 7 د ل

 ةيليص



 2-0155 000 هددها تا

 !تظروع مدني كرو رمل اهتايلهعاكر عشا ةجر.و. ىنلا اهماب كّيلع مالسلا ل 5 لاق هيلع مل 1 لاب ْ

 ىلا كدموالاف دولا 32 اوهنلع يباب اتباوتتلا لاهل ثلا“ ”دادبعا تق

 40ج» «  ةءاجصلاةف رممباتك » «*« ع9 « صيخلتلاعم كر دتسملا ف ١

 10 انا"تابقا ثالثلا تضفتا الف تقولا ىضماذا يلودل او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر 2 نال ورمي نبا

 نيماسملا نم دح !و سمشلا بفن: ال لالثب أب حاصف اندطب رم جرخاف كطرش ىضم دسق انامف و رمينبا

 ' 1 08-00 ْ « انعم م دق نمي ةك |

 نع ةربس يلا نب هللا دبعُنإإ ركب وا ىنأ دحو هبسأ نع دوم نب رفعج نإ ميهار أ يبخا و رع نبا « لقزف

 ملسو هلاوهيلع لا لصرف المرخ وال ىزولا دعي بط عب كتان ويري ردنا نع ةيقعنإ ىس وم

 »ف وع طئاحىلا ثيبت ”افاهيفن ونمأي م مض اويل عتق رفاو ىترب نم ترحم رألا لد ديشافرو خس ته جتا ءاعمأ

 ( تاق دمحابا لاتقهتم تبرههتأر ل ةمئاماددا ةللشاو ةلخ هئيبو ىنيم تن اكوىرافتلارذىلاي انا اذاقهيق تنكك
 هيل ت ملسف هيلا تمجرف لجو. تع هللا نأمل نما ا تنا كباع فوخ ال لاق فوما تاق كل ام لاَ كيث

 ! وغارت ل اي انمدللاو يلزميلا 1 نايطويلا بهذا لعق
 هك

 رذوايلا داعو مهزانم ىلا ىلادع تدحروب تن|رطاغب لاق ميلتت تنمعأ نون الأ] 1 سائلا نما دق سيلوا لاش

 تف, ريتك ريخ يتبوتنيثكريخب كلب افوبابببلك نا ولأإ يف تودع أ
 نسانلا ليسوا و سابا يا عطر لوسر وبطن لاف لدو هلآو هيلع هللا لَ للاسر

 ده لوش ره او رجح ةعنه كبح رب 8 افثلص جرخا اف تاق لاق كزرع هنعو كفرش *هقرش سانلا حاوي

 عك ند اال وتسأل لك ”تفقوف اهينع هلل ىطر ريو ركب ونا ةدنع و ادطبلاب لوما وديلع دل ليعأ

 2 د 5

 كب ِى 2 ماديد 2 0
 * ريع ةلأم نينح ساق ناس مل انينح

 نم ممم هرا دى زعلا دبع نب بط, وح عاب لاق هبا نع دانزلا يا نب نءحرلا دبع ب دح ورح نأ ملة ا

 ادم هكوسسو راسل وت ديفسلاسب 0 م نا 1س 95

 || هلواهزقة.دلا كلب بطروح مدن كاك ريتك تدوقلا هيلع رفو دوب وهو دانرلا ىف نجح رلادبل
 ١ وماكو نيسمجو ووو ةنيدلاب : ىزيلادي ا لع ب بطب وح 3 لق فحاصلا باو ا دنع طالبلاب رأ داهم ْ

22 

 * هس لورشع وةنام تاه ا

 1 ظ كوع يب... :
 ْ "ليقوعلشإل هباو ماسالا يف هّماردعلف هلع تسيفاهلا هاذي كقابحتو ءاخابحو زن هب ] ام دوب ةارما |

 وو يريجماوا موو نوال ادد
 مبسم دنححمل

 م -



 تف

31 00 1 

 : 0 نب 0
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 40ج 4 ةباسقلا ةةرسس بااتكإ» 6 09 4 صيخألاا عم كودتلا»
 نه[ هنعّطا ىو يرطعاملا ئزيلاذبغ نب' تظناؤح بقانم ركو زج 8

 ئرييزلا هللادْبِع نب تعصماثت قذرطا ةقاحاسا نب مييهارتا ان هنولاب نادمحا ندعو تحبوا: «انلدح»

 ا وال ان شيفا نطل ا نبأ لا ل اال يرق ةيبنص ن بطي وح لاق

 ةبيبخ ماو ةما ةنس ةئامو نا رشع نا وهو ةن واسم ةزاما رخآ يف تام حتتفلا ةملم ترم لحنا

 17و نويع نورزمو ةقنلن نانو كيلو ذع ى ةقلع تعا دما عملا بقوا عز هيفا او

 تودازا امو لاَقق كل فل سانلا فرشتساف زانب د فلا نيمن زاب ةنب دملابا راد ةن واعم نم عاب بطي وح

 ظ *لايملا نما« ةغب رانهللجرل رانن دفلا

 دلاخ نيلسمانت عابرلا:ناربمن دوا جانت زازا ىلع نت دجا انب قاس |نيركب وا م امالا خيبشلا < انثدح »

 تءاجذا ةيلهالا يف ةبعكلا ءا انفامو اد ومقانك ل اقىزملا دبع نب بطي وح نع هينا نع جميلا نبا نع ىجن للا

 «لشال هنا ومالمسالا يف هنأر دقلف ه دن تيسيفاهلا ه ديدهفامهجوز ءاذل اينو زوم ةيفك لايجار ةرهأ

 | يل لاى دع ان ع راو !نيسحلا ان مولا نب نسحلا انينامسمالا هللادبعوبا مان دح »

 ةئامون رشع شاع دق ىزعلا دبع.نب .بظي ئ> ناك لاق هينانعىلبشالا ةملس نب دم نب دو نب رفعج نبا

 تبطي ود هيلع لخ د لوالا هلمييف ةنيدللا مكسحلا نب ناو ص ىل و ايلف مالسالا يفنيتسو ةيلهاحلا فنيتس ةنس

 اطل امو لو ند اهل ل عبيط ىقزر كيو «دنع اون دست لفل ني ةمرخو ماز> نإ ميكحتلج عاش ثم عم

 كقبسىح خيشلا امما.كم الس | رخان ناورم هل لاف هربخاف كناش ام ناو سم هل ل ابتفه دنع ثدحتف.|

 مضت لوقو يناهنبو هنع كوبا نقوم كلذ لك ةرسريسغ مال-الابت مه دقل هللاو بطيوحلاقف ثادحالا

 بطير و> لاق 5 هللاقناك امىلعمذدو نورس ت كسافلاقفمدان ريطتو ثدحم نيردل كانا, نيدو كلاوقق رش

 دحا يافا 5 لاق مهامت ن اوم د | دز اف. لسا نيح كيا نم:ىتلام نامع كربخا ناك اما

 تدبشدقلو رذاقل اك هيله جسبت ا م رك ا لكم تحف اونا عمموق ن نيدىلع اون نيذلا اهئاربك نم

 مج رام ت تلف ضرالا و ءابلا ني يتمابز تش ركتاللا ثيرارف اربع تأ رف نيكرشلا عماد د

 ثرضح ةي دماء وناك اافالجرالجتز لس شينرقو 2ك انقاف كم ىلا نيج اراتمزمافادحا تيازامرك ذأ و

 حلم 0-2 دنرب 59 هلا لجو نع هلل ىنايو مالسالا'دنزب كلذ لكو مح هنف تتشمو ميلا تادبشو

 املو حامرلاب هتمف اد تر تيضر دقاه» وسام الا دمت نمش. رق ىرنال تاقو هدوهشرخا تنك ةيبيدحلا
 ليهسو أنا ذك فخم نميف تنك ةكمنم 0 رو هامل ةريخأ ملسو هل اودع لص هللالوسر مذ 3

 نبا ْ ةسمخ (
 "هه ىدزماعلا ىدرعلا دبعر يك ند 3 -7

 رخآيف تأ بمصم لأق و مالسالا يف نيس و ةّله اجلا 3 ىلا اولا لاق« حتفلا م وب لسا
 « ران د فلا نيعب راب ة دملاب اراد هن واعم نم عاب ناكو ب واعم ةراما

 تءايذا ةيشآذلا قف ةفكشلا ءاتشاموباذ ونقانك لاق تظبب وح نع هسا نع حبجن يفان نع 4 يجن رلالسم )ف

 أسما : 6( 0 )
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 «(0)جظ «ةاحملاةنرسم باتكإ» #40 « صيخاتلا عم كر دتسلا »
 دجسميف ةواصلا الو ةمما 0 بامان براند يناس نوال

 * ةنسني رشعو ةاتافو يذم نيس و هب 0 عودت دعسلال

 تافلاق ىريازلا هللا دبع ن د سيقما كر ىلا قا> دان مسا ب .! اني هب 0 نا دمحا٠ نا دم ل م اندح ٍِظ

 ناكو بعصمل 9 هيو كع ل 4 ام ند اوهو نيسحو سمج هنيس ينور رمال ةثكنع نب عدمنا هجس 7

 * دزههمأ ماواوعسللاو 2و هيلع هللا لص لاا لوسر هأسف أم رص ةيلهاجلا قفيسا

 م هنعدللا غر ئواصنالا و رم نب سمك رسبلا يلا تقانم ركذ زج

 نبدابع نإو رم نب ثمك ةيبنلا وا ةداو- نب و رم ىب نم هبقعلاب لو هل اوهسياع تالض هللالودر مياب نعيف

 نب سابعلارسا يذلا وهو ةبقملا دهش ردب لها . ١م ةمل- نب بمك نب ماغ نب ةداومس نب مي نيو رمت
 « "للملا ديه

 نيعم نب ىيحت تءعمس لوس ىرودلا دمح .ربسابعلا تعمس لو بوقع نب دمش سابعلا أيا # ثتعفس

 # ةقيب ذب لها 2 ةنيدالاب نيسمحو سمح هند ينو ورمز نشك رجلاو ا لوق

 بيكر سيلاونا تام لاق رين ةراذش نب دما ةبيتق ن ليعمسا انا قاحسا ن ركبوا خيشلا# انربخا ف

 جر زمللا نب مهجنب دسانب ماغ نب دعس ةملسنب بمك نب مناف نب داود نب ورمن دابع نب ورم نا
 ١ 1 هب ةندملاب نيمح و سمخ ةنس

 بمكرسيلاوالقىريرلا دبع نب بصمانل برحلا قاحسا نب ميهارلا ابن هول نب ركبوبإ 4 ينئدح
 «جرزملا نب مشجنب دسانب ماغنب ةماسنب بعكن ماغنب داودنب ورم نب دابعنب ورم نيب

 ه4 ىدزالا ةلاوحنب هللا دبع بقدم رك دوس

 5 ةاسنيعبسو ثال'نا وهو نيسمخو نا ةنس تام ىدقاولا لاق

 يف ةالصلاالو ةيججا عمال لاةوهرعي باهذب هازرف زف عوبربنب ٍديعس لزنموملا باطحلا نب رمت ءاجلوقت

 نيس و ا ةنسيف وو لاق يسلا نم مالغب هيلا ثعبف داقىل سيللاق ملسو هل او هيلع هللا ليصل 2

 هقننق رشم ل ةئام هلو بمصملاقو ة ةنسنإ رشعوة ام تش

 7 ىر دب ىبقعىراصن الا يم أسلاو رم نب بوك رسبلا وبا زجج

 « سابعلا رسا ى دلاوهو نيسمخو سمحة نس تام هريغو نيعمزا لاق

 م( ى د زالا ةلاوح نب هللا دبع زوح
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 «(0ج» «ةاسملا قرم باتكط م« حاط 4 صيخللا مكر دتسلا»
 ىنفصي لقوت نذ ةمرخل ىلإ نم ىهزا نب نمر لا دبع ِمدضو ناي يلا نإ ةءواءم لاق لاق ىرهزلا هللا دبعنبا
 أين نمحرلا دبع ىتامج لاّتف ةمرخ كلذ لذ فك ' انا نهزا نب نحرلا دبع هل لاقف اهديك هنال هرم

 هدب يف اصع قرف ىهزا نإ نمح لا دبع هنا ي *1ل' ءاصربلا نبا هللامف يألا هينكي هنا هيون معزي مرجح ىف

 « ىهزالا نبا نيب و ىئبل لف متم تام او بج العلل قااودعا لاقو هجشف هبرض و

 هدد تح البلو ران ن مذ انوع هايززب دم نب ن نيسملا ان ىلضفلان: ميهاربا نادامتج جب انئادح لف

 ىلا لاقف كح. واه ني دانلا نم لاقت ةافاف انيل انيه ببر اكماشااو تل دق هتنا هتلكب ةافولا لون نبا

 © اتيصح ا ناك ابصم اه نك جاو لدغ 1 سيل لاَعَف تءاجل

 تلاد رونر متاح انث ميهاربا ن ملسم انث زب زيزعلادبع نب يلعانما نأح- م ولا مامعلا خرشلا # اندح

 | نيب ابمستف بقا مس هل اوهيلع هللا لص يتلا ىلع ت م دق 02 دك 0 5 نع بوبا ان
 جرفل هبوص سوم اوديلع هللا لص يبنلاف رمف بايلا ىلع يفا كتيب هنا «ف هيلاانب قلطن ا .ىلا ىل لاف هياعا
 «اذهكل تأبخازهكل 0 لم ءابق هعمو

 يح ب هس ا ل رافلا نايفس نإ بوعي انن يم راقلا بوسه نا رقج نإ نا دبع دما «انربخا لا

 ورع نع دوسالاى ا ن نع ةميملل نإ اننرصمب نوب رصلا ريكب ن , ىيحتو اص ن هللا دبعو سعف انب ديعسو

 لسا مالسأالا ل و هلو هيلع للاى لسم تلال وسرربظا امل 08 نع ىرهزلا ةمرخم نب روسملا نع رين لا نبا

 شب رقءاس و ر مدق ىت مح دجسيأ عيطتيسام ةدجسا ارغب ناك ما 0 0 رشا ىللق كلذو مهلك ةكم لها

 لاق هاو رك ناب نرد نوعدب و لاقف مهيضا راق فناطلاب اوناك وايه دوو ماكقان 1 بج ماو ةريثلل شيول

 « امده ريغاد نص اه دج لفو ن , ةمرخ من الو نارقيس نل بودمي

 ه# هنع هللا ىطر ىو 1 ع

 نعوبب نديعس لاةرمن دمنا جرقلان نيسملا هن مب 1 قلن 0اس الانا هون ا دحا#»

 اننينح لسو هلو هيلع هللا لص هلل لرد ميديا 6 كو 1هأ دوهأبا ىنكيو موزخم ن هب صاع نب ؛ ةثكلنع

 رفعج ن 5 دع طيح 3 ا كافملو يعل نيس خش نيثح مت ان نمل سو هلاوهيلعتا قيم ها لوضر ءاطعإو
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 ض1 530000- تام ةرودملا ابا ىنكي
 ْ مس ودل اوهيلع هللا بص هقللوسَو ربطا الل هما نع روسلان ع ةورع نع هولا ىلا ن رع # ةميفنا »

 اهريغو لبجوباو دلولا 'شسن رق ءاسؤر مدق ى ّر> مالِضلا سش رن 0 اقكلذ و مهلك ة كف ل اها لسا مالسالا .

 «ثردجلا ارنهريع ةمرخ لعن الوداو رفكف مكشاب ان دئوعدت اولاوف مهضارا ف فئاطل اناوناكو

 هه يوما عوبرب نب ديعس رجح
 اع نب هلا بع سلف اوسع نيسخ نينح ملانغ نب لعبا و 1 | ءوه ابا نكحي ىدق اولا لاق

 2 لرَع ظ



 «(0ج» «ةاحملاةفرسم باتكإل 2« :دمحط ١ 4 ضيفللا عم كر ديلا
 ثن ذلنلا ل اني ل ا هيمن ٠

 دوا هلا | انل حرعأ هدف ىل كذا ذأ لوسر اي لاقف ناش مأق مث لاق كل كلذ: سن هلا نا اما لاق ش
 مهماياوموقلا ثيدح كنثدحيل ركبيبا ىلا تهذالاقق دازأا هب تبرأ تكشنا ىلن ذا تالوسرااب لاف

 0 ا ْ

 ْ سم هنعاللا ا *رقلا لفو' نب ةمرخ بقانم رك ذ زفس ْ ظ

 لك ريا تادعن ممتع نال قاحسا نب ميهاربا اننا هنولاب نب دمجا نب دمع ركب وبا  انندح لف
 *مهمولق ةفلؤاا نمزاكو فانم دبعنب تيدا نب لفوننب ةمرخمأ

 نب ةمرخع لسا لاق رمتنب دم اننجرفلانب نيبسملا ان مهجلا نب نسل انث ىناممصالا هتنادبعب ونا اندخ 8
 ناوفد ةمرخم دلوف مرا باصناب ةفرعم هل تناكو امني داحاو شيررق بش ا اع ناكو ةكم ميتق دنع لفو[

 « هدلو نمربكحالا وهو ىنكي ناك و

 ب ستتم لوقت ىدبعلا ميها را نيد هللادبع ابا تعمتس لوقز ئرينملا دم نب ىبحب يركز انا: (تعمشف)

 ةروفللا ا" قكب لقت ن ةنرغ لوس ريكو هلئا دع ع نإآ

 دفتس نب كلا انغ كامب ”لخع امن قذمارتلا لمعلا نب دححانت د اذن :هيقفلا + ةناينل تاهل جلل

 تامو ادع نيسحن نينحن مانع نم ءاطعاف نينحنموي'لسساو هلاو هني لا ىيهنلا لوس عم لفوت نبا

 « ةنس ةرشعس خو ةثامننا تام مو:ناكو نيسمحو ميرا ة خخ ةنيدملاب 3 همر

 لوق ةبتعنزب ديعس تعمس لاَ دلأخ نب نايم دب دما ان'دهازلا هللا ديعنب دمح هللادبعوا ا انادخ ف

 *مهمولق ةفلؤملا نم وهوحتنلا مو لسا ناكو ةئامو ة. ريثع نيم لنا وهو ىش رقلا لفون نب ةم رخغ يفو

 نمحرلا د يد دايز نب دمع ننيسملا ات يرام ممهاَرا ندمع «اتدعإ |

 ب الغلا بل ..ايممر :نيلثبل_ و. ف: اين بل انت نيا ةييغس تف

 هينا ل وسر لاعفؤو داةلاناسل اعضيرف نتا ا لوسرراب لاف ناجح ماقمت كاذ كل ني هانا لا لاا
 ليدبج ومجمع مماسحاو:خهم اناوموقلا ثيدح كئدحإل نكبيلا ىلإ بهذا لاق دارا: تيرفا ثئشنا |[

 ا

 ى.(ر

الا حي ثيدح | ذه * كلعم ليربج و مبجهامت مماسحاو :
 1 للم هجرخا اعأ ةقايسلا هذه هاج رخم ملو دانس

 2 ىنال لسوهلاآو هيلع هللا لص ىناالاق لاق ةمرخ نب روث دعا ن6 يي لازم اع كجا فاطعو

 ظ ةمرغدمثلاق رم نب دم انس دواذ نت نا ا نإ هللا دبعن دما قاهصالا هللادبعوأ 03 اهل 5

 1 جي ممولق ةفل ولا نم ئ مهّرلا ىث رمل هلالفوت ن ةمر ] --

 ل

 يك هرم

4# 

 . كام بيد غو

 ' هريغلاقو ناوفدابا 0 لا باصنانو ! مدعو شرق بسند املاعناكو حتتفلا دنعإس ١ ى دق اولالاق اكذح دل



 ١ 8 7 ءارعشلا ةروس 00 ناسح ل د

 «0جو» ةباحصلاةف رعمباتكإلاب م ةدهط ٠ 4 ضيخلتلاوم كردتسلا »

 ءاجه ىف لس و هل او هيلع هللا لص هللا لوسر تبانن ناجع ن ذاتما كلاق ةغئاع ٠ نع هبا نع ةورعن. ماشه

 لست م مهص كنلسال فتراسح لاف عب بسن فيكف ملسو هلآ وهيلع هللا لص هللا ل وسر لاف نيك شلا

 أ نع يفاني ناك هنافاناسح بسال تلاقف ةشئاع دنعناسح ب سا تبه ذوين!لاق ماشهلاق «نيجسلا نم ةرعشلا
 أهجرخا امنا اذكه»# هاجرخم لو نيخيشلا طربش:ىلع حيحص ثيدح اذه * لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر

 «املوطي ةديصقلا هيف ركذو دب زينب دلاخنع ثيللا ثي دح نم هلوطب لسم
 ءازإلا:كا ذيف هللا دنعو * هنع تبجافا دمحم ت ووجه

 نا دب زب نعديث دك . ديلولا نع ةماساوبا انب نافعنب يلعن نسما انب بوم, نب دمسابعلاوبا اننا دح ف

 هللا لص هللا كعب اتا تباننن ناسحو ةحاورنب هللادبعزا لفوي لوقو سل ايفا نع طيسقنب هللا دبع

 تنال ايلا للا اا ينبع رقوهونايكب ءار ءشلا ممطت 5

 متنا لاقاوملظام دعب نماو رصتناو متنا لاق لاق اريثك هللا او ركذ رك ذو متنالاق

 ْ ةريغص يان م اجانن ىميشلا 00 هللاَدنع انب سنا نب دما ندمان ىناهن اص نب دم « ىنثدح »

 هللا لس نا بزاعنب ءاربلا نعى دسلا نع رباجنعو ث دحلا مفر ب رجنب كاهس نع ىريشملا سو وا

 ةحاور نا ماعف كوجم ناطلا دبع نب ِثراحلا ن نايفسأبانا هللال وسراب ليقف يا ملسو هل اوهيلع هللا لص

 * هللا لوسراب تلق منلاق هللا تن لوقت ىذلا تنال اقف فل نيزنا هللالوسراب لاف

 .اهرقلا» ل ثمل نعت عوج تيك 6 - نيج يوم كلاطع !ام هللا تبش

 لوقت يذلا تنا لاق هيف ىلز ذئا هللا وسرايلاتف بنك ب ثو ملاق كلذ لثما ريخ كب هللا لمش تن اولاق

 « هللا لوسراب تاق معن لاق تمه

 هو

 ناكل ءاجهيف لمومل .اوهيلع هللا لص هللا لوس ناسخي نذاتسا ةقلاع نع هبا نع ء ماشه ن 0 4 دا

 *( م خ ) نيجملا نم ةرغشلا لسناك مهنم كنلسأل لاق يسن فيكقلاق
 ”هللادبعزا لفو.ىنب ىلومن نسحلاينا نع طيسقنب هللا دبع نب ددزب نع ريثكنب ديلولا ب ساو
 مهعبتوءارمشلاو أرق وهوزايكبي ءارعشلا ت تازتنيح مسودل اوهيلع للا لص هللالوسر اينانا حو ةحاور نإ

 هما لاق ائجللياعرتمب ماورصتاو مال لاق اريثك هللا اوركذ و متبالاقتاحلاصلا اولمعو غلب ىتح نوواثلا

 هلاوةلع هللا لض ىبنللا نا ءاربلا نع ىدسلا نع ينءملار باج نعو ثردحلا مفر كامسنع ةريخغص ىبأن ماع

 | ىذلا تنإ لاق هيف ىل نذلا هللا لو سراي لاقف,ةحاور: نا ماَمْف كوجب- ثراحلا نب نايفسابا نا ليقف ينالسو

 تاق من لاق هللا تب ب لوقت

 اوس يذلا را رن سوم اييبشب ره :ةنريع  ةنمذل ل

 لوغيذلات نا لاق هيف يل نذلا هللا لوسراي لاف بعك بو مث كلذ لثم اريخ كل هللا ليفي .تناو لاق

 « تلق مث لاق ته

 تم ْ 600



 ن

 00(«4ج» «ةاحملاةفرمم باتكإ» م »ط١ 2 «صيخلتلا م كر دتسلا»
 ها عل

 روفكل هلضفنم هلاق ذص لن لمت ىلا لان ء سما ناو

 ه لاق ةافولا هناريضخ الف ةثس :نينانعو ان تبان نبناسح نين محرلا دبعنب ديعس ه دعب شاع م

 رو رغ لب امم كمت ابغار تاطبإ ها ذ ءيماناو

 ذانزلا بان نمحرلا دعي ربخا هونت هللا هيغل رصنن رخات باقه نب دمج سابا ونا 4 ان دح 9

 ارينمناسلل عضي لسوهل وه بلع هللارلص هللالوسر ناك تااق ةشئاع نع ةورع نع ةورع ن ماشه وها نع

 مسوهل اوهيلع هللا هللا لوسر لوقتو لو هل آو هيلع هللا للص هلال و- زنعرخاشامع اق هيلع موقت دجسسملا يف

 اا[ ملاَوأ 1(: حو) (لعوملاو اوهيلع تلا لص) هللا ل وسز نع ءرخافواحفانامسدقلا حورينامحد و قب هللا نا

 ينلان 06-52 نءهبنا نعةورع نب ماثه نع ذانؤلا يلا نب نما ديغ يب ريخا بهو نب هللادبع اننرصن نب رح

 * هاج رخم لو دانسالا مير ثردح ا ذه « ه وحن لسو هلآو هيلع هلا لص

 ميهأر اان ىسوالا هللا ذبعنب زيزملادبعانم ةربسيلا ن 7 ىيحوا انث بو ع نب نسما نب نيسملا # ان'دح

 ناجل هركذ اهنع هللا طر ةقلاعأ جلئاك لاك ةؤزع نم تا تا نع ناعما" نب اصدر رع دهس نبا

 *لاق ىدلا وسلا لوقو أه دنع تما“ اونا

 ءاقاو مكتم دمحم ضرعلا * ىطرع و (قادلا و و. ىلا تاف

 دامانثبرح نب تاماس انث ىطاقلا قاحسأ قب لمم0 1 قاحتلا نإ دمحا ركب وبا خيشلا 4 ان ربخا »

 ءةنع اها دو ضان هلو رشا ١ نافحيعت 0 اسي نب ناماس نع ء مزاح يب! نب ددزب نع ٍديز نبا

 ىنادح رع رلادبعنب ىسيعان ميعنوبا ان دلاخ نب مثيحلا انئةفوكلاب ىتابيشلا ةبقع نب دمج ن ني ىلع 4 انريخا »
 سدقلا ح ور نا تراب ننابسلل يسود اوهيلع هللا لص هللال وسر لاق لاق بزاعن. ءاربلا نع تباث نب يدع

 * هاجر ملو دائسالا حيض ثيدحاذده * مهتيجاه ام كعم

 نع ناملس ن ة ديعانأ ميهاربا نب قاحسا اننا ةملس نب دمحا ان كولا لضفلان ميهاران نم #« يلربخا د

 هدلاو و 4 5

 عضو مسودل او هيلعهتلا ليصل لوسر راو تاي نع ةورع نع ةو عن ماشهو هي هنأ نع 4« دان زلاىبا نا»

 لع قالون رالوعر نر ارابعاف لم قالرسر رع رفات مزه جتا وبات ١

 هحيح (لسوفل ١ اوهيلع هللا ل ص)هّللاٍل وسر نع رخافوا حفان امسدقلا حور نابسح ديؤيإ هللا نا لسودلاو او هلع

 ملاق سيلا لوشو اهدنع ناسح بيس نا هركت ةيئامتتناك ةوزغ نعي هزل ل ءم اع »

 ءاقو مكتم دبخع ضرعل » ىط رع وى دلاو و ىلا بتناف

 «هيئيع نيب اه دش دق ةيصان هلو تباثن كاسح تيار راسين ترايلس نع مزاحن * دب د

 ناسمل لاق لسودل آو هيلع هللا لص هللا لوسر نا ءاربلا نع تباثنب ىدع نع نمحرلا دبع ن 4 ىبيع »

 « مهتيجاهام كمم س دّقلا حور نا

 0 ناك »

 تسي وي لا وع

 «ناع دع



 7 م ربان .ناسح 0

 فوت تاق يل

 0 «0جط # ةباحصلا ةفرعم باتك» 0 « ضخلتلا مم كز دتسلا »

 ةايغىقرتبلا ةروسأر وهو مأزح نميكح نب ماشج تروم لوقت هنع هللا ىضر باطما نب رمح اءمس اهنا
 ندلاخركذ نوكيذا باتك.لااذه بر رمسر نمو لاق + هلوطن ةيدجلا 3 او هيلغ للا لي اعل

 د جيغىلا ب 7

 4[ ةلغ هلل! ضر: يزاونالا تبان ن ناسح بقانمركذ زيجس

 * نيكرشلاو كرشلا اجه يف نيملببما ةعاجو لو هلاوهي ءاع هللا ىلص هللالوسر درع تباثلا

 شاعلاق ىرييزلاتادبع نوبمصم اثيفرملا قادسان ميهار | انثهبولاب نب دمحان دمت ركبوا « ندع 33

 3 ردنملاب تبان يغيعيإ ةناسنيتس ب الا يفو ودل ءإ هيكوةنج دب ةلمالاف تب ِن ناد

08 
 هد ريف ةسيفولزد رالف هيا لدور ن بخ ندا تح را

 *م احلا اب' اب تاقف

 طماص ىتثدج قاحسا ندم ىنثدج ريكب نب سن وب انث رابجلاد عنب دمحا انن بوقس ندم سارعلاو ا 4 اندح

 لاجرنمتبثلا ىنثدح ةرارزنب دعسا نب نمحِرلا دبعنب هللادبعنب ىيحب نع فوع ن.نمرلادبعنب ميهارب' نا
 لعوهو اد وم تعمس ْذا تءوسام لمعان ينس ناعؤا عيسنبا ةعم مالغليلا هللاو لاق تباثنب ناسح نع ىرق

 هةليللا ثعبب ىذلا من علطدق لايعف كلامكل.و اولاق اوعمتجا ايف د وملازيشعم اب حرصت (برأ ةمطا

 نب دم ركبوا ىتثدح جارسلا سابملاو ا انث ءالم | ىبحت نب دمحنب ميه ارنا قاحس اونا 4 انندح
 قاحسا نب دمح رع لضفلان ةملسانت ةملس ىثدح ىزارلا ميها ربا نب قاحسا ىتثدج ىداتحلا فاخ

 هنا شامعو ةنِس ةئامو نب رشع ردنلاو ا مارح ان دج شاع لاق تبث نل ٍناسج نب نمحرلا دبعنب ديعش ىنادح

 زضتحا املوةنسةلأمو ن رشعتاث نبناسح هنبا شاعوةنسةنامون رشع تراث هننا شاعو ةنسةئامو نب رشعر كلل

 ظ ٍ « لوق أشنا مث هنريشع عجو اراب ج ججا ناسح

 ديعسبل ىنجام الا سانلا نص « املاس حبص او ىبصا ءيصا تاو

 عجوار ان جا ةافولا هن رضح الف ةنس نين او امين تبان نب ناببح نب نرجرلا رابع دمي ش اع ملاق

 1 : « ل وش اعنا م هنريشغع

 اة يمال 7 ظ 0 لا
 م دلاخب تننب ةعيرفلا هما و.ديلولا ونا ير اصنالا تيباث نب ناسح زهدح

 هنع ىورو ةنس نيت مالسالا يفو ةنس نيتس ةيلهاجلا ىف شاع بعصم لاق نيسمج و سمخ ةنس يفوت لبق

 همليسو هل او هيلع هللا لص هللالوسر ةدالو تقوركّذب هنا
 - تبصر ووبوج وبسس يوسوس بسس جبس برب بسب سبب بسب

 ناو

 ٍْ نوكيل ميكي ركددنع مضوملا اذه هن. تءجىنكبل |يهدعب ميكح نإ اشهار 5 000 نا ميك ليقما

 ١ نامس> تنيلا لاق تناثن ا ةيوأر ةلمرح نع 00 نس كوس نع ىادحسا يلا نعي ْي لبيع دس تل
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 * هاحإ رخم مو دانسالا :

1 0056 

 60 املا ةفرعم باتكط ١ 4 09 >4: ىلا مم كو عشا
 هارت 0 لاق: هيا ثيسي> مالت لاقيط نئافابضنق لعومارأو 5 اممدقق سو لاو هيلع هللا لص

 كرا لف ريدم ىلع هيلغ اهتنأ رف اهسيلف ةندملا ىلا. ئتحمأيا اهيطعاف نّهلاب اهانذخا تئشنا نكلو اكيش نيكرشملا

 2 ليتر ا ةهاس اان لاّمف ةمانس | يلع ميكح اهآرف دز نب ةمابضا اهاطعا مثذئموي أمفهنم نسحأ.

 لوقت ميبجعا ةكم ىلا .تقلطناف م 1 ل ال نمريخ ىال و هبا نمريخ ىبالو نزىذنم ريخ اءالمن لاق

 ةهأجح رخإ .وداتساللا حبص ثردح اذهو#*ةماسا

 لاق ميعاوا 0 قضيت! لو 2# اطلا نامعيفا نب فيات دادغبتهيففلا ع ولا 3 ناملس نبدا # انربخا ِ ظ

 00 لاوحشم نع ىأرإلا ظنت مامظلا ب حاص متاحينا ن لد وش نع: ثدح ىلا :تضمتس

 حمص ثب دح اذهةرهاط تناوالا نآرتلا سمن ال لاق نميلالاا لاو هثسب ام لسو هلآآو هيلع هللا لص ينلاذا

 ل مازح ندلاخ تقانمر كد وح

 دم نب ىسوم ينثدح و ريبزلا نع.يرهزلا ىخانا هللا دبع نب دم ىنثدحو رمح نبدمت لاق ةداتق نب رمت نب مصأع

 ؟ناقلا رخو هغدألا كرا ىلا رعاه نبف نيمار دواد نع ةبيبحينأ نبا ىنثدح وهيا نامل نا

 لاقياقربخا ىدسالا رجلا دبع-ن ةريثلن تدك رن دم لاق تنافاوي رفا و 3 ةح هتشتف مازحنب دلاخ

 «: هللا ىلع هرجا مقو دّقف توما هكردب مث هللاىلا ازجاهم هتبب نم جرخم نمو تلزت هيف

 يي[ هنع ىلامتهّللا يضر مازح نبميكح نب ماشه بقانم رك زج

 ىراقلادبعنز. نمحرلادبعو ةورع _:رع.ىرهزلا ثيدح جارخالع 1من هللا يضر ناخيشلا #« قشادق »

 نأ لاق هنا تبسح هللاديبع لاق هيلع ىف اهضبق ىلع هداراو هيلعام مدقق ة لس و هل او هيلع هللا لص هللا لوسر

 هيلع !هتيأرف اهسياف ةنندملا ىقا تح هايا اميظعاف ن نملاب اهان ذا عمد ن ١ قكتلو اعيعن نيرعما نذأ نيا

 ةلح سبلت .لامف ةماس اي ميكح اها يزن ةماس سا اه اطعا مث ةعموب انف هنن ن نسنحا طقائيشرا لقربتملا لع

 ميغا ةكمىلا ت تقلظناف ت2 نمريخ يالو هم هسأ نم ريخ ىنالو د كريت نم ريخان ال ملل درب ,ىذ

 « ميمص# ةماسا لوقت

 هلو هيلع للا لص ىنلا نا ازح نب ميكح نع لالب نب ناسح نع قارولا رطم انن متاح ىبا نب ديوس

 رص صهاط تناوالا نا رثلا كل لق نميلا ىلا ايلاو هثعب للجو

 او نبلاخ رح
 :ه ةنالا ارجابم هتبب نم جرخم نمو هيف لزن و ةشبملا ىلا ارجاهم تام لاعب

 د ما زخ نب ميكح نب ماشه فس
 ه نيحتصلا نا كك ندحلا رمع أرق ام ريغىلع أرق وهو رمح هن م

 « بل همام كفاني
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 2 و ِ ماشه بقانم ط# هرج ع تدر .



 لئاسلا دي

 * ىدبآلا لقسا

 2 *«(0)جط «ةاحفلاةفرسم ب اتكط 434 » ... 4« صيخنتلا عم ك زدتسللا9

 مفي له مسا ودب لاوس ىبلا تأ ةيلاجلا يف رع نيرا تتضا ل ازح نر ميكس .غ

 * نيخيشلا طرش ىلع ميو م كل قبس امنع :تدلسا لاق نجا نم

 نب باجننم ابنت نيسملا نب ميه ارا ان تنادي ظفاللا ىدسالا دبع نب دمحلا رفعج ىا.4 انربخا

 ا لح 1 33ي ةيفاميتتع):عانح نبا مكس ناك لاق: هي نعت انج نب ماتحب نع ينام يو لعاب تزلملا

 هيلهادلا ىف همنصأ تناك اعيش تار !لبسوفللا .اوةنيطّسا صا لوس ل لاقرلسا ايف ةيلهاجلا ينريس ةئام

 * رح | نم كل فلس اموت تملس !لسودل او هيلع هلا لص هلا لونسر لاستف رجا نم هيفىلله هب ثنحا

 ملسم نع ٍتْنذ ىنانب نا يتربخا لاق بهو ن هللادبع انب رن نب رحب انب بوعي ندم نمابعلا وا« انيدح اف
 ١ ركتاام.لاقفهيلع ت تقملاو ىناطعاف لسومل آو هيلع هللا لص هلا لوسر تل رب لاق مازح نب ميكك نع هبندنجج نا |

 ىعمملا دب و ىلععملأ ديقوق هللادبو نئانلا ىدباخاس واكلذوهاعاو ةولح ةرضخلاملا اذهافا ميكحاي اجعنن

 ] * هاجرخ ملودانس الا ميحص ثيدح اذه «ىدب آلا لفسا لئاسلاد»و لئاسلا د, قوف

 نء ريح ندبأع ىتثذح رع نبدمجان جرفلا نب نيبسملا اني ميلان عيسللااب يتابيصالا هللادبع وبا انندح ف

 ءامسلا نمراخم ىداولابمقودق وردا موو ىتاردقل لاق مازح نب ميكح نع ىثيللا ةميكانب ةرامتنع ثروملاىنا

 ماسوهل او هيلع هلل |ىلص دم هيدي! ءامسلا نم يش ! فه نا ىسفب يف مقوف ام ليس ىدا ولااذاف قفالا دسدق

 ظ : «.ةكلالملا تناكو ةغرملا الا تناكامت
 هللادببع ىتثدح ثيللا ىتثدح لاصوبا ان يمرادلا ديعس نب نامعاتن هيقفلا دمحم نيدمح رضنلاوبا# ان ربخا ف

 جيرخو ًابنايف ةيلهاملا يفيللا سانلا بحا ىتتلا دم ناكلاق مارح ن ميكحنا كلان نيبرثلا نعنع ةريضلا أ

 هللالوسرولا اهدييل اهارتشافاهردنيسمخم عاب(0)نزيىذل ةلحدجوف مسوما مار خنإ ميكح جرخ ةييدلاىلا

 هللا لص سوماق٠؟ ري كلم نر وذ )١(

 * (م خ 3 )كل بسام ع تمم د! لاق زجتا نه مهفىلله لع وسبل او

 | لاقرلسا ايف ةيلهالا يف ريمبةئ ءام ىلع لمحو ةبقر ةئام ميكح قتعا لاق هبا نع ماشه نرعروسمنب 4 ىلع وف
 9 تسلب سولار اوهيلع هللا لص ىنلا هللامفرجا نم هيفىللم ةيلهاشلا يندب كين[ مب ًارادتلا يلوسرأل

 1 د6 رجا نم كلل ىلنم ام

 ملسو هل او هيلع هللا لص هللال وشر تل اس لاق مارح نوب ميكح نع بدنج نب لسمنع 4 بنذبانبا »ف
 سانلاىدا خاسواوهاماو ةولح ةرضخلاملا هده ميكحاي كتل ألم 1 املاقف هيلع تف افيف المعاف

 ١ * مير” ىدبزالا لقسا لئاسلادبو لئاسلادب قوق يطعءملادبو يلعملا دي قوف هنلادب ناو

 مقوف ءأمل ليس يداولا اذاف قالا ديس ذك ءاوسلا نم راخن ىداولب عقو دقو رد موب ىترد « ريكحنع)

 «دكنن الا تناكو ةعزملا الا تناك انف لسوهلار اوهيلع هناا لص دي هيدنأ 1 ىداده نا نس ىف

 ناكل مازح نإ ميك بما كلا كلام ن . كارع نع ةديلان ةايرع وادع ثلا ساس

 7 هفالوسو 012



 «(0جط «ةباحملاةف رممتاتك » «مج»ظ «#  صيخلتلا مم كردتسلا»

 يفداي وخ نإ مازح هوبا لتقو راجفلاهيباعم مازح نب ميكح دبشو(رمتنبالاق)#نينسسمخم لسو هل آو هيلع
 تنب تؤ مهماو ماشهو ئيحب ودلاخو هللادبعدل ولا نمهل تاكو دلاخ ابا ىنكي م 2 ناكو ريخالا رادفلا

 ثراملا نم دمسنب كلامتنب ةكيلم ميكح نب ماشهما لب لافتو ىصق نب ىزعلا دبعنب دليوخ نب ماوعلا

 هللا لوسراوبحصو ميتفلا موناوملساو لسوهلاا وهيلع هللا للص ينلا مهلك مازح نب ميكح دلوكر دادقو ربف نبا

 لضو راف جسح ماع ةيواعم هن صو ةنس ةثامو نب رشع غلب دق ركذأمف مازح نب مي هيلا اوهيلع هللا لص

 حوقللاب هبلا لطزاف ف ضم الف غضم اما لا لاتف لكأت مامطلا يا:هلأسنادعب كلذو اهنبل نم برشد وقلبها

 رمو ركب وا يناعدوَبش مسوهلاو او هيلع هللا لص يتلا ير لكلا 1 ل لاق واباقت ناىباف ةلصب هيلا لسراو

 لاقفدلاخاباابلاملاام مازح نب ميكحل ليقلاق هنا نعدانزلا ىلا ناانن رن !لاق«هذخ ا ناامجاع تلدال قدا لإ

 ةلعمرا 00 ةنس ةئيدملاب كياموازاذ ام ىنو اهلزف ةئسدلا مازن نب ميكح مدقو لاق لايعلاةلق

 « ةئنس ن رشعو

 بسسس رك ذف هللا دبع نب تبءعصمانت يبرحلا قاحسانإ ؛ ميهأر | اني هنولابنب دنا نب دم ر 59 ونا 4 ان ربخا »

 ىهو ةبكلاف ايككت ثدلو تناكو ىزملادبم نب دسا نب ريهز تنل ةتخاف هماو هيف دازو مازحْن ميكح

 ٍدنينع نايل نم الظن اكان لسغو مطذ ف تامفسامف ثدلوذ ةبنكلا تفوح ف نهو نضاخملا اهم رضف لماح

 تارا دقق اخ هلا: نوازأل يف بعصممو كاملا لادم اهنا ىونيسال) هلبق دلولو مممز ضوح

 «ةبعكلا فوجيف هبجوهللامرك  لاطينا نيل عنينمؤملا ريما تدلودسأ تنب ةمطافنارابخ.الا
 ان ةيلشلا دز زكي وا الل ليهو يسساالا هللاهمحر مامالا قاحسا ن رئاتماوأ عيشلا 4 انربخا ف

 رم نم الو ضبق تح اعشركب ىلا نم لبق م م ازح نب نب ميكح نا هنأ نع ةورع نب ماشه نع رهسد نإ لع

 « تام تح ةيواعم نم الو نام 00

 هببانع ةورع نب ماشه نع ةماساوبا انن نافع نب ىلعنب نسما اس بوقمي نيدمم ساسعلاوا 4 انلدح

 مازح نب ميكح دهشو ىدقاولا لاق# نينس سمخم لسو هل آو هيلع هللا ىلا دلوم لبق ك اذو هللادسبع
 بتنزعبماو م اشهو ىبحو ينكحي ناك هءودلا>و هللا ديعدل ولا نمهلو ريخالا راجنلا فهوب | لتقورا_جفلا هيبأ مم

 *متفلا مو هدالو الار ن ماوعلا تن

 ةكام ن هد وا ويعو بو راد اهم ىنبو املزف ةندملا ميكح مدق لاق دازلا دا ©« نعو

 امكح تدلو ى ىزملا دبع ن دسانب راه حط ةنخاف يه ميكح م او هللادبع ن بعصملاق *ةنس نرشعو

 هدعب الودلبق دلو لو مزمز ضوح دنع بابثلا ع اياب ررمولةنكتلا ا رار راق مس ةيكل ١

 «ةبعكلا فوج يفدلو ايلعزا رابخالا ترثاودقفريخالا فرايف مصممو مكاملا لاق «ةبعكلايف دحا

 م تام ئحمدس نمالو رم ن مالو ضبق تح ائيش ركب نا نم لبق امكج نا هينا نع ةورع نب م ماشه

 االله نيل . انف ةلعاملا ىف ارز نعول كيلا لق ,كحمح نع هسانع منه كل 0
- 

 هك حت 5 - ١

 ً ساس يعل سنو



 «(00ج» 4« ةاعملاةفرسم ب اتكإ»  «ءمج» «  صيت مم كردتسلا» ظ

 هللا لوسر لاق تاو اينلاو ٌضرالا ريغ ضرالا لذدبب مو سانلاز وكي نءاىدوبيلا لام لسلام هعم دوعب

 0 ار لافتزإجلا سائلا لوا نم لاق «رشحلا نود ةملظلا يف لس 0 1

 01 ا لا وا دل نولخ ددموب

 0 الا ىف * نع كلأس ١ ت تكل تلف لاف تالا ىسرم لآق هيلع مهبارش هاف لاق اهف ارطا

 كلاما ( ثتجلاق ينذاب عمس | ل لاي ة كن دح نا كيفن لاق تالجر وا لجر وا ىنالا نمر الا لعل

 ةلعاذاو هللا نذأت 01 : ئنملجزلاىن :م العق اعمتحا اًداف رفصا5 ًارااءامو ضنا لجرا ءاملاق دلولا نع

 هللاّكص هللال وسر لاق فرصنا م يدل كلاود قالوا لام مان قاب ثنا لعلاقات زل نم

 حصص ثدح اذه *:هن ىللاءت للا ينادا ىت حج ةنص؟ ئثشن ىل لعالو هنع ىنلأس ىذلانع انه نقاشا رمومل اوي ي

 * نيخيشلاط رش ىلع

 سه هنع هللا ىضر ىشرَتلا مازح نب ميكح فقام كذ زو

 هلو يازخلا رذنلا نب ميهارا تعمسلا# بيسلانب دمجن لضفلا اش لدعلا ذاشمح نيىلع 4 ىتثدح »

 ةئامز اوهونيسو عبر اةنستنامدلاخابا ىنكحي ىدقنب ىزعلا دبعنب دسان دلي وخن مازحنب ميكح

 «ةندملاب تامو ةئس ةرشع ثالثب ليفلا لبق دلو ةنس نبرشعو

 مانتنن لت تممس لوب باهولاد,ءنيدم دمحاابا تعمس لوقت بوعي نب نسملا لضفلابا# تعمس ف
 « تيا تدل وفاهف تضخ ةبمكلا هما تاخد ةبعكلا فوج يف مازح نب ميكحدل ولو ى ماعلا

 ردنا نب ميِهارا ىثدح ليعمسا نب دم ان“ سراف نب ناجيلس نب دمت ان ىميمتلا ل نيسحلا# اءربخا 9 ١|

 « ةنسةئامو نيرشعنبا وهو نيتسةنس مارح نب ميكحدلاخوبا تاملاة يما زحلا

 ىتدح رم نب دمت دواد نب ناملسانث ةتسر نب هللادبع ني دمج انثى اهبصالا هللا دبع نب دمج هللا دبعود ا 6 انثدح ف

 | مودقلبقتدلو لوق مازح نب ميكح تعمسلاق ري زا لومة بربح ىلا نعةبقعنب ىسومنع هتلادبعنب رذنلا
 هللا لص ينلادل وم لبق كلذو هللا دبعهنبا حمدي نا بئطملادبعدارا نيح لقعا ااوةنس ةرشعش الث ليفلا بادا

 هع ظ يطا: نود ©

 نيرجابملا ءارتفلاق ةزاجا سانلا لوا نف لاق رشملا نود ةملظلا يف لاق ضرالا لدبن موب سانلا نوكي نب

 ناكىذلا ةنجلا رون ممل رجنب لاق هرتايف عؤاذغ املا نونلا دبك ةدايز لاق ةنملا نواخدب نيج ميتفحت اف لاق

 ليجرلا :امرلاوانللا نع كل الا تقجو: تفقد لاق اليئسلس ىعسل رهملا# مهبارش ا4لاق | امفارطا نملك

 كنا لج رلا ىنم ةأرملا ىنمالغ اذاوهَنلانذاب ركذا ة رمل ىنم لجرلا ىنمالعفاعمتجا اذاف رفصا ةأرملا ءامو ضيبا

 | ذه ىلأس دع ملسو هلاو هيلعهللا لصةللا ل وسر لاعف ف رصن ام ىنل كبناو تقدص يدوبلا لاق هللا نذاب

 م خر ىلاءتهللا ىتإبا ىتح هلم "يشن ىلرعالو هع ىلأس ىدنلا_:رعاد

 ه4 ريب لا مع نبا ىدسالا ىشرقلا مازح نب ميكج دس
 هنا ديننا باطلادبع مارا نيح لّعا اناو ةنس ةرشعش الث ليفلا لبق تدلو لاق ميكح « نعإ»

 هللادبع

 يفمازحنب ميكح دلو ف 20-2 1

4 0 

0 



 «(00ج»ا «ةءاحصلاةف رممباتك» <« ةم1 . 6 صيخلتلاعم كردتسلا## '
 ملسودل آو هنيلع هللا ىلض هللا لوسر باحصا نم احلي نمو صم ريخ نم انيلا ىحتتا ابمتو لاق خمر انلا بحابصأ

 هي نا سا ءلومجد هجن دا داب نامل نسل ةاال ىنكيرددجم نب نابو شرق ىلاوم نموأ

 - طرقنب هللادبع:ةراما ف صمح : تافلسودل اوهيلعدّللا لِصهَللا لو برعالو ىلع تينا لن لاق هللا وسر ءالوىلع ا

 هدير عر ةايطأ

 ىاقلاطلا ليعمسا نب قا امساالا زيزعلا دبع نب لعانا ىلاست تلاهمحر قاحنسا نب نكي ول خبشلا 6 ىربخ 26

 هللا لؤسر :ىل لا اغلا ايون نع ءايثا ىلا نعيئشنب رضنلا رع ب دعفج ني بيصخلا نع م يحسد ْ

 را بربشو كاباو كلمدقت م ةيلهاملا نئاغض فذقاو ابعدف ةيصغمىلع تفلحاذا لس وهل !وهيلع هللا لص

 » اهر اش سدت م ىلاعتتو كراس هللاناغإ

 نيديمس اننهابلا نيرق نيو ان ميجرلا ديع نب نا رمت انث رامتصلا هلادبع نب دمت هلادبع وبا ب اندح زغأ
 لاق لسوهل ا او هيلعّنلا لص ىبنلاا نابون نع سابع نبا نع دنها نع جب رعالا ديمح نع ةرصنيب ليلا نعدشاربأ

 * هبيصي بنت دلابقزرلا نعل ديعلاذاو قزرلا ف ديررربلاز او ءاضقلا دربءاع دلا نآأأ

 0 وباانث ىضاقلا دمحا نور وعلا ماحوبا ان . بوني سلا نيل 6 انربخا جأ

 مالس ايا عمس هلا هريخا مالس ن دز نع ما نبع باق ىبملا مفان نب ميرا ةيوواانث ( الاق )ىملسلا|

 يدب نيباقتا وتنك لاق هيدح لسوهل اوهبيلع هللا لص هللا ل وسر ىلوم نايوثنا ىتحرلا ءايساوبا ندا
 عرص داك ةمفدن هتمفدق دمي كيلع مالسلا لاق دوبيلا رابحا نمريح هءاخس لسودل اوميلع هلال صّشا لوسرأ

 لاق هلها هب ءانس ىدتلا همسايءوع ديانا ىدوييلا لاف هللا لوس رأت لوقالا تاّمف ىف دبل لاف اهتمأ

 وح ل

 لسودلا اوهيلع هللا لصدتلا لوسر تكنف ينذلب م عمسا لاق كتيدح نا كمت لسو هلاوهياع هللا لص هللا لوسرلا

 هيلعهللا لصدنلا لوسرىللا ةنابود نعءامهسأ ىف نعيش نب رضنلأ نع بدحتج نب بيصخ نعمسإلا 1 © ةدعسم#

 «اهمراش سده ملهّللا نافرخلا تب رشو كاباو كنمدق تحن ةياهاذا نأ * ارض قدقأ واهءدقةم .صعم لع تفلح ادا 08 ا

 باذكن .رقنا (تلق)هبيصي بنذلاي قزرلامرحيل ديملا ناو قزرلا فد ريرإلا اب ءاضقلا دربءاعدلااعوقيرمح
 ١ 1 نجمنا هفعبضهخيشو ها وديعس و أ

 هللا هع ىلومنايوت نا يبحرلا ءانساوبا ىنثدحالسأبا ممس هنا مالنس نبدنززنعمالسنب 4 ةيواسنإ» ْ

 لأ امفدوهلارابحانمربخ هءاط ل سولو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىدد نييافقاو تنك لدن سول اوهيلع ا

 همسأب هوعدن انا مالا ااةفهللالوسرا:لوفبالا تامق ىمقد للفارس عرصبٍد اك ةمقدهتمؤدف دمي : كياعمالسلا 0

 لام لسلة عمسا لاق كتثدح نا كمقنبا يلسوهلآر اوهيلعنلا لص نا لوسرمل لاق كلاس! تئجلاق اقعأ

  اهلاو كلانا نجح "+ ىدوبيلا لاق دسم لها هيىناس ىذلا ىمسا نارسو هلاو هي ءاع هللا لص هللا لوشربأ

 نابو نع ء.سابع نا نءدهامح نع ججنمعالا ديم نع يسم نب ليلختا نعدشار نب ليفت أتم ٠ نب رقنب © لع »

 مه | تببلالها انم تناو:تشرنا تعش ناو موممتننافهنم تنا نم قدلتا نا تكشزا' نايوايهكلاقو لو هلاو ْ

 ها 7 كابو

 3 قزرلا ف دب 2 0

 ع اعذلا
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 نأ وثقت نم

 .- تييسسسلا- ١ هدف

 #١ ةداتق ىبإ تا

 هد 3 0 1

 كيما ثم 7

 _ 0(4ج»  «ةباعصلاةةريم باتكط هم. 4 صيخلتلا عم كو دتسبلا»
 0 هللا لص هللا ل لاق لاق هللا دبعنب راج نع طباسنب نمجرلا ديع نع ميئخ نب نامعنب هللا دبع نع

 دابنملا ةرافلامو هلل ل وسوإي لاق ءارغسلا,ةراما نم لاب كذيعا.نيقاق رجب بيكا ةرجب ن بيكل ل سوال و

 هنمت سل وىنم سيلف مهملظ ىلع باباي دالك ماي دخل سيززع ولك مارا ىننويب نووي ٠ اسم |لاق

 * ضوأبا لعدر ناو

 أ هنع هللا ىطر ىراصن الا: داتقت ىلا .بقانم ركد وجم :

 وبا لاق رمعنب دمحشان“ عج رفلانب نيسحلا :انث مهلا نب نسما“ 08 الا دججا نبدمح هللادبعوا 4 انثدح و

 نسا نب ىلع نب دعس نب ةملس نب عك ن ب منغني ىدع نب دببعنب نانسنب سانخي نبةمدلب نل ىبر نإ ثرامباةداتق
 | لاقو بر نب نامنلا همسا لوقت قاحسا نب همم ناكف همسايف فلتخاو حارا نب مشجنب دز.نب ةدراسنبا

 * ملسودل اوهسيلع هللا يصدنللا لوسرعم دهاشملا نم كالذ دعبامو قذنملاو ادح !ادبش يعبرن ورع مهضعب

 مسوال اوهبيلع هللا بص هللا لوسر ينكر دا لاق ةداتق ىلا نع هببا نع ةداتق يبا نب هللاديعنب ىبح( انندح )

 .لاق هللا لوسر اب كبجو وتلق كبجو ميافا لاقو هرشنو هرعش ىف هل ٌكراب مهللا لاف يلارظنف درق ي ذموب

 ١ .تودف فر هاف لاق هللا .لويسر ايدي تيمر, مهس| تلق كج وب ىذلا اذه. اهف لاق من 0 د تلك

 ْ ايولاق هسأ نعإ ةداتق ,يلأ نإ. هللا ببعنب ىبحب ىثدجو(ر منا لاق)# ,حاقالو طق يلع برضاه هيلع قصبف هنمإ

 ناافالتجا:اءدنع نبل لهاو ةداتقيلإ نين را لو رح نبالإةنيعيسنبا وهو نيسمخو مب را ةنس ةئب دملاب ةداتقوا

 ه«.ةفركيااب يام ةدايكاا قا ةقوكلا لما ىور دقو ةن دلابيفوت ةداتقألا

 للقر ذنملا نب ميهاربا انا سو وبا ىثريخا ىنةثلا قاجنإ نب دمشانن ظفاحلا بوعي نب دم « ىت ربخا 1

 * نيعبس نباوهو نيسمخو عب را ةنيدملابيفو ةملس ين. دحا ىعب رنب ةدابتوبا
 دي هنع هللا ىضر لسوهل 1و هيلع هلل ل هلا لوسر يلوم نابون بقانمر 00 ْ

 لوقت نيعم نب ىيحب تعمس ىرو دلا دم نب سابعلا تعمس ل ون بوعي ن دم سايعلا أبا « تمس إلا

 « ةلادبعو اوه لسودلار اوهتاع هللا لص هللال وسر ىلوم نك

 هللا كص هللا لوسر نإومنابو اق طايخ نب ةفيلخاننأب نك-زن. ىسومانت ثلا بوقع.ن. دما .« انريخا »

 تام هللا ديع ابا ىنكي للسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسز'(1)هيلع نفى .. ةنأصأ خ نمملا نم هلصا ملسو هل اوهيلع

 « نيسمخو عبرا ةنس صمحت

 ىسيعنب دم نيدمجا ركب وأ نب ضمحت ىاصولا صفح نب دمحا ن ركخب ان فاما رفظملا نب دمج اندح ف

 1 تاميَتساالا صحئاص هن حرص امةقاتعاو هثارتشاب ىا(١)
: 0 

 دن# قدنلاو ادحادبش ىحررللا مراصألا ةداتقوبا زهد

 « ةنس نيعبس شاعو نيسمحو مبررا ةنس تام# ىعب رن و رمل يقو ىهب رن ثراحلا هما قاحسا نبا# لاق ل

 تي( لس وهل او هيلعللا ل صللا لوسرىلومن هللادبعوبانابوت :ز»-
 * ضخ نييمحو عب رأة نب تأم# ىبس يباع

62 + 



 «(00جا «ةاحصلاةةرسس باتكل ١ 14403 .. « صيخلتلا عم كردتسلا »
 دمك[ هنع هللا ىضر ىشرقلاذفنق نب رجاهملا بق انم ركذ زد

 ريمعنب فتق نيج هلا لاق هلا دبع نإ تمم ىهرملا قانا نب ميه ارا هولابنب ركبربا 4 ىئادح جأ
 بهذلا براش هل لاق ناكو نشيزق فارشا نمزيمع نبدفنق ناكو رسول امن نب دعس نببمكن ب ناع دج نبأ

 * |متامو ةرصبلا ىلا رجايملا ىتا ةنا ل نب لعن ةانم دبعنب كلام نب منغي نم ثراحلا تن دنه هما

 نبديعس نع عيرزنب ديزيانث بلاطن سابعلاات زازقلا ىبيح نب دياب ظفاحلا مناقنب ىف ايلادبع « امدح 9

 هياعدللا لصفللا لوسر نوط ذفنق نب رجابملا نع ردنلان ترام ع للا :,غ ةذاتق نع دو سعىلا

 ىلا الا كْنلَع دراذا ىنعنعمل هلا لاقويا رذتعاو يلع هدر غر فاملف يلعدرب مفهيلع ةيمااق انيخ 55 سولو

 * ةراهط ريغىلعاناو لج و نع هللا لكل

 م هنعاتلا ىطر ىراضنالا ةرجع ن نمكسق انمركذ يوح

 نب دمحا تعمس لاق ظف خلا ىسيع نب دم نب نادبعانو رع ئرافغلانجحزلا دبع ن دمج ميعنوبا 41 ربخا

 همو دق قذفاوف ةرمقلا دلو ةيبدحلا نا جرخ سو هلآو هيلع هللا لص ينلا جا رخ نيخ ماشلا نسما نمو

 0 ا يم

 *قلحا قلحا ملسو هلآ او هيلع تال يا للقلق ل ل 1

 دو وزال ادع عب تيمون هيو عة ضال تاسع ل

 هه يمبتلا ىرقلا ذفنق نب رجاملا ز-
 * ةرصيلابتام «بهذلا براشهللاق تل لاق )

 * ءورطو ىلع مالسلادر بابحتسا ثيدحاعوفىم هنعرذنملا نب نيصح نع نميلا نعم ةداتق ف

 ب راصنالا فلج ةرخع ن ببكيح

 « نينو نتلا ةثان تام ىدفاولا( لاق)

 بكا وهل او هيلعهللا لص هللا ل وسر لاة لاق رباج نع طبامس نب نمجرلا دبع نعمميثخب نا نع# بيهو ل

 نمنون وكب ءارمالاق ءاهفسلا ةراما امو هللا ل وسراب ٍلاق ءاهنبسلا ةراما _رمهللاب كذيعا يلا سك ايةرجت نا
 * ضوملا يلع درب نإ وهنم تبسلو ىنم سيف موملظ ىلع مماعاو مو ذكبمهقدصف مولع لخذ نمىجعل

 دق يرعاهلا .-- 5

 . لف اوقلاهثاب اللاقو ةداوسن منغنب فوع درك ثراحلا دبع نت يدع نب 0 بكل وق ريهز

 |« جر زمان ثراملان فروعىبب فيلح ةزرجع نب بمكو همم جب رفش لسو هلآو هيلع هلل لص ىتنلا جورخب

 ْ بي و ان دسآ ل قس ل لالا ن نسملا نب لعن ظل بطي سعدنا دعو( ندعو

 01 ةرغ نام

 انمركذ 9
 بو

 .٠

 2ك

 < »4 ذه نيرجاولا»

 اسيا ١ و ل وول

000 



,# 

5 

 3 8 5 | 5 3 مرا هي 0 7 115 ,

 4 قي بنام 0
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 ١ ا « ةءاحصلاةفرعم باتكإ» #2 :4» #22 صيخاتلا عم كر دتسلا »»

 تاف ةليل نيعبراب لسو هلو هيلع هللا ص هللا لوسر ةافودعب هن تضقتاف
 2 3 لاق ةشئاعىلعركخب وا لخدف

 ىلع كل معو كيلقلع طبر ىذلا للدجلا تلاّقف انراذ نَم تجرخاف ةاش نذان ذخا امامك هللاو ةش ىلا

 هيلا اناو هلل انا ت تااعف نحو هو هللا دبع مت ذاون وكس نا نوف اخنا ةش ىا لاقف لخد م جرف ك دشر

 ةلزات هلوالا دحا سيل هنا ةشب ىا ميجرلا تاطيشلانم ميلعلا ميمسلا هللاب كيعتسا لاف تاب نوعجار

 فرعي له لاقف ممل لا جرخاف ه انع مهسلا كلذ لزيإو فيقتدفو هيلع م دّقف لاق ناطيشلا نم ةملو كلما نم

 ركب والاف هءتيمرأل وةتبقعو هتشروهترانا مهساذه نالجسلا ىبوخا ديبع نيدعس لاققدحا متممبسلااذه

 »ىلا مساوهناف هدم كنبلو كدب 0 هللدجلاف ركب نب هللا دبعلتق ىذلامهسلا اذه ناف

 هببأ نع ةوىع نب ماشه نع ةيوامموا انن رايخلا دبع نب دعا ان بوعي نب دمح ساسلاو ا « انثدح ف

 7 امهف تاوركبيناو : هللا ديعل 0 را او 0 !اقةشئاع نع

 ه«هللأ ذبع و را هلا او هيلع ها هللا ميم ا كل

 0 مثيلا نامنع ؟يكاجن ا دادغبن لدعلا ايمو قاجبان هللادبع 0 2

 هنع ع ةف زيا ملا ع را عاقل و اوهيلع 0 كالت 1 تذل

 1 اواو وي ل 0000

 - 1 0 0 3 نعلن دم «.نينا برت >

 0 0 2 مان نعد تاك نحلة ةنش ن 0 نان

 ن نم لادبعو ركيوا ودِف اهيب الاءات . الا عمي آلا لسودل اوهيلع لا لص يبنلا وكر جا ةمبرامالسالا ىف

 : مولا دبع ٠ دم قئدع نع واوركبيلا

 ركذ 0- ]
 «ةنسلايف لس و هل او هيلع هللا لص ىنلا ةافو دعب تام ةبقع نب ديعس لاقو# ركبينانب للادبع راغلايف ركبىناو

 اك ةربح ىدرب يف لسوملو هبط هلا لص ملا لور نفك تلاف ةقئاع نعهسا' نتتزع ةو عنب م ماه »
 تيك امدس لاق اقم ” تاماذا امهف نفكي تح هسفنل اهيكسمادق هللا دبع ناكوهنع مز مامبف فاوركك ىلا ن ب هللا ديعل

 *هةهنع ةنواعموبا هاور#اممقدصتف هيف نفك ناهلوسر هللا منم ايش يسهل كمال

 6 قيتعوا نمر لادبع نيدمح 0+

 « نمحٍرلادبع هدلاو ةجريف روكذلاة طن ينو وق ةياورقت هلدز م( ت تلي )

 نجوما »+ :



 «0نج) مفاصل ريباك 4 نؤ «  سيلا ئاردتلاو

 انيلع لبقا من اقانألا و مثا دما م ديا واضنن ب انك مكلل ب بتكأ فنك و ةاو ذب ىنتنا لسوهل آو هيلع هللا ليغ

 *« ركب اباالا نونمؤأاو هللاى ىايلاَتق

 ديلؤلا نب دم نب دمج ا انث ةرسيميلا نإ ىبحب وبا انث نكع ىجازملا م هاربا نب قاحسا نب هللا دبع « يف 2

 تن. ةصفح نع كهامزب فسو نع ميثخ نينامعنإ هللادبع ىنث دح راطعلا نمح را ديعنب دوادان'قز زالا

 رماه رمعاف ةشئاع كتتخا فد را هل لاق ملسو هلو هيلع للص يبن نأ اهيا نع ركب يبانب نجخرلا دبع

 * ةلبقتم ةرمجاماف مرحتلف اهرف هك الا تطبشا ذافميعنتلا |

 سك[ امهنع للا ضر قب دضصلا ركب ىلانن هللا دبع بقانم ركذ زيوس

 «امونيسمخ كل ذ دعب“ تافيبتس يرركب' يلا: نب هللا دبع ةرمن. مي قم ':يملسألا ع

 ماثه نع ةماساونا نبى ضاعلا تافع نب قلع نب نيشملا اش توتي نب دم سابفلاوا 4 ان دح ف

 ه« ركبينأنب هللا ال

 ركب ان 5 هلكع تانلاقةبَمعَنِب ديمشات” ةبغزن داح ن دما انقابشلا" نسملانب دم ينربخا

 «لسودلا!و !وهيلع“هللا لص هللال وسر ةافو دهب اهنع هللا ىضر ةمطافابيف تنتامىتلا ةنسلا

 من ركلادبعنب دمج ان“ ىلوغ دلاس ابعلا وبا انث ىلاعت هللا همحرديبشلا سابعلا نيد هللا دبع وبا # ىنربخا

 فئاطلا موب ميسن.ركب ينا نب هللا دبعيمر لاق دسم نب مس اقلا نع دز نب ةماسا انث ىدع نب منيملا انك

3 

- 

 نونمؤلاو هللاىباب لاف اًنيلع لبقا مث هاققانال ومن ادناهدعب اولضن نآ ان انك عك نكات تكوةاودب قتثا سو

 «معيصص هدانسا ( تاق ) ركسباي الا

 نا انهيبا نع ركب يلا نب نجرلا دبع نب ةصفح, نرد كهام نفشو نع ميثخ نب نامع نب 4 هتلادبع )»
 هرج اجرك الا نايت اذاف ميمنتلا نم اهرماف ةش ةشئام كتخا فدرا هللاق لسو هل اوهيلع هلا لص ىلا

 *يوق هدنس كلق#«ةلبقتم ةرم اهاف

 2 قيدصلار كب ىلا نب هللادبع زيوس
 *ةو مع هلاق امو نيسمح كععل تاق ضاطلا ن< موسسن ير

 لض وهلآو ةيلع هللا ىلص هللا لوسز ىلا ماعطلاب فاتخم يذلا ناك لاق ةورع نع ةوىعن. ماشه #« ىوروإ#

 : ةفوكل اب ى دسالا كب رشنب ميهاربا انغل دعلا دب زينب دمشو روباسيمب ىنرأا للادبع نب دمحا 6 يثريخا

 :| هللا لوسر لاقلاقركد ىلان ,نمحر لا دبع .ن :م طدمداثا نع ء سبق نبو رمت نع باهشوا ان سن وبنب دما دس

 : فئاطلاءونلتقولاق ةؤ ع نءدؤسالاو ا انث ةييطل نئا'انثىلا انث ةنالعؤنا اننى دادغبلا قضوا 4[

 ' زاعلاَق ركشب ناو ملّسو هلو هئلع-هئلأ ص تلا لاو تير ىلا ع اعطلاب فاتخم ئىذلازاك لاق هنانع هو لع نبا

 | هل اؤهيلع هللا لص هلا ل هَنَبَو لاقركبيىلا نب نمر ادع نع ةكيلم يلا نانع سيقنب و رمت نع 4 بابشوا

0 

 ةالخ .لاويا ءاعا ف

 ةىيبسلا دكا

 4 :ركبىلا نإ 1 ا .

 4 ا 9



 فيقع ْ
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 ةر 4 0

 726 قع ريع يار ةثئاع
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 2 فينا ل 7

 « مالسالا ين ةذكب |

 هام تام تح ةكم ىلا جا رخآو اسال ىنيذ مِيالاق واه دخايناىلاو

 00(4ج» «ةاعصلاةةرس تاثكط م مط ٠١ « صيققلا يك ردتللا»
 دنع ت اصف ةثث هاء ختم كلخد 2 0 ن ةمهلع يلا نإ ةمقط كمال ٌناَتلَس قدح سرا ىلا نبا

 ىذلا قادوا ةشئاع تلتف تنام حام 1 مف رف تذددحسف ةحدفص هوو و هل اوهيلع هللا للص ينلات ب

 امش ودل ظهرت واوبهدفهلاق هليقميفدقر ركب يبا نإ نمخ مخ رلادبعيف ىلةربغل هذه ف نا تيعو ىيحن

 ته ذو احلا ةرب هلا تاأرف يحل اوهو ترف دف هيلع لب وارش هب لن وكي ا ةمج ةئئاع سفن لخ دف

 : « كلذ نمابسف ىف ناكام

 ,نب نمحرلا دبع تام لاق طاش ن ةيراعام دراما, 15 واق قص تارت ناداه يف ربخلا 9

 «'ةرصنلار ماغي لع ماذقو ةشئاغ هتخا عملججا دههشو نيسخو ثالث ةنس ركب ىبا

 نع ع رجب نلانع سن وبن ىسيعانتيلا ان ةالعونا انازونايني اغلا دحت نب دمر عج ىلا 860 ربخا ف
 هربت تنا ارنغ هتلا ىضر ةشئاع تنجح ايف ةكمنم دبر لعىشب اب زككىانبنعإلا دبع وتلا ةكيلموفان ١

 قلوب كو

 «رشو
 اء دصت نل ليقىتح له ذلانم * ':ةّبمح ةعذج ىنام دنك انك و
 الم“ لل تنين" عئامتسلا:لوطلا» اه "اكل :امأدو" ينك 'انق زمن اف

 هان تطاول مولات ديال هاؤما ا وثم لاننا ارث

 قسساو ا ملا : لفاشتلاو نلاىلع نب هللا دبعاتثو زع يزايسلا مسالا نب مساقلا سابعلاوأ © انربخا ف

 ركب يان نم لا دسبع ىلع قامتاملا# كينسلا نب ديعس نعى سهلا نع رمعم نع كزابملا نت هللا دبع انؤبخنا:

 ىف دحر كب نب زينا انث 3 وراق 'ةمل نب نضنلا ب ادمان ربنملا دش نذ' ىنصايؤكو .ؤنادهب ان لح
 نم رلا دنع ىلا ةواعم ثس لاق هدج نع هنانع فوغ نبنمحرلا دبع حرت رمح نبب زب زغلا كبع نب دمت نب ميهارأ

 :رح لا دبعاهدرف هن واعمنب دب زل ةمتلاىنانا ددب مرد فلا ةئان اعبنع هللا ىضز قت دضلاركب ىتانب

 «ىربخاإ»
 ملسودلا اوهيلع هللا ليص ينلا تس دنع تلصف ةشئاع تس تلخد ةاىصانا هما نعةمقلعن :رعلالل ع نل )5 ناولس ِِظ

 هدهي نا تيعو ىبحن ىذلا لدتا ةئاع تام تنام تح اهسأر مفرتلف تادجننف ةحيتص قو

 ةهئبم ةعئان ارث لخ دف تامدق هْوَدَحوَف هن وظق ون اوبهذف هلق لّقمف دقرركبيلا ن نم راادبع فيا ةربعل

 * ةكم نم ذر ىلع ىثبملاب تام كلما نبالاقءيحوهو نف دف هبلعلجتو ارش هن عنص نوكي نا
 ٌفوع نب نم رلا دبن صعب زيزعلا دبع ه دج نع هينا زرع قولا زيرتلا ديعنب دم 4 عيهاربا )ف
 قايل يب د ميا لاقو انهدرف ديززبا ةميبلاىبا نادم ترد تقلا ةئاعركب يبان نزلا دبعلا ةبواعم ثمب

 «اه تانك ىلا تلا

 « بابشوبا » 61192



 0-1 ذآ ذزذز ز ز ز ز7 ز> >< >< >< <+<+<+7+7ببببب7ب 1 ا

 *«(0ج» |« ةءاحصلا ةفرعم باتكط 45003# . 4# صيخلتلا عم كو دتسلا »إ
 نر ةءواعم ةرامايف نيسمخو ثالث ةنس تام و هللادبع ابا ىنكي ناكو ةيببدملا ب ده ىف لسا ليسا

 *قيتعيلا ون هداول لاقو قيتعوا هل لايق دلو ب لا دبعإ ناكونا فس يا

 نأ قيقيش نب نسما نييعان لا زا لعن هللا دبع انورمب ىرابس سلا مسالا نب ميساقلا سابعلا وبا  انربخا.

 دحا مون كتمأر دق هثع هللا يضرركب ينال ركب باني نمجررلا دبعلاق لاق بنا نع رتممنع كرابملان. هللادبع

 7 ٠ كنع حفصا ل كارول ىكتل ركب والاف كنع تدنصف
 نب نمحر لا دبع تام لاق طابخ ن ةفلخ اخ ئرتسلا اركز زنب ىسوماد 7 ينهثلا بوقمإنب برجا « ينريخا 0

 1 ةنستام ا 7 ةاج ركب الإ

 اهب نعا 5 9 ا ئقز هةغئاع تلقق لاق ةسش ٍتند ةيفص 59 نع 200 لا يرازنل

 تناكو تاق تام ثيح نف دب ل ها ىسفن يفدجا اك ا ناىخا هللا محرتل اف ركب يبان نمحرلا دع اهدا

 * 3كم للعا ىلا هوامفي شيرقةئف هيلا تجرفن(١) ىشبحلا, يفوت دقاهوخا
 نآرلا ديعانث ليعمسا نب دمشان“ سراف نب ناملسنب دمحشانب ىبحمن بدم نب ميه اربا قاحساونا# ىلربخا

 ممناملا# ةيفع نإ ىسوم نع قبدصلا ركب يبان 0 بيم نب ميلقلا نب نمحرلادبعنإ هللادبِع نب بمجانب ةبيش نبأ

 نمحِرلا دبع وركب وا وةفادقواالا ءانبالا عمءاب الا لسبسو هل آو هيلع هللا ل ص ينلا اوكر دا ةمبرامالسالا يف |

 0 نمر لادبع نبدمحخ قيتعواهننا وركب ىلا نب

 نب نمر ديم تاب لال ظابعتم ةفيلخ ان يرتستلا اركزنب لينال قيبلا بوس دجا# ينريخا 9

 #3 ةءاجاممعهللا ىذر قيدصلا ركبيلا

 .نع رمعم نعروت نب ىسوم انث دامجن ب ميمنانث ى ٍدجانث ىلا رمشلا لضفلا ندم نب ليعمسا © يتربخا »

 « مالس الايف ةيذكب ركب يلا نب نجلا دبعىلع يتاملام لاق بيسملا نب ديمس نع يربهزلا
 | ليعمساان' نيسملا نب ميه ارباانث ٍنادممم ٍظفاملا يدسالا ميه اربانب ديبع نبدما رفمج يا ان دح 99

 عم 0و نموسبرق عنو يشيل سك و ابل نوكسو ءاملا مضي ىشبحلا ْ ٠ )١(

 كنع تحيصؤدجا موب كبار دقرك ينال ركب ْن نحر ادبع لاقلاق بواا نع ريعمن ع4 كرابملان او

 ب كنع حصا م ملكت ارول ىكل لاق

 اهيخاب اهنا اهني اف ةيثث اتبم دق تلاقةيفص هما رج ن محلا دبعنب روصن«نع ىرا زفتا « قاحساوبا لف
 ناكو تلاق تام ثيح ف له مل هناي ميغ ىف دجبا امرتك ١ نا خا هيلاهتسر تالاسبف ركنا ىلا نا نع رلادبع

 * كم يلعا ىلا هوامأ شيرق ةبف تجرفن ىثببحلابيفو اهوخا

 اوكردا.ةميرا مالس الايف ملمناملاق هبدع نب ىببوم نع دمت نب مساقلا نب نمجراادبع نب هللا دبع نب «دمحخ »
 » دمح قيتعوا هناو ركب يلا نب نمحٍر ادعو ركب واو ةفادق وا إلا يلسوهل اوهيلع هلا ٍلص يبنلا

 « ةءاؤ تام بابثلاق» مالس الاينةءذكب ركبىلا نباىلع قامتاملاق بيسملا نبا نعو »

: 
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 ١ ميل 2 0 9 4

 - 40 جط .٠ ةباحصلا ةفرعم باتكط ١ .٠ »:, « ١ «صيخلتلاعم كر دتسلا »
 | نمولا دبع من 1 ناكل وق ةبيش يفا ن نكي ابا تمعمس لاقا ىرمعلا انآ قتلا بوسي نب دمحا #« ىنريخا

 | قشمد قديش ناكودمح با كيو نحرلادبع لسوف هيلعللا لصهنلا لوسر ءابف ىزلادع ركب ىلا نإ

 . ْ * اهشاع الن اكو قشمدجتف نيحىد وللا تنميل ع

 نايس 0 اننىسوم نب رشداتب ( الاق ) لدعلاذاشمحنب ىلعو مامالا قاحسا نب 7 وا 4 انندح رف

 مم ا دل قا رق د لا لرش علا نور ويتم لاقرب املا يسند 2

 عجرف اهلاج واهتثيه .نرم اوأرف ىليل اهل لافت ةأرسما وناف نوراتع ةكم لها نم بكر يف ماشلا ىلا اوجرخ

 « اهم ببشد وهو ركب يبانب نجرلادبع

 «رش)
 انامو لذ ىدوملاةن الاف « اود ةواهسلاو للوت ركذب

 اياوجلا موا مي لك نه يباع هلق طا لاو

 | انا ركب يلا نب تيجرلا دم ملكت ىبلانم اولصا ايفاه زدابصا ماشلا حتتقاو ديلولا ن.دلاش نم ز ناكايل

 ا * هانااه وطعن نار 9 2200 ما طر ل نامل كلذيف بتكف

 ةنيبع ن نايفس ات ينبدلا هلا دبع نب يلع أبنا ءارببا ماكر ا ااا اوم ا

 هسيلع هللا سم ىننلا ىلإ اورج اه ش.رق نم.ةبتف يف ركب يلا نب نه رلا دبع تراناء دجنإ ديزنب يلعنع
 : 1 ظ * حتتفلا لبق لسودلاو

 نمل ادبع و لاق رمع نيدمج اننا عيرملانب نيسحلا نب مهلا نب نيسملا انب ىناهبصالا هللادبعوا ان دح ف

 هوبا هيلا ماَف زاربلا ىلا أعد و نيكرشماعم اردب دههش ىتح كرشلاىف هموقن.د ىلع لزب ل قيدصلا ركب يانا

 نامكسفني انمتص ركيىباللاق لسومل .اوهبيلع هللا لص هل لوسر .نا ركذف هزرابيل هنع هللا ىضر ركب وا

 نمل دبع
 ماركس ىلا نن نمحرلادبع ىتريخا ريبزلا نب. ةوربع تعمس ىناسنلا ىيحينبا ريمع ىتثدسخ # ةنبيع نبا »

 مجرت امل اجو امتعيهنماو ًارفوب امهللاق ةأرص ٍ اون كوراتع ةكملسه انم بكزيف 9 اشلا ىلا اوجرخ

 "لا ب يرسم
 اناممر] ىدرلل 2905 2 ا دامت لل تت د 07

 اياوملا لحن وا ىرصبب لحت م» ةيراحةلبق ىغاعا ىاو
 ىلإكلّذي بتكِف ادئاغابف ف نع دبعلكو ي بسلا يف اهوباصا مانثلا ميتتفاو ديلولا نب دلاخ نم زذ اكايلف

 ه.هإيا اهوطمت نا كلذ ىف ركيوبا بتككركب ينا
 هيلع هللا لص يبنلا ىلا اورج اه شررق نم ةيتفيف ركسب يلا نب نمحرلا ديع نا دز نإ لوم« ةعناو

 تامو ةيبدحلا ةدهىف لسا م زاربلا ىل !ا اعدو اك شما ردب دهش ىدقاو لقوم حتتفلا لبق لسوهلاا او

 * نيسمحو ثالث ة هي س

 نبا
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 )2 ببب7ببب7ب تب

 #« (© ج » 2 © ةءاحصلا ةق رممبات « #0 4 صيفلتلاعم ك زادتسلا و"
 مه ةبصصاضتإا هلوامبنع هللا ىطر ديبعنن دايز هينا ئراصتألا ديبعن ةلاضف قائم رك لكن

 ديبع نب ةلاضف دمح والاق ريع نب هللا دبع دمحشانث' ةببتق ن ليعمسا انا قاجللاوب ركب ونا خيشنلا 4 ان ربخا ©

 حاللا نب ةحيحا نب ةبقع نب دمج ةنبا هما و يراصنالا فوعن ةفاكن ب ابجسنج نب بيبص نب دقانلانبا |

 ب ا

 « ةنسل ه دس لاشو ديبعن داب ز هوخاتام اهفو نيسحخو ثالث ةنس قش مدن تاممأ

 نانو برو ارا ان ينو ريبلاةللا دبع نب دمج انث' ظفاحلا ب وقعي نب دم نيسملا وا دش 0

 «لامفردب نب ةمراح هان رف ةرينملا ابا ىتكيناكو ىوثلاب نفدو ةفوكتلاب ديبع نب ةلاضفوخا دييع نب دايز تاملاقتا
 7 . ا

 رولا هتوف يتسن ةنوثلا دنع 3 * ربط و ربسق ىلع هل الا ىلص

 روبقمموبلا هيف مزخلاو دوجلاف * اه ديس شمن شررق هيلا تفز

 رورغلاس دلا هرغنم تاو * ةمحفم اس دلا و 5 ريغلا ايا

 زيك ءا ركذلا دك] ذه لاكو “اهل ' فو سن اواو ثنا هذ نسق اكس

 روجع وهو ىحضا كلابزاك نا * ٠ ةعش نم لأم لا قلظعتو ىتنت تنكو

 ريقاصملا ابي تنام اك *  مهمولح تفح دق ل دعب سانلاو

 هه امهتعاتلا ىضر قيدصلا ركب ىنان نمحزلا دبع تقانمزكت زم .

 لاق ىثلا نيرمعم ةديبع وباانب ىحبإبا مالس نيدمحانن ةغيلخو ا ان ينزل هللادبعنبدما دمحو ا جب انيدح ال
 هللاو هيلع هللاٍلص هللا لوسر هامسق ىزعلا دبع ةيله اجلا يف قيدصلا ركب ىلانب نمحرلا دبغمسا ناكلاقأأ
 يو ١

 لاقيئريزلا هللا دبع نب بعصم ىنتثدح قركلا قاحسا نإ ميه ر رئااثن هرولات ندمسا ندم ركبنا # نيد أ

 رعوعن لإ ماع تنب نامور ما ةش ةشئاع ماو هماو دما نينو فاد اياوكي ركب نان نزولا دبع ناك |

 سهو هيل اس دا لو النوم نحو اطول ث تينلمأ فاح هنو نحت /

 تس ةنس ةجحلاى ذيف نامورما تبفوو نامورما ىلا رظنيلف نيعلا رولا نم ةأرسا ىلا 0 0

 تب ىراضنالا ديعن ةلاضق جس

 لاقي و ديبع نب هايز هوخا تام اهفولاقريغ نانادبع ن دنخمالاق نينو ثالث ةنش قديم دن تا

 ةهلاخ انا هلت ىف موري نب سلعاو "كام وكس نينار الاباكا فرعاال (تلق)ةنسن هل

 ذب ىرةسلازكب ى ان نخاف يطع.

 *« ةشل اع قيفش وهو

 1 ديبعنبةل اضف ىقانم

 دمج وألِتقو هللادبعوا هتيكحو لسوهلاد اوهيلع هللا لص ينلا هريغف ىنثملا نب ةديبعوأ هلاقىملادبع هولا ناك

 «رك داب نمحرلادبع تقانم: ىراصنالا ديبعقيدابز ةينرنم »ف
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 «()ج» |« ةاحملاةفرسمب اتكإ» 4# 54 صيخلتا مم كردتسلا»
 ةداتق نعديعس نع ةيلع نباانث هدسمانث ىدبعلا ميه' رباب دم انث ىربنملا دم نب ىبح اركز وا انندح ف

 « رمشلا دشانالا موبهيلع ىنا اف ةفوكلاىلا ةرصبلا نم نيصحلا نب نار معمم انجر خلاق فرطمنع
 ةوميم يلا نإ ءاطعن , ميهارئان نور اهنب ديزيانت «دوعسم ن. ديعس انثورع ىنوحلا سابعلاوبا #« لرب ريخا »

 وهو دي جرن نا رمع اهنملف ام ى ٍذاف ضيرح ناريعو تبمر نوم نب نارمع نيديحال ةقايزا نع

 « اهقنع قدنأ ىتح اليلفالا ثبلاف قتقان ديجنوبا نم ) لاّمذ كلامدل ليف هبجست هتفان تناكو مجرتس

 جورانت ينوكسلا عا عاحبشنب ديل ولاانث ينابلادمج نب نيسحلاانن لضفللا نب مييها ربا ندم لضفلا وبا« ينربخا 5

 ملص براك هلا فراعمأب لعا لاق هبا نيصح ن نار <نع هللا دبع نن فرط نع حالا فان .رع دامح انيللسا نا

 فراماي عا لاق هلك ”يىرباهف كلذ به ذ تب وتك أ اهفر حملا باب دنعو ةتيببلا دنعو ىمار.دنع لع 21 ل

 * تاووما ىتح فرطماي لع متاك | دمفا تنك ىدلا يلا د داع هنا

 نب بجاح انام نافعانثىيجبلا لضفلا ن نيسحلا انث ل دعلا ريكب نبلعن دمج نسحلا وا « ىنربخا ل

 هيلع هللا لص هللا لوسر تمدإب ذنم ىنيمبب ىحرف تسسمام لاقنيصح نذذا 1 مكحلا نعرمج

 « هاجرخي لو نيخيدتلا طربش ىلع حيي ت ين دحام سولو

 ىنأ دخديعسنب ىحئانث ىربنملاهللادبعنبراوسان' ينابقلادمجح نب نيسملا ان :* لضفلان ميهار ,! ندم # انيدحإ»

 لامفانالث ساي وهوهن 1سانجللع لجرلاةفدحسملافوهو نيصح نب نا ر<ىناالجرزانابحسن مفار رات ديم

 « ديجم ىلإ لثمانيف هللا رثك | ىس وم وبا لاَمفهبيعدم ربى ومين ال كلل ف كلب اء ساه ط خمر حو همزإ ما

 نكد زج دوعسم نب دم «
 ىنا اف ةفوكحلا ىلا ةرصبلا نم نيص> نب نارمت عم انجرخ لاق فرطم نع ةداتقنع  ةبورع ىلانبا »

 *« رعشلا هيف دش انءاالا موب هيلع

 نأ رمتو تيمر نا رمت ن.ديجنل ةقان فثنا| هيبا ع نع ٍةبوميم ىف نيءاطبن ميهارا انا نورام ن < از

 ئتقان دنجن وبا نعل لاق كلام هلى لف هجمت 01 0 نارم اهسملفاهم ىْذَأتف ضيم

 ه اهقنع قدبا تح اليلقالا تلاه

 ملت ناك هنا فرطم اب لعا لاق نارمم نع هئلادبع نب فرطم نع حاتلا ىنانع دام ان لسان « حور
 ملعال لاق هلك “ىرب الفلاق كلذ بهذ تيوتكحا الف لاق جملا بابدنغو تيبلا دنعو ىسأر ,دنع ةكلالما يلع

 « توما ىت> فرطماي ىلع منك ادّمفا تنك ىذلا يلا داع هنا فرطماي

 ىنيعب ىجرف تسسم املاق نيص+ نإ فرارمت نع جسعالا نب همكحلا نع رمحتنب بجاحانث' © نافع 9»

 * ( مخ )ل سودلاو هيلع للاى 1 و

 لطم انيالقإ لمد :لاذ دحسملا فوه ونيصدح نبنا رمعل اتيقل نارحس ٠ نبمفا ران ” ليوطلا# دمج »

 3و هادو نسم ينال كلذ قولو قطط ايا هيلع تسرجو هم ما لاق نالث س ع

 8 دسجم ن :الثم انيف

 - ةلضف خس 40



 تاس ل ياللا

 بفذضح سعد ننس يرتبط

 «ت جوا «ةاطاق م باتكوا 49 « سيئا مكر تلا
 *« دابا ان نيفحن را يلإ لمع ا لاتةرق نإ ةواعن# نع رشن 1

 لاق رح كم متاع جرفلان ن ةويتسحما أننا مان نحل 2 يا م 00 هطبن 3 هللا دبع وأ" كاندخ 0

 وه احا ىكيو ةَرْصاَعَن ةمبح ْن ١ 7 ةصزح نا ممدبعنب فلخ ن دسك ا زيصخن ن اًرمعو

 ةرصيلاىلا ل 1 هم وق داب ىئ لَر تاو لوا اوةيلع هللا ص هللال وسر مما حو 2 هوبأو

 * نيس و نية لس دازيفوو ة ةئمس دابزل ابق 5 رصتلاب نيصحلاز نار هدلووام تام .نايلا ام .لزف

 ىريبزلا هللادنع َن تءصم انث يرخلا قادسأ نس ميعارإ ا هوان دما دم ردد وأ 04 نئتدح 2

 #3 يسجل نحأ ا رصلاب 0 ادرلا مم دبع فاخن ع 3 2# وا تام لاق

 .٠ نيلاله نع ٍ نشف سا عل لعبا تاه ولا 0 دما قفا جود د هللادبعوا 4 انت 0

 هللا لص هللا ل وسر لاةلوق ثدح ةياواطسانلا كنيس خيش اذاذ دحسملات تاخدفت رصبلا ىلا ت ةاضن !لاق فاس

 اهولثس نا لبق ةدابشلا نوطع ماوقا ىنات م ممول نب دلا م 0 نبدلا مث ينرق سانلار يخت ل-ودل "ويل
 * هاج رخ لو نيخييشلاط رش لع ص لاعْتدَح اذه :نيكد نب ناره اولاق خرشلا ادهنمت قف

 ىرودلا قاحسا نب ل اًضنلا ان ميهاران ناجي در د ب طفاش بوتس ندم هللا دعونا من 0

 انعضوو 0 وهل اوهيلع هللا ص تالودر دعما اهذخات ان 5 3 اهانذخا 0 م 0 1 0

 9 0 مم 1 رع 0 ل

 د 2 0- 0 هلا او هنا 0- هلل 5220 3 00 نا دع ذاك و 4

 5 و 1 ا نم ةرصبلا هن مدام 5 ردك ن 0 "نع ناسشح ن 5 لح نال دئز

 ١ نا تابرختل تع

 ةفدح »

 ثدحأما وظيسأ ىلا دنتسم خيش !ذافددجسملا -تاخدف ةرضبلا ىلا ثةلطإا لو فاس نإ ل ااه نع 04 شمالا »

 نوطعب ماوقا ىنانمت ممول نددلام مم واين يذلام ينرقسانلا دقيت هلو هياع هللا ىلص هللا كوسر ةلوقي

 دي ) مخ ) نيصخح ْن نام اولامؤ اذنم تاق اهولثسنا لبق ةداهشلا

 مرد ههم م جر , [وءاخ اي اغاس نيصح نب 01 مع ثعبدايز ناوا ادابز نا هسا ن :عع طعن ميه نتا نع# ةبيتق ونا ِ

 لسو هلا او هيلع هللا للص هللا لوسر دهع ل عانت دعا يسكن ىتتلسرالاهلل و لاق لاملا نالاقف

 * حي ص هس ودل انه لع هللا لص هللال وس ردوعلع امعضن انكى ىذلا مطولا ف ةاه انئيطَوو

 * ةدايعلا ىفا داهتجا ةءادصلا دشا نم نيصح نينا رميزاك لاقةرق ن ةواعم نع رشوأ ِظ

 * نيصح ن نا رم ىلع لصف ةيادصلا نمدحا ةرصبلامدق م لاقردكنللا نانِع ناي نب ماشه 2

 ا ءاؤل انعام نع ى نا ا ُك اوا اذابززا هسانع ءاطعن ميهارا نع ةينتقوا ان

 4 م0 2 امم يلا < | ان منع 5



0 1 _ 

 !نب نإ رتع سقانم

<7 

4 6 

 4ع هشة ساكو 4و ١ عفش دارقل»
 تدحل هن وام ىلا هيف, يك ع فق لزق ى ماا ىلا مم ذباب نسانلا ثترذو ىصملا نإ هدد برضو ةولدلا

 ايفا انا نيمو ايه او لاق نينم وار يما اب كلغ مالطلا لاق هيلع م'ظنقامف هلا رسق يلا هه حرس نأ"ةءؤاعت

 نيدككر لصف هلاوذا معك لضبف هل اًتذان نأ مربط هناا والطلا (ماف هلت صاف كلفت -١الو كلابق ال

 . دمحم ناك ماش لاقآ نتعفلاق ضماخم يناف نان ىوتف ذأ انآذ يع اوال الؤ'اذيدتح ياا وقلطمال لآق َ

 | «رحح ثزدح رثد يا رمد عاق نى دويك نا

 ٠ رمح ن َئ ف تن 25 ناةمز غانم زغب داق الني كتم ن دمج كيفاش اة يقف نأ ندحلا دمج انا ظفادلا ىلع ونا 5

 اذلب افلا 2ع > مو.اولاقا ذه مونيا لاق مم 2 نوفل او هيلع ليم قانا 2 0 رجع>- ل شخ اذ :

 ون رخكمكيلع ما رح مك | نعاو كلامو ك٠ امذناؤ ةل هما َخ ربشا و ةاده رب ثيافلاقم ارخرمل اول ةاده

 * ضب باقر كمن نر ب ازا بع ينيجخل؟ كش !انيهاتغيلا غانا اذه كاب ا رك ما

 نرجع كرو دق لوقت توقعينب ميهاربا تعد لو ةيتقنا تعم لوقت ظفاحلا يلعابا  تمتس »

 ش يفأ ن ىلع عم ديتش واهتم عمتسو لسو هلآو هلع هللا ضن ودز بن ابق م فارغ كسلا اماه

 ْ 4 يلع ةالا وت يف لثقو نيهفو لمجا هنع هللا مطار اج

 "نب و رمت ان تسارثلا هللا ديب ن دما انث د ١ دغيب ىدبعلا باتع نب هتلادبع نب دست ركب وبا © انربخا

 |تلخ د لاق كيما "نب تاور ع يتلا نب ديطس نع دئاز نب قع نع ةملاش نإ دامح انثي الكألا ضاع
 سف يبرق فو هز راو كاع و اعمااب كلامفا,منَغ هللا يضر ةشناعنتنم وأ | ءاوغ ةنوانممعم

 اق ةباكملا أذ

 تي[ هنعيلامت هللا يضر عار آنانيصألا نب نامت ةنمق ا:مركلذ حج

 ع نطتساولا نوم نن و رفع ان ىلغاؤلا' ع نكت طن دول فز عا لدملا ذاخ+نن لعام انندج 9

 ْ 0 : لعفف (

 ] كل ةنواعم تنكف ةنواعمملا هيف نك مقصف لَه ىصخلا يلا مم دياي شانالا تدطاو يذملا ىلا هذ بر يطو

 عاف كلافتس اال وكانا اللانانا نينمؤاأ ريماولاةنينم ولا ريمااب كياع مالسلا لاقةيلع مدقت الفيلا هب حرس

 .ءا قعاؤاسنت الؤاذبق َّقعاوةلظت اللاقمنيتنكر لضف ةهلاوذافنيتتكر ليفهلا وذا نا مم ب باظ هناوةلطن !(لفةلثنت

 ٍْ « اذه ركذ ديهشلا رع هاذ نزيد ن :: ا ناكك مما قاف قفىونف داوامد

 ان مع ملتسوال اوهتيلع هلالي ص ينلا براهتا نءعئدع نبرجح نب ىشضانت رام نب 4 ةمركعنع )»
 * ثيدحلا اذه مويا

 ةعناعلع ةيواعمعم تلخ ةلاق مك.لا "نانا وصنع كيبيملا ندع نعدب زنب ىلع نع ةملسنب 4 دامح إف
 وم ةناكملار كذو صاش ةذلا كلذز هلاغضاو رجح تاتق تااّقف

 تب ىارملا ديجتوبا نيضن نب نارمع زيوس
 1 ين *نيسخختو نيتننأ ةنس يفونارعو ةزهبلا « لزن إف

 م شمالا »



 أ «0)جط «ةاعملاةفرسسباتك» 4« هك « صيخلتلا عم كر دتسلا ط

 * لوموهو هبيحن مسا تام قلطناو بئوو هبوبح قاطاذ قوسلا يفتح

 لاق قاحسا يبا نع نايفس نع ماشهن ةءواعمانن بيرك وباانت فلخ نب مثيحلا ان ظف املا لعوا « انندح »

 * سانلاو هللا عايس اهلصتس !الو اهليقا ال تس لع يا الا لو وهو ىدع ن ريهتا

 ىيحاتث ىبالفلا ناسغن, لضفلا انث ىنتثلا قاحسا نب دما ىيحينب دمحن. ميهاربا قاحبسا وبا 4 انيدح لف
 ةيواعم ىماةيواعم ىلا ىدعنب رجح دايز ثمب أمل لاق ىرضحلا دبع نب رشن نعو رمتن. دوادانث ماشهو نيعمن |

 ديز ن هللادبع ماد لاق لتقلا لتقلا نولوشاولمْؤلاق هيف سانلا راشتسا م“ لاق ءار ذعوب م هللا ناكع هسيحب

 * هلوق نعسانلا قرفتف لاقهتيعر نعل وسم عار يو ماو با

 ندمان خيشىلا ني ناهس انيىدن ربلا دم ن هللا ديبع اذ دادغبس ىرقملا ىدحي نب نامع ن.دمحا « ىت ربخا د

 ت دمت راف ٍفيسلاب هيلا ىشفى دعن. رجح قح عا روع ف ايف نب ةء دهزا فنخمو ا انب يف ايشلان 2

 ىرا ان او عزجا ال ىلامو لاقف(١ ١)كعرب اافتوملا : نم عزجتال كنا ٍتمحجز سرلا رجحاب لاَ هصْئارف

 يف كل ذو هلتقف لاق برل | طخس ام ل وبق | نإ هتلاوىب داوارويشمافيس ءاروكتمامك ىاروتحبلا ٠

 « نيسمخ و ىدح | ةنس نابعش

 نع عين ب رلانب سيقاش يبضلا دوادن  ىموم انب ىمرتلاللا ديبع ندم انيو رع قريصلا دمت نركب ايدج 3

 يبا يف ينونفداو اديقىنع اوتلطتالو ام دىنع اابحل يريح نا سلا ل ديت نع ثرعشل

 1 « (0): دال ابا دم قت انقأ

 ان ميعنوبا انب زيزملا دبع نىلع انب ىزراكسلادمت نيدم نسملاوبا اشن رفعج نب داخ لعوا  انندح ف
 ىلع لخ دامو همم تدفو الا طق ريرج دفو ام لاق ريرج نب ورمتن. ةعرزوا ىتدح ىخنلا سيق ةلم رح

 » ىدع ن رجح لتق ركذ الا هيلع همم انلخد امو هعم تلخد الا ةءواعم

 ةيلعزب ليعمسأ انب ىوبلا ميهاربا نب قاحسا ان ىنابقلادمم ئ نيسملا انب ىف ريا ىسيعن لع 4 5-

 ٠١ ةداملا ىلع ةيواعم قتثن انافستكلا ضم, يفو(؟) ١؟ كعع دنو كبح اص نعأربا بتكحلا ضءب ىف مقدد()|

 «لوموهوهبيحت ممسا تامل بثوو هنوب> قلطا رجح لتقم ر< نباىتا امللاق مفأن نع # نوعنبا

 ابليقتس ا الو اهليقا ال ىتمىلع يناالا لو وهو يدبع نرب رجح تير قاحيب ١ ىنا نع, « ىروثلا 9
 : ءس ايناأبو فا عامم
 تدمتراف فيسلاب هيلا ىثف ىدعنب رجح لتق سما ضايفنب ةددسه نا فنوبا اش نسملانب « دمحم »
 اروفاربق ىرااناو عزجاال ىلامو لاق كعدب اناف توملا نم عزجن ال كياتقز ىلاردح لاف هسئارق

 *نيسمح و ىدحا ةئس نايعش يف كلذ وهلتعف لاقبرلاطخساملوقا نلهللاوىناو اروبشماة.سواروشنم اننكو

 1 0 ة!دايغ: نو انكرتناو كتيعر ن#وانيع ارتنا نينم ولأ ريمأاي لاّثف ىلجبلا دسانا

 ةالصلا هللاةف هتبطخ يفض ةالصلا رجح لام ةبطخلا لاطا ادايززا نبريسن | نع ماشهنع# ةيلعنبا أ

 0 ةوكلا 2 ةرواشم 0

 #هلتقدثع ىدع نب رجح ةيصو ,



 2 + شم 6 هن سا قع
 م سس 2  مسستشسص

 0 رم ن دل نرااانك دلو ةدابع أ دح دداملاءاشه ىتادح دب زينب دلالات" هع

6 0 

 نانا ماي لوق ث دحت خيشاذذ ىنعاوجر مق ث دحت وهو خيش اونا دق ضان تر :رملة ندرالا ٠

 تمصو لص. ملو تلصلاق نانمؤم سلف نيباع ظف لنمو نم ؤمورف نوع ظفاحنم ةلاما كدنعانالثنا
 هللا لوسر بحاص ىنبجلا رماعز ةيقعلق | ده نم ىنبع نملاهفل ة لستغي لو ةبانجلا ن :مم تاتغاو وصب مو

 « سو هل او هيلع هللا لص

 هل ةمركذو لو هل اوهيلع هلا لص دمش باعصا بها روهو هنعّللا ىضر ىدع نب رجح بايدد) 1-7

 دز : داما: لضم ندمج نامعنلاوبامراءانن ىضاقلا قاد نب ل امينا ايل ولاذ ممن ىلع «تادح#

 4 13 رخال 145 للود رج>ىلا دايز ونارال ة دايز ىلو هين" مح لظ::- ١ ربي رلأ يدلنا

 ا ردد 4035 نا كرد ىلا هلا اقل هجايزايبف ةيالاو د داعا منا

 ركبيلا نعمد أنب ىبحتت بيرك وان قرونلا تحب , مشيا ظفاملا لع نب نيسملا ىف انككاحل
 را فاجر ود رام ىلا دز جررخان نيحردالاب نبرجح تنار ار ل ةنالع ا نع ض #الانع نا

 بقانم ْ

 ب ىدع نل رجح
 هلا

0 

 ونس حام سم

 يدعو ر ا 0 كا هللا دبع نب تعصمأ يف رج ١ مره ارباانن هنواب ن *؛دمحا ا 0 وا# اعدخ 0

 نيمصو لج دبش وةيس داقلادبشو لو هل او هيلع هللا! اص ىنلا ىلادف ودق ناك ٠ نع لادم الاى 8 ىدنكلا

0 0 
 ََى هبسمدص# اهباتق نم را دع وهنئأدمع ل ل ا هلزاكو ءاردع حرك لاه ف !ن ةنواعم هلت 4ع هلا ىضر لع عم

 ١ همم
 « نيسمحو ثالث هن- رجح لتقواربص رمز 1 -

 . نزع نوع نبا نع ىبا اننا ىنث د-ح يربشلا ذاممن: ىلا ذاعُم اس لدملا ذ ثني ىلع 6 اندح 9
 رهو رم نأ «ربخىن ٍذاف رحح لبفام نولومت و دورجع نيالا ليج ةوام لاربخ تدل ناكامل لاق ذا ادع نب وح

 ”ىتح 5

 ٍي

ناوصا بهار ىدع يل دو :-- 2 .
 هه مل وهل !وهباع هللا لص د 

 هفلاقو ىداعنل رجح ىلا دايز ىنأر' ل دايز ىلوم ين'دح لظنللا ريبزلا نب دنع ديزز, م داح 9
 *يل 2يدح
 ٠ هو

 و0
 كااهروما زاحتا يكرذزا لَو ذحاىناهيلالسراف هنأ ناىناف ةءاثلا ينداعا 5 4. برا ىناف ردالا نا

 هاهرودص بكر نم © يدع

-- 

 نم ه الجرو ةءواممىلا د يزن جرخا نيح ردالا نب سل ا ايل ةيفالع د نب دابز نع « شمالا

 « ريب لعوه و بن اج

 لسوهل اوهيلع هللا لص ىنلاىلا دفو نمحرلا دبعونا يدنكحلا يدع نيرجح لاق هللادبع نب « بمصم )ف

 *نيسمحو ثالث ةنس رجح لتقو ا ربص

 نإ ٍِ »2 1١



 افلم كم « ةباجملا ةفرعم باتتك» 1 4 صيخلتلا عم كر شلل ا» ٠

 * هأح رخو ذل

 نع لهؤاا نب هللا دبعانث ئيحم نب دامحانث ىثرقلا ةدجننن ذاءمانث ىزنملا 3 نيدمح نب دمحا# ىنربخا ف

 رجبلايف مه ىرجت ىهانييف رجبلا ةبرس ىلع يسومالا لممتسسا ملسوهل آو هيلع هلا يسال نا سابع نبل نط ام
 امج فناف فئاص موي ىف هلل شطعي نم هنا هسفن ىلع هللاهاضق ءاضق 1 ربخا الا مبقوف نمدانم م'داذ' لبللا ف

 * هاج رخي ملو.دانيسالا حب ثيدخ اده# ربت الا شطيلا م و هيدا هللا لع

 ده هنا ىنو ينم وزن ىلا سام نية يثع بفاتم زك خخ

 او كعب رضم ىلع لمتنا هيو ا نا ومع نع دوس الاوبا ىندح لق ةعش نإ هللادبع نع ب املا نبا

 ركبوبا (لاق) ةنواعم اهف جبملا ماقاف نيميراو ميرا ةنس كلذو ينهملا ىماجنب ةبقع نارف د يبا نب ةبتم هيلا
 هبدب نيب نحو دجسنلايف سلاج سايعنب هللادبءانم لاق ىلا ذورخ نإ ف ورعم انشايعنب ركبوبا يتدفي

 كمن نمريخ ىمحت ناف لاك قايع معنا 3 ةاك تنك وا مزاك هال ملاق لمع ِناْنَم رمآلا

 رمزا ةنو'عملاقف كنم دال هللاو'دهناؤ سابع ن !لاّتف رمتن ا اه دنعولاقامولظم لتق تنال

 « كتجل ضحدا هللاو كاذ سابعنا لاقف اسم هلتقنامعو رفاك هلتق

 ى ازحلارذنلا ن ' ميهأرا ان سنو وناىتربخا ينتثلا قاحان دمحاا ظفملا بوقعلنب دمخ# ينث دح 9»

 * () نيسمخو نيتناةنس يفرم كي نجا ماجن ةبقعلاو
 39 نيسخو ل ةنس فول لاق ب اميسالا هك ا ىفاذكه(١ 1( -.

 (ناو 1نيلك !.ريج انام ةانمضو انلمو مدس !دهاجدتا تاوقلا لاق ىلع الر ظانك هملن متم دس هانلمع لمت

 لةسأراسأر هنمت وجت كلذ دمى ش لكن و يلدرب هباتددول و دب ىسفن ىذلاو كي البا لف وجرنل

 ة جيمس ىانمررخ كلابازإ لل
 ةيرسلل ىسومابا لمعتسا لسوهلاو هيلع هللالص يبنلا ن' سابع نبانع ءاطعنع لمؤلاْنب هللادبع « نع )»
 هلل شطعب نم هنأ هسفن ىلع هللا هاضق ٠ اضم 5 ربخاالا مبةوف رم دانم مث'دان ليللايف مهيىرجن يهانيف رحبلا

 «فيعضل م وما نبا (تاق) حبتص# ربك الا نيطتلا و هيقسا هللا يلع اح ناف فئاص مو:يف

 مه: ينم | صاع نب ةبقج زيد-

 ىنكي ردنا نب ميه اربا لاق و ةورع هلاق نيدب راد منرا سبع دعا ةاذو دعب ربصم # ةنواعم هالو

 « نينو نيا ع د ورم
 57 3 5 7 كتان تقي ص117 2101111 اكدت 5-1

 أهلا تددول هديب ىسفن يذلاو كيال ىب لاسقف لاق كل ذوج رثلا اوا رنا راك نق ايوا: ناو 3

 يمص ثني دخ اذهد ىلا رم زيخ.كابا'نا تلق لاق هنا ادأب مالو تلكم يش لك ناو كادر

 ادهم قحايلا مهنثسلا اضربي كارا !ام هن وأعم هلو سابع نبا هنعض رمي اف هيلا سلخ ةيوابم لبقاذإ

 يقلل « م

 حل 0 0 ١

- 
 ٍي

 - نسم 0

 1 ن1 وانم ةملاكم 0

 4 ةنذلأتا

 ٠ دوني دوم ت0



 2 4-2 ما

 ا 01 .كلناى رعت الإهيلا 559 2 ال سابعن | 0 51-1

 وم احا رافلسم هلو هيلع للا طا نينلا مه تن ا الا شب لاول ا رلعتهللا لسصر ىلا

 مدخلا دارا ! ذة نما رمل هيضرق ل وبلاء دولا انياب الا ناكل ماو ب اىذ ١ للاقو كم طيان ىلع مف

 *« هاج مو دادسالا حصص ثيدحاذه« (0) هلوبل دن رباظ لوبا

 | ةرم ناو رمح نع ةبمشانم ربل نب ل دبات ةرسيميبان ىنيحب وبا انث بويانبن سمان ب نينسلا م اب ربحا ف

 حسسلال بارو يمرصالا ةددب ةيعاندبلا ها ببسسملا ةينانثت راع يرمشالا ىسومابا تديملوش لئاوابا ممل
 ذنب ايكيم تميأ راماما وراع لاقرمالا اذهيف كفا هانا ةركاا,| لسم' مال دالا يف كنم تب 1 ايرايا نال

 « اميمج دجملا ىلا روج زخمتهنعامكبت طبا نميملا زكا ارمإ اهتمل ا
 دلاخ ان يف وكسلا ماشه نب زرح ان يرادلاب بيم نب نامع ان: هيقفلا بف-ون ندم رضنلاولا ان دج »

 ملح و هل او هيلع هللا ىلص ىنلا زم لاق ئسوم ىلا نب ةدر ىبا نع ةدرب ىنا نب ديعس نع ىرعشالا مفان ن

 فاو ىسوم وا حببصا ايف ايضم مح هب ار هل انمتساف ام ف أرفتا ىس وم واو ةشئاع همم و ةليل تاذ ىس وم ىناب

 ار تنإوةحيرابلا ىسوم ا اي كلب تررم ملسو هلو هيلع ص ىتنلا لاف انس وهلاو هيلع هللا ىللصص يتلا

 دانسالا ميعحص ثي دحاده#(5) اريح كل تربل كن اكعتملعول هللا ياب ىس م ونا لاّدف كب ءارقل نممتساف

 * هاج رخم ل و

 ينا :: رع ف وعلا ليمشنب ىضنلا ب رابجلا دبع نب لضفلاانثو رع يوبحلادبجا نيدمش سابعلاونا « اب ربخا »

 كيال يبا لاق لاقلت اق كيال ىلال ةام ير ليا ارم ن ا ىللاقل ةّ در ىلا نع ةرقنب هب واعض نع ةلج

 لمح لكن اوانل دره عم !:لمعو همم [دابخوهعم انت رجشو لد دودل اوهتلعّما لع فايل دهبابمؤلاسإ نا كريب له

 لس ههل.او هيلع ليصمتلا لوسر دعب اندهاج دّءل ناو الينال كوبا لاق نس أرب انسأراف كتمان وجت دعي هاالمم

 انيلصو مم ٠؟ هني زحت و تاوصلا نيسحبوه ريبحتلا (؟ ( ١ هلوب شاشر نم زرتحت ىا )١(

 لبا نم لج وكانا: ىرغجغالا هيلا تكف اهنغ هلأسب نابع نا هيلا كف مس رهلاوهيلع هَل ىلص ىلا نع

 مل وهل او بلع هللا لص يبلا عسم تنك, الا ؛ىشنابتم لسوهلآو هع هللا لص ىلا نع ثدحا مينا كلأمز
 | اذافضارقملاب هضرقلوبلا ثدجتا:باصا اذا ناك ليثا رساينب نا لاقو كده طئاح ثمدولا ماقف لوبن ناداراف

 «حيص ههلوبل دب ريف لونا م دجا دارا
 يبلانا ئموم أن بةد ربىبا نعةدرب يبا نب ديعس نع ىرعشالا .فاننب دلاخانثىف وكلا ماشهنب ب «زرغإ»

 عبصا ايف ايضمم *ءارتلاستساف امان أ ارق ىسوموباو ةشئاع هعمو ةليل تاذ هبسص لسسو هل او هيلع هلا لم

 ازفن تناو ةحرابلاكب ترم ملول اوهيلع هللا لص ينلا لاف لسوهلا اوهنلع هللا لص ىنلا ناو ىبوم وا

 «ميص» اريح كل ترب كناكع تملعول للاىنايلا# كلن ءا رقلانمتسلاف

 كيال ىلا لاق لاق التاق كياليلا.لوقام ىردب !رمعنبا ىللاق ةدرب يلا نع ةرقن ةيواعم نع 4 ف رع 0

 لكذاو انلدرب هعمانلمعو هسا دارجوهعو انرجهو لسومل اودع هللا لص هللال وسر ممانم السلا كرس له

 لمت



 _«0جولا_ «ةامصا رس باتكإ» 409.« سيختا مم ردا
 ىسومىلا م الرع نيعمن' ىيحت تعمد لوجان تنل وقد ايزع توهم نب دمح سايملا ايا # تعمس و 5

 « سبق ند هللاديعىرعشالا

 ىنودتلازبزملادبعز ديعس رع همل-ىبانبو رم ا قربلا نب اان يمعن.ذحاتكىزا رلا هعرزوبا 4ىف دحإ#

 لهاربك ال لسو هلاوهيلغ هللا لص ىبنلا اعدف لسودل ا اوه لع هللالص يننلا ىلع ىرعشالا ىسوموبا مدقلاق

 صماعوبا مهفناك و ديعسلاق مرغصاىنباو ةنرفسلا لها ريك انا ىرعشالا ىصاعوبالاق ميرخصاو ةنيفدلا

 « ءاوبالاب اوجرخ مهظا مصأعنلإ بمكو ىسوموباو كلاموباو

 ىبعشلا تمم -قابرشلا نع دابعاتن ناسغعوبا[نا هللاديبع نب نيسملا انا سم الاد مم نيدجا همس با# اربخا »|

 ناكل اقزنبلا قاذب نوما ىمشلل تامف يلا 000 هللا هبعو ل ع ةفوكلايو تبان 2 مز زوق داو[
8 

 ههنع هللا ىذر ديشلا مصدأع نب دب نب دما نب شالا ص ا هنلادنعربأ *- 0 0 ءارمةلادجللا

 نع ديعس نل ١ دل 2 ان ىدع ني مثيملا انا وبر هلا هدو رم نل دم امن ندا نإ ىلع نبب دمت نب دمجسأ #« انثدح »|

 ن ءو باطلا ن رع رخل بالون وار و هلاو هيلع هلا لص ىبتلا باوحا مغ نعت لالا قمرا نع ىمشلللا

 هىرمشالا نومها: ءادوسلايا و تبان ءدازو ل انحى .قاعمو بعكن ينل الاول ساديعو تاو

 * مهع هللا ى دي يرحل توما . زو لع ورم ةبزا ة طفلا عر 5

 ١ ةمللست نمش نع مسام ع لا نين انا دا دبع نب ىبح ان اع نب دمحأ د يسب و يع انئدح |

 ةقرظلالع مكتل+ ال اينان سبق نبهتلادبع عاندأب هتلامتنطا نثل هللاو ٍلاَمقىرحش الا ىس موب! انبطخ لاقت *

 ادوادونا انثهنع هللا ىضر لبتح نيدمحا انث ىلا رمشلا دش يلضفلا انثنسملا ن نا لؤلا نيد #2 نريخا »

 * ىرعشالا ىنومينا نء املهال ريخ بكار ة رصبلامدقام لو ن ديا تيد ل حارتنا يب ! نع ةعشانل

 ةملس نل ىبح انثةيطعن +٠ نييسخ !# ىصاملا نافع نبى نب نسحلا اننث بودي نيدمح د ا

 هللا لوسر عم لسا نم لول اطل ىرعش الا ى سوم وب !لاقلاقسارع با نع ىلع نب دمت نع هبا نع ليبك نبأ

 ىف ومخلا ها رب هجارخا نم ضرغلاو هاجرخم م و قانشالا جرح ثيردح اذه 2 27 وهلع هللا لمص

 « هنعسابع نلا ةياور مييلع صقت نم
 تعض لاق حارتلا يا نع ةيعشاتنت دوادولإ ان" ىضاَدلا ةبتقنب راكبانت بوتس ن دمع ساملاوبا ان دغ 3

سم نار يلع ورب ىلا ةءاصلا ل تع ءىقت لاق قو رسم نع ىمتلا 6 م2106 عدول
 دوء

 *«ىموءونأو ديزو لعورمت ةسرا ةاضّلاو «ىسومىاو ءادردلا فاو تبان نب ديزو داعمو ياو

 *(م) ىسومىنا نم اباهالريخ بكار ةرصبلا مدقأم نسلسا نع حارت نأ نع 4 ةيعش »»

 ا رع ةنسدمابف ةفوكتلاب ةيالع و ةسدلاب ا 0 هل او هيلعدللا ىل اصدللا اللوعو رباح ٠ نمره ةت- قءاضتلا لو

 نيل سش الاومرت مبان ,

 إ
 اهللاو او هيلع هلأ ص ئىنلا نعى ءشالا ب موهقأن 52 ف داحاعْث دو ةرضص لا سايعن ' معاك دوساالحرب

 ىموم يبا نع ثيداحاب ثدح ةرصبلاب سابع نإ!مم ناك دوسا الجر تعمش حايتلا ىنا نع 4 هبعش وف

 م

 4 ىسوميلا نم تفاحتم

 دبا يسع ل



 بق 3 بان -اضا

 ةيرشالا ينوي با 5
 أ تداوم تنم سنس

4 1 

 ع عا عسسل

 يسوموبا »ف 1 عمم حج

 اب سكش يتسم " . ب

 7 2 ممدو ظ

 نمو

 م« ىرعشالا

 _ 400ج .. «ةباحصلاةف سمباتكإ» 4« 4 4« صيخلتلا عم كر دتسملاو»
 © عاما نمر لجلا ادع نروح فام كد زح

 ريرجو لاق ىريبزلا هللادبعن بسعصمانث ىلا قادس أ نب مييهارب رباانثثهب ولاب نب دما نب دم ركب وا ىتدح »

 ن كلام نبطنو نكس نةعز خ نب ليلش نب فوعنب مثجن ةباعث نب رضن نب كلام نب هللادبعنا

 هنعهللا ىضر يفوب ميو ةفوكللا يملا اهنم لقتنامث اسيقر قب ةنتفلا يف ماقا دقناكر اغا نرب رقبعنب س دق نيدز
 «نيسمحو ىدحاةنس |.

 سه هنع هللا ىذر يئ رعشالا سيقن هللادبع ىسومي ا بقانم ركذ زجح

 سومو ألا ناسا راع اي لت رتب راجل اديح نادنملا 2 فرس ندع ساسلاونا# انثدس ول
 * سمشدبعنب ةميبرب ةبتعل !فيلح سيقنب هللادبع ىرعشالا
 لاق رم نيم انثججرففلا نب نيسمحلا انث مهجلا رب نسسملا اذ يناهصالادجا نبدمج للادبعوبا# انثدح ف

 نب رذعنب مصاعب ركب نب ماع نب ثي رح نيراضح نب مبيلس نبسيقنب هللادبع همسا يرعشالا ىسوموبا
 ؟ ةبيط ىس ئميىبا ماو ناطحق نب برعب نب .ثجشن نب ددا نب تبنوهو ىرعشالا نب رجاوملا نب ةيجابنب لئا و
 ةحجا ابا فلا كم مدق ة ىسوموبا:براكو ةنب دملاب تنامو تملسا تناك دقو كيتع نب بهو تنب

 هلو هبيلعللا لص للا لوسرو نيتنيفسلا لها عممبق من ةشيملا ضرا ىلار اهو ةكمب ل-او صاءلا نب ديعس

 « رييخم لسو

 ىس وماوب أ ناكل اةقاحسا نبا نع 54 نبسن وبانئراجلادبعنب دما اذ بوتم,نب دم سابعلا وبا 4 ان دح لف
 نبو رم ىشث اجنلا ىلا لسو:هلاو هيلع هللا للص ينبنلا ثمب.ىتحاوم ماقاو ةشبملا ضرا ىلا رجاهنممىرعشالا :

 #9 ةيببدحلا كعب رببخم هيلعمبب م دف نيتنيفس يف مهام ىرمضلا 3 ةيما نبا

 00 للا نيحا ةفاباو وزان نضرب و ذل اق ةداز و م دا نب دمش ركبوبا 4 انربخا ل

 *« طق رنصق مسملا فرخ لجرلامف سومأنأ ل هد

 ىسؤموبأ تاملاةربع نب ههلاذابعوب 01 يو قيل قادت ن ركب مام امال خيا «انبغأو

 « تع.دوو» : ةيبظ رح »

 -4 لجبلا هللادبع نر رج ]هجم

 0 000 تاف يف ماسيقرق ةنتفلا 4 لتقل 9# |

 ديعس ةحيحاابا لاك ةكممدق تاكو ةندملاب تنامو سهوتنن ةّيطهسما ثملسا ىدفاولا « لاق »

 هام ماقاو ةشبحلاىلا رجاهنمم ةعسر

 ه طق ريصق مسملا فيفخ لج لاف ئسومابا .ىرغشالا فصودنا ةدرب ينا نع 4 معلا نيسح )ف

 ملا ل 1١



 «(م) مي » ٠ «ةاحفلا ةفرمم باتك# 4 جو *“ # صيخلتلا عم كردتسلا ف

 با ءائاما اوك الفم كةابامىأر دق عك اخاذال لاق يلع 1 هللا دم من لاهها"تحا ثيردحلا | قه تن دحأ

 «نيمع نكمل انبعْنع ةمان دازح ةفلاخا ه هل كن رسال هدحو هللا »اشاناؤلوق نكسلو دمت ءاشانو

 نعةملس' نبدا 5 3 لا جاد انثذخ (الق)) !هنموناوززملا دبعن ٠ لعانت لدعلا داش يعم انثدح»

 مثانلاىراع 7 ار للامفا مال ةشناع ىلا" ةريذسن, ةللادبءنب ليفطلا نءنشا رح قب ئنب زن ءريمع نب :كلللادبع

 «لوالان ِض او حب ٠ كاع

 دب ان اينو يلا عيل بفاس كل

 نب رمعط ةذينع يبا نعىجمبا مالس نبدنمحانم هفيلخ ونا انثاراخبناينزا| هللادبع نإ دمحا دمجو ا # انربخا 5
 ةشنبن وهو ئّزَملا نبع ترب ثراخلا نب نيصخ نب ثراحخلا نب تاع ' نب نانيش نب. هللادتم نب ةشيئين لاقّئثلا

 ْ ْ غب ةارصبلا زن في رطابا:قكيريالا
 شارو ىلملاانث يكل م يه اربانن ىننيع انا تونا نإ دمج ا:ثلدعلا سوم نب دم نب هللادنبع م ينربخا ا
 تاكو ةشييانياع لخد ثتلاق ىلدشا قبلا نيم ن نبنان دلوما تناكومصاعوا ىيدح ناهلا ون'كانثلا

 راش ذا هدتغو لسولا: 6 وم لخدزيللا ةحييماجب لسوهلاو هيه هللا لضخ لاش

 1 1 ل15 تلعن ريللا ةعيين

 هه داعزلا نم ناك ىدزالا ننويلا تقانم زكذ ]وح

 يرييزلا هللادبع نب بعصم انث يب رحلا قاحسا نإ ا سم ا ا

 ل را

 ةنواعم ىلع سيدزالا بوااباناةب نغ نبةرامجانت(١ )رضدلانبدمحان دما ليعلاذاشم نب لع# انئدح»

 نيبو ةزغ نبةراب نيب ناف لسع ثيدخ | ايلييممل لس رايس بوبا نالمدق يذلا ثب ديار كذف

 0 دنينم لصتمىراشتإالا تما ُثدح و ةزافم ةواعمو بوباينا

 همسي ءىش دانسالا نم طقس هلءا )١(

 | 6# في رط وا هللا دبع نب ريملا ةشيب روح

 دف ت ِ صوص

 ءاني دج «هلدردا )
 ب ىدزالا بواوا ونس : 1

 ةكدسالا بيوايبارابخاضعب دعا م( تل) داهّؤلا نم أ د

2] 

 'ت'اريخ تاما لسوهل اوهيلع هللا لض هللا ُلْوَسَز لاف ) داف نااماو مهيلع نع : نااما هللا لؤسراب راب لاَقف

 ِْ هيمعلادبشر.اجنلا نب , كلام نرميع يب, نم فو دبع ةبلمث نب بيلك نب ديب ٍز نب دلاخ بوا وباو لاق

 .مورلا ضرا .لخدف ماشلا يلا راصب م”نيفص هنع هللا يضر يلع عم دهشو ف 5 جوتفو ابلكدهااشلاو اردو
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 مس 006
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 ظ 6

 مي ديوس رقع م

 4« مح لاك عتب متع الإ



4 1 0 : 

 7 -- كربلا 2

 4 6 ليفطلا 2

 ندر كلا الو وق ركل لاق ى زان نم اشهر ماايف نأ اسناد < تزعج ظ 3 0 م
 « ثب دخلا سلا نبا حشلا|

 اتت تن ةائانا كائنا داتادااللا
 م (0 جالا عةاحللا رس باكل ” < 8-6009 ع سيفا مم كر دشن
 3 غداتشمالا انهن هبفاتا دانازال هندعاو حليق رهتم ةانشأات كثيذملا اذهم دقدق ادع

 نع مفانن ع نيكسم نب معان تلضلا نب دما نقلا ”نانس نب همتانن بوق نب دمت ابملاونا 4 انادح ف
 - ,مفزدت نئخ ةكاسالا يضوهل !وهياع ةنلأ لكس ءارو ضع لاق غزامباللا بوايبا نعرمع نأ

 قالخالاو لامع الالاصل ندهاو يقزراو ىنييحاؤ ىنمعلا مبللا اهلك وذو ٌقاطَخ رفا الاكوش يال

 5 « تناالا 0 نع فرص .الوتملا الاامل اصل ىدممالهباف

 8 امدلعان رعت مما 40 ةقيدي 10 0 نابع 3 00 نإ 0 قارا 2

 ظ *ةاج ايدل تباعا ف 7 0 ودا تل 1

 نيتانب#ن 0 هللادبع لا 0-2 هللاد نع نا ميه ارا َنَع باهشنا َّنع طزنب و تل نع الن 5 ناملس ن 7

 وهو ىراصنالا بو يأ يالسز راف هاج ريغ نم ءاملانةس 0 مرخلا ينافلتخا ةمرخ نإ رولا

 ةمرخع ْن روسو سا عنا نابونا ىالتليقف هذه « هلوطب تذحلا ركذف كلذ نَع 0 هأيم ضعل

 ْ أ ةررطلا بانك ياهدلحا واءاجرخ دق اينعالا ىضر 'نيهدعلا نا نظاو كا ؤسلاو ةيلااعحر

 0 1 ةنع هللا ىضر ةربخس نب هللا دبعنب ليفطلا بقانم رك ينس

 اور ّللاديبع اد ديعس نوب يلعانث ءالملا نب لالبهانث دا دم هيقفلا ن الس نب ديحاركبب .وبا:«:انريخا ,
 مانلاف لأي هنأ“ اهمال ةش'اع ىخ انا تب نب ليفطلا لاق لاق ش ارح نب ىنرنع نيمعن كلملادبع ن

 .تؤلوق جناالولموقلا تاو لاف نب | خيسلا نازوميزي جين االول موقلا ميتا كاقف يراصتلان 0

 مو وعلا مت :اولاَقف هللانءار ,زعلان نومي رو راال د وّقلا ناقد وبيلا نماسأب قل مثلا دم ءاشامو هللا ءاشانم

 سس 3 اوهيلع هللا لضيبنلا لا.“ 3 د وهللاو وهيلع هللا ىلص ينلاقاف دم ءاشاموهللا ءامشامزولوشب 5 االول

 اى يسرا

 ظ 0 حرص دانسأب 5 دهن دق ادبع

 مرا رابع هلا لبعألا لوس ةيلنيذخ|هلابا ىناىنا نع بسلا نإ ةيمس نءديعس نب ىبح نع« ىبحب )ف
 « سيم« بو ابااب ءوسلا كلب اب نكي ال لافاثيش

 هسأر ل سغيم رجلا ىف هلتخا روبسملاو سابعن انا نينح نبهللا دبعن ,ميهاران ع باهشنا نءدبز نب # ةماسا 9»

 #4 ثردمحلا كلذنع هلأسا كم هايم ضب يفرهو بو ىلا ىلا ىنالسراف هيانج ريغ نم

 8[ ةربخيس نب هللا دبع نب يفطلا]»+



 .ة40جو « ةباحصلا ةفرعم اتك و « © صيخلتلا مم ك ر دتسلل ط

 ا . و تنايب تاقرسوهلا او هيلع هللا لص ل لزب امللاق بوا يلا نع

 ااشنيامل لفساايف نوكأ تا, قفرايفا لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسو لاقفىنم لفسا قر كقوق

 اه ريغفاملانلامانلةفيطق بوا ماو انا تمقفاهؤام قيرهاف ترسكتا انل ةرج ترأر دقلف لاق سانلا رم

 طرش ىلع حصص ثمر دحاذه» هب ذون ىشيلسوهل ا او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا لصن, كا اقرفءاملا اهم فعشن

 *« هاجرخم لو لم

 نع بوبا نب ىيحم انا لاق مصينا نب ديعساني ىنارعشلا دم ن. لضفلا ايتياجت اصن دم « انندح 9

 هللا لص ّللالوسر يلع لزلاقىراصنالا بوا يتانع ةماما يأ نب مساقلا نعديزي ناىلع نعر>زنب هللاديبع

 أيادلا لمع هدييف ناك نرا لاق: اكوا سمشلا تغازوا تلاز اذا تب رفدلكد هل ىف تبعتفأ رمش ىلسو هل اوهيلع
 نكميو نونسحو نبت تاعكر ميرا عكر مث لصيف اض وتي وا لسيف موقفه ظقو اهب أاكفامتاءناكناو هضفر
 تسنف كل 0 تثكم كلا تددووا ربش ىدنع تتكم لال يي[ ليل قاطططالا] دارا ايف نمف

 لاف ةالصلايف تذخاو هتضفر ايدلا لمت كدي يف ناكناف تغازوا سمشلا تلاز اذا كتنأرف هلك كلل يف

 ةنملا با وناو ءامسلاب اوب!(١) #3 رالف ةعاسلا كليف نتف ءامسلا با وانا لسوول اوهيلع هللا لص نا لوسرو

 ««ن دماعلا لم لوايف لمح مفر ناو ريخ تاعاسلا كلت يف يبرىلا دعصننا تببحاف ةالصلا هذه لص تح

 قيما سو درفان” تب رك وا انن ىىرذحلا هللا دبع نب دم انس ىف ملا هللادبع نب دمحا دمحش وبا مراسل

 ةيواممد افق ةن واغم لع مورلا ضزا اع هراديف لرتلسوال اوهيلع هللا لص مالو زناكىذلاذي 2

 ةذع ئرتدانا انأبتار_ومل اوميلع هللا لص هللا لوسر نا توناونا لاقاسأر هن مقرلو هادا وزغ نم مجر مت

 ةرصبلاب امهمع هللا ىطر سابع نب هللا دبءىتافاذا اوريصافلاةريصتنا نرحل كا امف دن واعم لاق ةرئأ

 هللا لوس رل تج رخاك ىنكسم نم كل جرخا نا ديراينا بوبا ابا ايلاقفاملع هيلع هللا نا وص ريلع هرما دقو

 لاق كتجاحلاق هقالطنا تقو تراك الفرادلايفناك 'ىىش لك هاظعاؤأ وج رف هلها رماذ مس ودل اوهيلع للاْلَص

 نيعبراوافلا نب رمثع هاطعاورا رم سمح هلاهفعضضاف فلاةعن راهؤ طعناكو ضراىفنواسيدبعا ةداعو ىاطعوت ججاح

 ظ عمت. 1٠؟ ن هلت الى 0 (ْ

 نا ين قفراىالاق كفوف وكانا هرك !ينايقاو تنايناب تلقلسوهلا او هنلع هللا لص قا لوسر لعلام

 ان ةفيطق بوبماوانا تدقفاهوامقزهاؤ تركنا انل ةرجترأر دقاق لاقسانلا نماناشضيامل لفسلا ىف نوكا
 :(م) ه ذوي ىع ملسودلاآو هيلع هللا لص هلا لوس را لصيأ امترق ءانلا اه فشتنا هزيم فاملانلام
 00000 هللا 0 نع ا 6-6 2 ا سو د رق 1

 ب 5 50 2 2 1 5 0 سل 1 نابت ا ْ

 نيميراوافلا نيزشعب هلصوف هيقو ثي دحلا *اهيلعيلع هرما دقو ةرصبلاب س ابع نا ىناف ا دا او ريصاق لاق

 1 بوابا نأ نس ابع ىانع ها نع سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمج نع تبانىلانب تيبح نعميلسُو -. دومسمأت5

 ا 0 د

 ا



 بهن ميرتلا دع

 2 2 4 0 باس ا ءاطع »

 «(0جإ» «ةءاعملاةف ريس باتك» 414:09... © صيخلتلاعم كردتسلا »
 ' «هاجرختملو دائسالا حصص ثيدح اذه ءامالغ نورشع ىدنعكل لال عيف

 نائس نبا نعزاملس نب قاحسا انى رقملا دماحىنا دماج انثيتابيشلا بوقمين دمج هللادبعوا © هانثدح دقو »

 2 تعنص ككل نمئصال لاقو هتيم هلغ رفق ةرصبلا سابغ نبا لعمدقىراصن الاب وداابا نا. تبان يتأنب بربح نع

 نيرشعوافلا نيمبرا ءاطعاق لاقافلا نورشعلاق نيدلان م كط كلاقو لسو هل آو هيلع هللا ىلمم الوب.

 « تيبلا يف ام كلللاقو كرلمم 5

 ةعيمل نب هللا دبع تئدج ريكب نياانث ناحلم نب ميهاربا نب دمجا انا:قاجسا نب ركب ولا خينتلا < انريخا
 مكدحا عيطتس الا لوقت وهو سا ىف ناكب وابا ناورمت نب هللادبعنع نجحرلادبع يلا نعىح كثلع

 هل !وديلع هللا لص هلا لوسر لاف بوااابا عمسف مسوهلااو هيلع هللا لص ىلا علا ءاخلةذآ ارقلا ثلئأر نا

 * يبو ىلا قالصيو
 كلاهسنع ةماس نيدامسو ةبعشان' دوادوا انثىرودلا دم نب: سابملا انثب ومي نبدم سابملاوبا © انثدح

 تسب اماعط لك !اذا ناكو بوراىبا ىلع سو هللاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لز ل وق ةرمس نبرباج تعمسلاق

 انامل مريزتساف ميمفسدل عضوم ثيج نم لك ايف لسوهل اد أو هيلعلا لصهّلا لوسردب عضومرلا رظنف هلضف هيلا

 راارال هللا ل وسرايلامف مل وهل اوهيلع هنا للص ىنلا ىناف لس وهل او ةيلعتتلا لص هللالوسردد رفهيلاهب لس رام وهف

 لاقو)ال لسودل او هيلع هللا لص هللال وسر لاف وهما رخا هئيدح يف (ةبعش لاق) مونهيفناك هنالاقف كيءباصا

 ط رش لع حير ثيدح اذه» كلما ىبنأي هبا ىلثم تبدسل كلنا لاقف لك الا يلا تشب هللا لوسراب اب هثددح ين(دامح

 1 * اجرخ لو و لم

 رب رج ن بهوان لظنلا ميهارا ن قاعسا ان ميعن نب دم ىلاعت هللا همجرمامالا ديلولا وا يان دح

 : ىلهابلا ةماما يفا نعيفزدلا هللا دبع نب دن رص نع بيبح يف نيد زب ل نانو تيمنا دح

 نك

يص مام الغ نو رشعي دنع كل لاق
 « مد

 ا

 ثعنص م كب. نمنداللاقو هئبب هل ٌعِرْفف ةرصبلا سابعنب | ىلع مدقبو ا ابا نا تباث ىلانب « بيبح نع ف

 نب ريشع واسفلا نيب زا هاطعافلاق افلانو رشعلاق ندلان م كيلعك لاقو لس وهل اوديلع هللا للض لالوسر

 «* تيبلايف ام كل لاقواكو امم

 ب وبا يلا لع لسوهل. رولا او وبلا

 ثاذ عنصق لسو هل آو هيلع هللا لص هَللالوسنسر دب عضوم ىلا رظنيف هلضف هيلا ثءبافامط لك ا اذا تاكو

 ملسو هل او هيلع هللا لص ىنلا ىناف ملسو هل و هيلع هللا لض تلال وسر م درف هيلا هن لسراف مو هْق ام امطموب

 كلام نع ةملس نب دام هعلأت «ال لاقوهما رجا لاق مون هيف ناك هبالاقف كابا ارئاراج هللا لوسر راب لاف

 ه(م) كلا ىبسأي هنا ل شم تسلل كلنا داز و

 لاق بوبا يلا :نعهابلا ةماما ىبا نعي زبلا هللا دبعنب دمر م نع بيبح ىلانب دم زي ىنث دح قاحسا نا ف
 ال 626(



 هك ب

 2 0 ا أ 1 1 12 2 0 ز2020زةزة2ةز 2 0 ز 12 1 1 12ز2 2 2ز2ة2ةزة ةي لي يا

 «(0جو» « ةناخصلأةف رعم باتكاط# ١14 ؛هو) "© ضصيخلللا عم كوادتسلا ا

 هزل هذه ىنعد تنواأب اال ت كلامف رهو النا لسوف او هياع هللا لص هطالوفاو كيلعم نع بواوا اهلاّعؤ

 كلل له تلاق من نيم كلل 3 كلاق هريخاف سنو هلو هليلع هللا ل للاسر قاف ابكرتش د وعاال ةناوف

 1 تلاق من لاق دانت نمو مولا كلل 3و ةليلا كلت رانظيشا كتبت تب رق ال يلق اذا تالكك معا نا

 ٍ تعمم لا مدلج از دؤ لاوام لباس الزعم نألبأو [ ويقل ياو هالا هلاال هللا ىن لاذ ١ أرقا

 ١ ديد

 هن نعن ةراه نع ةعل نبا انآ بهو نإ هللا ديعأ# ناهاس وب مسيرلاا3 تومي نب دمج ضانعلاونا # ازكبوتو 7

 0 يف ةقادح ف رمثلا نه هل ناكىزاض:الا بؤا أيا نا هجا 3م ة'نمع يلا ن ند رلادبع نع

 #2 هئماو د ِثردحلا

 انث ىريرزلا دجحاوناانث ةبيشىلان نامع انث ىزاوهالا نادبع انا ظفاملا ىلع ن نيسحلا ىلعو ا« هانثدح

 لوغلاتناكف ةوهس هل تناك هنا بوبا يلا نع لليل يفا نإ نمحرلادبع نع ىسيع هيخا نع ليل يبا نبا نعنايغس

 *لعاهللاو | رورشم اهدح تزاص ص امهس مجاذاديناش كالا هننه «هنموعت ثردحلا 1, ةفت دخت“ م ْ

 سنا ندم ان ىسوم نب ميهازنا ان * ىزارلا ماجا انث وا لد ةيم 1 نب نيمسملا ههادبعوا 4 قريخا »

 نرااقا لاق نام تخاص تسلا لاق ةجاح هلزك دف ةيواعمى ا بوياابا نا" مسعم نع مكحلا نع شمجالاانث

 هيظدرت ىتح ريصن نأ انما لاق كس اامولاق 2ر1 واقل افيد صعيد انزيشادبق لسوهلاو هيلعشا لط هللا لوسرأ

 ركحذؤ سابع نب هللادبعوا تونا أبانا ماذيا ةملكبأل ا اخو بوراؤبا بضنفلاق اوربضافلاق نضْوملا
 نووكإةملغةعبرالاقددر شيا لاقوهتيب نعل سوهل اوهيلع هللا لصدللا لوس رل ب ودا ودا جرخ ام هتبب نعهل جرفندل 1

 مودل 1١و هيلع هللالص هللا ل وسر ىنافا اهكرتف دوعا ال للف ةرملا هده ىب :ءذ توا ابا أيا كلاقف درعا ْ

 كلذوةليللا كلت ناطيش كتس برغل ,هتلق اذا دس نا كل مل 0 كلذت لاق هريخاف

 ميا

 همن دح يف رمتلل دنص هلزاك بوا انانا هببانع ةرمى ان ن+للادنعنع هن زغن ةرامت نع أ ةميجل نا 2 ظ

 * ثيدحلا هتسىف ا

 ةوهس هل ناك هنا بواتىانع بل ىبا نإ نم زلادبع نع ىسرع هيخا نع بل ىبا نبا نعىروإلا 4 نايفس

 هام دل قارا ؤعإ اذهكلق كانطا/ فتن ذا يضل للا ىناكو

 تخاض تسلا لاف ةجاحلرك ذف هنا قاغمىنا بؤنا بانامدقم نع م ك1 نع شمالا انثنسنانن هي دمع »
 نا اننرمالاق كنها املاد ولا يقوي قا هلا انريخادق لسو هل او ةيلع هللا لص هللا لوسر نا انا لاق نانع

 جرفنهل زك دف سابع نب! ىامنا ل رياةتاكيا النا فاحو بواونا بضغفاوربصافلاق نط ولا هيلع درزن دع وتيم

 لع يفنوتوكي ةماغا ةملزا لاقدت 35 , شيا لاق هتسن نع رسولا اوهيلعلا لسا لوسراوه ججرخاك هتبب نع هل هل



 9 3 الكو بوا 0 --- 4 هئيصوو ىراصنالا 5 ثووم 0

 . «(8جا» ٠ . م ةباحصلاةفرعم ب اتكؤو ٠ «ءهد» ٠ « صيخللا عم كردتسلا»

 | قدنطاو ادحاو از دب بواو:! دهشورري< نب :بحصمنيبو بونا فأني لسوهل اوهيلع هللالص َتالوسر
 هينا ةفالخيف ةينيطنطسقلا ةنواعمز. د ,زيازنغ ماعفوتو لس وهل او هبيلع هللا لص هللا لوسر عمابلك د هاشلاو

 ْ هلوروزو هربق نوده ام كؤفذ بف مولا ضرابينيطنيسقلا نصح صا هربقو نيسمحو اتم ةيواسم

 1 * اوطحق اذا هل نومستسو

 بواات ةيلع بانت ددسم ايبنوخ الاء قاحتسا نليعمسا انن رافصلا هللادبع ندم للادبعوبا 4 انزيخا »

 نيملسملاةا نغنع فاد مم اردن سود اوهيلع هللا لص ا بوب او دهش لاق نب ريس نب دم نع

 ٍلعاملوقو فيلت كلذديب لم ماعلا كلذدعِفف باش لجر شيلا ىلع لمعتسا د ادحاو امأعالا اهفوهالا

 تنانا اذائجاجلابقف 00( كءة+احام لاف هدوع هلع لخدف ةيواسعم نإ ديزي شرلا ىلعو سرق لمع ءةسانم

 ظ لالة لو بواوا ناكو لاقمجرا م ىفداف اغامم-# ! ملاذ افاغاسم تدجوام ودعلاضراىف عسا م ب يكف

 ْ ' ١ افيفخالا ىدجا الفالاقتو افاقخ او رشبا لجو نع

 اس لبدح نيددجحا انيىفا رمشلا دمت نب لضفلا ان ىسيعنب نسحلا نب لمؤلا نب دسم رحبوا 4 انربخا )ف
 مهشلاق امبنع هللا ىضر بلاط ىلا نب يلع برج نم بويا وب | دوش ام مكحلل تلف لاقةبعش ان دوادواا

 * ءاز ورح موب هعم

 ,قوخاللائسومنب زيزملادبع تن نيدقملا تيب نذل ر كنب جيه اني يبوقسي نب دم سايعلاو ا. انندج 9

 | هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تاكلاقسابع نبا نعريبجن. ديعسنع لسمنب ميهاربا اندم ن نسوان

 رؤنسلا ةوكيلا نم «ئجم تناكف عدلا نم ةلسيف هسماءط ناكوةف رغيف ىواضن:الا بوداىباىلع الزاب سو
 هل اوهيلع هللالص تالوِسِرلاَمف لجوال او هيلع للا لص هللا وسر ىلا كلذ اكشف ةلسلا نمماعطلا دخان تح

 تعءاذبا لاق ئئجر الا تلا( مس وول اوهيلعتلا لضص)هّللال وسر كيلع منع اهل لّمف تءاجاذافلوغلا كلت 5 و

 5 لاقق سوا لاقو دب زب هيلع لخ دف سارعت قا(و)

 د وس

 "ا

 لئنا هنافا دج واماعالان «هملسملل ةوزغ نع فانع ملمارد بو اوادهش(الاق) نريسن نع ©« ب. واإ»

 [لكلا لها: ضارف ل زههتسا ن لعام لوقو فها كلذ دعب 7

 ؤادنملل اول ف أ ماك رط تن ذاق كتبا «دوعي لع اخدف نواعم نبدي ز

 قدخاالف الات وظافمخلا و رفنا لج ونع هللالاق لرق ناكو مج رامىتف دافافاسم دحن ملا ذاف انام تا دج وأن

 « اليش وا افيفجالا

 «ءارورشإا كل د له تابعو م بود وبا دهشأم م حلل ت تاق © ةبعش ©

 هيلا ليس نا لوا لاقسايعنا نع ريبج نب كيعس نع يتطور رسال يع نويل 03

 كحال وزرسإللا ةرككتلا رع يت تناكف ع عدنا نم ةلس يف هماعطناكو ةفرغيف بوب! ىبا ىلعال زان لو هلو

 ملسوهل آو هيلع هللا لص هللال وسر لاف ملسو هل و هيلع هلا ىلض هللا وسر ىلا كل ذ اكشف ةلبسلا نم ماملعلا

1 

 يادوب كارل رفاجوا اونا اللافت ند هاي جر الزنا هللالوسركيلع 7 رع لعفت ءاجا دا لونلا كلن

 اسس نا بج سس رب وربس

 نا
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 يي ا ل يد يروي د ان ا دور وددت تيااج نيب عنب ع

 «(0جو» «ةاعملاةرسباتكإو 4« هيف داع لا اعل 4
 # ثدحلا مهل خو حالغلاب مكاو ركو معو ركبأاوا دم هير كت دل ف ةراجا تم ذخاف هيلا. تنم تشق

 ن دمنا بفئاسلا نإ ثيرحاانب ميمنوا ان زيزغلا هبع نب ىلعانا .قاحتسا نيرصسلم ءابتلا هيد ال

 ناار انوي“ سينا لوي فاط نم ملسو هل او هيلع هللالص للا لوصسر لاقلاق هنا نع ردكتلا

 « اهمتعي ةنق ر ل دعك |

 اننى ركشيلا ةريثلاي فمان ةباثثكل ضان م  ترأ دعت لوتئاقلا نطل لن نكرلا هبعماقلاوبا 4 انت دح ف |
 ىنلا نع هنبا نع ءرذدكنلا ندم نع ةقوشن دن ىلا دج ةيص نو رم ن هللا ديغان ىف رعلاوكتحلا ن , مساقلا |

 ةعاس وا ةبينه ليلا نم به ذ ىتخ ءاشعلا ة ولضرخا دقو ةليل تاذن خ رخ هنا ماسو هل او هيلع هللا ص

 مث اه وعرظتنا ام ةواصيفاولارتن امكن لاقف ةولصلا رظنتناولاةفذو رظننس اعلاف دجسملا يف نو رظنتب سانلاو:|

 ناف ءايسلا هال اما موجتلا لاق ءايسااىلا هسأر عفر متومالا نم مكلبق ناكنم دحا اباصنل ةولصا ما امالاقت

 بفياما تن لهاو نو دعوبام ىنااى نا تضيقاذاف يناكال ىنامااناونودغ 0 ءامسلاىلا موجنلا تسمط'

 * نودعوام ىتماىنا تيب لها هذ !ذافىتمال

 4 هنغ هللا ىظر ىر اصنالابواىنا 0

 ن0 ةعمن 0 يبا ايش ةيالعوا ا روب اعينب ىدادشلا ديرو دم ضع وا #« يتربخا »

 : راجنلان كلام نب منغ ين نم لسسوهلا او ةنسل هللا ىلص يبنلا اوعباب نقلا ةيقحلا باح | يبس ومينا ١ ةورع .

 « ةبلعثنن بياكنب دزن دلاخوهو بوو |

 ديلولا ان هيلولان ب دصعا ام قرزآلا نسما نب ىلع ىتادخ دادقن شن اطقلادابزنب لهسوا « ىنربخا 0

 انو خ كاق ىبيجتلا ن !رمت يا نع سييحيلا نب ديزتاس(االاق) دعس نب ثيلأو ةميدظ نب هنلادبع اسلم ني

 ىراصنالا توناونأ تامو نسل طة فسم م ”يفصا:ةفدق ىراصت الا بوا وا انعمو ةينيطنطسقلا

 * لعفف هيلع نبدىضنق ناو ةينططسقلاروس لصاىف نفد ناىصوا ناكو ةازقلا هذهىف

 1 رب نإ همشاش دواد نب ناهلس 8 ةتسر نب هقلا دبع َن هيكعاشا ئ يناهصالا ةاديعوا * انءادحب ِ

 اوك مهلك و رمت و ركبرباوادممل تدل وف ةمراج اهمذخاق هيلا ت تشق عزك فأل !ةربكعاه ها بأ

 * ثيردحلاا مهنع لمحو حالصلاب

 لدمكن اك هيقونلي ال اعوبسأاط نماعوف سم هبا نع ردكدملا نب دحانت بن بئاسلا نإ ثيرحاتنت ميضوا 9 |

 * اهمتعي ةبقر

 هه دب ز نب دل ا وهو نوي ردبلا نم ىراصنألا ب وا وبا قع ْ
 بواوأ اعمو ةنيطتطسقلا انو زهلاةىبجتلاا رمت نع بيبح ىفا نب دب زيان (الق) ةعيكن .او# ثيللا 99

 نقد نا ىصواثناكو ةازغلا هذه بوناوا تامو |حنم لوطا ديف قاقم تبأر امنيفص انغفصق يراصنالا

 (ٍ 0 «لمدق ند هيلغ ىضت ناو ةينيطتطسقلا رؤس لصايف |

0 <8 

 أنم 9و 1 دسك ف 2 3
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 يوم مرو جاو

 9م

 6 حو

 6 نمر نجل

 ©(0جطظ ' 4 ةاحصلاةفرعم باتكإ» ا م« هه># «  صيخاتلاعم كردتسلا »
 «راصنالا نم ةأسما صاع تنب ءاؤسا هماو فانمدبع نب بلطملا نن ةمرخع نننيق فانمدبع

 | تاطملا ىنثدج قاحيسا نبانع ريكبنب سن وانن رابجلادبع نددمحا انن بوقمي ن دمج سابلاوبا 4 انندح
 ةلغ هللا لص هللا ل وسروالا تدلولاق هدج نع هسأ نع قانمدبعنب باطلا نب ةمرخ نب سيق نب هللا دبع نبأ

 ٠ « نادل نحنق ليفلا ماع لسوالاو

 4[ هنع هللا ىضر ىثرقلا ةرهزن ماشه ن هللا دبع ىقانمركذ زيجس

 | نامع ن ةرهزنب ماشه نب هللادبع لاق ط ايخ نب ةفياخ ان ايركزنب ىسوم ان بوق ندما «يتوبخا »|
0 4 

 ْ ةنهمف زك ثياندعسنب وخز ونيل ين هازل هماو 5سم نب مد نب منو تكن هرمتنا

 هةعابإو 506 حس ريغصو هو سودا اوهيلع لا لص ينتلاىلادما هن هب ثرهذ

 2 هللادبغ انا ةز سيم ىلا , يركز نادحا نب 1 هللا دنع ا تونا نب نسما ن:نيسأا  اندح

 0 للا ضىنلا كرد !دقو ما سمن نا هللادبع نع ديعم ن ةرهز ليمع يفا هلناتإلا ىلأ نء .دمعس اخ ىف

 أ ةاعلان ئحضي كزاككتف هلاع دوهسأز حسف لسو هل او هيلع هللا لص ىنلا ههنا هما نا سو هلاوهناع

 * هلها عبتج نع ةدحاولا

 | ن نيدشر اريك, نبى يحب اش جرفلانب حور عاب زلاوا انني دادغبلا دمحا نيدمحش رفعجو لا « انربخا
 2 هلاوهسيلع هنلا لص هللا لوسر عمانك لاق ماشه نبهللا دبع هدج نءدبعم نةرهز نعةعيج ناودعس
 ىبنلا لاق ىسفن الا ئىش 3ك رهيلا بحال كا هللالوسراب هللاوريلاقف باطما ن ركديب نخاوه و
 «رممابز "الا اسوكل ار اوهيلع هللا لص

 سي ىشرتلا دم ىاهّللا دبعن ر دكتلا بقانم ركذ 5
 ا هللادبع نب زدكيملا لاق هللا دبع نب تعمانت ينرألا قاحسا نب 6 اربا ا هرولاب نب ركب 2 وا #« ىندح

 ٠ هلع هللا يك ض ىنلا كدا ةرضصن مب نب دعس نب درا ثراملان. نساعو 0 نزور ردبلانبا

 عمسو لس هالو

 (ةاج هللادبع نن ردكتلا ناك لاق راكب نبرييزلا اني لع نب نسما انثىربنملا كا 7 ىتريخا لف
 مردفلاةرشعاهءاؤ كنيلاه ثلا ىند اب 'ىث لوا تلاَمف ةجاحلا اهلا اكشفاهنع هللا ذر نينم ولما ةشئاعولا

3 
 5 ف

 ه نادل ن 0 ليفلاماع

 ه4[ ىثرقلا ةرهزن ماشهن هللاد.ء هوس

وهسأر حقل سوه اوهيلع هللا لص ىنلاولا همأه تبهذ بايش# لاق 2
 3 نع بواىنازن ديعس هاور «ةعئاب ل 

 ةءاتهن هللا دع نع دبعم نب ةلضهزل افعىلا

 4 ىمبتلا دمج ئا هللادبع نب ر دكتلا زيوس
 | ىبتان “تلو تلاقف ةجاملا اكشف ةعئاعىلاءاج راكب نريبزلا لاقرإسو هل اوهسيلع هللا ص ىبنلان م عمسو»

 :ثعبأ 005١

 دن



 ” «(0ج» « ةلاحصلا ةفرعم باتك ف ١ « مه « صيخلتلا عم ك ردتسلا ا

 نأكَى دجاو حالسلا كو ثيفوج يفناك ىدجاو(١) ىوهطرلابج :قنغىلع نأك يدجا اثيث هنه كل فص اس

 « ةربا بقننم جرخحت ىبف
 نانا( الاقإ) مهل ناو ثيللاانن ميسم يبا نب ديعسانن ىنا رعشلادمت نب لضفلا“ ناهن اص دمتم ينثدح )
 هللا ل وسر ثعب لاقهيا ىولبلاةثمرن ةمقلع نع ىولبلا سيقن. ريهز نع ىبجتلا سرق نب ديوس نع بييحيلا

 انجرخ وهب رسيف مل وهل اوهيلع هللا نعت كير ”جرخم " نب رجبلا ىلا صاعلان نو رمي لبس و هلاو هيلع هللا ل

 ورم همضا ناسنا لكان رك !ذتقلاق ارعهتلامحرلاةفظقيتسا مث لسودلا او هيلعنلا لص هللا لوسر سءنف هعم

 هللا ل وسراب و رمي نم انلَمِفا رمي هللا محر لاَقف ظقيتسام ةثلاثلا سمنمن ار عدلا محر لاف ظميتسااَف اياب سعف

 هللوقافل زجاف ةقدصلاب ءاؤب ةقدصلا ىلا سانلا تبدي اذا تنك ينا هيركَذ لاق هلابام | ولاق صاعلان و رملاق

 عبنا تلق ةنتفلا تناك ايف ريهز لاق !ريثك اريخ ورم»ل ناور يق دص و هلادنع نم لوف اذه كلنا نمإ
 * هاجر ملو دانسالا مسيح ثيدح اذه «هقرافا مفلاقام هيف 1 وهل او هيلعّشلا ل صهللالوسرلاق دقىذلااذه |

 جنرعلش ئدب ولا اني ا قسنلا ل قعمنب ميه ارب انناراخب هيقفلا ليسنب دمحا < يل ربخا ل

 سو هلاو ةياع هللا لص هللالوسر ىب ل دع املاق ص أعلا نور نعةلبج يبان بايد نع نم راادبع نى ٍ

 * انملسا دنمهرحىف هناحتصا نم ادحا ديلولا نب دل انعو

 ه4[ هنع هللا ىضر ةم رخم نب سيق بقانم ركذ زدس
 نب باطلا ىبب نالاقةتلادبعنب بنصمانب يبرملا قاحبس | نب مييهاربا انن هنولاب نب ركن وبا 4 نيثدج ف

 ظ اب هيلاب وسنم ىوضوو ةدملالبج يويضر(0)

 نأك يف دجاو حالسلا “وشف وجيف ن أكو ىوضر لانيج قنع لق نأكى اهجا :اًبيش هنم كل. فصابب نكلو

 « ةربا مرخ نم ' ج رثحت ىسفل

 ىوابلاةئمرن .ةمقلع نعىولبلا سيقنإ ريهز نع ىبجتلا سبق نب دن ومب نع بيبح ىفا نإ اما( اق)رخ او« ثيللا 2
 هلو هيلع هللا لصهللالوسر جرخمنب رحبلاىلا صاملانبورمت لسو هلو هيلع هللا لصهّلا لوسو ثعضفلا

 ان ركاذتفلاقا رميللاو حر لاعفظ ةدتسامت لسوف او هيلع هللا ىلص هللال وسر سعف هعمانجر خو هب هبا ربس ف ل

 انلققا رمع هللاهحر لاَمف ظيةيتسا مقتلاثلا سمن مارمع هللاهحر لاقف ظقيتساف اين ا سمنفو زمع هجسا ناسنا لك

 ةقدصلاب ءاؤ ةقدصلا ىلا سانلا تيدب اذا تنبك ناد ل لاةهلاباما ولا صاعلا نيو ري لاق هللا لو سرإبو رحم نع

 تناك ايفزيهزلاق [ريثك اريخ ورمل نأ ورم قدصو هللادنع يرم لوديف اذه كل نا نم هللوفاو لَر اف

 « يمص ههقرافا لف لاق ام هيف لس ودل او هيلع هللالص لال وسر لاقدق ىذلا اذه عب ,!تاق ةنتفلا

 الور ين لدعام لاقصاعلا ن ورم نع ةلبجيلا نب نابخ نع نميلا دبع ىبحب ىبحنن ء ليس # ديلولا »

 ةلنياد اذنه هياعتصا نم ادحا ديإولا ن دلاختو سوو آو هيلعهللا ىلص

 2 فانم دبع نب باطلا همر ن نييبق 3

 قس 0 1 ه2 هللا ص ةاليسلاا انا .تدلو لاق هدج كرع 41 نسكن مب باطما *« ىور و

 4 ا

 ا

 لشق
6 

 يعم ها :



 !!نب ورمتناك و

 4 0 قا

 0 « ةءاحضلاةفرعم باتكط 4# ؛ه4 » . «١ صيخلتلا مم كر دتسملا »
 4 « نيس و ىدحا ةنس يف و هنارك ذب

 سلو بوعي, نا فؤيمتجح نم ايعلا أبا تعمس ىنأ# صاعلان بو رمج ةافو تقوْيف «تعمسام جصاو ل
 ورمع تام لوقت نيعمن يحب تعمس لوقت ىرو دلا دم نن سابعلا

 | لطهي عقيمراو خالق يس مادا !نب

 ودنلا ن ميها راى ربخا ىو ايف ربخا ىنةثلا قاد سا نب دمشابا ظفاملا بوعي ن دم ( ين' دخل ) رصعأ

 مون رصع يفوو هللا ديعابا ىنكي ناع ةنس ]ودل 00 ورم لاق

 يم دهب ناهي زنا نع نيكب نيبوف واب ا

 ادماع تجرخ لاق هيف .1:رم صاعلا نر فارم ىنأ دح س وان بيبح يلوم دشار نع بيبح ىلا ناد 7

 :كلقف كما نم م لبقموهو حا متفلا لبق كلذو دياولا نب دازخ هيوم رسما او هلع هللا لص لا لوسرملا

 تتئجامدللا وأناو تاَقف ىتم تش لسا هللاو بهذا ى رنا لجرلا ناو مسيل | ماقتس ا بقل هللاولا اًهفناولسابا ديرنا

 0 يسد راب , دلاخ مدقتف لسو هلو هيلع هللا لص هللا لولا حال

 : * تف رصنا م هتسي ايف
 نع ريفع نب ديعس انب ىضاَلا مثيلا نب ذم صوجالا وبا ان دادس مركمن لعب دمصلا دبع 4 اني دح ف
 هءاجا دح داريصق صاعلا نب ودر< ناك لاق هيلاتك نبنمحرلا دبع نع بييح فأن لب : نع ةمبهنا

 نب نم رلا دبع ىل نبخا لاق صين ديعساتب ىضاَقلا صوحالاو اان لع رب دمصلا دبع « با دح 9

 ملل ىطر تاطملما نب رم نا هدسح نع هسا *.رغ يعش نب ور نع ثراحملانز نمرلا كيع نع دانزل ينا

 لاقف هللا دع ابا.إب اذنه ام لاَقفبب ارثلا جاانج لش وهف هبيش دوس دقو صاعلا نب ورم يأر هنغ ىلا

 هنسو صاعلا نب ورييفوو هيلع 9 لو كلذ نع هنع هللا يضر رم هبل مف ةيقبيفىرانا بحا نم وَلا ريما

 * ةئس ةئام نم وحن

 لكلا نراه نعرم نيدمح انن ججرفلا نب نيسملا انن مهلا نب نسملاانب ىتاهبص الا هللا دبع واه انادح »
 هنلزت الف هفصي لبا قو توملاهب لري نمل ابجي لوقت صاعلا نو رم ناك لاق مكملا ن ةناوعنع

 ىكلو فص و فرا نم لج تول ين لف كاس كاتو تروا فسخ لا د < هل لاق توملا

 «فصاس

 «احادحذا ريصق اعلان وفر ناك لاق ةساهثنن نمحرلا دبع نع بربح ىنانب دم زنع © ةعبمل نا »
 اح آر صاملا نب دو رمزا ه دج نعت هنأ نع ٍتيعش نب ورمت نع ثراملا نب نم رلا دبع نع 4 دانرلا نانا ف
 ىرت ناب جا نينم وا ريما ايلاف هللا دبعابا اب اذهامل اقف بارغلا حانج لثمووف هريش دوس دقو بالبخلا نا

 * ةنس ةل ام نيو ويف واد هلعاس ورم ههنب ملف ةين يف

 تووملا هب لزت كلاب لوقت صاملانبورمج ناكلاقركبملا نب ةناوع نع ىبلكلا نب مامشه نع «ى دقاولا »
 فصو نا نم لجا تول ين ب لاق هو هركذو ادعت هلل تولا هيلز 1 راد بسر

 نكلو ٍ



 *«(0)ج» «ةباسملا نرسم باتكإلا 4 هبط 4 صيخقلا مم كر دتسلا 9
 6 ورمو ماشه نانمّوم صاعلا انا

 ىرشلا ديزتن هللاَذبع انن كلا ةرسيم ىنانب دمحأ ن ادع انس بورا نب نسما نب نيسسا « ىتدح » أ

 ةاؤولا هنرضخ امل ارتعتا نطانلا نب"ورمخ ىلوم نياق ىلا نف برحاياو هز نتادغا اربع نسومزيفت

 7 ىتلسغ تنا | اذ مصاخم ىتاف ىرزاوأ ئزازا 1 دشو ىتفكو ىلسفاف تمأنا ادا لادبع هنبال لاق
 قب ل اذاف قرطلا ه اوفا يفرظناف ىحضاوا رطف اما ديعموب كلذو ىلصلا ف ىتعضو تنا اذاف ىثلاى

 قح سيل نكالا يقش ناف تارتلا ٍلعا وليهاف ىدحل يف ىتتعضو ادا ديرلا لصمي لعلصف ًادياف سانثلا عمتجاو

 * مكب سن اتسا ايطقو روزج رون ئزربق دنعاو جاف بارتلا يلع موس اذافرساالا ق نم تارثلاب

 نعىبسارلا لالسهونا انن ليعمسأن ب ىسوم انن ةعزخنب ىرشلا انن لدعلا ةمصع نب مييهاربا « يتربخا »
 نملاسقف ادمنيسخو نينا هود جوف هولاكفىلام اواركحلاق ةافؤلا اعلا نوري ترض اللاق ةداتق

 رطفلام ون صاعلا نيو رمت تامو ناك وكمهنم ةيقوالا ةنقو | رشغ ةتسدملا ناكولاق ارمي ناك هتيلأت هففاع هذخإب

 رضم لع 1 وام لمعتسا «نيعب زاو ثال؛ ةنس ىف )١( طقملاب نفد و هللادبعهئنا هيلع لد وةنسنيعسواعبرا ٌملالَدقو

 « نايفس يبان ةبتع هاخا انا

 صاعلانب ورمي لاق رهن دمحشانب جرفلانبنيسملا ان مهلا نب تررشطا ان قايلاعالا تاع وا 4 انندح# 5

 هنمال ها اوجاو ريغ نما ةثيسس :ةلقؤعت تنل ةنيانلا ستيلا و هلل أديل ما "نركب و مومن نب ديعسنب مئاهز لئاونا

 فاتخاو سحشدبعنب ةيما ني صاعلاي ا نب فيدعو ىضقنب فانمدنعنب تللعلاهبع نت دابعن. ةنأثا نبورمم

 ردم رطفلاءون صاسلانب ورمت ينو لاق برعشن, ورم نع ىبح يبا: نب هللا دبع ( تدك ) هنافو تقو يف

 معلا لها ضعب تعمسو نيعبراو ثالث ةنسيؤو هلا رك ذب نم رامبو املعلاو وهونيعب راونيتا 2

 سؤوماق ١ رصع لبج ءاطلا ميتفب مظقملا()'

 *و رمتو ماش هز انم وم ضاعلا انا اعوفرم ةرب سه ىلا نع ةماغينا نعو رجم ندع نع ةملس 4 داهج ه

 ةافولا هن رشحتابلا ريع نا ضمانتلا و رخو بنءازق اع نيس نس ودع ارتنو 1
 ىلا ١ عرساف ىف :ةلرع أ اذاف صاع اف ىرازا يلع دشو ىنفكو قانشاف تما اذا هللادغ هنبال لاق

 ع دسح |قبس م ماذافق رطلا هاوفا ىفرظنافىحضاوارطف اما دبع مو كل ذو ىلصملا ف ىنتءضو اذا

 باولا دبا ع كرعالا قش ناف بارتلا يلع اوليهاف ى ليحل اذاف ديعلا لص م يلع لصف ارباق

 2 1 حس و روزجوحو م ىربق دنعا وسلجاف بارتلا لع موس اذافرسالا قش ند
 امل لاق ةداتق نعل الهوا اك ؤيستنا نقلوا ةعزخْن ىرسلا انلدعلاةمصعن ' ميهارا 4 قدح د

 هتيلاب هيف اع د نع لاقفاذنن نيسحغتو نينا اهو 55 هولاكف ىلاماوليك لاق ةافولا.ضاعلان: زر ترضح

 هام ربل وام را لب دقو رطفلامو تامو ناكو كف هنم ةنقوالا ةقوارشع ةئل هلا تاكو ذاق اذ تك ظ

 ا

 ىدقاولالاقو «ةءتع هاخارضم لع ةنواعم لمعتسام< نيعب راو ثالث قاس مطمملاب نفذو هللا دبع هنباهيلع صو

 9 ع ورم

5 
 ةصصو

 # صانلا نيورمت ةافوركذ »
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 هام 0

 « صاءلانب ورم بقانم طع ؛ 00 لد جست“

 ةجيس د او يس تسل ل كا ل 2 0 داو

 0(4ج» #« ةاحصلاةفرمم باتكإلا «ةةءظ 4 صيخلتلا عم كر دتسلا »

 لتقنل انثج انكلو مامطلل ىجن ملو مالسالا كرت نمم انو دع لاتقت انما انا مامطلل *ىجن مل و هانعبناف مالتسالا

 | ايزدجت مل اير و هتم عبشن ام مامطلا نم دجن ام ىرمعل اناف مامطلا نم تركدام ماو كير | رذ ىبسنو مككلاقم

 [انل نوكحت سل ىلا انؤع ان ايخا 9

 | حيص «بيرغةاشن هتاصادغلا نمهنيع تئقفق ١ دغ كنيع اقف تناو لاق قدص ةيسزافلاب عياملال اقف

 «هاجرخمإو تائساالا/|

 2[ هنعهللا ىضر زب دبعنب ةناكر تقان ركد زيوس

 داعي تام لاق هللا دبعز. بعصم انىبرملا قاحسا نب ١ ميهار 8 هنولاب نبدمحا نيد ركبونا# يب يندح و

 * نيمب راهنس ةواعم ةراما لواىف ةسدملابفانم دبعن ناظملان ٠ مئاهندبز دبعنبا

 ةعيبر نيدم انيراهعن دما. نايفسنب نسحلا اني( الاقأ وسنن ركبوباو هيقفلا دياولا وبا خيشلا# انا دح

 ملسو هلآو هلع هللا لض هللا لونلعو عراب هاهي نع ديز ديبعنب ةناكر نب دمح رفعج ونا انث قالقسعلاوبا ان

 نيكرشملان ب وانس امقرفلوق لسوهلاو اوهيلع هللا لص ىنلا تنسس ةناكر لاقولسو هل ١ 0 ل ىلا رزق

 « سن القلا ىلع مالا

 ه4 املا نب و زمع بق انم ركذ زيؤح
 ضاعلانب و رمت تام لاق ريع نب هللادبع نبدمحانن ةببتقنل' ليغمشأ“ انا قاحتسا نإ ركبنا خبشلا # انادح 9

 نب ةلهرح تن ةغبانلا هماو بلاغ نبىؤل نإ بعك نب صيصهنإ ورم نب مهسنب ديعس نإ مشاهنب لئاونبا
 بضخحا ريصق ناكو رازتنب ةغسر نيدسان ل ةزنعنب ةعزخ نب هللادبعنب وره نب ن شوج نب موثلكنإ ثراحلا

 1 نم تاكو ىو دقلا ةناما نب ةؤرعهما نم هوخاو ةزنع نم ةيبسؤب ةلم رح تن ةغبانلال تق دقو ذاوسلاب

 ةنس قون صاعلا نبو رمت ترا لوق دقوادنرش نداتججا موب لثق صاسلا نب ماشه هوخاو ةشنملا ةرجابم
 قلع هللاو نيسمحو ىدحا

 انث( اولاق )ريرضلا ناربمنب هللادبعو نسما نب ىسؤمو زيزعلا دبع نب ىلع انث لدعلا ذاشمح نب يلع 4 انندح ف
 ملسو هل آو هيلع هللاىلص هللا لوسرلاق لاق ةرنره يبا نع ةملسيفا نع ورم نب دمت نعةملس نيدامج انثنافع

 انبا

 ءاملا عصاير دج ملاعروهنم ا دجنامىرمعلانافماعطلا نم ت رك دام اماو "ب رارذ ىسو مكتلتاقم لتقنلانكج |

 جيلملا لاق ركسلوا انلنوكك وح اخرين ال هقاوف:|ريعكءانؤاريغك امادطاهْقاتذجوف هاله "ص راىلا انف انحا

 * مص هن ةناكي ١ هتاصادغلا ليو و افا ل دل ق دصةيس ز افااب

 ت4 قاتم دع ن ''تاطملانب مئاهنب دار دبع نإ ةناكر زيك

 «لسوفلا او اهل هيلع هللا ليص يبنلاهعرض ه الهوسا. ةكيشأ هز : واعم ةرما لواىف ةنن دملاب تام تعصم # لاقل

 -#( صاعلا نإ ورع زو
 « داوسلاب بضخ اريصقناك « بمصم لاق 9

 «داعو ةننفز
 ةبعأ تاسست

 ل ا لة تسسلم

 75 ا ل يل

 نتف

 ١ را و نا نس

 هشسسما

 ضن يم كا حينا



 «(0)جط #« ةلاحصلا ةفرعم باتكإ» ٠١ #4 ؛ه١» ... .«صيخلتلا مم ك ردتسلا ا
 ركاب هللا لص ىنلالاَقف لبجلا لزازف فوعنبنرجرلا دبعو 1

 «دنيشوا قيدصوا ىنالا كييلع

 نيكل ينتلا فس نب .هللادبعان ايم دلا لهش نب ركباني ةكك هيقفلا سارفنب مها ربا# اندخ لو

 هللا لطب عمان رس لاق ة ةيعش نب ةرييغملا ن 0 ىلوم دارو نعري<ي ن كلما دبعىنتثدح ينمثلاماشه

 لاق ىبم ءامز ه ةحيطس مده ُْث ةءامكعم لاق مقلخ ازقنع ىلعهدس برضفةلل ميسوم او هيلع هللالص

 انالث قمم وابا ضاق وانا هدد ٠ لسمف ال تلق ةج اهلا دب رثا لاقف ىبانا م ةج احلا ى ْطَقف لزف

 |بنم هيعار ذجرخم ناردقت ف قي فوص نم ةبج هيلع تناكو دبع دج رج نادارا مانالل هيو لسمو

 للصف موقلاانفحلف نرسم نيفملا لعمحسمو هسأر حسم مانام هيعار ذ لسغم ةيلبات 2 نماولب جرخاف

 ايجي مانامف ىف لماما او هسيلع هللا لص هللا لوسر ناكع هنذؤانا تدراففوع نب نمحرلا ديعمبم

 « ةقاي سلا هذه ماجرخم مو دانسنالا بع

 نإنيصخ ىنثدح ري نب ذامح نإ هللادبع ان يرمعملا بيبش نب ىلع نب نسما انب هيولبي ركبوبا# اند »
 هعم سل ورب مرسلا ىلع متسرنبا ىنااهفةبعش ن ةريغملا قلطناف ةيسداَقلا تدهش لاةلئاوىنا نع ء نمر اا دبع

اذه ٠ نم نوعزفب يذلا ام ةبعش نإ ةريخلا ممل لاَعفاو ريحتف هرب رس ىلع
 ِ مالا انآ انا 

 هنيدىلاانا دفا : انيف هللا ثسبف الالضانك"ةريثلا لاف مكب ءاحانن إن ريخا:يلاق هيلع ناك املا مكبحاص مجريو

 هذه انولزنن ىتح انلريصالاول اق الها اهانمعطاو ابن نم انلكا بف اذه كدالإ 0 ناكف انقذوف

 هب رانلا متلخد 1 :انق ناو ةنملا انلخ دان ومتلتق نا اولاق مككتقاذا اولاق دالبلا

 ديزانث ماطسن نب ةيما انب ىدبعلا ميهاربانب دمجاتت (الاق) ىربنعلا دمحنب ىبحو ذاشمح نبكع 4 ايدج »
 د ننال ةيس داقلا موبتناك انلةدبا نغ# ةرقن ةبوا مم نإ سأياىنثدجِبف اوصلا جاجح ! 2 ٠ عيدزنا

 لاف هونا تح > قلطن مم ة ةفجح ذخام هنا  هيلعدشف اوثمبف ةرشعىعم اوثعب|لاقف سراإف بجاصملا ةبعشنا

 موقوتي -: انيلا ىجملا ىلع ركسلج ىذلا ت تفىعديق برعلا ريثاعم مكبنا جلملا لاف هسيلع ساجر لاا

 ميكناباو نيو موقاناف مكتجاح ماعطلا نم مكحطمناو ٍفنهنم نوءبشنام ماعطلا ن م مك دالب يف نودحيإل

 3 أر اًواَف نانو الإو مرا ديل 0 ان ءاج كاذام هّيلاو 0 انطرا 9 ننس : منا علتق

 يلا اناعديف انيسفنا برم الوسر انيلا هللا ثعب 2 فرغ الووريغ انذخاو ه انيملا رجح نم نسد>ا | رحبج

 ةريغملاب ثعب ةيس داَقلا 2 أك اللاق هنا نع ةيواعمنإ سابا ىنث لوح فاوصلا جا ادحاتن م دز # لب 1 ٍِظ

 لاَدف هوا ىت م6 يقاطنا 6 ةفحج هعم ذخاوهبا .هيلعدشفا وةميفةرشع ىعما وثعاأ 1 اًمِهسرأف بحاصيلا ةييلا

 نودجنالموق منا نبل" ىهلا يلع كلج ىذلا تف رعدق برعلا ريثاعموكنا جلعلا لاَ هذ هيلع سائل اسرتىل اوقلا

 نوسحل متنا مكبلتق م ركل اناو سو موق اذ مكتجاحم امطلا ن م مكيطنناو نفتهنمنوميشنامم اهطلا نم م دإلبيف

 الوسراانيلا هلا ثمعب ىتح ناث والاو ةراجحلا دسناموقانك 0 اني ءاج كاذب هللاو ةريخملا لاَمفانضرا انيلع

 كك

1 0 
- 

 7 جه مصر“

 0 م4
66 

 ف | سس مصل ميسم مربي سس يس ماس ميس

 ايا ادب ينام 1 نمو دجدتها سا 0 امطل يناس ناسا ىلع دفا دؤانسيفا
 امد يجي لا
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 ءلعشسو ريبزلاو ةخلطو ىلع و ثامعو رميو رككواو انا ءا رحت مو هل آو هيلع للاٍلص سا لوسر زيان

 9 نينس عبس ةفوكحلاة مش نرب ةريغلا.ةءالو ثناكو ذخا قرط يا ىردا ام هللاوف هبومتشن :هياعاول قاف لاق

 'تممس ةقالعنب دايز: نع كلب رشات ديججلا ديعيفر بخ ةبيشيلا نب ٍنامغنب دمحم ان ىنزملا دمجوا ب انثدح

 هةياملأ بحي ناك هنافككد يمال اورفتتسمل ةبعشات ةايينلا] ةزانج يف لوق ريغ

 ءاجالجر نا ملسا َن ديز نع ةملسن دام“ انثث لاهنمنب جاجح انث لسمو ا انث بوم نب دما مانثدح»

 رمح لاقفانا يدان, توانل طلاق نس ع وا نم ورمع لاف رم نينمؤملا ريما لع ىسيع وا كذأتس ىذانف

 أ دقل دهشا لجر لاقق نمر لادبع وناو هللا دبعوبا م نونتكحت ام برعلا ينكيف اما با نم ىبيما لهو
 | مدقتامدل رفع دق لسودل آو هيلعللا لص يتلا ذا ر مصاف ةريذلا اهم ىتكلسودل و هيلع هللا لص هللا لوسراتعنس
 ْ ...٠ علل دبع ىلإب انك انب.لعفي ام ئرذن ام جاخ ىف اناو رخأت امو هبثذ ترم

 | نب دلا نع ىدع نب.مثيحلا انث ديشرنب دواد انث ءاجر نب ركبوبا انث ىرهزالا دمحنب نسسملا 4 انربخا
 ,تامو نينس رشع ةفوكلا ىلع ةبعش ن ةريغمل ماق ا لاق ىبعشلا نع دلاخ ىلا. نب ليعمساو شايع نبا و ديعس

 نيعبراو ىدخا ةئس ةفوكلاىلو ةريغملا نا تاباونزلا.تحص دقو.* دايز ىلا ةيواعم ةف وكلا ضف نيس ةنس يف

 ْ ه نيس ةنس كلهو
 ركبوا انك سنون نب دمحا ان, يضأقلا يراصنالا قاحسا نب ىشوم أنا قاخسان ركب وا خيفلا 4 انثدخ و

 وسع نم هتبطخ ف لان. ةبعش نب ةريغملاناك لاق لاظ نب تلده فاس نب لال نع نيصح نع شايعنا

 لاق يودعلا ليفت نبورمتنب دبز نب ديعس ىبنج ىلاو ىلع نم لانو 2 وه انيبف هنم نولانب ءابطخ ماقأو

 تقدصا شاملا لع كفاح ولوةنللايفمماةعستلا لعدبشا ءالؤهلاقوأ ا ذه ل وهامىرتالالاقوهدس ىننرضف

 نمر لادبعو

 1 « | دايزالاموقلا برضو ةرينلا اجنْذا حرفو

 ناك هنأ كريما اورفثتسا ةرينلا ةز انج يف لوقت اريرج تعمس ةبقالعن ذابز نرع 6 كءرش إ»

 * ةيف اعلا بح

 يسيعوبا نمو رمتلاةرمنينمؤللا ريمأ ىسيعوبانذأتس ىدائفءاجالجر ناسا نب ديز نع ةملسنب  دامج 0
 نرلا دبعواو هللادبعو.ا اهم نونتكتام برعلاى نكي اما با نم ىسيعل لهو لانقق انا ةبعشن ةريغلا لاق

 هيلع هللا لص يننلا نا رمع لاق ةريقملا اري ىتكرلسوهل اوديلع هلالص هللا لور تعمسدقل دهشا لجر لاف
 تاياورلا تصدق هّللادبع يباب هانكق اني لعغبام ىرذمام جلخ ىفاناورخأتاموهبن ذنمم دقتامهل رفغدق لسو
 ةنيسح ةنس كلهو نسب راوىدحا ةتس ةفوكسلايلو ةزيينلأ نا

 هتبطخ يف لان. ةبعش نب ةريلا ناك لاق ماظ نب هللا دبعنع فاس ن.لاله نعنيص> نع شايعنب 4 ركب وبا
 مديل ىنب رضف ليغ نيو بع ننس دس زنن ديممل نيب لاو لع نعلانو تطيع هامنيف هت ولان ابطخن ماقلو لع نم
 «كثندللا: *تقدضل رشاملا ىلع د تباحافأو ةنجلا ومما 0 دهش'لحرلا ١ ةهلوقاممرألا لاقو

 م



 «()جظ  ه«ةاحصلاةف سسباتكإ»ا ه4 «  صيخلتاوم كردتسلا ولا

 انزلا تيار لاق تيا راملاةرظنذ رظناهيخال لاثمج رتساف رظنفة ركب ول ًادياوماتف ىماوموقموقلل لاف فال

 هلها ىلا فرصتاف لاق مثاولاق مكيلم هلل دهشا لاقانصحانزلا تيأر لاق تيأرام لاقرظنف رظنا كنا راملاة |

 دي ثنيليلف ملسودأ او هييع هللا لبس هللا لوسر بحاص عيظف سماداناف ىأراع باطما نب رمجىلا و

 كِئش.ريما اهيف ِتنا ماياةن الث مانا ةريغملاىلا ىسومو أ للسراف ةرصبلا ىلت اريما ىرعش الا ىسوم ابآ ثعب

 ناكنا كل ليوو كيلع ابوذكم ناكزا كل ىبوطايف هدوبش وةركب وناو تنا لحتراف مبارلا مويلا ناكاذافأ.

 تاهلاقف نينمؤملا ريما ىلع ةنيدملا اومدق تح ةبعشن ةرينلاوهدورشو ة ا 5 وقلالحتراق كيلعاقودصمأ

 يسر انصحانزلا تأ رفا ديلا لق ديشف هاخا هّللادبعانا 1 ومدقم * انصخانزلا تأ رينا دبشا لاق ةركياباان كدنعام

 نينمؤملا ريم تاكل قا ذايز الا ءوقلا برضو ةريغلا اجتذا حرفورمم ريكف كلذ ءاروام ئردا الو الاعاسفنإ

 مسن ةنس يف هلافو تا وج نينار قا رعللا رز ةبتعىلو هنع هلل ىضر باطما ن رم

 ناكم هللا هجر تاف قب رطلايف هتلخار نع طقسفاهمم هصلختا هللا وع ديو كل د هركس ةلما نان ع

 *« ناك امة ريغملا صا نم

2 
 ل

 ناك و :ةبغش ن. ةءريغملا ابحتتفالبقو ةونغ تارفلا متفناك اهفون زفع ةنضر صم تحتقلاققادسا ندا

 *ناكام ةيسسملا ليجما سما و هسغاأأ) ١

 ىنث دح ىلكسلان ماشه انن ىرسلايبا نيدمحم ان دامح نب دم انب ىدا دغبلا هللادبع نب ريب للا « ىتت دقن

 « لاق نا تلام هللا وف ةبعش ن ةريمملا ةفوكلا ريما انظف ش

 فقرعت ساالا ون ملا ين اور هيلع .* فرم“ ةريفمل ايرايذ مسرا
 فصش شرعلا اذزا لعاف لوعرف و ادع نام اه تيقبا دق تنك ناغ

 تار لاق ثيارام لاق رظنفرظنا هيخال لاق م مجرتس اةرظنف ةركبوبا ًادبف اوماقق ينم !وموفت موق لاَتغإ
 بحاص عيظفرم | هاناف ىأراعع رم ىلا بتكحو هلهها ىلا فر ضناف مناولاق مكيلع ع هتلادهشا لاقت انصح انزل |

 ةرينملا ىلا ىموم وأ لسر اف 5 ةرصببلا ىلع اريم | ىمومابا ثمبن ا ثبا. رق ملسومل اوهيلع هلال هللالوسرأ|

 نا كلىبوطابف هدوهشو ةركسبوباو تنا لحتر اف عبارلا مو ناك ا ذاف كسفنر يم! اههق تنا ما ابا ةنالث مانا

 ةركسب ايي كدنع ام لاقف سمتلع اومدقىتح اولحتراف كيلعات ودصم ناك ا كلليوو كيطايوذكم ن ءاك |

 دهشف هلأسفق لجبلادبمم نب ليش اوم دق:مث كلاذك د هتف هللادبعاي| اوم دقمت انصح انزل تنار ياكبدا لاغأ

 رمتربكلا كلذ ءارو ام ىرها الو ايلاع اسف تعمس و فاحل يف امهر لاق اذايز ايتضا  اوكسخإ

املاقف ادانز اوم دقم كل ذك د هشفهلأض لجبلا دبعم نللبش اومدقمم ْ
 ا لكستمو فاحل قايتأل لاف تار

 نع دعس ميهارإ نب بون. دم ن. دما انثناملسنب ىيحننب دمشانم ينقثلا بوقعين. دمجا 4 ان دح 9

 ن٠ ناكف ه دبعب هيلا بتك و ةرصبلا ىلع ةبعش ن ةريغملا رمعصاورمتىلا هجو.و ناو زغن ةبتع هفلختسا |

 ْ سوما اذه نملاقق لجراريط فقو هب رفح ىف داق شن ةريخلاةزاجايدبش لاق ىدنكلاديمصت نعود ْ
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 هولا بدر دتا» هنو - هس كومبو
 َن ١ بتكدق رم ناكو دن وام مون نرقمن نايا ةرسيملع تنكو نادم تحتذواسوتف باطل انب رمعل

 نسشانلاةبمجو ةرضبلازا وي دعضونملوا ت كو ريل ريمالافةفذح كلاه ناوةفددح ريمالافنامنلاكلاه

 مالا كم حاحا و وا

 : 00 و لف وت اكس هي رحنا

 كعاخ ناسانلا تناثدحتالو لس و هللاو هيلع هللا لضيىبتنلا رنقيفتلز , كيا سانلا ث دحال لسو هلآو

 لاق هما نع ىندثلا ىبس واني دحو رتب لاق © هيلا همقدف هلوانتف همقومى ار دقوهنع هلا ىضر يلع زيف هربقيف

 « ةيواعم ةقالخ ىف 4 هس نتعمس نء 5 :اوهو نيس ةترينابعش يف ةفوكسلاب ةبمشن ةريغلا تام“

 نيدمشان ىعلطلا قوز نص نب ةبطحق نب دمت نب هللادع 9 دهازلا ناملس ندواد ندم ركبوا« ندع 2

 لاق ةركب يبانب زيزملادبع نعرب ركنا بحاص نيكولا ” دام نب لين باتعو اذن ىرمعلا ينل ا ركلا فا

 ةركلا وبا هللاتف هيلع سف ةركب يلا ىناىهتاف بصق نم ذئموي دجساا ودجسلا لالظ يف ىثمع ةبعشنب 4

 هرادف سلجريم الا كلذ كل سيل ةركب واهل لاف مكيلا ثدحالاق ةرامالاراد نم كج رخ اامريم الااهس

 بايىلا مده قي شالا تاي م لخ دق مسام أل: رك ااي لاق مرعم ث دخت ءاشن نم يلا ثعب
 اذه ىلع ىل سيلة ركبوا لاق اهملع لخدف:قزرط ةأرااراذ نيبو للادبع ىنا راد نيب و لاق سدق نم اوشا 0

 ينام دجو لاقف عجر نا ثبليلف رظنف قلطناف ةوكلا نمر ظنا ىف رغ نم قترا هللاقف هلمالغىلا ثعبفريص
 قال

 ةئلذح زيمالاف نايثتلاكلاقل نا بتك دقر م ناكو ددو اسمو ن رم ن ناهنلا ةرسيمىلع ت تتكو نادهمأ

 ةلوكتلا تيلآلو اوطعيل سانلا تعجو ةرضبلان اوبد مضو نملؤا تدك سما ريمالاف ةق دم كللع# تن او

 * ةيوملايلوغ املعاناو لتمف رممل

 ربقفف همعاخ ةزيخا قالادلوب لاق لاق هد نع هنا نع ىلعن رمينن دمج نب ةللادبع ىثدح « ىدقاولا |

 سائلا ثدحت الو لس ودل اوهيلع هللا لص ينلازبق يف تارت كلا سانلا ثادحتبال لسوهلاو هيلع هللا ليض وبلا

 هيهيلاهمضدف هلوانتق همتوم ىأردقو ىلع لزنف هربق يف كعاخ نا .ٍ

 ريغصلا لآ هنع اسوا انك لق ةركبفانب زيزعلادبع نعربركلا بح ايم سكوات لالدلا« باتعوا »|

 | باي ىلا مهقتىح رضصالاا باي نملخ دق عتص اامب سأبال ةركباابااي لاقمبعم تدحتتق ءاشد نمدلا ثيل
 اذهل عيل نس ةركبوبا لاقف املع لخدق ا 0 راارادزوو ةركح يبأراد نيبو. شيق نم ةآرضاوجما ا

 فايف اههسدجو لاقق مجزنا ثبلب ملف رظنف قاطن اقةوكسلا نم رظناف ىفرغ قئزا.لاقف هلءالغ ىلا تمبقربص

 لاق 019! ١

م. نب ليشو مفان هوخخاو ةَر وا دجسملا ق ىذنلا|
كب ىنا ىلع لسق دجسا لاللغ ىف ئئثمي ةرينلا ءاخ دي

 ّ ةر

 أ ريمالا اهنا كاذ كلل ةركبوا لاف مكيلا ثدحما لاق ةرام الا رادنم كنج رخأ ام 0 م

 اخ دبس نب لبشو عفان هوخاو ةركبوبا تناليغ باب ني دجسملا ىف ىذا ريغصلا باب نعاس برا
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 كسر نت طاب ديول يب سيسوسأ» رومي

000-97 

 «0(4 جا ١ .«ةلحملا رتاباتكؤلل  «ه:) .٠ أ سيل كلو تسلا
 ته هنع هللا ىطر ةبعتش نيب.ةنيتملا بق انه ركذ زس , ١

 : اركتنش نا صون د نسر هيو ْ

 * نيسمح ةنسأمم تامو ةفوكلاىلو هللا دبع أبا

 ىنيدملا ن لع انيءاربلا ندم نبدمجات' ى ره الاد نبأ نسحلا انربخا ىلا بوعي نبدمحا# ىنريخا »8

 نب ةبيش نإ دق نبورمع نبدعس نب ورمعنب كلام نب كااعم ئإ, دوجنست صاعى نان .ة هبعش نب ةريغملا لاقأ

 * 7 0 ةمركعنإ 0 زا ىه نإ ذك ْش

 ماقول 0 5 ب درت يرش رو كلل ٌْ

 « ىسيعيتاب لسوفل اوهسيلع هلاص هلال وسر
 ةيعشْنب ةريغملا لاقرمعنب دم انت عس رفلا نإ نيسملا انن بما نب نسحلا انءينامصالا هللا دبع وا « انثدح »|

 نب هبنم نب ىصقهمسأو فيت نب فوع نب دعس نإ و رمع نب ب مكن ب كلامنب بتممنبدوعسمنب راعى ا نبا:
 ناكو هللا ديعابا ىنكيناكورازت نب رضم نب ناليغنب سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنمنب نزاوه نب ركب |
 هللا ليصهللا لو سر ىلعم دقاح را هدحايفدجوالا نبرما هر دص يف دج ال ةيهاد ناكوئ يلا ة رغم هلو لاق

 تيناكيف.ةزيمملا.لاقتف رحم ا كرم تنل ةئلن ةقيقلا ديف ةيع ذللا ةرمعارمتعا قح هلم ماقاورلسو هلو هيلع ٍْ

 هنيلعدلا لم ئبنلاءلاواةنع هللا هر قإ دضلا نكبريفا عمن وك ةتنكو ايف :هنساعيجح ةرفس وأ ١

 مدق و مس و هلآ هيلع هلا لص هللا لوسر عم دهاشأا كل ذ دعب ةريخلا دهش وهن زي نميق لسوهلآاوأ

 يلا برح نب ع بلع هللا لص هللا لوسر هثمب و مهمرك او مهلعمملزت اذ فيت دفو

 # بولا 0 2

 سو هلو 8 هيلع 0 يو ع ةيعش نب ب ةريلا وع رار ونا ْى * دح قئاطلا ثراحلا

 م نيملسملا عم ماشلا حوتف تادهش مث ةماملا ت ده ةريجبلا لهايلا هنع هللا ىضرق ب دضلاركب ونا ىشعب

 تيلوو متسنو ىلا ديت لوسر تنكو ةبس داقلا تدهش م كل يملا حو بعت يضاف كم هلا ت ديب 1

 م نيد ةنس ةفوكلاب تام قتلا هللادبعوب | ةطش نب ةريثملا لوس

00 
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 : هللا لص هينا زصبسز ىاثك لاق ةريغملا نع هبا نع ملسا ندؤؤغ هفجرتت نا ماشه نع ب يرملا دب زين < مانو
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 4 اهديك نزل

 خخ .«ةاسملاةرت باكو 4« 89-  «صخللاعم كر دتلا »

 ايوخنولااب 01 نأ هلت نع لسوهلاو هنيلع هللا م هللا لوسر ىهنف ءاؤدلا يف توك

 0 « +: »نأ بةليهمةل ميسر قتلا ضاتلا قانوب قايل اتفاقا 5 يح
 نال ادب نب بسم 7” ىبرحلا قاَحشا نب ميهازنا انث هنؤلاب نب دنحأ نب , دمج ركب ونا « ىتدح

 | 1 ل ني ةنس قوت هللا دبع أيا ىدك وفا ماه نب هللا دبعنب نامههر دبعنإ صاعلا يلا نبأ

 | نعةبعشنءميهاربا نإ لص ان 0 دماح انث ىفاشلاهللادبع نب دمخ ركحب وا « انربخا »

 ةركبوب هي ا ا لا م نامثع ةَراَتج فنك هبا نع نمحرلا دبع نب نبع

 ش ه المر لمرت لس هل او هيلع هللا ىلص هلال وسر عم انتيأر دقللاقو هطوس

 ه# ىدمااذلا فوع نب نايفس فانم رك د زههح

 0 ا هللادبعن بصعم ا نرملا قاحسانب ميهاربا انمهيولاب ندمحا نبدمح ركبوا # ينادح )ف

 وهو ءاّحسو ةدجتو سأبهل ناكو لسو هل او هيلع هللا لص هللا ادب 77 هع لهل نع يةملنلا ن رع نإ

 |ناسح نب ث راما احا ى ركبلا ناسح نناسح لتقن مم ناكو ىبسو لتقف يلعمأيا يفرابنالا و تيه ىلع راغا ىذلا

 |متافاحا نا هتطخق لاق وهن هللا ىضر يلع ب تطقت ة ةمرخ تنن ةليقعم لس وهل اوهيلع هللاللص ىنلا لعدفاولا

 ١ يف لمحتاك هنالومو هما مظعي هن ةنواعم ناكودن واعم مأبا يف فئاوصلا لع ناكو راب اللاو تيهىلع راغادق

 ليقف حرا زملا هوعسم نبأ تئارضلا لع هدعلة نواعم لمعتساو حراق فلا ىلعدحا ولا س لح ا

 «رشإل
 امميش ف وعنب ن.ايفس ناك اك « ةبيلص ة انق د ومسم نب اي ا

 دو درا تجارزرتاا يوي ضر نرخ 30: اا سل يسرا د

 ٠ اهموس فوع نب نايقس ناك اه ه رصيق نبا دم ذ ومسم نباب مسو

 ا اميطي يح سانلا يف ام مهن *. ةليبق مورق نم عرق نايفس و

 1 1 ل ل
 اوهيلع هّللاىبص هللا لوسر ىهنف ءاودلا يف نوكي عدفضلاركذو ءاودلا بط هدنع

 ١ «هلتق نع لسوهل

 ظ 2( ىنتثلا صامل يلا نب ّنامع زيدح

 ٍ «تلادبعابا هانكو بمصم هلا نيس ةنسفو

 ليت :ًاردقل ةركب وبا لاعف ضاعلا فا نب نايتع .ةزانجف ناك هنا هسا نع ةنيعزع ةمشنع ميهارانب « لم

 : ٠ المو. لمرت ملسوهل اوهيلع هللالص هلا لوسر عم

 ظ #4( صج لها نم ي دماغلا فوعنب نايفس ]8»-
 يذلاوهو ءاخيسو ةدجنو سأب هلزاكو لسودل اوهنيلع هللا لص هللا لوسر بعص ىريزلا بمصنم « لاق )
 دك ةيواعم ناكو ةيواعم مابا يف فئاوصلا لع ناكو يبسو لتصف لع مايايف ر راياالاو تيه لعراغا

 « رانا لعشر سان ايفلمحن ناك هنأ
 ب ببي ب بيب سرسور 9

 مريم 0 1



 «(0)جإ» «ةءاحملاف رسم باتك» م« :هط .٠ 4 صيقلتلاعم كر دتسلا ]9
 نجر لادبعنب ةئيبع ان. يرقملا ديزي نب هللا دبعانث سوم نب رثثب انا قاحسا نب ركب ونا خيشلا «انثدح ف 1

 نر لاجر لمْ ةزانملا ماما ىثمع دايزو ةرمسنب نمحرلا دبع ةزانج يف تجرخ لاقدبا نع نشوج نبا ٠

 نس فق ركب وب انمسلف لاق مكيف هللا كراب ادي ور ا ديور نولوقتو ةزانملا ماما ميامعا ىلع نونثمي هيلاوما

 مرك يذلا وف اولخ لاتف 0 ا

 «المراه لمرن ناداكل اناو ملسوهل اونهيلعّللا لصاملا لوسر م انتيأردقل لسودل اوهيلع هللا لص مسالا يناهجو |
 رع نايس ان ىديجلا انث ىبوم نب نشد ادح (لاق) قاحس/ نب ركب واو ذاشمج نب يلع م« انثدح ف

 * سمش دع نب بيبح نإ ةرمس نب نححرلا دبع ان:لومت نسملا ممس ىسومينا| ّْ

 سه هنع هللا ىضر ىميتلا ن امع نب نمحر لأ دبع بقانم رك ذ زيوس ا
 ترب نمحرلا دبع لاق هلل دبعنب بعصم انث ىف را قاحسانب ميها ربا انثدحهي ولأي نب ركب ونأ ©« ىتادج |

 ناعدج تدب ةريمم هماو هللا ديبع نب ةحلط ىخا نأ وهو ةسم نب منا نإ كاعدم نإ بءكن ور حن تا

 «* ىشرعلا ناعدج ن هللا دبع تخا نا وهو ةرم نب مل نب ادعس نب تنك ت ورم نا

 هن تاع قالملا كفو نإ قااحسا انث ءاجر نب دم نب دمع انث 'يناهنب طاصنب دمم م انئدح

 مدتفلاءوب تملسا لاق هيبأ ن نع ىلا نت انعو نمر لا دبع نب نامع انث ىميتلا ةحلط نب دم ان ىرهزلا

 » لسو هلو هيلع هلا لص هللا لوس تس ِ

 نب نامتع انث ىميتلا ةحاط نيدمتع اننث دامخ نب ميعن ان ينا عشنا دمت نإ لضفلا انث لمؤلا نيدمح 4« ينريخا أ
 [تكلئاديمو لدن زلانبا هبىصافريب زلانب ا عمن مح رلادبع يبا ب يصالاقىحا يتريخا نامعنن نم رلادبعأ

 ةيايع قيل اليل ءريكلع ليلا سنا مل

 دلاخنب ديعس نع بذي نا انثىسومنيدسا انث نآماسن . ميرلا انث بودي ندمت سابملاو ا م انئدح لف ظ

 عدفضلا ركذو ءاودلل لع هدنمرك ذ ذم و هل اوهيلع هللا لص يتلا نا يميتلا نامءن.نءرلادبعنءيظراقلا "2

 كلا ا نا 2

 نب نمر لادبع ةزانجف تجرخ لاقهيا نعن وج نب نمر لادبع نب ةنييع انئ«ىرتملا نمر لا دبعوا لف ا
 انّمحاف مكيف هللا كر اا دي ورا دم ور نولوفت ووهباتعا لعذوشعاجر لم ةزانملا ماما ىثن داب زو ةرمس ا

 مما ردقل لسوفلاو هيلع هللا ىلع متاقلا يناهجو مركىذلاوف اولخ لاقو طوسلاب ىوهاو ةرصب و بوأ
 «المرا لمرت ناداكتلاناو لسودل اوهيلع هَللاَلص للا لوسرأ

 تن ئستلا نامع نب نمر لا دبع زدح 7

 هرعت ةللف نان يلا لأع افيوب هللادبع تخا نباو ةحلط يخانبإ 0

 ةبعكلا دحسمىف نقدق رييزلا نب هنسمأق نييزلا نبأ مميبا بيصا لاقهيخا نع نحزا دبع نب ناو 4« نعسأ

 * رثا خيل هزي علييكلا ما م

 ظ0 م 2 فلات ٍِظ

 | 7 مح نام نب حتزجرلا دبع نع ىطراقلا دلاخ نب ديمسنع 4 باذن! نبا 1

 تقانمل

 يدل نامع نب -نمحر لا دبع

 4 + فاقت 6 6

32- 



 11 تا ا /« 48 ١ ©« ضيخاتا عم كر دشسلا» 22“
 ا

 هم

 ديرتح نع .ةريخملا نب ناهلتمانن يلعنب مصاعان ىسودسلا صفح نب رمحانا' قاحسا نب ركب وبا خيشلا 4 انريخا جا
0 

 اونو خدع نوكيم .لسو هلآ او هيلع هلا لص هللا لوسر لاقل رذىنانع تماصلا نب واد در ْ

 ل م : م هو وول دا ع

 ْ ماحس. هيف ن ودوءباال مث ةيمرلا نم مهسلا جرم مت ني دلانم نوجرخ مهقار زواج الز ارقلا نؤرقّقما|

 ش ( هيلع هللا لص هللا لوسز نم هتعمساناو اذهنم كيما امولاقف ثيدحلا 0 00 نم| ثلا

 1 1 0 ل لا دج ا رام يس 0

 ا | مالغ اناو راصنالل الخت يعرا.ت تنبك لاق ىراغتلا و رم نب فار همم نع ىر افغلا ورنب يملا نإ ىدع ١

 1 طقس املكو لخنلا مرثالف لاق. لك ١ تاقف لخنلا ىءرب م مالغ اب لاق ملسوهل اوهيلع هللا ض ىتلايف ارفأ ٠

 ٍْ : «هنطب عبشا مبللا لاقو سار 006 ابلمسايف

 ! لضفلا ان ىزورملا د سان. ذاعم ان ةرسيم ىلانب ىو ا أن ةك« ازا قاحسانب هللادبع #« هاايربخاو »

 يودخافار اضنالل دان لطر تدك لا ئرانتلاورم نبمفار نع هبا نع رفعج ىلانب باص انت ىسوم نبا

 لسؤدل او هيلع للا اص هللا لو سرلاقف انلختىرب اذهاولاةف لس ودل "او هيلع هللا لص هللا لوسرولايف اويهذف

 « كاوراو هللا كءبشاوقوام لكف لاق عوجلا هللا لو رايت اق مملخن يرأ | مفاراب 2

 : سك[ هنعدللا ىكر ئ نش رملا ةرمسس نب نة رلادنع تقانم ركذ يبس 6

 لاةىريإزلاهللادبع نب تعصم أن ينرحلا قاحسا نب ميهار أ ان هنولاب نب دما ن دع يروا اندسو 1 ظ

 نب في رط نبو رمت نب بعك نب ةع رفلا يلا تننىورا هماو سمش دبع نإ بيبح نب ةرمس نب ن# رلادبع ديعسو أ 5

 «هبزانج يف ىثمو دابز هيلع صو نيسمح ةئسةرصلاب يفوت 203 انكي كلامز منغ نبش ادخ نب ةمدلع نب ةعزخ 53

: 5 : 
 4 1 ِِه ُُ

 يك اعوفرصر ذيلنا نع 00 ١ ١ هللا دبع نعلالهن كيش“ ن نع ةريغملان نائاسان' ىلع نم مصأع هش

 كودوعإ الم ةيم رلا نم مهسلا جرم اك نيدلا ن* نوج رخ مهبق ارزواجم الزارقلا نورك ىتما نم موقىدعب
 : زيي اهجت اياز هنم كاع امو لافتات مقار تيقلف تماصلا نبا لاق قيلحتلا ماعسهف ْ

 *(م) لسو هلاوهياغ هللا لص هللآكوسر '

 مالغ الوراق اللالخم ىرا تنك لاق ور مت نت مفاره نع ورم نب مكملانبا ىنلدح ناملس نب © ريتعمإو د

 سا حيسمم طقسام لك لاف لك |تاقف لخنلا ريم مالغاي لاف. ل_سوهل او هيلع هللا سم ىبنلا ف ارف

 ْ ١ نار هنطب ميشا مبللا لاق و[. |
 *« ثيردحلا الخ يمرا تنك لاقو ورم نب مفارنع هبا نع رفعج يبا نب حلاص انى سوم نب « لضفلا | بي
 2 ش 5520
 -4/ ىمشبعلا ئشرملا ة رمس نإ نم رلا دبع ردح يا

 « بعصم هل اق نيسمح ةنس ةرصبلاب يفون

 نعرانعوا» دلت



 ١ ديما نم نا ارقلاذو - نامّؤلا نِخ خايف ٍنونْوكِبا بشل !ومحرلا يرق 3

 _400جإ» 4 ةباحصلا فرم باتكك»_ 4 اعط ١ 4 صيقلتلا م كر دتسلل 9
 ةدنق نم ةيلا هنيولمفلم ءرفلا ةمسق يف مكسحلا لمفالا ها ةن واعمزاو مب همسمف مكعيف ىلع اودغانا اق ايل

 » مصاخعى لا لاقواهف نف دو ه دوبقيف تا هشحو

 ديم اننا ةملس ن دامتانا لاهم نب ايست زب. زعلا ديع نب قعانا قاحبسا نب دجاركي ونا خبشلا «انثدح 9

 نينار مج هيقلف شيج لعىرافغلاو رمينب مكمل لمعتسا | داي زذا .ضردملا نع ديهنشلانب بيبح نب سن و وأ
 لسو هل او هْيطهَلا لصهّنلا لوسرنا رك نئاما كتفجاميف ير دبا: هللاتف نمانلان يب. اهف ةرامالا راد يف نيصحن

 سو هل اوهيلع هللا لص نلا لاَمف كتم اندكو داف اهف ميل د ماقق رانلايف عّمف ق هريمادل لاقيت ذلا هنلبامل

 اذه «ثي دل ا اذه كركذا نا تدرا امنا نارمع لاق 0 مكحلا لاقهللا ةيصعم ف ةعاط الرانلا لخدلا مف مقوول

 * م اج رخم لو دانس اللا حي ثدي

 ىحجلا ب واعمنت هللا ديعانن' ىرتستلاقاحسا نب نيسحلا ان تاج ربما قانا نب دمت نب نتيبحلا # ان ربخا

 لجر هللاقق كيلا ذخ نوعاطإبيرافتلاو معن. مكسملا لاقلاق نسمل !نع ىلا وبا ان ىئاطلا ديبعنب ليججانم
 كتل اقول كدحا نينغإل لوقت لسو هلاوهيلع هللا ها ل وسر تعمس دقواذهوهت مل موقلام

 ءامدلاكفسوناببصلا ةراماو طربشلا ة رثكو كلا مي انس راب ىنكلا او متمدسام تدنن ادق لاق هيلو

 *«ريم 8 ءارقلازو ذم نامزلا رخ 1 يف نوؤكياوشنو محررا ةعيطقو

 تي امهنع هللا ىطر مكس اوجا ىرافؤلاو رمينب مفار بفانم رك جس

 نب م ذجن عدجن وركن ' مفارو لاق طايخن ةهيلخان اكتت يسومانت بوقمينب دما « ينربخا

 *« نيس ةنس ةرنعبلاب نانو يراها ِثراحلا

 هدوققتاف هسحوودبق نمهلاه خو لعفام 'ينثلا ةمسق يف مكبحلا لها | ,ةنوامصلاو مهب همسف مككيف ىلعاو دا

 0 مصاخم ىنالاقو اهيف نف دو

 نيصح نبا رم هيفا شيج ىلعو رمع نب مكملا.لمعتسا ادايز نا نيبملا نع سوو ليج انس هز نب دا

 ملسوهل اوهبيلع لا للص هللا لاهضا نا ركذباما كنثج امف ير ديا هل لاَتف سانلا نيب امف ةرامالا راذى

 عقوول سو هل و هيلع هللالص ينلا لاف سم انكر دفا مقبل ماقف رانلاف عمه ةءزغما لاقىذلا هيلبامل

 « مص «ثردحلااذه ك رك ياخي امانا رمع لاق ىلع مكسحلا لاقاّللا:ةيصعمىف ةعاطالرازلا لخدلاهيف

 نوع اطايو رمع نيمكبجلاا لاقت لاف سملا نعؤعلا وبا ىف اطلاديبعن ليج انن يحج نواعم 4 هللادبع )»
 توما مدا نينيت اللوق لس وهل او هيلا لص هللا:لوبسر تممس دقواذِه لوزتإل هلل يقف كيلاو ذخ |

 ءامنإاكايسونايرصلا ةر هز راماو ل 2س هناا ة رثكو مكحلا عي اتسر خا ابا ينكلو متمسأم تعيس ِدِق لاق 9 لاش

 به مكلملا وجا يرافنلا و رم نا عفار ]ينج
 « نيس ةنس ةريجبلاب تام ةيلج لو

 اي نس وحل ف مم اق هم ادعو هي مش عب «>ز

 ف



 - ا 0 5 "0 و يب

 مش لا ما مالسلا واجر خمس نمل لعمل هللا قاف ذيعىللع اهترضرالاو تاوأيسلا تناكول هللابمسقا ىلا م

1 

 لثموا اذكه مالا يراك اذا لوق لسوهلآ, اوهيلع هللا لص هللالوسر كمن ا ليلخ تعمسينا لاف

 _ *(0جإ»  «ةاسفلاةةرسستاتكإل :»2:«  4 صيخلتا عمك ردتللا
 لاقةرتعوب دتحمانن دو اد ن'نايلش انت ةتسنر هللادبع نب داس ينابنس الا هَتلادنع وا 4 اندخا»
 ةليعلو ةنانكن. ةاتم دبع ركبنإ ةرعضن كيل نإ ةليعن نأ ثراحلا نب مىدج نب عد. نور من مكملاو

 1 ناسف َن دايز هالوفاملزف ةرصبلا ىلا لوحتم ضبقىتحلسو هل آو هيلعشلا لص ىبلا فض كيلمنب زافعوخا

 0 ْ «نيتنح ةنسام تام ىتخ ناس ارخىلغ َلزإَو املا خزف ناس ارخ ىلع

 عدلا ندم انن نمسا ل اضن ترامء نيىيحان رجاتلا هللادبع ندم نقمجو ا «اانزبعا »

 هءاخذا ىز انلا و ريع مككطادنع ت تكل اف بج احنا نغولا يلع تام ىقسادت ضنتلا

 معاالا اذه ىلع انناغا نمقحا' كنا"كل لوقا خاتمو لروما نا لاقف هنع هللائضو تلاط ىناَن يلعلوسر

 # بشنخ نم ميس ده اا1ليه

 ١) ا اييتش نب ذا تمس اظفاملا دحمنب نادبع اننورع ئرافتلا نحرلادبع نادحم م قربخا 5
 ظ 1 يم هالو !دايز نا 57 1و هياع هللا لضىبنلا اؤبحو متن ةلعو ورمحتن ' مقا رو هر<نا

 تبرحت ءاؤةن , واعم"نمرخآو ذابز نم هيلع درو هنلع رق باتكيف ورعوهو هسفن لغاع دعنا هنافو ببس ناكو

 ةزخ نأ م اج باقم ورع ننصح ةربقميف اميمج انفدف ىملسالا ةددرب هلبق تام ناكو ورع تامو هنوغد

 اممربق ترز دق ىركسلا *

 ماشه نعىرا زفلا قا>س ايبا نع ةرثعن ةبوامضا رضتلان نجا ن دمج 3 هننولاب نب ركب ونا #ىن ” دفع

 دفن اما.ةاي زهيلا تكف ةريغك مانغاو واضاف ناسا رخ لع ىترافتلا وزمع مكتمل اياز تطاق نسل نع
 دا نرلاكلاةظفالإ ذب 3 لخلل ني منع الو ءانرفضلا و ءاضيبلا هل قطص,نا بتك نينم وااريما ناف

 نبنم ولأ ريمأ ناتك لقا تاعك تادخو ناو يش اولا قدرا ”نجراتنك اك لق حربتك كلناذ دمباما مكملا

| 

 انداتم

 لاَثق لعل وسز هءاجذا ىرافتلاو رمت نب م كلا دنع تنك لاق بجاح ىنا نعىبا ىنادح ناماس نإ( رمتعم إف

 هل اوةيلع 7 ا ىلدخ تانيا لاف ضاالا اذه لعااعا نمقحا كنالوق قينم وأ ريمانا

 ْ * لم“ نم افيسذخحتا اذكه مالا ناكاذا لوق : لبو

 ظ ورع وهو هسف في هيرو لو بلبس ناكو ناسا ا ورحن مكملا ةيواعم يلو لاقزايس ن دمحا »

 *« اعيمج انفدق ىملسالا ةديرهلبةتامودل تديحتداف دايز نم دروهيلع ى  رقباتكيف

 مئانغا ىباضاف.ثاس ءارخ ىلع مكلملا دانز ثيمنب لاق قيل 0 نماشه نع ىزازفلا 4 قاحداونا ف

 ابمذ نيمابلانب مسق : الوءاضيبلاو ءازفضلا هلقطضي نا" ضركييتم قال ريما ناقدمباما دانزهيلا تيكف# 2
 تناكولهللاب مسقا ىلاو نينم ولا ريما باتكلبق ةللا تاك اخ دعو يلا دعلأما مكحملا هيلا عنكم ةضفالو

 ١ ترا ىداق ٠ - دل ها و مالسلا واج 7 هلأ ب ترف قد لاق ءاةدعلا انقر رضرالاوت اواسلا
 3 م

: 
 | ودهن



 تت نينصن بسرد بع

56 

 مس م يم

 «(0ج » . 0« ةاحضلاةفرمم تاتك» 2 4440 .. . « صيخنللا مم كر دتسلا»
 ن ب.كص نزلا نب كلام نب م يفملسو هلاو هيلع هللا لص هللاول وجو بايصا نم تفاح نع

 «لسوهل اوهيلع هلا لص هلا لوسر نعاني دج دع نوت نب داو

 نب بمكو لاقرمنب دمحشانم دواد نب نامل سان ةتسرنب هللا ديعنب دمحاز ىناميصالا هللا ديعوبا  انن دج ف

 هللا لص هللا لوسر نع اشوه و ةملس نب بعت 0 نإ منغنب د اوس نب ع نيملا نب ١ بمك ىلا نب كلام

 دبشل لو ثنرا واحرج رشع ةعضبام حجرا دحا بمك دبشو هللادبعإبا ىنككليقاهفذاكو لسو هلآو هيلع

 دحاوهواهنع فاخم هناف كوبنالخام لسو هل او هيلع هلل لب لا لويس عمابلل هاشيملاو قويت دهشواردب

 نايفسيبا نإةنواعم ةراما يف نيسمخ ةنس كلام نب بعك تامو مهللع بيتم كوب ةونغف اول نب ذلا ةنالثلا

 * ةلنب نيعيساو عبس نبأ دئمو: وهو ٍْإ

 نبا نر رك ناس ظفايملا يسع هيد ..حرلا دبع نب دمج ميمنوا © ىف ريخا إف

 ناهدج نع هربا نع ةرج نب بمكب ق اج سا نب دعي ىب ربخا يملا ىتثملا نب ىيحماننو رمنب نجحرلا دبعاتن ةناكىفا

 «نيتدجبم وا نيتعكر ىلصي نا هبادا ىلع وهيلع ببني كلامنت بعكس م ما لسوهل او او هيلعتنا لص تاون

 قدح قاحسا نانع ءريكين سنوانب ر الا ديع نب دييحا اب تباوقعبإ نيا 1 انادي |

 معان 0 دفشا دنع ملجأ نإرةيديلس رت خا نقلا : رجب ف نيكي كد

 سوما اوهيلع هللا للص فالوَسر عيابو ةيفعلادهش كلامز ب ناو هدحأ 6 نإ هيد راض +

 يريد !ءام ساو اور تأو دقؤلا ءالؤه اب.رورعم نب ءالربلا انل لاعف.هن: دلا نم جاديح يف انج رخ لاقاهب ا

 هل وطن ثيدحلا ركذوربظن ىنم ةينبلا هله عدل النا تمأو دقلاف كاذ امو انلقلاق الما اهظينوتفاوبا|

 + ةهةاع هللا ىذر هاي اكو ءاربلا ركذ يف هتجرخادق ياىننظاو 1

 :.. سك[ هنع هللا ىم ريراغتلا وير مج نإ كيلا بقانمركذ زج

 رمغم ةديبعوا ىتادح جا مالس ندمان "ةفيخو ناار انم ىنزال ّتادبع نب دحاد#وبا « ينربخا ف |

 نب رك نإ ةرمضنإب كيلمنإ ةليم._:رن ثراملا نب مذجنإ عد نإ ورحب مكحلا لاق ىتثلا نبا

2-0 

 كرب عد نب ورمتنب مكملا لاق طايخنب ةفيلخ اش ايركز نب يسوم ان: بوتينب دما «انربخا |

 نب هللا ديغ نب لبشالا ني كلام تنب ةماما هماو ةرمض نب كيلمز, ةليعن نب ث ر احلا نب ناولح نب ميذج

 ب

 *نيسمحو ىدحإ ةنساهملع لاو ؤهو ناسا رؤي تان رافغ

 هنيلعللا لب بص هللا ل وسر ناهدج نعهسا نعة رجع بكن ب .قاحبسا نب دهس انث ىندملا ىنثلانن« ىحي » |

 *نيلدحنم لصيرنا هادا لعودهيلع كين كلام سك سماملسوهلا و

 ه4 ىرافغلاور مع نوكملا زج

 نيس ةنس يدقاولا لاقونيسمخو ىدحاةنساملع لاووهو ناسار ختام ةفيلخ « لانو
1 

 « ىبحرأ مريع

0 

 8 ةيرصل تاو

 0 دو

 هنوما
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 ويس 6 كلامزب بمعك بقانم 0
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 «(0ج» .. 'ذ4 ةلاحملا ةفرممباتكإ» 22« 44-» ٠ « صيخلللا مم كر دتسلا»

 هاهنا قوقإو تلامو نددلا بلطي اركب اوفناكف ةدنحاو ةماةمايقلاموب 'ىيجسهبافلاةو هل رفختسافري لاق
 نيضملا ندا دبعن هدم ناري زا نب رفعج نب دم ىتدج قاحسا ندم نعين ون دحان:سابعلاوبا هاند جف

 0 وسل هللالوسرإي(الاق)دب زن: ديعسو باطما ن رمزا هب

 نسق نع دلاخ يلا نب, ليعمسا نع ةغاسا ونااني نافع * نإ ىلعنإ نسحلاان“ بوعي نيد نابملاو ا انندح د

 قدي ريدي زن ديعس م !ىنمييماو .ىث وم رمع ناو تأ دقل لاق ليغ نيور نب دز نب ديعب نع مزاح يبا نبا

 ّْ طررش ىلع ميبعص هنع هللا ىضر ناب متلعف ام اًيمح ناكل ضفرا ا تقلا ذهبا تاراولو مالسالاىلع

 * هاجر لو نيخيشلا

 ا ا سمس ها هوم و

 ْ سس ناهع اي ةلح ةرمشعلاق ملدو 1 و 5 ملا لص للا وسر نا هن دح لب ه زينب ديعس لذ

 أنهللا كادعن اولاقف تكس مث ةمسن ءال وه و ح ارجلا ن ' ةديبع وأو دمسو نمحرلا دبعو ةحلطو ريب للا و

 « ةنللا يف ينروعالاو ا هللابىوع دشن لاتف رشاعلا نم انيريخا الا

 نع هيبا نع'ةونمع نب ماشهانث ةماسا ئا:انث نافع نب ىلع نب .نسسحلا ان بوقعي نب دمح سابملاوا,# انب.دح:»

 شرق رشعمايلوق ةبنكللاولا هربظا دنسماماق ليف نب ورمي دب ز تيأر دقل تلاق ركب يبا تنب ءاهسا

 نا .ابلتقت الالب: هتما لتقنا دازا اذا جرلللوق.ةدؤوملا ىيحيناكو يري ميهاربا نب دىلع دحا مويلا مكيمام

 ًاناتوثم كتيفك تثش فنا:و كيلا اهتفدتئشنا اهباللا(١) تع ىعر ا ذاف اه ذخايفامن وثم كيفك ١

 * هاحرخ و نيخيشلا طرش ىلع حمص
  هنع هللا ىضر ىراصنالا كللام نب بمكب قانم ٌركذ ززؤح

 ركذ. ىف ريبزلا نب ةوزعنع دوس الا وبا ينثدحةميمل نياانب ىناانت ةيالع ونا انن ىذادّتبلا رفعجونا# انربخا "9

 نم محب كأشنو ربك اذا ىبصلا عرعر ()

 :«هبلط قوهو تامونددلا بلطي اورك ذامف ناكفةدحاو ةما ةمايقلاءوب 'ىبجم هناف لاقو هلرفذتساف

 ددز نيديعس م. | ىنم ياو ق”وملرمصناو ىنتي ًاردتللاةديز ديعس نع مزاح يبانب سقنع #« دلاخينا نا.

 «( مخي امسي متفانعاتيت ناكل ضفراوا ضنا ادجا ناولو مال الا لع قدير

 وراه هزلادبع نيديعد زب نم لادبع ىثدحب جرش نب دعس نب رمي نع ىبزلا بوتس« ,ىبوموط
 لعونامعورمم وركبوا ةنلا يفةرشع لاقلسوهللا اوهلع هللا ىلص قا لوسرزا < هبدح ليز نب ديعس ناهب ا نع

 نومدشت لاقفزش ءاملاب انيربخاالا تاكدشت اولدف تك مب ةدييعواو قيسو نع ل روعو ةحلطو ريرلاو

 * ةنملا يف روعالا واللا

 بيك ىراصنالا كلام نب بمحح زج
 » نيس ة نس تام لسو هل آو هنياع هللا لص هللا لوسر ىعاشو كوبننع اوفلخت نيذلا ةيالثلادحا |

 «ىحيو 62
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 نين ةنس كلذ ورمنباو ضاقو يبا نإدمثس هنرقخ' يف لزنو ةئيدلاب نفدو لاج رلاباقو لت لمغ قبلا
 داي وخ نب ةيما نب. ةجسب نش. ةمطاف ةماؤزمع نبا لاق ةئلس نودبس وعضب هلثام م و ناكو نيسختو ئدحاو ا

 « مينغ نب "ابحت نب ذولا نبا
 رفعج نب هللا دسنيعانت كرابما نبا انن دام ن مئيمنانث ىملسلاليممسا نب محار افلا هللا دبع وبا م انريخا

 لسغ صاقو ىنا نب دعس لا ها نعدنذن كبعس نب نمحرلا دبع نب دب ]نءرفمجن للا دبع نب دب زنع

 « ةرحشلابلب زن ديعس

 نب ءاطع ن نع دلاخ انة ةيقن نب بهو ان ىطساولا دمج ن دو ان ىرلاب هيالا حاصمن ركوا 4 انتدح )ف ْ

 مي.ابيل ةنب دلل - نب نا و سم ىلا ةب واتم ثعب لاق ذب زن ديعسن 1 ىنث دحرابدنب ب راج نع تئاسلا

 كنب ام نا ورم ماشلا لها نم لخ ا رظنن لدخم اتاهبشلا وره نور ديعسو لذ ري هنمالا

 نام ذخ !ىحاذن ز نب ديعتس ًأطبافلاق سابلا يباب عياباذاف هنن دلا لها ريك ةهلافالم ز ١ زئبإ كنعس*ىحن دحلاق

 « ةعببلا نع ديغس كبنصاو ةعببلا

 نعةماسا ونا انن ةمارك نب نامعنب دمانن هاربا نب قادتسا نب دمانا ظفاملا بوقعي نب دمع  ىتث دح ف

 مث ةظنحو دب )نب ديعس دعس لسغ تلاق ضانز قلو دعس تشن ةشئاعنع رافغلا دبءىلا نءرمي نب هللا ديبع

 « زلنا نم تشات ىكجلو ألا لسغ نمل تغاإينا اما لاق مثل ستعاف ثسبلا ىلا

 ماشهَنب ليف نعى دؤمشلا نغ ريك نب ساوانن رابجلا دبع نيدجاان# بوق نيدمج سابملاونا# انثادج د

 نع لسوهلآو هيلغللا كِضهللا لور لأ كالتإل ز نديعس ةذج ناهببا نءليفن نيورمصنت ديزنب ديعس نبا

 هلرقنتنساف كن نمل ككرداولو كلب كو تبراك ناكل يف نورم ندزيل ناقل نوال لاقفديز هيبا

 نيسمح ةنس كلذو دعسو متن هنرفح يف لْزَو ةنيدملاب ةرفدف لمجو ا يفو , هنا ئدقاولا « نعوإ»

 هدم لوو د هلو نيسمجو ىب دحاوأ

 * ةرحشلابا ذيعس هانا" لست ضاقو يبا نب دوس نا ددهسنب نم رلا دبع *« نِعو

 ناو ىلاة وانعم ثعلاقد زن ديعس نا ىدخراب»ن تر اح نع ف ئامملانب ع اطعن عام ٍنادطلادلاج 0

 يتحلاق كسبعام ماشلا لقا نم لجر لاقف هرظنن لشي ئاف دز نإ دمتي وف ر هنآل مد دال ةندملاب

 كسماو ةعببلا ورسم دخل يت 0 ليما مابا 8 اذا ةنبدللا له اريبكج هيف دنلوب ديعتس,"ىدحل
3-7 
0 

 03 بسلا نع كنعد

 تلال ىنام هطتخوذمز ندي 0 تااقدعس تنب ةشئاعنع رافغلادبعوبا نع رم نب 4 هللا ديبع

 را نم كانها كل و هأبا لسن نم لبستلا م ىنابا لاق ملستياف

 هللا لص هللالوسر لأس دي نب ديس دج مدعو هبا نع ديزني ديعسنب مامن ليف نءع « يدوعسبلا
 منلات هل * ديل صح كك رطل كلن 6 تيأراك ناك 0 بص هنا نع نعل وول أو هيلع

0 7 

 د « وم

 ا 2“

 اختلافات

 م سسيسم مس ميشو سس

0 

 مك م ا حم مارك ع



 00 1 #1 7 8 2 تال

 _ 4060ج»  «ةلسفلا فرس باتكلا_4 9 ٠ 4 سنتا مك و دتنلا»
 ىدعنب 00 ابر نل ىزعلادبعنبليفننيو رين ديزنبديعس نبدء ز نب كلملادبع ىندخىدقاولا عا ش

 ١ «*بال ناوخا رم دلاو لشن باطملاو ليغ نب ورتعذا ىؤل نب مكن با
 نرع دوسالا يلا نع هعمل يان ل الب قازطلا دلاخ نب و رم نب دمشانب ىدادغبلار فعجوبا « قريخا ل

 قم ماسسنو ةلاو هيلع هللا لص هللا لوو عجر اماني ماشلا نم دق ليفي نبورمنبدبؤنب ديعس لاق ةورع

 ٠ «كرجاولاقهللا]ومرأب ىرجاولاق اهنا هل رصف ل سوهو اوهيلع هللا لصدللا كوسر ماكف ردع

 ا د نا نع 0 نم رثخلا دبعن دما ان” توقعي نب د يالا ع 2,

 د وبلا كانبرا ير ىزمعلا دبع نإ 00 ورم نب دبر زنلإ
 هل او هيلع هللالص هللا لوسر مو دق دما ماشلا نم نم مدقق ةعازخ + نم ةحمب تن. .ةمطافهماو كلامن. رهف نا

 « كرجاو لاق هللا لوسراي ئرجاو لاق همبس لسو هلاوهيلغللا لضةللا]لوسر برضف ردم ن م لسو

 1 نب دمج انث محم يف ن ةيعسانث ىملسلا ل يممسا نيدمحم انث دهازلا هللادبعن. دم هللادبعوا # ايربخا

 «روعألا انا ىنكي يفتن و رمح يدب ؤنب دعس نا ماسأ نب دز نع ريثك يلا نب رفعج

 ل راج نبا تارا راك باو وشنت ترعاه دخل ايزلتيلا دنت فاع 6 يرخا »ف

 « روغالا ابا ىنكي ناكور مشا الاوط مدا ليفت

 اكل زوبع قع مم 0 لا وسمو اع نإ تدرس علا كيرا ر جلو ِظ

 ا كب . دا نم م جراخ وهو ليغنو رن دزن ديعس ةزانج ىف خرصت سا هنا رحنا نرع مفان ن نع ديعس

 | حابصلا نب دمج انث ةيجان نب دمح نب هللادبعانا ظفاملا ىلعوبا (انثدح) * ةعبجلا دهشملوهيلا جرفت ةعمجا موب

 في ب

 [ورنب دز نبديعسو لاق رمح نب دمج انتج رفثلا نب نيسملااذثث مهلا نب نسما اان يتاهمصالا هللا دبع ونا انيدح »|

 د لافو ةبعكلا ا اهساد ةيداغ هب ب وع 0 9 ناك ليغ نبا

 داع ٌمرالاراد لسا ادي هللا لص هللا لاوسر ا يي دبز ني ديعس لساوقدحاو ةما

 هيلع هللاليص هللا لوسر عمابلك د هاشلاو قدنلاو ادحاأ دب زن ديعس دهشو مالس الا ىلا سانلااف وعدن

 ْ دز نب ديعس يفو لاقي نعءذيز نب ديجس, دلو نمد ز نب كلاادبع ىدخر مع نبالاقاردم دبشنإو لسوعلا او

 قدقملاب
 ظ | ال سابع او هيلع هللا لصهلل !لوسر

 « رم معنا وهو (تاق )روع الاابا

 ً ةيداطم جرا وعو يان ديعس مز انج يف خرصتسا رمجنبانا مف انزع ديعسن. ىبحن نع « ميشه »

 0 ةعجججا دبش هب موديلا جيختةمغلا ف

 3 نعد و

 ا



 انسي عش ا حسم نت ار مع ا ل حل

2200110 

 «(0 جه «ةاحملاةفرسم باتكو ...٠ 4009 « ١ اه صيتتلا عمك هلا
 هفيس ةملسم ن دم بر ضف ا(ئيف ايسابهناق رحت الا زا هيلا ض اخ ىتحاهنم هيلبام هبحاض دجو «ىيشب اهممرتتسا اذاف
 اس طرش ل عيب ثردحا زنعل هللفا دلع هل رضف هفييس عال قوزا بح صر دقو هفيس أمفمقوف ةقردلاب ٍ

 (امش) هنع هللا ىضر تلاط ىلا نب ىلع نينموملانيما سدح سل تاق ة ةريغكدأ:ساية ربا زتمرادخالا نا لع هاج زخم 1و ا

 ةدابعزب جبور ان(الاق) ىئاقرلا دم نب كلما دبعو ىلا هللا هيبعن دمجا ان , ىضاةلا لماكن .دمحا م هاندعام» |

 هيلع هللا ىلسص هللا لؤوسر نا ئيلسالا ةديزينب هتلادبع نع :لادبع يبانوهيم نع ةليجيفا ن.فؤع اننىسيقلا|

 هلوسروهللا ت/الجر ادغءاؤللا نيطعال لس ومل او هيلع هللا ليص هللا]وسرلاق رببخةرضحم لزنامللس و هل اوأ

 ءاوللاهاطعاو هينيعيف لفتق درا وهو ايلغاعدف هءادا نم ةعاجج#لواطتدغلا نم_ناكايلذ هلوسرو للاهبصوأ

 ظ « لوؤهاذاو زجنربمهةبانيب بح راةلقربتخ لهااوملف شانلاهعم ضهنوأ

 ْ «رش)
 1 هب رج لظن حالسلا ى "اع اه .ثح ص ى ا ربيخ تملعدق

 ١ ب.نضا انّيحؤانايحانفظا ١ :سبلتت ثلبغا فويسلاّذا ظ

 توصركمسلا لها عمو هسا ىضحاب فيسلل ضع ىتح هسأ و ىلع يلع ب ىضق نيني ىضن لعووه فاتخاذأ

 . باوبالا يف هتحارع دق ريك ب اياذه# موال حتت ىتحسانلا رخا ىاامت لتقف هني رضا

 دل اهنع هللا ئطر ةرشلا نش * أع ليغ نب ورم نب ددز نإ ديعس بقانم رك زوح ا

 كج ند دحجا يما زل رخنملان ميهأر 03 ئسح اعل ىلا نعشلا دم نب نضفلان دمت نب لعمسا 6 يندبخا

| 

١ 

 هفيس ةملسم نت" بزضف امهقاسان هناق رع الا زانهقهيلا نضلخم ىح: اهنمهيلبام ةبعاص دجو *ىيشناهتمرتتسا اذا

 بح سه لتاقا ةرئانوتمرابخ الاولاق هلتقف دم هب رضف هغيس عنب نا بح مم رده وهفيساهق مقوف ةقردلاب |
١ 

 ناك ايف هلؤسرو هللا هبحو هلوسزو هللا مح الاجر ادق ءاوللا نيطعاللاةريبخ لها 5 ةزضحم لونان لن

 اقف ننأثللا هلم نهيلتو اللا 'هاطغ وا هيع ف لق سر !وموأ ايلعاعدق ةناعصا نرم ةعامج هللواطت دنلا نم

 : زجر مهنه نيب بح ص اذاغ نبيخ لظلا|

 1 برج لطب حالشلا كاش ٠ » ٠ بح صا رببخ تملعدق ؤ
 برضا ايحوانايحانمطا ه بهلت تلبتا قويسلا ذل ْ

 هعرضتوط كسلا ل لها عمسو هسارضأاب فينسلا ضعىتح' هسأراط هب زطق نيت رضع يلعووه فلتخافأ

 « مهتوال حتقىتح س انلارخا ىنا اق هلتتفأ

 ا ه4[ ةرشملار ش اع ىوندعلا ليت نإ عزم ب طاقن دعس لوجس

 ١ اهلا وفيلع هللا لص هللا كوش نا ةددر نب هللا دنع نع ةللادنع ين لزوميم نع فوعانت ةداع نا حورا» ْ

 دن
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 9 وسلام مسسس يسيباس ةففسسس ب يل م

 4 2 اري ةيلتم ندم ناهع 2

 كق .«ةباحملا ةف رمم ب اتكؤط 4 4 صيخلللا عم كزادتنللاهلا
 "+ ىرفلور ىبوككا اج ةيانرجم 4 ناسا قيال اعلا ياو

 ريع« م ةكف ويسلا ءزدالل 0 يلا دن انا يبخ انضل“ .تلقف“

 رب زم ا كثيللاك ..هبلع حميم #١ ى اذغادرلا ةماسمن نا هقن اعوب

 ١ نيج نب سبع  وننا٠ه- رطقف. .#* هيلع: انتلض هافيس“ دشأ و
 ل ا وب ةمسن, مل. عايل ال لاك ةاجب كلا تحال ف

 راو قرض زم, داره عا # م! نك رش هنأ ربا ءاجا وت ْ

 راجت عم راندن ورمجنع نايقسانت رمي بان بلاط ينا نا“ ٠ ميهاربااش ىريملا قينع نبلعم ىثدحالل|

 ةللس ,نيدمج انزيماو شخ يذلا اسراف نيس يفدنغ هللا ىحر ..”نامع ىشفب "لوقت ىزاضنالا هللاذبعنأ
 لعاذم تووضن نا املأ ادهذنا لاف نارك لك عو فيس هدب يفو فحصمةهقنء ىف لجرءاؤ ىراصنالا

 حيبص همجر ىتح هملكي َلْزي م مدا لبا دخ يقام اخ انبزضدشف ساجا ةملسم ندم هللاةف اذه يفام

 * هاج رخو نيششلا طرش : لعدانسالا

 يليلوباىئثدح ل قاهفا «!نع ريككن ب سنوي انشر ابنا دبع: ني دج انن تون نب دمج سابملاوبا# انندح )

 نمل سومل اوهيلع هلاِلص هللا ل وسر اق لا وون نماذج ني رماجس ني ة مزاج ب دعا لبس نهللادبع

 هللا وف رباج لاق ةملسم» نب دمج م امك هنعايهالا هيلا امم هللا ل وشرأت اللي نيدمج لاف نعرخ تلت ذم

 اذاذ كه انوع

 ىرقع و. ى وك ابن ةلد زج
 ريع ب دك قولنا /راهنانن ١ هل ؛ىلإ هني الي "ىحساامفل ا تلقخع
 ّْ رب زا ثيلل اك هيلع يصب © ىد'ارلا ةملسم: نبا: هقتاعو :

 را رج شرب سبع زنا. ٠ 6 زطقف ١ *« هيلع. الص. .هقيس دش و

 ذا دن نصيب نايك يف . »

 نضن-- عا و. ةمم من“ اناا ايل وانس ءاس هللا تاكو

 يل قرم ا يياعوش عشا 5 مارك فب ةسأ ر ءاجو ظ

 انريماو تك ىذ ل ااسرافن نيس يف نراهع ائثمبت لاق !رئاج تسهلسار اب داو رتع نع « ةنيبع نان الأ

 اذه ترا لاَقق ناكر ةانيعو فيش ه دب: ىف و فحص هقنع يف لج ز ءاخل يراصنالا ةملشم نت دمع

 0 (مخ) مجر ىقح ْ

 تبأارامشا وف دمج م اموهنعا مولا هلآ | لامه هيا كاوتسر ان ارث هملشمن دم لاق بح ص ثقيف اذهل نمملسو

 هبجاص نم ام ذولي امدح لففب ةرجش اعهس تنقو هيغئاص ا نةالظنملا اننا: ميم الاي نيلتجر نيايرس

 الف 0 ظ
| 

 هيلكي لزيرف دلوناقياذع قامو ادمان ب نبا دمف نسلخت | هفلسم نغا لادْخا ذهيفانمىلعاذب/برضن نان صاب ل

 هلاوعيط هلل لس ما كوست لاق راج ع نع هير اى دعا لهسن اهللادنع يلوا :ىتدح م قادسانبا »|

 هبحاص نمهذولب انغلد لا لا جاو يسم نيلحر نيانرح تأارامأ



| 

 «(0جط ٠ . «ةءاحملاةف رممباتكا» 4 ه9 « صيخلتلاعم كر دتبملا »

 لذختو رمشلا لو فرشالانب مكن اكل اةمدج نعد نع سبعين نيددمت نب سبعيبا نيديجلا دبع نع ىحا |

 5 فرشالان إب ىلنم ء لسو هللا او هيلعأ هللا ص ينلا لع كاطع ف جرو لس وهلاو او هنلع ا يىبنلانع

 هيلع هللا لص كاك تمضف هلتقاذا بح هللا لوسرايانا يتراملا ةملسم ندم لاف هلوسرو هللاىذ 1

 تاك لع ضمالاّوفهل كلل: 3 تاكرلف ذاعم ن دعس تنشف لاق هر شمسة ذا عم نإ دعس تنل لاقمملسو هل. اوأ ْ

 لئانيبابو ينراملا ربج نب: سبعىناب ىلبشالا رشن نب ذابعبو ذامصنب سوا نب ثراملا ىخنا.نبابثلعم بهذاو
 يدنع تنا يخا نياابلاّمف ناكلسالا ميلك وءاؤ مهل كلذ و مهيفاف لاق بشالا سبق نب اكلم

 كلذركانف لسودلاو هيلع هللا لص لال وسر هفاشا ىتحائيش كلذ نم لمفانا:سحاال نكحلو قدصم|
 رشب نب دابعلاَقف.نطح يف هانثج ىتحاليلهبلا انجرفنا# كلاغضصا عم ضما لاقفلسو هلآاوهيلع هللا لص ىبنلا |
 لاف مهبه ذمو مهلتقد رعشيف حرشا ر عش كلذيف ظ

 « رمش
 زدج :قوف نماملاط»فاوو * نوصل ضرعب ظ هن تخ رص

 رش , قيدابع ك:,وجا تاقف .* .ىدانلا ترم .لاقف هل تددمف

 وبمث فص: ل1[ نةرا ريشا تع. اج , دفعا الله ,نانع اراد يالي و

 ضفزيغ نمىنغلا!.وصدعام و #2 .!وعاجاو | وبتس رش .اض لاف
 ايري نع واس انيك لايقاف

 : قوا»

 بسمك ناك لاق هدج نك هبا:_ةزغ عنا ن ديت“ نب سبع يلا ن . ٠ ديما دبع نءىبيتلا ةحلط نب  دمح و

 ع

 ْ 0 .اوهيلعللا لصيبنلالاتف نافطغيف جرخعو سود أد اوهام! لسانا لدختو رغشل الوق فرشالان ا

 تمضف هلتقانا فنا هيلا و مز ان.انا ينراملا ةماسم نب دمح لاّمذ هلوهرو هللا ىذ 1 دقف "ا اح تو 1 نى نم

 ضما لامذ كلذ ترك دف هتف لاق هرشتساف ذ أعم نب دهس تبالاق مث لسوملا اودلع هيلا لص 2

 لا ىو ربجن سبع ىبإ و رشننب دايعبو داعم نب سوانب ثراها ىخانءاب كنعم بهذاو هللأ 5 لع

 دنع تناىخا ىزنا ايلاف ناكلسألا ملك وبا مم كلذ ترحذف مهني لاق بمبشالا سنقنب ناك
 تلءاتصاعسم ضم لانتف كلذ ركذف لسودل ١ او هيلع هللا لص هللال وسر هفاشا قع لفشل نكت و ندا

 «لوق مهبهذمو ميلتق هيف حرشا رمش ِكلِؤيف دابع لاقف نصحيف هانثج ىتح اليل هيلا انج رق لاق
 ردج ٌقوف نماعلاط فواو #* يوصل ض رهإ ملف هن تخرص
 رش ن دايع كوخ ا تلف ه8 .ىوباسما نم لاف ف كيالنل

 ريتسكولا كل! لاف نارهمشإ * اهيذؤلانه رانع ردىديهو

 نقف نيم نه ىلا قدا ع المو: هب اروع جايز رهرااجت لانك
 عال متتج دقل .اينل لاق و 5 اهيرس يوم 4 لع

 ين تي يسب

 رشد 5 دابع راع
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 د بسس

 «0عج سسك مم باتكؤيا“ . 469 "م سيفللاوم كر للا
 # نيملسملا ةعامج نعةنتفلا هذنه لجن تح هراصما نم رصع ريكس

 يبا نب ثءعشا نع نايس ان: نمحرلادبع انن ينأ ىتثدح لبنح نب دمحا نب هللا دبعانل هيولات نيركبوبا# ىتدح و

 ندم اذاو بو رضم طا هرنف اذاف نيد انيتافةفلا هرضن ”الالخر ف زعاليفا ةفذج لاق لاةةدرييلا نع ءاثمشلا |:
1 

 : ةليضف هده# لجئاام نع سمالا اجت ىقح مراصما ترم رك ليسأل لاعف هأنل اننا : لا ةيلم

 * مسرح دانسأب ة يك

 ْ ا ىراصتالا ة ةييش نب ىسوم نب هللا ديعاتب ىف ” دح لبنح نب دمجا:نب هللاديعاتت هنولاب نا ركب وبا« ىئدح

 ظ ةمثح يتان بلبس همن عةمثح ىلا ن ناهلسنب دمج ..:نعيراصنالا ديعس نب ىيحب نع ةم رصن ميهارا 3
 | لعفب هللاناحيس.ت تاَيف ةرصبساه دراطي لم ةفيلخ نب كاحضلا ةنبا ترف ةملسم نب دمج عماسلاج ت هناك لاو
 ١ ملسو هلااو هيلع هللا لص تللوعر تشى لاق لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر بحاصتنااو ا ذه
 |ةمرص نب ا قلخ كما دح اذه# املا يظنب نا سأبالف لجر باقيف ةأرسا ةبطخ هللا قا اذالوق

0 

 اا يل كاطع ريوس لقبا بيس عود يق

 | تحافا مهنلا رظن نيح ملسسو لاو هسيلع لاى لص يبنلا اقف ف رشالا نإ نكح اولتق رشي ندابعو

 | رتاج ضرع رانندنب ورم ْثِر نح. ىلع اهبنع هللا ضر ناخيشلا قشادق هاجرخم لو دانسالا بمص * هوج ولا

 ماجرخن لو هلؤسرو هللا ى د ادق هناف فّرشالا نب بمكحا نم لاقدنا سو هل اوهبيلغ هللا يسم ينلا نع

 ْ ْ . ىتلا ةمانلا ةقايسلاب

 ةحلط نيدماشت يبملادابع نيد اننىنابقلادمجع نب نيسحلا اننى زملا ل نبدم لضفلاو.ا# هاندح لو
 < ىلا

 هنم طقساف ثعشا نع ترايفس هاور*نيملسملا ةعاج نع ةنتفلا هذه لجن رنا هس

 هل مص« ةبلعث
 لاق لس همجنع ةمثحىفا نب ناملس نبدسم نع ىو اصنال ا ديعس نب ىيحب نع ةمرص نب م ميهارا »

 لعش هللاناجبس تلم هرصب اهد راطي ل مج ةفيلخ نب كاحضلا ةنبا ترف ةماسم نب ديم عمالاج تنكح

 لوقت لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر تعمسيلا لاق لسودل وهيل هلى هللا لوسر بحاص تناو اذه

 باتكلا ا دف طررنش "نم سي را 8 لجر لاق ىف ةأرما ةبطخن هنلاّقلا اذا
 خيش متاحونا لاقو ىنطق رادلا هفعض(تلق)

 ١ لا امو رفمجنب ميه ار ربا ىنثدح # سروواىنانا »

 نيح لسوهل ةوةبيلط 61 لس يتلا لانف قرش ألا نأ تنك وانغ رشد !ئ ٍدابعو سبعاب او ةملسمن دمنا

 « بكل يفراج نعورمم ثيدح لع اتغاو بص هوجذلا 0 غ|
 دعا



 تس ل ا ل ك0 95 00

 «()جرط «ةباحملاةة رس باتيك 4 +9 « صييتلا سكر دعبل
 . م6 هنع للا ىضر يراصنالا ةملسم ندم بفانمركذ ختم 2 0

 ةيمسل يفةو ع نع دوسالاو ا انبةبيهطئاءاننىلا انيورمبن دم ةنالعوا اننى داديتلا رفمجوا ان ربخا أ
 ْن دلال نب ةيلسمن دم لبشالا ديعنب ءاروع زوج نم لسو هلآ هيلع هللا لص للا لؤوسر عمار دن ديقرحأ

 « ثراملا نب ةيراجنبب ةغ دج نب ىدعأ
 نبدمح نع ىل اكبلا هللادبع ندايزانمت ةرارز نإ و رمان نيسلما ندم ندجاانُ ىلع نب نيسحلا # ىتربخا »

 نب دلاخ نإ ةملسم نب دمت ليش الادبع ينم ممافلح نم 9 سواإلا نسا ارد دش نمر قاغسا

 قو لبش.الا دبع ىنلاميلح ,كاك سو الا ن كلام نور ن ثرانحلا نب ةيرانس نل ةعدجم نب ىدعأ

 نم ىلا.ديع ابا ىنكب تن اك و ةنس نيعبس و عببس نبا ذم وب وه.و ني ناو تس ةئنع ليقو ثالث ةئس
 * مكحأ اننا وس هيلع ليض ونأ

 ةملسم نب دمج تام لاق ريمينب هيفادبع نيدجحانن ةبيتق نبل يعم بلا قاحبسا: نم ركبوا عيبشلا ان بخا ال |

9 

 «نيسرأو ثالث ةنس ىراصن الإ ا

 رفعج نب ميه ارنا انيزتع نب دحان جرفلان, نيسان مهلسا نب نسملا اننى اهيضاالا هللادنع وام انيدفب 1

 لاقملصااليو طن اكو ةنسنعبسو مبسن|ذثمو وهو نيعبزاو تس ةئس ةندملا/ ةملنم نادت تاملاق هيانعأ

 ريضحلا نديشإ مالسا لبق ريم نب بعصم د ىلع هيدئاورعا ننزل دبع ابا ىنكي ةملسم نب دمت ناك مننا

 ادجا واردي دبشو يارطلان ةدبيع ىلا نينوهنم . ملسسوهلااو هنيلع هللا لص هللا لوسر ىخاوذامم نيدعسوأ
 ابكي اعلاو قدخللا ديشو سايلا ىلو نيح دامو ملسومل او هيلع تيا لضم لا لوسر عم تبث نميف ناك

 ةندملاب هفلخ لسوهل اوهسيلع هللا ىبص هلا لوسر نا كوب . الخام لسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسربهأ

 *. فرشالا نب بعك لتق ن ميف ناك قاهيلا جرخنيح ١

 | ةيعشانث ىسلايطلا دوادوبأ أن رصع ىرصبلا قوزرم نب ميعنار | اني توقعت ندم سابملاوب ١ « انيدج 9|

 الجرف رعالينا لو ةماةح ميس لاق ةعيبضن ةييلعل ء نءدحت ه دربابا تممسلاق ءاسشنلا يبل نعشمعشا نع ١

 سي نمحرلا دبع ونا نب ل ب را

 ةنبب نوعيبسو عبس نع نيمرارو تسةنس ىدقاؤلا ل اقون لاعلا راو ثالث ةنس تأم هريتو قادسا نبا « لاق إلا ا

 ناكو ةدييعيلا نيبووهنب , لسوهل او هيلع هللا لص لا غو لا ريت نب | بعصم ديك لسا ملصا اليوط ناكوإ

 # بكر لا بمكان مف |

 ينا لوقت ةفب دح تعمس ةعببض نب ةبلعت 1 . نع ثدح ة دنربأبا تعمس ءاثيشلا ىلانب ثحشا نع # ةيعشا» مب

 لاتقل ةملسمن دمج اذاو بورضم.طال طاش !ذلفهندلل اذ اف ةيلتزم يتق حلا ء طال فرخ ال

 , لاتف هئلأسف ىراصن الإ ةملسم ندمت هيفاذاو بو رضمط اطسفاذاف ةئم دما انسأف ةملسم نبدي ةنتفلا هرضنالا
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 5-5 دما اقع

 ت2 يجيصع

 حداد ات  ةباسسمتلا ةفرعم باتك» «م « صيخلتا مكر .جبلاو

 : -14[ هنع هللا ىطر قى رهقلا ةملسيم نب هيد نع انم اما طح 1

 ا ٍيترلا.ق قاحسا نب ميهاز ١ انثهنولاب نيدما نيدمم ركبوبا# ىتثدح »

 ظ 52 دس 0 رفد ريبلا دب زم 0| ديرلولا نيالا ا ب نيردحت نابنلاوا 4 أن >3

 يدع اد وما ونعب

 هه: هنع هللا ىذر ىو دعلا ثراذسا. نيب هللا دبع ةعافر نا فقاتم ركذ زيوس

 امل لاقىرب لا هللا دبعنب تغصمأ و را قاحما نإ ميه رب انس هيولابنت ديما نب دم ركب وا « ىت دح اف

 نا يف دع نب مم نب ثراخلا نب هَل هللا ادبع هعاغروباهمص تاكو ناةسجس بمسح ند ةرمسن نمحرلادبع حتتقا

 « هوحن ذفو دعلا نمرْش هاف اغا بالزي نر موشي

 م[ هنع هللا ضر ى د رو ا رك د جس

 لو نيم, ىدحم تمس لوش ىرودلاد نب .ضابلل تمس لق بوتس نب: دمت سابملا لا« تمس 3
11 

 ْ #2 0 هللا ديعهنم 0 موس 200 ا

 تاق 0 َت ة 8 يروم 49 امال كينغ

 #3 1 تكاد تك ذف لودلاو او هيلع هللا ىلص هلل !الوضر تباثاكتضرادقىلا

 ركذ ]0 بإ رمت ٠ ةانثم ءرخ اوةدحوملا حتف ينو ريبلا()

 <: ى ريفلا ةملسم نب تييح 9-

 #3 هن دا 0 رك 2 سج (تاق) ثاثلا لق كتردح بحاص

 س6 ىوذملاةعافرؤا ثر اان هنلادبع ]دع 4

 *«ةرمسن نجلا دبعمم ن هعسل لاق هب ىرييزلا بعص « لاو ة دن الا دمت نا ا هع ل رمزا رس أ

 ه4: ىب ملا ثراها ن ةبتع ]ه»>

 * تركنا )» 27 - ءاةةبتس نع بمن فدع

 ْ تراىؤرو يزيفلا نائس ننورمت نبةلئاونب هللثنب تو نبب هكللام نإ .ةملسنم نب تييبح نمح لا دبع واو

 1ْ للا يف وك ايقرتسملا يقراسف ةكدلو ةئالطلب دانب أ يا ع لمح نب لودلانب ميغ : نب كلام

 0 ةءاضرلا يف هئدح كلم نأ نا هنعىور

 دع زورس م

 انوش ل وس تيس سا زيي د دعا ناس وقن

 اة د و



 #27 025آ5000101آ11ك1كحاح“

 «(2)ج »: .. «ةادصلاةفرم باتك# ١ « 9 _ © ضيخنتلا عم كو دتسلا)إ

 5 اللا يم سا دكا اجنرتام نغ ةرعسب راجنع هيا نع 1

 . | هللا امحتفيف بررعلا ةريزج نوزغي :لوقن هتفمسف لاق هيلاءوقا ناالا سفن تبا م موقلا ينوه ىسفنيف تاق

 «هللا هحتنيف لاجدلا نوري مهللا ارحتفيف سراف نوزغمأ

 نأ( كم رابغ لاقرنع قدحتانث جرقلان "يتسم اننا مهما نب نسبا انن ئئاهبصاالا ةثلادبعونا جان ربختا 9:

 سلطملا نب مشاه نب دن زيدبغ تن ةريكك هم اقزعزابا ىنكيو بالك نب ةرسهز نإ تزاللا دبع نإ فوغ ن سهزا

 0 لسودلاو هلعدللا ىلصملا لوسرعم ايت ديش فانم ديعنا|

 ميصىان دضما ب41 ندم ليعما ولا دادغبب ىخلبلان اديمحنب هللادربع نيسحلا وام ىربخا »

 سهزا نب ن«رلادبغ هديا دعينا بئابسإ !نئ نما دبع ن هللاديع ع نعةعسر ْن رفعج ىثدح دزن 1

 تكاعولا هبيصب, نيحديعلا لثم اعا يد هيلعمتلا لص هلا لوسي ناره نهرلادبع ها نع هندح

 ْ * اهبيط سو اهثبخ به ذيفرانلا تلخدا ةديدج لثك ىلاوا

 4 هلع هلبا ىضر يمثلا ءار لح نب يدعن هللا دبع بقانم ركذ زن

 هللادعو لاق ق ا نبا :. عايل نب سوا رابللا دبع ندا بوعي نايم سابعلاوا# انئدح

 بيهأ نإ در نب رح 2 ل جالعن ١ تيشأ ن نإ و رمت لأ ن نإ ةمسرنب ءارملا نب ىدعنبأ ا

 : : # قر نب اك ؛

 ءارملا نب 0 اق طابخ ع نب ةفيلخأت . اركز نب ىسوم ان ينقثلا بوب نب دا « ىثدح »|

 *ورم انا ىنكي يفقثلا

 لرخا ىلا نعهبنا نع بيعش نب رشد انيلخ نب دلاخ نب دمحشانث بوت, نب دم سابعلا وا« انندح ف

 فقاو وهو لسو هلا. او هيلع هللأ لص ىنلا ع هناةريخا ءاربجلا نب ىدع نا هللا دعنا ٠ نمر لا دبع ةملسوا ١

 #* تحرج اهثلم تجرخا نا الولو هللا يلا يضر 1 بجاو هللا ضراروخب كلا هللاو رك ةروزحلاب

 سه[ ائينح دبش ىرهزلا هز | نب نمحر | ديبع ز»-

 نحر اادبع نب ديا دبع يتدح يئاسلانب نمر لا دبع ند هللا درع نع ةمبز نإ رممج ان طر نإ ل مان 2

 + تن بيرو

 ىلا وا كوعولا هبيصت نيح ديعلا ل اثم امع ا لاق ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ترا هيبا نع ىهزا ن هنأ

 « اهييط ق ٍةبل و اهثبخ بهذيف رازلا يف ٍتاخدا ةديدح لثك

 م( ىقثلا و رمغوبا ء ارملا نب ئ دع نب هلا دبع جس

 4 ةروزالاب فقو ثيدح هل تأ اسمو

 سب ب ب ب ب جيبو 0

 سس عم تا هي سس يدع دو بايع . سها ن نم رلادبع بقاذه :

 دبع تفانم 0
- 

 نب هلل

 3 ىدع

 98 4 هام ميم م عمم »و

 تاس معسل

 هب دامو 2



0 0 

 5 2 3 ا

 2 5 او 6م 23 2

 : هللا لص ىبنلا اقف .ميبصلا ةالضى دب نين ص بصتنم وهو هب ىم سو هل اوهيلع هللا لص ؛ هللا لوسر نا ةنيحم ِ

 ا

 « هاو وه و كلذا دبع نب ىءوم هيف امدح هل قاس ( تاق)|

 «(6)جالا 4 ةاسملاةةرسم كاكا 4+3 ١ ؟صيغنتا عم كر دعبل ف
 هللا للص هلا لور. مجتح او هيبتج نع هب دضع ىف اج دجس اذا سو هل او هيلغ هللالص ناكو ة ةرهكص

 ْ )١(* لج ىحلب لسودل اوهيلع

 قع نابوت نب نمحرلا دبع نيدنحم و جبع هللا .ىقاابلا نيسملا :نفب ىلع نب دم رفعج وبا * ىاور دقو ©

 « ةنيجن نب كلام نب هللادبع

 اب تاهولا دبع نب دمج انت ظفالا بوعي نب دمج هللا دبعوا (هانثدقت) هنع هنا ىضر رقابأا © ثيدحاعا

 | جرخ .لاق هن نب اكلمه نب«دتلا دبع غ نءهسا نع همم نب رفعج نع لالب نب ناملس انث ىناوطعقلا دل نب دلاخ

 كميرا حصلاى انهت لاقو ارث ةالصلا.م اًقلف لالي هعمو حمبصلا ةالض ىلا لسؤملا اوهنيلع هللاللص هللا وشو

 | نايفص و مرج .نبانع ةرقوبا انث مشوا اننث دانز نب لعن نسما انا ق احيا نيركتيولا (عبشلا ًابنا)

 ْ ف هوس ثيم ركاذ دن نت قلم :ن'ىروتلا

 |دومسمنأ ديمسنالا يب ىبحلا دما نب دمع نمابعلا وا:(هابريغاف) ابو نب نمرلادبعن دم « ثب دح اماو

 | ننا كلام نب هلا دبع نع نايوب نم نجلا دبعن دم نع ريثك ايا ن ىبح نع ماشه بنا نوراهنب دهم بان

 « الصف امي اوانجاواه دعب و زبظلا لبق ةالصلاك الملا هذهاولمجتال لسو هلو هيلع

 2[ هنع هللا ىضر ماقول نب ةبته نن عفان بقانم مارك .زيجح

 ى ديب للا هللا دبع نب: تعصم ان ىنزملا قاحسانب ميهار ا اني هولي نب دمجا نب دمج ركب ونا #« ىتأ دح »

 «. باجل تنل بلذ زاوتساو ةيانك نم ةماو: تزعل لنا ديعنب بيهانب كالامنب ةبتعن مقالا
 بنز هما ساقو ين نب ةبتعزب عفان طايخنيةفيخ ان رك زب ىسوم انت بوتسي نب دا هن :. دح 91

 1ْ لغو ةنانك نيىدعنب ةانمديع نب ثراطلان. فوعن. ضاع نمي نب رباجنب دبوس نب ديبعن هئاخ ت تن

 تل 8

 ا : باسر 0 1 ل

 يتمم تسلا
1 : 

 يفالسو هلا وهيع هللا لص هلال وسر ج رخل ةنيحل نبا نع ةيبا نعد نب رقعج نع لالبنب < نال و
 * يروثلا همبان' « اعب را حبصلا ىلصتلاقو ىبرف ةالصلا» ءاقافلاق الذ هعمو حبصلا الص

 ,نا ةنير نب هللا دبع نع نابوث نب نمرلا دبعنب دم نع ريثكىلا نب ىبحم نع ىف اوتسدلا 4 ماشه
 الهلا هذهاوامجتال لاق حبصلا ةالص ىدن نيب ىلصي بصتنم وهو هنرس لسوهل اوهبلع هللا لصللا لوسر
 ه« الصف اهبنن اولمحاو اهدعب و ربظلا لبق ةالصلاك

 سه صاق.و ىف! نب ةبتع نب مفاث زيفح ٠

 ١ نءرادع رجح
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 ا
0 
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 ْن هللا دبع نع ىورب لو ىرودلا دم ن ١> سايعلا تعمسل وقت ننوه ندمت سابملا الا « تعمس ]لف ا

 هاف نم ةءونشدزا نءلجر كلاماخوز بفأذم كيغ نب تلطملا نا تداخل 0 يبن هيج تسلل 01 لاك 2 أ

 0(4ج» .٠ 4 ةاحضلاةفزمم باتكإ» ١ »444 ١ 4 صيخألا مم كار دهتنلا»
 ةنس ةكع يفوت و دحاو تقو يف ديلولا نب دلاخو صاعلا نب ورم م الس او هسمالس ! ناكو ءابق لسها ْنَم

 * نيع راو ثالث

 ىلع ضزيرلا قاهر سعات يرطا ن أحسا نب ميها را اننث هنولاب نب دجا نب دمج ركب وبا « ينثدح ط |

 ءايق لسها نم فوع نب ورمع ىننم ديمستنب ةمالس هماو سسنلا اذه ركذف ىصق نب رادلادبع ىت نمو
 ةرحملا نم ناع ةنسر هصيف ةنيدلا مدقو ديلولا ند. دلاخو صاعلا نب ورحم مالسا عم حتفلا ل رق همالسا ناك وأ

 « ةيواعم ماقنيح نيعبراو نيتنث | ةنس ةكع ت تاموأ

 نع فيشر تنورات نمد نور ةاديد رصن نب رحب اننأ بوضع نيدمح سايبعلاو با « انئدح ل

 ةحلطنب ناهعولالبودم نب ةماساووه ةبمكلا ل خد لسوهللاو هيلع هللا لص هلا لوسر تيأر لاق هبانع ملسس

 لسد زو هينا قس قل لوو سو ةعلج نب اع لأ هول بيف يخط دع سماه ١
 « ةحلط نب نامع هع رع ناهعنبةبيشىوردقو *«نييناهلا نيدومعلا نيب لاق

 زيذولا يلا. نب بفرطلاب! انت نضال ةينت نييراكي ابنيه اك ليما نم بوني نيد سايبلاو) < انتذلخلا |
 هللا لوسر ممسهيا ةحلط نب نامنع ىمح ىنثدح.ىجملا نامع نب. ةبيش نع هيبانعريمتنب كلما دبع نب ىسومانث[

 بجايرط ندب يالايؤل هل عمو وعيت اذا 0 كال نيغيب ثلث 4 3 3

 ا تلا 5 و

 هيلع هللا ليص ىننلأ ن نع هونا يون سيل أطخ وهو دهس نب ميهاربأ نغ هورب | فكه هيا نع ةنيحينبا -

 * ةمأ ةنيعو لسو هلآو هيلع هلا لص ىلا ىلرب ىذلا هللا دبع اما ملسو هلل

 1 ع سلب يا دمج ا

 ما دمج ةيين كلامو 22

 نإ دد#و رقابلارفعجولا ةنع ىوردشتو لاق م حج سمعبالا ريغ ايوا ردل قرنا مك املا لاقت بظل دبع ؤ

30 

 ا عسا هج 1
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 3 -- 3 #2 كمل جور بج د



 0 8 0 9 56 2 هد و -

 40ج 6 د تلم # 9.٠ "< نفيغلتا مكردتبلا»
 | يلو كاوض همر ' مافلخهنم سابع نبا فلج

 ش نيدلعات 000 املا دال اول ةيسك اي

 يرضألا اكو بشلل تقال سوم منعم هو بدار

 ل ناك نام الٌؤه ىلا

 عيح - - همة را د 0

 نبكعانث نايحنب دلاخاش ماه وباانثنا ذاش نب دمح ديعس و اانث ظفاملا بوتس. نيدمح هللادبعوب 4 انثدح لف
 ةيكرنادق و ةزانخن دبش تب ً نيو نابع اذا 0 هذي ها نع ق شم ديلا ةيانك

 ظ الا وارلعلا :قازررلا بع ان لبن: نب دما: طك لضفلاان' 0 سا كعكلا ا 1 ل 2
 « ململا نفدناذكع لاقم تازتلا هيلع اثح تبان نيدز نفدامل:نسانعنبا ناناع دج نا

 نبارامت نغ ةملس قب دام انث مهم دح لاهنم نب ججاج> نا ءوناو زب زملادبعنب يلع ءانا لدملاذاشن# نب ىلع انئادح 9

 « ريتك لعمويلا نفددقل رلعلا ب باهذ:!انكته لا اهفرصق لظ ىف سانع نبا عم انساح تمرات نإ ديز تاما لاقرامح ىلإ

 ير : له[ هنعّدلا :ىضر ىجقبا ةبمانبإ ناؤقرص تقانم نكد لوس
 تانمون لاق ريغ نإ هللادبغ نيديمجتان ةييتق ىزرب ليعمس ا انا قاحتسا نبركبوبا مامالا خبشلا 4 انرب حلا ٍِط

 تام معتقلا دنع هم السا اتناك و عج نبا ةفاءذخخا نإ انه و نب تفاخ نب ةيما نب نا وص بيه اونا

 ّْ * نيعب راو ثالث ةئس

 هني ةحلط ىلا: نب ةساط:ن اناني هنعاه | نت
 نامنع لاق طايخ نب ةفيلخاتث يرتستلا ا ركز ن ومار نقلا بوس نبدمح اديعسو ا م« انثدح ©

 ْقَوَع نب.:و رح :ىتب نم. هيمن نإ دنيا كمان ها رادلا ديغنبإ نامع نب ىزهلادبع نب هحاط يلا نب: ةداط نبا

 و ١ +. سابع نبا, مقو.»

 هلل م ةملا ىنب تر كلج ر كك ا اهلي دج انا ةقيقسلا حوب لاق ىذلا, نا, بيسملا ننا نع« ىرهرلا

 ه4 ىجأبا 'ةيما نب نانو فص ]فس
 ْ ْ ٠ .نيعبزاو ثالث ةندميف فون لبق حتفلا ةملسص

 ده ير دْملا ةعيلط نب نايع لس
 «نيتتزاو نحنا ةئد ةكع تامولاق ى ريب للا بمصم هلق نام ةنسرفصيفورمتو دلاخ عم « رجاه )»

 فرطلاوبا» 5
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 400ج «ةانسلاةرسباتكإ» 43... 6 قتيلا عملر تسلا
 ىراصنالا رذنملا نب: تابح ىلريخا ينانكلا ليفطلا يبا نعىفريصلا ماس ىنربخا ىثعالا صفحو ا انن دايز نبا

 هللا لص هيلا لوس - تجرخ ئماءمابعف نيتلص# رد مود سوما, او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع ترشالاق

 تايحاب أرب لاق ىأروا تامذ يح وا هللا ل وسر ان تاّتف ءاملا ٍفاخركحسفرد ةازغىف سوال اوهيلع

 اينيناعصالا ادب (ىنئبق) ىنم كلذ ليقف هيلات أملا تأ ناف كفلخن ءاملا لفجت نا ىأرلا ناف تلق

 نبا نع ةماعلا دواذ نعةبيبح يفا ن ننام د رم ني دم ان جرفلانب نيسملااني مهجلا نب نسكلا

 هيلازاشا ام ىأرلا لاقف ل سوهل او اوهيابالا للص هللا ل وسر ىلع ماالسلاو .ةالصلا هيلع ليث ربج زن لاق .سابع

 9 ىأرلاب تريثا.بابحا 7 اوهيلعمتلا لص هللا ل وسر لاّقِف بابحلا

 صفجوبانثىبضلا دايز نب فسوب نب بوقمي انث ظفاملا ديعسنب سابعلاو اانثيكرملا قاحسا وبا« ينثدح

 مالسلاو ةولصلا هيلعليئربج لزتوأ لاق رذنما نب بابح نع ينانكلا | ليفظلا ىلا نع يفديصلاماس ماك يشيعالا
 كير لعدزتوا كلبايصا مم كانا يفذ وكت كيلا بحا نيم الايا لاف سوه آوهيلِعهَنلا ىلبص درتي ىلع

 هناصصا رايشتس اف: كيبغد ترفامو كيش تهتف ”رهتشا امو ميقا ميينلاو نيعلار ولا نم ميعنلا تانج نم ك دعوا

 ءامسلاربخ نم انريختو مييلع انرصنيل هللاوغدم وانودع تاروسبان ربختوانيلا ب حاانغم نوككدتلا لوسراب اولاتف

 كبز كلراتخا ثيحرتخا هللا لوسر ايت اقف بادحاي ملكت.ال كلام لسوهل اوهيلع هللا لص هللالوسر لاق

 ء قمدشلا ل
 نع كلام نع ةمربوجانت ءامسا نيدمج نب هتلادبم انث ثلا وب اانا قادسا نإ .ركبونا مامالا يشلا# ايدج »

 هللاقت ةملس يتب نملجر كلكجملا ارليذجانا ةفيقيسلا موب لاق يذلا نإ معرب بييبملا نب ديعس عمس ىرهزلا
 « ردبملا نإ بايلا

 سا تبان نب ديز لئاضف قحلي زج
 دامح ان" بزح نب ناهلس انت ىضاقلا قادسا نب ليعمسا انا قاجسا نب ركحب وا مامالا خيشلا 4 انأبنا »

 هللا ل علو ةيمالإ ه دهربج ميلا هتنام ةرززه ول لاق تبان نب هذ تاما ديس يح نع ديز نإ :

 للا لص هللا لوسنر ىلع ترشا لاق ر نا نب امحلا ير يخأ ينانك-لاليفطلا يف ن نيف ديصلا ماي ينريخا ىشعالأ
 فاخر كسف ملسو هلآو هي لع الس هلا لور عم تجرخ ىنماعابتفنيتلصخي دادبمو سول آوهيلعأ

 تأمل ناف كفاخ ءايملا لمجت نايأرلاناف كاق بابحاي يأٍربلاقىأربما تلمفيحو ا هلا لوسراب ِتاقف ءايملا

 كيلا بحلا نب مالا يا لاَمف لبس و هلاو هيلع للا لص يبنلا ىلع لي ربجلرتو «ىنم كلذ لبتف هيلا تأد |

 هللا لوسراي ولا هداعصارابشتتساف ميعنلا تانج نرم يل دعو اتق :شلب رقع دروا كلاعيصا عب كلين ف تركت |

 هللا ل وسر لامه ء ءاييااربخ نم يريختو مهي اب رعي هللا وع ٍليوانودع تاروهبان ريت و انيلا يحا انمم نوكت

 «ىمكلذ تف كلر كللراتخا ثيج رتل كوبسرإب تلف بابجإب لكستتال كلام سو هلآو هيلع لس
 # و ديس وركيم ثب دج (تاق)

 ش
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 2 ريع »حولا نيوذنلا نب بابا

 # ةمصلانب شارخؤ»

 حاب لتق جر وججا نورم نب دالخ انمئردل ةو ىع نع دونالاو ا لدح ةعيهل نبااثث يلا ىنثدخ ةنالعو اانث :

 «ملسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر عم اردن دهش نم .ةملس نب منغ نإ بكن مارج :ىنب نم م ةبلس ىنب نم

 *هأجر خم ورلسم طالع يصب لتق تح مهل اقمثرعلا نم هعمزاك امع 3

 400ج... «ةباسملا ةفرمم باتكو: .٠ 49 4 ١ ه ضيتلتلا عم كردتنلا 9

 « لئواهل اوديلع هلل لص هللا لوسر عم

 س8[ هنعّللا ىضر حومججا ن ماجا نبر يمت بقانمركذ جس
 احلا نب رينا ةورغ نع دوس الاونا ىنثدح ةميهل لرب اننا انب ةنالعوبا ابننا فيج ىلا 4 اناربخا.»

 تاننع ريغان نامل انمرضتلا اان ىزودلا دمحخ نب نانا تومعن ندمج سايعلاوا * انني هم

 لاق ضرالاو: تاوايسلا اههطرع ةنجيىلا اوصوق ردن موب ليسوهلاو اوهيلع هللا بص هللا ل وسر لاقٍلاق سنا نع نع

 ١ انادمال لال وسر !ٍ 9 وال #1 مث ض زالاو تاوامسلا امضرع قالو رابى رام ا نب ريم

 ىرفلاق ةلوط ةابمارسا ىلا رع لك 1ىتج تيبج نئل لاةم”لكاب لمفس تا ريع جرخافابلها نم كناف لاقابلها نم

 | 00 ١ ٠ بيج هنع هلا ىطرعجوحللا نب ورم نب ةمصلا نب شا رخ ٍتقانمز كك لح
 يف قاجسا نبا نع ريبكحب نب سن وانت ر ايملادبع نب دا انن بوتس نب دمحاسايعلا وبا « انب دخ 9

 ,نب ةمصلا نب شارخ جر خا نب مشج ىنب نم لس و هلآو هيلع هللا لص هللا لوس عم ار دب دهسش نم ةيمسن

 * حومجا نب ورم

 دم( هنعةللا ىضر حوبا نب ريما نب ايلا. بقانم ركذ ]جنح

 اردن ديوث نمش ةو رع نع ذوس لا ىبانع ةعيملنبا انيينا ان ةءالعوا اني ى دادغبلا رئمجوا 4 اب. ربخا ِظ

 «مارح نب دز حوججلا نب رذنلا نب بابملا بمكتب مارحىن فكم لسوقلآ, اوهيلع هللا لص هللا لوسر عم
 منسوب نب بوقميان ظفاملا دبمسن, سابعلاوإ ادن كلا ئيحمنب ديب ميهاربا قاحناوبا « قئدح

 ا و ور ةدجأب لتق.ةورع لاقفو رم
 -ه# ةملس ىب نمير ل وقلب ا نب ماجا نب ريم ]جس

 ةثح ىلا اريموق ردد مول لس و هل آو هيلع هللا لبص هللا لوس ر لاق. سنا نع تبان نع ةريثلا نب « ناملس ف

 هتلاوال 8 م نو ضرالاو ٍتاويمسلا اهطرعوبلالوسرابيزاصنالا ماا نب ريمجلاق ضرالاو تاونسلا اهضرع

 لك" يتج تريح نئل لاق متلك أي لم تاريمت ججرخافاو يلا وك انا دال هللا لوسراي
 ني( ) ىلتق ىتجح مهلتاق مشرعتلا نم هعم ناكمام ىعرخ-ةلب ولع ةايخلاهتا يقرع

 ه4( حوقا نو رم نب ةمضلا نإ شا رخ لد ١
 * قارجسأ نا هلق(يرد.)

 4 ىرد حوا ن رذنلا نب بايحلا ز80-
 ننغجول اند ز نب فس وين ب بوسي ان ظفالا ديعنمب سابعلاوبا انث ىزلل قا ع علا

 2 مو تا

 ينعالا



 ةتن اصا 25 ورم نب زامل 7 ةعيلضما دارك ويت لزم 1. لوتلا بتمر نب د 5 يا

 كرت ل
 ةّيملص يقزريتلان ةووىع نع دوسالاوبا ىنادح ةعيمل نيام انمي العون يدادغبلار ْمعَج وبا# انزنخلا 0

 «ب خومللا َن ورم ن ةستم نب مارح ىنب نم ةبقملاب لسوهلاآر او هيلع هلا ليص تاكو زاب نيذلل |

 دم نب زب زعلا دبع انن يعشن ةييتقان( الا )ةملس نيدمجاو ناذاش ندمحشانن يناهْن امم ندم« ينثدح )ف

 ه« هاجر موملسم ط رش ىلع مسيهج# حيوان ورع

 لسعلا ةاشمحنيىلع ( انو )يدبعلا ميه ارا نبدمع هللادبغ وبان ىربتملا دنت نب ىيحم ايركزوا « اندخ

 جراد بعز ميهاربا نب اص نع نوشج املانإ فسو ان دسم انن(الاق) ىدبعلا ىنثما وان هلظفللاو

 نمنيمالغ نيبانا اذاف ىلا شو ىنيع نغ ترظنف ردن موت تيل فقاواا انيبَلاَق هدج نع هبانع فوعنبا

 و .٠ ادم

 هد سفن ئذلاو د ماستر هيلع هللا لص هللا لؤ_شر تيسر هبا تدوخ لاو كن ناري كار العلو +

 ابلثم ىل-لاتف.رخ .الا يف زمغف كل ذل تبجعتف انم لت الا تومب ىتح هداوس ىداوس ّق راغال هب أر نأل

 .٠ هارد افدنع هد ىذلا 0 اص ده ةيرلإلا املت اقف نساثلا يف رود» لبج ا ىلا تالا «بشدا ملف

 لكلافهلتت اكل اقف.ءاربخلف لسو هلل 1و هئيلع هللا: سم هلال ؤسر ىلا افرصنا من هالتقي يح هاب رضف امبيفيسلا

 نب ذاعم هبلست نق هلتق ام" الكل اقف نيفيسلا يفر ظنف الالاق يكل ساب لامستتان ايس
 ىدادنبلا ر قطب ولا .(انزبجاف) وما نؤرمجن دالخ هوخا اماف 4ها رفعنب ذاعمرخنآلا 'ناكو حما :نورمم

 ثبلا لف « :

 نب ذاعملجرلا مناع وقنض ةرب ىه يلا ن نع هبا. :رع حلاص ىبانب ليهس نع « ى درو ار دلا ريزعلا دبع ولف

 ظ *(م) حومجا نو رمح
 فق ا!وأنا انس لاق: دج نع هبا نع فوعن نما دبعزب ميهاربا ن ال قرت اوراكل ا

 ليسيفنأ تربخا لاقىخا نا أي ايفتلا كتجاحامو منت تاق لهجابا:قرعت له ماعاتلاةفانه دعاوى زمقفاهعنم علا

 دال ثوع ىتح هداوسو داوس قراغنال هت ارك مدننا ىف ىدذلاو را انرغخا 1

 م تح نم انلا يفر واذن لقا انا تيران ا ثببلا لقاولثم ىل لاقف رخن آلا ين زنق كلل ذل تبيقفانم
 ني مت هالتق ىتح هأب رضف |عيفيس ه ردسي ودا يداك

 نيفيسلا يف رظنفال الاق كيفيس اهم لهلاّمف'ةتلتقانا ممم لك لاف هلتق ايكا لاق ه هاربخاق لس وهل ١ وأ

 ن دالخ 00 «ارشتنأ ل ..:ناكو حولا نب وربح ذامل هبلس ىضقوهلثق مدلك ل اغ

 أ نانعل نينار يع لع وع ني ميرا ةنس © لاب ىو مان !تانيو لااايع يكون داعش

 ' ناس لجا مملوء يغش رعت ف لوس ليلطخز لوا تا ء طاصيفا نلبس نعأ

 ( تلق لبجانا ف رعت له .هامعان لاف امم دحا ىب مف امهم ملض نوب كرك نا تتعجب انا ةجيحل والفن اللا

 ' نيب نوكأ نا تي .نعامعت انسا هس . دحراضن الا نمنيمالغنييأما اذافىلامث و ىنيع نع تراظنف راد مو فلا

 #0 0 ذا - ا 1 حيملاذ وازن هب ما 5

 مل يسمو دع وب

 م عوسع



 - - 2 7 ةيمانب لمي بتكلا خرانم 7 و

2 

 7 و 0

 ١ حومجانب 2 دأب «

 _ 400 ج» ١ 4 ةلاحصلاةف رسم ب اتكإ» ١ « 0:8 4# صيخلتلا عم كردتبلا»
 هل او ةيلع هللا لص هللا وسر تلك لاق لمي ناهربخا هأبا نا ةمانب نمسرلادبع نورمتف ربخا لاق باشا

 «تاارطو اللوازم نازك ها لوت لاق ه ةرحمم لا لعبا ءان هللا لوسراب تاقف حتتنلا موب ةما ينايفملسو

 * ةرحملا تعطش | دمف داملا لف

 ايركز اننا ف دابعن حوران ل بثحنن دمجا انب ىلا رعشلا دن لتنلا ان ن سلا نب َلمْؤلا ن دم 4 ين ربخا ف
 ةلاآو هيلع هللا لص ينلا ناذ ' نملابوهو ةيماني لمي بتكسلا خرا نموا لاقرانن دنن ورمتانت احسان
 مدقمل سانلا خرا امنا و ةنسلا ونال اون زا نئانلا"تراؤ ل والا عار رهش يف ةنب دلا مدسق لسمو

 - * لسوهلاو 0

 بيا مبع ىلامتللا ئضرةيمانب ١ لمت ىلا ةيمان ةملس تقائمر 1

 نيعاطع ىتدخ قاحسا نبأ نعري نب سوات رابلادبعنب دما ان بوعي ن .يدمش سايعلاوا# انيدح

 هللا لَض ادب اتجرخالاق ةيماىتا ةتلسوْللب هيمع نع ناؤفصن هللادبعز ناو نع حاد أن |

 ىلا بظذف هاتين تظمنف هيف ماه ذتجاقهعارذ ضمف لجر ,هلئاَمف انل سحاص ]نيمو كون قوزع لسور اوهيلع

 هيف هبخا ىلا كدحا قاطني لسوفلاو اوهيلع هللا وجراح سما سوال اوي هلا لن لا لور

 طع وذل او هِئلغ هلأ لب هللا لون اهلطناف كلل َلَمَعالقْقلطنا لعل سمن ١ كلذ دعي ام لعلام

 ١ ده هنع هللا طر خوقب نب رن ذانغم نق انمركذ لوح :
 ْن نمو لاقى قا هللا دنعن بءصم اننى رطاقاخشأن .ميهار ١ 3 هيولاب نس دما , ركب وأ 7 ان كيو ٍِ

 كإ كرصو لو العر ةاشللو اانم ع نإ دن زثنإ ةدراس نب دعس نإ ةملس ين نم من جر ذملان مهب

 نمزىلا شاعف هذن بخ نأ نب ةمركع مطقو لبجانا لتق َةاممْواَ ذيناودبن مكب ما مدح دينو خوخ ٍ

 « يراد ىتععىاصنالا هللاةبع نب ر ياخ هميو 1 اًرعن ةبلعث نإ ورم تند دنه ةمآو هنع هللا ئَطرنامع

 انارتخا 8

 لقا ةلزسرإ ةرجملا عيبا عتاب ثلقف حشتلاءو يلا لد و هلاو هيلع هللا يَص هللا كوضر تملك لاق

 * ةرحملا تعطقتا دف داهلا ىلع هعببا

 هيلدا وهو ةيما نب لمي ثنكلا حرا نم لوا لام راند نب و رمان ق أخا نب ايركز ل9

 4: هيما ن ىلمإوخ | ةيمانب ةملس ]9س
 ايلات هما ىلا ةماشو لمن" هيمع نع نا وفص ن هللا دنغ نَناَوُمَص نع حابديلان :ر ءاظعىنادح « قاعسا نا

 نم اهنذتج "ها رذ ضمف لج زولئاقق انل تحاصانعمو كوب . 5و نغفل وهل 07

 هلاوةنيلع هللا لص هللا لوسر اقف لّقعلا سمت  لسوفلاو اوهيلع هللا لصدللا لودر ىلا بهذف هاثينث تطقسفهيف

 « كلل المع الف ٌقلطنا لمعلا سمتلي كلذ سين ملحفلا ضيطمكه ضعيف هبخا ىلا كدا قلطن د لسو

 سس حاوحجا نب و رمع نب دام اوس
 * نان نمز ىلا شاعف هدد ةسمركع مطقو ل ابابا لك

 االسم

1 

1 
3 

 0007000 ا ز ]ا

 31يوم

 3 ط0 ل2226

! 

1 06 5 

 دع



 0(«4)جط 4 ةياحملاةف ريمباتك ط 44+ ٠ . « صيخلللا مم كو دتبلا »
 ىراصنالا يتلا هللا دبع ندم اننىزارلا ماحوا اني رحاتلا هللادبع نب دمخ :رعزلا ديعو.ا « ينربخا د

 لأ لص هلا لوسر معنا 5 هللا تان ند باكر يدخب هبايرمابع نا نع ةماس يلا نعو مع نب بم اني
 مكح نم ناك + هاجر خم مواسم طرشرملع دانسالا يحس () يعد انا ريكب لمغا دكهانا لاق لسوهلا اوهللع

 امه ادقامبنع هللا ىضر نيخيشلا نكل ةريثك بق انم هلدب اف.نارقلا مج ثردح هيف ًادبانا تبان دب ز بقانم

 « هنكر كل ذلف هجا رخا يلع

 هي هنعهشا ىصَر ةينمنب عب بقانم رك لج

 ىرييزلا هللادبع ن تقساما» نزولا قاحسا نب ' ميهار | أن هبولب ندحا ندمخ ركحب وا « ىتثدحإل

 هوناو نزام ىبنم انو ناونغتن ةينمىهو هماةينمو ةبزم نب لعب فائمدبعن. لفوت ين ءاملح نمو لاق

 هركبن ثراملا 8 ماه ن ديبعى ناني ةيما

 نيمصنبىبحب تممس لوقب يرودلا دم نب سابعلا تميس لوقت بوتمي نب دم سابعا با « تيس ف
 ١ هب هما ةينمو و وا ةيما ةيما نب لمي لوم |

 اجمللا نب ملسم تممس لوقب ىبلسلا متاجاب ا تميس لوبن ينابيشلا هللا ديعنب دمج ركب وبا « ىنث دح ف
 تعيس ين اف | ذمه يف نيعم نب يحب هللا هجر ملسم فلاح « ةبحح ل يتلا يما نب لم مزئرلا إ لوق

 مزارملاوبا ىلا ةيمانب لعب ةننك لوقت ىيحب تميس وقت سسابملا تعمس لوقت بوؤس نب دمخ سايل |
 « نمحِرلادبعونامعو نا وفص و دلو نم ةيإلل ةيما نب يب نع ىور دقو

 لاهعلا ْرْبك ٠١ انبي تيب لهأب لمت ن ا ان يما | ذبكم لاق و ابليتف مدنا جرجا كدب لبا ديز لاف ()

 هللالوسر معنا ا يي ” هل اَهِف تاثنديز باكر ٍدخا هنا سابعا برع هيلس يلا نع ورم لا 4 دم 9و

 هانئايلعو اننا ٍريكب لمغ ! ذكم انا لات

 ةماالا مذهه ربخ مويلا تام ةريره ونا لاق تبان نب ديز تام ابمل لاق ديمس نب يحن نع ديز نب «داجإ»ا

 ٍْ ه اهلخهنم سابع نبا يف لمي هيلا لملو

 هضعب مهملع هيشل ديزو هللادبعو رمع ناكو هناجصلا نص ةتس نع لعلاه خب لاق يبمشسلا نعينابرشلا 4 قاجساوبا 0

 * ضل نم مهمل سياف وابضعل

 » للملا باع ذاذكم سايع نالاق نفدالف تبان دز ةزانج ٍدهش هنا نالف يدجا مارعنإ 4 تالا ٍِه

 5 للعلا نف دب دا لاق يزنفد امل سابع ِنابا ناعدج نانع# رمعم

 مملاباهذ انكم لاَتِف رمق لظظ يف سابع ناعم انسلجدنز ٍتامامل ٍلاقرامج نان رام نع ةملسِنب #« جامج و

 هيك ع مويلا نفد ٍدِعِ

 هوا ةيماو فانم ديع نب لفوني ءافلج نِم ةيمانب لعب + ظ

 لعب نا هريخا مالا نا ةبما نب نم لا دبع نب ورم ينربخا باهش نا نع ليقع نم بوبا نب 4 يحي
 --كصسسملا

 » هنع هللا ىضر

 أ نع ليقعنع بوبا نب ييحنانا مرسصيفا نب ديعسات: كلب رش نب ديبعانل ل ديلا فاجن ىلع « انن دج »
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 دالي بان
 كبش ايلا

6 "6. 



 هتكدو هلسغو 0 ةافو 2

 ارا 2 0

 مهتديماو رم هللا ما يف ديشاو ركبونا تاب يتمامحرا اعوف رسم سنا نع ةنالقييبا ضرع م ءاذملا دلاخ |

 «(0ج»' «ةناحملاةف رسم تاتك » #489 ٠ « صيخلتلامم كر دتسلا»

 هن نيب راو سمحوا ميرا 4 هنس تامراجنلانب كلام نب منغنب فوعدبغ نورمنب ناذولنب دز كاحضلان ا

 رم نيد قدح دوادن ناماس 52 ةتسر نري هللادبعنب م ىاهصال | هللادبعوبا 6 هاندخ»

 لبق تبان نب هنو يلا فون لاق هيبانع ديز نب ةجراخ نب ىيحننب ميه أربا نع بعصمنب ليعمسا ىتثدخ

 هل عمتجل او اهحالا نفدبأال تلاتق ر اصنالاتءاخ حبص ١ نالبق هنف د ىل ارم ناك يششلا صك نا

 احبصا|لف متع نع نؤذمال ا ىنم هم نرع لاف يلع لخ دىتح ىثعلفاق تار الا أوم ممسف سانلا

 اهدعا باولا ةنالث يف ه انفكحو روفاكلاو ءاملاب ةثلاثلا ور دسلاو ءاملاب ةناثلاو ءاملابىلوالا امالث هانلسغ
 | ناورم هيلا سراو مكسحلا نب ناورم هيلع للص نسشلا غولط دعب هيلع انيلصو ُهبو نغم هاي | هاسكن اكدر

 «انالثنيكبءاسنلاو سانلامعطاو ترحنف روزجم

 رب رجب انن ديعس نب ةبيتق انم نايس نب نسحلا انن ( الاق ) شي رقنب ركب وبا و دنلولا وامامالا « انن دح 9
 ةناي.رسلا نسحنا ملسو هل آو هيلع هلا لص هللال وسر ىللاق لاقتبانن دب زنع ديبعز تناننع نانا

 لطي نا ىهتنيال بتكولا تناك شمالا لاقاموب رشعةعبس يفاهسملشتف سك آنين أب هنافارملمتف لاقال تاتف
 ّْ # ماح رخو تبانن لب زنم هعمس ديبعنب تانناكنا حييص هن قثب نمالا اهلل

 | ع دين. نب ىبحانت ديس ن دةفا ديعات ققعلا قاحتسا ن دخانت ظفاملا بوتليي ندح « ين نبخا

 * ةججراخإبا اي تبان دب ىف تلقلاق دكافلا نب ةبتعى دج نع نمجرلا دبعىلاخىنث دح ىمطحلا رفعجيلا
 ازا سم اعوبا انة داع نب عنو انث ةماسار ان ثراحلا ان ىضاَملا لعب دمع هللا دبعوا م انربخا لف

 عرش دملا رك ذو هدبقيف نف د الف تناثنب هد ز ةزانج ث دوشلاق بيسملا نب ديمسنع دم ز دن ىلع نع

 | دلرخا > ينعثلا باهولا دبع اننث دديسانن (الاق) بووا نب , دممو ىتثلاوبا ان لدعلا ةاشمح ن.ىلع « اندخ 9
 ركبوا ناين محرا ملسو لو هيلع هللا ليم هلا لوسسنو لاق لاق كلل ام ن سنا نع ةنالق يبا نع هاذملا

 متنبان ن ديزف مهضوفاو هبصك نبيا هلا باتكل مرق ننام ءايح مهق دصصاو رم لاما يف مدشاو

 اذه حا رجلان ةدييعوا ةمال! مذه نيما نزاو انيماةبما لكل ناالا ذاعم ما رحلاو لالملاب مبملع او

 ظ دقو طبق ة دمع يا ركٌؤ لع اذه مول:ساباّفتا اننا ةقايسلا هذه هاجرخم لو ا ط ريش ىلع حير دانسا

 ظ _ «صيخاتلا باتكيف هتع تركك
 بو مسسسسوب ندب 1 اننا ب ةننكف

 7 ب 7

 رباط
 ظ : '' م ةساربعلاب و ةبب رعلاب بتكي ناكو4 ىدقاولا لاق
 نييحنا ليبوهل أو هيلع هللا لص هلال وسر لاق تباثن دب ز نعدنبع نب تبأثنع شمالا نع « ررج»
 هديز نمهممس تراث ناكنا حنيصاموب ريشع ةعبسو اهنيلعتف بتكبين أت هناف اهملعت لاق ال ن ْتاَعَف ةباب رسلا

 انيِماةما لكل نا و إلا ذ امص ما رملاو لالكإز مهملعا ود و مهضرفاو ينال بايك مؤرقاو تام ءايح

 01 عفت ينو ب هس جب 5 نيون نسم ديحب هدب

 يو

 ١ ( م )' حارجلا نب ةديبعوا ةمالا هاله نيما فيناو
11110 7 
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 جمس ا

 0 سا

 م[ لسو هلآاو هيلع هللا لص ئبنلا تناك تياثأ نب ديز تقانم ركذ زب

 | «نيماسملا عسذشمو بارتلا لقنتن ميف ناكوراجنلا نب كلام نب منغ نب ف وعدبعنب ورم ن.ناذولنبكاحضلان تبان
 لاقىريبزلا للادبع ن بصم ان ير لغا قاحتسا نب متيهارنا ان ةيولاب نب دمجا نإ دم ركبوا 4 انيدخن ف

 كلام ن * منغ نب درجت ن ورم نب ناذول نإ زن 2 تالا 0 لو ديعسوا |

 نيديزديمسوا ثامو لاق ريك هللا دنع نب دما نث ةبيتقن 007 قاحاسا نب 0 خيشلا 4 15 5

 ظ + نيسراو نسمة يس كاحضلا نت تناثا
 نميهارا ىتدحخ رم ن دمام جرفلا ن نس! ان مولعان نسل انن ينآهصالا هللادبع وا 4 لي 2 ْ

 نب دهز لاقلا#:ةرارز نارشبلو نما دبع هللادنعنب مب نع ور ارز نب دعت نرجرلا 5 دمحخ

 قلع القا وقلااو او هيبع للا ل للا لاوس و زحيعت بخ تف 1و نيش تيش نا اناون ثاعب ةعقو تناك ت باث ْ

 هلئا لص هلال ميرنا ىيفاو ةنس ةرشعئدحا نبا انا هدفا لين هل "اوهنلغ .تالختالوعر م نينس |

 قدنلا ف تزخاآو هعناإلو رد , يفزجا ملف( ةرول## مادم كدر دق جرزلا نممالغ اولانقق سوه اوهيلغ ا

 : | دبس ل واو ةيناريملا فنانكاو ةيزالا قناتك صا قياتكوألا ا ف دك تنب ام نم دهزأ تراك برمج نا لاقأ
 لمس نديف ناكو هتس'رشع هس نئا وهو كيلا لسوف اوهيلع دات هللا لودر عم تباثنب دز ه دبش 4
 دقرفذئمو هأنع ةتبلغو مدينا هنا امارس وهلا اوهلع هللا لص هللا لوسر لاَقف نيماسملاعم ل دكماو فارزتلا ٍ

 بهذ ئح تعداقر ااا : مل وهل اوهسيلع هللا ىلص لال وسرلاةفرشن الوهو هحال دذخاف مزج ةراعالاقل ١

 23 أنار ح نب ةراامع َلاّقف م الغلا امل ده حالم لسع هل نم لسؤ ملوي هللا لص هللا لوسر لاق م كحلالسإ

 ادجؤانعال ناك ناونمؤملا عور راسو و اوهيلغ هللا لص هلل لاوس رىوش هذرفهذخا ةالوشإإل

 اهذخاف ململو هلو هيلع هللا لص هللال وسر ةكرداف مزح ن رامي دلو هدد ف راجنلا نب كلاميغةأر (تناكو) ا

 تك رقلا نكلو ال لاق * ىينع كاب هللا لوسرأب ةرايغالاتقل تبان نومز ىلا اهقدق هنأ

 ُةباَفَو تقوؤف فاتخاو اًئيشدنم عمسإل ريغص ليعمسانباو ترانندنز تافورمع نالاق نارقلل كتماذخا|

 هيلع - هد نيسحو تس نارهو نيعبراو يبا ا ةندسملاب تام هنأ اد قدلاورمع نيالاق

 * مكسلا ن نب ناو

 ثياب ن ديو لاق ىنردللا نب لعاشت ءاربلانب دما نب دم امن قاعنسا نب دممتن شد « خا

 ٍْ أ 5 او هيلع هع هللا ىلع ىنلا لع ترقق ةروسةراشع عبس ًارقدق لائلازتك فو( ١

 ده زاونلان كلان قبر نم 0 بأ 0 ثبأ 7 2 +

 ل ا سا اا ا

 قدنملا ىف ت ديا هل هئاس ةكمعال و لو بلا و 1 5 السبا امدقلا تا نب دز * نع |١
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 ا ٍِ
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 9 هب

 يعد
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 ل

 «0جو ان فشل «140.3 . «صيخللا مم كردتسلا»
 « ةئامو ةرشع سمخ نب اوهو ةنواعم ةفالخيف نيمبراو سحخةنس |

 سنون ىسيبع انت بابخ نب دما اذ ىرودلا دم نب سايلا انث بومس ندم نباسلاوا# انث دح »أ

 ىشغاو انآ تيرا لاق هدجج نعهيبانع يدع نبمصأم نب حادبلا يبا نب مصاع نع ىلولسلا نامع نب ديعس نم

 منغ ةسارفأب اناصا ن ايداع نامذام مصأع اي لاق لسوهلاأو هيلعّللا لص ىننلا كلذ غلبف نينح ماس نم مهنس ةنأم

 *« هب دل ف رشلاو لاملا بح نم اهفدسفاباممر ابعاضا

 بوعي ندم سابعلا وا( هانثدح )ىذلاوه هلو هل او هيلع هللا لصهنلالوسر نءمصاعلروهشم# ثيدحلا 2

 و رم نل دسم نل ركب ىلانب هللا دبع نع هبدح ايلا ا بهو نباابا مم ادع نبهللادبع نب دمحم

 ءاعرا صخر لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسسر نا هينا نع ىدعنب مصاع نب حا دبلا اباناةبآنعمّرح نإ

 نب كلام هدوج دانس الا حيمص هرفتلا مون نومز مث دغلا ن نم نومرت مث رخنلا مون نومرةموتيبلا يف لبالا

 * هاجرخم لو هيف هريغقلزو سنا

 ينأ نترع هنان ءرك يبان هللا دبع نع سن ان كلام (هوز )ىدعنب مصأعنب حادبلا ىلاث يدح قلو

 امو اوترب نزا ءاغرلل صخر ردي هل او هيلع هللا لسص هللا لوسرنتا هيا نع ى دعنبمصاعن. حادبلا

 لعب هذلاةثيدملا اذهانبدحاذا نايفسناكو ىبحيلات كلاملاق اكوهام !ًاطخاذه وىيحنلاق اموباوعدبو

 « 'ىيشث دملا اذهيف

 ان' ىرلاب هقفلا دمحن ليعمساركبوبا (هانثدح)ةيلا نع ىدع ننمصأعن حادبلاوبادنسادقو# 1 لاق 2

 نلمضاع نب حا دبلا ىلا نع ده رب نب هللا دبع نعرسم نب ديلولا انثىتشمدلا ذئاع نبدمح انثىزارل امتاحوبا
 ميلر رهشنم تاخ ةليل ةرشعىتنثال نينثالا موني ةنيدملا لس وهل اوهيلعمتلا لص! لوس رمدق لاقديبا نعىدع

 «نينسرشع ةنيدملاب ماقاف لوالا

 رك ذ لوح
 « نيعب رآو سمخ ةنس

 لاق مدع هدج نعةسأ ع نعى دع مصاعن حادبلا ين نمصاعنعىوابلا نأ معن ديعس ع نعساوبنإ# ىسع )ف

 5 نامئ ذام مصاعب ل امو لس وهل | اوهيلع هللا لص يبلا كلذ غلف نينخ ماه نم م مهن ىخا 7 تمارتشا

 « هيدل فرشلاو لاملا سح ن نمامف دسفأب امر اهعاضا منغةس رفأباصا

 هبيلع هللا ص هلا لوسر نا هبا نع ع مصاع نإ حادبلاوبا هربخا هما نعرل < يبا نب هللا دبع نعم كلام

 يافا وه تم ومر مادقلا كم وا هلأ نم رحنلا مو نومر . هن وتيبلا ف ل اب الا« ءاعر صخر ل وهل او

 »2 كلام ه دوح# 2

 هللا لص هللا لوسر مدق لاف هبا نع ىدعن مصاعن ماديلا يبا نع دز نإ هللا دبع نغ مم نعدلرا و

 « لوالا مسرنم تلخآلإل ة رشم ىتبال نينا موبةنب دملا لسوهل !وهيلع
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 2010 1 1 1 1 ]ا 0050 0

 ©()ج» ١" «ةءاحملاةفرعم تاتكؤط) ١ 4 أد » ٠.١ غ صيخلتلا مم كوادتسلا ىذا

 لجل لع تنفع سو هلآو هيلع هلا لثم هللا لؤسر اقف كنم(:)ةلخس اب طب ىفف اهلع تورز كربخا الا
 مهمتنا و اوافق ىج ةلك هنلكب لف لج لا ن 6 ملسو هلآ و هليل هللا لس هللا لوسر ض عا منة ملسإ

 ١ دير اع نأ را او اننؤيب يزن ام فالوب ةسالس نب ل اتق مهؤت ءا>ورلاب نوملنبملا

 ىاهحألا اةرياجعاو ةشازف موق لكل نا لسوملاو اوهديلع هللا لص هللا لوسز لاقفاهان رحتف ةلقمملا دبلاك

 * ةمالسنب ةيلسل هفن رش ةيفنم هفو السوم ناك ناو ٍِجاسالا حب

 بيك هنع هللأ ى در ىذ اصنالا ىدعن. مصاع بق انمركذ يبس

 ا تن ا شق ينارملا دلاخ نا ورم ن دم ان ىدادنبلا دما ندم رثمج ونا « اريخأ ل

 1 هلو اوهبلع هللا لص هللا لوسر هدرف ردنمو نالت نب دحلان: ىدع نب مصأع يرخ لاق ةورع نع دوسآلاوا

 هردب باصتسا عممبسب هلبرضو لسو
 حرخولاق قاحسا نانع ريك نب 05008 رايجلادبع نبدمحا انيس ندم نيابلاو ا 0 هاندج »

 ورمت نب فوعن :كااهنب ديزنب دبعيبل فيلح لب نموهو ةعيبضز, .دنإلحي نب دجلاز يدعنب مصأع

 ةهميس#ل برضو لسوهل او هيلع هَللاٍلص هللا ل وسر ةدرف ردد لإ سيوالا نب كلام ن وعنا

 دع نب مضاعول !اقزمع نب دمحم انث' عحرفلا نب نيسحلا انثمزبللا نإ نسما ان ب ةطب نبدأ غ نيدمح # هاندحو 9

 مخ نا نا نإ نان نبمدو نإ ميلخ نإ ورمعنب لعج نب ما ماوخو نإ ةعيسط نإ ةيراح نإ نالحت نب ديلا نبا

 هللا دبعنب رد ونا 00 (رمينالاق) هللادبعوالاقو ورمعابا ىنكي,ناكو ةغاضق نإ اهلا نب ورم نإ يبا

 نع سبق نب نم رلا ديعنب هللا دبع ني ةيعسن يافا (ايننو) فنكمن هنلادبع نع هعافر نب روما نعةربسيلانا

 / ىدعي ' مصأع هلا ردن ىلا جورجلا داراانمل ل سودل | اوهيلع هللا ص شا لوسر ناىدعن ' مصأو نعحادبلايلا

 نك مصاغ ادهش ( ومما لا لاق 5( اه دبش نمناكف هرج اومييسهل برضف مهنعهُجلب شل ةيلاعلا لهاو ءابق ىلع

 تامووهام« رصتلاىلا صاع تاكو لسوهل أ اوهيلعشا لص هللا لوتلر عمابلكد ها ثلاو قدناو دولا ىدع

 رصعلا 0» عمت ١ هعبطو تقو لبقو ىثبا وا 0 ٍناضوا زعم دلو ةمحعف نيس يدفن ةلخبلا 0(

 لجرلا ىلع تششبخ لبو هلأ وهيلعةللا لص هللاٍلوسِر لات كنم ةلخبس امطب يففاملعتبور كربخأابا هلال وسر
 ءاحورلا,نوملسملا مبابقتساو اوافق تح ةملكب هملك 17 لجرلا ثعع ل- وهل اوهيلعشا لصدَيلا لوس رض عا مث

 لال وسر لاَمفاه انرحنف ةلقعملا ندبل اكاعاصزتأ * امعانأرنا هللاوِكنُو ون يذلاام هللا لوسرايةملسلاقف مؤنم

 ف لبس ص حيد 1 مقرعلا اهناو ةسارف موق لكلذا سوهو و هيلِعديلا لص

 رذب بادصا عم مهسولب 2 هللا لوب هدرفعي رخ قاجسان ٠ و ومع # لاق 2

 تانو مهى هنا“ ىثلوي املا لهاو ءابق ىلع ل مو و 4 لع 0 هللا لوسر هيلخا .مد دازساب با لاقو

 ا - نايل هةيووأ سا ةلوع اخقا ل" ”كياو

 0 ىدعن - 8

 أ

 3 ىبل م وبرد
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 « ( مله سيل نكلوىلب: لاق تلق ام هيفال تلق ىذلا تسلا نالفايكلحيو هلانقفا دسحو |
 | نإ ةمالس نةملس نعهسا نع ىراصن : الا ةريبجيلان: دوم ن ةريبج ن. دز ىث دحث يللا ىتدحم غاصوا»

 هللاف ةملس ًاضوتف اوجرخ ماولكف ءوضو كعمل سو هل 1و هسيلع هللا لص هلا لوسر ىلع لخد هنا ش دا

 0عجغا رم ةكشاول لابو 4 اهلا ٠ < صيخلتا عمك ىدتسلا هو
 « هاج رخل وسم طرشلع حيعص# هب سبيل هنكلو ىلإ لاق تلقم هيفانل تلق ىذلا تسلا تال

 ةمانس نع دؤ# نب ةريبج هيبأنع هاباعالادج ينم يراصنالا زيي ن نيدو ن 1 رينج نب دز ىت دج كرلللا

 لعق تخيم لك ا ف»ز نو ىلج مس هلو هيلع هلا لص هلا لوسرواملابعدةوعدنم انجرخو ملسو هلآو ةيلع

 نباكز ىنادخع د دعس نب ثسللا لاق :ثدخ دقام اذه وث دخت مالا ن نكلو لب لاق 0 ةلاليلسو ايءعوضو لع نككملا

 * هدعل قب هباف كلام نب سنا

 ,قاوع.نب ةعلس نب نوع نع هبيبح يبا نبا ينادح كيدف ىلا نب ركحب ولا و ديلولاوبا مامالا « ىنريخا
 ءانئالو'راصنالل نفعا ممللا لاق سود اند هللا لص ىنلا نإ هدج نع هأ نع شدو ةمالسنب ةملسنا

 ١ ه«راضنالا ىلاوملو راصنالا

 زب ىئدح قاحسا ْنانع ديكن سنوانيرابجلادبع نب دما ان بوسي ندم سابعلاو ا  انيدح ل9
 ةنالعولانن هاظفللاو ىدادغبلا زهتجو ا بغا و) رينا نب ةو رع نع ةداتق نرمتن ٠ مصاعو فت كافور نا

 | ةيدابلا فعلا نم الجر ل وهل اوهيلع هللا لص هلل الوسر قللاق ةورعنغ دوسالا يبا نع ةعيمل نبا نوما

 [هنالَو سر لع لنسدل اولا اربخل ةدنع اودجي لف نياتلاربخ نع موقلا هلأسف ءاحورلاب هيملر دن ىلا هجوتر وهو
 «تارظب انت قريخاؤهللال وسر تنيك نإ يبنانعالا لاقت اول تا لوب روكي والاف لسودل ار اوهبلع هللا للص

 لسودلاو او هيلع هللا لص هللا لوسر لاف 5 'اندحامالف دنا شقو 3 ةمالسنب هيلع هل لاه هذه قان |

 انا
 سب

 لكااذةوع د نم انجرخو ملسسو هل او هيلع هللا لص للا لوسر تيار نكلو ىببدلاق ءوضو ىلع نكتإل 5 ريف

 نب ةريبج لاقهب ثدحامم اذهو ثدحمرماالا نكلو لببلاق هلال: وسرإب ءوضو ىلع نككملاهل تاقف أضوم
 « (م)# سنا 'نولكا نااالاب دافو ملسودهلاو هيلع هللا ٍلضب ىنلا باص اوخانا#/ةملس هدحنا دوت

 ,لقؤو نعنع دوسالا ىلا نع ةعيهلنءاو (ح)ةوسع نعرمج ن ٠ مضاعو نامور نبديز ىثدح# قاحسانبا »

 .نرعءموقلا هلأسفءاحورلا هيعل ردد ىلإ هجوتوهوةيدابلا لها نم ةاجرل-و هلآ اوهيلع هللأ لص هفالاوسي قل

 لاق من اولاق هلال وسر كيفوالاَتف ل وهل او هلع لص هللا ل وسر لع ملساولاقف اربخ هدنع اوهدجم لف سانلا ربخ

 ها لو

 | ىتادح مان ؛!اهنلا دعاني ئيلينلا ليدل نيدماتدل :امصالا دهازلاهللادبع نب ديمح هللادبعوبا# اي ريا

 ٠ْ منو هلآو هيلع هللا لصالون رع لخددنالسو,هلاو هيلع هللا لص هللا لام تحاص شقو نب ةمالاس ن 1

 : هللا لصدتلا ل وسر تم :ايبركلف قب لاقءو ضو للع نكت لاة زيبجج هل لاف ةماس ًاضوتف اوجرخم 0 1

 [نوكينا الاب مافو سو هلت او هيلع هللا إد ص ىبتلا ناوصا ايان ةدل سس نأ دو#“ نإ ةريبج هسا نع ة هريبج

 ف ند 1 ين ندب راو را # كح

 ل لأب اندح امالغزاكو شقون بالسب ةملسمإ مل هداه هوت نطب يفام ينريخاف اول تيكن اف

1 
ْ 



 ا

 »* ةنيدملا ناعاز أو سمح ةنس ةملص تام كن باكو ىدقاولا# لاق د

 3 ةملسو لاك رمغ ندم انث دواد نب ناهلس ان :هتسر نب هللا دنع نندمج انت يتاهصالا هللاد.عوا 4 اند ولت |

 2ع 4# ةناخصلا ةفرعم باتك» 1409# « صيخلتلا عم كر دتسلا »

 ١ سي[ هنغ للا ىطر ئزاصنالا شقو نن ةمالس ن ةملس بقانمركذ هوس

 ن ةمالسن ةملسلاق قاحسان ا نك ريك لب واس راج اذن وعلان وفعلا نب دم سادعلا وامان دحإل

 «سوا نإ كلام نب ورم نب جرزللا نب ثزالنا منج نإ يجن لبعالادبع ن ءاروجبزنب هبغزن شقو

 ةمس ىف ةو رع نغ دروسالا ىلا نع ةعيمل نبأ اني ىتا ام ةيالعوااشن ىواذديبلا دب نإ دمروا « انربخا »

 *« ارب دهش شقو نا ةملس ,لبغالادبع ي يب نمم < سوالا نم متراصن الا نم ةبقعلا دهش نم

 معجب اب اولاقو مهعيمج وقف نيعبسلامدم را ةيلاز لوألا :ةنلا هبت ةطرزط ال كي عك ني ةلقام

 نيعبراو سجخ ةنس تامو ل سوهل )وهيل هللا لص هللا لوسر عم اهلك دهاشللو قدنملاو | دحاو اردب ةملس دبش

 * هب دما, نف دو ةنسنيعبس نبأ وهو
 ةملس قوعوبا تاملاق طايخ نا بابش انن ىرتستلا اب ركز: ىسومل:.  ىنتعلا بوس دا هب ان ربخا

 ١ « ةنع هللأ ىضر هنبدلاب نفدو نيعبرأو نسخ 4 هنس شقون ةمالس نا

 دم نع هللا دبع نب دايز أنت / ةرارز نورت انكنينللا # دلع ناشنا# رمتلا لعن. نيسللا # ان ربخا ف

 لاق شقو نب ةمالس نةملس نع دنيبلن ةوم نع فوع ن نمحرأ ادبع نب ميه 2 نب طاصْنع قاحسا نبا

 ةملس لاق لبشالا دبع ىبإ ىلع ضقو ىتح هتيب نم امو انيلع جرقتلاق لبشالا دبع ىبب يف دوه نم راج انل ناك

 رانلاوةنملاو نازيملاو باسل او ثعبلاو ةدم ايلا رك دف ىلها ءانمناسبيق مجط طمىل ةدر يلع ثدح ذكمو اناو

 قرا كو هل اولاد توملا دنع انئاك ائمب فورا ناثوا تاعصصا موقلاو برش لهايف كلذ لاف لاق

 اولاقد تاحن يدلاو منلاق | مهلاعاب اسمف نو زجيو رانو ةنج ىلا مهموم دعب نوثمس ىس اننلانا نالفات اًناكاده

 يلا طال ا ينو الف كما هديب راشاو دالبلا هذه وحن نم ثوعبم يبن نلاق كلذ دب ١ امو كحونالفإب

 كاب هللا ثمب ىتحرابنلاو ليللا به ذ امهللاوف ةمللاقدكردي هرممالقلا ١ ذه دفنتسينا لاعقانس# رتصا ناو

 كمبو هل انلتف ادسحو اي رفكو هب انم اف انربظ ١ نيب يحوهو للسو هل آو هيلع للا لص هللا لوسر لاثو

 م: ىردم ىراصنالا شقو نب ةمالس نب ةملس هوس

 نمو ةمالسن ةملس نع ديبل نب دوم نع فوعن نمعرلا دبع نب نيعارإ تب لاسم #« قاحس ناو

 مجطضم ىلةدرب عش دح ذكمواناو لهشالا دبع ىب ىلع فقو ىتح هت نم انيلع ب رقن ىدوهم راجانأ ناك لاق

 7 ف اعين الا وا باصا برك لهاورانلاوةنلاونا زيماو بانس ساو تنمتلاو ةمازقلا رك دق لما ءانشاهق

 لاقكلذ ةناام ولقد فلحت يذلاو مخل مهلامعاب نو زجو نوئعب سانلا نا نالف ابا انئاكاذه ى را كءئودل

 اذالن اعين نا لاتعات ا هم ضااناو لا نظيف لاقمأرث قو موارلا#ةككت لاهل .راشاو دالبلاهذه وحن نمت وعبم يِ

 1 - ةملس ني

 0 د 4 اقبح هديك ىدوبيلا راخا ىلع 0 الا عدا و

 مساع 40
4 

 تك قابلا ان ربظا نيب يح وهوهل و سرها ثعب تح راهتلاوليللا به دام هللا وذ ةملس لاق هكر دبه رمت مالغلا



 .«6جالا 4 ٌءلاعصلا ةفرمم باتكذ «نخط #« صيخلتلا عم كردتنلا »
 ما

 0 هتقو هو نك اذااماو متينثا ام ريملا نمهيطنونئفان اما مكلوق لبق نل متدذك مادو هل او 3 |
 ا

 لزراومال-نءللا دبع واناو ملسو هل او هيلع هللا لص 1 و انججرفن لاق كلو قل 0 -

 ا 35
 0 ااو79919218 وك تكي عا رموفاوا# 9

 « ارصتخم مكيف مال-نب أ دع لحري قانتنا نعدي# ثمدحح ا 5

 ةيركتلا نمل ف ب 0 2 جار 00 يفجع

 هباقيف ناكن م ةنلبا لخدمال لوق لسو هل اوهسيلع هللالص هللا لوسر تعمس ىنا ربكحلا ه مفدا لاف لانقف 7

 «.مالسنب هللادبع رك ذءيف هاجت رخي مو دانسالا حيض 0 :يقح لابعت 0

 ص 11 اول ا أ ه-انركيو :!مامالا خيشلا 595 0 - :

 دنع ململا اوسقلاو تام ثالث هلوقاههدجو اههانتنانماهناكم نال وململانالاق مث ىوساجا لاق انصؤا | .هوي:

 يدوب ناك يدلامالس ن هلل ادبعدنعودومسمن هللا ديعدتعو ىسرافلانال- دنعوءادردلايبا رعوعطهر ةعبرا 54 ْ

 0# ارخم دداتسالا عيصوقتللا يف ةرممرش 2ع الين لو هلااو او هيلع هللا لصدنلا لوسر تمسيلاف مل مم 5 :

 نم مصاعانن ةملس ن دام انتل ,جاجح انبي زر ويلادبغتب كانى دافلار وصتمنب , ىبحنا# اند 0 - ْ

|( .4» 
 لاف ةلضف أمم لضفف اهنم لك افةمصقت يف ل دسم اج هل لع هلئا ليص هللا لوسر رنة ا نعدعس نب ته اك :

 كلادرشبن 1 فشلا ا لك ايفةنألا لها ن مهمتنا ادهنم لجر بجي سودل ١ او 7 هنأ قس شاك وسز : ف ْ

 :هيماجرخع ل وداتسالا مير ءابكاف مالست + هللا دبعءاؤل رينعوم تاقف:ًاضوت يا ارم هي

 ركذ رج ظ
 هيفمتنوهومت ذك نمأ او! اماو متزن اامر 8 : زم هيلع لوشتف م 1 اما مكلوق ل انهن :نلا مدا "مل -وهل اوديلع

 نم ناك نا مر !لقوف هللا لراو اوشا دعونش ال وسر خجلا ل مكيلوق لبق لف متاقام

 ع رس 00 ع
 ع م
 ١ مال 5 فقلت 02 'ةلظنح ن هللا دبع نع ميلقلان هج اني رامج نا: 4م ركجعأ» ان قع هأأ مهلا نبا سن #ا 6

 ١ لس وهل او لع هللا لص الوبر سويا ريكلا#ب عقدا لانمف نتدطرح 4 هه زج حاج لع وقت ااا ووتم ُْش ا

 و : ١١

 ١ 0 1 هيا 16 00 عيب هبكنغ ليبي زتس ةشيرألا نإ“ هةنللا 0 0

 ا قديما لوق اسوا او ع

 رنا هنبأ .ن نعم < نإ بسعصم نع ةلدمل نب مصاعنع هليل نك داح و
 1 ١ ةعضصقئىل ينال وهلا او هيلعهللا لص هللا لو ضار

 دا ر.تنكو دعس لاةهنم لك ايفةنملا لهانمفلاا ذه نم لج رئي ل اف

 « حييحصو» املك افمالس نب هللادبع ءاخ ريمع وهت افا ضوتاا نيمع

  ةملس زيوس 0(



 «()ج»  «ةاحملاةف رسمتباتكأط 40 «  صخلتا مم كردتلا»
 ىدب ذخ اف لاق ءايليو ةسارك دعللا فيك تاق لآث اذه ق رق درعا لاف ةقلفم ةاعاوق ننرالاو]

 نيميلا لها قيرط ىهف كنيع نءىتلاقيرطلا اماو ل امشلا لها قرط ” ينال نع كتمناأر ىلا قب راظلا ابا

 ط.رش لع يمص ثررادج !ذهدب تع قدام اكتسبتم لازت نظ مالسالا ةز رع ىهف ةو رملا امو

 *« هاج رخم لو نيخيشلا

 جاجملا نب شودقلا دبع ةرينلاو ا ان نايس نب فعن. دم انن بوقعي نب دام سابعلاوا # انندح »

 قلطنا لاق ىندشالا كلام ن .فوعنع همانع ريفت ن ريبج نب نمحرلا دبع ىتثدح ورمتن تام انس

 0 ىبا قفراخوبلا رشعم ا لاسقف دوهيا ةسينك اخد ىتح هم ناو سو هلآو هيلع هل لص ى لا

 تلين ءارنلا عطل هبت يرذرج لكوع هني طا ضرار اراك هلا ال نا ٍنودبشيل

 ا با ل اف دحا مهنم هسبجي لف مييلغد درجت دحا مهنم هب اجا اماوتكساف لاق مهيلع بف

 ادنململا قمل لعلو نا اك ٍة> همم اناو فرضنا م متيذكوا م نما قطضملا ىنلا اناو.ىقاعلا اناو

 انيف تراك ها لعنام لاو اول اق دولار شم اب ركب ينوملمت ل جر يا:لججرلا كل ةلاتف دخن تنا كلوي

 هنا هللإب هل ببشا ىناف لاقل لبق كدج نمالو كلبقكليبا نمالو كلنم هقفاالو كيبنالا تاعك: لعالجر

 هيلعهللا لص هللاٍلوسر لاَمِف اًرش هيف اولاقو هلوق هيلع اودر مث تبذك اولاقف ةاروتلاف هءودجت ىذلا هللا يب

 هللاطب# « عم ٠؟ هب مف دو هأم ر ىا هلجز لاقي )١(

 ةقلح هالعا يف ضر الا يف هلفسا و ءامسلا يف هس أر ادومع ىلا ىبىتح قاطنا مث لاق ازارمكلذ تلءف ىتسا لع

 مقالا قلعتم انا اذاف يف لجزف ىديب دخاف لاق ءامسلا يف هعاتو دعدصأ تيك تلق اذه قوف دعما يل لاعذ|

 ىهف كرابس نو تيأرىتلا قيرطلا اما لاف هيلع اتيصصتف سو هل اوهيلع هللا لص ينلا تيناف تحبصا ىتح

 نرف مالسالا ةورعىهف ةورعلا اماو يملا لها قرط ىهف كنيع نعىتلا قيرطلا اماو لامشلا لها قبرا

 لق لاسو هلاوهنيلع هللا لص يبنلا نادعس' ثردح نم ناخيشلا 00 مخ )#ت رم امماكس تلا

 *مالاس نب هلل دي ةنملا لها نم هاش رآلا هجو ىلع ىثعدجإلا

 هيلا نع ريِبَجن نمحرلا دبع ينادخ ورمحج ن ناوفص ان 3 ,ةلاوا 1 فرعن دمج مالا 4 ندخل

 رشمما لاف دوهلا ااا اح هسانر "30 يلع هللا لص ىلا قلطنا لة تا فارغا

 ءاهبللا مداتخح "يدوب لكو جلا طغاا لوسرادع ناوهللاالاهلا النا نودبشل الجزر شع ىنثا فورا دوهلا

 اال هلاوف مسا :لاسقف دحا مهنم هج ميهلعدر مدا. مهن ب هباجا اما نكس لاق مهللع بضغ يذلا بضغلا

 نم لجر !ذاف جرخ نبا 00 ىتج هعماناو فرضنا مث 0 ١ 2 قطصملا يتلاناو بقاعلا "او رشاملا

 منا لعنام هّللاو اولاق دووملا رثعم اب مكيف ينوملمت لجز يلاتلجارا كلذ لاسقف لبقإف دمحشاي تناك لوتانفاخ

 ءدمثا يباؤلاق كما لبقةلدج مال و كلبق كسا نم الو كم هقفاالو ِكنمهللا باتكب «لغا لحلو نتف“ نإك ظ

 هللا 4 لادا لوسو لاف ارم 2 0 هلوق لمادا م يفكروا ةاروتلا يف هيودجت يذلا هللا هباهللاب

 تر - 3 ا وع 00 أل 2 لا "دخلو 8: -- ببسي

 ْ لاقف هيلع امصصقق لو هل آو هيلع هللا للص ينلا تيئاف تحبضا ىَ دب ةقاملاب لامتبابا ن1 يج)لخاو 3



 ب 0 م مت د ماعم نو

 0 مالس ن هللادبعإب ور 39

 ©( ج»  «ةلاحصلاةفرعس باتكإو ٠ »44 4 ١ « صيختتلا م ك مدعنلا»
 ١ ضادنع لاق رم نب دمحاتبفف وك داشلا دواد نب لناهاس انهم نإ رفمج وا اني ةطب نإ دمحا نب دم انيدح م

 "| فوعي نم ةلقاوقلل فياحو مالسلاو ةالضلا امملع بوقعب نب فسو دلو نم ليا رساىنم وهو هللادبع

 * ةيواعم ةفالخ يف نيعبراو ثالث ةنس مهءيمج ليواقا يفةنيدملاب مالس نب هللادبع فودو جرزخلا نبا

 لاق ديعس نب ئيخحم نع لع نب ورعان ثيزح نب دم انن ار اخبب ىسيباركلا دمحم نب فاخ « ينربخا

 ,ناغيلا قفنا دق نيمبراو ثالث ةنس تاموملس وهل اوهيلعللا لصنلا.لوسرل م الس نب هللا دبع ءالوناك
 هجو ىلع ىشع دحال لمت م 1ك الط هللا لص ينلانا صاقوىلا ن :ب دعس ثب دح ىلع !هنعهللا ىذر

 * مالس نب هللا دبعريغ ةنملا لها نم هنا ضرالا

 دئاخ نب نمماخ قيعش :نل ىلع نيد ان هجولاوبب] ان ورب ىفريصلا دمج نإ ركب دمحاوبا:# ايربخا

 هللا دبع دهاشلا.لاق هلثملع نماوسا ين ديدعاف دبش و لجو نع هل وقيف كادفلا نغ نامليمنب هللا كنعان

 * .ليثا رسايعءاياعنم رايخالا نم ناكو مالس نبا

 أ ةيشياروب راو هياط يمشماب مل )شيرقنب ركب و او دم نب ناسح ح ديلولاوتا مامالا # انربخا هد

 أ( دج ف ةقلحنفا اذنلاج تنك لاقرلا نب ةشرخ نعربسم نب ناولس نع شمالا نعرب رجاتت(الاق)دبعس نب ةبتقو

 . | نظن نا هر نمعوتلا لاق ماقالق انبح اه دح مدحت لمقتل اق مالم نب هللا دبعوهو ةئيملا نسحب خيش ايف ةندملا
 | نم جرخت ناداك ىتح قلطناف هتعبتف هتببناكم نملع الف هنمبال هللاو تلقا ذهىلا رظنيلف ةنجلا لها نم .لجرولا

 أءاذك وانك ن ول وقت موُقلا تعمس هل تلق ىخا نبااب كتج احام لاّمفىل نذاف هيلعتن داتساف هلزنملخد متةنيدملا

 | ىكلاقف لجر وات اذاملن انا امن يلا كلذ اولاقوم كنادسحاسو ةنجلا لهاب معا هللا لاق كمعم ن زوك[نا ىنحاف
 | لها قيرطام ظ اهف دخان ال ىلو انَمف اف ناقتي ال تينلع اذ الش نع داوجانا اذاف هعم تقلطن اف ىدس دخاف#

 ذاعتدواان) كالي لات دمصا ىل لا لج الاخ انماع شخ لاتقل درع حي داعب اخ لامشلا

 هلفساو ءامنلايف هسأر ادومم ينىتا ىتح قاطنا مث لاق ار | م كلذ تلمف ىتحلاق ىتسنا ىلع تررخ دعصا

 ِق عمت 7 قب رطلامظعمىهوةداج عج وه داوج(١)

 *مالس نب هللا دبع وهلاق ليا ر مسا. نو نمادهاش دهشو هلوق يف كاحضلا « نع ©

 ةندلا دحدميف ةقلحيف اسلا+ج تإك لاق ركانب ةشرخ نع ربسمنب ناملس نع شمالا نع « ريرج »

 يلا رظنينا هرس نم مولا لاق ماق ايف انس ايدج مهتدحم لم مالسنب هللا دبعوهو ةئيهلا نسح خيش اهفو

 نم جرخم ناداك تح < قاطناف هتمبتف هت ناكم نملعالف هنعبنال هللا و: تلق | هىلا رظنيلف ةنملا لها نم لجر

 اذكو أ ذك ع نولوق.موقلا تعمس تاق ىخان ,ااب كلتجاا ام لاسقف ىل ن ذاف تنذأتساف هلزام لخد مت ةنيدلا

 ل لاَعف لجر ىنانا ذا مان انا انين ىلا كلذ ادن كئدحاسو ةنجلا لهاب مغا هللالاق كلم نوك 1 نا ىنبحتاف

 لهاقيرظط اع اظابنف نشانال ىل لاش ايي دع إل تذخافىلاهش نع داوج انا اذاف هعم ت تقلطن اف ىدبب دخاف

 تروخ دعصانأ بدر ذا تلم دعصا ىل لاف لبجأن ذاؤ انهاه ذخ ىل لاقف ىنيغ نعجم داود اذان ةيررح دعمارزل تورااقا امش ديساىلالاقف قلنا ا 'آ 1 :م داوح اذافلاهشلا

 ُس



 «0ج» 4 ةناعصلا ةفرعم باتك" »  «ءع» « صيخلتلا مكر رادتسلا ولا

 ,كرب نايف نع ىيحنب زيزملادبع انث لضفلا نينيسملا انثعوتملا:نمعولابع نإ ىءاقلا ندمت # ير بخا ف

 * هاجرخب لو ىراخبلا طرش ىلع ميرعص هحانجلا هل لقي هل سرفىلع ةظيرتونب ىلا
 قا>-١نطاصنب تادنعاتت طابخن ةفياخ 3 انزكز 3 ئسوسانن قتشلا بوعي نيدمحا ديمسوا 4 انادح ظ|

 لسو#لاو هيلع دل ىل ص ىلا نعريبج نب تاو م دج ع هين علا ىنثذح لاق ريجن تاوخز اصر

 .* نيم را ةنس تامريبج نتاوخ ناهئابا نع قادتسا ن نبطاصن هللادبع لاق#م' رحلة ةقد ريك ركب امل

 نب كللإا دبع ىنريخا رح ندمان جرفلانبنيسملا ان ميجا نب ندسملا انن يناهبص الا هللادبع وام اننا
 قاده نع ةعافر دن روسملا نع ةربس يبان هللادبعن. 0 هبا نع اصن تاو نعنامام يبا[

 10 تناكايلف ردن ىلا لسسو هل اوهيلع هللا لص هللالوسر عم جرخ نم ريبجنب تاوخزا نك لل

 هم دك ناك جاو مهسن هليرضو ةندلا ىلا ملس وهل اوهيلعّشا لصدَللا ل وسر هدرفهقاس رسكف رجح لين هباصا

 (رمنبالة )ل سو هل ١ اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ممارلك ده اشلاو قدنللا وادحا تاوخ دبشواولةاه دبش

 ميرا ن.اوهو نيعبرا ةنس يفةنب دملاب ريبج نبتاوخ تاما ولاق هلها "رع اصب تاوخ نطاص ىنادحو

 « لاجرلا نمةعبر ناك و ةندنيعبس و
 قاحس!ن هللادبع ايربخا لاق طانخن. بارشانن ىرتستا اركز نبى سومان ىتثلا بوتس نب دحام اندح ل[

 و 9

 ضن سص نم نس 3هنالاقا اًكشهللا تدع وامو تلق د اء ىلا.” هلل فتاوخاب كمسحج حصل 2 رايق سولار او

 ة.هيدعو اع لح وع هلل فف ىووا 500

 دمج + هلع هللا ذر لا رمياللا ماللد نب هللا دنع تقانم نكد جس |

 نيعم نب ىيحن تعم لوق ىرو دلا ه# نب ساسنلا تءهسد لوقت بوم نيده# سارعلا اباد# تعم ف

 * ادع لسودل وديع هللا لص هللا لودر ةاَنسف نيصألا مال نإ هللادنع مساناك لو ش

 لاو هباع هللا لبص ى ,لازا'سابعن !نع ع راس دز ور# نع ةايع نانكىكت « زر زملادع» 1

 « تفيدض زب غلا دبع تلق( «حانجل كلف اق ج هلسرف لع ةظيتز ياي د

 نادادف تير مريح ن ٠ تاوخيلا لاق ه دج نع ها نع تاوخنب اص نب قاحسانب هللا دعانا © تايش

 اك هللا ت.دعوام تلق هب دعواست هلل: تاوحاب كيم سد مصل اق تارئايق للسو هلو هيلغ هللا لص ى دل“

 ءاي سلا تاخر ول هدو لالا كطيك لكيا 11

 : س# لقا رسالا فس وب وبا مال نب هللا دبع زودع

 فسم

 2 جرزملا نب فروع ىب ن< ةلقاودلل فياحو بوعي نب ف سوي

 | ريبجن ب تاوخ ثهبر لسع زو ةلباو.هياغ فا لسع ىنلا نا قيابغا نزاع دا راند, ورمي نع ةنيبع

 هلع هللا لدص يلا ىف داعف كريرط لضم ريح نإ هناونميلا لاقلاقهدح نعهنسأ نع ريبج نب تباعا حلاصنبا

 ادلو نموهى دقاولا لاق جهلنا هوو 08 اوهنع دنيا ىكض ىبنلا هايف نيصملا مالاس الا ىلإق همسأ 3 نك
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 ,0(4جإ» م ةلكملاة رسب اكإلا 449  صيخلتلا عم ك ردتسلا »
 صو دتشاو هناكم لب كعوق تتح نلمس دس نم ادسج نسحاب اهرتسف ةنراج الو لاققهتبج حرط

 لا را ا ررتغذباو كعو تينح نأ كهش نافعا لسوهلااو 2 هللا لص هللا ل وسر يتاف

 مسؤل اودع هلا لص هللا قرر ل8 صاع ناش نم ناك ىذلاب هوربخافطسو هل او هيلع هللا لص

 ىأر , اًذالسو هلاو هلع ّتالص تالوشر ا ق> نيملازا تكرب الا هاخلا مكدحا لتقتامنلع

 * هاج رخم ملانمم اميج نيكدحلايف تاد ايزلا هذه-هقح نيملاز اف 0 هجسااعبت مكدحا

 مزكلا دين يخرج نبلانامضاعوباانننى حرقا نينيلا نب دما ندم انت ئىناهن . طاصن دمج 0 د

 نب له-نع فين نب لهسىلوءسيق ندم نع سّلادبع نمل جر كلام ينا نب !اهيلزلا جع قراخملا ىبانببا

 وترا املس و هاو هيلع هللا لص كد ىل كاق لاق دح يدوم اوهيلع هللا لضهللالوسرنا فادح

 | متواخاذاو مكب ابا وفحنال ثالع 1 2 1 سوال او هيلع للا لص) للا لوس رنا ملل قو مالسلا ىنم مأرقافةكمولا

 *رعتالو ظني ارجسننالو اهوردتنالو تلا واتس

 ' ده[ هنعاللا ىضر ىزاصنالا ريبج نب تاوخ تقانم ركذ زج

 نع ةميمل نب انني انث دلاخ نيورمغنب دمحم ةنالعؤ اان ىدادغبلاللادبع نيدحم نيدمم رفمجو ام انريخا ف

 "| فوغ نو رض نب ةئلمث نآكزبلا وهو نسيقلا "ىرضا-نب نايننلا نب ديبجن نب .تاوخ كاق ةو عن دوسالا يبا

 *هرجاو همهس رب موب رسؤهل او اوهيلعتلا للص هللا ل وسر كين

 ْ اثر رجنب بيهو انثدلخع نب حئارجلاانل ءاجر نب دمج نبدمم اني يفد ن نب اص ندم رفعجوبا 4 ان دج ف 3

 ** جب هللا دعانا هلْلاَق 7 م : تاّوخ- ساحب يدار نيا لكنا

 نإ 0 ردنا نب ”يفأرا 1 ووا ينربخا ىقثلا قادتنا ندمان بوقع نب دم < ىلزبخا 2

 .دملاب تام كلام نإ فوع نبورمع نب ةباعثنب سيقتلا ىرص!نب كربلا نب ةيما نب فتايعنلا نب ريبج

 * ةنسنيعبسو عبرا كرباوهو نومرا

 « ىنريخا »
 كعو الوسنا ةزيخاف لو هاو هلع هللالَص لآل ور ياف كعويف دتعاو هن اكملهس كعوف لهس دسج

 [نيملانأ تكر الا ءأخا مدحأل [تئانم علاق سو هلو هيلغ هلأ لص :هللال وسر نا كيم شار ريغ ناو

 ' < قح نيملازاق كيف هيجيباكيع مدحأ أر اذ لاق مث هل اضاوت و قح

 فيئ> نب لبس ىل م سيق نب ذم“ ند كلامنا نت ديلولا نعقز اهلل ىان "م ركللا دبع ربخا 4 رجا

 | ماللاىنم مرت 3 لها لا قصر كلا ماشاو هل او هيلع هللا لص هللا لوسرىل لاق لاق هندح هالومزا

 اواتتس الث ا |ذاَو مي ا نرهمتال تاك : كرمأي لسوملاو هيلع هللا لص ةنالوسر تامه ل قو

 #* رج الو اس ريح الوا فو دتسالو ةلعلا

 -ه# يراصنالا رح تاوخ زرع

 ا هلا يعبأ را ةنسيفو هللا دبعابا ىنكي.ر جاو مهسن هل برص نم نو. ردبلا 7 ٠

 هلع 55 4 .؟)
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 «20ج) « ةناحصلا ةفرعم باتك): « 19 « صيخلتلا عم كر دتسللا »

 هللا ةكربلاب وعذبالا هيساض وا هلغا مدحا ل اتقن ل لاقو هيلع ظيفتف ةعببر نب صاع لسوهلا أوهيلع هللا لص

 امج حدتلايف هيدي لخ ديف ءام هيف حدب وي 0 ىأب هبسيلو لهس حا رف سماع هلل استاذ

 ذخايمت هربظ ل سفيف هد لخدنو حدقلايف هيفنم لستغإو ىنعأ هذب هيف لسغيم حدقلانم هجوىلع قيرمو

 لمفو همباصا ا لماو حدقلا يف نييلاهتكر لاضمت حدقلا ف هردص لسغيم كلذ لثملمفيف راسإلا هدب

 ضمضو هنموثحف ضر الا ىلع همضب نا لبق جدي ىلعني م هرازا ل اخاد لخ دلو ىرسي لا لجل كلذ

 جارخ 220 ىضر ناذييشلا قفنادق «هلارو نم حدقلا ىف 1 . م هسأر ىلع بصي من هبجو لع قب ربو

 سنو ىربخا بهون هللاديع نعت ا بوعي نل دم س ابعلاو | (هان دحام ارصتخ ثدحلا اذنه

 رهو يرام قست نسبا يوب ياو ثنا سلع و لهس ن.ةماما وا ىنربخالأق باش نا نع
 لسوف اوهيلعتلا قصة لور يناف لبس طيظ ة بع قلجالو طق مويلاك تيأرام لاولاسقق رارلا ف لتي
 دح ! نم نومهت لهل سوهل او هيلع هللا لص هللا لور لاَتف فنحن: لبسيف كل له هللا ل وسرأب هإ ليقف

 «نكرلا عم لبس حا رف رصاغهل ليستيناف هلل تيغا تكرب ال ١ لاقو هيلع ظيفتف ةمير نب ساعدي سم مين ! ولا سقف

 اذهتجرخا ماو حيحصلا طربش نم سيلو يرزإلا فوطغلاوبا هناف لاهملا نب جارإلا اماق ( ملال )

 يبادقو 2, هل او هيلع هّللاٍلِِص هلال وسر نع ادنسم ادج بيرغ وهووه 8 م ثردملا

 ضب بوعي نب دمج سابعلاونا ( هانن دج ) هيف تادايزيرخاآ دائساب اذه هب دح ريا ىلع بهو ن هللادبه

 لو انا عمسهبأ فيثح نب لوهس نب ةماما يبا نب دم نع ٍناوبط نن تسند | بهو نا رصن نأ

 تراك و لاقرظنن ةعسرن سصاعو ودعلاّ ا مزه نيح نينح مو هيلع تناكهبج عزنف فينح نب لب- يلا ل

 نيح هنببج هي اف هيلا رظن و طق مويل اكتر هموت صاع هل لام قلملا .لرسح ضيا الجر لبس

 لاقو هيلع ظيدتف ىو دملاةمب رنإ رماع ل- و هل آو هيلع هللا ليص هللا لوسراء دف فينح ن لهسىف كل له

 هب سيل و له حارف ةعيباو نإ رماع هل لستم اذهل ل 2 لتقل

 هيف لسغي م حدقلانم ههجو لعق رمي داميج حدقلايف هب دب ,لخديف ءامفح دق و قب نا لسملاو نا

 لسغي مث كلذ لثم لمفيفراسيلا هدد ذخأي مثاهرهظ لسؤيف هدد لخ دب و جددقلابف هيفنم لستم و ىلا هدب

 ةلخاد خدي وىرسيلا لجرلابكل ذ.لعفو هعباصا فارطاو ح دَقلا ف ىبما هير لش م حدا هلاق هر دلو

 هسأر ىلع بصي مث ههجو ىلع قره. و ضمضت و هنم وثحف ضرالا ىلع همضي نا لبق حب دقلا ىلع مولا

 هركدف همام اوباينربخا ىرهزلا ن نِعسن و ثيدج نمار صني هجا رخا ىلعامشا ههتارونو دل مْ

 هولا ةينكيج رتاج ىجلااو 9 طريثنه سلو فوطعلاوبا وهف ح !رملا اما

 لهس يبا لبا لو مايا 7-5 هنا لبسن ةمأماينان نءزاهطن َِس و ىنربجا < بهو نا و

 ضياالجر لهس ناك لاقر 32 ةعس رن “رماعووديلا هللا 'مزهنيح نينح موب هيلع ت تناك ة بج - فتحنا

 نما دج نمحالاهرتسيف 7 ب راجالو لاق هنبح هيعاف هيا رظتو طع ةمورلاك .تبأرام ماع هل افيقللا نبح
 - ا 7 7 7 أل ف

 5 0 دا ف س :

 هب ا وع

 ةهيصمد سنا هم

 0 رنإ رمأع 0 كعو



 «0ج»  «ةباحملا ريم باتك طف 45003 «  صخخاتلا مك ردتملا »
 0 مسوهلاو او هيلع هللا لص هللا 0 لاف لاتقل تنييحادقلف هذخ لاق ملسوملا او هيلع هللا فص

 تدع اذهو ةياجدوناو ةمصلانب ثرامطلاوت أب ْئ مضاعو فينح نب يع ادملف مويلالاتعلا كدي 0

 ' *« هنم لضفاوهىرب نأ ثيدأتيفو هاجرخلو ىراخإا طرشلع يحد هذج

 | ةنيع ننايفسان حلا ندمحا ان ىرصلا ميهاربانب قاحسا انا ظفاحلا يلعن. نيسملا ىلعوبا# انندح ف

 أ مادلا لست ىهو ابنعتنا ىضر ةمطاف ىلع هنعّشلاىضر لع لخد لاق سابعا نع ةمركعنع رانيدنبو رمت نع
 ا تكلا لود ظق املا لعابا ( تعمش ) هتيلما 5 ثيدملا ركد دفلوك اوهسيلعللا لض ّنالوسر هجو نع

 / ْ : 3 | السر ةمركعنع رانإدنب ورمغ نع ةئيبعزبا ثردح نم روهشملاو هدانساب بوقءيينا نعالا الوصوم
 «هدج نع هيبأنع لبس نب ةمامايبا ن بوبا نعرشممىبا ثردح نم نتملا اذه فرعي امعاو « لضف' هش 7 تدان

 [ نع رسمدوا اننيلعن مصاعاشا ىسودسلا صقخ ترن رجا ققثلا بوعي ندمما ديعسوبا 434 اندح

 | مون امهنع هللا در ةمطاق ىلإ يل اع ء اخ لاق فينحنب لوسنع هسان .,ع فينح نب لهس نب ةماما ينانب ٍبوا

 1 تكور رز رمز اب كال لزطر لاف مولا باطلا «تدبخلا دقظ ذهني بم لت يح
 ! ة«ةمصلان ثراحلاو بنينحن: لبسو تبان  مضأع هتسحادّمف لاتقلا هب تنسحا

 أ بيعش ينربخا نايلاوبا ان نيسملان نب ميه ارا انت تادمج ظفاملا هللاديبع ندمحأ رقعج وأ انندح »

 هلال وسر عم أردب اودهش ندلا راصتالا راثك نم ناكو فينحنا لهسنب ةماماو: | ىنريخا ىرضرزلا نع

 «هاجرخم لو نيخيشلاط رم لع حيص لود او هيلع هللا ىلص

 قاس ماع: ْن يح عراد يعتز نامءىتثدح ىزعملا ةملسنب دم ن.دمحا نسحلاونا 4 قربخا /

 | ىدع ىنب نم لجر ةعمرنب صاع نا فينح نب .لهسنب ةسماما يلا نع ىرهزا١ نع لاهملا نب حارملا ب

 (ترأرام لاو لاف (١)رارخلاب ل تغي مسودل وديع هللالصّلالوسر عموضينح نب ليسو از هبضخ را

 [هللال وسر اعدف فيد ن لوسي كلل اه هللا ل وسرأب ليقف طقسو لهس طيلف ةأبخ دج الو طق مويلاك

 ٌْ هللا لص سوماق ١؟ ةف>ألا! برق عضو ةددشم رارإلا()

 (ملسو لاو هيلع ذا اص هللا لوسرلاَهف لاتملاه تمدحا دملق هيدخ ل لاثق ملسو هلآو ةيلع هلبا لص تاالوخر

 | ةناجدو واوةمصلاز: ثراملاو تبان  مصاعو فيج ن ل هاا دقلف مويلا لاتقلا تئسح ا دق كفا

 أ ةنييع نبا انث اص ندمان ع ىقياجنلا ىنني بوقمي ينا نعالا الوصوم هبتكت مل ظفاملا لعوا لاق( خ)

 « الس ص ةنييعنبا.. :رعروهشلاو

 ئ ةمطاف ىل ا ىلع ءاجلاق هدج نع هسا ئرع لبسن ةماما يبان, ب وبا نع رشعم ونا انب لعن « مصاع |
 ا هول قليلا يالا ويلا برّصلاهب تنسحا دقلفاذه ىف. ىيكسما لاف دحا موب

 « ةمصلان ثراحلاو فيئح نب لهسو ثنانن , مضاع هنسح ادق لتقل هن تتسحا

 هللا ل وسر مم فيخ ن لهس أر هع رن ماعز ا لهن ا نعى مهزلا نع لاهنملان 4ح ارلا» أ

 هللالوس ايل دشتي لو-طبقتاعدلج الوطقمو دكت | رام هيلا ماكر ١ لا روس هالو و هيلع سا لص
 ني سس سس

 لو



 2 #م(0ج»  «ةءاحملاةةرممباتك »: 4 ؛.69 « صيقلتلا عم كر دتسلا»

 تجف يف تلتف تانسدفرل يبه ترا فيجن لبس اقدح بأي ل7 ا كنب كيتا

 ' ١ «ى دصتيلق تبانأبا !ورملاّمق هف لسوهل او هيلع هللا لنص يننلاىلا كلذ يمنق اموت هنمأ

 انثرمع نب دمج ان جرف ن.نينملا انثمب لن نسل | انئىناهيصالا ةطب نب دما نب دم هللادبعوبا يانث دح |

 00 نع اصن ,ءميها ربان . دمسو نوعنب دو رفع ن هللا دبعو هيبا نع ىلا ميهأربا ن . دم نب ىس وم 31

 لوماولا !:طيلان ضي عمئاه ىبنمراصن د الاون رجاومللانيل ماسوهل او هيلع هللا لص هلال وسر ةاخاومىرمجأ

 06 اوهلع هللا: ص تالوسوا عم تروا دبجاولر ده: تقينج نب لوس دوشو رممن !لاقاورع هلأ ينحر هينيتح نزلا

 هيلع للا لص هللا لوريم بلاي حو ميشا لو تول دوا ى هنم سالت دحاعوي. مسد

 دهاشلا و قدنلل اضيادبشو.لاق هس ا اولبل سس و هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لس وهلا

 ' ىتدح (رمن ا لاق) نيفص هنعفللا نظر بل طق نب لع معدبو ملسو هل اوهيلع هللا لص لال وسر عمابك |
 مهفا رصنا دعب ةقايكملا فين نبل هس تام لاق ها نع لهسنب ةماماىنا ند نع زيزعلادبعنب نمحرلاد بعأ

 1 * هنعهللا يضر يلاطىنان :لغنيتسواآ ريم" هنلعلصو نيئالثو ناك ةنس نيفص نم 1
 « طا وع ةنيعوبل عا: قاز زرلادبع انأ ميهاربا ن ا سااننةككب ىتاعنصلا يلع نب دمج هللا دبعوبا  انريخا طأ

 اتم اتس هيلع ريكف فيزح نع لهبس للك لص هنع هللا ىخر ايلع ن 'لمعم نب هللا دبع نع ىبعشلا نع دلاخىفا نأ

0 0 

 د قدح ديك هللادبع نب حانت ىدبملا ميهار ب نب دما ىرينملا دن ىبح ايركزولا © اندح 1
 1 ءاماو قدح هيرخن زوسلان نم رلادبعنب ركبوا ىتادح ريثكنإ ءالعلاا ب ىدبمما م ىيحتنا ا

 د . ل يقبل ركن بأ را هس يتادعا لب اددج وم انس ردتلين! يفاىل لالا لهنا ١

 ' * هاج رخم ملو دان نسالا يي هيلا ل اصب ن'لق

 راندن ورم نعةنييعنبب نارقسانب لباس نبدمحأ انن ىرصما مهران 3 ظقالا لعوا# اند ف 1

 06د لوسز رهجو نعمدلا لسغت يبهو |ينع هللا ىضر ةمطاف لعهفيسن يلغ ل !+دلاق سابعز !نع ةصركم رعأ

 »5 قدم ةكم ند كا ةليلو ارلوعو مقاس نم مدلا لسغلا هناةلادسا ينو لوصآلايف ادكه 0 ١(

 ؛ليسلا تروصلاق فتيتحب نإ لوس نع + دب بابرل نيدج ميكح نب تامع ان: دايز نب © دجاولا دبع ل
 او يدل كاكا ارسل اتق ماو هللاوهيلع هللا لص ىنلاىلا كلة ىمنقامومت هنم تج رفت تلت غافي 0

 اانيلاح خلا اس هيلع كك !بسلع ىلص ايلعزا لقسم نب هللا ديع نع يبعشلا نع 4 دلاخيلا نبا

 ْ , , # سه لها ن هه هيل 1

 ارولل نإ نمحرلا دبع نب ركبوا ىثدج ريتك نب ءالعلا ان انرك ز نب ىيحينبدمج ىتتدج ديكبن . < يخطأ

 مق ل 1 ان ىلا هقيس ريش ا دا ناحردب لب مي انجأر دل ين انا لاقلاق لوعسن ةماما وبا نيدحأ|
6 30 7 . 1 

 * حيصص و هيلأ 00 لبق ه دسح نع .هسارإأ

 هجو نع مدلأ لسنا قو ةمطاف لك ع هقيسل لإ ٍِط ءلخ ةلاق 7-00 نع ةمركع نع ورم ن - يع نا 0
: 7 : 5 : 0 
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 *(00جا» - «ةاحصلاةفرم باتكط 4.49 «صيغللا ممكردتلا»
 ١ 0 ميكح نب يبلغ انن يرودلا دمج نب سايعلا انس توقعي نب دنمم سابعلاوا 4 اتادن و٠ .

 +0 هةلاحرلا يف هفيدضا ضر تيلاظ ىانر يظ عم لتلامفيفرَقلا سيوا هسا يف

 أدادحلا ةديبعوا يثدح نيعم نب ىحانت ةبيشىلا نب تاع نإ دمحانن هنولاب نب د ندعوك وام ىندح »

 نواصي اذههدجسم يف هلبادكاو وهممتج م ناكتنلاق ىقرقلا شوا دعست اةاوا تاز كاع كم ولان

 ىتح اودهشام ماد كلذ ناكو تلاق تارا اولضي قحاتهاه متءا هعو مءادقىإ 1 مهةح أصم يف ل نورتو

 0 ينال قلو بتل يلا نإ ا ةلاجرلا ىف هباحح | نم ةدعاج و سوا دهشتساذ او نع

 ققثلا باه ولاديعاتت ميهاران قاحسا اننمالسلا دنع نادم يربنملا ممن ىبحان 5 ونا انث دح د

 ملسو هل او هيلع هلا نض هللا لوسر عمس ةناعاع دا هللا دبعنع قيقش نب. هللا دبع نع ةااتملا ذلاغاتت

 سوا هنا لوق نمل تعمس ماشهلاق ثلا لاق# ميغ نم رثثكأى ما ع نم لجرتع اهثد ةنجلالخدن لوقت

 9 هاجرذل1و ةانسالا حيص» يفنرقلا

 ه6[ ةنعاتلا قطر تان واةتينكو ىراضنالا قتح ن له قاتم ركذ روح

 ”ةزم ةيفسيف قاحسا نان ع نيكبن هرالا رابخلادبع نب دجانت توقعي نيد ننابعلا وا# اًندح ف |

 نةبلمث نم أاقزي تهاون فيتح ن لبس ةعئش ينم سو هل.او هيلع هللا لص للا وسر عم ارديدبش

 ' * عدجم هل لاق ىذلاو رمعو ورمز ثراملان ةعد |

 يبا نع ةميملن أ انثينا ان ئرضملا تلاخننو رن دخت ةنالعوا ان يداذتبلادمم ندم رفعي وان زبخا »|
 ند ةعدج نب ةباعث نإ ميكع نت هاو نفخ ن لبس راضنالا نم اردن ذهش نم ةيمسيف ةورعنع دوسالا |

 * مدي لاغالا او#«زو ورمينإ ثرا الا |

 تهاون تيتو سلا ة ريغ ادن ذمح ان ةبيتقنب ليمعسا اناماقالا قاحس نب ركب وا # انربخا طا

 * امهنع هللا ىضر بلاطينا نبلغ هيلع و نيثالث 300 ا تاون ةبثنب ميكعن |

 دايز ن دحاولا دبعانت ب دوا نب اعوذ وباتت ىدانملا هللادبع ندمان بوقعي ندم سابعلا وأ 4 امدح ظ |

 5 ةعدخم )

 ةةلاجرلا ىف يلععم لتق لاف ينرقلا سووا هسليف اورك ذو كبررشان ميكحح ن4 ىلع

 عمتج ناك تلأق يئرقلا سوا دحتسم ىف كانا تر لاق نيكم وتاانم دادحلا ةديبعو أ ىتثدح 4 نيم نا سه ْ

 تاولصلا اولصي ىحانهاه مهءاشعو مءادغي 5 مهفحاصمى نورتو نواصي اذه هدجميف هلباعص اووه

 # يلع ىدن نيب ةلاجرلا يف ةياعصأ نم ةعاججو سوا دهشتساف اوزغ ىت> اودهشاممماد كلذ تراكو تلاق

 هللا لص ىبنلا عمس هنا ءاعذجلاىلانب هللاذبغ نع قيّمش نب هللادبع نع ءا ذحلا دلاخ انب ينتثلا # باهولا دبع

 8 دس # ميم ىنب نم رثك أ ىتما نم لجر ةعافشن ةنملا لخ ذب لوقت لسوهلآو هيلع

 مه ىراصنالا قيتح نب لبس زهتم
 « نيئالعو تامث ةنس ةفوكلاب تام «تران ابا ىنكي يرد

 دحاولا ديعإو 62-0



 يلعدرفهبلع تماسف ادج رظنملا بيهم هجولا ريبكءاذج ريغ فوض رم ءا ذرو فوض نم رازا هيلع ةيحللا |

 كسفنل حدكا واعيج كتلم لها: حيصناو مهملات عجر اذا ِكموقرذياو ةفرط كيلعنقراغبإلف توما ل
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 «(م)ج» « ةباحضلاةفرعم باتكإ» #« 6 ضررا م كد دتسلا »

 |اذه عتاد بحات تندسلو م لب 1 دخ نم ينغلب .دقو هوأردقالاجر تيأر دقلو ةبحص همي ىل نكت [ورلسو
 تان يلعأ رقا ىخااب ا ة (١)نايح نب مهاب لغش سفنلا يفايتممو ايضاقواايدحم نوكأ نا ىسفن ىلع بابلا

 لاق كنعارظفحا ة ةيصو صواو تاوع دب ع داوادب دشابج هللايف كبحا يناف كنم نوعمسا هللا باتيك نم

 قبكف لاقم خرلا نمح لاا هللا مس ميج رااناطيشلا. نم ميلا عيمسلا هللا ذوعالاقوتارفلا "طاش ىلع ى ديب دخاف

 يب هالوين دحر دملاقدصاوهلوقلوقلا قحاو هر ذيلاعتيبرلاقلاقم هباكم ىب من م ةعبش

 ميحرلازب زعلاوه هبا هللا وحر نمولا ملب ىتح قملابالا اهانّملخام نيبعالامهسامو ضرالاو تاوامسلا|:ةلخام و

 توع ككاو كوا تام نارح نب ' مرهاي لاق هيلع يش ؟ةدقهيسحا اناوهيلاث رظنف تكسمب ة ةيبش قبش 5

 نمحرلا ليلخ ميها ا حو تاموزايجناإن ءاوح تامومد "اتاموراثلاىلااماو ةنجلا ىلا |ماف نايجوبا تامو

 دم تامو نايح نبا اب نمجرلا ةفيلخ ذ وا د تام و نايح نااب نرمحرلا يجن ىب وم تامو ٍنايجب ناب

 لاق مب اطملا نبرمت قيدصو ىيفصو ىخات امو نايح نبا اي نيملسملا ةفيلخ ركب وبا تاامونمحرلا لوسر
 باطمللا نيرمعنا هللا كمحر هل تلتف ل اق هتف الخ رخآ ىف كل ذ و يح ذم وب رم و رم هللامحر هارحاو

 لا لضرب ىلع لست ناكددق تاك و ىف ولا ىف تنا و انا و تلق ام تع دف مهغن نا لب يحد

 نيملاصلاب ء املا وهّللا بانك نايحنب . مرهاي كيلا ىتيصو هذه لاق ٍفافخ تاو دب اعدو سو هل اوهيلع

 اين كاي وضم تيل دقلو ليسوا اوهيلع هللا بص ينلاىلع م السلاو ة الصلاو نييلسملا ةرم

 اذه نا ميللا لاق ملاك ةمايقلا موي رانلا لخدتق للمتال تاو كن.د قرافتف ةعاججلا قرا يلا كايا ىاياو

 هظفحاو مالسلا رادكراديف | رئاز يلع هلخداو ةنملا يف هبجو ىنف سع مبلل ِكلجا نم ينرازو كيف ينبحوبا معزي

 هل هرسيف انيدلا نم هتيطعا امو ريسبلاب اس دل وم هود هدنة ماع نيام طيول

 كيلع مالسلاونايحن مرهاي هللا كتعدوتس اء ازجلا ري هزجاو نب رك اشلا نمكتيعن نم هيظمنامل هلعجاو

 ريثكمغلا ديدش ينال , يلا 5-5 ةدحولاو ةربشلا ٠ مركأ يناف لا كححر مويلادم كلاراإل يل لاقم هللا ةمجرو

 3 , وكر و و لاب ىلع ىنم كلنا لعاو ىنيلطتالو ىنع لثيسالو ابندلا يفايج سابلا ل58 مم تتوات مها

 تصرغ لاق انهاه دخلا ىتح انهاه قلطنا ىلاعت هللا ءاش نإ كلوعداو ٌكركذايناذ يل عذاو ف : ركذاو

 هتيلط كف درك سل 1 تامي لاق يبا وكس هتقرافف يلعواف ةعانس هعم ريس نال

 مازاااوالا ةعج ىلع ثنا امو هلرفغو هللاهجرف “ يبد .هدهنع ينريخ ادجا تدجوابف هنع تلأسو كلذدمب

 ١ لاق اكو ا نيترصوا ةرص يتانميف

 ١١ ايضا ةدحوملاب نابج نبا بتكلا ضم» نمت ولوصإلا يف اذكم ()

 ثك ةجهل سيل ينم سأرلا قواحم رعيشا ةمدالا ٍديدشم داو لجراذافتفنلاف هتفرمفدن ون لسفيوأضو راهن

 * ةارط ديلا يخبايصب نايباف هجايصإل هيلاودب ِت ددف لجرنم هللا كابح لاقو يلا رِظن و

 0 دك فيل

 تدل وسوم بصم

 مسيح دسم اه دع 1 2 نتا سل مادا 9
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 « نامزلا 2. 0 نقلا سوا 5

 4 - را سيو 58

 40 « ةباحصلاةفرعم باتكإ» 2# +. »8 ٠ ٠ م« صيخلتلا مم كر دتللا »

 سقما 1 دا! متنا فيكلاق كيلطو لاق كسي السلا اقف ينرقلا سب واىلا دارمنم لجل ءاج لأ
 قبتإتولانادارماخا ابىسعبار محبصا اذاوحبصير هنارب ل ى رسم اذا لجرلا لأسناللاق ركياعنامرلا فيك لاق

 ةهنلإ رمأي نمّؤملا مايق نا دارماخا اياه ذالو ةضف هلق ا هللا قودح نم ْقملا نافرععنا دارماخا احرف نم ول

 اوما نركتفلا مكلذىلعزنو دجمو ءا دعا انبو ذختيف ركل نعماهتنو مفر ربما فريال هللاواتيدص ِهلَّقَج 3

 «قملا,لوقا نا كلذ ىنمنعال هللاو وماظملاباننوف دق كن 35 هللاو ىن

 ىنثدح راج نا نع لسن ديلولا ان برحن. ريهز ان لعي وبا أنا ىناجر لا دمحا نب ليعمسا 4 ىب ربخا 71

 مهم لجر لاَقق تكسف لاق مل واولاقاللاق تججحاما يرَملاسيوالا ولات جملا اورك ذلاق ىتاسأ ملا ءاطع

 د 4 مح ىف مهم هليمف زابج ىدبنع ا كل وةَمْفن ىدنعر خا لاقوةلحاري دنع

 ٍناسارخي قئاقملا ليها خيش يرايسلا ةبواعم ن هللادبع نب مساقلا نإ مس املا س ابعلا وا « انربخا :

 نالجت نب طيمشلاز هللاديعانا ناهع ن نادبع اءاىرازفلا هجوملا نب ورم ندم هجوملاوا انالاق هللاهمحر

 رابتلافصن تاريلا "ظاش لع مدحو اهلاج هيل, تطقبس ىج هنعلاساو هبلطايترقلا سوا الا مال نكي

 ةج هلسبل ني سأرل / قولحم رمش | بم دالا دددش مدآ مل لجر اذاف تمنلاب هنفرعف هيوثلسغيو ًاضوت

 هلاح نم تأراملهل ققرو ابا نيعن وم ةرينلا ىتقنخم هللا كمر تنافيك كلرفغتو سواي هللا كجر ت تاق

 مل نمل ايحالا سفن ك سفنا اهل حاورالا نا كسسفن ىسفن تلك ثيح كحور يور

 تاقلاةلزانلا بي تقرفتورايدلا مهب تأ ناو ارفرامتو اوبلكترل ناواوتني ماو هللاحوربنوثدحتوأشمب

 هل اوهيلع هلا لص هللا لوسر كر دام ىلا: لاف كنع هظفحا ثيدحم لو هل !و هيلع هللا لص هللا لوسر نعىن”دح

 لسو هجولا هنرك»

 « ثردملا اهتدصدل قب ه هللا ماي

 « هنججحو مهنم هل,ةفزاهج يدنعرخا ١ لاقو ةقفن ىدنعرخ !لاقو ةلحار ىدنع مهنص لجر لام تكسفإو

 تمم ٍدقلاق 1 0 كاحضلا وا ىنثدح لوقت ىلجملا ملجأ عبس هسا نءزالجم نم طيخس ِظ

 ينصن ِتارِلا ء* طاش لعودج واسلاج هيب تطيب يتخنع لاا رعطينرتلا سن ما الاف ن رك ف ةركل
. 7 

رجلا كاحضلاوا ىنثدح لوق لجملالسأ عم هيأ هنا نع
 | ةفوكبلا تم دق لاقي دبملا نايح نب مرهنع ى

 | هيلع تملسفادج رظنملا ب سييم ههجولا ريبك ءاذح ريغب فود نم ءادرو فوص نم رازا هيلع ةيحالا ثكجص

 مساك ايت ناو لاقو ىنأ ةاينا ىناف هغاال هيلايدب تددف لجر نم هللا كايح لاقف يلا رظن 0

 لاق هللا تلفيلعكلد نما اب تنا فيك نايح نب مرهاي هللا كمر ف تناو لاق ىو تبكي ىتح تيرم

 ارا نم تاقم يف را طي تاروت امدقلو ينابس نيحالومفل انيردعو ناك نا ائنر ناحبس هللاالا هلاال
 أ تفرع ريما يللا ىف أبن لاق مويا اذنه لبق طق كتأر تنك م هللا وف ىلا مساو ىمسا تفرعو ىنتف رع

 | نمؤلا مايق نادا ساخاأب ايهذالو ةضؤهل قب مهللا قل نمؤملاناف ىعنزاذا صاخاإب احرف نم لق متوملا

 اولا اللاق حجج اما نسو الاولاتف جملا اوركذ لاقيناسارملا ءاطع ىئثدج ربان با نعم نب 4 ديلولا 7

ٌ 

 أ

010111110172717 2 

3 

 دع نت ا ا نيش
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 « جو ١ «ةباحملا ةفرسس باتكط 4 4.9 « صيخلتلا مم كر دتسلا ]ف

 قىما نم لحر ةعافشل ةنملا لخد ملسودل أوهيلع هللا لص هللا لروبسو لاقلاق نسما نع ماشه نع شاع نبا

 تاق شايع نركب وا لاق *ىرقلا سووا هنأن دل نءعاسش وح يف يفربخأف م امه لاق *رضمو ةعشر نمرثكاا

 * ءاشي نم هتو هللالضق 1 ”ىيش ياب سووا هموقنم لجرلا|

 كرابملا نت هنا دبات نسمات لعات كع3 تاذعات ورع ىرايسلا مساقلا نب مساق سابعلاوا © يتربخا 9 |

 كيلاردتعا يتامبللا لو كاك و نطرالا نسم سلخ ذأ ءادز قرقلا قع وال ناك لاق اف ىروثلا نابفس انا ٍ

 * ىنطب يفو ىروظ لعام الا ىل سيل و راع دسجو ةمئاج دبك لك نم

 َّ ركبلادن زنن دز بانا كرابملا ت هللا ذيع نتن ا3 ,ىلعانثل عنب هللادبع انس ىرايسلا نم اعلا ونا" ان ربخا 9 :

 ا انلا تلتف كن أك هلا تعا ىف نإ 5 رّدلا نس وا لاقأ

1 

نا م م هللاق رق نم دج مكفا رملاقق هتموقديس مهي دقو 1
 نم وأ هللا الحر ف رعت له لاقفأ

1 001 
 امالث“ وانيت ص كما كتلكمربعهللا# كل 5 نمو كاَذ ناش نم هك ذي ام نيتمولا ريما 8005و دوك

 مدق الفاذكواذك هيسضا نم ن لرق نم سوادل لاق الحر نا :آلاقت لسو دلت وهيلع هللأ لص" هللا لوسر نالاق|

 2 ارفتتسم انااملاق اًذكواذكل لاقرب نالاق كلادن املاقىل رفنتسا لاف هيلعلخ دق هلئقدخا اد. 1 لجرلا|

20# 

 ىينويرتاسلا مادحأ رمخ كل لاق انا ريخن الو ىف ايف ىبذ وحال لاق نه امو: لاق ثالث ىل لمجت حا

 « م( تلقت انلاأ
 لجو ةعافشن ةنجلا لخد ملسسو هل اوهيلع هللالص هللالوسر لاق نسليا نع ماسه نع شايعن 6# ركبوا ف |

 * يرقل 1 سوادا نسملاو :رع بشوخ رضا ماشهلاق رضمو ةعسر نمر ىت جما نم

 كي لاردتعا ىنامهللا ال وق ناك و ض رالا نسم سلج اذاءادز ىرقلا سنو ال ناك لاغ نايات « كك رابلازبا

 3 ىنطب فو ىرهظ لعام الا ىلإ سلو راع. دس و ةعئاج دبك لك نم

 * مهلك ساذلا ثلتق ةتلتأك هللا ضيف نكي َرقلا*س نوال اق يركبلا ديزتنب دنزتانا# كزابلان |

 أ

 |هرما نمواذك هر ما نرم سووا هل لاقت نرق لها نء الجر فرعت لهل لاّفانا مث م ديس هل لاقف ن رقم
 انالثوا نيتيص هكردا كما كتتلكش رح هللاتف كاذ نمو كاذ ناش نمركذت ام نيتمولازيما ا: لاتفاذكأ

 ها نمو اذك هسا نم نرقنم سووا ةللاق الجر نا انل لاق لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسز نا لاق مث

 اذك ىللاقرمع تالا كلاس ال لام نط رتلسملا لاف هيلع لخدف هليقدحاب ادب مل لجرل ا مدقايف اذك |

 ادحا رمع كل لاقامم ربختالو ىتتامف ىنذو.ال لاق نهامو لاق انالث ىللمجت ىتح كلر فنتسم انام لاق اذك وأ

 + اد نيب ةعلاعلا ىتشو:نس انلا"نمأ

 ركبوا انب سنون نب هللادبع نت دم انا بوبا نب دخان ناغمادلاب هيّقفلا دابز نب دمحا سابعلاوبا 4 انندخ ٍ

 اننحاق ىتدح صوخالا وا انن ٠ سنون دما نر وشا دلا ةيمفلا دانزنع دا 0 5 كح 1 ١

3 

 اذ صا ا الآ امَذ ىترثلا سوا ىلا دا سم“ نم لجر ءاع لاقانلا تح اص ىنادح 6 مالس صو الاول د ْ

 ا

 انلا تلتق هع 4 0 ص مع م عب ب هما

9 



 ذاسا 0 رقلا 3 تسل 5

 1 0 مر 5
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 «(00جط 4 ةلاحملاةفرسس باتك9 -#« :.4 >2 «صيخللا عمكردتسلا»
 نم لاق ناسنا هيلع هاراذا ناكف ادرب هتوسكف ريسالاق هبجو ىلع قلطناف سانلا هلنطمق لاق هلرفذتساف لاق

 « ةقايسلا هدهم هاجرخم ملو نيخيشلا طرش ىلع حمص ثيدحاده «اذه سوال نا

 انئلسمنب نافعانث ( الاق ) ىضلا لااغنب دمو لجبلا لضفلا نينيسملا انبل دعلا ذاشمح نيىلع م انن دح

 001701 ل9 نيل: لها لقا ال لاق رتاج نب ديسا نع ةرضن اوعى رب حلا دسسنم ةملسإب ذاع

 كب له لاق من لاق ة ةدلاو كل ناك لهلاق سوا انالاق كمسا امرمج هللاّمف تمنلاب هفرعف رمح هلوانف سروا

 لإ رجع ل لاف ىب ر هبركذالفرسن مردلا عضومالا ىنع هبهذافىلاعت هللا توع ذرمن لاق ضايبلا نم

 هللا لوس ر تعم ىارملامف لسودلا اوهيلع هللا لص ةقال ويسر بحاص فقال فخ نإ قخا تنالاك

 هبهذافهبراعدف ضايب هىزاكو ة ةدلاو هلو ىنرقلا سيوا هللاق لجرنيعباتلاريخ نا لو : لسودلاو اوهياع هللا لص

 ةفوكلا مدق دق ملاق عقو نبا ر دب لفسانلارامتا يف لخدمن لاق هلرفتتساف لاق ةنرس يف متر دلا عضومالا هنع

 اول دما سيصل وكول سلجيذاكو ةقارك ف ناسف متانكُ

 وه نم تاقفوهنملج ر لاّمف ىبتشا هلملانيلا دع ناكىذلا ل جرلا لمفامانل سيل تاتفاموب هن دقق هريغ

 ءادر ىل:نكي ل لادف انتبك ريو تنبك نتا هللا كمحر تاقفهتبناف هلزئمىلع تلل دف يترقلا سي وا كاذلاق

 | ده ك ءادرتذخايناوللاقمث ةعاسهتيلاختف لاقييلا هف مف ىلادر هيلا تيقلاف لاق مكتاينا نم ىنعنم ىذلاوبف
 ىتح هيلز زامل هءادر ذخا و هعدخ ىتح لجرلا ىف لزب ل يفارملا اذه ىلا هر ابلنيب رعايا

 لْز اجياد اااده ىلا اورظنا اولا ةسيرت طم راج ربت هسبلف فت ولوشامعمسسا ىتح قلطنا تامف هدخا

 هلت نا ىناف هيلع هتض ع دقل هللاو هيوذوب ل نوحتسالا تاقفمملع ت انقاف هءادر ذخاو هعدخ ىت> لجرلاب

 كب

 ه( مخ ) اذه سروالن.ا نملاق ناسناهيلع هار اذا ناكفا درهنوسكف ريسا لاقههجو ىلع

 لوف قافرلا ىرقتسن رم عج نميلا لها لقا لاقرباجن ريسا نعةرضن ىنا نع ىر رجلا نعدامحانن« نافع )ف
 لجزا نيماتلاريخ:نالوبق :مسو هل اوهياع هللا عصهّللا لوسر تعمس يتاهيفو ثيدحلان رق نمدحا م ا

 انممساجم ناكو هللا ركدنف .ةقلجتف عمتجنا ' انكف ةف وكلامدق : مت سانلا راما يف لخدمث لاقىنرقلا سيوا 0
 ىيتشا هلمل لجرلا لمفامانل سيلمل تلتف هندقففه ريغ ثيد.> عمت ال اعقوم انيولقن م هئددح عقو# ركذاذا ناكف

 ىذلاوبف ءادر ىل نكيل لاق تن كنإهللا كاجر يتلق هتباف هلزنم ىلعتال دفيفرقلا سيوا كاذ لجر لاق
 ءارفهتسبافاذه كءادرتذخا ىناول لاق مكةعاس هتيلاختف لاقيملا هفذتف ين درهيلا تيقلافلاق ة < اأن م ىنعنم

 ىتح قلطنا تلققهذخا ىتحهبلز'مف» ءادرذخافهعدخ ىتح لجرلاب لزب ينارملا اذهىلا اورظنا اولاق ىوق لع
 هعدخ قت لج رلاب لز:1 ىفارملا اذه يلا اورظنا اولاقف هموق سلجم رف انج رقث هسبف تولوقت ام عمسإ

 رمح ىلا دوفو ت دفوف لاق هياء هتطرع دل هللاو هبو ذوت مل نويحتس الا تلقف مهيلع تلبقاف هءا در ذخاف

 دفوف ©6000

 | مامزوا مامزي رمح مفرف نرقاولاق منا نملاَمف نرق هيلعىفا ىتح نرقنم دحا | مكيف ل اه لوقيف قافرلا ىرقتسا

 ٍ دحا مكيف باطلا نب رمع ممل لآمق ةموق ديس ميق دقوق ريع ىلا ب رعلا لئابق ع 0 حا

 2/2171 10 ]|0001 ا

 كيني ا ا ا

 ديب 7772-222 تين



 .0(4جط  «ةلاحملاةف رسم باتكط 4 40» 2« صيخللا مم كردتسلا» .
 نعل ىضرايلع تدهش لاق ةنابث نب مبضالا َنَع ضي رط نن دعسنع ئذنعلا ل عنب تابح نع لجبلا ورمعنا
 يذلا اماملا نا لاقفلاف نومسنو عسنت هميابف لاتقلاىلع لاقؤ'تولا ىلع ىنيابب نم لومي وهو نيفص موي
 ولا اذهل يقذ لاق لتقلاو توا لع هعبابف عال قواحم .فوص راظا هللعل جر ءاؤل لاقدي تدعو

 . * هنع هلل !ىضر لتقىتح هن نيب براحم لازاف

 هللا لو_سر نع هنع هللا ىضر باطلا نيرمج نينمولاريما نرع كلذن ةءاوراا تمصدقو « 5 املا لاق »
 ا ىدحن دم نب ىيكاش قاييشلا بوعي نب دمج هللادبعوا ( ( كانربخلا ) لسوهلا اوهيلغ هللا لص

 خيرت نينم ل1 نيمأ انك لاق راج ل ريما نع قا نر قر ازز نه كاك نع يبا ىنث دح م اشه ن ذاعم
 سوا تنا لام سوا ةيلعلا تح صاعنت سوا مكيفا مهلأس نب ملا دادما هيلع تنتا اذا هنعدتلا يضر باطما

 لاق منلاق مر د عيظوم اللا ةنم تأربف صر كل ناكلاق من لاق نرقنمم م ذا رص نملاق منلاق صاع نا

 عم سماع نب سووا مكيلع قي لوفت ملسو هلآوةبلع هلا لص هللا لوس تممس رجلا من لاق ةدلاو كلا
 هرتال هللا ىلع مسق اولرب اه-وه ةدلاو ةلورد عضومالا ةنماريف ضرب هن ناك ن رق نم م دا سع نمن ولا داذما

 كل بتكأالا لاق ةفوكلا لاق ذي رن نبا رمع لاقت هلر فغتساف ىلر فغتساف لاق لمفاف كلل رفغتس نا تيمطتتسا ناذ

 ظ لجر بح لبقملا ماعلا يف ناكالف يلا بحأ «سانلا ءاريغيف رع نال الل لاَمف أريخ كناوصوتسيف املا يبا

 هللا 0 ا عقلا م تيلاثر هلك رب لاف هك نقي نب وانع ا 0

 زير تلال ره يس تشد يي 001

 منلاقف باطلا نر معِت رم َلاَمُه ىلر فغتساف (١)اص رقسل سانلا ثدحا ثنالاقف ىلرموتساٍلاَعف ايسوايفا

 ١١ ل اص فاسب ةباغلا دشا يف() نسانلا تنانين

 هعيأبف س ًارلا قولحم فوص راطا هيلع لجرءاجخ م اهتلا ن نالاّمفنومسو ةعيس هميابف توما ىلع ينماجب نملوت

 * فيعبط هدنس( ت تاق')لتق تح ا براخ لاذ زاف ينرقلا سوا اذه ليقف لانلاو تولا ىلع

 هيلعتتا اذا رمت نينم وَلا ريما ناك لاق راج نرينسا نع وا نب .ةزارز نع ةذاتق نع يقاوتنم .دلا< مايه شط

 لاقن رق نم مدا يسم نم لاق من لاق سوا تناك سِنَوا هيلع ىلا تح يترَقلاٍسوا مكيفا مهلأس نميلا ٍدادمما
 أ هللا لصةّللا لوسر تعمس لاق اقممن لاق ةدلاو كلا لاق من لاق مرد عين طومالا همت ربف صرت كي ناك لاق م

 | ردقالا هنم ريق صرت هذاك رق نم مثدا ص نمَنْمتلاداَدما يلا سوا مكيلع نابل وش لسوهل !وديلع
 : لاقل رفغتساف لاقل رقتتساف لعفاذ كل رفغتيملا تبطعما قاف هَ رالثلا لع لعوببق اولرام وه ةدلاو هلو رد

 | شانلا "تار يف توك نإلال لاه ايس كبار وسيف اننا خلا تيكا إلا لاقةفؤكلا لاقدر نيارمج

 | تنيبلا ثرهتكرت لاف هتك ريك وا نع رملأسف مهفا رشا نم لجر بح لبقملا ماعلا ف كاك الف يلا بجا

 [لاَقف ايساؤاىا لجرلا مدقايف ثيدحلاّركدِفلْوَم لسودلاو ةيلع هللا لص هللا -لوسر تمي. لاق عاتملاكيلق

 قاطناف سانا هل نطق هل ري 0 1 ثنا لاق رف رفغتسا دل هاي هديا ثدحات نالاق كير فغتسا
 دس ح27 سيروم بس سسصسم

 ربا ةيئائئس ال د عال جيتا تع ع 7 ري 2 - نفاد ١



 م 2 »يل رقلا سب وا: بقانم 31 0 5

 « ىنرعلا سيدا »ف

 أ سيو مكيقا لع باعصا ةيواعم باعت نم التم ىحان نيفض وي اكمل لاق ليل يفا نب نجرلا دبع نع آ

 <( جإل .. «ةاسفلا خريم تاتكإ» 4 :+».. « صيلتلا عم كردتنلا»
 | ئىىلو ماب وص سما هنع هللا ىذر رمت نعطا1 لاق هم رخم نب زودنا نع باش نبا نع رمح نب هللا ديبع نع ثيللا

 « ىهبتلا ناع دج ن هللا ديغفيلح نانسنبا

 ( لاق لاق سنا نرع تناتن عنا ةازنب ةرامجانن ةفب ذجوبا انب وب زعلا ديعنب لعانب ذاشمجن يلع 6 ان دح )ف

 | قباس نالسو مورلا قباس بسد بولا قاب را قابسلا لس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 م شيلا قياس لالب و.نس راف

 بي هنع ىلامت هللا ىضر ىف رقلا صاع نب سي وا بقانم رك ذ زو
 | هيلع ها. لص لال وسر هركذ امنالسو هل اوهيلع#للا لصهتلا لوسر بحصر. ملو ةمالاه ده بهار «سر واط

 |« هنعللا ىضر بلاط ىبان لعن نم وما ريما ىدب نيب نيفصن دهشتسا نمةلج ىف هنركدِفهلضف لعلدو ملسو هللاو
 | لو, نيعمن.ى يحب تعيس لوم يرو دلاد# نب سابعلا تعمس لوي بوةمي نب دم سابعلاابا « تمس

 *«نيفص موي بلاط يبان ' يلع نينمؤلل ريما ىدد نيب ينرَملا سيروا لتق
 [ماينها نب درب نع كل رش انن ميعن ونا اننىرو دلا دمت نب ي تالا بتم ندم سابملاوا 6. دج

 لوقت لبس و هل او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تعمس لاق مب مهعم لخ د نيح هتباد برضف ين اولاق يِنرَقلا

 )5 * ىرقلا سي وأ نيعباتلا ريخ

1 
 ل

 امس

 ظ م سانل اب لصي ناابهض صارم نعط لاق ةمرؤخع ن6 روسلا»
 أس رفلا قباس نايلسو مو ولا ق باس بيهصو ترعلا قباسانا اعوف رص سنا نع تبان نع نا ذاز نب « ةرامت ل
 | يزن دمح ثيدح نمللعلا يفماح ىاننا.هركددقو ىطقرادلا هفعضماو ةرامت( تلق)*شبملا قباس لالبو
 « انسالا اذه-هل لصاال لطاب ثردحاذه نالوق. ةعرز اباوىنا ثعمسو لاقةماما ينا نع

 ١ به ةمالا بهار يف ريلارماعزي سرا ]رجب ؟ هل
 | ىدب نيب دهشتسا نميف .هنزك دف ولضف ىلع كلر زل ىس رلازم رك ذامنا لس وهل او.هيلعللا لص ىتلارملا

 1 *« نيفصب لتقن يعم نبا لاق*نيفصب نينم وا ريما
 ْ نواعم باكا نم ةازمىدان نيفيضمو ناكابمل لاق لييل يبان نحرلا دنع“نعداي زنا دءزب نع # كير شز»

 هنيلع هللا لص هللا لوسر تعمس لاق مهعص لخ د تح هتباد برضف من اولاقي رقلا سوا مكيف أ ىلع بامصا

 * ينرقلا سوا نيم الف هلاو

 : ؟بيسدلا# ىلكسلالغغ يب ىداب ىلا ناح ول ان لئاكنب نر عل ا كدا 4 انوا

 | يممسا ىثدح ىسبعلادمجن هللا ديبعانت ىنبادملا حور هللادبعانم دا دين ىاعلا لماك نب دنمجا < يتريخا 9

 ّ 2 ْ ١ نيفص موبايلعتبددهشةة باس ن ممصالا نع فيرط نيدعس نع ىلع نبنابح نعل جبلا ورمت نب «,ليعما ف

 لوعب

 2ظظ201آ11أ|0 000|1“

 0 نأ 01700 ذا 1212 1ز 0 1 زةذز 121 ذ 1202 212ذ1202ز2ز2 2 2ز2ز2زةزةزة2ة ا

 انف يملا اةةجوتس) وعود دينا نش ل ال ل در



 .«(0ج»  «ةاحصلاةفرسسباتكإط 244.0 ١ « صيخلتا مم كردتسلا »
 قيما نيصملا نب و رمان ىدبعلا ميهاربا نبدمح تلادبعوبا انن ىربتملادمع نبى ايركزوا « ان دح |
 كنيغم نا نجلا دي نع هنأ نع ن او سم ىنانب ء اطعنع ةبمع نب ىسوم ان ىريقلا ناملس نب ليضفاش

 كبامبللا وعدب ملسو هلآآوهسيلع هللا لص هللا لوسر ناكل اق ن انس نب برهص ىنث دح رابحالا نبك

 دانسسالا حييصههبوعدب لسوهل او هيلع هللا ليس ىلا ناكر ابحال | بمك لاق تي انتو تكراب كيف كرش ْ
 » ه اجرخم و

 بيهص نب د ايزز. ديجلادبع ن يلعانت يديجلا انب ىسوم نب رششن ان ل دملا اشم نبىلع 4 ينثدح »|
 هاننألا حرت ةابيبص اوضتسال لاق لسو هل او ةنايلع هللا ىلض يننلا نع تيهص نع هدج نع هبا نع يتاىنثدحأ

 * هاج رخل وأ

 72 فسو ادن يدع نب فسوانت عابنزلا ونا انث روءاسيتب ى دادغبلادمخ نب دم رفعجوبا # انربخا |

 اوبحا لس هلو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق بييص هدج نع هيان ء بيهص نب قيصن دن رينا

 « اهدلول ة دلاولا بنجابي
 ناملس نعمزاحنب رب رج نع برحنب ا ليمدسا اننلدعلاذاشجج ن.ىلع « ىتدحإ

 هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق لوهتت نا امافاني زاغم نع مك دحنا وماهان/ لوب بريصناك لاق هللا دبعيب ان

 « الخ لسوهلاوب

 "نب رايس: لع يناثلا ني وتحل: بوتس ندمت سايدلاوا (هاندح ام) ثي دحلا اذه ناس 4 مالا ل لاق

 كلام ب يرض يال تلقلاق تديصن. ىفيص نع ريب زلال 1 نامرهت ران دن ورم ان نآملس نء رفعجان . ملاح

 [سيت ا تمس ل يب ىا لاق كلاعصا ثادحم اكياس و آو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ث دحتال

 ن0 نت قعبا 17 نم لوقت ملسو هل اوهيلعهللا ليص هللا وسر تعمس ىلا ثي دملا نمىنعتتت نكلو»

 *اه دمع نأو ةريعش فرط دمع نا ةمايقلا مون:

 ىتادح اصب هتلادبعان ىملسلا ليعمسا نب دج انندادغيب نيران عدلا رفمج ندمت ركب وبا ان ربخا أ

 تح

 ل ل تس

 بسسس وجرب مص بع سبب

١ 
1 
: 
 ع

 ا

 *« هأو هدتس تاق#«اهدلول ةدلاولا ت>ابيهص اوبحا اعوقرمو دج نع بدهص نإ ىقيص نب درب #« نع ٍْ

 *« الف هلل الوسر لاغأ

 نا لصةللا ل وسر ىرع ثدحنال كلام ينال تلق بيهص نب قيص نع ريب زلال 1 نامرهترانتنب « ورحم ١»)

 دما كمنا لوضر كتبا سه وككو اليس كت عدسدق يب ىالاق كلنادصا كينياك ملسوهلا وهيلعأ

 أه دفعا : ةرإو ةيبط ينوزالطيدشمب ذأ. ةيماقلا مو كلك دمتم يلع فاذا نم لو لس وهلا و هنبطا

 * فيعضو رمح ( تاق )|

0 

 ١" دوحل انملخ ىلع كبياعاالو أ ميو هيلا املس كلبقانل 0 الو هانع دنا بر الو ءاندحترا هلا ت قيسلا

 لوقت ناام افانب زاتم نع كش دحنا وماهانل لوقت بيهص ناكل اق هللا دبع نان ناياس نعمزاحنب < رلرج اف:

 ف

 6 دلول“ةدلا تع «ةصاخ لسو هلآو هيلع لال 0 ءاعد ,

 ا



 د

 لب وص رجه 8 0

 4 نان

 71 للا غ1 0 0 ؛ 1 3 : . ا 9 , م

 .«40جلخا هب اصلا ةفرعم باتك ف «4.. 4 صيخلتلا عم كردتسلا 9

 + هللا 2 ورمى اده اان. نعالاهبتكلا وداخل ثردحلاو ةادعأكمادحأ] ىؤازلاو نيلوالا”نرخاإلا

 ىذعنب فس وأنت يرصلأ جرفلاز, حور عابنرلاو اان ىدأدّتبلا لادن ندمع ندم رج وأ 4 نري

 تام ك0 لل سه نع بح نعةيبأ ن نع بص ن قصر دير نادم ل فيسوبات

 #3 هارت ! 0 انسالا حيي هيلا يا لسوللا او ةلغ

 وسلا نس 1 نب ديزات : ىزاوهالا نابع نا كامكيم كس 8 تو ا ناتك أ دخلا

 بريهص نع بيسملا نب ديعس نغ ىموهمؤيبا ىتثدح بيهص نب قبحن ةقدح نب ل ىرشزلاد# نأ

 ا نر 0 رخ ينارهظ نيبةخبس مككترجهراد ترر را , رف لض هللا لودر لاةلاق

 هنع هللا ىضذر ركب ونا هعم جرخو ةنيدملا ىلا مل-وهلاو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر جرخولاق برك قوككرا

 هللا هلخ دق اولامقف دققاالو موقا كل“ ىن هال تلك نك رف نم ناك يدصف ةعم جؤرألاب ثعءءقذق تاكو

 قاوا جيطعأنا ل تاقفىنودريل اذيرب ثرسام دعب سأن مم ىنمحلف اوما انقايك انش نكامو.هنطب هنطبن تع

 ااوهذاو قاوالااهخحنناف بابلا ةقكسا تاو رفحا ملتاقف ةكم ىلا مهعبق ىلذوفو لييبس هدفا د

 ءابق ىنعباهملوخت نا لبق 0 هلو هذ دلع هللا ص هللا] وسر لع 0 نيطعااودف ةيالفلا

 اذه# مالسلا هيلع ليرتجالا كريخا اًمودخا كلا ىنتبسام هللا لو راب تقف انآل”ميبل عيب بى ا اناانلاق ىب ١ "رايق

 « ةاحرخملو ةاند الاممي يرحل

 نعرو نبدمسأت كرا نديزا# يباعتصلا كرابملا نب لع انثي داعتضلا لع ندم للادبع ونا ينوبخا :

 اس جوش قل 0 اضم ءاذتبا هسفن ىرشنب نم سانلا نمو لجون هللا لوقف ُح رجب

 نبا كوم ةمزكع معزو مب رج نبالاق نأعدج نبو رمت نب دفنق ةنيدلا قيرطب ابييص كردا ىذلازاو رذيلاو
 «هلام نم قف امم جرخاف ىإ رظلاب هوكرداف ارجابم 0 رخم هلاع هلها ةكمنم ى دتفا امهيضنا شابع

 «اندحو
 ْ فت"رؤ ريطبق ترقالاو دخررلاب ةهصو ا نم ةخنجا مهل ل اثمتق دلولاول املاولهالا ار دقو

 ه ملاكم دآنداو بذك لل( تلق) بي رغ ثير دحلا ةنجلا ىلا

 ه حرص ءهيلا ىح ىحوينا لبقلسو هل او هلع هللا لصةنلا لور 7-5 يا عا

 اعوق رمتيهص نقب يتلا ديعس نع تم وتو يللا ىنث دح ةفن دح ن نييع ان يشل دمج « ب وع
 هيلغهللا لص هللا لوسر جرخو لاق ب ترك, وارةيهنوكت نا 00 >ىنا رهان ةخبس مكن رحه راد تنررأ

 كل ا موهنلعب مكنع هللا هلمش دقا ولات دمقا ال موقا كلل تال تام شي رق ناينفيل دصف ةن. تلا ىلا لسوهل و

 مك قارا مكيطعان مك قمل لع يااا رتل نه انوتعازيظاك

 0 اوبعذاوقاوالا اهتحنزاف بالا ك1 تا ل ا <
 ١ ىبحن انآ كآق ىف ارالقءابق ى ىس اهم نرخ مانأ لبق لو هل .اوهْيلع للا اننا لاوس لع تن ادهق نيت "اون دف

 د ف ا ا ا

 *حبمح © هل ريحألا كل ربخآ امو دعا كيلا د د تا

 « نع 7

 اي ول ا ل

 تنيك تل يي دعف ةديحيدي

 اا



 «(0جط - «ةءاحملا فرم باتكإو «ميإ م« صيتاعمكردتلا»
 دوص نع هدح نء ص ندايز ندي+لادبع نبل ١ قيل اننىسوم ن رسل 1 ن لع# انندح د .

 ةماماوا هني نعالا 5 ترتك امو ايلا ىني لس وهلا و هيلع هللا لص هللا لوسر تلج اهيلاق نانسننا

 * هاج رخو ةايعألا حيت # هلايش نعوا

 هللا ديعانن ىلع. ولا ناماس ن ند ىرصضوملا ناذاش نيدمحج انيهنولاب ندمجا نيدمش ركبوا ىتدح ©

 هللا ل وسر ىلع تم دق لاق نص ودحر عدلا يع ه2 عج رع ىو ةلااذم لرش كراملا نا

 قمر ر كنوريتلا لك ١ ًالاَقِف دمر مي رعلك اب وهو 5 يا

 2-2 هةلحو ا او هيلع هللا ىيصهللا الودبو كيئفلاو دمر هن سيل يحصلا قدلع لكل | اعا < تافف

 03 هأج رن لو دادي آلا

 ندا نسابعلا بيبحوا ان .هتلأس اباو دها .زلا ل دعلا رطم ندم نب رفعج ندم ورم وا# ىتثدج »

 نةحلِط نإىسومن قى احسان , دمحن هللا دبع ىجاطلا هللا ديبعنب ادعزكت ولام خاملا يسرع نبدمج

 كعءتجس لاق تدهص ل هدح نعهبا نع تيهيص نإ قيص نإ ةفدح ننيصملا ة ةقب دحوا ينأدح هللاديبع

 كرابت مير ىلع نولدملا نومفامثلا نوهت ايلاف نيلوالا ف سايل يفوت سو هلو هلا لب هللا لوسر

 ل زكا مهل لوقتف و ةنملا بأب ن لوعرميف حالسلا ميت اوع لعو ةماعلا وب نو 5 امهم هدب يسفب ىذدلاو ىلاعتو

 مهياعج يفام نو رثشو موبك ر لع نوثجف متبسوح له ةد زمللا ممل لوُمتف نورج املا نحن نولوميف متنا نم

 مهلا لثميف دلولاولاملاو لهالا انكر رثوانج رخدمف بساحتاذام وبريا نولوهيف ءاسلا ىلا مهم .ذبأ لومفربو |

 ىلا كف ديلا اولاقو هلوق ِكلاذَف ةنجلااولخ دب ىتح نو ريطف توق ايلا ودجرب لان ة هصوخم به ذنم 2

 هيلع هللا لصدتللا لوسر لاقبيهصلاق يص لاقةفغذح لاق ةفذح والاق بوذلىلاةب الا نزملا انعسهذا

 نمهنال بيهص قانم فهن رك نتلاو دانالابب ىغدايندلا يف مدل زانعمهنمف عا ةنجلا يف م زانك مهلف لسودل 5

 هيلع هللا لص هللا وسر تلمج ام لاق بيهد نع هدج نع ىنيصن دايز نب ديم ادبع نب لعانت « ىديجلا د
 «مجي د «هماما وا هلامث نعوا هنيع : نعالا ت تنك امو ودعلا نيو ىني يلسودلاو وأ

 هل او هيلع للا لص ىنلا ىلع تم دقلاق برهص هدج د نرعع هنا نع ىيدصنب ديلا ديعانت انه # كرابملا نا »

 ىلع لك !اهنا تلق دءر كلب و رولا لك انأ لاتفدمرينيعب ورملا نملك ١ تابئافا علك ايوهوق رجمللاب لسو

 ب عمت ل و هل 1 وهيلع هللا ِلصهّللالوسر كدبضف دمرد» سيل حيحصلا قش

 نوللا دبعانت جيلطلاهللاديبعنب هللا ديعركب وان يتزيلا بيبحوبا ان ل دعلارطم نب ورمجوبا  ىنث دج »

 بدوص نءمدج نع هيأ نع بيهج نب ينيصنب ةغذح نإ نيصح ىنثابج ةحاط نب ىبوم نب قاما نب دمح

 مه دلعنول دبا ن ىمفاهنلا نوهتاسلا# نيلوالاز رجاملا يف لوم سو هلو هيلع : هلا لص هللال وسر تمديبب
 نورجاهلا نحننولوةيف متنا نم ١ زكا ممل لوف :ةناءابتالب رعرشيف حالسلا مهت مه اوعلعو ةمايقلامويبن واي

 ناقة مولا نولوديف ءامبلاىلا ممم دياز ومفرب وم اءجنورثنب . وميك لعد وثح قوتس وحيل لكل مف
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 7 *00جإ» «ةاعملاةرسسباتك »9 «ممط <« صختلاممكردتلا»
 :ىرحصابا ىنكي بوبصلاق ريغ نب هللا دبعنب دمع انا ةبيتقنب ليعمسا اناقاحسانب ركبوبا خيشلا 4 انربخا )ف
 عل مورا بييص ىف مورلا ضرأب مقوف ىبس هباصا ناكو طساق نب رمل نم ئرعل ا نآس“ نب بوص وهو

 0 34 نفدو نيثالثو نامع هك لاذ ف ةنيدملاب تلم ءانملاب تع ناك و ةئس نيعيس

 نك ب 2 ا يتلا قاجسإ 1 000000

 « تيصصق هناا 2 ئرشم م و نمو 6

 0 0 3 0 ىتح يللا ل

 ا هللا لص ينلا لع تلي و هوم سنا نع كنان 1 ع ةبلم نب دامح (انثدحو) لا ةةركل (عفنيتنيف ةكع تفلخ

 لاق مس وهللاو اوهيلعهنلا لص ينلا 1 الف هب 8 هلل ت امض رم ءاغتا هش ىرش, نم سانلان ء.مو لس وهل 3 هياع

 * هاج رمل وملسم طرش لع بحمل هلع التولاق ميلا حن ى رأيا

 ىومأالا ديعس نب ىبح نب ديعس ا مامالا قا ل للادبع ندمت ن دل وأ 4 قرشا 2

 مميهصُت باطملا نب. رمع لاق اقلاق هيبانع بطاح ل نر زا دبع ََن ىبح انث ربع نت دحح م يبا يتادح“

 لاق ايمس لبق نم هل لمجن ل لجوزع هللا لاقو ىبحي أبا تينتكا ءايشا ةنالث الا مالسالا يف كيلع تدجوام

 هللا نا نممنرج اهلا نم تناوطساق نبر ملا ىلا ىعدب كناو لاقهبا لاق هتمفنا الا اع ث كسمع ال كلنآ و لاقدنا | ٠

 ِْ ,لوقلااماو يد !ناينانك لسو هلآو او هيلع هللا لصهللا 2 وسر نأَف ى رحئابأ ت 0 ينالوقلا أمأ تيبص لاق هيلع

 8 نيقزارلاريخ وهودهفلخ ومف*ىيش نم منتفا امولومت ىلا ناف هتتفا لأ اع تكانما را

 دلوم وليها تفرع ناددعي بارهلا ةغاطيق تان اسس ب برعلا ناذطأق نرمنلا ىلاىعدا

 « تقدصلاق اهلا الا تبستناام ةثور نم تنكول و مهم اسل تذخاف ةفوكلا داوسا قاوعاق

 « اندح »
 امه نيعبرا جرخ او هتائك لثف ةكصلهاهعبنأ جاهم بص جر ,خا لاقةمركعن ::ءبوأ نع ديز نب # احول

 كك تنلخ دقو لجريفا نوملعتف فسلاىلا دعب ريصا 3 " اممم لجرلك يف مضأ ىَ َجح يلا نولصن" اللاَةف

 ظ « كل اهو نيتتيق
 نم سابنلا نمو ملسوهل اوهيلع هللا لص ىلا لع ثازنوهضملا نعش اب نع ةماسنب دامح # ىورو »

 هه الا هيلعالتو ىبحابا م عيبلام راق لسوهلا او هيلع هللا لص ينلا هار ايف ةن الادتلا تليكص ابا هسفن ىرشل

 رم لاق لاق هينا نع بطاح نب نمجرلا دبع نب ىيحاني رز ١ دج ان نزرع الامس ن 4« ىبي»

 لاق هنالاق رع لبقن * هلل عجن هللا لاقو ىيحتأبا ت ترنتك !ءايش | ةيالثثالا ! مالم الا ىف كيلع تدجوام تيهدصل

 ع + نممنتفنا امو لولا نافةقفنلا اماو ىيحابا ىتانك مسودلاو أو هيلع هلأ لص هللا ل وسو ناف ةينكلا اما لاق

 لها بنو عنا دعب ب رعلا نمةفئاط, ينايسفاضب امضعب ىسسل ترعلا تن ءاَكَف را يا لرا أما وهفاخنوبف

 * تق دص لاق ا ,لاالا تبنت ام ةثورنم تاق ولو مهن 3 تدغاو ةفوكلا داوس ىنوءاف يدلومو
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 ْ يلع منا نا نمت نيرج املا نم تناو طساق نب رم ىلا ىىدن كناو لاق هنا لاق هتمفا الا اًئيش كس ال كناو

 :نشسسلا تن" ني بنيزو نيضاس 8 يف و ريتال
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 #«()ح» #«ةاحملاةة رم ب اتكط 2 « مع < صيخنلا عمال كلا

 ذكموي لتقو نيف هنعالا يضر بلاط يببا نب يلع عم نيتداهشلاو ذ تبث نب ةمْزِخ دبش لل ا
 ْ هئ هلل أديع رخاللو جرحد امهدحال لاق ناوخا ةعزمت ناكو ةرجحلا نم نينالثو عبس ةنسأ

 نب. دم نع يب دملا رشم وا ان راكب ندا تعا قاعد دا مالا بوعي دم 4 ىنأ دح ف

 لاقرامتلتقايفرس ابن راعلتق تح نيفدمو ولما مو هحالسافاكى دج لاك لاق تباثن د هنيه ني نع ةءاعأ

 * لتقىتح لئاقف هفيس لسفلاق ةغابلا ةئفلا ١ راع لتقتل وت لس وهل او هيلع هللا للص ها لور تنم

 هب ليو#لاو هبط للا لص هللا لور لوم نا نب بيهص بقانم ركذ

 نانس نب بييصلاق معن دمحشات جرفلا نب نيسملا انن مهلا نب ص ع انني مصالا للادبعولا # اننا دخ»

 مز دامت ةلءالا لعى رسكلالماع كلامن. نانس(١) هوباناك و رماعن, ليقع نورمع دبعنب كلام نا

 بييص يبسف ةيحانلا كلت لعمورلا تراغاق لصوملاو ةرزألا ىلب اب تاَربلا طضرع ظل رعولصالا شا

 « همع لاقريتص مالغوهوأ

 ينلابلهاو عفرلا « جد .* ىرملا مالغلا لاب دشن | :

 /هللاسع « شغاف كب هن يرسل نا بم هع .اف مورلاب 2 هلهاام ناك ىلا ةيرقلامسا ىنلاولاق|

 لاق سو هل اوهيلع هللا لص يبنلا ثعب وذاع دج نب هللا دبع كله ىتح كك هعم م اداه هيتعاذ ىمدتلا ناع دج

 ةم ات كس

 مرالا راد باب لع ناس نب تيهص ترهل رس اب نب راع لاق اق لاق هبا نع ةديبعىلا نب هللادبع ين رع ١

 مالا نأ وراك تاقف تناديرب امى لاقف در امل تلتف اهيف لهل اوهيلعنا ل نا لوسرو |

 انج رخمث انيسما ىتح كلذولع انم وانثكمم انملسافم الآلا انيلعض رمذهيلعانلخ دف كلذدب را انا ولأق هالك

 تراثن 4 هعز>ن ةر راع دن ع نع فوعن ور مع ىنإ نم ديوس ن مدأعىثدخ ورمع نبا لأ ن لوفختسم نكد

 هللالوسرو لوالاعسر نم فصنال كلذون انس نب تيهصو يلع ةتيدملا ىلإ ة رجعملا يف سانلارخآ مدق لاقت

 هللا لصنلا ل وسر عم ألك دها عااوقدنلاو هع. ردن بيهد دهشو دعب مري ءأب يق لسوفلاو هيلعاللا ىلبحأ

 ها .1رع تيهص دلو نم م لجر ةفذدحو ا ىلدحو رمعن ,١لاق اق «ميميج لوق يف لسودل اوهيلعأ

 ىبح إلا ىنكي ناكو عيقبلاب ن ةدو ةنيدملاب ةنس نيعبسْنءاوهون نيثالثو نامن ةنسلاو شيف بيبص يفوت ا

 ؟؟ همعوا هوبا الا 5 لح 6 0 :

 لتق ىح نيفص موو لما موب هحالس انك يدج اك لأق ةعزخ ن ةر اع نبدم نع #يدنسلار شمول و:

 * لتق تح لت اقهفيس لسفلاق ةيف ايلا ةثفلا اراع لتفن لود مل !وهلا او هيلعهللا لص للا لوسرتعمس لاقف راعأ
50 

 س6: ك انس نب .بيهص روح 1
 لدول ضرب مكزانم تناكو ةملالا لع ىرسكل الماع كلام ن نانس ءونا" تاك 4 ىذقاؤلا لاق لجأ
 يتلا ناع دم ن لدم ءايننا 2 8 0 فةرح انلآكاتلعمورلا ثراغافأ

 مورلا بيهص ليقف مورلا ىلا عقوو يبس ى رم رملا ىيحن وا تيهص(ريعنبالاق) *ار ردي دببشو راع عمل | لي ههعتعافأ

 «نيتالعو ناهس )وش ىف ةالدملاب تام ء اذخلاب بضخ ناكو ةنس نيمبسؤلب | 1

8 

 0 نإ بسمهص ا

 6 دم بيو 20 :
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 40ج ا د « مح ١ 4 صيخللاعم كردتسلا ف
 #4 لو ىلا وهو صاقوىنانب ةبتعنا ْ

 الم تح ةانيملا' طاح دق * الحم هلهنا ىنتن راوغا

 « القوا لش نادال

 رضجا»# نايح نيدلاخان قوكسلا عاش نيدتلولا انت نونرافنب ىسومانغ لدلا ذاشم نب سك امدح »
 ا تااعف نيفص ةعقو يفاهنع هللا ىطر ةشئاع ىلا ةنواعم لاو تدك لاق ثراكلا نب نفز نع جامل انب ١ تبان نع

 روج
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 5 نا 00
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 رسل .

4 35 
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 و
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 نب مشاه تلقنمو تلاق هتيدل سانلا همبت سأرلا كاذةخنت اعد تلاعف رشأن نلرامت ت اعف نياتلا نم لتق نم ةشماعا

 ه«هتادلربنا تداكام لجركاذتلاق زوعالا نصاق و يا نب 4 هتتع

 رمح نب دم انن ىرمملا املس نب دتواد انثث يناهبصالا ةتر نب دم نيوللا دبع انثهطب نيدمحا نيدمح# ىتثدح ٠
 نب: اوهوكومريلاويهنيع تئتفروعا ناكو: .ةكم حتق موبلسا:صاقوىا نب ةبتع نبأ هناف روعالا مئاهاماولاق

 0 لعدتمو ناكو هنعهللا ىطر سلاط نا نب ىبععم نفض دهش ' ٍصاةو ىلا نب دعس ىخا 5

 ) ه2: هنعهللا ىطر يراصنالا تدأب نب ةعزخ بقانم ركذ زج

 تبان نب ةعزخولاق ةونمع نع دزوسالا ىلا نع ةعيمل نبا انبي انبةثالعوا ان ىدادغبلا رفمج وا # اندخا ٍِظ

 ةراعاا نىك نيتداهشلاوذوهو مشج نإ ةمطخ نبب صاع نب دا ةدعاس نب ةبلعث نب ةهك افلا نبا ش

 "0 ةئطخ ةيأربحاض

 ئريب لا هللادبعني بعصم انث يبررللا قاحسا نب ميهاربا انث هيولاب نب دما نب دع كي نع

 لمجننيتدامشلاو ذ وهو ةمطخ نب ىصاعنب نادغ نب ماع نب ةدعاس نب ةبلعث نب هكا. ,:تباثنب ةعزخ لاق

 595 لسوهلا, او هيلع هل ليج ىبنلا ريخا و نيلجر ةدامشن هنداهش ملسو هل او هيلع هللا للص الرس

 «هتربج لع دجس تحب ملسو هل او هيلعهللا لص ىبنلاهل ءجطضاف لس ومل آو هيلعنلا لص ىبدنا ةببج ىلعدجسس هناك أنما يف
 « رس اب نب راع لتق دعب نيفصب هنع هللا 0

 06 سن وزانن طايخ نت ةقيلخاث ىرتستلا يركز نأ ىسوم اذن ققثلا بوقعي ن دما «انث تح لا

1 

 مقر ل ازتاو ىلا وامل وستر تنك لاق ثراملا نب نق ز نع حاجتملا نبت اث نع ناقرب نب 6 رفمج
 روعالا ةبتعنب مئاه تلق نمو تلاق هنبدل سانلاهعبتب سأرلا كاذ تلاف رامع تاقلتق .:رم تااقفنيفص

 6 ريلاموب هنيع تتدفو حتفلامو مث اهلسا يدقاولا لاقهتاد لزت نا تداك املجر كاذ تلاق

 « ةلاجرلا لع يعمم نيدص مو ٍ

 4 نيت د امشلا وذ ىراصن الا تبان نب ةعزخ لوح

 ءار هنا لسو هل او هسيلع هللا لص ىبلا ربخاو نيلجر ةداهتن ةندا مش سو هل او هيلع هللا لص ىبنلا لمج ىذلا

 قاحسا زب ا لاق#ثةتبتج لع جس تح مسومل اوهيلع هللا لص هللا لوس ر هل ءجط افا هتببج ىلع ادجتم هلاك

 © نيفصل يلع عم لتق
 رشم وأ ٍِج 65.



 «(0)ج»  «ةاحملاةةرس باتكط 2 ««ءظ ١ «صيخلتا عم كر دتسلاو»

 ل 7 71

 رج هي( هنع هللا ىضر ءاقرونب ليدي نب هللا دبع بق انمركذ وس 0
 ْ ل لآقرمع ندمحعانب َج رثلا ب نيس اخ مهلا ف نسل |انن فا ييطالا ةطيزن دمحا نيدخت هللادبع وام انندح »|

. . 00 : 0 

 3 عمدبشةعب ر نلورمع ن:ىدعن. نزامن..صاعنز. ىزجنب ةعببرن. ىزعلا دبعنب ءاقرو نإ ليد نب هللادبع |
 0 « نيفص موبهنع هللا ضر لع مملتقو كوبو انينحو ةكم حتف لسوهل او هيلع هللا ل ىلا

 4 مي: هنع هللا ىضريراصن الا ةرمع ىلا بقانم ركد زيوس

 0 نحرلادبغان ئدسالا ةدايز نب ةدابعان ةبيشينا نب نامعنب دمر فعج وا اننلدعاا ذاشمح نب:ىلعمب انثدح »

 ؛ -هز+ | لاق ةيفنللا نب دم نع ةناكر نن دب زن نب ةحلط ندم نع هنا نع دم نب رفعجاتث ىرزعلا هللاديبع نيدمح نبا
 [ 2 1 5 5 ص 5

 5“ | هل مالفل لوقت وهو. شطعلا نم ىوتلي ماصوهواي دحا ايبقعاي ر دب ناك ونيف موب يراصن الا ةرمتابا ترار
 134, | هللا لوسر تعمس لاق م مهسا ةالث ير ىت> افيط اعزب عزف م,س يمر م م الغلا هش رف ىنشر كحبو 1 س 7 1 .٠ 9 0 2 مه 00 هب زك

 , هن | ةمايقلا وب اروثهلمبسلان م كلذ ناك رصقوا غلف هللا ليبسيف مس يرنم لوقت لسو هل اوهيلع هللا لص

 0 * سمشلا بورغلبق لتمف

 0 ها

 | >>" | ةبقعن ةصييقاتت ى ماعلا نافع ن ىلع نب دمحان ةفوكلاب ىنابيشلا ةبتع نب دم نب لعنسمحلا ونا # انربخا 9

 - تعيس لاقصاقوىلا نيةبتع نب مئاه'نع ةرمس نب رباج نع ريم ن كلما دبعنع قاحشا ىلا ن سأوانت

 .' ' | ربظي و سراف ىلع نؤملسملاربظ و برعلا ةرب زج لع نوماسملا ربظيإ لوق مسهل او هيلغ هللا لص هللال وسر

 ا 51 * لاج دلا روعالا لع نوملسملا ربظيو مورلا ل عزوملسملا |

 مه نب ديعس رع "ينل قازرل!دبعانا ميهارإ نلب قادساانثةكع قاعنصلا لع نيد هللا دبع ونا ان كح ل

 52 | مشاه نيفصمو ٍبلاطينانب يلع ءاول بجاص ناك لاقمزح نب ورمتن. دمت نب ركب ىلا نع ىشحملا نجرلا دبه 2 7 ا 9 5 : _ 6 ٠ .٠
 6 ١ ظ ئ

0 
 م 6 ءاقرو.نب ليدي نارقا دبع طع

 | >دم
 5 « يدقاولا هلاق نيفصب ىلع مملتقو انينحو حتفلا 6 دهش ف

 5-5 س4[ ي راصن الا ةرهع وا زم ا
 , <> 1 5 1 3 ع 3 ا : 31

 0 ايردب ناكو نيفصمو ىراصنالا ةرمعابا تيار لاق ةيفنحلا نبا نعةناكر نب دمزب نب ةحاط نب دم « ىور »

 ' ا 1 : « ثيدحلا «شاعلا نم ىونلب ماصوعؤا

 ' 0 ْ 1 ١ 3 مم[ صاقو يلا نب ةبتع نب مشاه جس
 , لوش لسو هلاو هيلع هلا لبص ىبنلا عمس ةبتع نب مشاه نع ريم نب كلملا دبع نع قاحسإ يلا نب ©« سو

 «لاجدلا روع الا ىلع نوملسملا ربظيو مورلاو سراف ىلعو برعلا ةربزج ىلع نوملسملا رهظب |



 2 ةنجلا 1-2 ناك ةئتفلا يف راع جورخ 7

 ةقرابالا

- 
 هس

 «()ج» يةباحصلاةفرمم باتكط مدع 4 صيخلتلا عم كردتسلا
 راعاورظنا تلاقاهمآ ةشئاعْنعقو رسم نع دمملاىنا نب ملا نعليبك نب ةملس نع دلاخ نن ٍتيَعش نع سبقيلا
 . ه دانسالا حيمص «ريك نم ةوفه هكر ذيناال ةرطفلا ىلع توم هنافرساينا

 نع دلاخ يبان. ليممسا نع عيكو ادا ىبحنب ىيحن انب ىش * رجلاو رمينب امنا فردا [ رك دوا عاطل

 نرامحالا ةرخ لارا دلاو ىلاعت هللا هجو هب دب رب ةنتفلا يف جيرخا دحا لغأ ام هللا دبع لاق لاةءزاحىبانب صضق

 : 1 * دانسال مييحص# رسأب

 نززرن,ل عنب دم نيدحا انن ديرشلا ىبضلا لالبن ب مصاعب دم نب سابملانب دمج هللا دبع وبا « ىنث دخ ف

 يلع عمنيفصان دهش لاق ىملسلا ثرمرلا دبع ىلا نع شم الا ان لم ن. هاطغ دلخو ا انب مرش ن.ىلع انن
 ور ذعالاةفام دهفيس بضخ ىتح عج ربالفمهلع ل مةلفغ مولا نمذاك اذاذ نيلج رانلكو دقو هنع هللا ىضر

 مثاه ا رامعلاتفنيفصلا نيب ىعس وهو ةبتع نب مشاهوا رام تب أرو لاق ىنس لعأبل ىتح تح رام هللاوف

 ادمخ « هبح الا يتلا مويلا ةق رابالا تح ةنمل مث اه اي لاق مث هدنج نرل ذخيلو ه لما نفلخيل هللاو | ذه

 « لاقو ةنأرلا مئاه زيفلاق س أبللا ىثني ال ر وعايفريخال وروعا مشاه هاب # هل ز>و

 ْ «ريش»ا
 , الم ىتحة ايلا حلاعدق م ال ِهلها ىنتسر وعا

 ا « الش و ا لفي نادي ال

 ملسبو هل اوهيعمللا ىلصص دمع باعصا تيأرو .نرجرلادبع ونا لاق نيفص ةب دوا نم او و ف ذخامت لاق

 | 0 راع نوعبت

 وك
 ةشئاعنع قو رسم نعدمملاا يبا ن ملا نع ليهك نب ةملس نع دلاخنب بيعش نع ىزارلا سبق يبان,« ورم

 ظ « يمص *ربكن مةوفه هكردن نأالا ةرطفلا لعت وع هناف رأي نرامع اورظنا تلاق اهما

 مياويو يدير ةتتفلا يف جرخ |. دعا لغا امدللا ديع لاق لاق نتيقن عادلا يلا نب ليممسا نع. ميكو

 ْ *نامع نم ميبلين وكلا ءاوصوبا تعز (تانز ميم علب نيسداصوللا ذ رخ الارادلاو

 | نيلج ر انلكو دقو يلسع مم نيفص ان دهش لأق ىملسلا ع نم رل ا دبع ىلا نع ء شمالا اني لسم نب م ءاطع

 قح تمجر ام هللاوف ىنورذعا ال1 دادس تا رح رح بذوي لج ةلهخ وتلا نم فراك ا ذاف

 اا 111 هاما رك اك نعملا نو ىد رغو ةنح تن تاهو ارا تلارو لاك ىف لعأب

 مئه زهفلاق سأبلا يشفي الروعا يف ريخ الو روعا اهب ةقرابالا تحت ةن ١ مشاه اب هدنج ناذخيلو هما

 « لاقو ةنأرلا

 المىتح املا اعدق « الحم هلها ىنب روعا

 « الغ و ١ لش نادم ال

 « ملع محل هن ارامع نوعب لس و هل او هيلع هللا ىلص دم باصا تبأرف

 هللادبع جس ظ



 ”4() ج9 م« ةباحصلاةفرعم باتكط» 2 « مدع - « صيخلللا يكرس

 تلا باسا نم لحجر رع . ليبحر شنو رح نع رامي نعش مالا .,ء نايفس نعنمحرلآدبع ان. ىسوموبأ
 * لسو هلآو هيلع هللا لص 1

 نع ٌقوزرص نن ليضَق اش ىموم نيدسا ان , ناملس نب عسرملا انث بوّدعِل نب دسم سابعلاوبا 4 انندح 8|

 هللا لوسر ىلع لخ د هنارس اب ن ر اعنع ةيفنهلا:نب ىلع نب دا“ نع ورم نب لابثلا . نع تيبحت ف ةرهب#

 0 لئرجام . يتاقر ةيقر كملعا الا لو هل اوديلع هللا لص هللا لوسر هللاتف كعوروهو لسوهل اودهيلع هللا لص

 | لع حجو كنهتف اهذخ كدذوب ءاد لكم كيفشن هللاو كيقرا هللا مس هملعف لاق هللا لوران تلق

 * ه اجرخ 10 طرشأ

 ' نايب نع دلا عنب ليعمسأ:انننيعم نب ىبحم ان ليخدم هللا ديعانا"قاحسا نب ركبوا خبشلا# اندح لذ ا

 .دبعا ةسمحالا هبمامو لس وهل اوهيلع هللا لصين تارلاق مان راعنع ثراخلان . ماه نع ةورعنعأ

 «نيخيشلا طرشرلع حب تك «ركبواو نانأماو

 ان 0 ولا _:رايلسزب ديعس انثى ضوملا رواش مساقلا ندا ظالما مناقنب قابلادبع اندح »

 غلباف رسأي نب رامع انبطخ لاق لثاو ىبا نع ن ابح نب لص او نعبىنا ىنثدح رجب نب كلما دبعزب نمحرلادبع

 لوط نالوقت سو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسرت عمس يتالاّتقتزجو!و تنلب دل ناظتيلااااب انلتفزجواو
 نيخيشلا ط رش ىلع محص# (:)ةبطختا او رصقاو ةالصلا اوليط,اف لج رلا هّمف نم ةئئم ةبطملا رصقو ةالصلا/|

 5 ةقايسلا هذدهم هاجر و ٍإ

 مش وا انت. ىطساولا-ن 18 نب دم انت لبتخ ن دجا نب هللا دبع ان. قاحسانب ركب وا خيشلا 4 انيدج_ ظل

 َ هللا .ئذر ةشئاعنملابالجرنا تلاغنب ورحت نع قاحسا يبا نعىروثلا نايفسو سدق نو را طانملا ا

 هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبيبحى ذونأ احوبنماحوبقم تكتلا رسساينب راغ هللا هنع هللا ىضرلغ دنت
 « هاجرت و نيخيتلا طرشلع حب لسوأ

 نورمت 0 دلا هللا ذيع نمحرلادبع ان , ماحن , زملادبع انور عى زملا رصنينا نن ركب وا 4 يتريخأ ا

 ؟؟ ارحسل ناسلا : نم ناو لبنح. نا دندم ىف دازو ( ١(

 لع له د هازامع رع ةيفخملا نش نع ورمعن.ٍلأ هنأ نع بيبحنب ةرسيمنع قوزع نب © لضف 2 :

 يناقرةيقر كلمطاالا لسودل اويل هللالص هلا لوسر هللاتف كعوبوهو ملسوهل آوهيلع هللا ىلص هلا لوسدأأ
 * (م)كنهتفاه ذخ كي ذوي ءا ذلك نم كيفشد هللاو كيقرا هللا مسن لافىلب تاقليئربجاا ْ

 دما ناظعيلا ابا اب انلقق زجواو مئباف رام انبطخ لاق لثاو ىنانع نابح نب لصاو نع رجيان. « كللادبع 5 ا
 | ةنئمةطللا رصقوةالصلا لوطا لش مسو هلو هيلع هللا لص هللا ل وسر تممس ينالاَدق تزرجواو تنلبا |

 ا * (مخ) ةبظلا اورصق اوةالصلا اوليطاف لجرلا هتف نم

 اجوبقم تكسارامم هللاّتق يلعدنع ةشئاعنملانالجرزا بلاغ نب ورمتنعقاحساىبا نع هريغو « ىروثلا » |

 هويسسيبووووسسو بسوي سو

 1 خبل

 0 ب

 ءاد ادا

 كل هن نم 0 لولب.

-0-- 

0 

 03 هوكي

 *(عخ)لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ةبيبح ىذؤأ اعوتم|



 0 كح وللا كلي وسم اضم تيل ابدا كا ل دش

1 

 هك دمي

 ١  00-0سب 0

 «(م)جإ» م« ةاحملاةرسس باتكإ» 0 مدن هدمت تر اونو

 تايوتا وم لو ا ماا لور نول ذر اد يفوح كاف ندب

 قو نم ىبرلعا هللاو لاف كلمعتس وك نيسمإل 6 كبح هاز انكار اولا ادناز انلا لخدن ناالحر بحن وهو 1

 دانسالا مرح ثيدحا ده# نيفصمو مكلتت كلا ذفاولاة زد منب رامعلاقّكا جتوألا ةالجر بحار اكو هب 5335 ٍ

 « كلشالب ةرصبلاب كرد :هياق ضاعلا نبو رمع نمهعمس نسحلاىفا ن هر نسحلا ناكنا نيخيشلا 1 ير

 ٍةَقاَنَع ديلؤلاثو اورنج نأ نهؤاتن قش ارلا دحححنب كاملا دبعاتنق اق هلا دم نب نامغورمعولا 4 انربخا |

 ةنزملا ةخاالاو ظمأ اخيشنيفصموب رسابنب راع تيأرلو ةملس نب هللا دبع تمئنشلا# ةرمز ورمع نعأ
 ثالث لس و هلو هيلع هللا لص هللا لور عم ه هاذهب تلئاق دقل هدب ىسف يذلاولاق دعرت هدنو هدنإ

 مهناو قملا ىلع انحلصم نا انفرمل رهته تافمسان اوفلبىتح انو رضول» دس ىسفن ىدذلاو ةعبارلاهذهو راض

 * هاجرخم لو نيخيشلا ط رش ع ميك + ةلالضلا لع

 ىن دحماشهن ةانشماتن متياحنب ىيح ان بلاط ىبا نب متيهارباان يرشلا دمم نبى بح ركزوا 6 انندح

 لب لو بواطن ناديا“ تلف هج ملا ت تيالاقيندملا ةربس يلا نب ةمثيخ نع ة داتق نغىلا

 كلا نب دمس مكيف سيلا اقف ريما وما ىزلا نويدقاو وكما ضوأ ىلع لقط طنا ٠ رع ركاب

 نائيلانِن ة ةشدحو هنلغت و لسوهلااوةنيلع الس كويشراو ولف تحاضد وعم نب هللا دنع و ةوع دلا باي

 هللا بم هس ناسل ىلع ناطيشلاخمدللا ةزاجا ىذلا ساب ني زامعو سودا ازوةيلعاتلا لتضدتلا لوتتر رش تحخابص

 "ده هاجر خلو داتس الا مص ناقرفلاو ليجنالا ناب اتكلاو ةداتق.لأق نيرانكلاسمئاص نايلسو لسوف وهيا

 ظفاحلا مياس نت :رسحلا نب ىلعانن ليعمسا ان .(الاق)ىناج رجلادمحا نب نو راهو ظف اللا ىلع وبا 4 ىنربخ ربخا

 نع لح رش نب ور مع نعام يبا نع شمالا نع نا فس نعىده نب نرحل دتعانب ب وع ىا نيد. اذن يناهبدصالا
 ترا نيخيشلا طر شع حمص ثيدحا ذه هشام اناكا زام”قم لاقولس و هل اوهيلعّشا لص يتلازا هللادنع

 انما ن دمع اننو لاقيت ريخا ظفاما لعابا نافىدبم نب نمحرلادبع نع ظفحت بوق ىبا نب دم ناك

 0 ولا

 هللا ص 1 أ ري لا صاعلانب ورمعلاق لاق نسللا نع نوع نان ذاعم نب 0 داعم 2

 كب نيمتس و كبح ه | رثانكأما اولاق | دب اراننلا لخ دب نا الجر بحب وهو تامموب تام سو هلو هيلع

 كلا د !ولاق رس 8 زاع لاق”كاذ نمواولاقالجر فحم هارئاتكو وابوك نكد ىبم ملعاةللاو لاقق كلممتسو

 ل رم هنكل (تلف)( م خ) نيفص موي كليتق
 ناطيشلا نم هللا هراجا نم مكيف سيلا ةري هوا ىل لاق نجلا ةربتسيبا نب ةمشيخ نع ةداتق نع م« ماشه طا

 2 م حربتملا (تيلقإ «راتع ةيمن ناسل عا

 ٍّ لاق لسوفلا اوةناع هللا لض يننلا نا هللا دبع نع ليب> رشن ورمع نعراعيا نع شمع الا نع# ن ناهس هَ

 * (مخر) هشاشم ىلا انا 2

 «ليضفإ ظ 6



 «(0ج» «ةاحملاةرسم باتكإ» 2 «مه1» ١ صيخلتا عمك ردتسلا» ٠
 هسأرلسو هل اوهيلع هللا لص ىنلا مفرفلاق ءاربالا هلا لوس لاقو راع ىبف تك أس مسومل اوهيلع نا لصأ

 رايعىضر نم يلا بحا "يش ناك ام تجرفن دلاخلاق هللاهضغبا اراع ضغبا نمو هللاهاداع اراعىداع نملاقو

 ماوعلا ىلع اهقافنال نيخيشلا ط رش ىلع دانسالا مص ثيدح اذه بشوملا نيماوملا ثيدح#« ىضرفهتيقلف

 ديزينب نم رلادبع نبدم نع ليهكح نب ةملس نع لاق ثيح هنم ظفحا ةبعش نا ىلع ةمقلعو بشوح نبا
 : « ناحيحنا دانسالاو رتشالا نعهيبا نع

 ليبك نبةملس نب ىيحبانث باوجلا وبا انث ىناغصلا قاحسا نب دمج انث بوتس ن. دم سابملا وبا# انندح ف
 ناك طق مو. ىلع ىتااملاةمل ًاعانار سدياولا ندلاخ ابادتا لاقرتش هال نع دعجلاينا نب نأ رمت نع هببا نع

 ميلعيف ىماو ةباصصا نم سانا يف ٍلسسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنشب مويناك اىلرامم ناش نم يلعمظعا

 ميليبس لخاولاق نيملسملا نم سانو رامت مهيف ىنملكف نيملسملا نمت لها مهيف اموقانببصاف رامتموقلا يفناكو

 تمدقايف رامع يلع بضنقه.أر مهيفىريف لسو هل و هيلع هللا لصقل لوسر مثارب ىتحلمف !الهللاو التلق

 رامعلخ دف هلنذاف رامع ن ذاتساف هندحا اناوين ريختسوبف لسو هل او هيلع هللا لص لوشسر لع ةيذاتسا

 لاف ةيمس نب اىنبسام ككلجم الول هللاواما هللا لوسر ايتلقف اذكلمفو اذكلمفا دلاخر ب ملاهللا لوسر ايلاَقف

 نأ نم ام تلق لج لا تيحاأألا ملسو هل او هيلع هللا لص للا لوسر ىللاّف دلاخ ىلع لسودل ار او هلع

 برس نمو هللا هْضَعِس | رامع ض عن نم هنا لاف لسودلا اوهيلع هللا للص هللا لوسر بضغف هلةرمحم الا هتبجا

 باطا لزاملذ لنسو هل و هيلعهّللا لمص هللا ل وسر دنع نمت جرف هللاورمحت ا راعرمح نموهللاهببس ار ارامع

 « ىل رفغتسا يتح رابع

 نإ ليبا#ةماساوا انثركاشنب دمج نبهللاديبع ىرتخبلاو ا ان بوعي ندم سايملاوبا « ان بح

 لاه نتفلا نع هلأسا ناهلا نب ةفاذبح ىلع ىراصنالا دوعبسم ىلإ عمانلخد لاقينرملا ةبح نعروعالا هللادبع

 لاق رادام ث يح هلل باتك ممرودب هنأف اهومباف ةيمس نبا امفىتلا ةثفلا او رظناورادام ثيح هللا باتكمم اورود

 ةبغايلاةئملا كلتش ىتح توم نادل لوق : لسوهلاو او هيلعدللا ٍلصّسالوسر ٍتعمس راعلاق ة ةيمس نبأ نمو هلانلعف

 « هأح رخو لاعحييص 0 ايدلاو عر رخآ نكت حايضةءرش برش

 ةملس نعةبعش هاور ةعرزو:ا لاق (تلف) دلاخانم رتشالا دا نا رمعنع هينا نع ليهك نب ةيلض نب

 ٍرتشالا نع هيبا نع نمحِرلا دبعنب ا نب
 مهاوروذلاةف نتفلا نعولأسا ةفم ٍدح ىلعدوعيسم "0 دلاقي ينرعلا ةبح نع رزعالا ل # ةماسا واو

 هلانلمف رادام ثيح هللا باتك عم و دب هءافاهومسافةيمسن | اهيف ىتلاهثفلا اورظناو رادامث رج هللا ناك

 برش ةيغابلاة ئفلا كلتفت تح تو نإ | هللوبت هللاو هيلع هللا لص هللا لوسر تممس راعلات ة هيمس نا نمو

 « مييمص هان دلا نم كقةزررخا نكي حايض ةن رمش

 ظ 0 هللا لوسر ىبرصن ام لوو ىكس وه ورامع جرقت ججرخا رامعإب ملسو هل او هيلع هّللالص هللالوسر

 يي فا

 # راد انيخ هللا تدل



 4 ىنلا 777 20 نب دلاخورامت ةعزانم ب لح و

 «()ج» «ةلاحملاةفرسس باتكإو 4# م..0» >> صيختلا عم كردتسلا
 فا ىلص هللا ل وسر تدر دقول دعوت راع لمؤل لاق سانلا باصا ام مماصاف هلوقرلا تفنلا مف اودحو دق

 | لاق ناممدن هانيعو ىلو هرصنبال هار ايف هربخاف لسو هلو هيلع هللا لص ينل ىتاف هنربخاف لسو هلآو هيلع

 فوخا ءىشنمامو دلاخلاق هأبا ىيقسالا هبيجا نأ ىنمئمأم 8 هللال وسر اب ىلر فغتسا دلاخلاق هللا هبمس

 ىنيملا دعس نب دومسم ها ور | ذكهو هاج رخم ملو دانسالا حيحص © ذثموب رسأب نب راع ىهيفست نم ى دنع

 « يعخنلا هللا ديبع نب نسحلا نع ناوزغن. ليضفنب دمحو

 مكمل ن نيسحلاانث ةفوكلاب ناهدلا ىسيعن.نمجولا ديعنب ىلع( هانريخاف )دعس نب دوعسم# ثيدح اما ل»

 لمؤملا نب دم هانريخاف ليضق نب دم( ثيدح اماو )دعس نب دوعسمان ليعمسانب كلام ناسغوبا انث ىزيجلا

 دادش نب دم نع هللا ديبع نب نسحلا نع لي ضف ن دما دامحنب مسن انينارعشلا دن. لضفلا اني انا

 0 ا يعول دلدا عدا يزعل سدا ني وعلاج

 «اءوخ ثمدملا ركحذو هلوق ىلا تفتلالف ديحوتلاب انم اوبجتحا دق مها رساي نب راعلامف ماتبصاف

 دي زي نب نحرلا دبع نب دم نع ليبك نب ةملس نع ةبعش نع دواد ىلا ثيدح تم دق دف 4 عملا لاق

 نمو هّلاهبسيا رام بامسل نم دلاخاي لسودل اوهيلع هلا لص هلا لوسر لاف ٍلسوهل آو هيلع هللا لص هللا لوسر

 « ديلولا نب دلاخ نعةمملع نع ةمملس نعلاقهناف هدانسا

 ىبنلاو ةظلغالا م دب زيالوهل للغش لم هوكشن وهو للا ءاؤ مسوهلاو هيلعهللا لص ىبنلا ىلا ينوكشد رامع

 هللا لص

 نموهللاهضغب اراع ضغب نمو هللا هبسا راع بسنم هنافاراع بسال دلاخإبلاّمف يناع دف لاقناعم دب هانيعو

 نمإم و دل اخ لاق هاا ىهيفسالا هبيجانا ىيمنمام هتلاوف هللا لوسرأب ىلرفغتسا دلاخلاق هللا هبمسا راع هفسن

 نع ليضف ناو ينمجلا دمسنإ هوءيسم 0 حي *«دثمو رسابن راع ىهيفس نمى دنع فوخا *ىث

 © ةبعش نع ىسلاطلا دوادىبا ِث دح رمدقو ىمخنلا نسما

 هللاهرقحاراعرمحم نمو هيفو هوحن ةبعشالا قوزرم نورمعانا ىضاَقلا ليعمسا انب ٌداشمحنا 4 هانثدحو

 | نيلع(م 110 ارا 1و تدع نب هدف تولد رفا نموت رشا يديم

 ظ 0 مالك رساب نبرامت نيبو ىنيبعقو ناك لاق ديلولا نب دلاخنعرتشالا 0 نمر لادبع

 | ينةبش فلاخو ليكن ب ةملس نع بشوح نب ماوملا هاور# هللاد رمح أرامت رمح نمو هللا هداعب رام داعي

 ظ هسش وح نب ماوملاان نوراه نب ديزان دوعسمنيديعساتبو رع يبوبحلا دمحا نيدمح سابعلاو ا« هانربخا 0

 | قلطناف هل تظلغاف مالكر ساي نب رامتنيبو ىنيب ناكل اق دياولا نب دلاخ نع ةمقلع نعليهك نإ ةملس ىنئدح

 | ىلو هرصنسأل ه ارايق هريخاف لسوهل او هيلع هللا لص ىبنلا ىف هبريخاف ملسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر

 يمت م ل ا ل ا ل ديور جوجو ج1 ج د1 تجنبا

 نبا

 ىبيحب (هاور و) ناحوص نادائسالاو «دلاخ نع ةمقلع نعلاّتف ليهك ن. ةملس نع بس وح نب ماوعلا ) ةاورو)



 0(4ج»  «ةاحملاةن رم باتك «دعطا « صيخلتلا عم كردتسلا »و

 « هاجرخيإلو لسم ط رش ىلع سيعص «ةنجلا دع ومنا

 ةنايت يريغل ةبق اي: لايطلا دوادوبا ان قوزرم نب مييهارب انن بوقمي نيد سابعلاوبا م انثدح أ

 راع نيبو ىنيب ناك لاق ديلولا نب دلاخ ن .رع رتشالا نع هسا نع درت نب نمجر لا دبع نب دم تعمس لبيك نبا

 مدي نم ملسوهلآو هيلع هلال تل لوس لاف ملسوالو هلع لا لص ل لوسر ىلا هتوكشف "يش
 * هأح رخم لو دانس ا مب مق 5-ان

 هللا دبعاشتى بحب ا نسحلا ان (الق)شيرقن ركب وباوهيقفلاديلولا وبا « انربخا أ

 وهودش لتق ىدلا مويلاف نيفضب رساب نب راع تعمس هدج نع هييانع دعسنب م قربخا بهو نا(

 ا نايا دبع لسو هل وهيا لا لصا دم اني ىقلن مولا نيملاحلا تجوز نجلا ت تكلزا ىدانم ْ

 م رو اهلك 6-2 حير # نبل نم حيض انما 0

 عك نيابي مهنولان هاا ىو نادم ندع اخت اثم تاني نادل لد ريما

 هل ليقف كلحضف نبل نم ةبرشد ين رست نب راعنا ىرتخبلا ىلا ن نع تبانىبا نإ بيبح نع نايفس انن (الاقإلا

 'ثيدحا ذه « اذهتومانيح هبرشاب باريش رخآ لاق لسومل 'و هيلع هللا لصعتلا لوس وذا لاف ككحضيام]

 | * هاج رخو نيخيشنلا:طرش ىلع مي

 / نع كلادنبع نب نادطا نع ىأ اك كايف ص وورم ان ةلعبا خر ل زلال لانو هع جلاب 1

 هللا لصعتلا لوسر ىنثمب لوقت ديلاولا نب دلاخ تعمس لاق رت شالا نع ديزينب نمحرلا ديعنعدا دش ندمت
 ةيصبسمل مالسالا ورك دق تيلها مهنم ابان انصاف رس اي نب راع ىعمو ةنرسيف ملسوهلاو نمل

0-0 
 « ( م) ةنجلا كدعوم ناق رسانل اواراعلا اورشنالا| |

[ 

 نب نرلا دبعزب دمخ تعمسلي ميك نايت ربخا ةبعشانن دواذوبا انثقو نرمن مييهاربا اننا مصالا « اندح ظأ ٠
 | لاليض هللا لوسرىلا هوكشف بث راعني و ب ناكلاةديلولا نب دلاخ نعرتشالا ما

 «مسيحص هللا هداعبا راعداعي نمو هلل هبسلا رايت بس نملسو هلاو هيلع هللا صل لوسر لاق لسو هللاو لعل ٠

 تفلزاى دان وهو هيف لتق ىدلا مويلايفنيفصب رساينب راع تعمس هادج نع هسان نع دعسنب # ميه اربا » ظ

 كد.ازرخآ نا يلا دهع ملس و هلو هيلع هللا لص ا دمج انبيبح قلن م ويلا نيمار وحلا تجوزو.ةثللا| ٠
 /ٌ ْ ه ( م خ) نبلنم يصاب دلا نمأ

 ككحضإم هلليقق كحضف نبل نم ةنارشن يلا اراعنا ىرتخبلاو ا نع تبان يلا ننتييح نعم ى روثلا ل:

 ظ *( م خ ) *! ذه توما نيح هد رشاب ناعما ماسو هللا هيلع هلال ملا لوسر نالاتقت

 دلاغخ تءمسرتشالا نع دب رثنب نمحرلا دبعنع دادشن دم نع هللاديبعن نسحلا نع ثايغنب « صفح |

 اورك ةدق تيب لها مهيفاس ناني ضافزا 4 ىهموةب رس يف لس ودل او هياع هللا لص هللا ل وسر ىتمب لوقت ديلولا نا[
 تيارد قوى د عود ىتن رامتل مع سانلا باضا اممهباصافهلوق ىلا تفتلا يلفا ودخ ودقءال هزار انعلاَتق مالسالا |

 تن ةفف
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 قنا
 4 ن6

 راجت 67ر6

 «(جإ» م ةاعضلاةنرسسباتك» 4 مدع ا« صيغللا مم كردتسلا»
 نايفسنع يدهن. نم رلا دبع انن ىاهصالا نايلس نب نوراه انب بوس نب دمح س ابعلا وبا # ان دح 9

 يناه نع قاحسا يبا نع نايفسانن مضاعوبا انةيالقوبا اسنث ىرطنقلا ميك نب دما نإ دممنسحلاوا (انربخاو)
 هلاون ذب الاف هدنعاناو سو هل او هيلعهللا لص يبنلا ىلع رساي نب زاعنذ اتسا لاق هنعهللا ىضر يلع نع 'يناهناا

 « هاجر خم مودانسالا حييعص ثيدحا ذه# بيطملا بيظلاب احرص لسودل اوهيلعللا لص هلا لوسرلاق لخدارف

 نع نايفس انبةبقعنب ةصام ا ركا ندم نب رفعجلانب دادغبب ىوحتلا دمش ندمجا لبسو ا « انربخا 9

 | ريما رس اننيرامع مكيلا تشمبدقينا هنعللا ىضر باطما نيرحصانيلا نتكلاق برضمنب ةيراحنع قاحساىا
 اوممسافردب لهانم ملسو هل او هيلعمتلا صدم باعصا نم ءابجنلا نماههو اريز ووامم ذوعسمنب هتلادبعو

 حيبتص# ىسفن لع هللادبعب مككرت ادقوامجس اوذتقاو|مهنم اوملعتفا وممساف مكلام تب ىلع دوعهسمنبا تامج دقو

 هاجر خم لو نخيشلا طرشرلع

 دشرالابدخا الاطق نا ضاهيلع نضنعام ةئمسنا مسوتلاو هيلع هللا[ ص هللا ل وسر لاقلاق دوعسم ناا

 * هاجرخملو دوعسم نإ هللادبع نم ممس دعجلا ين نب ملاس .ناكنا نيخيشلا ط رش ىلع حبضص# امهم

 آه ونسال قودتمس اننىبو بحل دنجا ني دم سابعلا ونا( هان ريخا ) ةنعهللا ىضرةشئاع تيدح نم 4 عباتمهلو 2

 لاق تلاق ةشئاع نعراسن نب ءاطع ىرع تبان يبا نب تيبح نع هايس ن زيزعلا دبع انن ىس وم نب هللاديبع

 « ابعد را. راتغلا الا نيهان و عريخ ام د و.هللاو هيلع لم تالوسر
 يباع هللادبع يبانب ماشهان ميه اربانب لسم انب ةميزخن ىرسلا ان لدملا ةمصعن ميه ارب « انربخا »

 رسايل آورامعل !اورشنا لاقف نوبذعي مثوهلهاور ايعب ص للسو هلآو هيلعّسلا لص هللا وسر نارباجنع ريبزلا

 ناف

 لاَعق لسو هل او هيلع هللا لص ىنلا ىلع راع ن ذاّتسا لاق ىلعنع يناهن. يناه نع قاحساىبا نع 4 ىروتلا »ف
 ١ حييحص «بيطملا بيطلابابح رملاق لخ داولفهلا وذي *

 ناب وأر يمارسان نبرايعمكسيلا تسمن دقىنارمعانيلا بتكلاق برضمنب ب راج نع قاحساىبا نع 4 نابفس

 تاعح دق وا وءمسافر دب لها نم لسودل او هيلع هللا ىلص دم بامجسا نمءابجنلانمايهوا رب زووايلعم دومسم

 « ( م خ ) ىسفن ىلع هللا دعب مك رثاادقو ايغباو دتقاو|م:ءاوملمتفا وممساف مكلام ثيي ىلع دومسمز ا

 هيلع ض ىعام ةبمس نبا اعوفرمدوم نبا نعدمملاىنانب ملاس نع ىنعدلاة ب واعمنب رامعنع # نايس ف
 «(مخ) ط رش وهفد وعسم نأ نم عمس ماس ناك نا حرص «|يهنم دشرالاب ذخاالا ظق نارما

 نب رماني راعريخام اعوف رم ةشئاع نعراس نب هاطع نع تبا يبا نب بيبخ نع هايسنب # رب زعلا دبع 9»

 *ايه دشرا راتخاالا

 بيرك و اان بلاطىانب ميه اربا ان( الق )ىفالديصلا يسوم نب دس و ىريحلا ىسيع نيىلع 4 يندج )ف

 هللادبع نع دمجلا ىبا ناس ةرعىنهذلاةنو امم نب رامع نع نايفسنع ميكو انن ( الق ) قرو دلا بوتسيو

 نوبذمي موهلهاوزامبرم لسوهل او هيلع هللا لص هَلالوسر نارباج نعري زلايلانع ىئاوتسدلا 4 ماشه ف

 لاقف م0

 هدول د



 20ج م ةاحفلا ةف رمم بااتكأ» ٠ « هدب  صيخلتلا مم كءر دتسلا

 هللا لوسز تحمس ورم لاَقفا ذاهفراع لتقل اةفررسان نيرام لقلافكباشامةواعمهللاةفةيواعم ىلع لخد تح

 هوتلاىتح هن | واج هناحصاو يلع هلتقاعا هانلتق نما ةنوامم هللاقفةيغابلاةثفلا هلتقتل ون لس وهل اوهيلع هللا ص

 « ةقايسلا هذه هاجرخ لو اهطرش لعحييمص هب انفويس لاقوا انحامر نيب |
 نشدعالا تمعس لاق ىلا ملسم نيءاطعاتن قاوحسا انث مالسلادبع نب دسم انث ىرينملا ايركووبا < انربخا |

 تعمسف هنو ضاعلا نيورمجو ىماسلا روعالاوباو نايفس يلا ني ةنواعم:نوريبسةعبرأا تيأرف اةلوع كن

 يالاةلاةامهيف ل ءةودلاو هيلع هللا لص هللاكوسرلاةدقو لّجرلا اذهان قدقو رمعهياللوقتو رمعب هللادع ظ

 نيتبل لح راغو نبل ةنبل لمح انكفددسبلا لس وفلا ”اوهيلغّتلا لص هللا لوس دا وب ركذتاما ران نبراعلاةلخجرلا

 ةيغابلاةثفلا كاتس كلنااما لاقةرضح نمم تناو نيتتبل نيتنبل لمح 2 ودل آو هيلع لضقا وسير ىلع رف 4

 لسوهل اوهيلع للا ىلص هللا لوسز هيف لاق دقؤ لجرلا اذه انلتق لاف ةيواغمىلعو ريع ل+دف ةنجلا لها تن ْ

 «انتني هولا ىتح هبا واج ةءاحاو يلع هلتقاعا هانلتق نترحا كل وا ف ضحرت لازي ام هلاوفؤتكساٍلاَمف 1

 نيرمتملا ان كرابملا نب نمحرلا دبع انب ىيحمنب دم نب ىيحب ان ظفاملا بوقمي نيدمم هتلادبعولا « اند ف
 زسأب ن زان مد ىف نابت نياغلا ورحت ايلا نيلجر نا ورمجنب هللادبع نع دهام نع هبا نع فتاملس |

 رازس: نكخغرت كاوا عبللا لوقت لو هل او هيلع هللا لص هلا لالساو ننعم قظمحتم الخاوريغ لاقل ١

 الو فحم ناك ن اف هيبا نعرمتعم نءزومام ةغ وهو كرابملا نب نمجرلا دبع هن درشو-*«.ر انلايف هيلاسو راعلتاقنا |

 ه دهاحم نعثل نعرمتعم نع سابنلا هاور اءاوواجر خم لو و:نيخيشلا طرش لع حب هناذأ

 اكل ( ٠

 هيلع هللا سض هلال وسر تمتس لاق اذا رامت لق لاذ رام لتقا لاق كلن أش ام ةءواعنم هل لاف دن و امص
 نيب هوقلا ىتحدباو ءاجهءاعصاو يلع هلت اما هانلتق نحنا هم وامم هلل اَهف ةيغ ابلا ةئبلا هلتفت ل وقت لس قةلاوأا

 *( م خ) انق ويس لاقواانخامر
 ءالؤه ل خد انع داواذا ايكو نيفصان دهشئمانبلا ىرمجرلا دبعوا لاق شمالا ان دح اسم نب « ءاطع» |

 هنناو صاعلانب ورمعو روعالا واو هن واعم نوري ةميزا تيأرفءالؤوف ركسعيفءالؤهو ءالؤها ركسعيف
 لاقاف هيفلسو هل او هيلع هَللالص هللا لوسرلاقدقو لجرلا اذه انتقدت اللوق ورمعنب هللادبع تممسفإ

 ىر اكوهو ثيدحلا' رك و و(تاق ة)نيتنبل لمح راعودجسملا لبو هل 1و هيلعاللا لص للا لوسر نورك ذياما |

 #* دوا دونا ةفعض ءاطعؤدجسملا ءانبمو هنناو ورمع ن اكن اذطخ ْ

 راع م د يف نايصتخم ضاءلا نو ردع نياجر نا ورم ن هللا دبع نع دهان عيبا نم ناماس.نب # رمتعم ف
 لئاقزاهب لش, رق تعلوا غهللا لوم يسود 1 هيلعدللا لص هللا ل وسرت ممس اف هنعايلخو رمع لاف ةيلسو

 وكلت عشب

 ١|ىفع ءال هاو هالو ذا زر كدع ىلا وه لخدانعداواذا انك نيفض اندهشىملسلان حرا دبعوا لاق لو |

 نعرمتع«نعسانلا هاو راعاو( 14 )روتعم نع زومام ةموهو كرايم نب نمح را دبع در #3 رانلايفهيلاس ورام

 ع - ب ا



 ١ ١  07 2بدو سو 0 :

 46)جال .. «ةراسملا ةرس بانك طا تح > <« ضنا م كو دبل 3
 || برقا مت ةلالضلا هل تناح دق ةعزخ لاق ر امه لتق ايف لاق ةيغابلا ةثفلا كلتمت لوقت لسو هل آو هيلع هللا لص

 |[ نإ ا وهو لتاقب ذم وب ناكو لتق ىتح لت اسقف طقسف ع رلاب هنعط ىتزالا ( ةن د اغوبا ازاع لتق يذلا ناكو

 أ ورمع لاق هتتقانا لوقت اهنم لكن ايضتع الفاف هسأر زنق رخآ جر هيلع بكم قو ايف نيدسن و مدرا
 اذهلبق تمينلا تددولوهملعتل كنا هليل كل ذ قارس ورم لام رانلايف.الا نايصتخب نا.هللاو صاعلا نبا

 ْ 221 * هنس نأ رشعب
 ناكوةنس نيمستو ىدحا نا وهورامجلبقالاق.نوعىنانا نع رفمجأن  هللادبع ىتثدجورمم نا « ل

 ْ ىنيللا ماع نب ةبقعرفن ةن الث هيلا لبقا ناك لس و هلآو هيلع هللا ىلص هلالوسر نم دالبا يف مدقا

 تافعس ائب اوهابت قجابومتبرضول هللاو لوش وهوامجهيلا اوبتاف ةماسع نإكاءرشو ىنالوللا ثراملا نب رمعو

 هلتق ىدلا صاعنب ةبقعزا سانلا ضع معزو هولتتف اميمج هيلع اولمخل لطابلا ىلع متن إو يملا ىلع ايا ةنملدل رجم

 هللا ىضر بلاط ينانب ىلع عملتق هنارايعيف هيلع عججا يذلاو رمصنبا لاقينالوملا 45 رمع هلتقلب لاقو

 «نيفصل دم يفد ةنس نيمستو ثالثنبا وهو نيثالثو عبس ةنس رفص ىف نيفصن (نبنع
 ىتثدح موثلك نب ةميد انن ميه اربانب لسمانن ةميزخ نب ىرسلاث ىاهنب اص نيد رفعج وا# انثدح )»

 ا نذاتس اوتيل ةءداغوبا انهو الا لاق نمأع نب هللادبع نل لعالادبع لزنميف بصقلا أ ون تنك لا ةىلا

 ةيالا مويه نم سيل هلأك لاجرلا نم يمرض لاوط. لج راذلف تايطَتُس هيلعو لخداف هولخي ذا للع الئابع لاف

 هيلع تدجوول ةلكركذو لوقوه اذا ءابقدجسم ىنلىفا:هللاوف لاقان زايخ نم: ر ساب نب رامعدمن انكلاق دمقايلف

 ظ | لتر ننرعلط نيفصلا نيب. ناك الجار ةبيتكلا لوا ئنبع لقا نيفص مويناك امه لاق هلتقا ى َجح هتتطول اناوعا

 )١(4 هنم ةلالض:نيبا الجرراملانل ىلوم لوقت لاقرساي نبرامع سأراذاف هن يضاف هنعرفتملا ًامكلاف|ةعزصف جراب

 | نع رممم نعقاز رلادبع ايادابعنب ميه | ربا ني قاحساانم ينامنصلا هللادبع نبدمج هللادبع وبا «يربخا ِك

 | ىلع مزح نو رمع لخن دريسأي نيررامح ل تق !مللاق هريخا هيب نعم زح نب ورم ندم نب ركب ىبا نع. سْؤاط نبا
 اعزفو رم ماتفةيغ ايلا ةئفلاهلتق لو لس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوس تاغ مس دقو. رامع لتقلاتف صاعلا نياورمع

 تح ىنوجلا4 ١ 05" ىيث هنم طقس نكلو اذكهلصالايف ثندحلا اذه()
 .نب هللا دبع نبلعالا دبعل زيمف طساوب تنك لاق يبا ىنث دح موثلك نب ةعبب رانن ميهار نب 4 ملسم إ»

 لاوط لجراذاف تامطقم هيعو لخداف هولخ داىلعالا دبعلاقف نذاتس ىنهلا ةن.داغوبا اذه ين ذ.الا لاف رمأع
 ءانقدحسم قليلا هللا و فانز اخ نهرسابن راميدمن انك لاقدمقازلف ةفااللوذه دم حنلب ! هب ءاكلاج لا نم برش

 ةبيتكلا لوا ىثعلبقا نيفص.موب ناك ايف هلتقا تح هتفطولاناوعا ا م ذا

 انللوملولاقرامع سأراذاف هب رضاف هنعرفشملا افككاف عيرصف عراب لجر نمطفنيفصلانييناك ىتحالجأر
 ْ « هنم ةلاليطْنيب الجر رام

 صاملا نيو رحلت مزح بو رم لخزام لتقام لاق هب ان عمزخ نب ورمع ندم نب ركب ىلا نع« سؤاط نا.
 | ىلع لخد ىتخاعزفورمع ماقف ةيغابلا ةثثلا هلتمتل وقت لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمسدقو رامل تق لاف

 ةيواوم



 ساس: هت

 كيسين نت يطا تن هتلاب

  «(ع» # ةاحصلا ةئرعم باتكؤ «لمو سيفا ندور داس

 0 ىنم انسي برقادخا نكي ل لس و هل اوهيلع هللا لب هللا لوسرلاب ر ا رساينب راما انتل لاق هنزا نع

 نع هللادبعنب نمسرلادبع امن ريكب نب سن وانن رابجلا دبعنب دمج انب بوسي نب دم سابملاو ا انئادح لف
 هللا لوسرللام رساب نب رام لاقق اهمدق املواةنيدملا لسوهل | أوهيلع هللا لصهللا لوسر مدقلات ةبيتعنب مكتملا

 رامت عمق هيف ىلصو هيف لظتسا هتلئاق نم ظقبتسا |ذا اناكم هل لمجن نإ ىزم دب للسو هلآو هيلع هللا لص

 نمساقلا نرع ى دوعسملا ان حارلا نب ميكو انمرشعم ىلا نب نسما ان كاهنلا نب ورمموبا  انربخا |
 * رساي نيرامت هيف للصفادجسم ىن نم لوالاق نحر لادبعأ|

 ئتوم 7 رم 0 7 رفلا نب نيسملا 000 ول 0 هللادبع 43 انثدخ د

 مايك د هاشللو قدنلتاو ادحاو اردن رساب ن ناخد ميغ اولاغو اعدقناك هم الساناف ارديدبش ةفدح |

 « لسمو لاو هيلع هللا لص للا لوسرأ

 لل ا ع هللادبع ىنثدح ورمنبا# لاق لن |

 ياله رسأب نيرامجان! نو رن ةنلبا نمأ رسأب نب رامانا نوزغ ةنلا نمأ نيملسمارشعمإب حييصي فرشا دقونأ

 نلت دبجا قنا” رغو لجان ىلا تلقا ةفما ىلا رظنا اناوأ

 راما مكتملا ما ةالوم ةْولْول نع يبا نع ة دسبيع ىلا نب هلا دبع ين دحو رم نبا 4 لاقل

 باع: لت دقو ةبتع ن مش اعني اهلمحب ةيأرلاو ساب نب امج هيفا تق ىذلا م مونلا: ناك الع تلاق.ز ساي نبا

 سمشلا تحج دقو هم دقت مشاه ابا ئأرو رسأن نبرامع م دهم رصعلا ناكى ح مويلا كلذ هنع ها ىلع

 حلا برشو نيسشنلا ثبرخ نوع لاف رطش تا نقلك طاق را ننشر تدي
 ىتح لئاسقف برقا لاق نبلنم حيض ايذدلا نم كندا ثيم

 ٍْ * ةئس نيعسلو عير | نبا وهو لتقت|

 تبان نب هعزخ ده لاق تباثنب ةعزخن ةرامنع هيبا نع ثراكا نب هتلادبع ىنثدح ورم نبا « لاقط | ْ

 هللا لروسر تعمس اف هلتفت ترم رظناف رام لتقن ادنا لضلال انا لاق نيفص دهشو افيس لس الوهو لخا |

 »م لسوعل اوهيلعلا لسنا لوسرارو تنك لاق رام نع « يد رو |

 فرشا دقوة رخص ىلع ةمايلاءون ربا رام تأ لاق رمح نبا نع هبا نع عفان نإ «ادعرت دج( ىدهرلا و ا

 لدبي قف يطع هل لزق لارا ل حيل ل ال وصال ا

 « لاتقلادش لا

 0 رفعج نإ تارا جينر كيوت راهن د لصقل 1

 حايمض»

 م ةيروسووبل#و ظ

 هم . ةوزغ يفراع 9 ,
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 -ةساح ب دل

 60# جالا «ةاعسلاةرس باكل « ابل ٠.١ « ضيفنا ىرشنلا ول
 ١ 8 ناظقيلا ابا اب زامل هنغّسا ىضر لعلاقلاق لع نب دم رقمجيلانع قاخمنا نإ دمم زع
 ةثمانا قا نلادتعاتا ميه ارانب قاحتسا انث ةكع يناعتملا ديجادبع نب ىلع نيدمم ٌفادبع و!« قزبخا »

 هسأرع دعم يفعلصا لاوط لجر ءاخةنع هللا ذر ت امنع لع لخدةنايتزاحلا تنك نعلج ندايز نع

 * رساب قيزامع اولاقف اذه نم'تاقف'تارمش

 ةماس نإ هللادبع نع ةسع نبو رح نع ةبعشأبا قوز م نب ور هان تلاه نب دما ذاع نع« ىنادح »

 ٍ .ةيزملا هديب الاول مخ نيفتح مارس نير امم يأ :لاق

 هننا نع ةعفتم نإ تيلكن ع ةىمنب ثراحلا انث ديما دبع نب ىبحت ا ةدجن نبدحا انثيلزما دوا« انثدخ لف

 ا 51 مث بارت رم مكلخ ناهن اي 1نمو ةنآلا هذهأ رقت وهو ادمج دوساةس انكلاب رساي نيرامت ثيأرلاق

 : * تو رع رشي متتا

 نلو رح نع ةبعشاا نوراه نب ديزي انث ىلعساولا ةملسم نب دم انث زافبملاّلادبع ني دمج هتادبع وا# ىبربخا

 دعو هدب وهديب ةيرحلا ذخا الا وط اخي نيفص مون رسأينإ ا .ًارلوق ةملسنب كهانع عمم لاهعرت

 نو تاررع تنال مسو هل و هيلع هللا بص هلا لوسر عم ه ادهم تلتاق دل هدب ىسش ىذلاو لام

 مو قملا ىلعابا ت تف رعل رجه تاامعس !نب اوغلب ىتح ان وبرضول هديب ىف ىذذلا و لاق مث ةمبا ىلا

 « لط ايلا ىلعأ
 مدسالاا نع ل نا انب يبا ينثدح ةبالعوا انئدح ىدادغيلاّللادبعنب دمك نب دم رفمجوبا # ىنربخا »

 « رسأي نب رام موزخم ىبب ءافلح نم اردب دهشنم ةيمسل ىف ةورع ضع
 حادا ءاطع ع سف ل رمت نع رازن نب دلاخ اننا ىنعرلا ةؤادنت مادقلا ان رفسجونا 4 انربخاو ف

 * محل افيلع كراكو رتساي ن رام عبس جرو ةنلس ع او ةيلسوا رجاه لاق

 ميهار ان بوعي اننىرهزلادعس نيهللا ديبع انن ىنتثلا قاحسا نب دمحانن ظفاحلا بوقسي ني دمت ىت ربخا »)
7 : 

 «ناظمميلا اباايراعل ىلع لاق م رفعج ىلا 0

 هسأر مدقم يف علصا لاوط لجر هاج نامعىلع لخد هنأ ينراملا بمكينانع لبجن داب زنع 6 رسمم ف

 ّْ ال اوط مد ناك لاق ةملس نب هللادبع (نعو) رامتاذه ليقف تارعش

 رت وهوأدبجةوسا ةسانكلإلارام تيأر لاق هيبا نعةعفنم نب بيكن ع رمز تولخلا ان :؟يلاملا 4 ىبح د

 » ةناالا باب نم مكفاخاهنأي |نمو ةناالا ه ذه

 هدي ةب رحلا ذغ | الاوط اخيشنيفص موب ارا تيأر ةحاس نب هللا دبع تعمس ةرمنب ورمجنع 4 ةبمش ف

 تارم ثالث لسوهل اوهسيلع هلل ىل_ص هللا لوسر عم هذهب تاناق دقل هدب ىش ىذلاو لاف دعر هدب و

 * لظابلا لعمو لسا ىلعاتا تفرمل رجه تافمساناوذإبن ىتحانو رضؤلو'ةمب ارلأ ةذهو

 * مو رحم ىنل ءافلخ نم وهو | [ر دن زامعابهش لاق « ةورع نع

 « ىدردو» 62
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 «(0ج» # ةءاحضلا ةفرعم باتك ف 55 © صيخلتلا عم باللي دتسلا » ١

 ملسو هلا اودهييلع هللا لص هللا لوسو تسالاق بايخ نعمزاح يبان ب سيق نعىركشبلا هللا دبع نب ةريغملا نع

 انيشخ دقنبدلا موقلا ء ءال ره ىلع هللا وع هدب الاهللأ لاوس تاقف هسأر تحتددب عضاو ةرجش تحن مجطضصم وهو

 لاتفةثلاثلا يف سلف ىنع هبجو فرصيفهل لوقا كلذ لك تارص ثالث هبجو ىنع فرضف اننسذ نع انتودرنا

 نيتتناب قشيف هسأر لعراشتلا مين وبل مكلبق نينم ملا نم لجرلا ناكنا هللا وفاو ريصا وهلا اوقنا سانلا اما

 « ءاجرخم )لو دانس الاعييعص ثيدح اذه هعناصومكل مناف هللاناف هلا 5 هيدنع ديرامو

 نيدعالا نهر ةيوامسوبا اين ىسوم نب دسا ان .ناهلسنب عيرلا انث بوقمي نب دمج سابملا وا 4 انددح » |
 هللا لص هللا ل وسر مث ايروجاب بمذن نا ترشح دل لاق بايخ نع برصم نب ةبراح نع قاحساىبا نزف

 هب هاجرخبملو دانسالا حبحص ثندح اذه عادلا نم هدعب انيصا ام لس و هلاو هيلع

 ا هب هاف

 نب ةبلمثنب مذولان يل نا ردو 1 عا رد
 د سنع 0 ()ةراسنب ورمجأ

 1[ هللا الر لق ميم د 8 تي لما همأو هدو رسأي نب رام

 ادي ل م ال 6

 ٠١ مأن نب صاع نب ةثراحنإ فوع ةباعلادسأ يف دازو (1 ١(

 نع مزاحيبا نب سبق نع ىركشيا هلادبع نب ةريذلا نع ليبك نب ةملس نب دمت ان ميهاربانب  ناسح لف ٠

 تاقفهسأر تحن هدب عضاو ةرجش تحن عجطضم وهو ملسو هل او هيلع هللاىلص هللا لوسر تينا لاق باببخأ|

 ثالثهبجو ىنع فرصف انتند نع اننودرب برا انيشخدق ندلا موعلا ءالؤه ىلع هللا وعرب الا هللالوسراب

 نا هلل اوف اوربصاو هللا اوقتا سانلا اهيا لاق ةثلاثلايف سلف ينع هرجو فرصبف هل لوقا كلذ لك تايم

 َللانافّلا اوت هند نع در أمونيتنتان قكف هسسأر ىلع راعتلا عضوبل مكيلبق نينمإ زنا ”ةزسرخلا نك

 « حيبص « عئاصو كل متأف

 بهذ نا ت تيشخ ٍدَقل لاق بابخ نع برم نب ةنراج نع قاحبسا ىنا نع شمالا نع # ةنو امم وا ف

 هحيحصو ايندلا نم هدمب انبصا ام لسودل اوهيلعتلا لص هللالوسر عم انروجاب

 ه8: ىسنعلا صاع نب رسأب نب رام زن-

 هللا .لرصّلا 1 ٍوِسِرِلاَمَف مهن وب ذب م و زخونب ناكو مالسا تيب لها هماو هوباووهقاجسا نا « لاق »

 * ملم تن ةيعسرامك ما مما ناك يلا قنحلا 1 دورنا سإ لأ اريص ل سودلاو ع

 هيو يسم

 يمسس ميعل مي سس. ميسم ١ مس تسسلم سم يسمو سس يبيح سا ا ككل

 ا ا ا

 هما



 سم تفس سقت ب

 0 6-5-5500 نإ بايخ ةافو 7

 «++ » ١ < ضيخللا مم كاردتتلا »

 26 0“ 1 0 د

 انب شايع نب يلعانم ى دلتا مثيمللا نب يهاب! راب دادنيل دملا يناسارحلا نا قاحسا ن.هللا دبع « ان ربخا ©[

 ْ « ةناحصلا نمةف وكلاب ىلع هربق نم لواوهو |

 ةنس بابخ فوتو لسو هلو هيلع هللا لص هللالوسر عم اهلك ده اشلاو ىو دنلاو ادحاو اردن بابخدهبشوأ

 ليكن ةملسن دما ميها ربان نايحات ىبيك ولا رم نب دما نب ميهارباا عناقن ١ قابلادبع « اندح »|

 « ةتسسد اسم -ا ايابخنا لوقتاسو 11 عميس هنانع# ليضقنبا أ

 <« () جال 4 ةباحصلاةنرممب انك
 .ناوزغ نبل يضف نيد انب ةبيش يلا نب ركب ولا انبةبتع نب ليعمسا انا قاحسانب ركبوا خيشلا « انربخا
 . * مالبالا لحب قاكم ةتس سدانس لسا ترالا نب بابخ نا لوقت اسود رك تعمسلاق هينا نع

 كنعد نإ ىبح انئلاس نيدلاخ انناظفاملا بيبح نيدم نب ئاصابا اراذع هيقفلا لبس نبدمجا« ينربخا »

  هتادبع !ا نكي ترالا نب بايخ هل برك هيمي قلدنا نع هيبا نع حا رجلا نب ميكو

 ار ديدهش نم ةمسف ةورع نغدوس الا ىلا نعةعيم نيباانس يا ان ةيالعو اان ىدادغبلا رفمج وبا انربخا د

 « ترالا نب تابخ لاق

 ميها ربا نب مبوقعي 20 دملا هللا دبعنب عانت ءاربلانب 6 . دم انب ىرهزالادمنب دمش وا # انربخا ِِك

 هتام لاق لفون نب ثراحلا نب هللا دبعنب هللا دينع نى ده مرا ىخا نبا هللا دبعنب دمح.نع دعس نإ

 هيلع هللا ليبض هللا لويسر باصا نم ةفوكتلاب يلع هربق نم لوا وهو نيثالثو عبس ةنسس ترالا نب بابخ

 « نيفض نم نينم ولا: ريما عج م دعب هيلع بص نملواو لسو هل او

 [ ىب ىلوم بابخ هبا نع بايخنب هللا دبعنع لفونب ثراها نب هللا دبعنب هللا ديبعنع ةزمج يبا نب بيعش
 * سو هلا. و هيلع للا لص هللا لوسر عما ردن دهش دق ناكو ة هز

 |[ ةمركعنب دما ىعخنلاءانغنبقلظانن ىوودلا دم نب سابملا ان دادتبب ىميكسحلا هللادبعنب ىلع « انندح ف
 | لايف مهسايابخ ءاج تح ركل اًنوم نونف دب. سانلاناك لاق ترالا نب بابخ ن هللا دنع ىثث دحن هببا نع
 ايلف سو هل اوهيلعللا لصدللا لوسر باحبصا نم لجر نفد لبق رهظلاب ىتنف دول كناف(١) ربظلاب ىفدأ يني ىللاق

 « ريظلاب مايوم سانلا نفدف ريظلابنؤدنوف دم لواز اكفرمظلاب نف د بابخ تام
 أهتب 3 نب ب ابخ لاق رم نب دمج ائث جس رفلا نب نيسحلا انن مهلا نب نسحلا ان ىت اهصالا هللا دبع وبا 6 ام دج »

 ةكع يبس هنا: ركذ اهق . تر اك انض دب ز نب دعس ين خإ نمدعس نب نك نإ ةب زخ نب دعس نإةلدنج نبا

 رحاب وا ةايؤجإا سولار ا زا عابس كننب رامتا ماهترتشاف

 مدني نيعبسو ميال نأ كثف وي بهو. نيثالل و عبس

 ف ؛؟دلبلا جراخر هظلا )١(

 نيئالثو عيمتنس بابخ تام لق فذ نب ثراحلا نب هللادبعنب هللاديبع نع همت نع ىرهرلا « ىخا نبا »

 مب لومبابخهيا نعبابخ ن هللادبع نع ثراحلا نب هللا دبع نب هللا ديبع ن نع ي سه لأ نع # بيعش 99

 1 : « از دن: دهش دق تراكو ةرهز

 « لمع

 ةياشت  اويعرم تي



 كنان رف « ةباحسلا ةئرسس باتك»_ 49و.« ضيعت كر دست ل

0 

 َق ةادنكب نيب.وم ىلا وعاتنا لاق مئانالثوا نيت لص مهنه نم هلل ذئاعلاقىلعالا رحسلا تلق ا ذه ليللا يات

 ءايق تابت ناكل راس اريخ سبل هنع نط رب نا مكبحاص نافيلع اواذنالو ابق

 ن ةرسيم نع ليثا رسا انا ركب نب دمحاننيبا ىنثدح لبتح ندمجسا نب هللا ديعانن ىعيطقلا رفع نب دمجا م اربح 5

 ليث ربج ينانا لاق لشسو هلآو هنيلع هللا لبص يلا نع ةفن دح نع شبح نر زنعو رمتنب لاهملا نع بيبح

 « ةفب ذحأي كيم الو هثلل ها رقغ لو

 نب يلع ايف دبقلا فننوإ نب ميما زا اقدوونلاطا كمون الور لا دخت يجر اهلا

 أرق لاف دومسم نا نع هنع هللا ىضر يلع لثس لاق سيق نع ليعمساو ةرسن. ورم نع شمعالا نع: سنا
 نام كك اذاو يسن نم وم لاقف رامتنع ء لثس وهما رح مرح وهلالح لحاف هناهش دنع فقو مث ارقلا

 *« ثير دحلا يقاب ركذ و نيقفانملب سانلا لعا ناك لاف ةفب ذح نع
 بي هنع هللا ضر هللا دبع ابا ىنكيو ترالا نب بابخ بقانم ركذ دس

 ور متن دمحشادا يدادغبلار فعجو ا( ةايزيخنا كيت ةرهز يب يلح ب تانخ 0 0 ' ىففالتخ الا 4 رثكدف 9»

 مهبل سارفنب ميهار دا( ك3 ومد [ملومذلاب ايقو ةرهزىت فلضنملا ا ةعْرخ نأ

 ئييلبانخ ناك لاق يرهزلا "نع ى دولا نعز زج نب ىيحم ان فسو.ن هللا دبعات ايمدلا لبست 1

 ابركح زن ئسوم انم ققثلاب وقع ندم (هانربخا كراع ااا كرم ليقو ةرهزىىلوم تزالا

 يرش نوب شتا ىلؤم تهأبو وا ملول ركنا هوب افران بابخ لاق طايخن ةفيلخاتت قرتتلا

 قب نيسحلاان: ى ذمرتلا ىسيع وانت ىركملا ىلعنيدحا (يتربخا )ناؤزغ نب ةبتطىومبانخ ليقو ققثلا

 * بتناوزغ نبةبتعىلوم ترآلا نب بابخ لاق هينا نع دعسنب ميه ارئا نب بوعي انب يفا دصلا مز نبع
 * ةحروك هبلاةباورلا نافةرسهزلا ل وق ليواق "لا|7خلك حصاو

 يتونفكف نيون اوع انا لقم الا نيئرص مئه نم ل لاع لقلعالارعسلا تلق اذه ليلا يال

 هام رتالل اعهلس الاو أههنما ريخسيلهنع ضر نا مكبحاض نق يلع اولعنالو امهف

 ملسو هل اوه هللا لص ىننلا ن نعةفذخ نعرز نعورمج نيلاهنلا نع بيبحن ةرسيم نع# ليئارس 00

 ه كمالو كل هللا رفغ ةفيذحايىل لاقمةنملا لها داش ذيب نيخاو . لل نا لاقق ليث ربج ينانا لآ

 « مص ( ثلق)

 ْ « نيف انملاب سانلا ىلعاناك لاَ ٌةْفدح نع لكسو # يلعنع »

 ظ مس هللا ديغ وا تراالا نب ب ابخ جس

 1 مبيت رس لوس ول لطريق لها تابشا ديس نيسلعاو ندا الاف مالتسلاو ةالضلا هيلع

 . دعتس نب هل دنج نب ثوا'الا تا اخلاق رسولا ن ةوزع نع دوسالا ولاني ةعيه نا 5 ياني ىادلل دلاغيوا

 4 0 انا 3 ةفذخ ناك «

 4 تدان بابخ بقانم 0

 ا <« كلذريغ لبقو ناو رع نب ةبثعىلوم دعس نب ميهاربا لاقو ةيهز نبأ هوالو ىرهزلا« لاقل م« بخ 6 0 0
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 «(0جط «ةاحملاةئرمم باتكإ» محط 2 «صيخلللا عم كر دتسلاو»
 ليسح نب ةفيذح لاقرمع ندم ان ج رفلا نب نيملااننمهجلا نب نسملا انث ىتاريصالا هتلادبع وا 4 انئدح

 هموقيف باصا هيل ناملاهل ليقاعاو ةفىذح هدلو ىذلا ناهلاوه ةورجو ةورج نب ورم ن ةعيبر نب رباج نبا

 هيلو ليسحه واو ةفذح دبش ةيناملا فلا هنالناملا هموقدأيسف لبشالادبعى فلا ةن.دملا ىلا برب امد

 اماو نيملسملا ىلع هتبدب ةفيذح قدصتف يك رشلا نمهبسحب و و نينلشملا ضب هلق ولا امافادحاناوفص

 هنع هلا ىضر ىلع ةفالخ وا ىلا نشا لولب نيم هجم هن ل دوذلاو هيلعّشأ لص هلال وسر عم دهشف ةغ د

 * ةليل نيعب راب نامع لتقم دعب نيثالثو سمح ةنس نادملا« ناك هنأ مهضعب معزو نيئالثو 2200

 تس ةنس ةفيذح تام لاقريغ ندّللا دبع نيدمجانث ةبيتقانث ليعمساابا قاحسانب ركب وباخيشلا 4 هانربخلا

 « امون نيعب راب ناينع دم تايمنا لبقو نيثالثو

 0000 1 ام لل نفيا ديعجنردحاح ى رقما فص نبل 4 يلا

 نامتعنا مهلك يلا لها نيب فالخ الدنا كل ذو بسحب نا نسحب منوكينا اماو ناهع هيف لتق ىذلا تقولا

 ناك اذاف هنم تيقن ةليازرته ممل لتقوهص ةعاجج تلاقو لاب نيثالثو سمخ ةنسنم ةجملا يذ يف لتق

 ه«اه دعب ىلا ةنسلايف كلدف ةليل نيعب را دعب ة ذح شاعو ةجأاى ذيف نامع لتقم

 نع س وا نب دلل وم نب هللا ديعانن يناذصلا قاحسا ن ذل ان: كيوت قيمت س ايعلاونا « ان دح

 اوت مكيسو ان هلق نا نام دمنا قط دق ناك وشبؤلا ةغي نجر ضن املولاق ىبح ن.لالب

 #* بلاطيتا ن يلع نينم ؤملا ريمآل ةعاطلاو

 ةساسلاك رم نع تانيا حابصلا نب .دمح 93 ثلا قاذنسا نيدممع ان . ىك نلل قاحسا وبا  انربخا »

 هللا دبع اناأن لاَقف ةف ذح ىلا لجر ءاحنلاق شارح نإ يعبد

 ينال لاقم زاحىلا نب 0 ريرجانا حابصلا نب دمحانا قاحبسا نب ناب قاس وا 4 اربخاو »

 اهلاص مكبح انه ناك .نأثل دهم نوعنصت ١ لاةفدي دج نفكي يناف لاق دوعسم نبا ىلا ان هنفكب ةفذح

 « ةياوبلا ماوب يسوي هنا رضيإ كل ذ ريغ ناك ناو هل هللا ن :ل دبيل

 نعمادك نب رعسم انان وراه نبديز اب ةباسإ ىلا نب ثراحلاانيورع ىضاقلا نيسحلا ن ؛ هلل ادبع *« ىب ربخأ »

 قافام ليللا لوا نم ةغذخ للغ يمن لاقى ل الإ نونو يبا نع ةربس نئ لازنلا نع ةرسيمنب كلملادبع

 لات

 ةشدح يلأ لجرءاج ىعبر نع رودنم لاقو * يلع نينمؤاأ ريمالةعاطلا وهللا ىوقت مكيص واانل لاق ةليل نيعبرا

 * هللا دبع اياب لاف

 يقاف لاق دومسم نا ىلا | دنسم فتاكو هنفكب ةفيذج يف لاق مزاح يبانب سيق نعليممسا نعم ربرج

 ه«نب رضيل كلذ ريغ فراك ناو هل هللا نا دييل اهلاص م كبح ابص ناكنا اذهم نومنصت املاقف ديدج نفكب

 « ةمايقلا موههجو

 قافام ليللا لوا نمةفذح ىلع يمن ا لاق دوعسهيبا نع ةربسنب لازنل| نع ةرسيم نب كلاما دبعنع# رعسم زف

 ' لاَ كل
 ل دحض



 #(0ج»  «ةاسحفلا فريم باتكإ» مخ «.٠ صيخلتلا مم كو تسلا »
 | ىملسلا ليعمساوتا ان دا دغبس ىجلإلا دمحا نب هللا ديبع هنع هللا ىضر تبان ناسح ةلاقام ةحصب 4 ان دح

 تلاق ةحاط تنن قاحسا م ا هتخا نع ه دج نعىنأ ىنث دح ةحلط نب ىسومنن ىسيعن. بونا نب ناولس انن

 ( « ىركذ فتح ىدسج ميج دحاموي ترقع دقل لوق وهو ىلا تممس دق

 ده هنعاللا ىطر حلا بهو نب تيبح نب 'نومظم نب ةما دق بفانمركح ذازهيبس

 ىرهرلا نعرمعمانا قاززلا ديعانا ميهارنا نب قادسا انن ةكع يتاعنصلا لع ن دم هللا ديعوبا « ىت ربخا

 ن ةما دق لمعتسا هنع هللا ىطر باطما ن رحم نا ار دب دهنش دق هوبا ناكو ةعب رنب صاغنب هللادبع ين ربخا

 * رمجن هللا دبعو ةمئحلاغ وهون رحبلا عز ومظم

 ىتأ دحر مج نب دس م ان بوبان نايلس ان ةتسرنب هللا دبعنب دمحانب ىنامصالا هللا دبع وبا م انن دح ف

 نامت ناهز نيئالمو تس ةننم قومظم نب ةمادق فوق ت تلاق ةما دق تنب ةيثئاع ضرع ء يىسومن ةما دق

 ةيناثلاةرجملا ةغبملا ضراىلا ةما دقرجاهو نوهظمن ةما دقوع(و رنا لاق)هبيش ريش الناكو ةنس نيتسو
 عمارك د هاشملاوق دنلاو ا دحاواو دب ةما د دهشثو باطملا نب رمح تخخا باطلا ثنب ةيفص هنت تناكو ْ

 ١ « لسو هلآ هيلع هللا لص هللا لوسر

 تب هنعللا ىضر تاملا نب ةفاذخ بقاثم نك --

 « سو هلآو هيلع للا ىلص هلا لوسربجاص ةفنذخو ليسح نب ةفذح وه امءاو

 نع شمالا انث ريع نب هتلاديعاش يٍرماعلانافعنب لعن, نيسحلا ان بوقعي نبدمح سابعلاو:ا © انندح »

 اوذخاف اهراتقت ترا اوداراف.ر دم لبق نوكرشلا هبا و ةفنذح حلا لاق دعس ن تميجم نع قاجسا يل

راف مل اهنخ- مهلع نانيعي ال نا هقاثصو هللادبع اعيلع أ
 الاقف اريخاف لس و هلآ هيلع هلال ىبنا ايناف اهواس 

 م مهلع هللا نيتتسن و غ'ديملا مح يف لاقف كامم انلتاق تيش..نرافا مهملانملخ دقالا

 نا ةو علاق لاق ىرهزلا نع سنوبزانا هللا دبعانا.نادبع انا هجوما وأ انا ىحيلملا دم نب نسحلا'« انربخا |

 هللاو هيلع هللا لض هللا لوسر عم هوبا لتق راصناالا ىف افيل ناكو سبع ىنبدحا ناك فت ابلا نب ةفيذح

 نب د ين 0 ع دع نكس شما نمهوبسك ذثموب هن نزوماسلا| أطخا دحا 3 ملشسو
 ىو نو نللاو ةيلغةلا ىلع الونسو هلا وما لال

 .ووتلم 0 :

 5 الم (تاق) ا ترِمِعدَِل لاقةحلط نءو

 سس ةصفح نينم ولا مالاخ يجمل نومظمنب ةما دق تح

 لق نيرحبلا ىلع نوماظمنن ةم اذق رم رولا ةعيبر نب صاعن هللا دبع نع ىرهرلا نعزممم 4 وذ )»
 عايز دم ناكونيث الثو تش ةنس فو

 8( براملا نب ةغ دج +

 اا

 نامع دس. شئاعذ نك ترا ا ماج يملا يحب نلالنع سوأ ب نيستا ونور« ةلادبم ف

 سس ب ببسووب

 م ل

 رك ه4 جو

 د ردا و
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 م
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 ايدنكا



 1 © ةحلط خدم يف تبان نب 0 اهيا 7

 ى راسن نع ةعقطو نبع نع لذ بج ريق قواخع رق ضرالا ينامو دحا موب ىنش را 8

 400ج ا» . ا«ةاحملاةرس تاتكإوا 2 4 تحط ١ «نفاحلتا مم كر دتنلا »
 كلارا هولا لاك كاراىلامتلمفام مم هيدج وف هحاط لع لخ ذتلاقةن رملا ف وع تنب ئدعس ىندح يدع

 | ثمباف تلاق ى دنع عدتجاالام نكمل وتنا ةبحاصلاهنلو 'ىيشكلرم !نمب اراماةهناوإل لات يشن زمام

 مو لك هتلغ تفاكو فلا ةئام عي راك اَف مسقك نزاملا تلأأسف لمفق تلق مييف مسقافكموقو كت لها ىلا

 * ضايفلا ةحالط ىمس ناكو لاق«فاو فلا

 ةيماتولا ان ىدسالاد مج نب رمعانب ى قثلا قاحسا نب دم انا ىيحين بدم ن ميهاربا'قاحساوبا « ىتربخا )ف

 | هلال وسر رختقا اه راز وا برا تعضوال لاق هنع هللا ىضرةر' هيلا نعهسا نعل يهس نع ىجاطلا ىسومنا

 هلا لص هال وسو لاقف قطنبال تكااس ةناجدونا ةشرخن كلاهيو تك اني ةحئط و لسو هلآو هيلعللا لبص

 سن سستم تحسس

 رعش كل ذي ليقف

 1 تي ةاعو هل ثقاض ةعااس مابا ...+ در راو

 تلف. .حامرلا :تمت .همباسا. .« تمطقف حامرلا هيفكي هاقو

 '.٠ ::ترقتسا ىح مالسالا ىحرزقا 8#. .دمح دهب س انلا ماما .ناكو

 لعل ني ني نيتسان ىموم يدنا ا: نيس نهب لان بوم ندع ىلا م «!ةدخ)

 «ادحا ىثاحامو ةخلاط يف ثان نت ناسح

 (نفنكك و ذابلا لا «* ذاو ىلا لسا اه 1

 اوفدنتراوو دملا هلااند # دق و ىبنلا هجبم نع مق دب .

 ازوهطع راب. ليق نا ةيشخ" * هتجهم ءام دل اب خمضم

 . ياندحإ» ش مرد(

 ليما وع ىداللا ىشوتم نطاص انبىلا انب ىدسالا دم نب رمجاتم جا رسلا انا يك زأا قاحساوبا 4 ان ربخا»

 ةةسيلط وليش وهل اوةيبعلا لش هلا لؤسر رختفا اهزا: 58 تعضو امل لاق ةرب نه ينا نع هسأ نع

 مورق ضر الا قامو دعاوي قتيأردتل ملسودل و هيلع ل هلال وس ر لاتفتك أس ةناجد واو تكاسا

 : د وسو نع هخباطو ينيع نع لبربخ ريغ قولخم

 «: دولا تتيغ وا هلع يرام ةعانم ئذل ه1 دمح ىئن بعشلا موبةحاطو

 :: تلعف حام ىلا“ تندمي اصأ' 0 هيفكل هاقو

 ببارتنلا قجتاشرالا ويت ه دمج دعب سانلا ماما ناكو

 ا ا ا

 1 '.ا وف دب را و ودعلا ةيلااند :.» دقو لوس .رلا ةجهم نع مفدي
 هدا ايس عار [ ليت .كتااقياباوو « تيبس +. دل ١ خشم

 غكظ1111111101111110101101111#1]#21111111111ا1ا0يا#1#ودزو*+ +1 1 1 1ز ] ]ز ز]ؤزة 2 + 0001005

 07 ا ونشكحن | و دادبفلا ميج ىلو تاذاؤ ىنلا ملبس اذا غاقا

 ص1]52003101011 1 ]1 ] ]1 01ا
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 2 40ج) « ةءاحصلا ةفرعم باتكؤو 400غ 4« صيخلتا مم كر دتلا و 1

 انعرت و لج و نع هلال اق نذلا نم كابا و هللا ىتامجن تاوجرال ينا لاق هانداو هب بحرف لاق لجلا

 تابما نع هلأسولاق ةنالف فيك َةنالذ فيك ى ا نبااي لاف نيلباّمثم ررس ىلع اناوخا لع نمهرودص يف ام

 ةظيرقىبب ىلا همم قلطنا نالفابس اشلا اههتثي كنا ةفاذعالا ةنسلا هذه «يضرا ضن لاق لاق هبا دالوا |

 للا روعالا ثراملا امه دحا ةيح ان ىلا ن املاج ن الجز لاف هضرا هيلا مق دم و ةئسلا ه ذههتلغ هليل هرثأ

 نك 1+ اًداودش ن نف اهقحسا ولا ضرا دمبا اموق لاق ةئملا يف (انناوخا اونوكي و مهاتت نا كلذ رم ل دعا

 * هأج رخ لو دانس الا مييص ثب دبح اذه انتأف ةجاعثلل تن :اك اذا ىنسا ئااي ةحاطو انا

 ىذمرتلا ليممسان دمه ليعمسا وا انثث هاتك لصا نم دادس ىجلبلا دما نب دمت نب هللا ديبع « يتربخا
 . .:رع يدخج نعي ىناد> ىثرملا هللا ديبع نب, ةحلط نل ىسوم نب ىسيع نب ناماسنبب وبا نب تامأس انن

 نانو هيرو ةن تح نال ما هه ناجل خر باطلنا نب ؛ رمع بطخلاق هلا ديبع نب ةحلط نب. ىسوم

 هاند ربآ. وع هن ندا نمل هل فا دقنسأي , جرخ جرخ ناو سأب لخذ لخب»«نا:تلاق مو اهل ليقف هتاف

 ىف ةراشالا هنم هتجوزل سيل ثلاق لو اهل ليقف هتباف ماوعلا نب ريب نلا بطخ م هيئيعب هنر ىلا رظني هن هناك |

 ناكو «تيكو تيك ل وهب و هتجاح ءاضقالا هنم هستجوزل سيل تلاق مو امل ليق تباف يلع اهطخ مث ابلمارق
 اكاحض لخ د لخد نا هش الحم ةقراغ قا تلاق ك اذ فيكو اول اق اًمح ىجوز تلاقف ةحلط اهطخ مث ناكو

 ىنتا نا اهفرفت تبنذا ناو ركش تلمع ناو أدنبا تكس ناو ىطعا تلأس نا اماس جرخ ججرخ تاو

 باع مالسلا لاق مث ةلجحلا جس ذحاف لاق ة اهلك لاق نايا ما ملكا نا ىل تن ذا نا دمج اب .١ يلع لاقاجب

 ا راسلكمو لاق كل د ناك دق تلاقهيتيساةنينم وللا ريما كبطخ لاق م السلا كيلعو تلاقابسفن هرب نعي

 نم بارق وأنا كتبطخو لاق كلذ ناكدقو تلاق تي باقدن زاوح دخاو لسودل وهيلعهتلا لصّنلالوسر نبا

 انل ذباوابج وانتسخا تجو , دقل هلفاواما لاق كل ناك دقو تلاق تيان لس وهل او هباع هللا للص هللا لوسر

 ' «.اذكه وا دكه يطع افك ٠

 ىبحي نب ةحلط نع نايفسانُبر ميقا نبا اب بلاطى ان ميهارلا ان يب را سيعا بانت ىسيعنب ىلع م ىنثب دحإلا

 تنكو كنك 00

 نع دن سما ايت ن . ذلا نم كلبا و لا ىلعجي نا وجبرالاىتا لاق هان داو هب بحرق لبا باعتسا نم غ رفام
 ةفاعالا ةنسلا ه ذه مكيضرا ضش : لاقت ةنالف فيك ةنالق فيك ىحا نبا اي ةن.الا لن م مرو ذص فام

 5 مانت هيلا مق دب و هتلغ هطءيلف هر م ظن : رقىنبىلا هعم قلطن! نالفأي بهن نا

 نااي ةحلط وانا نكأ ملاذاوه ن نذاهتحساو هللا ضرا دمبااموقلاقةنلا يفاناوخا اونوكك ا نم لدعا

 * ص هانأق ةجاحشلا تناكاذا
 تلتف ام وشم ههدجتوف ةحفلط لطلب اتا ةذرلا ع هاي دينيس يو دل نع 4 يب

 فلا ةنام عندا لق منسق نزاذا تليف لمفف ك.موقو كلهأ ىلع همنسقاف تاق ى دنع عمتجا لاملق كلام

 * ضايفلا ةحلط ىمسن ناكو ممر , د فلاموب لك تلك تناكو

 تل

0 

2006 



 م م

0 5 1 7 7 4 
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 كووول ر «ةاساةيباكو هو ع سيتا فرشسلا#
 يلاءاقزملوا تنك هنعهللا ىضر قيدصلا ركب وا لاق تاق نينم وماما ةشئاع نعةحلط نب ىسرغ ىم ى دخ ةحلط

 .هل او هيلعتلا لصهنلا لوسر ودربلاهباغ دق ةحاطاذاو هّنلاديبع نب ةحلط هعمو لول 1و هيلع هللا لص هللا كوسرأ

 قاعدق»رفغماذاو هيلعانلبقا ومانكرتف مكب أصن مكيلف - وهل او هيلعللا لصّللا كوسر انل لاف هتمالاب لثما 8

 ترهذفحا ربان ةديعواوماذاة لبو هل :اوهيلعهتلا لصهّنلا ل وسر لاب رقاانا لجر قرشا نييوهتبوةيتتجو

 غزال ت بهدف لاق ةدنيبعىبا ةينن تعز افا .ذن هتك رتف ىتتك بالا ركب ايايهتلا ك دشنا ةديبعوا لاف رمثاا عرنال

 هللا لور:لاةفىرخالا ةديبع ىباةينن عزتتافىرخالاةقلملا عزت افكلذلثمةديبعوا للا ىرخالا ةعلملا

 < هاجرخم لو لسع ط رشىلع حييمص# ةحلط بجواوا بجوتسا دق مكبحاص نااما لسوهلاو هيلع هللا لص

 ىبحننب قاحسا ىتربخا بهو نّللا دعت هج ناهلس نب عيبر انيدح بوتس ندم سابعلاوا انيدنع 9

 كِتمريخابا ءايسااهمال لوق ىهو ةحاط تن ةشئاعو نينمؤل اما ىلع تاخ دلاق هللاديبعنب ةحاط نب قبسيع نف

 : كا رضقا الاةشئاع نينصؤملا ماتلاقف ىف :ءريخ تلا 0000 تايفل لاق كيبا نم ريخىلاو

 قيم ا لاّمف ماسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ىلخد هنع هللاىضر ركب اباناف تلاقىلب

 0 هلا هيرع نبةحلط لخد مب تلاقاقيتع كلذ لبق حس نكي لو اتيت ىمس دئموب نف'تبلاق رانلانم
 * هاج رخم لو 0 م ع

 هجو ىلع ىهثب دييش ىلا رظن نادارا نم للسسوول "او هيلع للص هللا كوسر لاقلاق هي هللأ دبع راج نغ ُه ةرضلا

 « باتكلا اذه طرش خسبلو ران تادلا هبذرغ# هللاديبع ن ةخاط ىلا رظنيلف ضرالا |

 5 ىنق انما هييغ نيد 0 ا ا

 ةتنعف

0 
 هلا ىلوسر يللا ءاّم نم كوا تنك ركبوا لاق ةشئاع نع ىميع ىمينأ دح ةحاطنن .ىيحن نب 4« قاعا »|

 هللا وال ( تلق ) ( م) ةحلط بجوا هرخايفوهكديدملا د ربلا هيلت دقو ةحلط ةعمو لسو هلا و هيلع هللا لص

 « كوزرتم دجال اق قاخسا وف ا

 تن ةشئاعو ةشئاعنونم وأ ما لق :تاخبد لاق ةحاط نب ىسيع نع ىحن نب قاحسأ ىنربخلا # بهو نا »

 00 تنالوش واممتشد اهمأ تلم كيببأ نمريخن ىلاو كننم ريخانا ءامسأ اهمال لوم ىعنو ةحلط |

 قيتع تناهللاقف سوهو و هيلعهللا لص هللا لوسر ىلع لخد ركب اباناقتلاقىلب تلاق كس ضف قالا ةقئاغأ

 «لاق اذك(م) بحت ىضقن م ةحلطابت نا لاف ةحلط ل خ د متاقيتع يمس ذقموب نف' تلاقرانلا نأ

 رظنيلف ضرالا هو. ىلع يتنع ديم شيلا رظنبب نا ٍدارل نماعوفيم راج نع ةرضن يبا نع ران دنن ©« تلصلا ول | -
 « هاو ثلصلا ) تلق) هللا دنيبع نت ةحلط ىلإ

 ددمإ يلع ىلع ةحاط نب نارمع عم تلخ دلاق ةساط ىلومةبيب> ينا نع ىجشألا كلاميبا نع دييبع نب « دمت |

 عيل“ 1-7

 ا يلا ىنرعع راند نب تاصلانن ميهاربان ىكمانت لضفلان ب دمصلادبع انو رفيف ريصلا دم نار 4# اندح 9
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 00 ج» - «ةاسفلاةة رس ب اتك» 14500. 6 صيفنلا عم كردتنلا»
 .|«مناقلاولاهتينكو نمسا اذه لاقفادمجاناقفهومتيمساملاتف لسودل آو هيلعللا لض يننلا ناثا | ةحلطن دمج دلو
 0 ىرييزلا تمصمثعمس لاقى را قادما نب متتهارلا انن هءولاب نب رككؤا 4 ىنذح 01

 ع شحج ادع ةزعا هللا دنبع

 تع هيب نط طاح انش نيساوم نزاع است ةللاطبا ىل"قيطلات الدملانزتسي نر درزي < ترعاوج
 ناحوص نب ةدضدطو را نراتعو: خو ويكلاو قوات ة لولا لاثق نم اعرف ا لاق“ تاطاخ نت دف ه دج

 ةاقق لع هبك اذ ههججو ىلع اب وبكم التف لع نب نسحلا رضتاف لتملاَيف كةنزوقوظل كيفن ”دمشو نتشالانو

 اناو هلل انا لاف ة اط نب دمج لاق ىنب يوهان هواة لاما( )نابارق يرق ثروت رابلا اناا لهل لاَقِف

 "ع انيزح ابيشكدم# مث طلاب باشل ةيفلعام ناكَنا تومجاز هيلا |

 نب دمج ىنئذح رم نب دم انث ججرفلا نب نيل انث مهلا نب ىرشملاانث قاببتضالا تلادبع ونا« انثدجل
 هلتق نع يلع ىهن قامبنع هللا ىضر بلاطىلا نب يلع ممةحاط نب ذمجووه ناكدننا نع ينازملا نامعنب كالا

 7 : صانام هاما فون نع هللا ىضز ةشئامل دم لاقف ادت نعي هلتقنالق دوملالا ننزبلا بحاض ىأر نملاقو

 نب ةحاطدل لات هغزخ نإ دسا ينم لحجر هتف هد, فكف كك نامادأ: ناو نوكت نا' ئرا تلاق

 ةياعو رتل رعب ماصغع هلق لب لانو ىنتملا ةئوانم نب دادشدلتق لاقو فير ط نب ذقنم ينم جلدم

 0 ملتقي لوقا ىذِلاوِهَو ثيدحلا ةرثك

 يبا فس 3
 ملسمسانلا ىربامف ىذالا ليلق هب هيا تن أمان مارق ثمشاو

 مقللو نب هلل ام ريص رفس م هزي تحن رم عراب هل تالو
 مؤشم فرط بظ نع هناردلذ «٠ "هضيق تنزانثلاب "هيلا ثكتكيت
 زيك ناو يحرشنلاوا ادق لثم * هبلص ليل | ةمِف د يف هل تا

 م. دقتلا لبق "يح الت اليخ: هتتفظامل مح ىف ركب

 ع قملا غبت 58 ايلع 6 -انبإ نيا نا ري تف ديغ يلع

 3 هسأر عرصلا اذه هع رص أمل رص كرام هنعللأ يضر يلع لاتقل

 نب ىبحم نب قاخسا ان ' يلمسا ىلا تاهلش نت:ديعسانب نلاغ نب دانا قاحسان 1 ونا خيتتلا ان ريخا ف

 لاو عارف ةباثلا دسايف هل لن ن كيل لوبتالا فا ذكس6)

 لاقفا دم اناق مويئيمس ام لاف لبس و هل ١ وهيلعهللا يلد يتلا هن از 00 ا

 ١ 0 ,ةيعوبا( كلمنا يكد يساا له
 هيلا انا و هللا لاف دعو هاذافاارتقن 1 رصبا لمج' موب لائقلانمانغرف اللا تظاحن < دمع نعال

 8 . نح اشك دبقو ماع با واب ناك نا لاق يلع عج رتسافةبيلط نأ دمع هللاو شب رق خر لوعجار

* 

 ؟ةمأر 1 تفضوس د 0 و



 2 ن دمح بقانم 8014 ضايفلا ةحلط ةحاط ةيمسا هجو )ف

 4« رجعي متتم عير

 00 جال ٠ ا«ةيلسفلا خريس بلتك ط4 003 ١ 4 صيفللا مم رشنلا»
 . [٠ لص ىنتلانلع ناك لاق ماوعلا نب نيوزلندا دبع م دج نعي نعرييزلا نب هللا دبع نب دابعنب ىيحن نع
 .[هل اق ةرخصلا ىلع ى ؤتسا ىتدح هتحت ةحلط دف متطتس لف 5 رخصلا ىلا ضف ناعرر د دحا موو سو هيلع

 * ةحلط تجوا لوقي لساو هلو هيلع هللا لص ىبنلا تعمسفريي ىلا

 | نوع قاحسا نيدمم :ينربخا هللا دبع أبا نا دبع أبنا هجول وا ابنا ىزورملا ميلح نب نسملا « ىت ربخا لط
 ؟أدكتلا لوسر تعمسلاق رولا نع ريبززلا نب هللا دبع ه دخ ىرع هبا نع ريب را نب.هللا دبع نب داسّبعن ىبح

 «ءماج رم و مسم رش ىلع حيفص تيدح اذهه ةحلط بججوا لوقت ملسو هل اوهيلع لا لص

 | خقاحسا نع ةحلط ندمان يئازملا وذنمان ميهاربا ان ءاجرن دمعات اه نب طاصنب دم 4 انث دح ف

 (خاقسو مهمهطاف درق ىذ موب اركب ومحو اروزج رحت ةخلطنا ةحلط نب ىسوم همح نع ةحلطن. ىيحب نبا

 | «ماجرم ملودانسالا حيي ثردح *ضايفلا ةحلط يم نضايفلا ةحاطأب ملسو هلاوةلع هللا لص ىتنلا لاق

 نبىبومن,ى سيعنب نايلسز بوانب تاهل اننزيزعلا دبعز. يلعان قاحسا نب ركحب ونا 4 انربخا )ف
 أ مللاك وسر قاس لاقل ديبعنإ هحاط هيا نع ةحاط نب ىموم ورع ىتقج نع يأ: ىف د كح هللاديبع نب ةحلط

 «داوجلا ةحلط نينح موو ضايفلا ِة اط ةريشملا ةو عفو ريخلا ةحلط دجأ مون لسو هلو هيلع هللا لص

 .س#[ ايهنعةللا ىطر داجتسلا هللا ديبعن خلط ن دم فانم رك ذ زو

 وكر بت لسوبل اوهلعنلا لص هللا لوس ريباعحا ناكو ةدابعلا يف ن ده لا داهرلا نم ةحلط نب دمع تناك
 0 هللا 0 ُُذ ةحصب 405 7 بقل نم ظ30007 وهب

 ايفل كو ف كي عل نكاد ند: 0

1 

 ذو هيلع لص ينلا مسرور نع هلا دبع وع ه دج نع هيا نعدابعن ىيحننع « قاحسا نيا

 1 : « ةحلط بجوادحا موب لوقت لسوأ

 [1 رب رفح و ار و رج رحن ةحاط فنا ةحلط نب ىسوم هم نع ىيحب نبق احسا ن نع ةحاط نب« دمحم

 ةحلط يسف ض اييتلا ةحاط أي لس و 41 و هيلع هللا ىلص يننلا لاينتف مم اسو مهممط افد رق ى ذمو
 *« سي » ضايفلا

 ملا لوسر يناس لاق هبا نع ةحلطن ىس وم ى دج نعينا ىث دح ىحلطلا ناملس انب بوبانب 4 ناماس ف
 م داوملا ةحاط نينح مون و ضارفلا ةحلط ةريشملا ةونغيفو يملا ةحاط دحاموب لس و هلآو هيلع هللا لص

 4( دادسلا هللا ديبعنب ةحاط نء دم وبس

 1 هنبدح زل ىف دح ةعلطن ىسه نع ةملط نلوم نحل دب ندم نعاني ميهارإ 4 ةيشوإ لف

 مجلط

 1:51 ب“““““““““““““ب““““““““-ب-بب“بب““7ب771 77007272722770 ا ا 0#

 ننشر عسا



 «(0جوط «ةاحملاةةرسس باتكط «  سخط - « صيخلتلا مم كر دتسلا ول
 « ةنس نيثالثاذه لبق تمىنا تاد د ولاتف ىلع نب نسملالا |

 كرابماتي ل سمسا ىصوماتن ب زعلا دبغنن لعاننالصل ملا لعرازلا ناهامئ محا ندم نوغوا# ىب ربخا و
 نسحاي و دنت نس رف لاو ىلا ىأو امل لبا موي لاق هنع هللا ىضرايلع نا 4 ركبتي نعسلما نع ةلانق وا

 *«هيفلخ د نالبق اذه نع كتيبملاق اذه دعب جرب ريخ يأ

 لو ىتح نب ىبحب تعمس لو. يرآبا و رم نب دم تعسس لوقي يزيملا ىف نب لعام تنمشال |[

 نب نه ىرعل لاق ادع ريزلاو ةعلط ملمع اباحا راند نو رمت تاأسل وقت ةنييعنب نايس تعم |

 .«الز م ةلعيفوهو هاعيابف هيلا | دمص اهلا هنم لها طق ! دخلا راحو دمح|

 نب ليهتس نب راكب نبسابعلا انب ينالغلا يركز نيدمحانت ىرهزالا قاحسا نب دمت نب نسحلا « ىتريخأ
 لائرذالع ترق نا رش وهوا القى ةلللط يعطل ىذا رتسلاطينا نب ىلعرص لاق هينا نع ىهيمتلا لهوا

 ْ « رعش «رعاشلا لاق اكس اوا ذأ

 رففلا هدعب و ىنفتساوه ام اذا #*« هّس دص نم ىلا هب دن ناك ىف

 زدبلارخالا فو ى رمشلا هد :يفو «  هليتخ يف كملع اي. رثلا نتناك :

 يزال رم نب دم انب قلاو ند لدنجا## سنوين ديم اتي ىنيعنب تفك لمّؤلان ناتي

 قمر رخايف م روف لوا موي هللادببع نب ةحالطب تررم لاق ةأزجن روث نع ىراصنألا رمأع لا نع نع

 يلعنينم ولا ريمأ باص نم تلقف تنا مب رمقلا هناكل جر هجو ىرال ينا لاق هسأر مفرف هيلع تقتوت

 ل اًمف ةحلط ل وب هل ريخ اف ايلط تئاف هسف ترض اهق ىنعألو ىد ثطسبم كمي ابا ك دب طسبا لاق#

 هنو يللا سلع لحسم ل ادا لسد 010 ها )+ الزي قسرا

 قاحسأ نب دمحم رع ريكب نب سئو انن ر اسطاهبع نب دما انن بوس نب دم سابعلا وأ # ان دح الل

 نتن

 _ بيري

 0 قذ

 7 نس نيب الك ادهم كميات د دولاف سلال

 ريخ يا نسحاي ر دنت سؤرلاو نقلا ىأرا لما مويلاقايلعتا ةركب يبا نع نسملا نع ةلاضقنب « كترابم اللا
 « هيف لخ المنا لبق اذنه نع كتف لاق | ذهن دمع ين زي

 ا زاملو دم نب نسح ىن ربخا لاق ةاياعرب مادة هع كنق راتب كن ورع تلأس « ةنيعنا 9

 هال زن مث ةيلع وهو هاميب هر راسا را

 لاق ة ًازبع نب روت نع ىراصن الا ص أع يب !نع « لزاما مم ندفع كف نك دنجام « يح دكسلا ل[

 نع رمتلا < أك لجر جو ىرأل فالف هسأ قرف هيلع تفقوف قم رخآ يف لا موب ةحلطب ترص

 هسقن تاق و ىتمر اب و ى دهب تطسبف كمبلابا ك ذي طسنا لاق ه3 يل نيف لا انام افلا ..متاقق تناثآأ

 م هتنعي ميو ا

 .ةنحا ةحلط لخ دب ا هلا ىفإ لسو لو هيلع هقل لص هلا لورق ص ربكأ هل لاق هن ريغ افايلع لع تبان

 ا
 إ

 5 0 3 6-0 يبخل ميودمل



 لا فايس اهيف ةحلط نا هيرو

00 

 40 جال «ةاست باكل ١ اهبل 4 سيفا علو تنل
 ةعلاع و زيزلا و ةخلط"جر خامل لاق صاقو نب ةمقلع تعمس لاق ةبّمع نب ىسوم ىنربخا بمصم نب هللادبع

 نمحرلا دبع ْنرككاباو ردنا نةوارعاو رغصتساف قرع ادب موغم نما ومصرع مهنع هللا قذر نايَغ مدسلطل

 اباايهل تلتف هزوز ىلع هتيحلب براض وهو اهالخا هيلاس الا بحاوهتنارو لاق امهودرف ماشهنب ثراملانبا

 سيق هعدف مويلا اذه هزككنا كروز لع كتيعلب براض تناو اهالخا كيلا: سلاجلا بحاو كارا ىتادمج| .

 فيز نيلبج مويلا اوحتتص اذاناوس نمىع ةدحاو ادئانك ىنملت الضصاقو نب ةمقلع ايلاق دحا هيلع كله ركب

 هم ءللظ قفىئد كقس ناالا هنزافك ىراال امدنع هللا ئضر قلع رسا يف ىنم ناك هنكلو ةمحاص لاابدحا

 هلادحا رانا ةركآ لعاوه لاق لنك يف كفا( سما ناك نافهعدراصدلو كلو هجرت مةحلط نب دمحنف تاق

 *« يلا نع لاعخرلا لأسا. لا هركأ لاف فاختلا ف ةحلط نب دمحم تملكقهدراف ةبرمالا اذه ىف
 نايلدانتيل رملا طاصؤيا انت ظفاملا: نيبخن يدمج ناس انن اراخت هيقفلادببل نب دما صفحن وا 4 اند

 تنن'اكمبررا. يف ىبنلا فلس ةحلط: ناك لاق ةدج نع ةنا نع ةحلط ن 0 ىسيع نب ناملس نب بوا نبا

 تدلوف ةعلظ دنع ركبييلا تنب موثلكما ابتخا تناكو ركبفا ثن : ةشئاع لسوهل آو هيلع هلا لص ىبلا دنع
 تحل شدعج ثمالة ثم ت لذ اكو شوج تنانإ ب ذب زو هلاو لطم لش ىبلادض تناكو ةشئاعو فسوو ايزكز هل

 هل اوهيلع هللا ص يبنلا تحن ايفسيلا تننإ ة ةشع ما تناكودييا عم لحج وبلتق واد ةردإ وفدّللا دبع ةحلط

 هللا ةلذوتمر تنجم قات ينبةملس ما تناكو هللا ديبع نب: ةحلط ت كف نانسي تن ةعافرلااهتخا تناكو ملسو

 ينراح ابن ف اروا دام نب 1 سجلا 3 ىمرضحلا هللا ديعن دم ان. ينزأا هللا دبع نبدمحا دمخوا # انثدح ف

 تنتلا مث هسأر نع بارقلا بسفاإل ايي قديس دف[ طر لع سلجأ لق فرصم ةحلط نع ثيل نع
 ل

 اناوس نم لعةدح وأ ديهانك' ملت 0 ةلقع اي ةرحا يو رساع تاع مدح فلا ةشئاعو ريد:زلاو ةحلط

 كفس نا الا" هترافك ىزا الام نامغرما يف ىتم ناكهنكحلورخنالا ىلا اندخا فحز نيلبج مويلا اوجبصاف

 لاف كتكلزت يف: كقلختزما/ ناك ق دم د اراختم دلو كالو هعيرخل م كلبا دمحف تلق ةمد.تلط يف ىد

 لأشانا هرك لاف تاختلايف ٠ دم تملكف ةدزافةلئ مالا | ذه ىف.هل ا ذحا ئرا تا ةزكاو معا وه

 «:ديحن دنس (تاق):هببان نع لاغنرلا
 هللا لص ينلا فلس ةحلط نا هدج نع هنا نع ةحلظ ن دمج نب ىسيعن ناملسنب بوان « ناملس و

 ماوثلكما اهتخا تناك وكي ىلا تن ةشئاع ملسو هلآو هيلع هللا ىلسص ىلا دنع تناك عب رايفلسو هل و هيلغ

 7 يوب ف" يوما يأ د ما

 مما تناكو ةحلطظ تح نا فلس لا تشن ةعاؤزلا اهتخا تناكو و لس و هل :اوهيلعّسا لص يتلادنع 4 ةسح ماتناكو دن

 *« ةحئلظ ت د رتل ار لن رابعا لك ينكح تح ةيلس

 « ةحلط تن ميم هلت دل وقدللا ديبعنإ ةخاطت تحل ىاتنب ةيبرق اهتخا تناكو ملسو هلآو هيلع هللا لص

 تمثلا م هلسأر نعت ارتلا سمو لما موب ةحلط يلع ىناجا لاف فرصمن ةحلط نع ثيل نع 4 يب راحما لف:

 ىلا 60



 « )جا «٠ ةباحفلا ةساسالا# « « صيخلتلا مم كردتسلا اف
 ْغ 1 ً « ماج رخل و دانسألا

 ناطقلا شايع ىبحان# نينجا: اني ناطقل مل ىئادعه لأم ناو ظفاإا رفظ ن دم « ىن دح »

 امرا م ءاهتسا نب ةبارب وجانب مي :ملا وبا يبلكبلا نينيلجن نب .بلاغانن يز و زملا ىيحبن نييسملاان)

 اوبلطتالو فيسب اورضنالو حر "رف الو ابي دج اونمرالا سانلا يف لع دايما ءؤيناك اليلاق ىع

 ةيفطلائءاولاق نامع تارانأ عمجابا ولاق موقلاا مانتفا وتف لاق ةماعلا موب حلف هيف حيفا نءماقماذه ٍنافموتلا

 ا تاراثاب نولومت وشنينم وما ريما الاف هبجو ضرميانيلغ لبقاف لاق يلع هادانف لاق ءاوللا هعم ةوب رانماما

 عومزالاق همسك ةيواجمالل األ هللا نا مث مههوج وب. مويلا نامْع ةلتق بكا مبالا لاقو هن دب لعد

 ناورسع ىئرو هللامبص نوفاولجواورظتن ل باشيت الان ىلا هناصصا زظنايإق لاتقلا هنتر ن ا.دارا هناكو قشر

 قضت ةديص قمتم يح بريل نسق هايتس ع لي هاتط دج ٠" ب4 نا

 « كيسا .ةلتق دجا .كتيفك دل لاف هعِم وهو .نامع نب نإبا ىلإ بيزادوص

 نب ةعافران نيسحلا نب نسيلباانل ةدبطنب دمحانث نايف نب ندا انن شيرق نيركب وبا وديلولا « ينربخا » |
 كندشن لاف ةحلط هانافىتتلان ا هللا ديبعنب ةجلطى لا ثمبف لمخجا مود يلم عمانكلاق هدج نع هبا نع يبضلا نمأبا

 داون ءالاو نع لا وون هالومليف مالوم تنك نملوق لسو هلو و هيلع هللا 0و

 « ةحلط ف رضنإف لا ركدا لاق ىنت امن لف لاق من لاق ءاداعنج أ
 جك رعفسو نب ماشهان نيم نيعمن ىلا يسرنلا نابلس ميار بويع نلمح سايبلاوا م! بحاول !ِ

 هيا لاق دام ع 52

 يلع ىدان لجملا موي ناك ام لاق ىمح انث دميعس نب يبحن نوع ءامسانب ةيربوج انث سيلح نب « بلاغ ل» ٠
 انمفاوت لاق ةمايَملا ماو معا هيف ذ افا ترم ماعم اذه ناف موُقلا اوبلظت الراب أدين 1 ال سانلا يف ْ

 مهجور اباتباع لبقاف لع هاد مادانف ءاوإلا ةعم ةونرب اتمامأ ةيررطلا باو لاق نامع تارادإعمجأب اولاقءوملا نامت |

 تخيرا 9 ” مههوجول مويلا نامع ةلنق بكا مهللا لاقو هنبلب يلع دش ناهع تاون اب نولوق نينمؤلا ريما لاف

 اورظتسمل باشتنالازىلا هباصا رظن ملف لاتقل ب شنت ناداراهن اكو قشر عومراهعما وناكة رؤاس الياق ريزلا |

 ثيفتلاةهحرذف هم تح سرفلاهب ضَمف هس رف نجم هقاس كشف مهس ةحلط ناو رم يرو هللا موءزهف اولمحو ْ

 «كيبا ةلتقدحا كتيفكدي لاَمْفْناَمَع نيناباىلا ناورمأ

 لس انك لاق مدبج نع هيب نع ىينتلا سابا نب ةعافر اننا نيا نب نربملا ان ينضلا ةدبع نب م« دمحا »

 شلك نار : ماسو#ل 1و هيلع هللا ل صدللا لوسر تمرس له سالب شن لاف هاباف ةحاط ىلا ثعَبف لمجاموب

 اهنا هاو مل لاق ينال لاق منرلاق ماداع يم ماعو ءالاو نم .لاون مهلا هالو ملبن فم الوب |

 « ةّي سيل ىف رعلا وه نيسألا ( تلق )

 جرنلالا ساقدفا نإ: ن. ةمَقلع تءوس ةبفع نبإ يسوم يف ريخأ بعصم نب نع# فسوب نب # ما 5 38 2

 هن

 ٍ 0 5 0 ذ 2

 حسو سي وياي مساس م سل معو ١ م اسسم ل

 -- يل
 معلما سويلم سم

 + ينفك ممم هسصس سمو
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 40ع) « ةاحصئايفرعم باتك9» 200 . 6 صخلتا مم كر دتسلا »
 ' م 0 .اربا ' ندسا (انثدح)و رمت نبالاق «ةنس نيتسو نيتيا نبا وهو لتقم وب لتقومامطلاو سبألاو لاملاب ادا وج

 1 0 تا 00 0

 إم 0 ةيجللم ناكل ةملط ن نبى سوم 00 ةجاطن ىبحن. قادا يثدح هما ب

 | مخض ا ميج تفنلا تمنلا اذا نيبكتملا ضيىعر دصلا بحبر برقا رصقلا ىلا عا نجلا ىلا برش

 1 , .٠ *« مرعش ريغال ناكو عربا ىثماذا نينرعلا قيقد هجولا نسح نيمدقلا

 نب كيرعات ا يدا نبا ندابعان قدثلا قاحسا نيدمج الا ظفاملا بوتس. نب دم « ىبريخا »

 ااضزرمافلاق ناورصانعمو.ةحلط مايلع لتاقتانكلاق شا ركع نع فنحالا"نب ةعصمص نةبتع ىنثدج ب ابملا

 : ونيلتف ميد همز لات ةطييرم مولاي يراج كرداإل, ناو م لابقف لاق

 0 لاقل من ماستر .يرودلا دمج ن سايلاا بوةعب نيد سابعلاوتا # د 0

 | « مكمل نيف وسم هلق هللادببعن ا

 ا دلاخ قا 1 وي رت 0 2 ديم انيلدملا ذاشحج نب ىلع # انن دح 2

 | لازاف هتيكر يف عقوف دثم و هللا ع نإ ةجاط ير نيح مكمل نب ا ورسم تنأر لاق مزاح ينان ب سبق

 ا ْ | » تام ةرا ىلا حبس

 أ ق نعرلا دياي سبلا دمع لا ديما د نيد سابعلا وبا يان دح»

 أ للسو هل او. هيلع للا لص هللا لوسريلع تلخ ديلاق هللا دييعنب ةجلط نع هيبانع ىبحمنب ةجلطان يجلطلا دامج
 |[خيحم ثردح اذه م داون( )مجاب دمح اا ابكت و ولاقى لعطل لاثوا ل هاج رف كل ريت ايفو

 أ داتا ١ مم ١ هطاشنو.هح الضال كت و.هعمجت ليقو هجر ىاداونلاو جن هلوق(١)

 ا «ةئس نيتسو نيتنثا شاعو ماءطلاو سبللاو لاملاب اداوج رك ذب امف بتناك ولاق مرد فلا فلا نيئالثب

 أةرجلا لاب رضي ضيبا ناك لاق سوم هم ترع ةحلط ل: ىبح نب قاحسا انثث نا رمت نب..# ريزعلا دبع ف

 | ««داوس - نيمدقلا 0 اذا نيبكحبلا ضي نعردصلا ن>ر برقا رصقلاىلا اوم

 ظ * هزع,ش نيل ال ناكو عرشا ىثم اذا نين رعلا قيقد

 رحال ناوين 5000 انعمو ةحلط عم لئاق انك لاق شا ركع نع ةمصعص نب .ةبتع « نع.»

 « هلتتف هأامرف ةحلط قرم م ىبلا دعب ىراث

 : هركجلا نب ناو سمولتق ةحلط لاق عفان ن ءنرعنا نعمهاخ نب « لبشا م

 سبق نع دل نأ نب ليعمسا ن ءعيكو انث ىنعلا تاماسنب يح انثبااغ نب دم انث ٌداشمحن ب ىلع ان »

 --. * حصص« (تلق) تام نا ىلا حبس لاز اق تيكر يف مقرف ذقمو ةحلط ىر نيح ناورم تارا

 ( ىلع تلخد لف هللا يعني ,ةدلط نع هببا نع ىبحم نب ةحلظ اك يجيلطلا دام نب نجحرلا دبع ان « ىسبملا )ف
 سس سل تمس 22 هج امام سنا ةماعلا ٠2
 دندن

 : | جيس داون مت ديت مكر د لاو ىل|ًعلم فال جر فس عد فو لسد .ةلآو يلع هلل لس هلل لوس

 ١ عض)



 4(. «ةلمسلةرسباكإل .٠١ 4849 ١ 4 سا دل للا
 دلوع لا لص يبلا# كتف ةمهنيف لشتؤمل وعلل للص يبتلا لكك ردن نمو هلو هيلع تلا لصّيتنلا |
 ه كرخا كلو لاق هللالوسراب ىرجاو لاك كمهس كلرلسو أ

 كاعضلا نغ رمت نب دم ان جرم ن نب ينم انوا نيش" ب دس شفا نا

 نورت ادت مبني 0 : ميهارب 0 حو وتعمل

1 > 

 تحرق لافام يا غال هيلاقبست ناك اباف خابسو ةرحو لحن ىلا هرخابمو مرلا نم هجرخم |

 لاةةفادت يبا نبإ ةعسدقو ابن نيمالا هللا دبع نب دمج مناولاق كاي ناك له ت تاق تسدق حاس رسأ

 للاوعدمهنأق هنسافهبلع لخداف هيلا قلطناف متن لاك لجرلا اًدانه'ثتتتا تلتف ركب يلا لع تلخد تح ترف ْ

 م اف لول .او هيلغ هللا لص هلال وسر مع هب لخدف ةحلطب كبروا جرفن بهار لاقاع ةعلط هربخافقملا |

 مسا يق لسو هل او هيلع هللا لصنلا لوسر هرسف بهارلا لاقاعملسو هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسرربخاو ةحلاع

 دليوخ نيلفوناكو ميوناهعنعمل ودحاو لبحيفاممدشف ةيودملا نيدليوخ نبلفون اهذخا ةحلطو ركبوبا|
 هللا لوسرنا كاذواردب هللادببغ نةخلط دهشنإو نين ملا ةحلظو ركبوا ىحس كلذلف شرف دشاىب دن[
 هيلع للاكص هللال او غفبفو اظرصتاة يلا رخام :ديز نبديعسو هبجو ناكل سوهأ او و هيلع هلا لص

 ادحا دبش هنكلورذب نماف رصنم ةجحلا ىلع ةلابسو للظ نييلاهف هايقلق نيكرشملا نمهبقل نملاتقنملسوهل او

 هيلع هللا لص هللا لوسر عم تبن نم ناكو لسو هل و هيلع هللا لص هلال وسر عم دهاشما نم كلذزيتوأ

 لسوهلا اوةنيلع هللالص هللال وسر ريهزن كلامئرو تولا ىلع هعبانوسانلا ىلونيخدحاموب لَسو هلاوأ

 نحخ نسج نيك لاف تاشف ةرضنخ باصاف لسوهل اوهيع هللا ىلصدللا لؤسر هجو هدب ةحلط قت اف ذكمو

 فتزورظني سانلاوةنللا لخ دل هللا مس لاقوللاق لودل | و هيلع هللا لص هللا لوسر ناركدف ةيمرلا هتاصا ْ

 د رضو لبقم وه و ةن رض نيت رض نيكض رشملا نم جر هبرض ةبلصلا هسأر يف ذم و ةحلط بروي

 ا وكت ةممللل ”ذاكوا ربع نالاقف ذئمو هج رضاتلاو انا لؤق ى روفلا باطلا نيرا رض ناكو هع ضزمضو هذ

 دام هل لاق ن نإاةلزاكو مككلطا "نت ناورسنل# للا مو ةحلط لتقو يمرضحلا هلادبع ةئبا ةبمصلاهماو دمت
 نمت نبا لاق# مالسالا: مدقةحلط ناكو لججلا مودةحلط هنباعم لتق ى نكي ةخلط ناك.هىو داجسسلا عدي ىذلاوهو |

 يفوهللا ديبعنب ةحلط لتق تلاق ةحلط نب ئبيح ماةيرما فوع تنب ىدعس هيدج نع ىيحب نب قاحسا (ىتئدخإلا
 رك ذامف ناكو ممر د فلا: فلا'نين'الث هرامع و هل وصا تموق ومرذ فلاامو مرد فلا فلاهنزاخ دمأ

 ةحلط لتقىدف ا 2 0 ع 0 < يل 0 ا

 هراقعو هلوضا تموقو مرد فلا انكمو قلافلا 0 زاخميف 00 رلافوغإ|

 ا يا وهوةهش جرخم ىذلا :ريخاذح تالاضاو هللادبع نبا لاق فدك امر ىلإ

 ع 0 تيهازلا راخلا»

 مدير و

 هلل

 رع كضخا



 لسع هنيدي ١ كبف

 تن

 ظ ب 0 را فانمركذ ف

 | ناك سماق ىب نب دمسو ةحلطو ريب زلاو لعزاكلا# ةحل نبى سوم. هم نع ةخلط نب:ىبح نب ©« قاحسا أ

 قيمج هن م

 _ 400 جل .. «ةاحفلا ةفرعم باتكمؤ >2 « تحط... ١ « صيخلللا م كو دتللا»
 |هتحنم 7-3 اكناكد ريا لئيغي نب ورم نب دز تب هعتاع تنرولاق هببأ نع هو لمح قل اتسع

 لك « هبرت تلاقو مردفلا ننام ثاريما

 مج هرعم "ري تاكو ءاقللا ماو 5 ةيهناىتو اغي زوم حينما ودق

 ديلا الو(نانبلانشعزاشياطال 5 كج ول ؛هتهن ولو رمح ا

 ىدتشو حورام ىطم اف. سزاغ ترفظ نا: كيما كنك

 »دفدفلاممف نب ابكدا رط أمع » هك 5 اهيضااخ ,دق .ة رمح 5

 4# هنغ هللا يضر ئهلا للا ديبغ نة كلط بقانم ركد جس
 نيياانثث ىناانث ىلا رم ادلاخ نب ور مين دمج ةنالعوا ان ىدادغبلا هللا دبغ نيد نيد :فعجيوبا 4 انربخا

 : نإ معيب نإ انلسمزعتسك نفر نب سابع نامه ديع نإ ةحلظ لاق تيا نبةو رع نع دوسالا واانث ةعشج

 هلاك سراي ىجاو لاتق همبسل هل برضف همنبس ف لو هلآو نطق لم هللا ل وسير لكف مالا ناكو ص

 : 00 !إ * ردن: موي نم كرجاولاق

 ولاني هللادبع ان كيتا وقير دما لقفل برت نيدمح هللابدبع وا 0

 نع ةبتغ نب هللا دبع نب هللا ديبع نع نكليانب هللا دبغ نع نيمحلا نب مزامع نعيبااين ىزجسلا ىبحبنب ميهاربا
 ماو فوعنب 000 اونا ماو قيدصلا ركبىا م ! يللا كال

 : ف .هةايلاوعا تبعا و ري 0

 0 1 ا عل 1 دق بابش

 ” ىبنلا 5 فيك د“ نفعل بنز هقرغلا» + نانا نتضراو

 ْ ', ءافحاو ايفا دلو مهنالر دما نا ميهازبا لاقودجاو ماع رادع ملا

 ٠ هب ) تناك يزل ل يعن قزف نبدنذ راش ةكبناغ تيزو لام هما نع ةؤ عنب ماشه نع « ةماساو ا وف

 ١ ْ و هيدر تلاقو مر د فلانا ثاريلا نماهتصح لبق

 . هن رعم ريغ. ناكو ءاقللان عزي +: #4... ةمهن س راش ز وم نج نبار ِدَع
 ديلاال و نانبلا :شعراشلاظال.! «.: هي. .دج ىل هتيينأ ولو رخاء

 ى دش و حموزيام قطاف: راف ترفاغنا كنما كتلك
 دق دفا مّْفناانكل دار طاهنعا ها: هيج ملا اهعان دق 2 نمغكأ

 ضفلا هب ومع .كيلع تاح *« : المل تلت ١ نا كلب ربهللا و.

 ه4( ىميتلا هللا ديبعنب ةخاط زهنس

 رتل هلا زرباو هنا لسو هلي هيلع هاي لعل لبست برك لشلاب ردن و كاك

 «ىدرر » ْ كدي
 هي ةيياسه تو

 10|ا



 <«(00جاط 4 ةاعصلاةنرمم باتكإو >0« <«. ١ ٠٠ « صيخقتلاوم كو ددلا 9و
 نامل ن رفعج انئر يشد نب نافانن نايس نن نحل انن( الا )تلاديعز ركبواو مامالا ديلولا ونا# يبربخا د

 كلن دشنهللوق يلع ورييزلا وادلغ تغمس لاق ينزاملاةورجيفا نع يدج ينثدج يشاق رلا دمج هللا ديعانت

 * تيسن نكل و لب لاق ىل ملاظ تناو ىتئاقت كنا لوقت لسوهلاا وهيلعتلا ليصل ل وسو تعمس اما ريب زباب
 ن هللادبع نع ناهلسنب زفعجانميف رعئادن زيني دلاخانن ىسومنينشنانا مامالا قاجسان ب ركبوا« هاندحا#
 كندشن# لوري زلا هشانو هو ايطت ممس لاقيزاملا ةورج نا نعةئلس ن كلملا دب هدج نع يشاق لادم
 * تيسن نكل و ىلبب لاق ماظ ىل تناو ىنات اقتثلنا لوقتن لسو هلاو هيلع هللا لص هتلا وسو تعمس امارييزإب هلل
 مر د نب سابعلا نع كلب ريشانمىفا ىنئاهح ىدنساالا دنت ني رمت انءنيطمانميزملا هللا دبعنيدحا دمج وا انندح 9
 (:)4لا وديار خش ةيفص نا لتقل يلع نان ذيع لؤاتل زوم رجاءا هانا ىضر لع دنعانك لاق رذن نب ملم نع
 * ىتمم ناويزاوحريوزلا ناوىراوج ىلكتل لوقلسو هل اوهيلعهتلا لصاللا ل وسر تعمسرانلاب هورشبو

 نع مضاع نع ةيلسن دام اتت لاهنم نب جاجحانت زيزعلا دبع نب ىلعانا :قاججسا نب لص اكوبا خيشلا 4 اندخا»
 رابلا ةيفصنا لئاقكنهب يلعلاقف بايلاب ريبزلا لتاقنا هنعّللا ىضر بلاط ىبا نم ليق لاق شيبخ نررز

 « رِيزلا ىراو+ذاو ىراوح ى لكل لو ل سومأ او هيلع ةللا لص هللا لوسر تعمسب

 دم ان ىذوعسلا نوع نب ةزمج اين' ىرضمحلا رفيجوا انث ةفوكجلاب ظفاحلا مراد نب ركب وا # انثدح»
 سلات تنك لاق شبح ن رز نع هوجنلايفا"نب مصاع نع كنز شو ىروثلانايفس انث ىديسالا مياقلا نبا

 هلآاو هيلع هللا لي هلال وسر تمجسرانلاب ةيفصن| لاق رشد نؤ الل يلع لا فدلناقهعصو ريبرلا سأرب يناف يلع دن
 م اجرح مل ناو يلعنينم لا ريما نع ةحيصص ثرذاح الا هذه «ريب أ! ىراوحناو يراوج 5 يكل لوق

 : . فردين مسالا هذه
 يئازملا رذنملا نب ميهارنا ان ىزارلا متاحوا اين ى لاب هيقفلا ليعمسا نب ديم نب ليممسأ «انربخا )»

 ٌبلاطينا نب لع تراكلاق ةحلط نب ىمءوم هيمعنع ةحلط نب يبحن نب قاجسا اند ىمبتلا ةماط نب دم ان |

 ةدحاو ماعيف اودلومهبال ميهاربلاقدجاو ماعراذع مللاهت ناك صاقوىبا نب دمسو هللا ديبعنإ ةجلطو ريب لااوأ
 ةماسا واانث ةبيش يلا نب زكي وباانثث ىدنيلا ناءاجر نب ركبوا ان ىنوملادجا نيدمج رهاط وا« ربخا »

 ١ ورانا ءرشن:اللاقو هلذفأب يعط نذأتسا زومرجنباناليقةلافلادسايفد(١)
 !لِع تميس يب زاملا ةورجيبا نع ه دج نعىئئاقرلا دمحنب هّيلادبع اذث ناملس نب رفعجانب ريشل نب # نطق 9

 لاق يل ماخ ٍتناو يناافت كنا لوهت لسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمساما هللاب كل دشن ريب زاللوقب
 01٠16 رفعج نعيفرعلا دب زب نب دلاخ مبان « وتس ركيلوىلد
 تميس رانلاةينيصنب| لاق كنهيلييعلاقف بابلإب ريب. زال لتاقفا مل ليق اقر زنع مصاعنع ةملسنب دام زف
 نعم رغد يروثلا نع يورو# ريب زلاىراوح ناو ىراوح ىو كتل لوقت ميسوهل اوديلع هللا للص هللا لوسر

 نأتي زوم رج ماخلق دئعانيك لاق دب زان مليم نع جبب د دنب سابعلا نع كلب ريش ماو رو# موحن مصاب

 م ةحيعص_ث ب ماا م ذه « رانل ابمورهيودلاون.ذياارخف ةيفصنبا لتقأ لعلاقف
 7 هايس سم ٠ هس

 74977 "هناا 9 2 يارس ممم 59

 اتت مة

 4 1 6 حطو سم مم ولا صم



  لأجا ةكرعم 0

 0(«4 جالا «ةناحملا دف رسم باتكل. حط 4 صيخلتلوم كردتلا»
 5 اوطل ثردحلا كو ةالجرورسس شم وب لجل ماطخيذخا وادي دشالاتقاولتتفاف لمجلا وب كلذو اوهتلا

 00 « لف مهنى نم لج روهوزوم رج :نباهكو دافام زهنم ريدا قدر مخ

 ماعم راذعا نب ةعسراتث يك اطن الا ٌءاذ رخنب نامءانث نادم بالجلا نادم نب نمرلادبع# انربخا وف
 تناوانا تتكموب ركذاما ريبزالوع لق لاق مزاح ىلا نب سيق نع دلاخينا نب ليعمساان' دياعلاناملس نا
 ْ أجرت كلامرلا ىنعنعامو تلقف هبحا لسودل !وهيلعشا لص هللال وسر كل لاّمف راصنالا نمموق ةغيقسفف

 ا ٍ  رييزلا مجرفلاق ملاظ.تناو هلت اهتوهيلع

 1ْ ,مصاعوت ونالت ىع ىئثاقرلادمح نب كلملادبع ةبالقونا انثدا دس ىرطنتلا ميعنبدحا نب دم نيسملا وا « ينربخا »

 |[ رييزلا تدهش لاق لييبا درسالل ىف ن٠ برحينا نع كلملادبعهدج نع ىشاقرلا.كللادبع َندمحْن هللادبعاتت

 اظل تناولت اهب لو سو هل او هيلع هللا لص هللالوسو تممسله هللا كدشنا يلع هللاتق ايلعددرب جرخ
 ْ نبدي هنع ىوردبف دوسالاى بان برحيلا نع حرص ثردح اذههافرصنم رزلا ضم مر كذا مكامف

 : * دحاو دانسا ىقةلاَضف نب لضفو ريمَملا سيبص

 [بمجح نب ّللادبع انثهباتك ل صا نم بتروماملا لدملارطنم نيدم نب رفمج نب دمت و رمعوبا كلل ذب 4 انئثدج ل

 |[ تعمسو باجنم(لاق) ريقفلا ددزب نعينا ينثدح حلجالا نب هللا دبع انثثراحلا نب باجنمانث يمشاملا راوسنبا
 | ىلع رببرزلا مجرامل ريزلاوايلع تدهش لاقىيبدلا دوسالا ىبانب بح يلا نعاميجهب ثدحةلاضف نب لضف

 .ميلع هللا لصوّنلا ل وسر نمهتعمس اثر دح لعل رك ةلاّدف كلام لاف هللا دبعهنباهل ض رمف فو فصلا قشي هتباد

 اذه هللاحل ميو سانلانوب حاصتل تئج اعاتئج لاتمالولاق هلتاقاالفدل ملا تناو هنلتاقنل لوقت ىلسو هلآو
 [همالغ قتعاف لاق سائلا نين عباصت تح قو سجرج كمالغ قتعاف لاق لئاقاالذا تفاحدقلاق كبمالا

 | ريغ نم كلذ اههنع هللا ىضر يلعل ريب لارا رقا يوريدقو*هس رف لعبه دف سانلا ما فلتخاف فقوو 0
 « تاياؤرلاوهوخولا هذه

0 

 م« ىنربخا »
 | نبا هك رداف أم رهنم ريب للا ىلو و هيبفو «ثي هحلا الجر بتر وعبس ذعم وب لمجا ماطخم ذخا و ! دي دش
 ْ باها ردح

 مسملأو نا تفك موب زك تاما ري زل يع لاقلت ىسقزع دلاخفان ليعمسا انن دياعلا ناملس نب © دمع 9و

 ْ تناوهلئاقتوهيلع جرختس تلا امل لاف ينمنع امو تاقف بح لس وهلآو ةيلعللا للص هللال وسر كل لاَمف

 ْ «رظن هيف ثيردحلاو ف رميال دياعلا ( تلف ) هريب ىلا مجرفلاق ملاظ

 |,ت دهش لاقردوسالا يا نب ببرحيبا نع كلملا دبعم دج نع ىنئاقرلا دم نب هللا ديعانب ليبنلا « مصاعوبا »

 ا نيل

 ١ « حيمص هاف رصنم رييزلا ىضم مير كذا لات ف ملاظ تناو

 «ثيدحلا ريب ٌنلاوايلعت دهشلاقدوسالاينانب ب رحيبا نعريقفلا دز نعيبا ىنثدح سلجالا نب م هللا دبع»

 ا - « ناتو

 تو ل 2-0-7 0-3



 دع سيسي

 *هأسنلا مهنى ركذت هللا كلتا اري رلالاقه رضو ري رئابردغاقارا رم كلل لمف ىتح ررزلا هن فككتلا كرك لاق 1

 نبرمتانن ىناطلا يحن نباي ركز نيكسلا و اانثىربربلا داج نب ىس وم نب دمحانثدادغبب عناقنب قبلا دبع انالبخا )ف

 «() جو  :هةلاقملاة رم كاتكإلا 4« 0 .٠٠ ه قلل م ىكردتللا#

 | ذهنا ىبب !.لاقق هيلا ىصواق هللا دبع هنا زييزلا اعد لكلا موت ناكانمل لاق هنن نع نع ةورعنإ اشم اس لع

 ىاق.ىند ىت ' ا رظنا تللقالو تلعف امانا امولاظم ناتقاالءتلتق نثل'هللاو'مولظتموا ما هيف نراقب موبي ْ

 » تلا ائامو قلا قلاوهو هنميلا مه اعيش عداألا
 نع سلوب اح انو تطورت جلا دبع نإ هللادبع نب دمحم انابوتنن ن يدم نابملاونا «انثدخ أ
 ِ « هلثتق ميع ى نم لجر زوم رج نا ةكرداف امن م لجل و ريالا نىلاق باهت "نبال

 نبزرعلا دبع انت ” ىرورفلا دم نإ ٌقاحسا ان ىدج انثىتا رعشلا دم نب لضفلا نب ليعمسا ©« يتربخا»

 «لؤفت لعج لما موب ريبزلا ترصتا الل لاق هيلا نف ئملسلا زيزعلا دنع نب. ديس انآ لق نارتعأ

 ردا حو * ىققات يلع نا ول كئلع دلو ' ْ

 ء ' * + روم رح قا هلق نا"نشنبل أ

 ع نيكد نب لضألا تمتتس لاق داغر نآر بم نب دمحأ 0

 « نيثالثو تس هنسٍب جر ىف ماوعلان, ريزلاو ةحلط ]

 (اولق) هخويم نءرم نيدمح ان“ جرفلانن نسطلاخ مهملات لمت ينابتتم الا هللادبُغ وبا# انربخا ف ا

 سرق لغدف وادع ةنسلا هلهنم ةارصالا ى داجنم نولخترتتمل سيما مو: كلّدَو لاو ريتذلاحرخ

 مويا لك لاقريزلا نةورغ نء(ركَذَو )كانه نفقو عابسلاي داو لفن دملاؤحت اًتلطنم راقنتاو ة:هللاقتإ

 را لوقا هللادبعن تا تعصم تسول ب0 نيشلا لعداز دقو جا

 ْ ْ ' * هنس نير شعو عبسنب اوهولر ذب ماونلانب 1
 نكللا دعاك هللا دمع ' ميهاز ال (الاق )هولا ركبوناو قاحسا نب زكبوبا خيشلا # ان 5005 3

 رف دقوتللاة لعرب نا لبق لاقق ب متالتقأ لتمر ”الوه لوقوع انا بعتها اص الآ سازغ

 'آ

 ريبرلاو ةخلط ت قؤاصقن امغانق لقى ئلا:ةغسلا يف تعض لاق نينتم خب كلم ئادج ىثادح لاق نيطخ نر خزإأا

 يح ميلا هنهدثلا ىضر بلاطىنا نب يلع راسو مبعم ترس ة عدلا اوراس اكضا دع# - ةثئاعوبأ

1 7 | 
ٍ 1 0 

 يتايلاقت بلا ىسواف ةتلادبعا ري لا ارجل حو ناك انو هيا نع ورع نب اشعل لعن 4 اع |
١ 

 53 فلا اًثامْوُبفلافلاوهوهنميملا ِحا 0 : عدااليناقىفدرظنا |

 هيام 000 رمانلل لمقتل ل

 © ةفايبمااو

 !اوسانإ سلاحا د

 اد

 دق هد رفظ 1 ربي زلالبقا لاقو ىبب متالتقا اخت زاد اله لؤمت نوع اننا م 6 ئيدضالا' د :

 | الانفارلشماف 2 5 كلو ضدي طرراام 5-5 ناس بادن ةكع ةغثاعور 3

 أد

 و 0 8

 ريو. اان تاسازا##

 نإ 2 وجب بم



 -تكاقكس أ تلال تول س دفا "ذه

 0 هل

 1 دعو 0 د

 4029 ماسة رتباك ول 428 ع سبا ىقردشلاو
 اكن ىدثكلا ديمس نر هللادبع ان ىدوراجلا رضنلا نب دم ركبوا اشن يناه نب ملاص نيدمتم انندح ف
 !-هنيلوف هنعهللا ىذ رايلع ثغمس لاي ركشبلاةبالع نب ةمصلع ىنثدح يب زنعلاروصنم نب رضنلا نمح رلا د وا

 يح ثردح اذه» ةنجلا يف ياراج رييزلاو ةحلط لو وهو ملسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر يف نم ىنألا

 0 دانسالا

 1 0 ار وا كي اولا ل ا

 ط رش ىلع يمص تينت ذنبهم لثثلا مهنرافكلاذ لسسو.41و هني للام للا لور ىراوعاوبست ال

 «ءاعرخاو و لسم

 ماش انن مزاح نب دم ان سيرها نب قاحسا انن زازقلا نانسن دم انب بوعي نيدمجسابعلا وا 4 انمدح

 ةادغيف ملسو هلاو هنيلع هللا لص هللا وسر ينلسرا لاقتمللا ىلغ وسلا نب هللادبع نعهسا نع ةورع نربا

 هدير ضم قداتنساالا يمص تنردحا ذه ةةيالث انرصق فاحللا ىف ىنلخدافهفاخ قفبانن ضعب مموهو هتباف ةدراب

 نيزيزعلا دبع انب درص نب راض مهيمن وا انا. ىطافسالالضفلا نب سابعا ان لدملا ذاش## نب ىلع « ىندح )ف

 ريبنلا نع ريو لا نب هللا دنع نع ريب زلا نب ةورع نع هم نمي ى هلا ٍلسم نب هللا دبع نب دمحتانم ىدرواردلا دمع

 قيهدراب جارمشىف لسو هل.او هيلع هللالص هللا لوسر راصنالا نملبجر يلع ىدعتسا لاق م اوبلا توبا

 هللا ل وسرهجو نولتف كتمع نا ناكفك را هللا لوسران ىراضن الا لاّقف كراجىلا ءاملا لسرا 39 قيس مخ

 هللا ل وسر ضوتساف كراج ىلا لسرامثردجلا ملي ىتح ءاملا سبحا مث قسا ريزاي لاقو لسوهل اوهيلعّللا لص

 انارو الغ ىموصخ يف تلت +. الا ءذه بسع ال يلا ريزلا لاف «هتح ديزل لسو لاو هبلع تلم

 ادحا ملعأ آل يناف هاجتر خلو دانس الآ مييحص ثيدح اذه ةنآآلا مهني رجش اهف كومكح ىتح نونمؤيآل

 *قيض هنع وهو هيخا نع رييزلا نب هللا دبع ركذ.يرهزلا نع دانسالا | ذه ماقا

 : . هي[ هنع هللا ىضر ماوملا نب ريب زلا لتقم ركذ زيجس
 نب ماثع انن مادقملا نب دمجا ثمشالاوبا انن قاحسا نير دمه انن لدسلا دايز نب دم نب هللادبع « ينربخا ل

 لص ءأيتعلا»

 تمم لوقايلع ثعمس ةثالع نب ةئقلع ىت دح روصنم نب رضنلا نمحرلا ديعو. انن « جشالا ديعس وا ٠

 « ال(تلق) يمص ةنلبا ىف ىاراج ريب زلاو ةحلط لو وهو لسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسرففنم ين ذا

 هللا 0 يب ا كو

 * ( م) لتقلا مم راك ناذ لسو 4 اوهيلع هللا لس

 نغ ريب لا نبا نع هيبانءماشمان مزاحنب دمحشانب سي ر دان قاخسا انن نانسنب دمحانن مصالا 6 انب دج ف
 ىثح داق هفالي يف هئاسن ضعب عم وه و هتاف ةدراب ةادغيف لسوهل او هيلع لص هللا ل وسر ىناسرا لاق هيا

 © حيحص# ةنالث أ رصف فاحللا يف
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 مص سم جل

 «(0ج» . «ةاحملا# رست اتكإف ا #4 . ابنا نك 1#
 لدا قلاو قحلا ىلو ىلا وب . « هت رط: و. هج اهنم لع ماقا ٠

 لجحم مو فراك اماذا. ل وصي. * ىذلالطبلاوروبشملا سرافلا وه:
 لف رمل اهتسيف دساءدرم و .*« . هما ةنفص تناك ء لا ناو

 لئاؤم دج مالسالا ةرصن نمو #* . ةب رق ىبرق هللال وس ر نم هل
 ل زجيف ىلع هللاو فطصملا نع. *- هفينس ري.للا .بذ 6

 لذ ريت وملا ىلا قابس ضب « ..اهثح برملا|هفاس نعتفشكأذل
 لبذب ماذام سهدلا نوكي سبلو * هلبق ترءاكالو مييف هلثم اف:

 لضفا ةيمشاحلانبا اب كلمف و * رشاممِلاءف نرم ريخ ٌؤانث

 ماشه نع رهسم نب يلعانثى دع ننايرك زاد ىضاَدلاىسيعنب دمح نيد ا انث يِضاَدلا لماك نب دجحا 4 انربخا |

 انيلع لخدف جملا نع فختو ىسوا نسب فنا لطةقلل لواعاو نايكي امانا لذ ٍناورص نع هنانع ةويعنباأ

 اومن ركذف فاختسا لاقف ٍرخآ هيلعلخدم تكسف وه نمو لاق ين لاق ىلاقو لاف فلختتسا لاف شب رقنم لجأ

 ىلا مهح جاو تملع ام مريخال ناك نا هدي ىسض ىذلاواما نام لاَقِف منيلاق ريبزلا نامع لاتفلوالا ركذامم ْ

 « ءاجرخم جل و نيخيشلا طرشولع حصص ثيدج اذه هلسودل اوهيلع لالِص هللال وسر

 دلاخىلا نب ليغمسا انانوع نب رفعج انا ىدبعلا باهولا دبع نيدمجانث لدعلاب وعي نب نييملا ايربخا »أ

 *حرقلا مهم اصاامدع نم لوسرلاو هللا وراجتيسا نرذلا نم كابانا ىاب ةشئاعىل تلاق لاق ةو ع نع ىعبلانعأ:

 واو نيغلرتلا لرش لع دعت 6

 0 11 0 00 6 ايبا

 لجح مو ناك اما ال وص *  ىذلا لظيلاو روهشملاسرافلاوه

 لف رمل اهتم يف دساأ نص و" #. هما" ةيفص تناك ءسا لاو ا

 ل'ؤمدم مالسالا ٌةرِصَل نمو © هن رق ىف رت هللالوسر نم هل أ

 لزغ و ىطس هللا فطصلانع « هفييس ريب لا بذ نارك كف ا
 لفر. توما ىلإ قابس ضباب .*.. اهشح ب رحلا|هتاس نعتفشكاذا 1

 لب طيمادامرهدلان وكي سيلو : « . هلبق "تاك ال و .مهيف هلثماف

 لضفا ةيمش املا نبا اب كلمذو * رش اعم- لاعف نم ريخ ك وان ّْ

 انيلع لخ مف جملا ما كنا وصصوأ ىت ّدح فاعرلا ةنس ارنا بارا لاق ناو رص نع همانع 4 ماشه 2

 قف هه تافسا لاذع اهرع لخد مث تكين بف وههنميلاق من لاق مولاقو لاف فلختتسا لاف شي رقنءلجر

 تلعأم ”مديخإل ناك نا مدس ىسفن يذلا وإما نامع لاَ من:لاق ديب للا باع لاَمقلوإلا رك

 اضم تا

 ا 1و يلع لال قا لوس لا هج



 ١ هتنارش ريب نلا راختفا 7 - 7

 4 ناس داثنا ةباحصلا 8 2 5 نلا نبا عامتسا

 4( جال .. «ةاسملا ةفرمم باتكإ» . 4+ ١  صيخلتلا مم كر دتسللا9
 أ نلطلل دبع تن ةيفصيعا نا تملع دملو ركبىلأ تن ةشئاع كتلاخ ناو حت تناكر كب ياةنبا ءايسا كما

 لىلاخنا لسد او هيلع هللا لص ةللا لرنحواتاعاد سايعو بلاطو او باطلادبغ نب ةزمج ىلاوخا ناو
 للسوه أو هيلعاَتلا يسع هللا لوسر ةنباةمطاف اهتشا ناو هتحت تناكرإب وخ تشن ةجدخ ىتحنا تملع دقلو

 ملسوهل او هيلع هلا لص هللا لوسو مانا تماع دّملو ىزملادبع نيدساتنبةبيبخ اهصاما ةجيذنخن ا ثملع دقلو

 ْ لام لع ل زان لووقن تبسي دقو هللدخللا وةبحص نسحب هتبحدتلو ةرهزنب, فانمدبع ن بهو تنبةنمآ

 # راتلا نم هدعمم ًاوشلف

 ْ ازرعفبنا نع ةورعن ماش انتيك( ن نوب اًرايللا بح ندحا انت بوتس نيت سابملاوا 4 انندح »)

 فراق الاول نإ واو ينك نإ وسو لاو هيا ل نبا لاق لاق ماؤعلا نب رس.لا

 | طرش ىلع حيص# معا هللاواللاق كيس الفقع قل او هيلع هللا ليصل لوسو نالمتا هللادبعاباأب

 ْ ' # ةقايسلا هذه. هاجر لو نيخيشلا

 | ةزغ وااتث يزيبولا راكب نيريبزلا هللادبع وانت زيزملا دبع نب يلعانا قاحسان ركب وا خيشلا 4 ايريخا »

 رككىناتنب ءاهتسا اهتدج نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورعن ماشهنع بعصمنب هللادبع ىنثدح ىسوم نبد

 |موهرعشنم مدشن نايحو ملسو 4 اوهيلع هل ليصتّللا .لوسر باكا قم قئلجع غاوملا نبدي لا لسعتسلاق

 نراك دّقلف ةميرفلا نار عش هنمز وميسناجم نينذا هاري كار | يلاملاف رييولا مهعمنلفيهنم نوعمسام طاشن ريغ
 (,نامحلاقف *ىيشونع لفتشالو هباوهيلطلزجيو هعامتسا نحيف لسوول آو هيلع هللا لص هللا لوسرل هب ضرعب

 : لاس عفا لوقاراومادج 5 ادع دافع هما

 ع

 [قزمح ىلاوخاو بلطلل دبع تنس ةيفص فنانا تملع دقلو ةشئاع كتلاغناو قحن زكب ىلا تنب ءاهنا كلما ناب
 مقلو ةيطافاهتبا ناوي دخ ىتمينا تملع دلو ىلاخنبا لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر ناو سايعلاو

 لقا. لاس نع لاق نم لوو ةتيهتس دلو هلل دنسحاو.ةبعص نسحب لشنسو هل 1و هياط هللا لص هللا لوسر تبع

 + د انلاذع رهام ةممأ ىلعيظ

 | يراوح لكل نال اق لسو هل آو هيلعللا ىلصعيبنلا ناريب لانع هيبا نع ماشهانم ريكب نإ « سنوب )ف

 رفا اروح :الرا غلا 4و هلا لسلام ةيلايل >قيتفارم لا زاوح ناو

 0 « ةرصتخياوالب وجا و ( م خ) لعاام

 كتلاقءايسان عر ذنملا تن :. ةيطاف نع ةو عنب ماشه نع بعصمن هللا دبع ىنثدح ىسومنبدمج « هب زغ وا 9

 ريغ مكارا ىلام لاف ريب للا مهعم سلفب هعايسل ط اشنأ ريغ م و هرعشنم ممدشنب نابسحو سلجم ريب لا رم

 0 ا رفلاننارعش نم' نوقتميشنأ امم نين ذ1

 . «ناسح لاف هناوث هيلعل جيو هعامسا

 كدعب لعفلاب لوقلاو هن راوح # هندده و ىنلا دهع ىلع ماقا
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 4«()جو» . هئاعسا رش باك 4019. <« سينا سكر دتلا#
 كل ذغنا نم برضا نأ تن درأ كاف كناشاملاتت سو هلو هيلع هللا لص ىنلا لع ضقو ىتحالؤاسم فيسلاب

 *لجو نع هللا ليبسيف لس فيسلوا ناكو هفيسلو لسو هل وهيلع هللا لص ىبثلا هلاع دغأ
 .:رغر خص وا ىربخا تهت نباانا مكسما دبع نيوللا دبع نب دمح ان بولي نيد سابعلا وبا اندح اف

 يفةو نغ كوا تناك لاق امهنع هللا ىننر يلع نع سابع نبا نع ريبج نيديعتس نع ينه دلاراموه لجتلا ةمو انصيا |
 * دادقملل سرف هريبزال سرفزاسرفالا اتسم ناك امير دم مالسالا

 لاقرب زلا نع ريبولا نب ةورع نع دوسألا يبا نع ةعيملناانث يناانث ةثالعو انك يدادقبلا رمت و[ انندح إف |
 ابي تكلا ةيرس الواهل يع * ةورغ يفاج رع لسودلآو ةيغ ضاع قسما كرمي جيزغلام فاو ١

 ٌقاحسايثا نغؤرمت نب هيو اممانع ىدنزالا:رضنلا نيدعا نب دمحشانث هير ولاين ب دما نب دم ركب ونا انئادح لط
 ءارغص ةمارداب مون ماوعلا نب ري ىللا ىلع تناك لاق ويس لا نإ هللا دبع نب .ةايغنع ةوسع نب, ماشه نع ىزازفلا |

 * رفص مام مييلع ةكمالملا تلزنق اه رجتمم

 نيعبزا ىلع ماوعلا نب ريبزلا ثا ريممسق لاقةنبيع نينايمس ىنادحرب رج نب دمج انثرفعج نبداخي 4 ىربخأ
 * مر دتفلا تغلا

 انن قتلا قاحسا ل دان( الو. ) بوتس نب نمل ماو ىيحم نب دم نب ميغا ربا قاوتسا وبأ# هانربخا
 «. عرد فلا فلا نيرا لعرب زلاتاريم مسقلا يبشلا نع دلاخض نع نادتساتئديعس نةبيتق

 بوسي وا ىثدخ رمزلا نب قيتعاشن يناوللا.ىيح نب همحا اننى تقلا بوقسي نب دما ديعس وب # انندح ف

 ثباايهس ال ريب للا هلا ديعلاق واق هنأ نع ةويعن ماشهن عريسنا نب هللا دبغنب تناننب بيبخ نب ريرلا نبا

 يني لاف هبا نع ثدحي ةءادصلا ءانسا لك نافكلنعتدحا ىحلسول | وهيلع هللا لصتلا لوسر نمي ىتدعع

 نآب تماع دلوارنم لضفاوا اهلثع هتبحص دقوالا ةبحصن ةبحصب لسسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر بج دعا نمام

 ل

 لاقف سوه ا اوهيلغ فا لص يتلا لع شا ه/راخم كبل 57 ةلس.ةرتاعىأ دحأ قلد وكو 7

 لبس لوا ناك هقيسلو لسوهل اوهيلع هللا لص ينلا هلاع دف كلذغا نم برضا نا تدرا لاآق كناشام

 # هللا لتس نق لس

 مالسالايف ةوْزرَع لوا تناك لاق لع نع سأيع نبأ نع ريبج ْن ديعس نع لجبل هب وأعمت ىلا نع# ديمح رخص وا 2

 «ينهدلاراموه ةيواعمواو ( مخ ) دا دّمملل سرفو ريب زال سرق ناسرفالا انممزاك امو ردن

 ا نع دلاجم نمت ةنييعنبا ىن دح (ىبعَقلا )رْمص مئامع مهيلغ ةكنالملا ت

 ريب رلا نبا لاق لاق هيأ ىرع ةورعن ماشه نعريب للانب بوقمرو ا ىث دححى ريب للا بوق ن 0 ' ئ
 ثدحت ةناحصلا ءاننا لك ناقلات كن هحا ىع + لسو هلاو هب لعةللا لص هللا لوسر نع ىنثدح تباااي هبآل |

 تملعدقل وا لثع هتبحص دقو الا ةبدصب لبسوهلاو هيلع هللا ليصالا لوسر بحص دحا نمآم يعاب لاق هبا نع

 | اهب رجتعم ء ارفص ةمامع ردد موب ريبزلا لع تناك لاق رييزلا نب هللا ميويمل كو

 1, تملؤا ركذ»

03 

 4 تي - دديعش عدت 8 0 وزغلوا اختل



 را 2

 ايمن 000

 سلا د هيلع نخ لي و ريصح ف

 1 سو ا ظ

 400ج) فاعمل نس باتكإل ١ م49... 4 صيفنلا عشار تسلا الا
 لع | انهانه هللادبعابا يربي زال لوقت سابغلا تعمس لاق معطمن رين ن :مقان ىربخ اف ريبزلا نبةورع لاق
 *.ةيارلا زكا لعتودل او هيعمل هلا لوس

 ىدبملا ميهنارإ نبدمحاتب ىربنعلا ايركزولا( اننأو )نا>لمنب ميهاراا ندمخاان ذاشج نبىلع  انثدح »

 ناوهو ماوعلا نب ريزلا مسا لاق رهبزلا نب ةوررع نرع دوسالا ىبانع دعس نب .ثيللا انث ريكباشا 9

 لوقتو ر انلاب هيلع نخ ديو .ريضح ىف ؛نيبالا قلق ربي زا معن ناكو ةنس ةررشع نامت ننا زوو نخاعتو نيت اس

 « اذب! رفكاال ريبزلا لوقيف رفكلا ىلا مجرا

 ماشه نع ةماساوب! انن ليالا ديا دبع نبو رمح ىتثدح رب رج نب دما ى حر قابلا فعج نداخغ 6 ىقربخا ل»

 اهنا نع زغ ةؤزغ نوع فاخع لو انعم نيترجحلا ةشنملا ضرا ىلا رجاهؤ رييزلا مس | لاق هيبانع ةورع نبا

 ناكو دوعشم نب نيبو هني خ1 لسو هل اوةنيلع هللا لص هللا لور ناكو لسودل اوديلع هللا هللا لور

 «ّرعش ١ نوللا رمشسا'ةنعللا فيفخت ريصقلاب الو لي وطلاب سيلالخر

 هجوم لاق ىرييزلا هلل ادبع نإ بهضصم انث يملا قااحسا نب ميهناربا انث هاولاب نب ركبوبا « ىتثدح و

 نع هللا أربف عابسلاى داوب ةليغ لتقف ةنيدللا وحن هجوتموهو زومزج ن.ورم همبتف (1) ةئب هلا ىلا ريا

 ةايلخنأب نع زملا مريس هلق دش يورو عيال وتقبل ةبن اهج ضر يق. وزم رنج نو ربع الق اها وديا حا واع همح

 ه رانفسا ضعب يف ةنع هللا ىضر ماؤعلا نب ريب زلا تح لاق لضوملا نه انيلعمدق خيش ىنثدح دلاخنب صفح
 هللاو ثاتف فويدسلاب امدجم هتيأرف هيلا ةنافتلا ينم تناخل هن رتدف'ىف زقسا لاانقف رفق ضزاىف ةنانج ةتاصاف

 هللا روسو عم.الا ةحارجج اهنم ام هللاولاقف كا ذ تيأر دقولاقف طق دحاب امتار ام اراث كب تياردتل

 هللا ليتم يف لو هل او هل هلا نيم

 ةمحتنلا تناك لاق ةؤ لع نع فوسالا يلا عة مملح نباانن يبا اني ةئالعوبا انن ىدادغبلا رثمجوا 4 انريخا لف

 جرن ةنس ةرشغودحانباوهوريبنلا كل ذم. ممسف ذا دق لسو هل آو هيلع هللا لص ادمحخ نرا ناطتشلا نم

 ٠١ هقح يف لعو هل او هيلع هّللاٍلص ينلا ظيعاوم ضب ةركذو ىلع هبلطام دعب لما برم اكران )١(

 لس و هيلع هلل !لبض ىنلا ىضنبأأو امم نينرحنملا ةشبملا ىلا زجاهو ريبزلا لسا لاقهبنا نعماشه نع « هماساوا »

 ة«كَشا رشسا ةيحللا فيفخ. ليزوطلان سيل ناك و دوعسم نءا نيلوهني

 رفق ضراب ةناذج هتاصاف ريبرلا تيضلاق عيش ىنثدسخ دلاخ ترإ صفح ن نع زيزعلا دبع نب « نيكسم د

 اهتأراما ران ]كلن تيازدقل تلو تلق رار ا سرمأ لب ودوم نإ فود جات

 * هللا ليبسيف يسودلاو هيلع هللا لنص هللا وسر مالا ةعلا يشل هللاو كلذ تأر دقؤ لاق طقدحاب

 كلذي عمسف دخن ا دق هسمشنا ناظيشلا نم:ةدفل تناكض لاو ةورع نع هودالا يبا نع #« ةمبهلنا »

 نيبرلا 00

 سس ننيستح ضن نت فب جي ب ب يي لا

 نم اسر تيت: يم

 كندا 1١ لا ل دل



 نوورح نجح

 «(0ج» ' .« ةناحصلاةفرمم باتكإ» ٠ «+هدط . . « صيخلتلا مم ك مددتسلا »ا

 باتكيلا لها ركن دحاذا ملسو هل اوهلع هللا لص هللالوسرلاةف لكنت ام ادهشا ابي دوببلالاَمِف ملسو هلاوا او ْ

 نع ىو اهرلا ة ديبع نب ث راملاب فرعي ثي دج اذه ه هلس رو هبتكو هتك المو للاب ان ةمأ.اوا رق اع د

 هل يح سحرا نع لإ قلل تزيل سن زج يف: ءانيتك دقو يازهرلا

 مفار 6 ةزانح تعضو نيح لاق رمج نءللا ديعنا ماسلا ةلاق ىرهبزا ع د نع سو نب مد قم رو ريمنبا

 « ثيددملا ركذو ب دخ نإ

 ب46 لس و هل اوديلع هللا لص هللا لوسز يراوح بقانم رك ز زو

 * ىصق نب ى زعلا دبعنب دسا نب دلي وخن ماوعلانبريب لا هتمتناو

 لاق هيبأ ن نع ةورعنب ماشهنع ةماساو ا انن (الاق ) ديعس نب هللا دبعو هللا همحر يلا ى ” دح لينح نب دما

 * هللا ديعأبا اب ماوعلا نب رييزال ليق كوم يلا مو ناكاس

 ةيفض نيوبللا الت كيب ديلان صن بو نما نأ, سال مب يا ركب ( "دع ٌْ

 * فانم دبع نب بلطلا دبع نب ةيلاعارماو ة سه زنب فانص دبع ن بيها تن :. ةلاهامما و بلطملا دبع تي

 لو ةبيش ياني رككابا ثعمس لاق ىضاقلا دما نب دامحانب ئماتلانجرلا دبع ن ديلا دبع ين رجا

 * ناتسو مضب نا وهو لتقو هيدي ةتسن اوهوري لا لسا لاقةو ع نيءاشم وع ةماسا زنا ىنث دج

 دحاو لك غلب ريب نلاو ةحلطنا ريك نب هللا ديعنب دمحشانت ةبيتقنب ليعمسا انا قاحسا نب ركب ىبا 4 ان دح إف

 * نيتسواعلرا امهم

 ريبزلا لتق لاق يريب ىلا هللا دبع نب بمصمان:ىبرملا قاحبسانب مييهاربا انب هن ولاب نب ركب ونا 4 ىث دح ف
 * نهاطلا ابا. ىنكنناكو ةنسنيتسو عبس نا وهو

 لاق ةورع نب ماشه نع ةماساونا انث نافع نب ىلعنب ,نريملا انا بوقسي نب دمت سابعلاوا 4 اندح »

 روم اثدح باتكلا لها. مكتدحازذأ ملسوهل اوهيلعهللا لص هللا لوسر ,لاتف كبت م اديبثا اناى دولا لاَمف

 سنوي نع د انبساب هانبتك دقو يواهرلا ة ديبع نب ثر الاب فرعي اذه لردك ا دار تاما

 *ى رصهرل ا نع
 د ىدسالا نادبعوا هت ناذزسوملاو اوهيلع هلا لص كال وسويدراوفب ماوعلا نبريبزلا رؤس

 هيس ةرشع نامت ن ن اوهو رمل نينسل ذاعن اوهو ريئزلا مسا لاق ة ةورع نع حوسالا يأن 21 ثلا د

 « ادبا رفك أ ال لوَمِيِف رفكلاىلا عجرا لوقو هيلع نخ ددو هريصح يف هقلمب هم ناك و

 مياقلا ولا هايسدق لجرانت نا ىرابمنب هللادبعنب , مساقلاا روب اسي دخ ن هللادبع مياعلاوباه اننا ِ

 أ ىباانت ىنارحلا دلاخنيرمجنب دمع ةنالعوب اننى دادنبلا دمحنب دمج رفعجوا بسنتلا ا ذه ركب 4 انيدخب )ف

 * ريب ىلا نب ةو عنب لفو'نب نمجرلادبع نب دمش دوسالا وا انب ةعيجلن | اين ١

 نول دبعانن هن ولاب نب ركبوا( ىف ريخ او )لبتح نب دنا اننادمجس نب لضفلا اني امؤملا نب دمج ين:نيخا »

 2 هق 0 ريبللا بقانمإ»
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 ملال وسو ىخاو ةمثح ىلا نإ قالت تا ةيودعلا ةمثح يا تب لقال ارغادمهو خا رحجملا ةشبملا ضرا |

 « هيزانجيالا مسماالو بخلاف كدازع وم قيملاملا تكيف واع ةنتفلا |

 |( رتاطمر زم راع تل ةحيصرخ تناك لو مسد و صاع نع ها نع ء رسولا نب هللا دبع نب رصاعانث ى مح 2

 ٠ » ةباحضلا ةف مغ باتكا» 4 « صيختلا مم كر تسلا # 00<

 امد ةعيلو نب ىصاع ملا لاقنامورنب لاصدم ىئدفس رم نا (ل لاق ) هبسف ىلا عجرو هبأب ويف

 لا ةمير.نب سمأع وجاه و ابق وعدب نا لبقو رالار اد لسو هلاو 6 تام تاور لخد نا لبق |

 | كة ميو نب رصاعنلكو ىراصنالا حرش نب رفنلا نب ديزنو ةعيير نبرماع نيب ملسو آو هي لا للص

 [ لتقام دعب يفوتو ملسو هل آو هيلع هللا بص هلال وسر عم ابلك دهاتنملاو قدنملاوا دحاو اردبدهشو هللا دبعأ

 1 « تجرخا دق هزانجم الا سانلار عشب ملف هتيل م زل دق نراكودهنع هللا ئض ر نام

 | ىراصنالا ديعسنب ىيحنانانوعنب رفمجاناباهولا دبعن دمحم ان ظفاللا بوعي ندخم هللادبع وا 4 انربخا

 نم ىنق ميلا لاقواع دو لص ميل نمىا م اذ نابع لغ نعطلا يف سانلا دخا امل لاقةعس زنب ماع ن هللا دبع نع

 | ريفعن.ديعسانبى ا ىتذح رضع» ىتعلا د 6-0-0-1 ندم نايفسو اان يزارلا ةعر زوا « ىتادخ

 اادبأ ى ودنلا ةع ر نب سعاعنيرالثو نيتسا ةنس ليقو نيث الثو ثالثةنشتاملاق

 ان ةعيملنب هللا دبع انس ىلا انن ىلا رملا دلاخ نب رمع نب دمج انين ى هنا دشبلا دم نب دم رفعج ونا 4 انربخا ل»

 ْ سكنى دعى نم هناحصاو رفعج ل يقل والا ةرملا اوجرخ نيذلا ةشيخلا ىلارج امر 7 دوسالاوا

 ّْ : ظ © اريد ميلا لهأ نمتحز نى سام

 | نيو رات هلادع نيذلاخ ان اولس ندمساتب مالم نينابح نبدمحا انب ىضاَعلا لماك نيدما هانربخا
1 

21 

 ا اههدحا ىلع ا|مهنع هللا ىضر تاخيشلا قشا نيث دح ةعيبرنب ىماعنع باطخلا نب رمنب هللا دبع ىوردقو
 * املا وم وقف ةزانملا مت ًاراذا

 ا 0 هللا دبع انا ى را دلا ديعس نب تامعانب هيففلا لضفلاو 1( رضا) لالا  ثرأ و

 "رسال مر ماك لق شب د , رماع نع هيبا نع ملاس نع ىرضرلا انب.ة ديبعن. ثراملا ان صمم

 | تنل 1210 322 كرك ةزانجلا مذه لكت دمت هويؤانم لحر ل

 ةلاو ىتملا )

 |[4 مدت در »و نامع دم, يفو وار دب دهشو ةشيحلا ىلا نين رجملا رجاهو مرالا رادرلسو هل او هيلع

 * تجرخا دق هن زانجالا سانلا رعشن ملف

 نامعىلع نمطلاف سانلاذخا امللاق ةمسرن هللا دبع نع ىراصنالا ديعسنب ىيحن انا نوعزب « رفعج )

 حبصا ذلو جرخاف كدابع 0 نيحلاصلا يا ةنتفلا نم ينقمبللا لاف عدو ىلص م لبللا نمىنا ماق

 « سيعص « هب زانجم الا

 هيلع هللا لص هللا لوسر عمانكح لاق ةعيبرن, سماع نع هيبانع ملاس نع ىرهرلا انب ةديبعنب « ثراملا )ف

 او 101 عع( قيوفل هلومر تكن ةزادلا هذه رك دج دولا لجر لاف زاب رف لسوف و
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 ع هس
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 <«( جال (ناهملاة روب اكل ١١ ١ هال ١ « سبا كوتا ف
 نب نامع رب هللا دبع نع ةعافر نب دببع نب ليعمسا نع يجينا دلاخننبن ملسمو:ةنواعس نب ريهز (هاوزدق ولا
 يارا ناماس نب ىفامملاا لب ديزل نب نيسان ىلعانن لدعلا ىسومنيدمح ْن . هللا دبع( يف ربخا) يف تادايزب مهثخ ا

 «هوح ديبع نب ليعمسأ نعريهزاتم
 ْن ديعسانثزبزعلا دبع نبلغ انب ةكميزا زكا ناهام نب د نوعا 6 اًنربخاف )للاخ نبلسم # ثيدح اماو

 نينمؤملا نيمازادطسو يفاقم ق تماضلا نإ ةدابعا هنأ نعةعامر نب ديبعن. ليعمسا نعدلاخن ' لضمان و ودصتلا

 لدا ةييلقل ادع ملسو هلاو هلع هللا لدض هللا ل وشر تهمس ىلا لاَمَق هنع هللا ىضر نافع ن.نامع

 »و يتعت الف هللا ىصع نم ةءاطالف نوفرمئام مكإلغ نوركتو نؤركشام مككوف رعب كاجر دسم قاوم
 عيحص د انساب ثيدحعا اده ىوردقو# افرح ناو هعجارا# كيلوا ة: اوم هيواعمزا هدب نست ىدلاوف مكسفنا'

 * رصقخم نتعالظتمنافع نب .نامعلع تماصلان. ةدابع دورويف نيتيشلا طررش ىلع

 ىتدح لالب نب ناملس اننا نيدلاش انثىزو دلادمم نب سابعلا انث بوم نيد سابعلا اب «.هانثدخ »|

 نماجاح تم اصلا نب ةدابع لبقاكاق هللا دبع نب ندا: حلمك نم ولا دبع: نع رعيتانب هللا دبعن كنرش

 *: كرر دلغا ركدو:|لظتنم نافع نب نامعىناق سدا مدقمت جفسمافلا آ

 دمي هنع هللا طر ةعببر نبنصاع بقانم ركذ ]تع ظ

 سدو ا ناك قاختسا نبا نع ريكبنب سن وب انث رابملا دبع نيدمحاانث بوس نيدمح سابعلاو ا # انثدحتا» |
 ٠ * ةعير نب صاع ةملسيا دهب اهمدق نم لواذاكد هيلسوا نرساسلا نس دفا ١

 ةدعب رن صاعلاة رمح نب دم اننأ عمرفلا نب نيسحلا ان مهلا نب نسححلا انب قارصالا هللادبع وا < اندح »|
 ليف ن باطخلا الع ناكو نابدعزب دعمىلا تستلارك ذو نامالس ريجس رب ةعجر نب راع نب كلام
 م 2 ركذ ىلاعت هللا لزاا ساطأتا ن صاع هل لاقت نك باطما هان ةنسر نب صاع هقلاح التو /

 اوئتفت الف »

 *# كفيعص ونه و دقاو نبأ 1

 ينالاقف نارا 5 طسو يفامعاق ماك تماصلانب 5 ةادعزا ةعافر نإ ديبع نب ليعمتسا ْن ع 03 ىحن لا بم 2

 نورك ام كن وفرعب لاجر ىدعب ن م مروما ىليس لوق لو هلاو هيلع للا [ض هللالوسر تعمس|

 2 نم هن واعمنا هديب ىض يذلاوف يكسفا اويتعلالف هللا سويا 4

 #« افرجع ن اع ةعجارأ

 لاق هللا دبع نب سه زا نع لمكم نب نم رلا دبع نع ر جين( نب هللا دبع نب كلي رمشن ع ناملسانن كك نب 4 دلاخ : ْ
 *« ثي دملا ركذوالظتمزامع ىناقةنب دملا م دق مث جن ماشلانماجاحةدابع لبقأ |

 هنأ هقس ر نبب رماع ]جس ا

 هللا لمص هلال وسر لخ دينا لبق لسا مث باطلا هابنب هفلاحايف قوت نب باطما تفلاح « ى دقاولا لامثإل
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 ايف ناخنالنا ىلعةعبيلا 2
 هلل

 6 عوج © سكارو مم »6 مال ةمرل

  كال1) .ةقاسيوش بكل: 423 ٠ سس عكر او
 ْ . *ب هاج رخو نيغيبعلا درع لع ميبعص ثيدح اذه»تاونغ

 | دها# نع روصنم نعربرج انثديعس نب ةبيثقان* ينقثلا قاحسا ندمان“ ظف اهلا بوم, نيدمح «ىنربخا »
 * هللا نب ديفهقشن دقزاكو تماصلا نب ةدارع ىلع تلخ دلا# يسودلاة يما يبا نب ةدانج نع

 نع ىركشيلا ناهلس نع ةداتق نع نابيش اندم نب نيسحانث يلع نيماشه انئلدعلا ذاش#- نب يلع # انثدح

 مثال ةمولهللا يف اذن النا لع لسو هل اوديلع هللا ل صدّللا لوسر انعنابلاق تماصلا نبةدابع نعش الاىفا

 * هاجر خلو نيخيشلا طرش ىلع سيعص ثيدح اذه
 انثةدجم نب باه ولادبع نب دما ىنادح يناج رهملا قاعسا نب بوقعبان“ ليعمسا ن وريوا# ىنادح وه

 ةيسارفلا ىو ةدارع نعاةيبزؤا يف ذل جرغ نيف نب ةدانج ىن دحب راشب نب هفادص نب رشن ]تت ةرينماو ا
 هللا لص هللا لوس ردي ىلع ملس ادقو لجرلا مدقأ ذاف ل فش لسو هلاو هيلع هللا ىلص تالوسب فيرتاك لاق

 تنيلايف ئمناك الخ روس وهل اوهيلع هللا قصها لوسريلا عفدف نارها هنلميلانم لجر ىلا هد مس وهل ”اوهبلع

 كتاف اظاطعاهنم  :نسعتا الو اهنمدوجاا :تيرام, اسوق يلا ىدهافاّمح هيلع ىلزا ىارف.نارّملاهتأ رقا ثنتكو

 اذه» اهتتامثوا امسدلقت كيفتكنيب ةرجج لاقف اهف هللالوسراي ىرتام تاتف لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر
 *: ةأج رم : ودانسألا مسيح ثردح

 هللا دبغانت ىصيصملا ريثكح نيدم ان ىدلبلا مشيه ا نب ميهأربا انثدادغب يملا سابعلا نبةزمح# انربخا »

 نبنامع ىلع ل خدهنا تماصلان ب .ةدابع نعرباج نع ريبرلاىلا نع مييثخ نإ ن امنع نب نمحرلادبع نع دقاو نبا
 نوزكتحام مككوفرعب ىدملءارما ركيليس لوقت لسو هل اوهيلعهللا ىلص هللا ل وسر تعمس لاف هنع هللا ىضر نافع

 هاجر خ1 ودانسالا يي ثيدح اذه# هللا ىصعنمل ةعاطالف مك كلذ كردا نفنوف رمئاموكيلع نوركتي و

 دقو

 1 ' « ( م خ) تا وزغ تنس لسو هلو هيط
 * هللا نب ديف هَمْس دق ناكو تداصلا نب ة.دابع ىلع, تلخ دلاق ةيمايلا نب ةدانج نع دهام نع # روصنم ف

 ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسرانيإب لاق ة دابعنع ثمشالا ىلا نع يركشيلاناملسنع 4 ةداتقإ»
 ٠ * ( م خ ) مث ال ةمول هللا يف فاخنال نا ىلع

 هللا لوسر دب لسع لسا دقو لجرلا م دسق اذافلئش لسو هلآو هيلع هللا ل هللا لوسر ناك # ةدابعنع »

 هيلع ىلا أر فذ ارملاهلأر قا تنكالجريملا مف دف ن.ارّملا هملعيلانم لجرولا .همف د لسو هلاو هيلع هللا لص
 تاتف لسو هلااو هيلع هللا لض هللا ل وسر تافافاطعاهنم نسحاالو اهنم ذوجا تراراماسوقيلا ىدهافاّتح

 « ين الوملا ةرينملا وباءاور حيي ابتقلمتوا اهت دل كيفتك نيب. ةرجلاقف اف ى رام

 لخ ذ هنا ثماصلا نب ةدابع نع ةيماينا نب ث دانج نع يسن نب ةدابع ىنث دحراسن إب هللا دبعنإ © رشد انب
 لباب و ركلشلاه مك وفرع ى دعب ءارما يس لوش ملسودل اوه لعل ليعمل لوسر تعمس لاف نامع لع

 نا 0 (ىخو



 00 ١77 7 1 0 1 12ز 020 ز 2 2 زةذ أ 1 |[ 0ةز0زة02ةزةزةزة2>ة020><30>20>0ز0 0 زةزة020200 5 نع

 دف 001:77 ]| ]| ]| ]| ]| |] ]1

 20ج هيد «ههاط ١ « صيخللا عمك ردتسلا»

 نبرمتمملا ان“ ةديبع نب ديبعانت ىلاهبص الا ةلثان نإ ميه ارب انث قاربصالا هللادبع نيدمح هللادبع واهي اثدح

 مكلام راصن الأ رشغم اب م 7 :ةالم نا هيبا نع تماصلان ب ةدابعنع بئاسلا نب هاطعنع هيبا نع نايلس

 هللا لوسرعم ردب موي اهانيضم !لاق حضاونلا لعالبفلاق ةجاحلا ةدابعلاق شبرقنم مكنا وخا عم وتان الل

 «لسوبل اودهيلع هللا ليم

 ءاطعنب توما نع ةعدرن ةركضاش فورعم نب نور اها تااغ نيد انن لدعلا ذاشمج نب للعم انيدح 9

 * مرات » هللادبعزب رمتو تصاصلان ةدابعربقلاق

 يلا نب ىبحن نع صاوملا دابعانث رهسموا انث نيسحلا ن ميهاربااشي نادم ظفاحل اديبع ندا« ىندح#

 «تماصلانب ةدابغىلع تلزن سدقملا تيب تينااذا تنكلاق دوسالا مالسيبا نع ىتابيشلاو رمع
 ةفاضلا نةدابع تاملاقريك ن هللادبع نب ىيح انئىدبملا ميهاربا ندمج ان ماغنب هللا دبع# نعل ِظ

 *« ةنسنيعبسونيتنا ناوهو نيثالثو عبرا ةنسةلمرلاب نيطسلف ضرا قماشلاب

 مثيلا ان هنو رم نب دم انثنيذر نإ يلع نب دم انث ىلاعت هللاهمج ديبشلا سابعلا ن دمج هللادبعونا # ىنادح ©

 *ةنس نيعبسو نيتتنا نباوهو نيثالثو مرا ةنسام نفدو سدقملا تيبن تماصلا نإ ةداع ينولاق ىدعنلا

 اف نئنوفلاكراذم نب دا قشمدلا و رمح نب نم رلادبع ةعرزوا انث بوسع نب دم سابعلا و أ# انبدح ِِ

 ءايشاةيوامم ىلع ر كلا تماصلانإ ةدانع ناهسا نع بيوذن ةصيبق ن قاحسا نعنانس نب دراانتةزمج نب ىيحب

 « كيلع ةيواعمل ةرصاال فرصناف كلاثماو
 ةماسا نع عيكوو ةماس ,اونا انثريمت نب هللادبع نب دحتانث ةبيتقنب ليعمس:اانا قاحسا نب ركبوا انربخا
 هر نغدق ناكولاق تماصلا نب ةدابعنع ديلولا ع نب ةداع نا

 هللا دبعنب صاع» ١؟أمف تلاضرا هللا حبمف ب باعيتس الافو ( ١(

 « س دقملا تيس نانكسن سوا نب دا دشو تماضلانب ةدابع ناك لاق لوحكم نع « روت
 ىلا ةجحلا ىف انج رخلاق هسا 9 هللا 237 هيخا نع ةملس نع كلام نب مك ديعم نع *© قاحسا ناو

 * تماضلان ةدابع تراها فوعىن تيقن ناكف ةبقعلا يف سو هلآوهيلع هللا لص هللال وسر اهيفانميإب

 تبااذا ثنك لاقةؤنالا مالس نا نع ف : ابيشلا و رمع ىلا نب ىيحب نع صاولاا دايعانم 6 رهسم وبا

 نيتسانباوهو ةلمرلابني الثو عب. را ةنس ةدابع تام ريكب ن نالاق تماصلا, ةدابعملع تل زن س دقلا تيب
 « نس دقلا تيس يفون ىدعن معيملالاقو ةنسس نيمبسو

 كنكاسااللاقمت ءايشا ةب واعم ىلع ركلا ة دابعزاهسأ نع بدو ذنب ةصيبق نب قاحبسا نع 4 نانسن درب »

 ةرساال فرصنا كل ائماو اهف تسلامض را هللا تطال يلا كلم بق | |مرملابقق ةنبدملا ىلا لحر مْ ض راب

 * كيلع هن و اعل
 هللا لص هللا لو سر منار دقزاكو ٍتماصلانب ة دايعنع ة جابعنب ديلولا نب ة دابع نع دب ز نب #* ةماسا 1
 بسس

 ٠ | تنا اهيف تسل اضرا )١( هللا تبني اليل ١ كم دقتا امرمص هللا ةنيدملا ىلا لحرف طر أسا ال هللاقمت

 جا
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 5 يت ىرذ تنال و و 0 فانم ركذ »

0 ٠. 
0 

 01 تثمع اصلا نلةدابع و

 *(0)جإ» . «ةباحملا فرم باتكإ» 2 «+04» «  صيخقتلا مم كر دتسلا »
 1 * هاجرخم لو نيخيشلاط رش ىلع ميكصص ثيدح

 هي هنعهللا ىضر تفاصلان. ةدابع فقانم ركذ زو

 نب تماصلا نق دابع جر زاخان/ فوع نب ورمزب فوع ن. ملاس ين نمو لاق ةبقملا اودبشنذلا نيمبسلا

 ع هلاوهبع

 |متعسس لوميا تعءس لو لبتحن. دما نهللادبع تعمس لوقي هنولاب ندمجحا ن : دم ركبابا 6 تعمس ف

 أ تي وهو ع رزتشا ىتع ىدحا ئرذب تماصلا ن# دأبع لوقت ةئعن نايفس
 ,ىدحا ىر دب تص اصلانب ةدابع لوق لبنح نيدمحا تعمسلاق دم نب لضفلاان لمؤملا ندم« يتربخا

 * تيقن يمع ىرجش

 ٠رعدوس الاواانن ةعيمل نبا انياب دلاخ نب ورمعنب دمجانن يدادغبلا دمحم نبدمح رفعجوا © ايربخا »

 اذا نمم فوعي نمولاق لسوهل اوهيلع هللا لص هلال وسو اوعباف ةيفغلااو دبش ناكلا سمن يفةو رع

 « اردن دبش دقو تيقوهو تع ابملا نب *ةايحروتم نا

 ,ن ةدابع نعهسا نع سّؤاط ن ا نع نايفس ان يديجلا اننا ىسوم نبرشن اننلدعلا ذ اشمح نب ىلع اني دح ف

 ىلع حبح ثيدح اذه# ديل ول اناا لاقف تاق دصلا ىلعهثمب مس وهلا وهيلع هللا لص هللا لوسر نا تماصلا

 « هاج رخو نيخيشلا طرش

 نيد نع تاملس نإ ةدبعانت ىردسلا ني دانهانثيناداهرفلا دم نب هللاد,عانن يتاهنب لساص نيدمت ىثدحإ»

 « ديلول ابااي تماصلانب ةدابعل ليقلاق ىجدخملا نع زبري نبا نع نابح نع ىيحن ندم نعو رمت

 نود نع 0 راقتماا مسن ونا ا قار الانا ربهم نبدمجا انذها لا هللادبع نب دمحح هللادبع وا« انربخا

 1 ديول ىنكيت 0 ع . نانكس سو 0 دةووساصلاز نق داع لا

 عر بيكي 0 تادع هيخا 1 نم ينزع كلاي 0 قاحسا 0

 ,ثراللا نبفوع تبي ناكف ةبقعلاف ملسودل .اوهيلعّللا لص هللالوسر اهيفانعياب ىتلاة جلا ىفانجرخ لاق
 #2 تماصلا نب ةدايع

 4 انثدح رهف»

 ه4( بيتى دحا ير دب .ىمع تماصلا نب ة دابع زدس
 ,لاّمفتاق دصلا ىلع هثمب ملسومل او هيلع هللا لب هللا لوسرذا تماصلا ن ةدابعنع هيبانع « سؤاطنإا )ف

 هب مطقنم ( تلق )( م خ) ديل ولا ابا
 « ديلولا ابا اب تماصلان ب ةدابعل ليقلاقىج دخلا نع زي ريح نبا نع ناب> نع ىيحبنب « دمحم

 .«درظ

: 
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 2 *(00جط  «ةاحصلاةرمم باتكط «١ ه*ط ... ١ « صيخلتام كرادتسلا#

 هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق سنا نع نأع دج نبا نغ نايفس انن ( اولاق ) راشن نب ميهاراو ىندلأأأ
 ٠ ذلك كرون وتم قايم ايف ةعللس ا ترس لو

 نب قاديسا ىتثدح ةملسن دارج انث ناقل ىرودلا دمش نب سايعأا ا بوقسي نيدمح سابعلاو ا م« اندح

 ةخلط وا لئن هباس هلف | رفاك لتق نم دخا مون لاق ملسومل او هيلع هللا لص ىنلانا سنا نع ةحاطيلا نب هللا دبعأ

 ٠ هج( د دمط رشم حي ثدحلف# هئابجو ل باغ دكر 9

 نع ةماسئب دامج انن يبا ان ن ملا نب دمحش نبرمج انن ىنقثلا قاحسا نب دمتم انث بوسي نب دم « ينربخا

 * ىحضاوا رطف مو لإ رطفال ةنسنيفرأ سوه اوهيلعّتلا لص هللا ل وسر دعب ماصةحلطابا نا سا نم تما ظ

 « هلج خيا م لمي ططرش ىلا جبت يوهناولل

 ثباثث نع ةملس نب ةامخ 3 دسا نب نبت انب يقادضلا قاعسا ندم دييغو سابعلاوبا # انيدح 98

 * هاج رخملو ملسم ط رش ىلع عيرص ثيدحادذه# اقم ذا الو نينثا لع سس اا ال لاف ةحلطإأبا نانا

 ةملسن داج ابربخا كرابملاز | اني ىشيع نب نشا ان: 0 رو ْ

 هللا ايرهتنال أاةف الام وافاخ اورفنا ةنآالا هذه رق ةحلطابا كفرا كلام نب سنا نع تباثودنز نب لع نغ

 هيلع هللا لمص يب لل دبع ىلع تو زو ده كلنا ها كبجرب هونب لاقف ينو زيجج ابابشو اخويش انرفنتسا و هَل انرماو

 اور ردي لف ايف هونق دب ةرب زج اوبلطف تاف رحبلا ازقف آلا كنعو زنن نحو رمصو ركب ىلاو لسو هلآ

 *« هاجر [ؤلسم طرشلا حي ثرفحي| انهم ريت امو مأيا ة ةعبسم كعب اللا هيلع ا

 قيفش نإ :ىربملاننلماش لازُلا لعل هللا دبعان ورع ىرايسلا مساعلا نإ مساقلا سابعلاو ا 4 أيريخا » ]

 هللا لص هللا كوس ىذب نيل ىر ناك ةحلطابا ترا كلام نب سنأانعليوطلاديمجانا كرابلا نإ هللا دبع ان ْ

 ةحلطوبا لواطتيف هلبن عمت نبارظنبل هفلخ نم هربظ عقرب سو هل آو هيلع هللا لص يبنلا ناكو لسودل او<.يلع 1

 ادهويدل رم نود رحت كادْقَلا ىنامج هللا ين اب اذكه إس ودهل اوهييلع هللا لص هللا لوسسر هب تب هردصب 3

 * (م) الج ر نب رثع ذئمو. ةحلط وبا لتمف هبلس هلف ارفاك |
 ان ندب را لس و هلاو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر دعب ماق ةحلطابا نا سنا نع تبان نع ةملتس نب دام ف:

 * ( م) ىحضاو ارطف مو.الا رطفتالا
 * ( م) امهم استانا اقسا ا

 هللا ا رمتتسا لاتفال امنواقاهخاو رفنا ارق ةعلطابا بنا سنا نم دب زن ىلعو تبان نع ةملس نب 4 دانع ف

 هللا لضةتلا ل وسر دهعىلع توزعدق كلا هللا كم رب هون. لاققينو نوجايابشواخويش ان رفنتساو هللا:انرما وأ

 اهبق هونف دب ة رب زج اوبلطو تاق رحبلا اف نآلا كنع و زفن نحت و رم و ركب ىنا و لس و هل 1و هيلع

  لتقنم دحام و.لاق لسو ذل اذ هناع هللا لص يبنلا نا سنا نع هللا دبع نب قاحبا ين دع ةملس نب « داجح 0

 | « ريم ام ومايا ةعيسدعب ألا هيلعاور دق رق

 » بص 5 ١
05 

 يك يدعي رك لل 0 هك تسلا كل
 د ْ

 # رحبلايفمايا ةعبسلا نف . ل ةحاط _ ديننا



 0 8 0 7 5 مم ن0

 « صيخلتلا مم ك و دتسلا » ع

 # 5 دب 5 يم

 رفعج نع قاحسا نب دمت نع يقاكبلا دايزانن لسمنب لعام قانا نب دمج انن بوقعي نيد < يتربخا ف

 )١( رفح لهس نب ديزةحلطو !ناك لاق رفملا ثيدح يف مهلع هللا ىذر نيس نب ىلع هدج نع هينا نع دم نبا

 لوقت نيعم نب ىبحت ءمس لوقت ىرودلا دم نب سابعلاتعمس لوقت بوعي نبدمح سابعلا ابا 6 تعمسإل
 * لبس نب ديز ىراصنالا ةحلط وا

 ان لصاو نب ديعس اش عمسا اناو دمح نب كلملادبغ ىلع ئرق لاق دادغب ساو دمحا # انا 5

 نفذ ىلاخ اذهلاق ل- نودلز هيلع هللا لص ىنلا ثا سنانع نع نيزيسنب دم نع حيبيص نب ىبح نع ةبعش

 نب ميهاربا قاحسا ابأ تءمس اذهلاق *مركحلا قلاق#ميلس ما جوز ةحلطابا ىنمب هلاخ ا ءام

 يزارلا كلاضف ىل لاق لوقت ةرزج اص ظفاملا تعمس لو لوغدلا سابا | انا تممشس لوقت ىبحت نب دمع

 نب دمت هنا لعاف مالكلانسح ب وك رلا نسخن بايلا نسح هجولا نسح خيش كلبقتس رواسب تلخد اذا

 لوا نا ئضمف لاق ثيدملا ركذ و حيبص نب ىيحن نع ةقث ث دع هع لانا ل وا نكيلف لهدلا ىبحن

 جرخ اف ربظلا ةالصا جور ينرظتلا لاقوع !زجا جرخاف هبتكيلا خيبشلا جرخم تلقف لزن نا ىلا ةتمبتف

 خيشلا نع ىزازلا كلضف ىندافا ثيدحام هل تلق م هتبتكام هيلع تأرقف هنارح يف ساجو ىلصو ماقاو نذا

 لثم بختن نم فاي يل لاق م مسبتف ثر دحلا تركذو ةبعش انن سماع نب ديعس عئادح ت تاقف تاه .لاقف

 مدادح من تاقف ! ذه لثع ثدحمال رماعنبديعس نا رعب تأرق م لثم ًارقو هتبذعا يذلا باختالا اذه

 : © لدلك نب ديس انج من لاقف لصاو نب ديعس

 نايل همم اد بارك ونا ءالعلا نب دمحان ::نيطمانم ةفوكلاب ظفاحلا مراد ىنا نب ١ ركب وبأ  يتريخا »

 ةحلط يبا توصل ملسو هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سناو راج نع ليقع نب دم نب هللا دبعنع

 نرم نآلا اذه فرعي ماو تاق مرخا نع هناورو دانسالا:| دهم هبتكل « لجر فلا نم ريخ شبجلا ف
 ١ * سنا نع ناعدج نب ددز نإ ىلع ثيدح

 هلل دبءنب يلع انا.بوي نب دمع انن ىلع انثو ىديملا انن ىسوم نب شب انن لدعلا ذاشمح نب ىلع 4 هانيدح و

 ىندملا هباغلادسا ٠١ ةدحلو لو هل او هيلع هللا للص دللا لودرربق رثج ىذلا وهو )١(

 « مركلايف لاق ميلسما جوز ةحاطابا ىنمي هلاخ ج رخيلف نم ءاشنفىلاخ اذهلاق

 فلانم ريخ شيلا ىف ةحاط يبا توصل اعوف ص سناو راج نع ليمعن دم نب هللا دبعنع © نايس »

 ةحاط يبا توصاعوف سم سنا نع ناع دج ن ىلع نع ا نتا رهتشا ائاوه تاه ةناور *للجر

 : : ( م ) ةئف نم ريخ شرملا ىف

 ترقب 4

 0(6جط  «ةاسملاةةرسس باتكإ» 400:9

 | باوملا درف هلع تملتش ئيحن ندم اذه اول (فوسعتتل انف تيضوولا اهيل ىلقتسا ر واسس تاخدام

 [مسو هل اوهيلع هللا لص يبنلا نا سنا نعنب ريسنب دم نع حييبصن: ىبحن نع ةبعش انن لصاون 4 ديعس)»

 ا

 ك2 ا روزشت رس. مش 1 و اا تسلا - يار نورت سيضس ا ناقتي ل
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 0000 د د د زد ز ز زي 1 1

 ا

 «(م)ج» #«ةباسصلاةفرممباتكط #«#*هد»# #6 صيخلتلا عم كردتسلا»

 تاواصلالسودل | اوهيلعّشلا لصدّنلالوسر ءم مم لصين اكس بعابا نا سبءيباداو نمىراصن الا سبعيبان ديما ده

 هةر لوح اسفل و مجرم

 نامعلا نإ تاملس انب بوب | نب دم انب ةقاسلاب ىثرملا ةيما نب  هللادبع ن دمج هللادبعوا « ينربخاإ»

 سيعوبااعذ كيلا نع هيبا نعىميتلا ثراها نب ميهاربا نب دم نب ىسوم ىنثدح ءالعلاب ىبحلانت ادي ريشا

 : | لسودل اود يلع هللا لص هللال وسر لاقف مه هعنص ماعطل سو هل اوهيلع هللا لص تانري ”ىرامألا ربجنا

 ْ *« ةليمجة نس اهناف ماعطلادنع كلان نادل

 انث يزورملا ةيطع .:رلهللادبع نيدمج هللادب عواااتن ورعلدعلا ىحا رجلا هللا دبع نب دم ركب وا يلربخا 0

 ىوحتلا ذامموا ان صاقو يلا نإ دعس ىلوم هللا دبع نب ماطسا نل ملسم نإ جملا نب ةدبع نبدمخ هللادبعوا

 نيلجردعبا ناك لاقسن : ١ نعةداتق ع نار نب مصأع نءقاحسا نإ د نع ةفيدح يبا نع لهابلادلاخ ن ل ١ لضفلا

 ىف هنكسمو ربخ نإ سبعواو ءابقب هلهاو رذنلادبع نب ةابلوا ار اد ملسو هل و هيلع هللا لص لال وسرنم

 هيلع هللا لص هللا وبمر ليجعتلا ؤاصامو اهههوقناس ام بعنلا لس وهلا وهيلعهللا لص ىننلا عمناولصي ناك

 « هتول دي لسو هلو

 بيك هنع هللا ىضر ىراصنالا لهس نيديز ةحلط يا بقانم ركذ زينح

 ذيزةحاط وا لاق قاحسا نبا نع ريكي نإ سن وانت رانا دبع نإ دما اع بوعي نب دمت سايجلاوا © امادح 5

 ةامرلا نم ناكو بقع هلواران دهش راحتنلا نب كلام نايدع نب ةانمديز نبمارجنب دوسالا ن لهش نبا

 ةنس ةئندملا تائمو اعونىم مدا الحر ناكها ليقو لسو هل او هيلع هللا لص الس إ بايام درا |

 ©« ةنسأ نيعبش نبا دثمو وهو هنعّللا ىضر نافع نيذامع هيلع ليصو نيئالثو عيدا

 ةيقعلاةعبت دهان نم ةيمسنوف ةورع نع دوسالا 93 38 نبا ا ةنالع وا تت تدادنلا رفمجوا 0 5 4

 للا لص هللا ل وسر سبعواا اعدلاف سنا نع هسا نع ىلا ميهأر أن دم ن ىبب ومان ءالعلان < ىبحتإ»

 ةنس اهلاف ماعطلا دنع مكلفا وماخا ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ممل هعنص ماعطا سو هل اوهيلع

 * ناكو رتم هخيش و ىبحب ( تلق ) ةليمج
 سنا نع ةداتقق نب رمع نب مصاع نع قاجسا نا نع ةفينح ىنا نع لهابلا دلاخ نب 6 لضفلا ذامم وا

 هنكسم و ربج نب سبع واوءابق هلها و ةنايلونا | را د لسو هلآو هيلع هللا لص ينلا نم نيلجر دعبا ناكلاق

 لا لوسر ليجعتلاولضامو|هموقناأب مث رضعلا لسمو هل آو هيلع هللا لص ىنلا عم نايلصياناكو ثا راح ىب يف
 « هنالصب لسو هل اوهيلع هللا ص

 4 لاطبالأو ةامرلا نم ىر دب لهسنب لد زئراضتالا ةحالط ونا --

 # ميد ةنس تام ليقواعو سم 5 دا ناك لبقو نبثالثو ثالث ةنس ف نامع هيلع لص

1 0 

 ةحاط ىف

 يرانمن الا

0 

 هكر كبح م ع



 6# ونص 0 يا مو

 ١ يلا 5 ةافو 2 رو سب.عىلا هللا دع تقانم 0 انا 0

 و 1و هيلع هللا لص هلا ٌلَوَسَر سلا 3 , دادقلا نع قاح- ان ريمع نع 0 ,1نعلضفللا

 «(0جا «ةاحملاةف رم ب اتكط 0 ممم. #2 صيخالا عم كردتسلا »

 اهدعب نيلجو ىلع لمعا ال هللاماو ىلوخ ىعمن منا تننظ َّىح ا اق 00 دحن فيك ىف 0 تعحرالف

 ْ 5 اج رخم لو دان ال حييحتص ثدإ د ده - ده د ثا أ

 ا | 7 هع هل ىضر يجرزملا ىراصن الاربج نب سبع ىبا هللا دبع بقانم ركاذ زج

 5 ارد.دوشن مف قاحسا نبا نع ريكحب نبى وانب رابجاديعنيدمحا انن باوومعلا ندم سايعلا وا ا ص

 | نبربج نب سبعو.اسوا نب كلامنإ ورم نب جر زملا نب ثراحلا ىب نمملسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسروم
 ا « ثرالا نب ةيراحز. مشجنب ديز نيورمم

 | مما ردي دبش لاق ةونرعع نع ع دوس الا ين ع ةعيملنا اننيلا ىثدح ةءالعوا ان يدادشبلا رفمجونا# انربخا

 : 33 را نوقع دير د رم نب دبج نإ سعوا يلسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر

 | نميف بوتس لع تأرق لاقلبنخنب دجاانندمم ن لضفلا ان ىسع ن نسحلا نب لمؤملا ندم ايربخا 9

 ّ * ربج نب نجر لادبع همساو ربجنب سعوا ازدبدهش
 أ دجنب هللادبع سيعوالاق ريع نب هللادبع ني دمحم ان ةبيتق نب ليا انا قاحسا نركب وا خيشلا # انربخا

 « نيثالثو ثالث ةنسيف تام ىراصن الادبز نوح نأ

 نإ هاربا ىربخا سنون وبان ىتتثلا قاحسا نب دمج انب ىيحم نب دمت نب ميهاربا قاحساوبا# انربخأو ف

 « 1- نيس نيلارعو نيالثو مواقتس رين :ي نمحرلادبع سبعواتأم لاقر دن

 "أ رمعنب دمحانن دؤاد نب ناملس انن ةتسرن هتلادبع ن دمت ان ىاهبصالا دمحا نيدمع هللا دبعوبا 4 انربخا

 اردن سبعوبا دهش و مهنع هللا ىضر ةباحصلا رابكنم ىمهسلا ةف اذح نإ سينخ و ربج نب سبعوا ناك لاق

 لق رخل بمكل تق نميف تاكو لسوهل اوهيلع هللا ليص للا لوسر عم ابلك د هاشملاو تددلاو ادعاو

 نيثالثو عبرا ةنسسبعو ا تام لاق ربجنب سبعيب | دلو نم سبعي ! نب ديما دبع ىنثدخ رمعنب !لآق

 ةملسمن دمحسو نامنلا نب ةداتقو ر اب نب ةدروا.هربق يف لزرو نامع هيلع لصو ةنس نيعبسن ! وهو
 أ ٠ : * شق و نب ةم الس ن ةملسو

 ان بابملا نب ديز انس يرث وا ان يمرضملا هللا دبع ندمات ينزلا هلادبع ن دمحا دمش ونام انثدح

 ديما دبع : ١

 متمجر ايلف اثمبم لس و هل او هياع هللا لص هللا لوسر ىتثسب لاق دا دقق ن نع قاحسا نب ريم نع « نرعنا»

 | «حيحص هاهدعب نيل ر ىلع لمعاال هللا ماو يلوخ ىعمنم نأ تننظ ىتح تل زام ت تتكتمدع تكلا

 ظ ب[ نيث الثو مي راوا ثالث ةنس تام ير دب ىجر زمللا ربجنب سبع ولا ز»ح
 | هللا ىلص هللا لوسر عم لص, ناك سبعابا نإ سيعىنادلو نم سبع ينان ديجلا ديعانت بابملان « ديز 9

 ىنب رادلخ ديتح هاصعيف هل رونق ةريطم ةملظم ةليلوج رفن هل راحىنب ىلا مجرب مث تااولصلا لس و هلآ وهبلع

 « لس م ( تلف) ةن راج
 يبو



7 
1 
1 

 ديس يس بيسي بيا ا ىلع ع نيو

 «(0)جوط «ةاحملاةفرسم باتك 2م. 4 صيخلتلا مك ردتسلا ول

 هاهوحنواةنس نيعبس نبأ تامءوت تراك نيثالثو تال ةنسكلّدو

 هلو هيلع هلا ليسا لوهر ناءاحاولا رف ل هللا ديعو رين ,٠ مجان نع دج يتدس ولا نا" # لوط

 » كيتع نب ريجو ءادقلا ني ىخا لسو أ

 ةبعش نع دلاخنب ةيما 12 د دلما . ىيح نب دش نإ ىيضانب ظفاللا بوس نب دم هللا دبع وأ 4 ان دح لذ

 1 ليقف ثوغيدبعن دوسألا نااخ اراها عا نفلاحال لاف ةكمدوسألان دادقلا م دقلات ميهأربا نب دعس نعأ

 ةئديكلادوناألا ب سلوعلا رهلاورمت نب دا دتموهاعاو:دوسآلان دادقم|

 لتارسا نا ىموه نب هللا ديبعاتت دوعس* نب د ورع يب وبجلا دمحأ نب دمح سابعلا وبا « ان ربخا »ا ْ

 ىنا هنا هب ل دع امنيا بحا هبحاص ن 4 0 هللا دبع نعقراط نعقراخم نعأ

 كلب دب نيب نو كللايكوتو كني عزت نر ل ا 5

 حيحص ثردحاذه « كل ذهرس و كل ذل ق رشد لسو هل او هيلع هللا لص ينلا تيأ رف كفلخ نم وأ

 ه: هاج رخم لو دانساالا

 ديلولا نةيقتانن ىطوملا ةدجمن, باهولا دعت كب رش ن ديبعانا قادسا نء ركب وا خيشلا « ىب ربخا |

 ندادّقملا تار لاقىلا رملا دشار وا ىنثدحىرضملا م نمر لادبع 8-5 لاق كة نايغ نرررج نعأ

 لشفادع سنحت ةفزايسلا تءاو يش ل لولو هيلع هللا لص هللا لوسر سراح 2
 الاقتواف افخاو رفا ثوحبلا ةروسانيلع تبالاقف كيلاهللارذعادقل هلت اّتف وزغلا ديرب همظع نم تو اتلا ىلع

 * هاجر لو دانس الا حفص تيد اذه 2 رثلاةروس ثرحلا روس

 مالسالا ربظا نم لوا ذوعسمنب ةللادبع ثردح هنعّنلا ىضر قيدصلا ركل ينا فانملوايف4تركذ دقو »

 *لالبو دا دّمْلاو بيهصو ةيمس هماوراو ركب وناو لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسو ةعبس

 فكعرز نع مصاعن ء ة ديازانت ورم نب ةن واعمانن رضنلا نب دما نب مش انن هيولاب ن ركب وا 4 4ءاندجلا

 500 هذ انب ىسرنلا ذيل ولا نب ساب علا ىن" دح لينح نب دمحا نب هللا دعاني دا عع ..ىطخلا ىلع نب ليعمسا ان هللا دبع

05000 

 بو برس با

2*1 

 وح وحن نع نيثالثو ثالث ةنس كلذو نامع هيلع لصو ةنيدملاب نفدو كايا قانعا لع لمح ةنبدملا

 . «كيتع نيريجو دادقلا نيب ىخلا لسو هل اوهيلع هللا ّلص يتلا نا ىوروأ

 * ثوغيدبعنيدوسالا فلاغاملها زعا نقلاحال لاف ةكمدادقملا مدق لاق ميها ربا نب « دعس ف
 بحأ هيحاص نوك ١ تال ! دهشم دادقملا نم تدبش لاق هللادبعن ء قراط نع قراخ نع # ليئارس و

 لق لوقتال هللاو اا لاقف نيكرشملا لع وعدد وهو ىلسو هل او هيلع هللا ىلص يبنلا ىنا هنأ هب لدع امم يلإ

 نيب نمو كلامثنغو كني نعلتاقتانكسلو نو دعاقانهاهانا التاتف كدرو تنا به ذا ىسومل ىس وم موق

 د

 سس مس

 1 مسك و صك :

1 

 0 1 ب نيظا ىف لوا

 3 ص « كل ذ ه رس و كل ذل قرشن ملس و هل.او هيلع هللا لص ى لأ تت رف كفلخ نمو كي دن



 0 00 دادقملا بقانم
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 0 دادقلا هافو

 4 هي 2

 ةيسسيامص ديمو #

 _#(0ع» «ةاعملاةرسباتكإلا  «م2» «  صيخلا عم كر دعنلا»
 دف د وسألا نا هلل يقىذلا وهو ىدنكلا ورم ن ذادقملا بقانم زهوس

 هروب طرا قاعسا نا نعريكب نبش وانثز الا دبع ندا انب بوش ْن دم سابعلاوا# انئدح

 نةعمززب كلام نةباعث نو رم نب ذادقلا مه افلح ن نمو ةرمهز ىثب نم ملسسو هلآو هيلع هللا لص هلا لوتسر

 * كلامنب ةبلعثنبرعنيريهز نب ةعبرنب ورحت نبذ ورطم ن ةماع

 نر ةميسن يف ةوىع نع ةوس الاىان رع ةعيمل نبا انث ىبااث ةءالعول ان ى ةادغبلا رفمجوا 4 انربخا

 *« ورحت ندادقلا مهلافلح نمو هاي م نا تاون هاوار كلر ديدهش

 بسن قاحسا نا لاقلاق يي رفصمملا ٍبابتشأَت ” يرتستلا ايركز نب ىسومانت يئقثلا بوعي نندمجا « ىنربخا
 ينانب دوس الا ل1 لانعو هانم ةهز نب فاشم دبعُري به ون ث وثب دبع نري دوس الا ىلا دا دقلا

 ١ : * فانم دبغ نب سبق

 لاقريفع نيديعس انث ىرصملا ججرفلا نبحور عابلزلا وانت بوق نيدمت سابملا وا كلذ ةحصن# ادخل
 برهفام دمهنم باصا مثميملا ةدنكىلا برهفأم دمبيف باصاف ةيلهاملا يندوس الاب دادتملل ابحاص تنك

 ه هيلا بسن كلذإف ثوغي دبعز دوسنالا شلاذس دكتم ىلا

 | دوساالا نذادقللا لاقريغ نب هللا دبغ ندمان :ةبيتقن لسعحاانا قاحسا نب ركبوا مان الار خبشلا# ان ربخا

 َلاَجَرلا تاقر لع لم فرجلاب كاناسا خب زوم ناكل اون نيئالث ةنمل تامدشم اا يكور

 * عيعبل اي: نفقدو هنعدلل !ىذر نافع ننامع هيلع لصو

 ن ور ندادقلا لاق رمت ندمان جرفلا ن نيل ميلا نب نسحلا 3 ينابنصالا ّلادبعو ا 4 ان هح»

 ةيلهالا ف ىرهزلا ثوهيدنعنل ىلا فلان ناكو دبعمابا كي ناك عاقب ل ةعبر نب كلامن ةبلمث

 ناو داَدملا راهو ورمعنب دادقملاهل لبق مهاب الف وعدا نارقلا لزنايف دوسألا نب هادا هللا ناك هانبتق

 هللا لوسر عمابلك دهاشملاو قدنكلاو ادحاو اردن دادقلا دهشو ٌقادسا نا ةءاور يف ةياثلا 5 رجحلا ةشيملا

 15 وةلاوهيلع هللا ىلساللا وسر باعت نم نر دك لاما نم ناكو 0 وهل اوهيلع هللا لص

 هلا نيا !اًمف مهلا هابا تفصواها دادقلا تننةم رك هتمع نعبوةعن نإ ىسوم انثدح رم نبا« لاق 9

 تلاقىقا نيبجاهلا نو رتمنيعا ةفيفلابالو ةميظملاب تسيل 0ةنسخ يهو هتبمل رفصي سأرلا رعش ريثك نطبا مد
 ٌنافَعن نامع هيلغ لبصو ةن.دملاب نفذولاجزلا اقر لع لمس ةن.دملا نملايما ةيالث ىلع فرجلاب دا دقملا تامو

 '. كلو ُ د
 7-1 هنع هللا ىضردوسالا ندا دقملا ز0-

 والا واسوي اوت 7 وحل :

 9 رول دل مالا نيقاسلا ننئيرالب يددقكلا كللام 5

 0 وط مهلاه ابا تفص واهنا دادقملا تنل ة ةنعركأ هنمع نع بوعي ىتوم انن © ي دقاولا 9

 رم لاما ةمالإث ىلع ف رحاب ٌتامَو تلاقى أ هه ةمزما هئلسو ف و 7 رهصلر قنعلا ريثكأ

 ةئيدلأ 4



 «() ج9 #«ةباحملا فرم باتكإ» -«#4:0» ٠ 4« صيخلتا عم كردتسلا»

 لحرنافعنباوحن اولجر ناو * عببح لتقن نايل ولتقت ناف
 « قارملاو ماشلا لها نيب تمقو ةوادع لوااهما تممسوقاسفلا ركبوا لاق

 تءيسلاق برخ نب ريهزن.دجااش ىوسنلانا رمت نيدمح انثلدملا ميهارإا نبفسوب ندم « ىنربخا )»

 * نجر لا ديعوأ ةملسم نب بيبح ةينك لوقىنا
 هس ا نعنابون نإتباننب نيجرلادبعان ركب نب رشد انءناملسن , ميول انس بوقع نب دم سايملاوا4 0 35

 3 ثاثلا لغلسو هلاو هيلع هللا لص ىنلا عم متدبش لاق ةيلسنبست وم ةياسر لا ١ ص

 ورمعنب ناوفص نع شايعنب ليعمساان؛ناملاولانن ىزارلا ماحوباانن ىرلاب هيقفلا دم. ليعمسا# انندح
 مورلا بيبح ةملسمنب بيبح لومسل اوناك سانلاو يرافغملارذابا نا يحب نب هللادبع نب صاع نع ناملاىلا نع

 # مورلا هيدها2 ةرثكإا

 ةنسةينيمراب ةملسم نب بيبح يف ولاق ريكب نب ىبحن انث يدبعلا ميهاربا ندم انث ماغنب هللادبع# يتربخا
 * هنس نيسمح نا وهو نيعبراو نيتنا

 ينانت نايلو اننا ىيع ىلادلي نيت لس ساونا ان » ىرصلملا ةقرن هذان ا اذ رازعلا نسا نيدمحا # انثدح 2

 انحددزأب .ةرز سود او هيلعشلا لصَّنالوسرلاقلاق ة ةءلسم نب بيبح نع ىبين ةعانق نع لوحكم منعةعرك

 ىتادحلاق ةميملناا انثىرقملا نمحرلاديعولا انث يسوم نب رشب انا قاحسان كتوم امالا خيبشلا# انربخا »

 لاق ودملاىباالف بوردلا بردف شيج يل اعرماهنا ةوعدلا با ناكو ايرلا ةملسم ن بيبح نع ةريبهوا

 هنا هللا مه هاا لا نضيبلا :نمؤيو ومن وعد الم عمتجال لوقت لس و هل او هيلع الص هللا ل وسرت عمس أ ١

 ودهلا ريماطا اينما لذا كلذ ىلع ماميبف ءادبشلا روجاانروجا لعجاوايءامد ندح امبللا لا اقم هيلع ىف او لان

 0 هقدأ رس تيبح لع لخدف

 « عاش لاقف يما نوكي نا داك

 لح نافعنباوجن اواح رت ناو .. ..عييبح لتقن نابلس التقت نا
 *قازعلاو ماشلال ها نيب تعقو ةوادع لوا اها تعمسو يتاسفلا ركب ولا لاق

 اواك سانلاو رذابا نا هللا ديعنب ماع نع تاملا ىلا نعو رمت نب ن اومَص نع شايع نب 4 ليعمسا 9

 ةنمداب بيح فوت يككن يب لق« مورا دملج رثكل مورا | بييج ةيلمص ن بيبح ومس

 2 أ و ني 1 يس

 مهبر دق شيج لع ما ه5 هوع دلا 3-3 ا« ناكويربؤلا ةملسم نأ بسيح نع 5 ريبه نبا يأ لح 5 ةعبج نا و

 هع ديفالم عينج اللوق 4 : هيلع الج تابت رانا ايلف بور دلا
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 « هق حارس ا 8 كا
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 42 وغادلا هنابع ناك ع ذعر عيت



 انحش ٠-٠ بنأذ

 [هلاقيعا لْرْعَنِم تبيع يف نيبو ىفو اذه يما دريف كنفك معاي كنفكا انا لاق راصن ال ا. نمىتف الا لاقاما

 نياك ن فن براحم نب نابيش نورمح نةلئاو نبةبلمث نن بهو نرربكألا كلام ةملسم نب تيبح لاق

 اركب وبالنب 0 راسل ظنلا ٠ 0 انا مامالا ركبوا خيشلا# ايربخا ٍِظ

 «() ج» 4 ةلاحصلاةفرممب اتكؤ «م# <« صيخللا مم كردتسلا »

 « نام مهلك رش ىف هونفدو هيلعاوماقو هورضح ندلا رفنلايف ىراصن الا هنفكف ىنفكف تنا

 سه[ هنع هللا ىضر ىرهفلا ةملسم نب بيبح بق انم ركذ جس
 | ىريزلا هللادبع نب بعضم ىتثدح ىبرملا قاحسا نب ميه اربا ان هنولاب نب دما ندم ركبوبا# انندح له

 | ةنعرلل مين كرجل ةرثك سورا يح لل ناكو لسو هلآو هيلع لا لصيبنلا نم عمسدق ارش

 ١ * ثراحلا نب برش لوش

 ا ْ يق قب بيج ى دقت هيو نم 2 ا را

 كي وامم ىلإ تكف ةينيمرابوهو همسلم نب بيبحلا مورلا تراس لاقدسس نب 3 )سفر ةطع نانا

 ,قارعلا لهاب هدماف ابيبحدمب نا داع قا ملام ليت ام بتكق كلذ نامع ىلا ةءوامم بتكف» 0

 مهل هللا جتففودملا هناصاو وه ىتل تح مرني ف بح كا ذود رار -فىلهابل ةعسر نب نايس مهبلعرصاو

 ,لاتقلا اودهشن 1 ماشلا لها لاقو 5 انددمادقا ولاقو ةمينغلا ف ةوكر رشلنا م ولا بيبح ىلع هباصا وناس مدقاملف

 يفقارعلال هاو ماشلا لها عزانتف مهتمين ىلع هءاصاووه ىوحو ميكر شذا تييحيناف“ تا 1

 ا * قارعلال ها نيكلاف كلذ مهن نوكميناداك ىح كاذ

 لاف

 هتن | لاق نأ لزغ نم قبيعفف نينوت يفو اذه ىف ادر يف معاي كنفك 1 ان | لاف راصن هذلا نم ىتفال ١ لاق ام

 «ناع مهلكر شن يف هونفدف هيلعاوماقو هو رضح نيذلايف ىراصنالا هنفكف ىنكف

 4: ىرهفلا ةملسم نب بيبح لؤ-

 ةرثك نم مورلا بييح هلٍلاقن ناك و لسوهل اوهيلع هللا لص ينلا عمس افيرش ناكيريرزلا بمصم « لاق زف
 0 مرش لوق هيفو مهملع هلوخد

 رهف ىن ب ييح قاد عدو 5 تدبولو ابيبح ىعدب نملك الا

 رحجا مجاح ىصحلا ض ءارضرناطي * امعاك ىت ليم ا دوت ماه

 بيبحىلا مورلا تراس (الاق)دعسنب د زو سلاوا ةيطع نعيلابسفلا ركبوا ان ىرازفلا 4 قاحساوبا و»

 قارملاريما ىلا نامع بتكف كلذ نامعولا :وأعص بتكف هدمت هب «واعم ىلا تكف ةعشراروت ةملمن ا

 أسبح ثايغ نو ديرب اورامف لهابا ةعير ن تاير راو قا رعلا لهأب هدملف اييبحدع نا هرم

 اراقو ةميتلاوفموكرشب نا مولأس بييبح ىلع هناعصاو ناولس مدقالف ملهّلل حتفق ودملا اول ىح مون

 ىتح اوعز انف مهكرشن اريج ىتانسم كل يبل لال اذ هش مالا ىلغا للورد دملا دف
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 ضرالا نم ةالغ مكتملجر نتوميل مهيف انا متل لوقت لسو هل اوهيلع هللا ىلإ ف ا ْ

 فراق انقو الار منلا كفوا ٠ قم سبلو و ايوا اديرروا ام ىعوا اريما د مكتم لجر ىنفكي الزا هللا كدشنا :

 قي او طرا نم ةالف توع تاركا كام تليف كيكبام ىللاَك 24 تكي ولا . داارضحاملا |

 د. ةرديسو ب وم اشو وعجت دو كله دقو الا لجررفتلا كئثلوا نمام نينمؤل' نم ةناصعإ

 «(0)جإط  «ةاسملاةفرسم باتكط 22« م.ه» ١ 4« صيخلتلا مكر دتسلا 9و
 أ ترضحام تلاق رثما نع هيبأ نع رتشالا نب ميهاربا نع دهام وع ميثخت نب نايعن لا دبعاتن ىئاطلا ميلس
 بوثى دنع سلو ضرالا نم ةالمب توع َتنا و عيبا لآمو تلتف كيكب ام ل لاق تيك هاف ولارذابا
 لس وهل او هيلع هللا للص هّللا لوسر تمس جئبالوىرثناف لاق كشنل هنم الو كل الو ىل نفك امس

 هللا لص هللا ل وسر تممسؤ او اذيا'رانلا نايريف ناستحف الث وأ نادلو ندلسم اان توع اللوق

 در ولا نم ةباصع هدد نال دااللا مكس لجر ننوميل مهفانا زفثل لوقت لسومل اوهيلع

 قيرطلا ىرصباف تبذك الو تبذكامهللا و لج رلا كلذ اناف ةعامجو ةنرق يف تامو الا دح ارفثلا كئلوا

 مجزا متيثكحلا ىلا دتشا ت تنكفت لاق ىرصبتف ىهذا لام قيرطلا تعطقتو ججاملا بهذدقو ىلا تاقف

 ميلس نب ىيحيل تلق علاق مهلخ اور مهدجم مخرلا م 0 محار لع لاج رباناذا كلذكو هو انااهنيبف هضرصاق

 بحاصا ولاقر ,ذوأ تاقوه نمواولاقف يلعا وغقو تحيا اوعرساف(؛) يون 6 تلاقلادلاب لاق بختوادجت|

 مهللاةف هيلع اولخ د ىتح هيلا اوعرساو مهتارما ومهتاباب هودفق مث تلق ملسو هل اوهسيلع هللا لسص لا لوسر

 ها و يمل رس سرا ادي نمام نينمؤلا نم ةءاصع هدب

 ينإ مثنلا كدشناينا اهلواىل بو يعل أسم لوا ىلاذغ ىنعسا بو ىدنع ناك ولةنان وعمل مثا

 عم ا ار ا 0(

 تلاقرذ مانع هبا نع رتشالا نب ميهار 0 نع دهام نع ميثخ نإ فتلامعن هللا دبع ان ميلس ن « ىبعو

 لوقت لسو هل !و هيلع هللا لص هضاب وسرد | 0 الو ىرشناف اذ لاق كلالوىل نفك كلمت ب

 هلاو هيلع هللا لصاتنا لوسر تممسىتاوا دما راذلا ناب ريف هنايستحيف ةنالثوا نا دلو نيملسمنيب توءالأ

 كيلوا نم. شلل و ئينن ولا نم ةءاصع هديك 1 :م الق ع لجر نوع موف انارفنل لوقت لسسو

 ىلناتأمف قب دما عا كاراقإو تبذكام هللاو لجرلا كلذ اباف ةعانجو ةءرق يف: تامدأز الا رفتلا

 مي دتش ا ثنكف ت تلاق ينرصبتف ىبه ذا لاق قانا كمت جاملا بهذ دقو

 بخت وا دمت ىبحي) تلتف ىنبدملا نالاقمباحاور مه.دجت مخرلا مهساك مهللاحر لع لاجر اناذا كلذكو هو اناميبقأ
 هللال وسر حاص اولاقرذانا تاقفاذ_:رمو اولاَقف يلع اوفقو ىتحيلا اوعرساف يبوثن تحلاف تلاق لادلاب لاقت

 ىناف اورشنا مهلا هيلع اولخد ىتح هيلا اوعرس او مماسماو مهاب اب هودفف من تلق لسودل او ةيع هللا لب

 يقل نم ةالف مكنم لجر ن يومي مهفالا رقتل لوقت لو هلاو هل لع هللا لص هللا ل وسر تعمتس|

1 

 ينامث هللا كدشنا املوا ىلبوت ينال رق 1 1 ناسمألو لان انك ىت عت بوثىدنع ناكول هنا نوممسما|

 كت ةأكو

 مرتو هللا كثلو !ن م 0 اميقوا اذيربوا اه رعوا اربما ناك يسم لجر ىتفكب الذ هللا مدشلا

 | #: "ىيبحو ضرالا نم ة
 ع
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 600ج  «ةاصلاةرس بانك 2 449 <« صيفلتام كردتلا 9
 «رشلاة الما نمريخ تركسلاو تاوكشلا : نقريخ ريما ءالماو ةدحولا نم ريخ حلاصلا نسلملاو

 ن ةرمس نع شم الان دع ينأجلا ىبحت وانت نافع نب لعن. ندحلاانث بوحي نبدمم سائملاو | # اننادح 9

 0 ا راو عاقل فوج لدم نع بشوح ن ربش نع ةيطع

 هتنجه امادنوا اوضع يلمطقز دابا ناول نوعجار هلا اناوهللاثا ءادزدلا وا لاَقف ةذد رلا ىلا ريسمر ذاباناه ربخاف

 قليلا لحردم ءازشلا تاق االو ءارضحلاا ت ثاظا ام لوقت لسو هلو هيلع هللا ل اص ىتلات عتس امذعل

 ايديا نم هني

 اص وهو صاع ولان صاعؤ ديعشان ى هاقرلان ةنالق وان ىشاَلا فخ ن لم اك ن.دمخار ونا انادح »

 نكلو 2اابا نأبع زيسام لل ورذما تلاق لاق ةماعلا هللادبع نع لاله نديم نع زازملامتسرنإا

 حرخ زواج املس نانيبلا لبق رذوا لاقاتنم خيرخاف م ناينتلا ملباذا لاق لسوهل ار اود ءياعللا لصتَنلا لاصر

 « هاج رختإلو نيخيششلا ظ رشىلع دانس الا حيض تي دح اذه# ةلوظن تب دحلا أ ركذو#«ءاكلا ار ذوب

 نيتتثا ةنس ةذيرلاب رذوا تاملاق طارخ نب ةقيلخ ان انرك ززن ىسومانل ىنتثلا بوق نبدمتا « ان ربخا:ظ[
 دف كععبلا الولع دو عدسم نب هللأ دبع ةالصودو عمن هللا دنعتاًماّصِنا امفوذوغتسصْن هللا دبع هياعلصو نيثالثو '

 « هيلع ةالصلل اوفقو ن ذلا ةفوكلا لها نم: ظهرا يف ناك ةنا"رخحا دائسان كور

2 
 * نالوبجت هواو رصتنمو

 اهتم دحسملا_ق.هن دج وف رذانأ تس سا لاق ناطح .نب نا رم ىلا نب ةق دض نعلجحلا ىنأ نع ء#م كن رشإ»

 ةدحولا لوق مسودل ”اوهيلع هللا لصهللا ل وسر كنيميلا# 2 دنيعولا 0 ءاسكمإ

 اول ناكل تعلو ع ريما 2 ا نم ريخ معاصلا نسلخاو ةوتلا م نم ريح

 « 5 1-1 هحضمصالو مضي مل(تلق 1 را ءالما
 ءاخ ءاد ر دلاينا عم تنك لاق منغن نمجرلا دبعن رع بشوخ نب رهش نع ةيظعنب ةرمشنع « شمالا اف

 ىل مطق رذابا نا ول نومجار هيلا ااو هللا |لاقف ة ذد رلا ىلا ريسمر ذابانا هربخاف هلأ ف ةنب دلل لبق نم لجر

 لجر نم ءازبْلا تلقاالو ءارضحلا تاظاامل وق لسودل اوهيلعللا لص ىنلا تعمس نم تعب هتتجهانادنوا اوضع

 * ديج ه دنس ( تاق) ر ذ ىلا نم ةحمل ق ذضا

 ر ذأبا نامغ ريسام هللاو ر ذما تلاقلاق تحاعلاو هللا دبع نع الهنب دين“ نع رازملا متش رنت م« لاد

 املسةانبلا لب الف رذ وبالاق ةاهنم ج رخآ امس نائبا لبا ذا لاق لسو هل آو هيلغ هللا لص هللا ل وسر نكتلو

 «( مخ)هو طب ثيدمعا «ماشلاىلار ذوتا جرخزواجو

 ىو ل

 هيف ظافل الدتكرت ئرافغلا لدتج نتمارح نع لئاو تا نع 2 نوت ال! تنادح تالا اد يف رسفلا كيندعاو

 ذ201101100011011111111 تيم 8 8 سيف 1 8

 نبىيحنانت ينيدللا هللادبعْب يلصانت يضاقلاقادتسانب ليممسا انل هللادبعنبدمسن دم رفعجو ا « انريخا زف

 خخ رس كينج ميو



 10 ب عا تت تي طع يميل م دك

 201 و 57-5 يون 0

 ديس: اسما ا يا ا نر دكا كن يشل ا ل يش فيل هياتم م

 «(0ج» «ةاسملةرسباتكط 4009.« صيخللا يكردتسلا»
 6 هنع هللا ىض رر ذ يلا ةنجم زدس

 1 يس هلآو هيلع هللا لص ينلا نع هسأنع صاق ويلا نفمسوت بعءصم نع هجوان .م ةءاورلا# تدق 1

 *# لثمالاف لثمالا ث 7 ايلملام ءايبن الا ءالب سانلادشا لاقديا

 ديعس نب نامعانب( الاق )دهازلا ىراقلا دم ْن ,ميهاربا قاحسا و ناوهيقفلا فسو.نب دمر ضبتلاوا 4 انربخ اه

 هنعدللا ىذر ذيل نعيدينلانامعيبان :ءيناعنصلا ثمشالا ين نعدبز ين ةعببرانأ ”مذان نب عسرلا ةيووناانثىر ,ادلا

 تلف هعباص !نييكبشو ةلاثج ف تنكاذا تنافيكر ذباب طسوملا وهلم للا لص هللا لوسر 0ل6لآق

 ىلع ميص ثيدحاذه# مهلامايف موفلاخو مبقالخاب سانلا اوقلاخ ربصا ربصا ريصا لاقى مارت هللالوسراب

 * هأح رخو نيدبشلا طر

 ثراولا ديعانا دادغب رازبل ا مركب نسحلا ىخانبا مركمنأ ىلع رب دمصلادبع نيسملا وا 4 هايربخا

 رذىلا نب ةرامتنب ا ء ةلاضف نب كرايملا اننىر اوسالا نيكسمن فيسانتى علا نا

 ةيسلابطلا سيلراك نايا برتك ! اذا لاق وهل ا ل نع هيبا نع ىرافنلا

 اسنلارثكو نايبصلا ةرام ا تناك و ةشحافلا ترثكحو هلاع لاملا بر مظعو لاملارثكو ةراجتلا ت م

 0 هلادلو برب نانم هل ريخ بلكو رج لجرلا ىبربو نازيملاو لايكبملا يف ففطو ناطل.لا راجو

 نامرلا كل ذيف مهلثما لوقيف ٍقيرطلا ةعراق لع ةأرما ىشفيل لجرلا نا ىتح انولا دالوارثكيو ريغص محربالو
 ثيدحاذه# نهابملا نامزلا كلذيف مهلثما تاثدلابولق لع ف اضلا دولجز وسبليو ق.رطلا نع املزبءاول

 « ةتهلاضف نب كرابملاو ةلاضف نب كرابملا نع نيكسم نب فيس همدرفت
 كرش هن طا مثيحلا ان تاق حيفا دم ان هيقفلا ناس نب دمجاركبوا © انندح 9

 هدحو ةوسا ع ءاسكلاتبت ا قديح ,ذانا تسا لاق ناطح نب نارمج يان ١ ةقدص نعل احلا ىلا نم

 ءوبسلا سيلج نمريخ.ةدحولال وق ل وهل او هيلع هللا لص هللالوسر تعمسلاّةف ةدحولاهذهام رذابا ايتام

 لاق لاق رذ ىنا نع ي دهنلا نامثع ىلأ نع يتاعنصلا ثعشألا ىلا نعد ري نإةعبب ران 24 يبا ةو وال

 يبا ف تلق همباصا نيد كبشوتةلاحيف تنفق ا ذاتنا فيك ذابا ب لول اوهيلع هللاٍلص هللا لوسر

 سنلا لاق هلاوجرخم 1 ددز 7 نبا ( تلق ) (مخ)مهللامجا يف مثوفلاخو مهتالخاب سانا اوقلاخ ربا ربصا ريصألا

 *« ل و رتمو ريغو

 برتقااذا اعوؤرص هدج نع هسا نعر ذ ىلا نب ةرامتن. رصتتنم نع ةلاضف نب 00 انننيكسمن #« فيس 9

 تناكو ةشحافلا ترثكو هل اع لامل لا بر مظعو لالا رثكو ةراجتلا ب رثك و سلاسل ١ ؟نامّزا

 نم هل ريخ بلكو رجلجرلا يف ربو نازملاولا ايكملا ىف ففطمو فنراطاسلا راجو ءاسنلا رثكو نايبصلا ةراما

 قب نطلا ةعراق يلع ةأ رملا نخيل لجرلا ناىج لا دالوا رثكيو زيغص محرال و ريبك رقونالوالا دلو يبريذا
 درو )ب 8. بئرس 4 2 تيكا كولا خذي مك باع دلا 0 2 ٍلاضلا دولح نوسبل و و

 مك

 وهل

-- 
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 0 لا هي 01 كل قطعان لا رك راناناع كالا جر 2

 0ع _ «ةباحملاةفرمم باتكط م08 ١ «صيخلتلا عم كر دتسلا »
 | « هاجر خش لو دانسالا حيص ثيدح اذه*# لالبوركبوباو لسو هل اوهيلع هللا لص ىبنلاالا ىلق رس لا

 نب رضنلا اننا ىورلا نبا هللادبع ان دايز نب دمحش نب نيسملا ان ظقاللا بوعي ندمخش ادعو 4 ان دح وف

 منك لإق رز ل 1 رع ذلس نب كلام نع ديلؤلا ني كلاس لس نأ 'نع رامنب ةمر تان دمح

 هلا لوسر ب كيلعمالسلا ت تاقف لسوهل ”اوهيلع هللا يلص يبنلا تينا عب نا نط رطب ىلبق لسا 5-6 00

 «لسوهلا وهيلعةنل لصهلا لو سرهجو يف راشبتس الا ات رفهلوسروهدبع ادم ناد ,ثاوهللا الا هلا الا دهش

 رضنلا ان :* ىرينملا ان ميظملادبع نب سايملان' ةملس نب دما ان قزلا م هاربا نب دم 0

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق رذ يا نع هسانع رزق ف كلايو ا را هم ركع دم نبا

 ماقف ميسم نإ ىسيع هي هيبش رذينا نموا الوقدصا ةحال ىذنم ءارضحلا ل اقمالو ءاربقلا ل ام ملسوملا او

 ْ « هاجرخن لو ملسم طرش
 دمح سابعلاو ا (مانندخ) و رمت ن هللا دبع ( ثيدح اما ) ءادردلا يناو ومن هللا دبع نع 6 ىور دقو ل

 يفريصلا 5 ركبوا ( ىنربخاو) شمعالا نع ينام ىيحنوا ان ىرودلا دم ن سالا انن بوتس نا
 ىلبدلا برخى ان ءىلحبلا سبق نإ لامع نع ءشمم الأ نائلس نع ةناوعونأ انن دام ن رت ةءالقوأ ان

 تاقاالو ءار ضللا ت تاظا ام لوفي لسسو ه4 1و هيلع هللا لص ي كادنت لوفر نم ادعتتس ل 1

 أ :«رذىلا ن نم ةجمل ق دصا لجر ىلع ءاربغلا

 ان ناولساني ىضاقلا قاحسا نبا | ليعمسا انا قاحسا نب ركبوا خيشلا ( (هانئدغ) ءادرذلا ىنا © ثيدخاماو )ف
 هيلع لع هللا لص تالوص لاق لاقءادردلا يلا نع ءادردلايفا نب لالب نع ديزنب لعنع 2 دامح ان برح

 ْ 3 رذيلا نمقدصا ةجمل ىذ نم ءاربغلا تلفا الو 6 تاظااامم لسو هلو

 وع وس
 « حرص «لالبو ركبوباو لسوهل اوهيلع هللا لص يتلا الا لبق اس مالسالا مد بز ىتارادنل لوقت رذونا ناك

 مالس الا مر تنك لاق.رذ ىلا نع هنا نع دب ص م كلام نع ديلولا نب كامس نع رامتنب 4 ةمر ركع
 ناو هللا الا هلا ال نادهشا هللا لوسراب كيلعمالسلا تلتف لس وهل او هيلع هللا لص ىننلا كك ا ىلوقلسا

 *(م)هبجو ف راسم لا كت أرف هلون.رو هدنع ادمح

 رينا نم فوا:الو قدصا ةحمل يذ :رم ءارضملا لظنالوءاربغلا هام لاق اعوفرض رمىبانع 4 هنو ف
 ٍْ *(م) هل هوف عاف من لاق هل كلذ فرعنف هللا ل وسراب لاّمف رمتماتف مص نب ىسيع هيبش

 عوف سم ورم نب هللادبع تعمس ىليدلا رخل نع لجبلا سقنب نامع نع شمالا نع #« ةناوعوا »

 ْ هدر ديلا نم ةجمل قدصصا لجر ىلع ءاريغلا تاقاالو ءارضحلا تاظاات

 ١ تاقاال وءا رضحلا تلا اماعوفرص ءادردلاى ا نع 1 دلايان ' لالب نع د , زنب ىلع نع ةماسز. 4 دامح ف

 : «رذ قأن ّن ق دضأ ةحمل ى ْدْنم ءاربلا



 20ج «ةامملاة رس باتكإط 48098 4 صيخلتا عم كر هتسلا 3
 1 عمو مط اطماعطل هنااما لاف مزمز ءامنمتلّمق برشدو لك التنك نيا نم لات ربكتا ةملعا تاشناف

 ىشع سو هلو هس يلع هللا ليصل لوسر جرخ ممن لاق ةيثعاذأ ىلزديا هللا لوسر ابلاَعف هنعهللا ىضر ا

 بيزبفام هتيبركبوا لخ دمركب يبا باب . ملسودل اوهيلع هللا لصةللا لوسر فقو ىت> يدب ركبوا دخاو

 هل !وهييلع هللا لص هللا ل ا ىتحهنم لك ان نحنو اضبقاضيقان] هم لم فئاطلا ببن زنم

 كموق ىلا جرخ نقدا الا | أمسح !الولام تاذيهو ضراىل تعف ةدقدال لاف تل تامقرد باب لسوأ

 تاخدىذلا نيدلا نع ةيغرانلام الاّمف ريما مهتملعاف يخخا وىا تساىت> تجرفت لاقهيف تلخدام ىلا مهعدافأ ْ

 الفلسو هل اوهيلع هللا لصادمح ىتلئانلعاو كانقدص دقابااولاقف وق تملع افةندملا اننا نع انجرخمت (اساف هيفأ

 أملنا دقو هتملعا امأ انملعا ر ذابا نأ هللأ لوس رافعهل تلامفهانيق ةيقا لسودل وهيعلا لص لوسرانيط مدق :

1 
 اناوخل هيف لخدامفانلخدو اتيلسأ دقانا هللا لوسراب اتلاقف ةعازخو مع تع م هللا لوسر كنا ان يا

 لاف ى دس ركب وبا ذخا من ا#ل هللا رفغراهغو هللا |مللاسملسا سو هل اوديلع هللا لصةللالوسر لاتفان و و افلح[

 لازا الف سمشلا دنع موقا ىندأر دقل من تلف كتيلهاجيف هلت تنك له لاتف ركبأبا اب كيبل تلتف رذأبا ايإ

 نب ةقدصابث ةملس ىنأ بورت انب رشد هد ات ىمحللا يع نا دجا ان بودقيب نق د سن يارا اك سإلا

 مالسالا عبر ىتيأردقل لوق رذوا ناك 000 .. نع هبخا نع ةمقلع ن رصن نع هللا ديعأ

 نىعأ اسكلا ىنمعدعوءاف ة ةفخو ةمحعم رسل مدعم بداص هطيبض ءأ ع اسكسلانزو للعءامتلا 00 '

 ةممو مط مامطل هنا اما لاف ميزصز.ءامنمتلتف ب رشدو لك 9 | نملاَعف ريما هملعا تشن كل هاجم

 ني اوىثع 1 هلآ اوةبلع هللا لت 2اس 0 0 هيشعأ ناىلنددا هللا وسر أ اب كاف 8 ١

 نم بيد 2 ىنامةتي ركبوا لخدم ”ركبيلا تأتن . سولار اوهتلع 0 ةولجب فقو تح ىدس ركبوا ١

 سوا, اوهيلع هللالص هلال وسر ىللاف هنمان الع تح هنملك ًانن<واضبقاضيقانلة يقل لمت فئاطلا بسْؤأ

 ىلا مهعداف كنموق ىلا جرخاف ة ةمأ مالا اييحأ ذولا ص لا دق ةنالاقف كسل تقف انف رذأباان

 اةجرع عال ساةديق تلج دووذلا نيبتاا ءةيغرانلامالا ةقربما مهسلعافيخاوىا تأآىّتح ثح رش لاق هيقك

 هللا ل وسر نطل لسودلاو اوهيلعمتلا لص ادمح ىتلب انلمآو كانق دصدقابا اولاقق موق تملعاقةن.دملا اتبآتحأ

 لسا تم دق م انملسادقو هتملعا ام ادملعا رذابا نا هللا لوسر اب رام هلت تلاقف هانيقل لسو هلاو هيلع هللا لص

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاف انًوافلحو انناوخا هيقلخد ايف انلخدو انغر ذقانا هللال وسر اب انلاقف ةعازخوب

 تنك لهل اعف ركرأبا اكسل تلق ة رذابإ ا لاق يدب ركبوا ذ ذخام - امل هللا رقت رافغو هللاابملا| لسا لسوملا 1

 يطا ق اهرح ىنذدؤي ىتح ادصم ل ارا اق سول ادنعموقا ىتت - ًاردقل مم تاق كتيلهاجىف هلأ"

 #3 اص هدانسا( تاقل# مالمسالا لع هللا لخ. دأىتح هللا ىنبجو ثيحالاىردا التاق هجو 0 ناك

 لاق ريغ نب ريبج نع دي نانع هيخا نع ةمماعن رصن نع هللا دبع نب «ديعاج ةملسىان 4 ورم 0

 هنأ ىبحو ثيح آلا ىز دا ال تاق هو تنك ا

 كب 0



 0 هع ير 0 0

+6 
5 

 , 8(4جإط  «ةاحملا رس باتكإلا 404:3... 4 صيختتا مم كودتسلا ف
 الراو ةمكتافلا فاخفلا كلذ نماّللا زينحت تاقف يملا ىنملعافلاخاي كاكبآام تلقف يك انب زخابيثكهيدجت وفا
 ىتح يخاو ىما تلمتحاف عامتجا ىلا ليبسالو هنانن ًادتاام.ىفض انيلع تردكدقلو اننلخ ادق نام لا ناك

 جاجللاهب جرف لمفت الت لقفا عاش الجر اكو رعثتل ءاملا ىلع مفادم لخجر يناىننا لاف ةكم ةرضحانلرت
 لعيخا تاضفق ءابخ ىلا انبط اقتفيخا نمرعش اذئم و من ركب هللامناو هتمرص ىلاةمصلا نإ مل رج مفاد ىتح

 أتم رضا هتمرص انممضف هيلع تدقق هيؤىل ةجاحال ريبكيبش تلاَعف اهنا ىلا اهبطخ اجبر جنا كلذو مرج

 8 توتو ا يناَص امنا ىنلب دقلو شيرقتاال اجر اهنلع اذافافصلاب تأدت انكم ثنا متلاق ةمجهانا اثينءاك#

 رجح دبق مهنعت زجامةللا وفهيلا تباقتاقىرن ثيخكاذوهاهاولاقف هبوميز يذلا اذهن.|تاقف رحاسوا عاش وا

 ةيف تمصو ءانبلاو روتسسلا نيب تلخ دفتيبلا تبباو ىئدد يبوج رضفر دمو قامو منع لك يلع اوبكا ىتخ
 اتقاط ةعازخ نذنان أما ثابقا ناحضا ءارقةليل تناكىتح مزمز ءامنمالا برشاالو لك ١ الاموب نيثالث

 اهدا الخا تلتف زوتملا"عرمت قيوم ار تلج رخلفاهينؤا كم اوباك :نانث واهو ةلئادو فاس امركذ مثيلا

 انيقل ىتح اهراث وفقا تجرفت اتلومت اذه تتناك اروع انلاغز ىناكول'ضاواما اتلاق متاتبضغف هبحابص ىلع

 ننال اقف ربما هانربخاف ايكب ءاجامو اتتج نبا نمو اهتنانءا نمواهتنا الاف للحوهل اوهيلع هللالص هللا وسر

 هللا لونسر ثق ىتح تلبقا ومات اق ًايشايكل لاق له امل لاف ءانبلاو روتسلان ب هانكر تل اف يناصلا اهنكر

 كلب ءاجامو تح نبا نو تنانرانمو ثنا نمنو ثنا نمكاَمف كلذدنع هيلعتماس 5 سو هل اوةيلعتلا لص

 ْث أعنا

 ةقحافلا ىفاختانا كاذ رم هللا زح تلقف ريملا ينملع اف لاخناي ك اكبا اف تلق ىكي انب زحابيك هندجوف
 يا تامتحاف غامجا ىلا ليبس ألو هبانن ادا ام ومد انيلغتردك د قلو اش لخا دق نامزلا ناكل كا

 جرف لعفنال تقف ارعاش الخ ر ناكو رمشب ءاملاىلع مفادم لجريفا 20 13كم ةرضخ اننلزف دن ناو

 تاضنق ءابخملا اضافت ىغلا نمرعشا ذئمو. مب رمل هللاحاو هتمرصولا ةمصلانب م رج مفاد ىتح جاجللا هن
 هللا انتمرض انممضف هيلع تدم هيف ىلةجاح ال ريبك خيش تل افانهنا ىلا اهطخ هنال كلذ و ديزد ىلع ىخا

 أ قاضام تا ىتنلب دقو شيرقتالاجر اههلع اذاف افصلاب تأدتباف ةكم ثيا مب ةمجه انل تناكف هتمرص
 هللاوف هيلا تيلشاف ىر ثرخ كاذؤهاه اولاّتق هيومعز ىذلا ادهن تاقف رخانسوا عاشوا نترونحموا

 نيب 'تاخ دف تيبلا ثيناو دن وجر ضف ر ده و رجحو مظع لك لع اوبكا ىتح رجنح ديق غبنغ تزجام
 تابقا غارق ةليل ناك ىتح مزمز ءام_:ر مالا فرشاالو لك 1 الامو نيئالث هف ظييصو ءامشنلاو راوثسلا

 نفىساز تجر اف اهنودبف وناك ناننو اهو: ةلئانو افاسا ابرك ذ ىتح "تييبلاب اتفاط ةعادرخ رم ناثأ سنا

 ا ذه كثملكت اه اروضخ انلاحر تناكول هللاواما انلاق مث انتبضتف هبحاص ىلع اهدحا المجا كلقف زوفملا تح

 ااككاحانو ايمغ نأ نمو امنا نملاقف لسودل اوهيلع هللا لض هللا لوسر اتيَمل تح ارغتران | وفقا "كيج رف انلومث

 /تلفقاو 3 اعيش (كلكاف لهاملكاقف ءانبلاو روتسلان يب هانككر اتلاف يباصلا امكن نكن ويلا هاري

 تلج نبا نمو ثنانبا نمؤ ثنا نم لاَمف كلل ذ دنعهيلعت تمل -مثلسوهلآو اوديلط تلالص تاكو سر تاج ونحا

 اهو 60ه

 و ضد و هو ةون نة
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 ينفشنألو عجرف هنلكل ىخا تاسراف ىبن نام عزي لجر انه اه رم ججرخ هباانماب هل تلق لمفا يناف لاق كلن ربخا
 ادحا تأ رزاىناف لخدا فيلح لخداو علاق ىهجو اذه تدش ردق كلبا اما لاقهاتلانا تدراف ربذخلا نم

 ىلع هنم تلخ دولخد ىتح هعم تيضمو ىضف لاق تنا ضماو لعن حلصاينأكط ئاملا ىلا تق كيعهفاخا
 ين اكم تملساف مالس الا لغ ضرعف مالس الا ىلغ نض عا هللا لوسرإب تلتف لسو هل او هياع هللا لص ىنلا

 قلاب كشسب ى ذلاو تاتفلاق لبقافان روبظ كلاب اذاف ك كلب ىلا مج راو مالا اذه متك ار ذابا ايىل لاَمفلاَق
 نا دبشاو هللا الا هلال نا دبشا "شب رق رشعمأب لاّقف هيف شب رق و:دجسملا ىلا ءاؤ ممربظا نيب م. نخ رصال

 لبقامث يلع بكف سابعلا ىتكر داف تومال تب رضفاوماف ىناصلا اذهىلا اوموقاولاتف هلوسرو هدبعا دمج

 | تاقف تعجر دغلا تحبصا ايلف ىنعاوملقاف رافغىلع 7 رولر رجتمور افغىنب نمالجر نولتق كلو لاَمق مولع

 ناكف سمالاب هتلاقم لثم لاقو ىلع بك افسابعلا ينكرداف يناصلا ١ ذهىلا اوموق اولاتف سمالاب تاقاملثم

 * هاجرخنملو نيخيشلا طرش لع حسي ثبر دح اذه «رذيلا مالسا لوا

 نيدملانن ىذادغبلا دم ندم رفعجو ا( انريخا )نيصاشلا ثردحر ذىنا مالسا ىف رسفم « ثيدجاماف

 يمخللا نايرلا نبدابع ةفرطوبا انئ اسم نيديلولا ىئثدح تشم دلاذنأع نب دمحانث قشمدب يشرقلا ميهاربا
 نب كلما دبع عمزاك و يرعش الان دل نب صاع ىنثدح لوب ىرعشالا ىمخللا مور نب ةدرمع تعمس لاق

 ءابرغام وقانك انا مالسالا ىلاياعد ام.لوا نالاقر ذ واىنثدح لوق ىرعش الا ليلابا تممس لاق نا ورص

 كلذ فاراظ اوم را ممانلل> (لفدجت لعاب انلراهصا ىلااسبسا همس ا ناكو ياو با تلمجاف ةنسلا انّ اصاف

 لبا ةيعريف تفرصناف هباق يف قمكن لاق كلهايلا كفتاخي اسنان ا ملعتلاقف ىلاخىلا ىثم يلا ندنسلعت

 تق كيلع هفاخاادحا تيارا ينافىنمساف ىهج واذه تدشردق كلنا اما لاقىن جس رخ هنا انغلب هل تاقلمفا

 لسودل اوهيلع هللا لضونلا لعهعم تلخد ىتحهعم تيبضم و ىضفلاقتأا ضماو لعن حماصا يناك طن املا ىلا

 كلب اذاف كداب ىلا مجراو اذه متكا لاف يناكم تملس اف يلع ضرعف مالس الا يلع ضرعاهّللا لوسر اب تلقو

 رشعمايلاقف هيف شير قودجسملا يل ءاؤ مهسارظ نيب اهم نخر صال قملاب كثب ىذلاو تلق لبقاف انروهظ
 تبرضفاوماعف ىاصلا اذه ىلا اوموق اولاقف هلوسر و.ه دبع ا دمح نا دهشاو سلا الا هلال نا دبتأ شير

 كرممو كر جتمو رافتين منع الخو نوال مكليو لاف مهيلع لبقامث يلع بكجاف ساببملا ينكرداذ تومال

 سابعلا نك رداؤيباصلا | ده ىلا اوموق !ولاقف سمالاب تاقامت ليف تءجر تح بصا الف ىنعا رع رامفغىلع

 * ( م خر) حصص» سمالاب هتلاقم لثم لاقو يلع بكاذ
 تعنس ىرعشالا ندا نوال :”دح مور نب ةورع تعمس يمخللا نايرلا نب دابعانث مسمن #* ديلولا

 ممل انا اضاف ءاب رجع اموقاتكملا مالسالا ىلا اعد امّلوا دعافا#ب لاق رذوا ين كح لوق ىرعشإلاىإ ليل ابا

 لجرهشللذ أر ا انوم ركأ مب انلع امإذ دن ىلعاب !كلراهصا ىلا اينما براكو ىخاو يا تامتحاف

 لبا ةيعر يف تف رصناف هبلقىف قمفن لاق كلها ىلا كفا امسي انما ١ لمت لاق لاخلا ىثم يلا برم

 ا مرج رص كمتجم ةرسإ يعم ريح وكم
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 | ىلامهتك اسيا لزغ نم قببع ف نيب وىفواذهىئادريف كننكا انالاعف ىلا ضن الا الاءال ذنم كلل ينل بايص) دكا

 «(00)جا» #ةناحمتاةف سس ب اتكإط 82+4» 2 « صيخكتلا مم كردتلا 9

 1 ْ يلا افك رذوبالاقف امهفمرحا ىج

 [,لا ىلا .نيرمعم 5 ديبع وا انميحمج ا مالسنب دمحانب ةقيلخو ا اتيىلزملا هللا ادبع نب دمحا دمتوا « يربخا »

 : *« كنا همسالاق ومالسن |لاقما رح نب ديبعن.نايفسنب ةدانيجنا تينا ئراغلا رذوا

 [بدنج رذوا لاقريعن هللادبع نب دمجان ةبيتق نب ليعمسا انا قاحسا نب ركحب وبا خيشلا # ان. ربخا ف

 ةافيبإر هييلسا مك ذا اماماو رافت نب ةعبقو تنبةلمرهماو رافع ما ' مارح نب ريعصنب ورمحن سيق ةدانجنا

 ْ هي ةاهس لسومل ةوهيلغ سا ليغ ىنلانايوردتف

نب دلاخنع.ثيللاانن ريكب نب ىيحنانناحلم نب ميهاربا نيدمجا اناقاحمسا ن ركنا 4 ةاندح »
 و ديزي 

 |*ليوط ثيدحيفديز انكي فيكرذ يناللاق لسودل اوهيلع هللا ليص ىنلا نا لسا نب ديز نع لاله يلا نب ديعس

 ١ ىتللان (الاق ) ماعز. .دعسو مصاعوا 0 َن دم ان بوعي نب دم سابملا وا # انيدح ف

 :؛ .تنكرخوا لاقلاق ىباذلق لاق رذيلا مالسأب مكربخا اللا قلاع نا انللاقلاق ةزجوا ىن :”دح ريصقلا ديعسن |

 قلطن افدربخم ىتت و هملكف لجرلا اذهىلا قلظنا خال تلتف ىهنامعز ر 7 : جرخالجرزا انغلبف رام نيا

 [ نم ىنفشد مل هل تلتف لاق رشنلا نع نيهنب و ريملاب ساي الجر تيأر دقت هتلاو لاّمف ك دنعام ت تاقف مجر م هيقاف
 عزم ز ءامزم برشاو هنعلأسا نا هركأو هفعاال تلمؤس ةكمىلا تابقا متاصعوابارج تذخافلاق ريملا

 | قاآل هنم تمل ل زامل ىلا قلطن اف لاق من تلق بي رغلجرل! ناكل اقف يعبر شلاق دجسملايف نوك او

 لاَمف يلعىب رف ىيش هنعىفربخدحا سلو هنعلأسال دجسلا ىلاتو دغ تحبصا الم لاق هربخا الو ىيش نع

 لطتسلا ناهلت اق ةدلبلا هذه كمدقا املاَتف ىعم قاطنا لاقال تاقلاق دعبهلزثم فرءينا لجرللزا اما

 كتريخا

 | نمىتبعف نيبو يفو اذه ىلادرىف كنفك اانالاق يراصنالا الاالزيم كلذل باص ادق موقلالكو راصنالا

 ظ «ىنافك رذوالاق اممف مرحا ىت>ىل ب اح ىبا لزم
 ىنال لاق ملسوهل او هيلع هللاىفص هلال وسو نا لسا نب ديز نع لالهوان ديعس نع طرت نب 4« دلاخ »

 *ليوط ثيدح يف در كل نك رذ

 لاق لاق ىلا رفا مالس أب كربخأ الا سابع نب انلاق لاق ةزمخوبا ىتئدسح ريعقلا ديعس نب 6 ىت 1|

 هلكو لَحرلا اذهيىلا قلطنا يحال ن تاقفى 0 2 00 الجرنا انغلبف رافغنم الجر تن ا

 ىفشنأت تاقرشلا نع ىهن. و ريمخناب ساي اخرا تاردقل هتلاولاقكذنغ ام تلقف مجر مديقلف قاطناف هربخ تشاو

 ملمز ءامنم برشا ودنع لأساناهركا وهف عا ال تلم ةكم ىلا ت تابقاع اصعو ابارج تدخاف ريما نم

 ىلا الهمم تقلطنال زدملا ىلا قاطناف لاق من : تاق رغيلا عا لج رلانأك لاف يلعيل رفلاق دجسلايننوكاو

 لاتفلع رف“ ىئدهنع ينريغكدحا س 0 لأسال دحسملا ىلإ تودغ تحريصا امل يلاق ةربخا الو "نش نع

 قالا كلن نيخا لع تمنكن ا تلق كم.دقإام لاّمف مم قاطنا لاق التاق دعب هلم فرعإ نالجرلل ناافا

 ىلعفا
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 قشم دب اغييش تيأر لاق ىلابجرتلا ميهارب اونا انرطم اننرشت ن دمعات دما ذ انت نب يلع 4 انادح لأ

 4(ع» -4#ةاعفلاةرسسباتكاإلا «منبإلا ٠ 4 ضيفللا عم .كردتملا#
 لخدف ةلزنم ىلا ءادردلاونا ل ميقا حن *ىش بش نكي لف كلذ لع جسرفنةخاور نأ ىتكلمأ تلاع سلا كلذ ْ

 بضنف ىرتاف منصف لعل خدةحاورنن هللادبع كوخنا تلاق كناشان لاقق هنم اقفش 5 ةدعاق ةأرملا دوف

 نت انتنلاو ءادردلايِا ىلا رظن لسو هل اوهيلع ابتسم ةلاالؤسر نا لئقو مسا ةحاور نا هعفو ملسو هل اونا

 نا ركذن نمد تعغسو رم نبالاق لقت نفح قوعل: ها ريغ مع نسرافلا من اقف دج امو هو لك نونمزهنما

 هاش يد دهشدقو لسودل او اهيل لو لاو وسر ناوصا ةلنج نم ناك دقف ادا دبشن + ءادردلا ا انا :
 ةريثك

 * هنع لل !ىضر قافعن. نامع ةفالخ يف نيثالثونيتنا هن قشمدل ءادردلاو ا يو ورم نبا لاق

 بام دوو نتتبق رغوع ءادردلا ابا كير كاق ىيئرَلا رابع ىبل لوم برجال ا قاحئس اونا هل لاقت

 هيلع ثيأرو ةريغض ةنرضنم ة م ا اوشا

 نمرثكا ذنم هتارداةهتبأر ك ذه هل لوقب ىم ناك الجر تفمسف سابملا لاق هيفتكح لف اتئاملا دق ةنمامعأ

 *ةنس هث امون رشعن ٠ وحن قاحدايلا لغىفا ناكولاةنالعنونابروح هلع ناكو لاق ةئسةئئام

 ده, هنعهللا ىضر يرافغلار ذ يلا تقانم ركذ زيجخ

 ليفف هنيلع لض نعبق اوفلتخاونثالثو نيتساةنس ة ذدولاب يفوت ةدانج نب دن رب ليبقو ةدانج نإ بدتحر او

 0 ونرج لبقو دوعسم نت هللا دنبق

 نغعَق دئازا ورعد هن واعمانن يد زألا رضتلاو ١ كمخا نإ + هم اني قاحتسا نوب نكمد وبا مانمالا خيشلا ١ ربخا لف

 | ىمشنس وى ناكولو توما نمزورتامىف رض دقدنا ة دنغرفتلر ذوبا لاق اق دنهاجت ان معيشخ نثنامعنب هللا دبع
 ريما ايوا افيرع نراك لججر مكس ىتفكبأل نا مشن ياو كلذ يفالا نفكأ م ىبا املوا انك“

 موقلا لك و راصن الا نرم لنجر مهف رفنيف رتشألا كلامو ىر دملاوجحن ناك اقاوتنا موُقلا ناكوا دن رت وا

 قاتساو أ لاب قشمدب اني تيرا ميار و احط شب دحمان ذاشدتن لف 4 انثدحت

 هضيلع قحبإ أوو ةريغص ةبرطم ةوستلق هيلع تيأرو ةرفصلاب ن تضخ ىتقا لهش | ءاقردلا انا كيب ار لاق رجالا

 4 4 دنس نم طقص نوكنال فاضا ( تلف ) هينتك لم اهناقلا هك ةماححأ

 هده هنع هللا ىضر يرانفغلا ر ذ وبا ريغ

  تاولأ نم فوراهق ير دقدنا هدنغ رفتل ردوا لاقكاف دهاجت نك ميل نب لامع هللا دن نك « ةدئازإل

 اه غنا لبد مكس تف الذا مكدشنا يلاو كلذ ينالا نفكامل يبحاصلوا انفك ى مسي بودل قاكولو

 : ةيلع هللا لض هللا ل وسر ىنا جد قاطناف هعقن ع ف دلريخ اذه دنع ناكل لاقف هنن يف ركفم ادي دشابضف

 ؛ | لأق ى ره ىلا هللا دبع نت سفضمانىرطاق ةاعتسا نن متيهاربأ انن هيولاب نب دنجنأن دات ركب ولا اني دا 3
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 نملجغر مهقرف فا ىف رتشالا كالاناو يئر داعلا رجتح. ناك اف اريش 1.١ موتلا ثراكو ادب نو ا اريمكاوا اقوا
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 كج «”باحملا رس بات » ١ « ميج « صيننلا مكر دتسلا ولا
 ٠ ةيلع لال هلادوسز مم ابلك د فاشلاو قدنملاو ادحاو اردد دهمشو مهميج اور يف ةبتملاةلِلراصن الان ش

 1 ءاتفهلواد ىذلا ناذالا يزا ىبتلاوهو ميتنلا ةوزرخ ىف, جرزملا نب ثراملا ىف : ةارهتم تناكو لسوهلآو |

 نس .ديعس ةب اور (هيف ثاياورلا لثماو )ه داتا فنيلقاثلا فالح ال صيعملا يف ح تعوم لوبقلاب مالسالا

 نميف ناك سيسملان ديعسناف كلذك نبيلو دب ز نب هللادبع قحبل. لا يمس نإ انتا ضمب.مون دقو. بيلا

 ا يره لا ثنادجو# نامع ةفالغب رخاو ايقادد ذ نب هللادبع فوت او: طسوتلا يف نامعنيب و لعند لخ ذب

 | |عديقو قاحسا نب ندم و ةزجىبإنإ تيعشودشارن رمعمو دب رب نب سنوب هاورروهشم بيسلان ديمسنف
 لبجج نب ذامم. نع لاق نم مهنف لييايفا ني نيحرلا ديعشمي دح لع اهرادف بالا اذهيف(نييفوكلا ر ابخااماو )

 نيغامماف ةنغ مهاب | نع دي هب ز نب هللا دبع دلواماو د زنب هللا دبعنع نم رلادبعلاق نممهموه دز نب هلأ وأ

 ظ *تيالج لح ميسر كلآو يمر تاس تالدسر مودي د هللا بيغ يئسا دق و دسأس الا ةعتسما

 1 ركييفا ن هللا دبعو ناني. نبونرمع نعنايفساتت ي ديجلا انب يوم رشبانم كدملا ذأشمحن ,يلغ 4 هان دج

 1 ىلا هنا. ءاذدنلا يرا ىدلا هيز دبع نب دب زنب هنلادبع نعم زج نيو رم نب ديم نب ركب ىلا ن نعمزحن ورمجنا
 ش الاق هاوبا هان هلوسر و هللالاوهو ةق دصاذه يطئاح هنا لوسراي لاف انف لسوهل اوةيلعهللا لص ناكوسر

 « دعب امهمذأ اهنروفانام ماميبلا لسودل آو هيلغ هللا لص كالوسو هدرفانشيعما وقناك هللا لو سرإب

 م[ ةنعانل | يضر ىراصن الا ذي نب رعوع ءا در دلا يلا نقاثم رك 3 لهخس ش

 ١ رغوغ هاد ردلاواو لاق رمتن د جرتلانبنيسملا مهجلانقملا اننىناوضالا هللا دعونا يان دخر9

 جر نملا نأ ثراحل أ نب جو ٌريللا نأ كَ دع ضاعن كلام اع هسانخ نإ سفن ديززا

 | | نب صضاعن ةيانظالا نو رمتنب ذفاو ثنب ةبخهماو روع ليقف ريت هنلكلو ام ءادز ذلا يأ ملاذا ن انقو

 | مهطودفوهل مصب اثلمتمل مامالسا هرادرخ ارك 3 اف ءادردلاؤنا ناكو تمكن ةللمو ""ثالاتف نا ةانم دب ز

 1 ةيلهاجلا يفاخا هل ناكو ةخاور َن' هللا ع ىلا هوغءذن ةحاؤزن( ا يفك ودل دمه

 ًاةادر دلاوان .(لاتفا أر طشملا+ أو”هن | سا لحئاوتن لخدف هنل امنت نم جيرخ دق هآرايق مالسالا نع

 ْ وهو | ذلف ا ذلف ةددش ندع الر موادعلا تيرا نازك يك متبل الط كاف اكؤخا جرزخ تلا

 |برضيوموجودنلاتوعةأرلا تمعسو جرخمث# طابا مى دمام كالا اهلك نيطانشلاء امنا نم رسزجتر

 .كلذ

 ْ هللا لي ءادنلا ير ًاىذلا دنُرُر " هلا دبع ضرع مزعت نأ ركبيبأ نةفادنعو ورم 00 ناه

 | هلا لوسر ,ايالاتق ةاوبا ا 20- ةقدصاذه للاخ هنا ل ب لاقف ملسو ةلاو هيلع هنأ لم

 .|لاسما هيف ( تل ) د الب أ أيقن روف قاع يحيا اسس ةل آو ةيلغ نان ض هلا وسر هدرفانشيع ماوق ناك

 هني الثو نيتشا ةئس هللادبع يفت لبق

 | < ىراصنالا هزوب رغؤغ ءاهودلا ونا زج

 0 ؟ لن اور ع ني اللد نيت تر وشنو يف وو تلم نم عحا دع لبدمال رمال

 4 انثدح ف 20- 0



 00:11 1 ذ]ذ ]000000000

 95 06 ةيدحتحماو

 فض اس 0 ْ معد كسلا :

 ْ يسع طير كوالا م

 ١ ا زى مالاىفأ لابعتا ضزرع تانيغوادعو لما ا د

 يلو الفتق 1 تاحاو كتم لاتوةلغ ذأ رقت ل أنا ل بتكف ىتعْسجا ٌقرألاز تلاها لاتف لجرٍب اك

 ْ ندا سال عسا وج وحس

 ثوغيدبعن ةرآلانب أدع ناكلاةراكب ؛ نيربسللا انثرضن ن ف نسبا ىزبنلاا ركزوا ىفربخا 2

 * ةحدل تناكو قوتنا ىلا نامعة.الو ْنَم اردض ورم نمز قاتلا تي 1

 نببوأنعمب رجنإا نع ف ٌداَزرلا ديعانا ىررلا ميهارتانإ قاما الكمي يناعنضلا لع نادم أن ربخا 3

 سوال اوهيلغهتلا لصهللا لوسرلا لاق ةنعللا ىضر ٌمرالا نا هللا دنع نع ةسا ع ةو لعن ماشه نغ ىسوم

 غمار خم لو داتسالاحئيحَص ثيدحا ذه#طئانلاب ًادببلف طئاخلا مكدحاذخاب و ةءالصلا تفيقا اذ

 4: ناذالا بحاص ىراصنالا هير دبغ نب دب ز نب هللا دبع بق اَنم زكذ رح ْ

 ي دلاوهو ةبلمث نب هب ,ددنع نيف تلاديعزامأو تلا ًارهو ثراحلا ن " ديزو ثرأحلا نب مشج ىنب ن ةبتملاواردب

 هي ١مم اف لسو هلاو هبتطوهللا لس هللا لوسرعب ءاث ةولصلاب ا دنلاورا

 ةبلمث نب هير دبعنب دن زنب لا ةبضنام وتلا ايهو تراحلا د "م مشج ىنب نمةبتملاوا ردي ده

 « ةواصلاب ءادنلايرايذلاوهدم زنب هللا دبعو دب, زنإ ثثزاح هوخاو جر نمللا نب ثراملا نب د زنا

 لاق رمتن دمج انن جيرفلا نب نونملا انب مهما نب نسملا ابنب ىناهبص ال | ةطبنب دمجان. دم م اندح ف
 تست

 مخل لاملا تبيع ةرإلا ن ا 1 يك هرواشب تاكرفشللا |مفهمفو مهلا تئيبحاو ِترِصا

 ١ نيثالثو سمح ةنس قوريزلا ن سن لاقونامع ةيالونما ردو

 0 قراصن الاهبر دبع ديت هللا دنع 1+

 * ةيدس كاسم ناذالا يدنا نيجيخصلا ابر د 8 ا ا اا

 ' | دبش نم ة يمس ىف قاخسا نبا نعريكب نب نين وب ان رابملا دبع دمجا انن بوقمي نب دم يابملا وبا اننا د

 | هدمجابا ىنكيءادنلا بح اصديز ني ةئلادبعلاق ريكل نب ىيحيان ىدبملاميها ربا نب دمج اننماح نب هللا دبع كيف اريحا
 : نميفةو ىع نع دوسالا يبا نعةعيمل نبا انني 53 ةيالعوبا انت ئدا ٍدعنلا هللا دع نب بح رقمج ونأ » انريخا 0:

 ل زمنا نع ماعلا نع نوع يلا نب دحاولادبع رع نودتجالا نت زي زنا دعا ” اص نإ 4 ةادع)
 ْ لاق هم زق ناو بتكف نع تجا قزالا نب هللا دبمل لانتف باتك ملسو هلآو هيلع هلل لصوت
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 | نيازملاب ةد نلاءاغ تاطمللا :نب رمع'ىقستسا لاق هنا ربحا نعرلسا نيديذ ن ء يتدملا ءاطع نيدؤاد نعيفزلا|

0 00 7 

 0 ركيلز ان لجو نع هللاىلا ةليسس و هوذختاو سابعلا همجىف لس وهل او هيلع هللا لص هلال وسب سانلاابسا او دتقاف

 1 يل م ١ رمجللا مدل دتلا دتيلا»

 || را + تابقا مث مهتيديق ىدغا اناو وبكل وسر ينانا نا ىلع توزام

 00 318 ديس ةببتق 57 قاجلما نإ ديمي لضفاملا | فوقع ندم ن ,دمت نيسحلا وبا © ىنربخا 2
 ” أهلاة تلك ادق الات لكفندالاتف لك يزهو امنع ل ائيطر لعن نون يعج قغولا# تان ورم

 « شي رقديس ناكاهانا :نااما لاق سابع ادنع لاق نم دنع

 ٠  0ليمعنع حفرت ةمالس ىددح يزرع نب دمجحان:ىوريبلا تادص ان د انن لفاحلا لعوا « امدح | |

 ا ياسا لد هل اوهيلع هنلأ لص 0 وجلال تا 0

 ١ هللاهيع نيةدعاس قدح راكب نيربرللا انثرصن نل لعنب نيلات تا د ا 5

 ,سانلا مب ب طفت لاقةنلا ماقس ىتجا زج زئاهقانقسافهنيشليلا هعيزوتت سابعلا كين معاذه ملل لاف بلطلا دبعنبا

 0 ةمسق ريب وهيخف وهمظعهدلا و ادلولا ىررات ىسابلل ئئزي ناكل سوهو اوهبلط هللا لص سل ناساثلا امالاق

 ا 1 00 قال ني ادع فاس هك وع هذ

 يو متثاهنةر الا جعب ةرمج هما ةىهز نل فانم دبع نب ب يهان ثروغي ديع

 « نيثالثو سخةنس يفو
 1 اك قررا 9

 ٠ ْ « تلبقا م مهتب دف ىدغا اناو
 00 ْ * شب رق ديس سايعلان اك لآق ,نيسملا ترا تناننيو رمت نع # يضل ضل اريرج»

 59 سو هل او هيلغ هللا لص.هللا لور لاق ةيلمث نب هتلادبع لاق لاق ىرهزلا نع ليمع نع حورني « ةمالس)

 | : . ,»# سايعلاب ًادبا نا ىلرما.و ىبرقلا ىذب َنافاصوا

 | قدصسا رت نبا »تع لسا ن دين ع ءاطعنب دواد نع يزل ّلادديغنب ةدعابس ىندج راكينب « ديلا ف
 رمت بطن لاق مبا امس ىح + اوحرباف انتساف هن كيلا هج متن كيبنرع اذه ميلل لإَتف سابملاب ةدامرلا ماعرمج

 | ةيظيو لاول لول رب مزمل ريذك سو هلآو هيلع لا ست لوسر نةنانإتلا ١ ا لق يلدا

 005 ليز امف هللا ىلا ةليسو هودختاو سابعلا همحيف ىلسو هلو هيلع هللا اص هللال وسر اودتقافهم-قربو همخفب و

 : نواب رتفدواد امافن سنا ثندح نم هوجن حيضو رلغب ىسايئابلا ءزج يف وه (تلق) ؟؟

 جاك ولم نيعبش هب وم دنع سابعلا قتعا سابعنا نع دهاجحم نع ثيل مل نع ةيواعم نب 4 ريهز ©

 بي بناكللا ئريعولا ةرالا نب هللا دبع, 1
 0 هيهييكي بسد امل ةلاط ينللابت اك ناك ةفيلخ لاق
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 مو كش ة تالا دل ا ا
 ل و اع ف2 ليرت ا قال سرا لقا كالا ا روع رك 9 اولا

 مٍلسو هلاو هيلع هللا ليصتللا لودر بضنف كاق كلذريب انوقلأ وتل اذاف ةقرشمهوخ وناضم مهضعل يقلب

 مكب تح ناعالا ةلعا' بلق لخدل الهدب . دمح سم يذثلاو لاق هنع نسا ايلف لاق هينيعنبن 0 م دتسأ قب

 يان / ليفمسأ هو كندخ اذه# هياوتنع لج رلا ع ننابعلا ف ىنوذو اشو لايام لاقملاق هل لود

 * نيفوكلاف كندا ناك ناد اهناف هارت ناو ديزتو دايز نا دز نعدلانت

 أ نب ىيحتانلا رون , "نب دام ن ل نم رلادبع انثدادغبب دهازلا كامسلا نب دمحا نب نامع ورم وما 4 ةانثدح 9

 تلق لاق ىللطلا دعو نشابعلا نعاشن رالخا نب هللا دبع نعاذإنال ين يدمي نحت دلاخ ين ن «ليقسما انتم

 هللا وسر تضتقلاق !يفرمثاله وجو انوتلاوقلا ذاو نحن رعبراهوتل اضم اهشنم قلاذا اشيزقاا الوسرأي :

 «ةلوسرلو د هكبح تح ناعالا لج ز بلق له دنال ا رس زارا 1 وةيلغ للا لمح

 لس ودل او ةيلغتتلا "ليص هناك وز تناك ها لئاضف يفافرطأ اهبنع هللا ىطر نيف اون شنط "فان 3 تاركؤدق

 : ا ان 57 قانا كن الا لم ةلطفخا“ نمؤةمتنر رب باطلا ركذ ثيددطا | ده لاعتنب و

 نع رين رو نع ءاطع ْن ب اهؤلادبع اش بلاط ينائ .”ىيحياشل ٍتاوثش نب همم ىابسلاوبا « انندح لف ٠

 *ةمح و ىنلا ثر او ق ؛ ةمألا هذهريخ تلطلا دبع نسابمال لاق هنآ نيسان ديس لوعكم

 سسياوفا نب مها انس نينملا ن مها ان را دمجب ىضاقلا قسطا ن وعسل بق متاقلاوا « ىف ريغاط

 ةفزم اللا ف لوق ربع أ

 ا لا وشر يلا ماعلا هاجملا# ةعمز»و ١ ىلاطلا مار الل نإ هللادبع نغ دايز ىف نب دير نع ررجللا# ارق :

 ةوج وامن مهضنب قاب نشيرتلو انلام هلال وتس رابكاتف كنا كاف لاق بضتموهو لسوهل وهيل لبص
 ا و ع مل وهل اوهيلع هللاٍللص هللا لوسر بصنف كلذ ريشباموتل انوقلاذ اف ةقرشم 1١

 قاف رفأيانلاق م ةلوعشرلو هلل مكبتم ىتخناعالا ضنا باق لح دي دال هاد يلفت ىذلاو لاق هلعزفشا يق 5

 انت كلامنلا نبا ( ةانن دَخَو)ثن ا لاو ديو « هيباونص لجرلا معسابعلايف نت "و ول

 ثراذتا نك هللا دبع نع هأبزنلا نفك و 4 دلا# ياني اليسا ايش نا ىب ريمان روضنف ن دمت نب :نمرلادع

 ١ *كثردحلا رك فاشن رقذا تاديعلل تلقا متلازع 1

 ظ 000 )ةمعو | ىنلاغزاوؤةمالا ةدهرش اتبلا ل ادسغلا نا نع . لويبكم نع ديت ن نل # رو 2 ْ

 ظ ه روث نع ءاطغزب باعوا دعا باو نيم
 سانلاىدخي وهافافهئيئاف نامثع ىلا شأنبفلا سرا لاق'ناؤكذ طاصولا نع ةرمن امو 4« ةبشإ»

 ١ اهبنغ هللا يضر َنامغىلا# اطلادبع نب سانغلا لسا اق طئاص اباذاوكذ تعمسلاق ة قس نإ وف رم نع ةيمشأط

 ا لاقف نينمولل هيما ١ كبعوو كاَتف لضنثلا اب اب هوجو" ولا متلفاكاتف هاناق هب وعدف ساسلا يفد وهل اذاف هيأت

 © هلاوس رون 6 ناعالا دلع ُْ

 . غلو زنا نا هلع ّس ” ثيدزأ» كافرا ا رفا ا كبجخوولاق ل افلام ا ٠ ١ ةوحولا عفا لاحتف ةانأف هن هن وهدف

 دبع هيج ويمسسسج كنة كس دم حمس ات ميس د تدعي حس حم سرس هجوما



000 

 ب سايعال هنافسلل ينلا ءاطعا 0

 0 60# عل  «ةاحفلاةفريس باكل >0  «مسبإ» .. «صيخلتلا عمك دتسلا»
 يف بازيلا عضو ىذلا ىههنا قملابا دم ثمب ىذلاو سابملاهل لاف لسو هل او هيلع هللالص هللالوسر دجسم

 لاقمتسابملا كلذ لم اذنه تاكام ىلا هدرتل قنعىلع كيلجر مضر لاف مجاب تنا هتعرتو ناكملا اذه
 مطق م دجسما يف رماه دازف ملسو هل او هيلع هللا ٍلض هللا لوسر دجسم ىف اهدي زيرادلا كتيطعا دق ساساا |

 دانسالا اذهالاهبتكي مو هيلغ ظفاملا لعىناو رفمج يلا نع ةانبتك ثيدحاذه#ءاروزلابانض عضوا اراد سابعال

 لسا نب دم ز نب نمحرلادبعب اجتح م امهنع هللا ىذر ناخيشلاو

 كمجشادا هللا همحر ىمييملا ىلع ني نيسسملا دمجاوبا ( هانث دح) ماشلا لها ثي دحن ما دهاش < هل تدجو دقو ف

 هنم وحن كثردحلا رك انف فتلطملا كيعْن سابعلا رادلع ةعزانم ترعقو مو

 ,كررع نايف ان ةبقعزب ةصييقانبى ماعلا نافضن. لعن. نسما انث' بوعي نب دم سابملا ونا اننا دبس ف

 هللا ليص ىلا لس سابعلل تلقلاق هنع هللا ىضر يلع نعني ذرىلانعنن ذر يفان هللا.دبع نع ةشئاعيلا نب. ىسوم

 (ه دانا و) *سانلاب ون ذ ةلاسغ لع كللمعتسال تنك ام لاَ هلأسف ةق دصلا ىلع كلمعتسا نا سو هلاوهيلع

 ركل ريخوه ام كيطعا لاقف ةباجنإا لسو هل 1و هيلع هللا لص يننلا انل لس سابعلل تاقلاق هنع هللا ىضز يله نع

 ١ #3 هاجر و ةاننالا احرص نيش دملا الكام اج مك ًازرةاقنلا يذم

 جاجنلبا نع ايركز نب ليعمسا ان روصنم نيديعسانت ىشرتلا ةدجن ن دمجا انن ىريملا ىسيع نبع اندح و»
 هللا لوسر ل أس ثلظملا دبع نب نسابعلا نا هنع هللا ضر لع .نع ىدع ن ةيجح نع مكملا نع. انباد نا

 طامتس الا حير ثرد_ اذه #*« كلذ يف هل صخر ف لحن كا لبق هتق دص ليجعت نع رم وهل .اوهيلعللا لم

 * هاجرخم لو
 نركب واو ميه ارنا نب قاحساو ىبحنن ىبحنان# هبنتق نب لصمساأنا قاحنسا نب ركبوا خيشلا 6 انربخا »

 ةسش ىلا

 لاق هدج نع هبا نع ىناىثدح ةءفالحلارو ك اذ لامفابتسح ا بمع ال ىبا ىبال تاعف ةنج مثال

 * ندمتمع اوسبل ( تاق)

 ىنلا لس شابعلل تلق لاق يلعنع نيزر ىنانغ نيزريلا نب هللادبع نع ةشئاع ىبانإ ىدوم نع * نايفس »

 تلقو سانلا بونذ ةلاسغ ىلع كلمعتس التنك (ملاقق هل أسف ةقدصلا ىلع كلمعتس:نا لسو هل او هيلع هللا ىلص

 «ميص ءاموزر الو 3 ازر

 : ظ * مص كلذ يف

 4 اولاق ره يعول

 | نعيولاسا للا ءاطعنعؤفاشا رملأ سيمشانم ملسم نن ديلولا انبا ساختلان دمج ني قس .ةريمو ا اني تبيسلل نا

 هل.او هيلع هللا لط هللا لوسر دسم يف.دب زن نا دازرا الب هنغ هللا قر باطحنا نت رمع نا. نيس ن ديكس

 : نويعشاه هلل «هبحأ اللا حب نيغ هيلع مت الف هتيص ان لع هدب بم ةقالخلا املخ قاخم نا دارا اذا هللا نا

 |ةياقسلا اهنم مكحل ريخوه ام مكيطعا لاّتف ةباججملا لسو هل آيهسيطلا لصقأ.لوصر ان لس سابسلل

 ('"ةل صخ ىف لحنا لبقدتق ددض ليي .نع لبسوهل 14غ هللا لص هللا لوس ءلا سابعلا نا يلع نع 7

 ق7: يسديصج ا رموجييعبس
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 يق ليضال بازل اذجيلاتل باازلا ملقف هديب رم لاقق لو هلآو هيلع هلا اسم هللا لوسر دجسميف ش

 «(0 جا . «ةاحصلاةفريم باتكإ» ١ »-« ١ 4 صيخلتلاعم كردتنلا »
 : اهركجرخا اعاوردت مورلسوالا اوهيلع هللا لص هنآك ويسر وام ١ ساسغلا ناكو راجلاق هأبا هويكقيبان ساد

 لمقام ةافا تسل لسوملا ”وهيلعسلا لص هللا لوسرهنفك كلذلف هصيق يبان هللاديغماسكما ةنددما ىلا ني

 0 هاجرت نيخيشلا ط رش 7 عج درج اذه «سابعلاب
 لاقل دبعنب زباج نع راند نبو رمت نعزايسانث ر متل نباانبلاط نا نب ميه ربااش بيع ن لع # ىينثدخ و

 *: هاجر لو نيخيشلاط رش ىلع حيك ثيدحاا ذه#*يلا نبا صيف الا هيلع ردق صيف هلدجو مل سابعلا ٍرسا امل

 ىسومانن ىمشاحلا ىسيع نب نوراهنب دم قاحسا ون ان ةفوكلاب لففاحلا مراد ىلا نب ركب وا « انن دجو

 رفعج ىبا ىلع ت تيلظبد:ل يت يل تسجيلا كاف ناملابا نورت رنتي الل ا اهلا سوم هللا دبعتب

 هللا دبع نب لع هأبأ نايت دحو ةمجج ىلع دمج ىبال ناكلاف امسح ىلا رظنا تامل ةمج هل تب أرق ووضنلا

 هللا بص يبنلاا ىن 7 راو ةماعلا ةمج هل تناك سابعلا نب هللادبع هاباناىنادجو ةمججول تن 4

 ةق الطاروب كل ةَلاقفابم دل نم بمجال ىبال تاَقف ةمج ٍفانم ديعنب مشامل ناكو ةبجول تناك لسو هل اوهيلع

 نيع هيلع عش : الف هتصان ىلع ه دب حسم هفالخالاهلخ قاخم نا دارا اذا هللانالاق هدج نع هسا نعىبا ىن' دح لاق

 هرم نعل !نوفورممنويمشاه مهلك مرخآ نع ثم دحلا انماط رسم الااومل

 ميهن ربا نب ناماس نب دمن هللا دبع مس اَلاوبا انن ى دا دغبلا هللا دبعنب دم دمت رفمجوبا 6 ان ريخا ل9
 لسا نب دز نب رمى لا: فيسات أ ريعبلا نرسمحلا نب دي ز رب رضلا ينيحب وبا انن رصع ين اردنكسالا

 هللا ل وسر تغمس يفا امهنع هللا ىضر باطملا دبع نب سايعلل لاق هبا باطملا ن رم نع هدج نع هيأ نو

 كلوطق او دجسلا يف اهدزن اهانطءاف دجسملا نرم ةبيرقكرادو دجسملا ىف درت لوق : لسوهلاو اوهيلع هللا لص

 لاق وهنمؤ لاق قلاب ىضشت نم كنبو ىنيب ل عجاف كلكاذ سيل لاقاماعكبلغا اذا لاق لجفااللاق اممعسوا

 ىنلادواذن الاق كاذامولاقربخا ذهيفىدنع ةفلذح لاَمِف هيلع اوصقف ةفذح ىلا اوءاذ- لاق ناملا نب ةفذح

 نادواد ذاراف ىبافهيلا ب باطف ميتيل دحسملا نسيب رق هش ناكقار سدهعملا تب قدر نادارا هيلعدللا تاولض

 لاقاللاق يش بف سابعلا هللاققف هكرتف لاق يتبيل للظلا نعتوييلا هرثناهيلا لج و نم هللا حواف هنم اهذخأي
 هئمرطللا 3 ليسيل ل سو هلالو هع اع هللا لص هللال وسر دحبسميف و عرامت ابل بازيم اذافدجسملا لخدف

 اماو ردن مو سودا اوهيلع هللا لرض هللا ل وسر ريسا ناكو مايا هوسكف يان هللادبع ضيقالا هيلع حلصي

 ملسو هلاو هنيلع هللا لص هللا ويسر هنفك كلزإف هصرقي : ن.هللادب عواسكاف هنيدملا نلالبش اهركجرخا

 ( الا لمفامل ةافاكم هصيقيف

 ىلع تاخدلاق ىبا تبعمس ناهاس نب رفعج يثرب بوعي انن ىميش احلا ىموم نب هللادبع ن 4 نيس

 ةج هلثناك للادبع ن لع مأي ان اهيلطسو ةمجىبإل ن ناكل اد 0 ىلارظن تاعذل ةجدل خف ذ روصنملا

 يت رمجو 0

 ةمج سانعإل 3 ةمجول تناك 7 هلآ او هلع "ايل وذل لا ينادحو ةنجولا ا ايعناو ”ابافا تدحو

 تووور 2

 ف 5 8 ا -- م و

 و



 #* سايعلاهنم ينلا ءاطعاو نب رخبلا نم لام“ يع د

 # دم م مذ سم و
 1 صيقالا هيلع حلصياصيق اودجيرف هنوسبلل ابوراصن الا تبلطف ةنءدملاب سانملا ناكلاق راجنع ردكحنللا نإ ظ

 _«00جإ»  «ةلاحطلا فرس باتكإو +. 9 - «  صخلتا عم كر دتسلا »ا
 أمنم رتكا للم لس و هلو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنا اغلا نين ام نب رخبلا نم لس و هل 1 و هيلع هللا لص

 ٍ | ليع لسودل اوهيلع هللا صهنلالوسر هال ةالصلاب ىدوو ريصح ىلع ترثنو اهم صاف اهدعب الو ابلبق ال

 [يلاتف سايعلا ءاؤخ اضيق الا ناك امونزو الو د دع ذم وب ناكامو مهيطعي لعج و سانلا ءاخ اعاق لاما ىلع

 هلال وسر لاف لاملا اذه نم ىنطعا لام ليقفل نكي لو ردب موب ليقع ءادفو ىئادف تيطعا يتا هللال وسر

 للا لور ىلا هسأر عفرف مطتسي لف فرصنب بهذ م هيلعتناك ةصيمخ ىف ىنل ذخ لسو هل اوهيلع هللا لص
 امالوش وهو لسو هلو هياع هللا لص هللا لوسر مسنف يلعمفرا هللال وسر اب لاف سو هل اوهيلع هللا لص

 مك وا ريخ مكدولقى هلا لعين ىراس الا نم مك«دبا يف نلللق ىرخالا ىرداالو ىلزجئادتف للادعو امدحا

 .لع نب نيسحلا ىلع وبا( هينوبخا )ةرفنملاب عنصيأم يرداالو ىنم ذخا اممريخ اذه مكل رفثي ومكتم ذخا امما ريخ
 , نر ةريفملا نب ناملساتث مسالا نب مشاهانت ىزا وهالا ثراملا نب نيل ىواوهألا نادتعاب رجا ظفاملا

 [لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىلا ثمن ىرضحلا نا ءالعلاا ىسومينا نع ةدربىبانع لاله نديمح

 * هاجر لو لسم طرش ىلع حيي ثيدح اذه» ةوحن ثردحلا ركذف نيرحبلا نملاع

 | دم نعرذتما نب كاملا انن ىبضلا دواذنب ىسوم اننلاقلضفلا نب نيسحلا انىناهنب اص نب دمحم ىنثدح »ف
 هللا لوسر ىلا بلطلادبعنب سابعلا لبقا لاق هنا . :رعنيسملا نب ىلع نب دم رفعج يبا نع ىمعثملا رشن نبا

 مسلس وهلاو هيلع هللا لص هللا لوسر هار الف ضيا وهون ر يفض هلوةلحهيلعو لسوهل آو هيلعّشلا لص

 ىف لامللا لم سابملا لاف ىبنلا مع لاج ينبجعالاقف كنس هللا كحضا ةلكيطا انشا لوضر 8 ساملا لاق

 ضل ْ *« ناسالا لاقلاجرلا
 دم نعةنبتعن نان ورق وسان نوراهن ىسوماش قمثلا بوعي ندما ديعسولا# انربخا ٍِط
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 هللا دنع

 ظ ؟ليعالاهر شكا ل أم لس وهل اوهيلعهللا لص هللال وسر ىنااهف املا نينا نيرحبلا نم لسوهل او هيلع هللا لص

 نزوال وددعذئمو ناكاامو مهيطعي لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لم سانلا ءااخوريصح لعرتاف اهدعب الو

 ىطذخ لافلام اذه :رم ىنطع ا ردب مو. ليقع ءادفو ىلادف تيطعا ىلا هللا ل وسر اب لاَمف سابعلا ء اخ

 هل اوهيلع هللا لص ىننلا مسبتف لعمفر | هللا وسر اب لاق و هسأر مفرف عطتسل رف فرصن. بهذم هتصيمخ ىف
 هللا لمي نا ىراس.الا نممكيدبا يف :رل لقىرخالا ىرداالو ىلزجنادمفهللادعو ام دحاا مالو وهورس و

 «(م)ةرفتمايف عنصبام يرداالو ىتم ذخا اممريخ اذهل رفتيو مكنم ذخ ا امم اريخ مككويا ريخ مكب ولقيف

 هللا لوس هارامف ضيباوهو نانزيفض هلو ةلخهيلعو سابعلا لبقا لاق هسا نع رقابلا رفعجى نا © نع 9)

 ىف لامجا املاَمف ىنلا مع لاجج ىنبحتا لاَعف ككحضاام هللا لوسراي سابعلا لاق مسبت لس وهل اوهيلع هللا لص

 : *« لس *ناسنل !لاق لاجرلا

 أاصيق اودجم لفابو هلر اضن الا تبلطف ةنندملاب نسابغلا ناك لاق راج نع ردكحنلا نبا نع # ةنيبعنبا ف

 حلصب



 . 9(4 ج9. «ةلعملا# رس بانك أل 429 4 صقل مم كل رتل
 هنعدلا ىضر صاقويلا نبدعس نع بيمن ديعس نعكللام نب لهسوبا انث يعن ةحلط نبدحتانث ى رصلا لام
 ودل ”ةوهيلع هللا لض ىبنلا مع "رساسلا اذهلاقف سللاىلارظفاشنيجز بجيل سون أو هيلع هللا لص ىنلاج رخلاقتأ

 * اهل اباضواو انك شيرق ةوجا |

 ليثا رساانا ىسوم ن هلل يطال ترتسم نيفين انثأ لا ويزت ولا نينار .رد دمج سانلا وا ىتربخلا »|

 ابنا هفطلقةنم لاتق ناب علاابا ركذ الجر نا اهنمع هللا يضر سابغ نبا نع ريبج نديعس نغىلع الاذبعنمت |
 مركأن ملاتف طفت لس وهلاو هيلع هللالض تال كل مل همطلا 3 نمانعلا رزه و اولاتف اوهمتجاف|

 اذه« ءايخالا ةباوذوتف اننإوما اويتسال هئماان او ىنم سابعلا ناف لاق هللا لوسر اب تنا اولاق للا لع سانلا |

 *« هاج رخن لو دانشالا حرص ثدحخ |

 نع ام نع ةعللس نب ةامحاتت : لسمنب نافعانت لخبلا لضفلا نب نيسملا اننةيناه ن طاصنا د ينث دح ل

 ش. نق لوطب ه دنع تّماحم دقو نايفس يبا نب يو اعم ىلع سابفلا نب هللادبع لخ دلاةرفافلا دبع نب. ة ةنقم

 ةللاو ناكل ضففلا ايا هللا محر اقف ب باطملا ديعنت ضابفلا كلا يف ل وقتافلاقن اهلا مهناب ١ نع واقي ل11

 0 داجنإلا هذاهجاو دا مجالا: هوانا ودا دح الا دحت نادخالاو مامالا ديس هللا لوسر نيع ةرقوهللا ى مج

 2 دب دع ر فلام لك ةنأرل تبكي و دثبم لك هل بحب ن ايدك لاك مهف هالع دقو لح هنا ز دق رومالاب '

 يا و و بدشلاو ةناقسلاو ثيِبلا نحاض هتريشعزك 3 طنع بادبتالا ثدع اينو هتليضف نك ة دنع نادخالا

 ةايلكرأ و ناب رق ليلرتا أشن نممهفاوربد قم موك[ هتسايسرب دمو كلذكن وكي ال ضيكو كلذك نوكياالإ و
 ( « ةاجرخيلو نيخيشلا ط رش ىلع حني ثيدح اذهل

 ناملسات مسا هلا نب مشاهانن ريثك ن لبسن ئتاومانبو رع فاوملا ةادعن دمحخنب ر ب نما وام انريخا » |

 هللا ل وهسر ىلا ثعب ىرضحلا نب ءالعلا نا ىرعشالا ىسوم يلا نغ 6-0 ع ديج نع ةريغلا نا

 ارضا ضاسلا هلل هلاك ياسا فاو يس نع ريبج ن ديمس نع 6 كعالادبع ف

 سادنلا موكا نم م لاتف بلقت لسومل آوهيلع هللا لص هللا لوسسر كلذ غلبف همطلاك اعلا ن -مطانل هللاو اولاَيق

 يمص :ةايحالا هءاوذؤنف ان أوما اومن هنمانا ف ىتمسابعلا نا لاق تنا اولاقدنلا ىلع

 لاق ناوي مجاب نغ هلأسف ةبواعم ىلع ىنايغ نبا لخذ لاق رفافلادابع نب ةبقعن ءرع تسب ان نع ةعلس ب دام

 نادع لاو مانممالا كيش دال ري نع طول هللا ىف خدع هتلاؤ يراك ةئلاةمجر لامف كسا لوقا

 ةلابخ تنسكتت | ناك مهف هالعو لخ هنأ دق رومآلاب اسف هدا ءايعالا ما دما اما ال راعشا او داكجالاذجا

 كنغ تن :انن الا :ثنافغ انو هتاف رك دنا نا دخل اتاك ديدعر فل الكشي أ 7 و دنع لك

 كلذكن وكي ال فيكو كاذكن وكسب ال لو ةبارقلاو فيسلاو ةناقببلاو تلا نسخ هل ريشغ رك ذ

 همه تكر و شل رق ند اش ن مهفاذ ل 0 ةتسايس وندم و

 ثلا وسو ىلا ثمن يف رضحلا نأ ءألملا نأ ىنوف يبانغ ةدو ينا نغ لالهن. ديمج نع ةريفلا نب 4 فالس 29 41
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 7 4 نينح م 6 ةباؤ ةاضملا ينلاورق 2

 4 ريرف رب وبلا

 00#ج» 4 ةاحملا ةفرمم باتك ]ف «.٠ مط - « صيخلتا مم كر دتسلا و
 نوملسملا او رافكلاونوملسملا ىتتلا (لفىاذملا ةماعن نب ة ةورف هلاهادها ءاضم هلةلغب لعسوفلاو او هيلعهللا للص

 هللالوسو ةلثب ماجلب ذا اناو سايعلالاقرافكلالب# ف هتنب ضكر سولار او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر قفطف ن ريدم

 اوعمسامنيح مهتفطعاع اكل هللاوف لاق ميت دانفةرمسلا باحصا ايدان سايعىا ملسو هل اوهيلعلل لصةّلا لور

 رشمماي نواومراصنالا ىف ةوع لاا كتاو لا رسن لاق هاكيبلاب هاكيبلاب اولاقفاهد الو ىلعرتبلا ةفطغيت وص
 ْْث راخلاى اب | جرزملا نت راخلا اب اولامف جس رزملا نب ثراملا يىلعةوعدلاترصق 5 ران الا رثممانراضن الا |.

 ّلالوسر لاف مهلا ىلا اهيلع لواطتلاك هتلغل ىلغ وهو لسو هلاو هياع هللا لص هللا ل وسر رظنف جرزملانبا

 0 ا فا الا صابر ى ع يكاذم للتو 4 اودع هلام

 ناالاوهامهللاو ىرا اهف هتعيهلعلاتملا اذافرظنا تبه دق دم ب رواوم زبمالاق 2 * رافكلا هوجويف نم

 حبحص ثب دح اذه#ارب دم#صاواليلك# دج ىرا كا زاف هن ايصخت لسو هلاو هيلع هللا لص هللال وسر ثامر

 « هاجر مل ؤنيخيشلا ط رش ىلع
 نبدممج ان ىره ىلا دمج نب بوققعي ان ىف وعلا دعس نب ذم اننأ ىضاقلا لماكن ب دما ركبوبا# انبدح )ف

 هللا لوسر ناكلاق هلعللا ىطر ص اتينا نبدعس نع بيسملا نب ديعس نع كلام نب لبس ونأانن ىم تلا ةحاط

 هللا لوسر لاف باطما دبعزب سابعلا علطاف ليلا عيقب اشيج ضرع هويه 7 زيي لسوهلاو هيط هللا لض

 حيض ثيدح اذه# اهيلع ةانحاو افك ش يرق دوجا مكيبن مع سابعلا اذه سو هلاو هيلع هللا لص

 « هاجر ودانسالا

 نيدمجا انب دينملا نب نيسحلا ن لعانربخا (الاق)دهازلادوادنبركبوباو قاحسانن ركبوا خيشلا م اننا دح 9

 خاص تابصح «

 دلت طل ر لسوهل ”اوهلع هللا لص هللا لور قفطقلوملسملا لوف ىاذلاةم اعن ع نبةورف هل اهادها ا

 هل اوهيلعمتلا لصّللالوس ر لاقفهءاكرذخا نايفسواو عرسنال نا ةدارااهفكا هتلغب ماجلب ذخا اناورافكلا لبق
 1 ا را مهتفطع اعاكل هللاوف "لاق مهتداق ة ا ا ايدان سايعىا لسو

 ترصق م راصنالا رشعمايراصن الا رشعم ايزولوم راصن الا يف ةوع دلاو رافكلا ومماولتتقاف لاق ءاكلاماكلا

 هللا لص هللال وسر رظنف جرزملا نب ثاحلا ىباجرزمللا نب ث راما ىنياولاتف جرزمللا ن ثراملا يبىلعةوعدلا

 نهب ىرف تايصح ذخا م سرطولا ىمحنيحاذهلاقف مهلاتق ىلااّملعل واطتمل اك هتلثغب ىلعوهو مس ؤهل اوهيلع

 مم امر ناالا وهام لاو ىراامف هتعيف ىلع لاثقلا اذافزظن ات ٍهَذُق دمع ترواومزبا لاقمت رافكلا هوجو يف

 *(م)هج رخا تلق ( مخ ) اريدص مثصاو اليلك م دج ىرا تازاف تايصحم لسوهل او هيلع هللا لص هللالوسر

 لاقف سابعلا علطاف ليلا عيقبب اشيج زيجت سو هلو هيلع هللا نش هلا لوسر ن اك لاق دمس © نع

 بوتمي هنف ( ت تاف) حير هاريلع هانحاو افك شرق دوجا مكيبن مغ سابعا | ده لسو هلو هيلع هللا لص بلا

 «امباتم اص نيدمحا ثيدح نم اضيأ هقاس هنكلو يرهزلا دمنا

 « نبا د 62

 ْ لاقفلسو هلآو هيلع هلا صلال وسر باكرب ذخآ نايفسوباو عرسنالذا ةداراابفكالسودل ار او هيلع لص
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 ون رد هون نع

 0 خذ 1 ز ز ة2ز2ز2 زة 2 2ز 2 ز ز> 7 2زة2 ز ز7 >7 ز 1

 «(0ج» _«ةلاسسلاةةربس باتكاط 400 4 صيخلتا م كر دتسلا)»

 كاف هلا ضضف اللف لسوهلآآو هيلع هللا لص هللا لو_سر لاقف كم دتما نا ديراينا هللالوسر ايلوقي

 *« سابعلا لاف لاق

 « رعشإلا
 قر ولا فص ثيح عد وتسم * ىو ل الظلا يف تبط ابلبق نم

 قلغ ال وةنغم الوثلا م شب ال..د البلا تطبه م

 قرغلا هل هاو ارش ممجلا *«» دق ونينسلا بكحر ةفطن لد

 قبطادب ملاع ىطماذا * ميجرويلا ىل اص نم لقت

 قطنلا ابهتحم ء ايلع ف دنخل * نم نميهلا كتب ىوتحا ىتح

 قفل كردون ت ءايكو ضر م الا تفررتا تدل وانك تلا

 ق رمد اشايلا ليس ورونلا © يف وءاقلا كللذ يف نحف

 *نوعضي.ال ةاورلا نم م محلاثماو مجاب ١ نع بارعالا هلاوو هيدر ثيدح اذه

 نعسنو يثربخ | بهونا انالأق مكجحلادبع ن ن ةللادبع ن دمجاش بوق ندم سابعلاوا 4 ان دج اف

 0 ويطل لسنا لوسر عمتسدبش يبلانا در باطما دبعنب سابعلانب ريثكى دج ىرصهرلا
 هللالوسرو هقراف لف لسودل ١ اوهيلع هللا لصةللا لوسر باطلا دبعن ١ . ثراملا نب نايفسو اوأنا تمزافنينحمو

 كحدتماناديراىا هللا ل وسر اب لوقب سابعلا تعمسف تبلساف كوين نم هفرصنم لس و هل او هيلع هللا لص

 *« لاقف كاف هللا ضضفي ال لق لاق

 «رش
 قرولا فض ثرخ عد وتبسم #* . يفو لالظلا يف تبطابلبق نم
 قلع الو ةنضم ال و:تنا-» رشب .ال_ةالتبلا تطبه م

 قرغلا لها و ارسن ملا « دقو نيفسلا بك رث ةفطن لب

 قيطادم لام ضمو افلم م. مضر لا لا ناس لل
 قطنلا اهجحن ءايلع ف دن .و..: نم نميمملا كتيب ىوتحا ع

 قفالا كرو ت ءلضو ضار هبال اهتم يبشا تداو امل تاب

 ف يتب دارا ليسو ر وتلا 9 فدو ايضلا .كلاطاف نحت
 ْ * نوعضلاال مهلثمو مم 1 باويعاطلا

 ملسو 4| او هيلع هللالص هلا لور عن تبدع بيلا لل يناجلا نيو يلح عي راع « سار »

 آ بلطملا دبعنب سايعلا تنسيقك يماب اف 0 نمهفر صنم ل سوهل اوهيلع هللأ لصةللا ل وسر ىلا ترجاهلوت

 هل لنيل ب يعيب ف هل وبيلا لسنا لوسر ث ثراحلا ناني رابفس و اولا تت نينح 8
 انف م 01 ل

 هن رضح ىنلا حدميف 00



 هع وي قطع تشد سم هعاسدع

7 0 ١ 2 00 7 0 5 

 6 هذلوو سايعلا قح يقينلا ءاعد

 ه<0جو # ةءاحضلا ةف رعم ب اتكف مدنا « ضيغلتلا عم ك ردتسلا»

 ادع اندح (اولق) نيرخآ يفايولب نبدححا ندمت ركبوا قاس رك ب عبشلا « انثدح »
 ْ يلومةر سم يبا نع ليبق يلا نعدمس تيل نر نا اب ير ل بع ننام لج انيس نأ

 1 ءالايف نا ىللاقف ةليلتاذرسومل ١ او هيلعهَللا لص ثلا دنع ثنك ل وق هنع هللا طر نمابملا تعتنمل اق سابغلا

 ْ | نم اهد دمي ةمالا هذه كلع هنااما لاف ايرثلا تلق ىراملاق ممن تاق 'ىب د ءابسلا ف ىرتالم لاقت رظنت

 | هنعد دح امل هضر ول سا همجراب ركز واانماما و ثيللا نغ ةرقىبنان دي ءهب ةرغ .ثي دحاذه#كبلص

 0 اعييذحلا اذه لش

 سكن ليميس[ لن ىريرلا ة زج ميه رباني ىضاقلا قاحسأ نب ليسن ةلدملا ذ اج نع « اندح ف

 : يفراسوهل اوهيلع هللا ٍلصهّنلا لوسرج رخ لاقهنعهللا ىضر دعس نبل هس نع مزاحىبا نعتسب ان نب ددز نب دعس نبأ

 1 ل رتسف بلطملا دبعنب سايعلاماقف لستمي ملسودل "او هيلعّشا لص هللالوسر ماتف الزنم لد ظقلانامز

 | ءايسلا ىلاهسأر مفاروهو ا ملسو هلاو هيلع هللا لضهنلا لوسر ىلا ترظنف لبس لاق فوص نم
 أ | « هاحرذمملو دانسالا مسي ثيردح اده# رانلا نم هدلوو سابعلا رتس | مهللا لو وشوهو

 | ىثدخ سوا ىلانب ليعمسا انث ماحفلا ديلولا نب دجحأ انث دادغس ىضاقلا دما نب مركحم # ىنربخا »

 8 تكن

 . | مدق امللاةةيراح نب هللادبع نعهيبا نع نامعنلا نب ةثراحنب هللاذبع نب ميه اربا نب قاحسا ىنثدح ةحلط نبدي
 | لعلاق تار نمىلع بهو اب لسو هل اوهنيلع هللا لض هللا ل وسر هللاق ىحملا ةيض ا نب فاخننإ ناوفص

 ّْ * هاجرخن لو دانسالا مي ثردحاذهةابح شي رمل نئءرق دشا لع تلزن لاق سابعا

 | زازحلا ىبحمنب ايركز انثرك اشنإ دم نب ا !اانث بوقمي نرب دمج ابملاوبا م انئثدح و

 ْ هنع هللا ىضرجالن ةيراح نا سوانب مير خ دج تعمس لاق سرنم نب ديمه دج نع نيصح نب رحزولا مان

 لوشي
 | ليبقيلا نرع ثيل انن ةرقيبان دريعانت نيعمنب ى يحن انيدجان هللا دبع انن دح(اولاق) ةفثاط# ىئدح »

 | يللاتفموب تاذ لسو هل أو هسيلع هللا ىلع ي ىلا 2 تنك لوق نئاينلا تمس سابلا لوف زم قا نع
 هب د رف * كبلص :رماه د دعب ةمالا هذه كلع هنا امالاتفإن رثلا تلق ىرتاملاعف ترظنف ءامسلايف رظنا

 ٍْ «ا ذه حصي مل(تلق) هنع اذهب ثدحامل هضرمل ولي رك زوبا انم اماوديبع

 نامز يف سو هل اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ججرخ لهس نعمزاحىا نع دد لزب دعس سيقو © ليعمسا ف

 لاق فوص نم ءاسكب هزتسف سابعلا ماقق لستفي ملسو هلآو هسيلع للص هللا لوسر :ءاقف الزنمل زف ظيقلا

 لوقو ءايسلا ىلا هسأر عفار وهو ءاسكسلا بناجنم لسو هل او هيلع هلا لص هلا لوس ىلا تنارظنفناهبلا

 « موفعص ليعمسا (تاق) حيحص#رانلا نم ه دلوو سابعلا رتسا هللا

 ىلع بهو ما ايلسو هل اوهيلع هللا لي هللا ل وسر هللاق ةيمان ناوفص مدقال لاق ةيراحنب 1

 « حيحص» بح شي رمل يشير وق دشا لع تلزيلاةنمابملا ىعلاق تاز

 هللا ل وسر ىلا ترجاه لو سوا نب مب رخ ىدجت عمس بوس نب ديمج هدج نعنيصخ نب 6 رخ ز 2
 هيك تت فن --
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 400ج «ةاعسلاةةرسباتكاط_ 4000 2« صيفلتا م كردتسلا9ف
 « هاج رخبملو دائسالا يمص ثيدح اًده# سانلا ْنيب نم اهب سابعلا هللا صخ ةصاخ هدلاودلولا لالجا

 ليئارسا انا ىسوم نب هللاديبع انثينا,مصالا ناربمنب دما اسنرافصلا هتلادبغ نيدم هللاذبعوا 4 انربخا

 سابلا لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق لةامهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نعقعالا دبعنغ

 »# هاج رخو دانرشاإل | ميحص# هنماناو يئم

 ينك زيكلادسب ل ٠ نيسودقلادبعانثنوراه نب ىنمومانث ةكعىذالا لضفلانبملاسةبيتق وا «ينربخا»

 نع هيبانعمفا رىبا نل هللا ديبع نب د ىنادحديربلا نب مشاه نل لععانت قارولا ة ةسرنع ننس انثب احلا نيا

 اذه *ىضر ىتذ هللا نم كل لضفلا ابااي لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر مفارينا هدج

 د هاج رخن و داتا حيد ثددحي

 ثيلل !ىنثدح اص نب هللاديبع انثيمرادلا ديعس نب نابع ان فسوي ندم نب دمر ضنلاوبا © يتربخا |

 نع هياوؤع نان ؛ هللا ديعنب يلع نع لماص نب فلاب نع ةورف ىنا نب هللادبغنب قاحس | نع دعس نبأ

 ادجاسا دم ترأر ن يلع هتلنا لاف لبجو با لبقاف دجسملا يفاموي تنك لاق هنغ هللا ىضر باطل |دبع نب سابع |
 جرن لجيل لوقبهبربخاف هيلع ت تاخد ىتح لسودل ا او هيلع هللا ٍلض هللا لوسر ىلع تجر هتبقر لع ًاظاذا|

 لخدف هتعس مم توز "انوش موب أذهت اقف طئاحلا محتتقاف بابلا نم لخ دب نا لبق لجعف دجسا  ءاج ىحانابضع|

 لبجىلا ناش ملبامف قلعنمزاسالا قاخ قاخ ىذلا كير مسابأرقا ًارقوهو لسودلار او هيلع هللا لص هتىنال ومو

 ) لس وهل اوهيلعاتلا ص هللالوسر)دمح اذهركملااا ١ لبجي الناسالاق م ارنا ىنطياناسن الا ناالك :

 ةرودلارغلا يلسودلاو اوهيلع هللا لض هللالوسر غلب لف يلع ءاهسلاق ف ادس دقلهنلاو ىراام نورال !لبجوبا لامفإ

 *هاج رخم لو دانسالا مييحص ثردح اذه «دخس

 سو 1 هيلع هللا للص هللا لديه لك لف خابغ اا تنيك“ قع ةبقع ب دم نع « انزل ىل ناهإ

 3 حيحص#دلاولا لالجا ناثملا لجأ

 هه عة ونس انو ولا ئءابقلا امزف رض نفاع نارك راو ديم نع © لعالا دبع ©

 كلل لضفللااب سو هلو هبيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاقد دج نع هيب نع مفاربانب هللا ديبعنب # دم وف

 * هاو دمج( تلق)تيحص# ئضر خللا يار

 تاق هتبقزأطا نا اكان ادم تيأرنا يلع هللذا لاتف لهج وا لبقاف دعسملا يف تنك لاق « نسابقلان هع

 بابلا نم لخ د نا لبق لجسف دجسللا ءاج ىنحان ابضغ جرت هن ريخاف ملسو هللاو هنيلع هللاىص هللا وسر

 مساب أرقا ًارقيوهو سو هل او هيلعدتلا لص هللالوسر لخ دفهتمبب أمن تر رافرش موب اذه تلقف طئاملا محتتاف

 لهج وا لاقف دمج اذه لهجىنال ناسنا َلاَمَق ىنعتسا هأ ارنا ىن مطل نانالاناالك لهجىا ناش ملف كرا

 هدجس ةروسلا رخآ سو هل 1و هيلع هللا لبض هللا لوسر غلب اف يلع ء ةاتننلا ىف دسدتل ناو ىرا.ام نورألا

 هك ورتموهوةورفىانب هللادنع ني قاعساو ةذمعنب سلو اضن هتلادبع هيف ( تاق) حيحص .(
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 2 وراسل ءادق 2 5

 مرد

 :١ هللالوشر. تش تضر كعدعل عاراساع ادفيف ةكم لها تءاجاملا ت نتلاق ةبث ةشلاغ نع هبانع ريبزلا نب هللادبعنا ْ

 1 0(«4جإ» 4 مةاعملاةرتمباتكط «مي) «صيخلتلامم كر دتسلا»
 هطرتش ىلع حب ثيدح اذه «اهرد نور ذب ال هتباو لاَمف هءادق سابعلا انتخا نبال, كرتنفانل ن ذي اولاف

 * هاجرخم لو نيخيشلا

 .ةايعزب 0 قاعسا نانغ يكب سنو ا رابجلا دبغنب دما اني بوعي ندم سايعلاوبا# انيدح ِِظ

 نيح سانلا لا ىلع ارماهتلخ دا هدب ثناك ةدالق هيف تثعبو صاعلا يبا ءادف يف مل سوهلا اوهسيلع فالح

 اهريسااملا وقلطت كيبامتأر نا لاقو ةديدشةقر القد 0 اوهيلع هللا لص نال وس راه ارايف املعت

 تنكى ا هللا لوسراب ساندلل لو لوالي نيذلا هلع اهحرف ماك رسول منا ولاق اولمفاف اهنىذلا اهلغا ودرو

 ىاو كن دفاف كلب زجيللاف لوهتاك نكي نافكلم الساب ارعا هللا لس وهل اوهيلغ هلا لصدلبالوسر لاقفالسم

 نب ورم نب ةبتع كفيلح و باطملا دبع نإ بلاط ىلا نب , ليقعو بلطملا دبع نب ثراملا نب لفو كل اوخا

 | تاقف لضفلا ماو تناثنفد ىدذلا لاملا نافلاةهللا كوسراب ىدنع كاذام ٍلاَمْف رهف نب ثرالبا ىب اما مدحج

 :ءويشل اذهنا هللا ل وسركنادبشاىفا هللا ل ,ايهثلاو لاَقف مثقو هللادبعو لضفلا ثيل لاملا اذهف تيصانا امل

 لإقف يعم تراك لام نه ةيفوا نبرشعىنم متبصاامهّللا لوسراب ىل بسحاف لينا + اريغو ىريغدحا هملعام

 ىثلاامااب لجونع هللالزتاو هفيلح وهب وخا يناوهسفن سابعلا ىدقليقا يلسوهلاو او هيلع هللا لص هللا لوسر

 را اما ريخ مكي ريخ مكيولق ىف هللا لعبنا ىراس الا نم مكيدما يف نم لق

 ةرفغم نموج راام عمد لق فلا مورا الا ينةيقوالا نيرشملا ناكم ىتاطعاف

 5 هاجرخو + لسطر ىلع حبحص ثيدح اذه# لج ونعدللا

 ينانبا اننةيما ىنانب در هللا ديعاتن ةماسا يباني ثراجلا اننورع ىضاقلا نيسملانب هللا دبع 6 ينربخا 2

 سابعلا لج لسسودل او هييلعللا لش هلل امج رلالا ناك نع بدار نهب.ةبط نر دكا نع دانا

 .لالجا :

 7007 577 م( خ) اهرف نورذأل هللاو لاق هءادف نئابملا اشتخا ننال كارثف اننازذيا اولاقف
 ثني شر تشع: ها رساءادف ىف كم لها ثمبامل ةشئاع عدا نع دابع نب ىبحن نع 6 .قاجسا نبا

 هل اوهيلع هللا لس هللا ل وسر اه ارايف ةدالمتهبف تثمر و صاعلا يبا ءادفيف مس وهل اوديلع هللاٍإص لال وسر

 "هلاك ون رايالسم تنكيلاساءعلالاقوهيفو#ثردحلااهريسا | وقلطتنا مت هارد لا و ةدب دش ةقرامل ََق ةرولس و

 نان ليْمعو كلل ن لفو كبوخا ىناو كسفن دفافثلبزجم 0 م ناف كمال اب لع هللا لاق

 تاق لضفلام او كنا لو ىدلا | لالا نيافلاق هللا لوسراب دنع كلاذأم لاقو رن ة ةيتع كليلحو بلاط

 للا لوس راب ىل بسحافاهريغو ىريغ هملعام 'ىثل اذه نا هللالوسراب هللاولاقف .ىنب .1لابلا اذهف تبصا ٍنااهل

 نمل لف تل ازتو هفيلحو هبوخا ىاو هش ى دفق ليفا ٍلاَمف عم براك لام نم ةبقوا نبر يثعىنم مهتبصا أم

 .(ةيفوالا ن " رشملا ناكمىاطعاف كتم ذخا | امماريخ مكسب , اريخ مكب ولق ىلا عي نا ىراسالا نم م كب دبا يف

 9 7 ةرفغم نموجرا أم مح هببرضي لام ه دفلك دب ديعنب ميما الاي الا يف

 «نا)ا 7 ظ



 «(0ج» «ةاحصلاةنرمس ب اتك 0-00 #4502 © « صيخاتلا عمك ردتسلا»ط
 هللا ل وسر ىلا شيرق تراس اهف حادقالا تحنا سابملل امالغ تنكوانمالساب ختسن انكومالسالا انلخ هدف

 ان نوف ريخلاب نع اذا ناهضلا الع مدقق رابخالا مق وتن انج ر دب موي ملس و هلا و هيلع هلام

 سلال ينا لاوف ملسو هل او هسيلع هللا لص هللا لوسر ر وهظ نر ريملا نم انءاجامانرس و ةوق انسفنا ىف

 تال رس روبط نم ناك ماك ا اعار سو ةيلاي لضفلاما ىادتعوت حاف الا تحت معز ناني

 ةيلجر رجب بحلون | ثييحلا لبق اذ | لسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ب نع انئلبو ٍلسوهل اوهيلع هللا لص

 ثراحلا نب نايفسوا اذه سانلا لاقو ةرجملا بنط ىلع ساج تحن ريما نم ه.ءاجامل ةازخاو هللا هتك ادق

 هللاو من لاق سانلا نع يبربخا اقف هند نبي سلك يخا ناااب يلا ره بهل و اهللاَف سانلاهيلع ممتجاو مدقدق

 انقل صانلا تملام كل ذ عم هللاو اًواش ثيحانيف حالسلا نوعضي انف اتكحا مانجنف موّقلا انيفلزا ءالؤه ام

 بهو امفر لاق ةكئالملا هللاو كلت اقف ةرجملا نط تمفرف لاق ائيش ىتبام هللاو قلب ليخ ىلع اضي الاجر

 يرضع كرو نمرالا يف ابرق“ ينصح انانيسالبر تكو كرو أو ةركسف ص يجلس

 هنرضتو هديس هنع باغزا هتفمضتسا لوتق يهوهيذخاف ةميملادمت رم دوهىلا لضفلا ماثماقو ىنبرضو

 ىتح اعبسال اا ثكمام هللاوف ةسدملاب هللا هامرو اليلذ هيلجر رجب مما :ركتم امش دلل كلنا

 لاقىتح نوعاطلا قا ةسدملا هذه قت شرق ثناكو نتنائيح هنانفددام انالث هب يف هانا دكت دقلف تام
 ةحارتلا هذه ىودع ى هانا الاَقف هنانقدم الدتبن يف نتئادقت كاي انانايحتس الا اكعو شإ رقنم لجر اهل

 5ملع اللا ةولبتحا مم هنمذ ودبام ديب يم ءاملاب اذذقالا هواسغام هّللاوف هيلع |يكتيعا اب اذ اًملطنا لاقف

 * ةراحللا هيلعا وفضر م رادج ىلا هودنساف

 للا دبعنن دايز انربخا لاقةر | رز نوم ان :: نيسملا ندم نددمحا سابعلاوب ابننا ىبيعلا دمحا وا «ىتربخاو ١

 باطملا دبعنب س ابعلل امالغ ت تنك مف اروبا لا لاقلاق ةمركحعنءةللا دبع نب نيسح ينادح قاحتسا نب دم نو

 كرولا ابعلا ناكو تملساو لضفللا ما تملس او سابعلا لساف تببلا لها انلخد مالسالا ناكو

 انيلاىبتا ىذلااذه الس ه.ىاونتملا اذهلع دانسالا اذه يفدجاوا دزيو مو «همالسا متكي ناكو مهفالخ

 «اهد اضتىلا نالاممساو لساف ر دبلبق بلظلاةدلعزي نم اهلا عالج مدت لسع لذ جار ابخ الا نم[

 ىؤتسلا دان قاينعادل |ء نب نيسحلا و ىابقلا د امججنب دم نب نيسحلا انت ل دعلا ذاشمح نب ىلع 4 انن دح ف

 لعالم عع وم نمي نيد اجي ادا رذنملا نب ميهاربا انث ( اولاق ) ىز ارلا دمت نب طاصو

 ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لور ١ و ذاتسا ر اصن الا برِمال اجر نا كلام نب نينا هيدح باه نا

 * تحل يبا كلهم م زخلا يف و ثيدملا © حا دقتالا تحنا س انعلل ام الغ تنك و ىنختبسل انكو م السالا

 ( تاق ) هم السا مت ,و هموق ب اهب تاكو سابعلا لس اذ هيف دا ز و | ذه. ق احسان ا نع (ي اكيلاجإي ز )
 *# ماو نيسح
 مس وبلآو هبلع هللا لصدللا ل وسر اونذاتسا راصنإلا نم لاضو قا سنا ينئثبخ بارش نبا لاقةبقعن «يسوم»

 ا ابا 3 ١
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 ظهظاةودس

 «00جإط «ةلاحصلاةةرسس باتكإ» < » ١ « صيخللا مك ردتسلا 9
 0 يا م ا

 [3 رجملا بن :ط تمقرف لاق ىئيش : امل موعنالو ائيش قيلت ام هلا والقلب ليخ ىلع اضسالاجز تيأرلاةلولاق

 | ضوالا يب ب رشف ي ءامتح اف هيرو انو :ىهج و ب رضف هدب بحل وبا مف رف ةك اللا كلت نأ و تلقف

 هس ًارويف تلف هب هت رضف ةرجحلا دمجن ما هومحتسفرو تزجتحاف لّصَلا ماتم انف يردص لعادل رب ىتح

 شاع ام هتلاوف اليل َذ ماَمف هنع اًساغ هديس تيأر نا هلم سأ للاودعاي تلاقو ةزكتم ةجش
 : | ىتجلايل عيسالا

 | هشال شي رق نم لج ر لاف نتنا ىتح ةنانف دبام هن الثوا نيتليل هانا هك رن دّقلف هتلتتف ةس دعلاب هللا هن رض

 ١ نرعاطلا عجب 6 ةسدعلا وت شر ركنا و رتل هذه ىشخنانأالاقف هنن ىف نتنا قفا ابان ”نايحتسمالا

 20 طاق عر دقو رايتحا حدي نم هيلع ءامل اباف دق الا هولسمتام فاو لقاك: فاتلطتا "لجأ ز لاق

 « ةراحملا هيلع اوفذق و رادحيىلا

 | ده زلا نب ةوررع نع هوسالا ىلا نع ةعيملنبا انيفا ينم دبحلاق ةمالعوبا انمى دإ دنبلا رتسج ولا ان زيخا ف

 ْ ءربجأهي مو هتانسس ىلع ماقاو لسا دق هن هلاىشر ب باطملا دبع نإ سايعلا زاك لاق

 ٍْ بتنامع ورمعو ا ( انربخاوح ) ىبللا ةماسان هللادبعةم اساواا انذ بوّقع نيدمح سابعلا ونا انندح »

 | ةفوكلاب ظفاملا مراذ يبان ركيوبا ( ىتث دح و ح )ىسل ايطلا هللادبع نب ىسيع انن دادغب كايسلا نب دما نا

 | هبا نعىنه دلارام نب ةءواعم انثىليل يبا نب نمحرلادبع نيدمح نب نار مسن ب دمححان.( اولاق )ن وراه نب ىسومانن

 نذلاراصنالا نمايكار نيعبسلا يف رجح ىمرا نار دقا امو سبق نإ دج ىلا> ىنامح لاقرباج نع ريبزلا ىلا نع

 | لاقف سابملا همحدعمو سو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسرانيلا جرف لسو هللاو هيلع هللا لبص يب :!!ىلع اودفو

 | قومنمت ىسفت مكل أ ا ىذلا اما لاف تئشاام كلسفنل وكلب رللس دم اب لاف كل اوخا ىلع ىل ذخ معا

 | ثيدحىف ودحاو ظنلب اهلك تاياورلا هذه« ةنملا لاق كلذانطمفاذا انلافاولاق مكسفناو مكلا وماهنم نؤمنعامت

 قمهنع هللا ىضر ةيسابعلا سياوداخ رخملو دانس الا حي ثيدح اذه#هنمالا هعمسل و نإ ل نب( نوم

 « ثيدحلااذه نممصا نابملا مالسا مد 3

 1 ل ” ىدراطعلا رمتنت رابجلا دبع نب دمجا رمعولا ان بوقمنب دم سابعلاونا 4 انندح ف

 سانملالا| ؟ انكلامفار ونا ىتادح سابعنء نع ادرك هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسملا ىثدح قاحسا نبا

 | انلخذدق ىهجومطلف د ىعبل ام )

 : ا . لو هتباقس ىلع ماقاو سابعلا لساو لاق ةورعنع دوسالا يبا نع م« ةعيمل نبا »

 ( دج ىلاخ ىنامح لاق رباج نع ريدّلا ىلا نع هبا نع ىنهدلا رامنب ةيواعم انث ىليليفا نب نارمنب « دمحم لف

 سوه اوهيلعاللا ضلال وسر لع اودقو نيذلاراصنالا نم نيعبسلا يف رجم ىرا.نا ردقا امو سبق نا

 تش ام وكب رلو كيبضلا ذخ دمج ان لا قف كل | وخا ىلع يل ذخ مع اب لاف سابعلا همت هسعمو انبلا جرف

 »* رض # قر دحلا

 ةسيضتفلع

 أ انلخددقساسلا لا اك كيماوي و انفثدح سانا ن 08 ركعنع هللادبعنينيسألا ىنثدحم قاحسانا ف

 مطل



 400ج #«ئاحملا رسم باتكإو #2« 54 صيختللا عم ك ردتسلاإل
 ناهخ ويش نغرحت ندمان دوا ذنب ناملس اننةتسرنب هللا دبع نب دم انن ىنامصألا هتلادبع واهب انن دنع إل

 بيلك نب بابخ تن ةليتهمأ لس وهل لل لص هللا لوسر معفانم دبعن. مئاهنت باطما دبع سابعلا

 د لضفلا ناكو ىلضفلا ابا ىنكي سابعلا ناكو ةيجرزملا سساعنب ةأنمديز نرصاغ نءو رمت نإ كلام نبا

 هللا لوسر عم سابعلا دهش ونينس ثالث .لسؤ هلاو هيلع هللا كص هللآ ل وسو نم ا ناو ةدلو

 فشككا نيحهتيب لها نينح مونهعم 0 7 اوهسيلع هللا لص

 ةانماا لدتعم سابعلا ناك لاق سابعن. ا ىلوم ةبعش ين ربخا ىد اييلا مساقلا نب ن داع أش رم نبالاق «هنعساثلا
 عزوف تاخارشع عبرال ةعججا موب سابعلا فوتو هنم ةاثق 52 مو تالا بطلا دبع نعاني ناكوأ

 عيقبلاب اب نفدو ةنس نين اعو نامت نا وهو هنع هلل |ىذر نافع نب نامع ةف الخيف نينالثو نيتنا ةنسأ

 ا *« مثاه ى ةربعم فا ٍ

 باطملا دبع نبسابعلاءا لاق رين هللادبع نب دمشان» ةبيتقنب ليعمسا انا قاحسان. ركب ونا خيشلا 6 انربخا |

 * نينسث الثب ليفلا لبق سابملادلو طساقنب رمنلا نب يصاعنبو رمت نب كلام, بيلكن بابخ تن.ةليتن

 ميعن وا يديم قرودلا ميهارا ن دما 3 لبنح ندمان هللادبع انن ذ اهيج ن ىلع « اند ِط ٠

 هنوم دنع سابعلا قفا لاق سابع نب هللا دبع نب يلع نع ده اع 0 ثيل نع ريهز اش نيكد نب لّضفلا

 « اكولمم نيعبسأ

 4: * همالسا تقوف تاياورلا فالتخاو هنع هللا ىضر ناابعلا م الس اركذ زج 2

 ان ظفاحلا نوراه نب ىموم نارمجو ا ان هباتكح لصا انم هءولاب نب دم نب دمر كوبا مب انندج |

 دمحو بلاط ىنانب ميه ارراو ناذاش ندم ديعسوا 3 'قاهن . طاصن دمت ىثدحو هبوها ر نب قاحسا|

 قامنش ندد تحس لاقيا ىتادح لاق ريرج نإ بهو انالاق ميهارب نب قاحسا ابنت مندا |
 هللاو هيلع هللالص هلال وسر ىلوم مفار ىفان ء سابع نإ! نع ةمركحعنع هللادبع نب نيسح ىن :خدح لوقت[

 همالسا متكيناكو سابملا ساو لضفللاما تنلسا و تماسادق تنكو كلطملادبعنب سابعلل امالغ تنك لاق لسو؛
 اذنه قفكأ هل لَءاَق ندهيلع هلزاكو ماشهنب نصاعلا هب اكم .ثعب.و ردب نع تلكدق بهل ونا ناكو ةموق ةفاخخأ

 حادق الا هذه تما افيعضالجر تنكو بمهلابا هللا تك ربت ءاجالق لمه كيلع ام كل كر او وتلا

 لاق هارا هيلجر رجب بحلو.ا قسافلا ذا لضفلاءا يدنعو ىجحا دقا تحنا روعي ناو هللاوف ةرحد يقئأ

 نباانيلا له بملو ا لاقق ثزاملا نينايفسوا اذنه سابلا لاَقف ىربظ.ىلا هربظ ناك و ةرجحلا ت 2

 ةىيشالل اق سانلا صاناك فيكص ىخا نا انا اأمهماعا واق سانلا ءاؤ هدنع سلج تح نايفسو اى

 ب

 نت

 1 ِ : 6 دقو سابعلل امالغ تنك لاق مفاريبا نع سابع نبا نع ةمركعنع هتلادبع ن نيسح ىنثدح « قاعسا نإ ف
 * ثددملا هموق ةفاغ همالشأ مك ل اكو سابعلا ل تاو لضفألاء ا تسملنا ولما

1 3 

 اذ

 1 نع 0-0 6 ١ 6 دي سن مجم كج تع 8 1 ا 1



 ١ .  0لإ بح ---- 5

 7 0 سآبملابقانم ٍِظ

 . و 5 8

 يلع لخد نأ تب ءار ا تلق كتتين لخداف لاق ىر اديبدع لخد نا تنأر | هللا ل وتمر اي ت تاق كلراد لخذاو |

 4080ج . فاعلا ةرمباتكإ» 47-9. ١ « سيالا مكر دتسلا لا

 *هاجرخملو نيخيشلا ط ردش ىلع . ميج ثدي ادهن # هللا دبغب هبشل

 نع رمجمانا:قازرلا ديعانا دابعنب ميه:اربا نب قاجسا ان. ةكعىئامنصلا لعن دمج هللادبع وا انربخا

 رادلا تايىلع تعم سذا ئراذ يف ةفوكحلاب ىنا لاق هبا نع ىدسالا ةصباو نب ورنع دش ار نن قاحسا

 ةعامسبا نيمجرلادبعالاب تاقف دومسم جينر هتلادبص هاذاف لخبارق جف مالسلا كيلعو تلتف لما امكيلع مالسلا
 مال نع ىنئدحم ل ا لاق هلا ثدحت م نمترك دف زال علال لاق ةزيرظلا رحثنف .كلذو هذه ةراز

 نوكيا لو سما اوهباع هللا لبص هللا وسر تعب لاف ىتادحن منام ةدينأو سودا اوهيلع هتازم

 ديالاوم ريخأسمف مكقلاو مالا نم ريخاونؤدعا هلاو دعاملا نم ريخ اهي يللا عجطضملا ن مريخ اهفدانلاةتف

 مايا ئئمو تاق جرخلا مايا كلذ لاق كلذ ىتمو للا ل وسر اب تاقرانلا يف اهلك اهالتق:بكارلا, نمريخ ىبئانملاو

 كلدتو كسفن فتكا لاق نامزلا كلذ, تك را نا ىمات ميتا هايل لجخرلا نم ابال نيحلاق جرتلا

 « كل ذإع تو ىتح هللا فز لقو عوكلالع هنيمس بقوا دكه عنصأف كدجسم لخداف لاق قبب

 'سيهج نينجا هل[ لعو لسوهل او هيلعّلا لص هللالوسر مع مئاهنب بلطملا دبعزب سابعلا بقانم رك زنس

 أن ىدغن فسو هان ىذبملا ميه ار ران دمع للادعوا ان ىربتملا دشن ىبحاب ركزوا « نب دح 9

 سو هلاو هنيلغ هللا ليص ىننلا ما كن اربكا عا تاظلا دنع نب نمابعلل لقلة ا ةريممْنَع ربرج

 « هلق ثدل واناو ينمريك اؤهلاقف

 نوم نع أ ضايغلا ناك لاق راكب ن ريب اننى دج انن ةكع يع ازملا ٌقاحسا ن يدم ن هللادبع « ينربخاف 9

 نيخ يب تجب رفن ام الغةنم 1ث لوا ليفي ىلايفا نيئس ثالث لس ؤالآو ةنيلع 2 لسا ورحل

 لق نلغ وىنتثدح ءاسنلا لمحو هتبف ىعىف يلجرمَصُ هيلارظنا ىنأكف الغ انلخد ىح ىدم ةذخ + ثيمدحا

 ٠_0 قس نيا وذ ناوهو نيالو عرس ىلبلا تامو لةشلذ
 «انثدحإ)

 ىلغتضعسذا ىراديف ةفوكلابىا لاق هنا نعى دسألا ةصباو نورمتنعدشارن قاحسا نع رمعم ف
 نع رلادبعأبايت قف دومسم نب هللادبع وهاذاف لخدايلق جف مالسلاكيلطو تأتف 3 اركي غ مالسلا رادلاباب

 نعيد لم لاق هيلا ثدحتا نم تركذف راهنلا يلع لاط لاف ةريهظلا ريف كلذؤهذه ةرايز ةعاسدنأ

 * كيذملا هيدخأو ليسو لا هلآو هنيلعشلا لص هلأ لون

 ده لس وهلا و هبلغ هللا ىلص ىبنلا مع ب ناطلادبق قل سابعلا زون

 ٍْ ميهاربأ نعش + الا نق ةب واممواا انن را ارملا 50 دما ان عالوم ىعشاما قاحسان ن وميم # انندح )ف

 1 ةمعلع :زاك و ميهارزا لاق هتمبسو هلدو ةئ دقن يف ملسودلا او هيلع هللا لض ينلابهبش هللا دبع ناك لا ةمفلع نع

 ْخ

 هايهريغو يدقاولاو راكب سيزلا هلاقنينس ثالث لو هل او هيلغ هللا ىلص يبثلا لبق# دلو لإ
 جو فلا

 «نبو 6(



 «(0جإ» «ةاحملاةف رسم تاتكإ»  «#ما6ط «  صيدلتا مم كردتنلا»

 * هاجرخي مو نيخيشلا
 مادا نب ليعمسا ان ايف نب لصؤمم انثزاشن نب دم انث تلاظيفا نب ميهاربا انا ظفاحلا ىلعوبا« ينربخا

 ىثشملاو ةادغلاب ممرنوعدب تريذلادرطتألو ةنآالا هذهيف ص اقو يبانبدعيس نعديبا نعمسي رشنب ماِدقملا نع

 ملسودل او هيلع هللا لص ىنلل شرق تلاقق مهف دزعسبم نانا :نئيرق <: رم لتغليف: قرا زن لاق ديمو نوذيرب
 نوادر ئش رشملاوةادعلانرمجر نوعدبنبذلا مرطن الو ت تازتفاننود ءال وه دن كا كانسلاج كان ةالؤم تالازالوأ

 اكدانب رخو نيخيشلا ط رش لع حييبص ثيدحا ذه* نب رك ركاشلاب هلوقىلا هبجو
 ْن قلل ىديغلا تاه ه قلاذبع نتدمجح ان ل دعلا فسو نب :بوقيي نأ ةرسكلا لضفلا ونا 4 انربخا 9

 لادبمل لسوهلآو او هيلع هلال ص يتلا لاق لاقهننا يزرع ثيرخ نور نب رفعج نعى دوعتسملا اناذنوم

 فيكفْلب ىتخءاسنلا ةروس حتفافلاق يريغنمهعسسانا لمان لاول تلو رقاأ لاقأزفا دوم وو

 فكولس وهل او هيلع هللا لص هللا لوسر ربعتساف اديرش ءإل وه ىلع كلانثجو ديبشنةما لكن رم انثجاذا
 هللا لص ينلا لع ىلهو هللا لع ينثث اوهمالك لوا يف هللا دمع ملكك لسو هل آو هيلع هللا صَل لوسرهل لاَقفهَللا دبع

 حير ثن دج اذه دنعما نبا مكل ىضرام مكخإ تييضر لسو هل 1 وهيلعلا لص هللا لوسر لاف

 * هاجر خي لو دانس الا

 نب ىسوم نب ٍلضفلا اين رامو اان قاحسا نب دم ان ىرمعلا هللا دبع نيدمح نسحلا وبا ىتربخا »

 0 تاقف دومسم نبارك ديف لس وهل !و هيلع هللا لص ينلا ةباهصركّذب قيقش ناكيلاق شمالا

 « هاج رخو نيخيشثلا طرش لع حصص ثيدج اذه هادجا هيلع لضفاإل لجر كاذ لاق دوعسمنإ

 كانسلاج كنع ءالؤه ت درطول شي رق تلاف مهف دوعسم نربا وابا شيرق نم ةسمخ ىف تل رب ههجو

 « (مخ) انبو د ءال وه ين دب
 لاقأرقا هللادبعل مسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاقلاقهيبا نب ثارجنب ورمتنب رفعج نعي ىدوعسللا )»
 ةما لك نم اًنئَجاَذا فيك زل ىحءأ 0 ميتتفاف يريغ نم هعمسانا بحاىلا لاقلزلا كيلعوأرقا

 ملككلسودل او هيلع هللا لص هللا وسرهللاَتف ةقادبع بنكو لسو هل اوهلع هلا يلم هلا لوس ريعتسا ةنآلا

 ايران انيضرلاقو قملا ةدامس مث دهشو لسو هل او هيلع هللا ىلص يبنلا لعلصو هللا ىلع ىنثاو همالكلوا ىف هتلادمخب

 مك تيضر ليسو هل اوهبيلعهللا لبسها لويبر لاّتف هلوبسر و هللا يضر اممكل تييط روان.د مااس:الابو

 * مير ه«ديعمأ نبا

 يكمل زماللاراهلت ليف مومبسمنا 0 . قاسم او هيلعهّنلا لص يبنلا ةباهص رك ذب ييتش ناكل اق 6 شيمتالا
 ١-0 تايم هيلع لفااللجز 7 0 دووسم نا
 تلا : 1 8 7 3-3

 اننا رع

 |٠ هل وسرو هللا ىضذر امك تيط رو اند مالس الاب وابر هللاب انضر لاق وقملا ةداهشدبيشو لول اوديو

 قودي ىثملاو ةادئلاب مهب روج دب نب.ذلا درطلالوي آلا مذهيف ديسنع هيبانع مع رش نب 4 ما دقلا ف
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 2 ع ري رك جوجو كنك ب مرنم >

 ىضرام ىتمال تيظرلا سو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر نا نمحرلا دبع نب مساعلا نع .روصنم نع اعيمج | .

 | ةبلعمنلا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضررم نع همهلع نع مها ربأ ن ربا لوما نضل ايمانا

 - 4060ج ط م« ةاحفلا فرس باتكإ» »0 2«... ٠ « ضيخلتام كر دتسلا»

 ارياف ير وتلا نابي ثن دحنم ( ةلع4و) هاجر خلو نيخييشلا ط رش ىلع مي دانسا اده# دبعمانلإ
 ا نايف ع نع عنك و انن ب .ركوا نس بل لييبا نب ميعاا ربا انب هيقفلا نا سمع نب ىمس وم نب دمع

 نتا انا ىنوم ن هللا ملسع انس ,ناربمنيدمجا ان رافصلا هللادبعونا هابربخافليئار ا« ثي دحاماو#

 #2 دبع مأ نبا احل

 يلا رحل ناملس نبفاعلا انثنيسحلا ن ميهارباانث ىضاقلانسملا نب نمحرلا دبع  ايربخا 9»
 اينو مساقلاانث

 لسو هلااو هيلع هللا لص هللا لوسز لاق لاق هنعهللا ىضر يلعنع ةرمضنب مصاعنع قاحسا يبا نع روصنم نع

 | .هاجرخمل و دانسالا مي ثيدحاذه «دبعما نبامهماع تفلختسال ةروشم ريغ نمادحاافلختسم تنكول

 | نب بعصم انث ىرماعلا برافع نب يلع نب نسحلاان* ةفوكل اب ىشرقلا دم نب يلع نسملاوبا# انربخا ٠
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 ' | طربثلع حيص ثيدح اذه « دبع ما نبا ة ءارق لعد 0 أرقذا بحا نم لسو هلآو

 * هاج رخن ملو نيخيشلا
 أ نعلا ى ٍ”دح لاق ريعن هللادبغ ندم انس ةببتقن ليعمسا انثلدعلا ىسوم نيد ن ادعم ىربخا

 ١ :فيكل اق هبجو لاهت وهلا رظن لهش فيحن لجر ره ءاجؤا رمت دنعاسلاج ثنكلاق بهو نبه ز نع نم الا

 ا * هاجر خم ملو نيخييشلا ط رش ىلع ميحص ثردح اذه# حوعسم نب قادم لع لحب

 أ[ تع ةرصن.و رمت نع شمالا نع ةنواعم واانثرابجلاديعنب دمحا انث بوقس نيدمش سابعلاوا 4 انيدح»

 مها نعلاة لو هل اوهسيلع هللا لص هللا لوسر باعنا نع انربخا هل ليق لاق هنع هللا ىضر لع نع يرتخبلاىا

 | ط رش ىلع حيمص# ثيدحلا يقاب ركذو وي فكو ىهننام ةنسلاو باتكحلا لعلاق دومسمن  هللادبعنع انريخا لاق

 | نيعسلا
 | نب مساقلا نعرو صم نع هاي ور لبثا رساو نايفس نا هتلعو ( م خ ) السيم «دسبع م! نبا امل ىضر امىتمال

 * الس نص نمح رأ | دبع

 | ريغم ادحنا قلتم تناك لاعوف رم لع نع: ةرتض ن مضاعنع قاحسل نجا نع روصنم نع نس: ب مسالا
 0 « فيعضمصأع ( تلق) حيحص» دبعمانبامهيلع تفلختسال ةروشم
 | هلو هيلع هللا ىلسص هللا لوسرلاة زمن ع ةمقلعنع ميهاربا نع شمالا نعنايغسانت مادقلانب « بعصم ف
 «(م خ) دبع مانبا ةءارقىلع مأرَعيفل نا اك اضغذ ارقلا أ أرقتنا بحا نم سو

 | م هبجو للهت و هيلا رظنن لم فيحن لجر ه ءاج ذارمتدنعاسلاج ت تنكلاة بهو نب دن زنع 6 شمالا )

 * (م خ) د وميسن هللا دبع ىنمي الع "لم فيك الغ "لم فيك لاق

 ةنسلاو تاتكللا رعلاةف ةوغسمن | نعانربخا هلل قو يلع نعىرتخبلا ىلا نع ةسمنب ورم نع 4 شمخالا ,

 «(مخر) ثيانملا هت م|
 ما دقملا »و



 _ 46 جل «ةاعفلا رس تاتكألا_ «ضاط ١ «صياتا مكردتسلا#
 هللادبعو ديزز نب ديعسو صاقويلا نيدعسو فوعنب: ن#رلا دبعؤرت زلاو ةحاطوايلغ و ناو رمتو رك انا
 .ةغذح قب ىراخبلا جتحادق و ةفذخو | هيفدومسم نا ركّذن درفت ثيدحن اذه« مهنعّما ىضر د وهسم نا
 «حلاظ نب هلل ادبعل ١ اديتحم ل ام امهنانالا

 بناته وأ انن ب منجا اناو ىئاقرلا دم نب كلللل دبع ىلعأ ر لاق دادتم هيعفلا ناسا نا دما ركبوا 4 ايربخا » ْ

 تفشكو ومب ىلا تب يقاس ىتج ةرجيش لعد وهسم نبا ناك لاق هنبا نع ةرق نيم وادم نع 1 داوح نبل هس[

 اده# دحع | نم نازتلا يلا أحلا ديب ىسنن ىذلاو لسوف اوهيلغ هللا لص هللا لودر لاهفاؤ ؟كعيدف قاب ا

 * هاجر خت لو داتسالا جييحص ثمر دحت|

 دري نب هنلأ دبيغ نع يزعج انا معفوا نن قاحتس اناث ةملنس نب دعابألا هيشنلا قابس يرككوا هاتوا الا

 2 وبا هنمو ملنسو هلو هيلع هللا لس ىبلاوم تنك هلع لا ىضر يل .اع نع كاز 1 املا

 اذه نم سودل اوهنلعهللا لص يبنلا لاف ل ضي وهو ذوعتسنتم نإ هللا دتعي انررقدباككا نمهلا ءاش نمو هنعأ ناشد

 ندسحاف م دججو هنر لع هللا دبع ىنئاغل را م اضغ ناررقلا ارق هللا دبع نا لابقف دوعسم نب هللا دبع ليقف

 ان انع 1 كلل أس سا: ىلا مهل لا تب دب أس ةفسب نمحاك او لا لجان و اص د لإ

 ناكو لاق لاا نانجج كلئانج ف نييلغىلع !يف ملسو هل او هيلع هللا للص دمج ةنقا سمو دهتسال اًمعنو ديرالا

 نب

 كي يتم

 * هأج رح طودانسالا ميك كثردح اذه ريب اقامنس ناك ا

 |ةدئازاننبوراحلا لعين يخجان نادم قار .ولا ىلع راد رفعج وا ان بوقعتإ ندم سايملاونا © انيدح 9

 اهل ىذراام ىتمال تيضر ملسودل !و هيلع هللا لضةللا وسو لاقلاق هللا دبع نع دسهو نب دز نع روصنمنكأ

 ع هئب دعت حلي 0 ا 0 هع ا

 ب رل ! تنبهف اسهصن محل ىتتجم ةرجش ىلع دوعسم نبا ناك ىل اق هيبآ نع ة ارق نب ةناونامم نع 4 ةنعشإل|

 :نازعملا يف يف لش امل ءدعب ىسغنيذلاو سو هللاو هيلع سالم هللا ل ونمر لاف اوكحضفهيقاسن ء تفشكف'

 اهل اوسيلع هلالي لا لونسر عمت تنك لق لجن د دايزنب هي ديرب نب هللا دبع نعن# ر رجا 9 |

 :هللا دنعأ نإ كاتف ةوعسمن !لئيمفا ذ دق نم سو هل اونهيلع هللا لص ما لودسر لاقف لص ةوعسمنييانررف سو |

 |ةمفا مو دقن الاممثو ليزر الاناكا كلأسا ننا مهللا لاقو هدو هرلع هللادمم ىنتافلزنا 6 اضف 1 أرقأ

 كوب سو هلاو هيل هلا لعض هللا: ل وسر ناكولاق نإثغا نانج يف نييلع ىلع ايف لئسو هل او هيلع هللا اص دم

 ْ * عييخمص *:ريملالاقابذس ةناكو قتقبتس دق ر كلب الا قم دج وفن هرشب.ال تقلطناف نإ سم طلعت لس

 تيطراموف ل لأ دع نم يعن ل نب دن ز نحن رولا" ني 7 41 ز زان يب راحل ىلمحي نأ « ىبحت ال |

 حم هقركمل هيي دج كرملطناف نيب ص لطم لمس طم لسل وتب سوهل وديع هنا لنص هتلاكوسرأ

 م
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 4060جط «ةباحملاةةرسس باتك ط4 003 _ « صيخلتلا م كر دتسلا 9
 نع شمالا نع ةدئاز انث ورمتنب ةبواعم اث رضنلا نب دما نب دمج انث هبولب نإ ركبوا 6 ىتدح
 هلآوهيلع هلا لص دمج ىلع هلا لزنا امم لع! الجر ىراام لاق ورم نب ةبقع دوعسم ىفان نم ثرالب نو كلاب

 *لخدب النيح لخددو عمسل الن يح عمس ناك هناف كلذلق ناىسومو الا ف دوم فادح و

 فرع ىروثلا نايفس ىفربخا لاق بهونب هللادبعانأ رصن نبرح انب بوقعي ندم سايعلاو:ا © انب ,دح

 ١ رف "وام يبون ذنوملعت ىل دوعسم نبمهثلا دبع لاقلاق هبا نع ء ىميتلا ميهاربأ نع شمالا

 م قاده تصدي و رون نم اية يلي لا نا تنس ذم

 7 اسيلح ىلإ 0 0 00 ,تيلصفوماعل ا 0 ميار م 10 انت
 ىلرسسنا هللا توع ديلا تاّمف ءادردلاوا اق اذ نم تاّمف ىنجىلا ساج ىتخ ءاجدحاوب اذاف تاج امو

 نلبنلا بحاصم دبعمانبا مكدنع سيل و 0 م تاق تنا نانمم لاق لرسف | اصاسياج

 بحاص مكفو و لسو هلو هيلع هللا لبص هيبن ن اسل ىلع ناطيبثلا نمللاءراجا يذلا م كفو لاو هدا 5

 هاجر لو نيكحيشلا طرد ىلع هك نيو زهو ضبط ىذلا لم "ل

 «دنسماذهو ةدنسم ريغاممال اماعمالكسلا تكراعاو اهاجرخو ةحرص الكل قىتلادماسالا و

 هنسمحا نب جلعد( انثو )ةفيذحوا انث(الاق) بلاغنب دموي زملادبع نب ىلعانا قاحسا ن ركل وباب« انثدح »

 نإ لاله . نع روصنم نعىروثلا نايفس انب ةفب ذحوبا انب ىرصنلا هب واعم هم نإ ؛ رن نملا دبع انن دادغي ىزجنسلا

 رك اذف ةنملا يف ة ةرشع مع وهل 1و هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق دب ٠ زنإ ديعسنع لاظ نب هللا دبغنع فاس

 ركل
 7 تال دع هلا لآ اقرلعا 100 ا نع ثراحلانب كلام نع « شمالا

 لدسخ دبر و ممسن ال نيع مس ناك هناف كلل ذ لقت نا ىسوموا لاف دوعسم نب هللا دبع نم لسو هل آو

 * ىلخ دن ل نيح

 ينو 9 ذ نودلمتول دومدصن الا |لاقلاق اق هما نع ىميتلا ميهأرا 6 شمالا ن ء ىروثلا ىل د ربخا 34 تضقو نا ل

 نب هللا ديع تيعد ىناو ىب ون ذ نمابب ذيل رفغ هللاذا تددولو بارتلا ىم ًارلع متيثللو نالجتر ىببمع“ط وام

 «خ اخبم اهلك هو

 أم وق تيتلف اً اصاسيلج ىلرسن مبللا تاق مث نيتمكر تيلصف ماشلا تم دق ةمَقاع نع مينهاربا نع رم
 اسيلج ىل رتسب نأ هللا توعدىلا تاق ءاذ ردلاو.الاقاذ نم تقف ىنح ىلا س اج ىت> ءاج دحاوباذاف تس

 ةداس ىلاو نيلمنلا بخامض دسبع مانا 8ك دنع سلوا لاق ةفوكسلا لها نم تاّقف تنا نملاعفىل 00

 هل اوهسيلعمللا ٍلسضللالوسوزس بحاص مكيفو هيبن ناسإ ىلع نراطيشلا نم هللا هراجا ىذلام ؟قوةريطلاو

 ل
 2 نع نإ كال ١ دف مل 3 ُه أعرف سع دز نب كيبعس اظن هلل أ كغ نع فاسل لالهن .٠ روصهتم

 رك 6

.: 

 إن يي ا م

 |1001 لانس .ميج 5 يرد



 4«( جال « ةءاحصلاةفرعم باتك ط 6# ماوإط 2 4# صيخلتلا عم كر دتنملا ف

 # هأح ميو 9 بت تب ىلا ا ديلرخلا هلع ةنتاكرام

 حجر نيح نم دوعسم نإ هللادبع ملسو هلاو هيلع هللا لص دي دواتيسواده سازلا هّشا نا لوش مدح

 ند دبع ما نب انا ل هلو هيلع هللا لص لو نارا نم نوظ وح ا لعدقلو هتيب يفامىر داق 0 رزنيجيلا

 * هأح رب مو نيخيثلا ط رش ىلع يبو ثدر نساَده# ةيالا مو هللادنع ةليسوم< را

 ةرادعو نعي لج لآ غربا هللا كم .عابا لا ديعانا هجولاوا اناىزورلا ةيبلح ْن نمل 4 5 ريخا 1

 ع ةح لحنلاىودك او دول تاكداعلا تاع ا دبع ناكلاق هبا نع 3 ةبثع نإ هللاد. ,ءنب لوع نع

 8 يعطل لاطلا - ناىبضلا سا لل دهجا ا 0 هللا دبع 6 هللادبع : 1 انريخا -

 3 4 5 | ص كو

 ينرعلا ةبحنعليهكن ةيلسن 6 ةييشا دوادوا ان ' يبضلا سن ون نب دما 3 راهصلا ا ,عونأ 4 ابزنخا ل

 *: ىف ىلع هن تر 1 م2 «رتخاو لا دبعركبلا تشيبدقو اهاموانهاه نم ءريشع اجنا

 وسلا جالا قدح لك لبعو ١: دمحأ ع نب هللادبع اش هنولاب نب ٍدمهحأ ركبوا #« ىتثدح »

 اولاقام لثم هيفلوقأ لاف دوعسم نب هللادبعىلع اونناف ايلعاوتا اسان 3 ينرعلا ةبح نع ٍقاحْشا يلا نع نايس

 «ةنسلابملاع نيدلايف هبقف همأ رح مرجوهلالج لحاوُناِرقلا ؟رقنملضفاو

 *(م خ) هيلع هما ل وخَدَو هلوخد نم ىزامم

 هل او هبلعمللا ىلسص دمحم الدو اتمسو ايده ساننلا هبشا نا لوقت ةفيذح تهمس قيقش نع ء © شمالا »

 باها نم ترو وح ا لع 0 هئييىفام ىر ذا افمجرب نيحىلا جر نيحن م طوعسم نإ هللا دبع لسو

 ا ةماقل مم و هللا دنع ةليسو ممر قا نب ديعمأ نبا لا 0 هلاوويع هللا لص د

 اسس ال - هللا ديِعنب د يي يد

 هلنجر لل سب لكانبت لذه بلآ لأ, ىاجيرص نب هلا دبع تيبس دادش نب عماج ا 4 ةبنش)ل

 « ديزل يههتشب نجبو تاركب ركتف

 سأروئئافدمب اما ةفوكلاو نمل! لها 1 رجم باتك يفت أر قلاقيف ملا ةبج نع ليبكن ب ةهلس نع ايو

 2 هن مككرأ اوك ه«رتجاو هللا دبع مكيلا تي دقودب يرا:ىدذلا يههس متباو |رتمجججو بر ءلا

 اولاقأم لكم هيف لوف لاَقف جوعبسم نبا لع اونثاؤ ايلع اونا سانا ينرعلاة بح نع قاجساييا نع © ٍنايفس 9

 "أ هءيجرا يذلا يعبس متناو وانججو برا سأر نان دبماةفوكللاو نها لا رم ب انضوف ترق

 ة ةنسلاب ماع نيدلايف هّشف هءارج مرجو )لج لجاو نادل رق نم لضفاو
 م سس

 ١ 4 سسك 3و

 م معمم

6 

 جت

 كي هلجر ل سيغ ُك 2 0



 ب هنعدللا 0 0 ديع 0 دك

 ا ]او اء نع سيمعلا ىف نع نوع نب رقعجا” باهولادبع نب دمح انث ىنابشلا بوقعي نيد # انربخا 9 ٠

 ا هلاو هيلع هللا لص ىلا دن لها نم لجز دوعبسف نل نااألا ىرام امج اريكف نوتلا نع ينخاو

 «(0جا» «ةعملاةف سم ب اتكإ9و «م6ط 2« صيقلتاع كردتلا)»
 00 : 8 تو *:محأل !فيعبض م ملل تطل ةخشم

 ْ ةنيدملاب ةوعسم نب هللاديع تاملأق ةفيلخ نب فاغانت ايركذنب نهروهاتت  ىنمللا توتعت ندمحلا « يربخا 8

 « ماوعلا نب ريلرلا هيلع لصو

 نعمأوعلا نإ دابعانت' ىطساولا ناملس نب ديعس ان ريزملأدبع نب ىلع انثىضاقلا روصنم نب ىبحن# ىنثدح »
 نملسو هل اوهيلع هللا لص الوسخ لاق ماع نب نع دز نب ياخ عا لاسم نع لش نع نسخ نب نانا
 ُْإ # هاجرمو دانساالا مسيعص# دوعسم نب هللا درع وماوملا نيريبزلا

 هللا ىلا هتيضو مجرب نااذه هبّمرصفف ثدح هيث دح ناذوعسم نب هللا دبع هنىصوا أم ركذ ؛ لاقريب لا نب هللادبع

 امهذانإلاهللادبع 6 1 اممليولح يفامهعاو ريب زلا ن 0 هنناو ماوعلا نب ريدا ىلا م

 ْ - ٠ تنز نع كلذ ضاعالو

 | يسارا | ىادحةبعش انك نع أبا ىلا نإ مدآ انئنيسحلا نب ميها ربا ىضاقلا نسما ن نمحرلادبع#« يبربخا

 هيلع هللا لص هلا لوتسر نع ثدحتال ةنسلا هياعينات هللادبع نراك لاق نوسيم نب ورم نع نيعبلا اسم نع

 7 ,دايي قرعلا لمجو ةنأك هتلمف ثيدحم لسوهل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر نع موب تاذ ثدفل لوم و

 «ماجرخ ملو نيخيشلا ظرش لع مي ثيدحاذه# اذه نم 0 ادهوحت 0

0 5 

 : قرح دولا تو لع جرحا تال رحال كا اع 0 فسوت

 [ملس وهل 1و هيلع هللا ليبصةنلا وسر تب لها نمل جر هوعسمنب هللا دبعزا الا رانا يخايكتف د رملا

 ا امم

 *محال | فيعص

 هل وهيل بلا ٍلصشنالو ر يخآ لاق سابعن ا نع ءاثءشلا يلا نع لسم نإ لم. :رعنيممخ نن « نايغس وف

 ا * ميم «ةومدم نباو ريب زلا نيب نإ مس

 ثدح هب ثدح نا دوعسمنب هللادبع هن ىصواام ركْذ لاق رييرلا نب هللادبعنب صاع نع « سييعلا ونا »

 |انلو ايفلبو لح ف اهغناو ريزلان نب ا دبع هئباو ريب ىلا يل مثلا ىلا هتيضو متجر تا اذه ةضرم ىف
 « بنز نع كلذ ص الو اعن ذاب الا تادبع تانب جوزعالو | مضقو

 تالوسر نعثدحال ةنسلاهيلع ىناتهللادبع ناكلاق نوميم نيو رمت نع نيطبلا لسمنع « سيملاوبا »

 وحن لوقو هتببج ىلع ردات ٍقرعلا لغجو ب أك هتلمف ثردحم موب تاذ هنع ث د لسو هل آو هيلع هللا لبص

 ”( مخ ) ا دهنم ابي رق وا أ ده

 انا تمد لَو ئسو مانا عييس هنا دوبسالا نع مدج درع هيلا نع قاحسايىبا نب فسو»نب 4 ميهارا ٍِظ

/ 



 دوو 7 سه ين نا ا ل وب لإ ل عا نزيد

 400 جوف  «ةاعملا ةرس باتكو 2 .. « صيخلتلا مم كر دتسلا 9
 ّفاديع تاملاق ريع نا هللادبع نا دم اح ف ةبيتقنب ليعمس | انا للسان ركب وأ خيشلا 03 ريع أ

 رامتزا ليقدقو هيلع لصق ماوعلا نب ريإزلا ىصوا ناكو ناهع لتف نيح نيئالثو نيتتما ةنسن ةنيدلاب دوعسم نبأ |

 * ةنسنيتسو مضن نب | وهواليل عيتبلاب نفدو هيلعليصرساينبا
 نغ ىسوم خو هللا ديبحت 585 بيكو ا انن يئرضملا هللا دبع نبإ ديم انب ىنذثلا بوحي نب ثمحا © يتريخا 2

 ملسودل او هيلع هللا لص يبنلانا دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلعن ع منيهاربا نع مهثاهت ىبا نع نأياسىنا نب ناملس [
 « هلدلوب لو نمجرلا ديعابا هانك

 هللا هيع مأ لاق همأ نع ىدين للا هللا دبع نب 089-5 توراهنن قسوم اني دملا ذاشمح نب ىلع 4 ىنادع 9

 * ةرهز نا ثراْ ان دبع تن.دبعما دوعسمنا

 ةدك لوش نيعم نب ىبحت تعمس لوق دم ْن ضابعلا تعمسلوقب بوقع نب دمش سابعلا اي ابا « تعمس »

 اني حصان نب برصلتا انن ىختونتلا ناي نب ديعسانت سابسلا و ١١ (ان ::دبخو ) ن .رجرلا دبعولا قوعسم نب هللادبقت

 هل دل وب نا لبق لبشأبا ةمقاع ىنك دوعسمن ١ نا ىخنلا ميها ربا نعمشاهىان رع ٍنالقاملا نايلسىنا نيناملس

 نمح ىلا هبعابا هانك لو هل او او هضلع هللا لص هننايل ون ناد يبس نب هللادبع نع ةمصلع ث دش لثسف لاق

 « هل دلو نا لبق

 ميهاربأ نع نيمعالا ان نايا نب يح انبلبنح نب دحا ان دم نب لضفلا انن لمؤملا ن دمت مي يت ربخا »

 | ما لاقتو ةرهز نب ثر العا نب ديع تنب دبع ما هما تن اكو افط و افيطل دؤمسم نب هللا دبع لراك لآ#

 تناك نق

 03 ةراقلا ني تناك

 هموت ا مثيلا نب ا اني يق لمسلم كد قاعسأب 3 ع 4 ,

 * ةأح رخو داتسالا 39 عيل

 كيش نم ةيبف ةورع نع دوبألا ينا نع عينا 3 يناانن ةيالعوا انف يوادنلا رخج وا # ايربخا »

 لبق ىلوال | ةرجحلا ةشبلا ىلا رجاه نمو ةورع لاق دوعسم نب هللادبع بالكن. ةرهزىنب ءافلح نم اردن

 3# وعسم 3 هللأديع بلاط يبل نبرفعج را

 نع ليعمسا نب متاحانث ىدعن ايركر انئىرهولبا تاثاش نب دمام لدعلا ةاشحن لع « انندح ل[

 هيلعمد ! السجر ن ناكو ةوعصم نب تادبصوبص تالة هللا ديغ نع دهاغ نع ب ايذ نانا

 « ةراقلا نم تناك لاقتو لاق ىخنلا ميهار ! ايس اكو هوز وكزاطاث عع كل

 قر دمل لاق دوحيسص نبأ نع هب هبا ء نمحرلا ديعنب مساقلا نع شمالا نم هبا نع ةدييعيلا نب < ديم ٍ

 « يبس هم انريع اسم ضرالا لعام ةتم دانس |

 مسلا فيطل ةحسم هيلع م ذآ الجر ن اكو دوحسم نأ عينك لا ةرخس ى ةلادع نع دم اعف

01 

 ولا مسام
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 ى هل
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 ف
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 بضع تكردقل اسس

 0 2 ير نب هش 6 حوت

 تاضصا  ةيماسص م سام

 4080 جلا 4 ةاتسلا رس باتكإو ٠ 4 م0034 صيخللا م كوسا 9
 فلا نيفيواب هدعبت مب ةقيدحت نيتمّؤلا تاهمال ىصواهابا نا نمح نلادبعن ةملسىبا نغ ورم نيدمح ينثدخ
 00 هل رم +. ىلع ميرص دهاشهلوهاجرخي مل ورسم طرشمع حبص ثيدحاده# راند

 رك يتلا فسوب نب ةتلادبع انث ين اذصلا قادبسا نب دمج انث بوتمي نب دم سابعلا ونا انثدح 9

 اهثعمتلا ىضر ةشئاع ىلع قرخد لاق هيدبخ نمحرلادبع ن.ةملس ىلا نع ةلم رح نب هللادبع نب رخص انثرضم

 6 :نكيط نيمو ناو يدعب ىنمهت امم نك سعال لوق : سو هلاو هييلغ هللا اص هللا لوسر ناك ىل تااقف

 مييفلاسع نبلص ودق تفرع نب نمح رلادبع :.تراكو ,ةنجلا ليبسلس نمت هلابا هللا ىقسف تلاق مث نوربا ملا الأ

 * فلا نعي رب

 ب8[ هنعاّللا ىضر دوعنسم نب هللا دبع بقانم نكذ زوبنس

 0 اي عدي اعلا م

 مناسك ل 5 دهىف دفان | احفل انني ةمهزىبل ءاينفل سن "ا ن دغس ن ا

 لفاف نن ذومسمنب هللا دبعو لاق نمت نب دمج انم عجب رفلا, نب نيسملا انيميملبا نب نسل انن ىناببتصالا هللا ديعواا

 ْ هكردم نب ليذه نب دعس نب ميل نإ ثراثا نب ىلهاك نب ةلهاص ن موزخ نب راف نب خيمش نإ بييحنا

 [١ 5 يهز نب ثر احلا هبع فلاح (لفاغ نب ذوعسمهوبا ن اكو نم رلا دبع اب | ع نمر ا دبع هنبان ىكب يرو

 هللا بع دهشو ثرألا ر راذ ملسوهل او هسيلع هللا لص هلال وسر لوخد لبق دوعسم نب هللادبع ملساو ةيلهاجلايف

 ١ ملسو هللاو هنسيلع هللا لص هللا لوس عم ايلك دهاشملاو:قدتلتاوادحتاو اردد ريسلا لها ميج دلع ذوعس» نبأ

 | ناكو هروبطو ملينو هداوسو ةكاوسو لسودل اوهيلع هللا لص هللا و سزرسس بحا ناكو نيترجهلا رجاهو

 نانا دهرا بيف ذ دنا زيدل ترو ةدال ديدغ يبن نلجأ

 »2 ةنسنيتسو ميه نا
 6 وو راروس دحام 7 دس ودل ور 117 صم

 هاما ب د كلا“ نظاف
 دش

 * ( م.)رانيذ فلا نيب را تسبب ةمدخم نينو تايداللو بازار نإ هيل ىبا نعدمج (ىب دش)
 / ةلل | ىلص هللا لؤسر ناك ت لاف ةفثام ىلع كاد ةملسُيلا نع ةلمرح نب ادع نإ رخص نضم نب 4 نك » . .

 قرم كابالا قسنف تلاقكن ووو الاإلا نكيلع ربصإ نلو دب ىنمرمامن نكيضا ىلل ونت لسمو هلاوهيلغ

 ...» هلاجوخحيل قؤدصرخص(تلق)(مخ) «بفلانيميرأب عيب لاع نهلضودق نمحرلا دبغ ناكو ةنجلا ليبسلس

 ا ! ه6, ىل ذَا ه ؤعدسم نب هللا دبع زهجح

 1 هبا ةمادو تقيس هيلع راب دم لادصإ نإ هلاك لسد أ اودهيلغ هيلا للص ىلا ناذؤننمنا 0

 تنل ظ 222(
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 701 ا ا ا ا ا ذآ از ز ز ز 7 01

 يدا هسا ةرتباكإلا هال «سجق فز سنلا»ا
 لاقت لاقةّصَقلا قو لاق'“فؤعنن نمحرلادبعتلق لادم اذه كب نم تلاقف كلذ رم لاع انبنع للاى ضو

 «ةنملا ليبسلس نم فوع نبا هللا قس نوزباضلاالا دعب نم نكيلع(١) ونحمال ملسوةلآآو هيلعمتلا لضّللاٍلوسر ظ
 # هاحرخم و دايسالا مسيمص ثيدح اده

 قرزالا دمح نب دمحاو دم نب نوب انث يلاغصلا قادتسا نيد انث بوتس نبدمم ساسلاوبا © انادج#

 مون فوعنت نيصحلا نب هللا دبع نب نمحرلا دبغ نل دم نع قاجسا نب دم نع كعدس نإ ميهاربأ اتل (الاق)

 وهئدعن مكيلع ون ىذلا نا هجاوزال لوم لس وهل اوهيلعتلا لْضهَللا ل وسر توه تاق ةملشس ما نع ثراملا
 اسنعاللا طز ةنلسماو ةشئاع نع ثيدملا مضدّقف#ةنملا ليبسلس نم فروع نإ ١ نمحرلا ادبع قس امبالا ايلاقداصلا

 ىرادلاديعس نب ناممع انن(الاق) رمل ليعمسا نب ميها را قاخسا واو هيقفلادمحن دمج رضنلاوبا 4 هاندح و

 نبميه ارا َنَع حابريبانإ ءاطع__:رع هنا نع كلاموان ديزني دلاخانث قشنم هلا نعرألا دبعنب ناملشان

 ءاينغالا نم كنا ف وعنا ابلاق هنالسبو هلو هيلع قاض لا كوس نع دجا نع :نقازح ننتهي

 هلال وسر اب لاق هيف تنااهمأربت لاق:هللاضرقا اييفلاقكيمدق قلطي هللا ضرقاف افحزالا ةنمللا لخ دننلو

 ىانا لاف ليسوا اوهييطاللا لص هللا لوسرهيلا لسراف كلذ ١ مموهو فوعن ءا ججرذن معن لاق عمجا هلك نم

 كلذ لمفاذا هءافيلوس نعد بيلو لئاتسلا طعتلو نيكيسلا مطيلو فيضلا فضيإف فوع ننام لاقف ليربج

 * هأح رخ و دانسالا حب تددجب ايه ةفوماتة كر لالا

 نعو رمت نيد نع سنان شرقا هللا دنع ن ميه ارياانث ظف ابا بوق ندم تلادبع ولا « انثدحو

 شررق لاق ىدعب نم ليهال مكريخ وكريخ لسو هل 1و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق ةرب سه ىنانع ةملسفلا

 عم ١ قفشسالو فاطع ال ىاونحمإل 00

 نا هللا قس نو ٍراصلا الاىبسب نكيلعونحنال ٍلسو هل اوهيلغ هللا لص هللا ل وبر لاق تل اقف ةلدجم ةشئاع

 *لصتمم سيل ( تلف) حيت * ةنملا ليبسلس نم فوم
 هللا لوسر تعمس ةملس ما نع فوع نب نيصمحلا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دم نع « قاحسان ا إف

 نمجرلا دعما هبللا رابلا ق ذاصلا وه ى دعب نم نكيلعو نجم ىذلازا هجاوزاللوق لسوهل اوهبيلع هللا لص

 * ةملس ماو ةيئايوع حيحرص# ةنملا ليبساس نم فرعنا

 فوعنب نمجرلا دبع نب ميها ربا نع حابر ,ىنأ نب مه قشملا كلاما نب دبر نإ مب دلاج و

 انحزالا ةنملا لخ دن ناو ءاينغالا نم كلنا فوعنا ايلاق هنا رس 0 او هياء هللا لص هلا ودم ) نع هب هانع

 جرف منلاقوبجا ملك نم هللا لوس رايلاقهيف تنا امم أ ربت لاق هللا ضرقا اهف لاق ليم دق قلطب هللا ضرقاف

 فوعنازم لاقف لير بج ىف ١ ألاف لس وهل اوهيلع ا هللا لوبسز هيلا لسراف كلل ب مهيوهو فوقنا

 حيو هفومام ةيكز راكان وا لوسي نعأ دبيلو لئ|سلا :ظميلو نيكبملا مطيلو فيضلا فضيل

 * همن سبل ىئارسنلا لاقو ةعاجج هفعمض دلاخ ( تاق )

 يندعب نم لمهال مك ريخ كريخب اعوفرص ةريرعه يبا .. رع ةبلطسيبا نع ورمنب دم نع سنان ج شرق

 زم

 0 هنلص لع فوع نب الةشثاع ءامد »

 ب

 ب |يه ريغو نيكتملا امسح ا

 د عل



 0 بابشلا 6 1 ا 0 000 2

 هيعمل ل سل ع انا»

 ْ «0جد١ «ةباحصلا ةفرعم باتكط 4.9 « سيخلتلاعم كر دتسلا» .

 | موممبرلا دعانا هنع هللا يضر بلاط, ىلا نبيع نع نم نبا نعناربم نب ب بوميم نع يرزملا مما ىلا

 تعمسيافىطرنم لوا انايبعغ لاف اهب لقتاو مكلراتخا نام كل له يروشلاباعصال لاق فروعنا
ٍ 

 ا * ضر الا لها يف نيما ءاميلا لهل يفنوما تبا كل لوبي لسودل اوهيط.هلل لص هَلالوسو

 8 :ىسيواالا هتلادبع نب ٌيزعلا دبع ان ىييربلا تاهلس ن ميهار اراد ةجيعس نبدم ساملاو:ا « انيدح ف

 1( ينربخاو ) رمع نب هللادبمل ,ت تاق لاق لاس قعدنا رج رنعا نع نايك . اص نخونس نب ديهار ا ىدح

 | نع.ريمتن كلما ديع نع رمعمألا قازرلادبعان | ميه اربا نب قاحسا اننب مكي ىنامنصلا ىلعن, دمه هتيادبعوبا

 رمح تين كلذئم ىسفن يف عقوف تاف هتيسافهتمرف ايلظ تب ًارف امر ثنك لاق ىدسالار .اجنب ةصيبق

 1 يعتأأق تاه :نمحراادبع وهاذاف هجولا قيقر ضِساالجر هبنجىلا تدجوف هلأ سا باطخلا نبا

 | ىل, ب حاص لاق ه.دنعن م انقايلف ةاش مسب ذا. نا. يصاف منلاق ينك هاه يربي لاب نمجترلا دبع ىلإ تمتلاف

 | لعلبلا م +ايرض ةزدلاب رمع مالض همالكض عب رمت عمسف لجرلا لأس تحب كيتفينا نسحب نينمؤملا ريما نا

 | لق ايتفلاب ديو ما رمل لت ناتدر لاق ىنك رتفلاقدلاةوهامنا ايش لفامل ىلا نينصؤملاريما اب تلقف ىنب رضيل

 م 'ىيسلا كلذ اهدسفو "ئيس دجاوو ةنسح ةعس قالخا ةرسثء نابس الا يف نا هنع هللا ىضر نينمؤملا ريما

 1 *: هأج خلو نيخيشلا طر ىلع ييحص ثيدحاذه# بابشلا ةرثعو كابا لاق

 يعازملا ةيلسن: روصنم ةماسوبا انث ىف اصلا ق احسا نب دمع انث بوقع نب دم سابعلاوبا © انثدح ف

 | رانردفلا نيميراب هل اضرا عاب فوعنب نمحرلادبعزا رويسملا تنب ركب ما ىتثدح ىوزذملا رفعج نإ هللادبع انث
 عمم ثعبف لسو هلآاو هيلع هلا للص يننلا جاوزاو .نيرجابلاو نييلتلا ءارقو ةرهز ىف يناس

 ]2 : هللازضطر

 لاقفوع نب نمحرلادبعنا لع نع رمج نبا نعنا رهم نب نوميم نعىرزجلا لبملاوبا انآ ٍنوراه نا « دب زف

 | هياعتلا لصّللالوسر تعم -يناف ىضر نملوا انآ يلع لاقفاهنم لقتناو مل راتخازا كل لهىروشلا باحصال

 ةفرك ربئاسلانبتا رفوهلمملاوبا(تلف)# ضرالا لها قيال لها ىفنيما تناكل لوقت سو هلا ١

 هتصاف ةتيم فاظ تب أرف امر تنك لاق ىدسالا رباج نب ةصيبق نع ريمتنب كلملا دبعنع * رمعم »

 ىه اذاف.هجؤلا قيقر ضيا الجر هبنج ىلا تا دجوف هلأس ا رم تن : 16 كالو برم يبه ىف عقوف تاف

 اش حت ذا نا ىب ىصاف من لاق هيفكك ةاش يرلاقف نمجرلا دبع ىلا تفتلافرمع تلأسف فوع نب نمحرلا دبع

 | هم الك ض عب رم عمسف لجرلا لأس ىتح كيتفبا نسحب م نينم ولا ريمان اىل بجاصولاق ه دنعنم انق ايف

 تدرالاق مثىنك رتف هلاق وهام اعبشلقا ىلا نينم قلاريما اب تلقفىنب رضيل ىلع لبقا مأب ريض ةر لاب هالف

 | كل ماه دسفيف يثيس دحاو ورقم ةجن قالخا :رثع نامسنالا يف نالاق مئايتفلاب دمتنو مارلا لتقت نا

 * ( م خ ) ب ابشلا ةرثعو كابالاقم يئيربلا

 نيعب رإب هلاضرا عابف عن نمجولا دبع ناروسملا تن ركب ما ىنتث دح ىورخملا رفعج نب 4 هللا دبع )

 و ثعبف ليسو هلاوهيلع هللا لض ينلا جاوزاونب رجاهلاو نيلسبلا 1 و 0 ىبب قاهمسف ران د فلا
 350 .هيبيييبب(ج

 ا هييصسيملم 0

 ديت

 ذا



 4( عون «ااهفلاةرسب اكو 408١4 1 ١" سيفلا مقل ردتسلاو#
 اع فلاةنالثو نيعب تلا فووع نت نضيلااشر لاق ديرتثلا نب نامع نع ةلمرح نان : دفاع ربع

 ةتش كلذ نت هلها توق رخذت ٌناكؤ اعضان نرتشعمع فو عوزب اكو عشلاب يرث نر لاو عقاب
 |مقوعدم نأ لبقو ةرآلا راذ لسوف ةوهسيلغ فاعلا لوشن لختا نواب لق فعن نيستا دبع لو

 ةيلع هللا لطشا كونو ممتن واهلك كهاشملاو قدنملاو ادعساو اردن 3 ودل ١و ةيلع هللا لص هلال وشر عمات شو

 هبت سائلا ىلو نيح ضو وأ

 نحول هيغنا هنأ يت ىررغ بوقتك دع نب هللاديبع نثق ذاحنسانن نمش انثث توم, نب دمت # ىنثدح و |

 هلسو هلو هيلغ للا ص هللا لوتسر يراوح هللا ناكط قؤعن!

 00 | نبا نع ريكب نب ىسنورانت رابملادبع ني دما ان بوعي ن دم نابفلا ونا © انندنعت و:

 نفح را دعو نام كك زينسأ تدلك لاق حرض زول نع ةينانع ف وعن نما دبعنب متيهارنا قا

 جوف ريخ هنا مغز نم روعم اي اهن نامغ لاقفانا نمحرلا دبع لاف ةصرخلا نحاص نمناهع لاق قو عوا |

 ا تلادط ذالا رجلا يف ندحترلا اق كلاش
 .كزتب ميهازنا امنت ىرقزلا داش ف وقنا مقطر ندم ةيماؤا ان ىرقما لفن 3-3- 4 ىربخأ 9

 فوع نن نهخرلا بع نب ديمخ نن نمحول ادع نع ىنأ ىب دح 'فوع نن ٌنمحرلا دين نب رمت نب زيزعلا دبع

 ببي يي

 ا

 نمحولا ديعيفلعملا ديس نغ مت نباف لاق نولجتزوا الجز تممستف تاق م :وثلك منا طخ ن نم ةرنسن ب لانقفا

 234 هاج رخم لو ذانشالا ميك ثنردخ اذه «نفوعنلا

 نيس ؤراق - نإ ديب اشن ينادملا ور ْن هللا دبع اننن كدعلا ىفاس هس اولنا قاحس | نب هللا دبع 4 ان نبخا 9

 نحمل دبع كلرت لاقط رشلا قف ن انف" ةلئازخ اور هش ع ةربق ناك ىثدخ 6 ىدقاولا »

 نب وش ىلع تف راب خر رب ناك عيتلاب ىو شرف ةثااطو ميقتاب ةاع تالا ةفالثو و ريعب فلا نفوع نبا ا

 + كدا احضان

 تا لع لأ لوتس يتراوح لات شرا كغ ىب نتحاا دب نا هيا نع دن نب م عيونا زال

 ' + لطشوال اوهنيلع

 3و رهنا نك لة كوننا 1 ع هنأ نع تون نيو دبغ نب يارب نب مناص ىف دحن  قاعتس اننا »

 نمر يخت هنا مز نمو نمي " نالت اننا: ٌنمحرلا دبع كلاتف ةصاخلا تن أبض نك نام لاق نمحولا دعو قامع

 ْش « نم ذك دف ىاوألا ةزيصطلا يف نأ جحرلا: ديغ ةئلئات

 ةمئام ذلك لعو رد الع لس هلو لا ىلع لا لنعو ىلع ف تأ نتف تع « موتلك ما نعال

 نمحخولا ةعبع ُنيَمْلَسلِل ديس نع مثلا قاع لاق يزود ثحضفلاتفاع مناك نان ارم: ةأزدلاب كات

 : 0 هلي 83 نعال داو تآوقغنر : دانا نك ذاق عضل
 هه سس سيسبب سنوي وسم هج ج حل ةكو مس بم 07+ يبي ياس ص وع ا هي دامب بيدي ج م 1 طش 2 و تنو

 ب سس سن ب

 ٍْ ١ 820 ضو ٌةرس ىلع لسودل اوهيلع للا ض هللا لوشر لخند تأقةبقع تن مؤتلك ما هنأ. نعةننا نع



 0 م
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 680# جإ» ٠ «ةاحفلا ةرستانكا» 42399 ١-٠ 6« ضيفنا مم كردشتلا 9
 ْن منيه أرنا انث دما ن ىلع انث ظفالعا تيب نن دم نب ماد انثا راذع ةيقتلا لبسنب دمحنا 6 ىإ زيخا د

 # هالبجاولوق فوعن نمحرلا تبغ تامنيح كلام نن دعس تمتنس لاق اف فح نك هنا نع دغش [|

 زفعح نإ قادس عار دمج ان, بو وبا انثهتشرنب هللا دبتنب دمان“ يناهصالا هللادبعوا #© انثث دحت ف

 تانمو نيِئَسر شعب يفلان تره زن نمل هغ دلو اع نطنآلا م ةريتلا نب ةشع نإ توقع نع ىرهزلا

 هيلع ضو ميقبلاب نفد و دمشو ا هتيتك تن اكو ةنس نيعبس و سه نا وه و نيثالثو نيتنا ةنش هللا :همخ رن

 * ةزمحم برشم ضيا دلما قيقر ىنم ةرشبلا قيقرالب ولع الجرناكو نامه
 اذا ىتلب لااا. نلع تومي دمنس نب لا دبع ان قاخسا ْن . دمحم انن' ظفاملا بوس نب دم « ىتتدح

 ' ١ اهنم 0-00 ناكف هلبجز يف حرج ةغارخ ني رسل ىدحادحاموب مرج فاوع نب نم رلأ دبع

 (انثؤ)سنا نع ديج انا نوراهنن هدز انا فومسمن ديعس انب يبوبحلا دمحا 'نيدمم نابعلاوبا 4 انربخا ف

 نناتمماتلاو ديف ىتثتع بان ىييحان متيم ىنا نان ىضاقلا مثيملا نن دمجانت ةيقفلا ناش ن دما

 هللا كوستر ىخاف لسو:هلو هيلق هللا كضص هللا كو سر ىلا !رخاوم فوغ نب نيحرادبع مدقلوق كلامنا

 * هاحر خم و نيخيشلاط رش 0 مو ع نيبوهنس ملسودل .اوةيلغ :هللالس

 نميهارا 3 ليج ن مثيلا ام درب نب دمج نب دش اني لادم ب تالا نا دمخ ّن نّحرلا دبغ # ىلإ أ »

 تغذا تان مو فوعن نمحرلا هيغل: لوق هنعدللا يضز ا الع تعمس لاق هنا نع ثدحو لا ٌتيفتسالأق لعش

 : ْ * اهعلر تقيسو افرنط ككرلا دنع اوغلو
 نا ىفلب اال طاع يرفع لطو نيرا اطنخ قام امان تقني وادع 4 نودع

 + ثبإ كلا نيث الث قتغا“ىفوع ن "نما دبغ

 هللالوسر عماز ذيدبش نمةيمسيف دوسألا ينا نعةميم نئاناى انت ةثالعوا انيهيقفلا رفمجوا 4 انريخا

 هريهز نب فوعن نمحرر لا دبع ةرض كةررإ بالكن ةرهز ىب نم لسوهلا و 8 كازع

 نزكوا قدح زمن دمج انب جرفلا ن « نيبسملا ان مهلسا-ن ' نيسلا انب يناس هغالا ّللادبعوبا 4 انب دحط

 1 ويا

 "مؤلفا نأ لأب فارم ن نيغلا هيه تاهيل ذهن اعدشر العن هب نع دنس 4# ميهارتا وف
 لتقلا دهب فوع' نب نمم#رلا دبع دلو لاق ةبثع نن سوتشي نع ىرهزلا رفمح نت هللا دنع انن # ىدقاولا »

 نفنما:دلطأ "قفار نول كزتعتلا يقر التلف لاكو .ق اهتفا فايط ليهو ني 9و ننا ةنسا تام نينا رثمب
 وع ورمل هورس ميه ارنا لاق هةرمحم برشن

 *: أهم حج رغنإ ناكو هلجريف رخو

 هين اع هللا كايت ىلا ١رج اهم كفروغ نب نم ىلا بعمق لوماسلا عمص ديم ىنادح بوبان 4 ىيحن 9»

 007 (مخا» ميرلا نيدعدت نيبو :ةنين باف لسوهلاو

 تامل اج تبن تلانإث الث ىقتعا تفرغ نب د كادبق نا يمل اقرت نب رفمج 4 لاق 9
 سس نت عسسم سعت وع -- 00------ 5
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 ميسا

_ 

 »ورم دبع ينناكك تنككىذلا كساب

 «()جط -«ةاسملاةةرمس باتكأل 48009. صيخفلا عم كزيدتسلا»
 ةبعشانب رفعجن دمج انا ىتدح لاق:لبنح نب دمحا ن رادع انآ قايعسا نب ركب ولا خيشلا# انربخا )ف

 نابيه ذا لاق فوعءن نحرلادعو ةزانحف صاق ويلا نيدعس كيل دعل لاقهبا نع ميه اربا نب دعس نع

 * 'ىيشارنم (١)ض فضيت مل ايدلا نم كتتطس فرع
 نبماشه نع كلام نع ىددبمن نمحرلا دبع انءناولس نب نو راها بويع ن دم سابملاوا « ان دح »

 لاقت رجملا مالتسايف دمجابااب ,تمنص فيك نمجرلا دبمللاق 7 لسودلاو اوهيلع هللا لص يننلا نايا نعةورمع
 + دمجشابا ان تبصا لاك للا

 نر رلا هبع تام لاق رم نب هللادبعنب دمج انن ةبيتق نب ليعمساابا قاحيسانب ركبوا شيشلا 4 انربخا

 * ةنس نيعيس و سمج نباوهو نيثالث و نيا ةنس بمحابا ىنكيو فوع نبأ

 ىرهرلا تع بيشالا لاق ناملا ولاني ىؤاَعلا مثيلا نب دمجخان' ىضانتقلا لم 5 نيدمحا يم ,

 تضاف دقاوما اونظف ةيشغ هعجويف يف روعن نعبزلا دبع ىلع يشن هبا فوعنب نمحِرلا ديعنب مييها ربا ى
 ترا ايف نيعتبس دجسملا ىلا هن ارسم بقع ِت . موبلك ما تجرخوابو' هولاجو ه دنعنماوماق 20

 مث ممل نمو تييلا لها ربكقر بك نا. هن لك اهلا ناو قطا م ةيشغيفوهو ةعاسا وثباف ةالصلاو ربصلا نمد

 الاَتف ةظ اظف و ةدش هيفاهه دحا ٍنالجر ىتيشغيفىف قلطنا هنا لاف متق مصاف من اولاقافن ىلع ىثبغ مهللاق

 مماهمان وطب ىف ةرفننلاو دبل لا 0 نب ذِلا نمهناف هاعجرا لاف ( مييلملا ب زملاى لا كنك اجن قلطلا
 ع هنعّتلا ىضر نامعاجف جبل !ءااووبعتلا ىنز ىف يفوت مئارهش كلذ دمب شامف هللا ءاشامىلا هونب هن عتمتيس هناو

 ٍن وشجاملا بوعي نب فسوان ” تبانوا نب ىضاَقلا قاحببا نإ ليعمسا اني قاحسا نب ركب وبا « ب ريخا »

 ىذلا كمساب ىباكفنخن ةيمالاق لاف وعن نبح رلا دبع نءيفوعْنب نمحرلادبعنب ميهاربان اانا

 # ورم دبع هلم ” كت تنك

 نم ل 3 50 ١١ صقنت ملىا(0)

 فوعن نر راادبع ةزانج يف صاقو ىنا َن دعس تيأر دقلِلاق هبا نع ميهار ان دعس نع « ةمش»

 * ييثشلاجم ضنضنتت+ ايدلا نمكتنطب ف وعنا بهذا لاق

 ةيشؤ همجو يف فوعنب نمجرلادبج ىلع يبث هنا نمحرلا دبع نب مييه ارا ينادح ىرهزلا نع « تعش زف
 نم هبت ما امذ نيعتبس دجسملاىلا هنأ ةبَقج تنب موثلكمأ تجف اوماقو ابو هوالجو تامدق هنا اونِظف

 يشع ممل لاقم مهل نمو تيبلالها نك 0 هءمكت ام لوا ناكيسف قافا م ”.ةعاس !وثيلف ةالصلا وربصلا

 كلك امن قلطن الاف ةظاظفو ةدشديف اهدجا نالجر ىتيشِغيف يب قلطنا هنا لاق متق دص لاق مناولق اين يلع

 هب متمتيس هباو مهت ابما ٍنوطي يف ةرفتلاو ةداعسلا بل ا 5-2 نيذلا نما ءاضيو ا لاف عيا ر ءزملا يل

 » ينو م ارهشكلذدسب شاعفهللاءابثاميملا هون

 ىنبناك فان ةيما يل لاق لإ فوعن نميلادبع نع يوعز نمج رلا دبعنب ميه اربا. نت « ملاص 9

 كحول
 هن

 0 عا حورلادوع



 أدع بقانم ِظ

 « فوعنب نجرلادبع ةافوركذ ٠) «هلعهللا يضر ف وعن نجر

 4 هم م 0 مع

 ,_ *06)جإ»_ «ةلاعملا ريس باتكألا 4+3 ١ 4 ضيختتلا مم كر دتلا)
 هي[ هنعاللا ىضر ىرهزلا ف وع نب .نمحولا دبع بقانمركذ جس

 هرخاماوهماو ةرهز نب ثراحلا نب نمجولا دبعني فوع نوب نمحرلادبع لاق هتلادبع نب بعصم (ىنث دحو)

 * نحر لادبع لو هلاو هيلع هللا لص ىنلا هأمسف ورمديعهمسا نمحرلادبع

 نمح لادبع تاملاقدعسن منيهاربا نب بوقعلاتن لينحن دما انيدمج ن لضفلا ان لمْؤلان دمج م اندح 9

 « ةنس نيدبسواس مخ غلبدقناك و نامع هيلع ليصو نامع ىنس نم عستل فوعنبا

 * )١( ابر تقبسواهوفص
 .ناكو دا دو .بسنلا | ذهرك دف طايخ نب ةفيلخ انث اي ركز نب ىسوم انن ىنقثلا بوتعي نب دمحا « ينتربخا »

 ,نب ميهاربا اني ىطساولا ميمن ىلا نب دمحانن زب زملا دبعن ىلعانالاق قاحسان ب ركب ونا خيشلا هان ربخاف ف

 * ماجرخم ملو نيخيشلا طرش ىلع مسح ثيدح اذه# نمحرلا دبع لسمو هل اوهيلع هللا لص

 مالتساىف دمحشابا ان تمنصام نرمحرلا دبعل لسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هيا نع ةورعنب ماشه

 ملس وهلاو هيلع هللا لص هللا لوسزلاقف تكرتو تملتسا نمحرلا دبعلاقف دوسالا رجحلا ىنمي نكرلا

 ثدحلا | ذه هنم عمس ناكن اذ فوعن نمحا دبع ريب نا نب ةوىع يتايف كشا تسل احلا لاق# تدصا

 * هاج رخب ملو نيخيششلا ط رش ىلع حييمص هناف

 عم ٠؟ ردك ىا قن رءام لاق )١(

 ه4: فوع نب نما دبع زهجح

 اهوفص تكردا نمحرلادبع تامنيح لوقت ايلع تعمس هيا .نرع ظراق نب ميهاربا ن دعس نع ةبعش اف
 املرتدبسو « ١"

 هارعاو

 * ( مخ ) نمحرلادبع سولو هيلعهّللا لص هللا لو بر ينامسف ورم دبع ةيلهاجلا ىف ىمسا
 لاق نكرلا مالتسا ىف دمحنابا ؛تهنصوضيكل سول اوهيلع للالص هلال وسرلاق هسانع ماشه نع « كلام »ف

 ١ 8( مخ )وبف فوع نا نم همس ةورع ناكذ | كاملا لاق «تبصا لاق تك ربو تملتسا
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 | نعرلاديعلاق ىتثملا نبرمعم ةديبعوبا نعىحما مالس نيم انث ىضاقلا ةفياخؤوا انيىتزملا دعوا « يبربخا »

 [؛كلام نب رهف نب للاغ نب ىّؤل نب بعك نب ةرص نب بالكن ةرهزئب ثراحلا نبدبعنل نمحرلادبعز: فوعنبا

 : كراكو تملا لبق ِترجاهدق تناكو بالكن ب ةرهزنب ثراخلانب دبعز. فوعتن ءافشلا ف ؤعن.دوسالا

 | ف نمر لادبعرسومل اوهيلع هللا ل صدّللا ل وسر ه امسف ةبمكسلادبع ةيلهاجلا يف همسا ناكو دمج ايا ىنكي نمجرلا دبع

 | هللا لوسز ىلامسقو رمع دبع ةيله الا يف ىمسا فتاكلاق فوع ن.نمحرلا ديعنع هينا نعينا ىنأ دحلاق دعب

 .نب دعس نع ةبعشانت س ايامدبا نن مدا ان نيسملان ميهاربا انن ىضاَعلا نسملا نب * رمح رلا ديع# ان دع »

 |[تكرد | ف وع نب نمرلا دبع تام نيح لوقت الع تغمس لوقت ظراق نب ميه ا ربا تممس ميه ا رب

 | نع كلام ىلع أرق اهف ةملسم نب تلا دبعانىضاقلا ىسيع نب دمسنب دجا اننرصن ىفانب ركبوا  ينربخا ف

 ْ ناك لاق فوعنب نيج رلادبع نع هينانع ىلا نثدح دعس نوب ميهاربا ابنت ىطساولا مين ىنانب 6 دمج ف
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 را نونو تيرنر تإ نزلا نس تف و اة



 00 1 ]  ز ز ذ ذ ذذ111ا102ا1ا0020ا

 + ربكأ تاربكا للا لوم ئ :

 40 جول اهئ ةرت باتكإلا 4209...« سيلا عالودشلاا#
 تابقتس اف يف رهكو رب نف جرش بابلا هيلعاشب رص وحس هي بك ياسر ذم ل

 لاتفابؤه رك ماني اذافرملا ءاغتنا اناياطم لحرتو اننادبا بمتتو انياقفن قفنن كنبلا» و ا

 مْ ال ةمول هيف احا ال لسو هل 1و هيلع لا لهل لوسر نم تمم نملكت ال ةمنلا.مو.ىلا ىنترخا نئ

 دين نام ولات جا :تلقكنإوف كلن أكأ واقع ويلا سانلاناشام تاقف ةضاخ قرطلااذاذ تودغ نثق وناكالف ٍ

 نايك "يلا ةيلطلا ّْ

 تربي يف .نل ىليبخ قادس نايس اب ةقصي ةضييقاتب موتا دخن ذاعم انن هيقفلا 1 أ

 ينالوعتام ضب عدنلااو انأرفا يبا واناضنقا يلعهنع هللا ىضر رمعلاةلاق نمابع نبا نع ريبجنب ديس ترف
 خس ام ىلامتو كراس هلل ضل يس ضف ار

 ب اه انسننوا"ةن انما

 انثو رمت نب دم نه ةمانسا وبا انأ ىرساعلا .تافغنن' لت نأ نديملاانأ توب نادت نتايقلاونا هاف هطسإل|
 نيرخاإلا نمنولوالا نوم اسلالوق. وهو لعرب باطلا نبرمرس(الاق) ىعبتلا م هاربا قدح للا ||

 يومن الفورا دع الرق رم هيلع ف قوفةم الارخ ىلا هنعاوشرو مهنع هلا 1 نيذلاوزاضنالاو |

 ةداسو ىلع «؟تموهاذافدبلاا وطنافهيلاااوتلظتا لاف ن عك نيا هيأ رقالاةةنالاةذه كارقانمرعع هلال |

 قدصلاق ةنالا هذهههيأرقا كلنا اذه ىنريخالاق كيبل اقرذنلاااان لاق م ءالسلا د رف هيلع رسفهسأز لجو |

 لاقراسو هل اوهيلغ هللا للص هللا لوسر نم اهيقلت تقارب ل رسول هنا ننس قاوم لا

 هللأو مت نايضغوهوةثلاثلايفوهلوق كلذ لك تام ثالث و هلااو هنلع هللا لض هللا كوسر نم اميقلتانا مث

 وهو هندب مقار وهو رمت جيرفت هب هئباالو تااطملا اف صاتس لقدم ىلع ليربجالر او ليريج لع تلااطزتادقلأ|
 م سم مست م

 نب يلع نكد نيفامح انث ةذايغنب :عوزألا ةماساىنأ نب ثراملا ىربخا لاق لدعلا ذ ادمن ن لعم ىثدح» |

 يباىفافرظب مهماكأ اوسبلب ٍلواؤتمأ نب , ذلا ةناآلا هذه ىلع ىلا تاطلغا ع يد درع كادن تعبان ةقتملل نك زل

32000 220 000 

 1 « منع را

 * رك ؤطموم (تاق يع نبيا نما تاما ولأقه رفا فو دلل

 نضع عيتلااو أرق ياو اك يلعرمج لاقدل كافأ سابع نبأ نع ريبجن نبديعنس نغ تا يا نبت «بييبح 8|

 ءاهاستوا هنآ أ نم جمالا دقوهعذاالو ش وهلا اوهناعشلا ليصشنا ل وضون ع تاذخا ل وتقل وينال وقام“

 مهامنا اوشا موب اونما ١١ نيرغلا ةمالا هذ ىع ىلا رمصىا' سيما ناديه نعدن زت نب لك نع دننإ «داعإلا

 ا هتنبال ناهثل. لزق تمس انما كل رشلا كاد اها نييمؤلا يما! لاق ري ماني هلأسف بسكب يبا ىنف لطب

00 

 ..' | ناتابشكل رشنألا يقايعخال نايتل لق تمعساما كلر هلا كلاذاما نينمؤلا ريما ايل كاقف يظر هلأسفن سكيب
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 40ج فمما ط رتب اكو 4013 4 يا عاردنلل)
 ننىبا اولاقف | ذه نم تلتف راصن الاو نورجابلا الا لوالا فصلايف ةموهنال لوقت لسومل او هيلع للص

 * دانسالا مييصوهو ةداتقن ع كللا دبع نب مكلا هذ رف ٠ ثردحاذه# سك

 نع ينل لسا رع بنرايقس انث ةصيبق ان" ىيحبنب يرسلا اهنث بوقس نب دسم سابعلاو ا © انثدح ف

 ثار سوال او هنياع هما لض هللا كوسر لاق لاق, بمكنبب ىلا نع هينا نع ىربا نب نمحرلا دبع نب هبلادبع

 ىينعامو لاق رذنلااباب كلاذ» تحرفأيف ال تلق من لاق كل تيمسأ تلق لامك الا ف ارك يع

 « هاجرخم لو ذانسالا خي ثيدح اذه# اوخرفيلف كلدبف هتمح رولا لضفن لق لوشن كرابسو ىلاعت هللاو

 انث مارحلادجسلا يف ةكع مامالا يرقملا ديزن نربي هللادبعنب ديم نب هللادبع نب دم ىبحوبا « انثدح ف
 كلوش ناملسن ةمركع تعسسس لاق ةزب ىبا نب مساقلا نب دمت نب دمجاان' مئاصلا ديزنب لني دم هللادبعوبا

 تمت ىنعب ةروس لك ة ماج دنع نيكريك بل ا يعضلاو تنللايف نيطتطسبق نب هتلادبع نب ليممسإ لسغ تأرق

 ْ ةريخاو كلد هغا.سابع نبا نا دهام هريخا و كلذي هرماف دهاك لع ارق هنأ يكل نب هللا دبع هربخاو

 اذهو كلذب هرمارلس وهل او هيلع هللا لص ىننلاذا تمكن بىلا هريخاو كلذب هما بمكنب يباذا سابعا

 * ةأح رخو ةائسالا ميه تامل

 نما نب ديمس انا نوراهنب د بان هللادبعنب مييه ربا انب ظفاملا بوقمي نب دمح هللا ديعوبا ان دح ©

 ملسسو هلو هيلع هللا هللا كوسر لاقلا# بمكب يلا نع حابرنب هللادبعن ءليلسلايفا نع يري رملا

 كنبيل لاقو يردص ب رضفلاق مويقلا يل اوهالا هلاالهّنلا تاقلاق كمموظعا هللا باتك يف هن أيار ذنلا ابا

 هب هاجزخم ملو دانسألا يمص ثي دح اذه « رذنلا !ا علا

 نا رمصىلا نغنانلس نب رفمج ىنثدخ لاق ىلا ينثدح لاق هداقوا انيدايز ن دمحم ندمحا لهسو ا # ينربخا 0

 تاقف هيلع نوممتحم ندنلاو لجر اذلف هجسسملا تاخب دف لملا تلط ال ةنيدملا تمدق لاق بدنج نع ينوجلا

 001 ياكم رم اج فكل ةدلح --522--

 ةزوس يلع ثازنا لاق اعوذرم يبا نع هبا نغ ىربانب نحرلادبغنب هللادبعنع ىرقنملا لا نع ىروثلا ل

 هديسع لاقرذنمل اياب كلذ تحرفا يالا ت تاقف مل لاق.كل تيمسا تلقاهكُت رقا نا ترصاو

 ا جيجل ب يع حرش سحرا

 يزلادغا نال لعن هححانم لكك رمل , نرخ رلا دبع ىلا ن دمج نب هللادبع ندم ىيح وا # انبدح ف
 1 يدعي ريك ىل لاق ىعضلاو ثخم ايف نيطنطسقن هللا دبع نب ليعمسا ىلغ تأرقلوُذب ناماسنب ةمركه تغمس

 «هيفولكدق يزيل (تلف) معيتصص «ثيدحلا كلذم 0 نا ىلعتأ ًارقىناف متخن ىتح ةروس لك ةعاخ

 | ةايلا سوال اوهسبلع هلا لض الويس لاقل يف نع حابر نب هللادبع نغ لياسلا ينانغ # ىريرجلا »

 *« ميني «رافشملا انا للا كانهللاق وىردض برتعف مويعلا نم اوهالا هلال هللا تاق مظغا كمعم هللا باتكحح يف

 هنا تافننف ليلا بطال ةسدلا ثم دف لاق, بدنج سرع ينوملا .ارمم ىنانع نابلس نب 6 رخسج )ف
 39 سو 4ك ]



 «0ج» # ةناخملا ةف ريم باتك 1 «4م+9 .  « ضيلتلا عم كر دنا )ا
 ةنسنامء ةفالخ ىف ممكن يبا ِتاملاقطانخْن ةيرخا ايزكز نلوم ومانثققثلات وقعت نب دمحا « يف ربخا »

 4 5 ن ينآ ةافو تقوف فالتخالا ركذ »

 * بدكن نينا ةافو تقويف هاظ فالملا» نيثالثونيتنا

 ن ورمز سك ىاذال او هللا دبع نإ بءصما يل را قأدسا 3 . ميهاربا انثدولابنب زكبوا# ينئدكخا»

 نيرش عوني نس ليقو نير شعو مسن ةنشسل نك: ةضللاو: أولا طن 1 ناكو نام ةفالخ ىفتام راجنلان كلام

 ىبنلاةندعهافر وتناكر(١)ناتينك هلتناكو لفطلاابا ىنكين اك هنا ككو نال هناي للان كلامنا لئقو

 ةنايطلع نعظلا "ظنا دن وفل و هيلع هللا لص

 نع فوكلاريثك نيبدمحشان 00 ساب :ر دل او ئكرضملا رفعجوا أنث ىلا دب وا« قربخا»

 * ةسا نسي ا يتناك اق شيبخ'نرز نعدلا> يبا نبل يعمسأ

 ئرعنلا [- مان عنان نم ةيفعنت ةصتقاش ىعيمتلا حن ئ سلالات توهمت ندا سابيلاوا# انيدح

 تاقدنع هللا ىذر ناتعّمايف سانلا عقو اللاق هنا زرع ثذحت قىزاؤ نمر لا دبع نهللادبع تهلشلاق

 مكي كش انودنا رام ملكا نابتساامةينقنسنو هللا باكل اقرنمالا انهن رخل امرابنلاابا تمكح يال
 * هملاع ىلا هداك

 قاحسا ندم نع ٌنوراه نفر ان . مركم نإ نمل ان ذادتبت هيقفلا ناملتس نئادحخا ركبوا ي اندخ»

 ورحت نن ذيز نب ديتسو بنك يبا ني اف هناغا نييىخ 1لسو هلآو هنيلغ هلام هلال وسنرهشنبا

 ٠ * ليف نإ

 نع كلل دبع نبك لجبلا رش نب نسحلا نيرا دلاديعسنب نايع ان هيقفلارضنلاو ا 6 ايربخا 2١

 0 نبرمت جرخن لو“ الا فصلا يفت مقف تمدق ةالضلا تمبقا |لقةنبملا تدرشلاق ةدابعنِإ نيف نك

 ىنفدو اراب موقلا موجو يفر ظنف ةيحللا تيقخ مد 1لتر هنض رخو مدقتمت ففاوفصلا قدنف هنغاتلا ىطر
 للا ل وسر تعيسيفا كبلع شا كنزحنالو كءومسال لات يلا تفتلا ف رصن ايف يلعكلذ دتيشاو يف اكمءاقو

 ١١ رذيلااباو ليفطلاابا ىنع )١(

 * ةسأرش يبايفناكلاق رزنع دلاخيفبا نبل انقسلإ نعيف وكلا ريثك نب « دم

 ينال تلق نامت ف نتانلا مقواسللاق هينا نع ىزنا نب نمخرلا دبع هللا دبات ىرطممل لسا نع « ىروثلا 9

 كش امو ناولمع اف كلل نابتس امه ةنسو هللا باتكلاق اذه نرم ججرخلا ام راذنملا ابا اب بعك نبا
 نان ل هع اةدملا ا يع دا يمص ( تلق ):هلل اعل هراكك كيل

 * ليز نب ديعسو

 فصلايىلا ئمدقت ةالضلا تمنقاالف ةندلا تدهش ةدابع نإ سيق نع داتق نعكلملا دبع نب © مكحلا »»

 هللا لوسر تميسلا كيلع قيثأ كنرخمالو كءوشتاللاتفيلا تفثلا فرصن ايف يعكلذدتم جاف اكو ماقو
 نيا 0 اذه خ نم تقف قرامالاون ك5 8 الالمالا بصلاف من 0 عفن وهل ا من سن قرف

 3 هوس يعاد دن 7

 ىنفدين | .ارايفموقلا هوجو يفرظنةيحللا فيفخ مد [لجرهعم جرخو مدقت عفو فصلا قف رحم جرش لوالا

 .4 ل اعىلاهواكف مكي لوشاامو 0 - ان»



 < 4 ةياحضلا فرم باتكط -#4+.+» ١ « صيخلتلا مم كر دتبلا 9
 ا ال كياو ارد دهثدق هنأ ال لسو هلآ و هيلع للا ٍإص

 « كلر فاغ يناف

5 

 أ انة حل سل د

 | نع دوسنالا ىلا نع ةعيملناانن ىا:نةنالعوباات ىدادغبلا هللادبع نري دمحان دمت رفمج وا «انربخا )ف
 | هارب دب شراجنلا نب كلام.نيورمص نب ةيواغم نب دمز نيديبع نب سبق ن تن ينابلا عرار ةورع

 | نييلاماو هيف دازو ,ليشتلا نبه رك يف طاش يلا مل وعلا نيدحا « ايربخا »

 *.ةحلظىاةمسي هور اجنلا نب كلامنبو رم ني يدعنيةانم دز نبورمت نلمارح نيدوسالا تنب ةليبص بمك
 الخف لك نيييبا تام لاقريكنب هلاديعن دم [.ةبتت ن لميس با قاحسا نبدحا ر 8 وا 4 انربخا 1

 : : * نيرشعو' زعل هقول

 نسا اوف ره ميسا ماوي ناماسانت ةتسرنب هللادبع نب دم انت يتامصالا هتلادبعوا 0 3

 دقو يجنولا ملسو هل او هيلع هللا لص تلا بتكيناكو راصناالا ٠رم نيعبسلا يف ةبقعلادهشو ذاز زوهوحت

 نيل هنن لام هفااخ يف تأانف ليقو نيرشعو نيحا ةنس رمع ةفالخ قتامها ليقف هافو تقو قشاحلا

 ْ # نأ :ارقلا عمجتنإب هنزعا نامعنأب ليرواقالا تب ااذه و

 ع تارابطد عنب نش ون نع ميشه اني ي يبا ينادخ ٍلاقلينح نب دمحأ نل هللا دبعاني ذاشمح ٠ نإ لع# ىنثادج ٍِك

 « بضنخال ةيحالاو سأرلا ضبا يسلك نييناءت تيأرلاق ىدسلا ى وفا نسملا

 |'قوزسم نع ينعشلا نع فرطمنع ماع نسسملا انيمييعن وان زيزملادبع نيىللع انذاشم نب يلع ىتادح 9
 ديزويباو هللادبعو يلع ورمتةتس لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ”باضصا نم ءاضقلا باعصا -تاكلاق

 ل ع ةلابرك ل لذ , لحن ذاعما,حاو تاناورلا نثكايو انثدحاذ كم مهنع هللا ىضر ىسمومو'و

 ا ال وسروأ س بكن بيبا لوقت رهسمابا تعمسلاق بوقسب ن ميها رب رياانث مولا وناانثر فظمن بدم # ينثدح و

 6 *« نيملسملاديساولاق تحتم إذ راصن الاديس لسوهلا اوهيلع هللا لص

 رمةفالخيف ين تامولاق رين هللادبع نبدمح ا ةبنتقنب ليعمسا 1 قاجسان ركبوا خيشلا 4 انربخا

 5 نب رشعو نينا هن

 - قا 0 7 فانمركد

 © هللال وسر باوحا نم انااا د
6 ١ 

 كل رفاغيلاف ميتكشاما ولما لاّمف ر دب لها ىلع ملطادق هلل لمليزدب ال كباوار دب دهش دق هنا ال لاف بطاح

 ه6 ير دب راجنلا نب كلام ينب نم هنع هللا نضر بعك نب يلا زيجح
 » .«نيثالث ةنس تامهنا لي قاقالا تسائ دقاولا لاقو#نب نشعو نيت! ةنس تامريث نب هللادبعنب دمح ي لاق

 لالي هللا وسر باعجصا نمءاضقتلا بامجسا ناك اق قو رسم نع ىبعشلا نع ف رطم نع مساص نب 6 نبملا إف
 نيتننا ةنس يبا تام ةفيلخ لاق» يسوم ىاو دب زو بمك نب يباو هللادبعو لعورم تس لسو هلآو هيلع

 نامع ةفالخ ىف تام ريب للان: بمصم لاو نيثالثو «
 سيم

 « بمك نب ىنا»

0 



 3(4ج9» 4مم ةرسبانكإلا 42038 « سيلا ممكردعللا#
 فيسلابهتب رضفأي ترقلف ىح تيضق هون ثيح ىلاراشاف ةبتغ هز نبا تاق ىعور تببهذد# ناكوكيلأ
 كلذرنف ملت سوهل او هيلع لص ىنلاىلا هب تكجو هسرفو هبلسو هسأر تاذخلاف تطببف هسأرت تح رطف
 هج نين سع تلنع هللا ىعر لاقف ىلاع فو يلا

 اننثدعس نإ ثلا انث يسوم و ةساان# ىذارملا ناعلش نإ منترلا انثث بوعي نب 3م شازعلاو ا # اندح »

 ناخسديل هللا يبن اب لاف ابطاسع وكم لسوهل او هيلع هللا لص هللا ين ءاجح نطاما دبغ ترا راجت نمت ريولاونا
 ثردحا ذه#ةيسدحلاو اركي دبش دقوادا ا اهنلخ مال تبذك لسومل او او هيلع هللا لص هللا وسر لامفزانلا ب ايارع

 ١ * هاجر مو لشم طرق ىلع 0

 ا ثرالا ْن . ماشهانم كورا نن نومك هرولاب نب دجان دنم ركحب وا ©« ىندخ ©

 نب تطاحن. نمر لادبع نع رييزلا نب ةورع نع ىرهرلا نغ دشار نب قاعتسا نغ قولا ورمجنا

 0 . ديشدل سوال آو هيلع هلا لص لا لوصر عنو اك نشير افكلا ثتكم ةابا لا يدلل

 اق يضر نما اكرذ ىخ اقلطنا لاَعف امهم هللا ئصر ررلاو الع لسو 4 .او ةنيلع هلا لص هللا وسرت

 سو لك عزم ىتخ نيف رضنم ريغاممنا اهاريخاو كَم ىدقلا تاثكشلا انيطعا الاف اهانا ىخ انلطناف هن :اينأفأ

 الفاناتك كعمزا امدح سوه اوهيلغ هللا لص هللا وعر .نركلوىلبالا نيملسم نيلجر امسلا تلاّفاملع

 ابطاح لسودل 1و هيلع هللا لبص هللا ل وسر اعذفاهبلا هتمفدف متسأر نم باتكتلا تخييم ةتلفتم زيف اعبملا تنقا
 5 من رعأ رق ' ارقوذو ىدلو كانه ناك لاق كلذ لع كلما لاقرن لأق تناتكشلا اذهكف رمثا لاق باثكعلا هيلغ#

 هللا لوسر لاف تطاح لق يفللا لو سر ربى ندا هْنَع هللا ىضنر رم لاف شير ف رشعم عكيفابنا عا أ | ا تكو

 تر تي لإ ةعل راشاف ٌةبتغ ل 0 تال يعور تال دقناكو كيلا ثيتاف دمت لتق

 ملسو هلآ او هنيلع هللا لبع ينلا ىلا هن تلج و هس رو هحأر كدخلا# تلقا هناار هك لف تضلاب هر

 * نب سغ تلنع هلل | ىضر كاَمق ىلاعدو يملا كليم

 لاقرانلا بطاح نطخ يللا ايل افابط اس وكشن سات ءاخ تطاخلا دبع نارناع نعرييزلا وا اننا« ثيللا9"

 *(م) ةيءدطاو أر د ههش هقوادنا اهتلخ نال تب ةك

 0 ا ل قلاوا لع[ سوو اوهلع لا خضع هلا وشد راع دفاياتتك شن زخرافك ا دقكأ

 رع ايعنا اهن اربخا و كلمم يذلا باتكسلا انيطعالاقف اهارتل ىثحاقلطناف هن يف اين اف باتكك ابمم و ةأرسا

 سود اويل هللا ىلص هلا لومسر د نكسلو ىلب ًالاق نيفلسم املا ترلاتقامدغ انتل لكك الب ىتخ نق رعم
 هلال وم راغ دف أرغلا هن دفاهسأر نم تاتكشلا تلح |قنم ةتلفنم ريغاها "كنا الفاياقك كلمم نا انف

 كل ذ ىلع كلمجاف لاق مثلاق باكا ذه كقرمتا لاق ب نناتكسلا هياع#ق ايلا يطا سوما او هيلع هللا لص

 لتقف هللا ءآوسرإبل بتر نا رمتدلاتق شا رفرشنمأ مكيف ام رغ تنك ىىتبارقو ذو ىداو كلاه ناك اق
 تيس

 كأنأ أ.ه هانخ بطاح ن نمت لا كبغ نغ هلع نيت تغنرلا ن نع هثارزب قاغتسا نك ورم نا للا هيبع إل
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 3 هس اق د

 يي - 2 3



 6٠ه ١و 0 بل يلا

 ان 2

 ةمتمل ىف

 ل

0 
 ايس

 اى

 أ يئ 0

 4 اعملي

 «ىانب بطاحإل 4 دحاةو زغىف 0
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 «()ج#  «ةباخفلاةثرسم باتكإلا مم. «#  صيخللا عم كر دتسلا )و

 * ةرشعزاعوا ةريشع عبسةنس ةنبدملاب تامريكب نب ىبحبلاق هن رشعوى دحا ةنس صمح قو ماشلاب

 همي[ هنع هللا نط ر ىمخالا ةمتل ىلا نب نط اسركاذ يس

 ارددهشنم ةيمس يف ةورع نع دوعالا ينا نع ةعيطنا نينا ةنالعواانب ىدادغبلا رفمخ وامي انربخا ©

 ع 57 نتي هن ينا نب بطاخ ىزملادبع نيدسان م

 ةعتلب يلا نأ نط اج :تناكلاق طايخ ن ةفيلخ انن ايركز نب ىسوم اننا يناثلا بوسي نب دمحا هب انندح

 ْ *# دما 0 ٠

 ىكيةعئاب ىلا نن ناماخلاق رم نب دمحانن ج رفلا نب نيتسلا ان وبلا ن ف نرسل ان ”يتامب الا للادنعوا مانندخ

 هل اوهيلعتلا لص هللالوسر عمابلك“ ههاشلاو قدنللا واردب دهش# ةذشا ارادحا ممم نم ليقامفؤهو دمحشابا

 ةامرلا نم ركد انف ناكو ةير دثكسالا. بَحاَض نسق ىلاةثمب يسوم اي او هيلع هللا لص هللا كوخو ناكو ل-

 ذيع لو ةفاس:نيتسو نلمل نبا وهو ةندملاب تامو ملسؤهلاار او هيلع هللا لطشا كوسز بادحا 0

 د عباصالا نك وهام رصقلا ىلا ىب ء- | ةيحعالا ىف فخ ب 1! نسح ناكو مامطلا م اردانناكو نانفغ َْن نات

 ادن ين »+ لوقت ريكي ىبح تفميسلاق يجنشوبلا هللادنع واانيف الديضلا هنوه نب . هللادبع 6 ناربعا ٍِ

 * دم ايا نكي نال ناعم ننامع هيلعلصفو ن ني دا ةنةمتلل 5 ا

 نسما نب يلع مزِم للاواانن ىؤرزهلا هيعس نب رشنملا ندمان تال رع ندا دمج رصن و وا# يف كد ريخأ 0

 لاق ىددملا ةعتلب يبا ٠ تظاح نب نهج ولا ديعز. نوراهؤب ى ميمي نوواه قدح لا ىلا لسمنب يلعنبا

 نب تظاح موصل هنأ كلام نب سا ص ميلس نب تأ وافص نع سا ١: ىلان ديما دعا نع ناز 108 ةغس رونا ىنادح

 قشرتلا تلاط نان يلعب فو دثشل وهو دحأب لو هلا اوذلع قال سوت ىلع ملطافنا لة ىتدلا هعتلل يا

 لاقاذه كأن لهفن :ره .تظاح هللاف ءاملاكلذ نم هبجو لعش . لسسو هلو هيلع 5 لض هللا ل

 :تب ادم لتق لبا ىلع حيصبا>ئاصتمعس ىلا تاقينامر رجح ىتبع ب :قدو ىهجو مشه صافوىنأ نةبتع

 *. نممللا شرا تحاك .لتتلا نوبحم اموق ىجمزاف متساذاؤ نورغاص متءاوذب

 فيي[ نير دبلا نم ىزملا دنعنزب دسايك فيلح يملا ةمتلب يلا نب بطاخ وح
 قارغ أ ناك ىيروكاتملا ةامولا نط ناكد سف اوتلا ىلا لسوهل 1و هيلغَشا ليضولا لوو ناك4 لق »

 ةدنم فون نيكب نبالاقو ىدق اولا هلق عباص الان ثوهن ام رصقلا ىلا ىنحا ةرحالا فيقخ منسإا نحن مامطلا

 | « دمشابا ىنكي# نامع هيلع لصو نزالث

 ل و تشن وهو دحاب سو هلو هيلع لا لص ينال ىلع ملطا هلا كوم ةدئ ىلا نب بطاح عمس هنا ىنا

 يب هن نزع ىاعاو ايلات الل كلل ذم ادرج قاب لانوال او هيلع هنا اض' هللا لوسوؤ ءام ةبف'نيزتلا ىلع

 لاجل ىلع بصي اهنا ثحمسيفلا تلق ينام جك قيعاب قدو ىهجوّمشم ضاقووبانب ةلبتعلا# 5 كر اذه

 لق 0(

 | نعمياس نإ ناوقص . ١غ ىننا يبان ديجلا دبعن ..ع ىلا راق ظبورتولا 1 يباطا ىيحبنت # كور اه ود

 د



 «(00) جا ٠ «ةلاحصلاةةرمم باتكإ» >0« 5«ط ٠ 2 «صبخلتلا عم كرادتسلا»
 اننغ قاطلا ىنح:نب ايركر نيكسلاو! انث ىزاوه.الا نادبعانا هللادبع نب ليممسا نين املاونا:«.انربخا | ٠
 ىدع ادحا نكي ل مالنب رع سواد >< لاقلاو تومص نإ ديم ىبثدح لاق سح رحزنب لآ حج

 ماظع مجيف 0 :َماف ةرصبلا ةيحانىلا انلبقا هباعصاو ةمليدص ترم اننرف الف نمره نم برعلل

 0 5088 هلفتف قيدصلا ركب ىلا ىلا كلذ. .ىتكو ديل ءاولان. دلاخ يبا ازيلا امدودلاخ هلزربف

 ه مرد فلا 00 اولنينلجخا فرش اذا رقلا تناكو مردفلا ةئاَم ةيوسالق

 دلاخا هنا نغرفعجن , ديما دبعان ميشهان روصنمن ديعس انن ة دن دمحا انا ىسيعن لع « ىنثدح )

 ةقاخ ةوسنق يه اذا واهو دجوفاهوبط ماهو دجم مقاهوبلطالا ف كومريلا مون هل ةوسنلق دف ديلولا نا

 ىلا مهتقبسف و رعش بن اوج سانلار دتاو هسأر قلغ لس و هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسررمتعا دلاخ ل لاف

 «رصنلا ٍتقزرالا ىم يهوالاتق دهشا لف ةوسناقلا هذهيف المكي هتيصان|

 لئاو يلا ع نع ذوجنلا يبان مصاع نعش رشات ميلاوب امر سالدإاو لمقال بلا لي كول اع ان دح

 مالسالا يلا كوع دناناف دعباما يدحلا عسا نم لعمالسسراف انو لأ ريفر متتيسرولا ديلولا نب هلا 7
 بحي اك هللا ليبس ىف لتقلا نوبحاموقىنم راق ة متبا ناو نورغاصمتناو د نع ةبازملا ارطعاف مني .1ناف|
 « ملبلاو 00 ْ

 ركبوا ىنن دك نب رشعو ىدحا ةنسى دقاولا نع هتم دق دقو ديلولا نب. دلاخ ةافو تبقوىف  اوهلتخا دق ل»

 ةندماب هيل ىلا نب دلاغيفوتلاق هساديبع نب بمصمانل ىلا قاحسانب ميهارلا اين هولي نب دجا نب دمحم
 * ن رشعو نيتما ةنمي[

 ديلولا نب دل اخ تام لاق طايخ نب ةفيلخاتت ىِر ةدلتلا يركز نأ ىسؤومانم عودتلا باؤق» نب دما ن ريخاو ف ا

 0 .« هبشاوهو النسيم يب يلا

 ةيراحنب سوا ىدجلاق لاقي هنم نيديمح ىتثدح نصح نب رحز نيذا رمان 4 يئناطلا ابر يا ١
 قةملظ كي زمنه انتل ةرصبلا ةيحابىلا انلبقا هءاوصصاو ةمايسم نم انه رفالف زم يه نم برعلإ يدع دجال

 هلفتف قيدصلار كيلا يلا كلذب بئتكو ديلولا نيدلاخ هلتقف زم سه هلزربفزاربلا ىلاامدودلاخ هلز ريف ميظع مج
 «فلا ةثاع هنويسنلق اواعج لجرلا مهفف رشاذا سرفلاتناكو فلا ةئام هبوستلق تجافدبلس

 ايهودجم لقا وبلطا لاف كاملا وهل ةوسنإق دّقف ديلولان دلاخزا ايراد يفشل م« ديحادبع 9»
 ردت اوهنسأر :قاشلسو هلا اوهياع هللا لص هل هللإ !لوغور منعا نلاخ كامف ةملجح ةوسإلق يهاذافأه وبدجوفاه وبلطم

 ريضنلا تقزر الا يم يهو لات مهشا ملف ةويبنلقلا مراه يف اهتلمؤ هتيص ىلا مهتميف هرعش تناوج سازلا

 ظ « مطقنم ( تلق )

 ميس :ىلادبلولا دلاخ نم ماليساإلا ىلا مموعدد سراف ل امها ىلادل ااخ ينك لئاويلا َن الامل 4 تاب ريش ُ

 تع 3 0 ناف مالا 0 ماسك دمبأما :ء دلما 0 نم فاك سراف المو رومو

 ١ دلاغ ١ كزامملايف ديلولا 4

 ا ل سس و



 0 ديا مالا 0

 متن ا
 6 هو ا 000

 نا

 ١١ هأحرخم وببوا بث دح نم بإارغ ميحص لاع ثيدح ا ذه# هللا فويس نم فيس وهو ديلولا *

 «()جط .  «ةلاحملا ةفرعم باتكإ» « +8 ١ « صيخخلا عمَكَر للملا

 [لساف به ذا ىبن لجرلا ناو مسيملا م اقتسا دقل هتلاو لاق ناملسابا اب دل ريزا .ت تاعق: 2كم نم لص ربما

 |«توبدم من. ابو لساف ديلولان دلاخم دقتو لسور اوهيلعةللا ناس هالاوسو نعي هلا انم دمف لاق. تم

 | «اجف صلو تلتف

 | ىربن رحخؤ يلع نع لبتحن دا مامالا هاما ءزج يف رافصلا تلادبع ن ندم للادبع وا 4 انربخا »

 | ركبنا هددج نعي نع ىتحو نب برح نب ىشحو انئلسم نديلولا انثا انثىربب رحنب عنب نسم النو
 اأمتلا لص هللا ل ويسر تءمس لاقو هدرب ناىاف كلذ يف لكف جدلا لما لات ىف ةيلولا ني دلاشاهجو قباعصلا

 6 « هللا ف ويسنم فيسو ةريشمل اوخاوهللادبع منلاقف ةيفدلا نجله ركذو لسودل اوهيلع
 أ نعينا ىئثدح هلأق رب رج نب بهو انئينا ىتادح لاقل بتح نب دما نيهللا دبع انأ قاحسا نير كوبا « ! ربخا ©

 ' ىهنامل لسو هلو اوهيلع 61م لوسوفا راسب و رب هللا دبع نعد س نب نسل |نعبوقعي ينانب هللادبعن. دمح

 ( حيحص ثردح اًذه# هيلع هللا حتفق ديلولا نرب دلاخ هللا فويس نم فيس ةنأ للا ذخا مث لاق ةنوم لها

 ْ : «* ه اجنرخم مل و دانسالا

 |[بوان نعرمعم نع ازرلادبعالا ميهأربأ ن ب قاحسا اق اد بارما دب دم هللادبعوبا 4 هانربخا دقو 9

/ 

 | نب دلاخ « اوهلا ذخاف لاق مسربنملا ىلع ةنوم لها لسو هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىن لاق كلام نب سنا نع

 هبدّْؤْلا ليعمسا وأ اننا ةيلعا ن نب عمرا ان ىرمعملا بيبش نب يلعنب نسما بث ذاشح ن لع 4« هاندح ف

 لاق لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوبسر نا ىفواىنا نب هللادبع نع ىبعشلان ع دلاخ ىلا نب ليعمسا نع

 3 ماجرخب و ءاتيولا حيبص ثددح اذه «رافكلا ل !ءهبص هللا فويس نم:فيس هيافا دلاخ اوذوال

 ( «ابخاو
 ىلع ةنسدملا انمدقف لاقىتم تل ملساف ب تفذا 'ىنل:لجرلا ناورمسيملا ماقتسادقل او در باث اقف ةكم نم

 ا « تفرصناو تعيق تود معبابو لسافدلاخ مدقتو لسوهل آو هيلع للا لص هلا لوسر

 | قاف عئلاذيف لكقةدرلا ل اها لاتق ىفادلاخ هجوركبأبا نا هدج نعهسا نع ىشحون برخ ن 4 ىثحوإل

 | فيسوةريشملاوخاو للادبع من لاقف ادلاخركذوم [سو هللاو ةنظ ناس تاعي اكسمسلا#و هدرا

 * هللا ف ويس نم

 | هللا لضةتلا لوس رنا رفعج ن هللادبع نعدعس نب قيل نعبوةم,ىبانب هللا دبعن دم نع مزاحن  ربرج )ف

 «ميرمص + هيلع هللا حتمف ديلولا نيدلاخ هللا فويس نمافيش ةءارلاذخامث لاقةنؤم لها ىبنامل سس وهل اوهيلع

 لاقمئربملا لعلوم لها سو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ىتن لاق كلام, سنا نع بوبا نع# رمعم ف
 « سنا نمبب وبا ممسْل(تلق)بي لغح مير «هللا فويس نمئيس وهوديلولا نء دلاخءاوال اذخاف

 سولو اوهيلعمتلا لص هللا ل وسرنا ىفواينان. هللادبع نع يبمشلا نعدلاخ ينانبا نع «بدؤأا ليعمساو ا 9

 نءدلاخ ىلا نبا نع سان ردا ا هاور (تاف) رافكتلا ىلع هللا هبص هللا ف ويس نمضيس هنالا دلاخاوذ ةولاللاق
 هك

 - ىبشلا ٠



 8(4 عال «ةاهملاةرسباتك ١ 0 "ل ١ « صيفنا مكردتلا#
 يتلا عنوز ثراخلا تن ةناوسم ثا ةيلذاخلان نزحنآ 0 عشب نابل هماومؤ زن - هللادبع نأ

 ترارخاو اهلا كعهنع هللا ى مر تاطملا ن :رمع هلعتتما نايل كيرلا ناكو لسومل اوهيع هلل لأ

 00 نرشغو ن هينا 3 دملابت ام تحل زئنع يفامس ماقاف#- لما !مدعف هأ اهمعاو ىئعتسا 0 ةعقرساب و ةنرلاو'

 ادنلولا ن ,دلاخ لوق ارك 0 8 ماش وبلا هللا دعوا انيق الديصلا متاغ نإ هللا دلع © هرعلا جأ

 ٠ «نايلذ ابا تكي

 ليقلاق لئازي انف شمع الا نعر رمتعم انا قاؤا لا ديغانا مها ءاننب قاحما انثى امتصلا لع ٠ نبدحم 4 انربخا «

 كينذو نا هك اك ديلولا نب دلاخراذو نءمتخ ادق ةريغأا نم ةوشناهتغ هللا ص رتاطخلا نب رمعل |

 ظ حا رضلا ةقلتلل ابو

 دع ثغللا دع اضن هللاذبغاتث رادلا ديعس ََنل ناو ان ىذقلا 4اس ند نب زيدا ير ريحا ل

 رادن فيلولا ن نإ دلاخ مافا ب' زج الا نع 1 1 ىلض يتلا فرصقا ال كاق باهش نزا نع ليقع

 ندلاغمالسا نمئدتبزلا رك ذاف ةخيطب اند« ةقالساب معو هل اوديلع هللا ئينلأهلا قرا وباّرعالا

 # ربيخ لبق دبل ولا

 ميياد نإ ناماش نغ فرخ نب دمتاش" ىرنسلا ناضل ويفا وبس يعمل قادي-اني ركبوتا م انثدح لأ
 ةيلغ لا لط ىلا عم انك كاقذيل )ولا نب دلاخ نع ةدج نع هبا نع ب رك ئدعم نب 0 نب ئيح نإ اص كنك

 * ةيلسم شالا ةنملالع زال ةنماح ةالصلا ىذانا ىثيبف زيخمو :وملاوأ

 * تنس ةنسربخ خف ناك

 نب داوم ةراز د ورشا :بستطا نب دمت نب دمجا انا يلقن نمل( ربخا ) اذه ضف © ةءاوولا اماؤ

 نإ ورم بث دخل نسوا ىلا نإ تيبخ نغ نن وا ىلا نب كنيبخ ىإوُم داش ارننغ قاتغا نب دمج نع هللا دبتأ
 لق كلذ و ديلولا نب دلاخ تيتا إو هل .!و هيلغ هللا ىلص هالو درهما | ةماغ تج رخب لاقديف نه صاعلأ

 # ن رشغو نين اهنبم ةن دما, تان قخام م 02 دل | مدقق اذعاق تسأو نع يكف جلا 1

 ةركلاناؤن :يكيسيل ولا نب دلاغواق ىف ثمدتجادق# يملا ئل نمةرونسا نارنسلا لوفاق لئ ا ىلا نعم ىشعالا و

 * محا زصلاو مظنلا ىتعي ةقلتلالو غلق نكك/امالجس نعوم دنمنقرهإ فكرا نهيلعامداق نوتيفف واف كنب ذوبنا
 سول او هيلغ هللا لف ىبلا عمانك لاق ديلؤلا نن نلاح نع هنا نغ ب كي كمن ن ماذقملا نن 4 ىنحت نغ عا

 » ةتلذم نملالا ةنملالغ دال ةعئاج ةالفلا ىذانأ ىثنبف رنبخ مون

 الاف ضاعلا نؤرمم ىنتدح تيب نع ش ايفان 1 راش ىلوقدبشا رن ف ف ادي سا نا اف انه دمي 4 اماؤ ِه

 م دلاخ

 مطللا مقااب ىنيةقلقل الوعت نك ملانا نيلجسؤلا الع نيعوتم د نم نفث ره نا نييلك امرمت لاق نهتيمت واف

 0 ياا 0 تلي كا :
 لاف ةرقعنإ قدوم نع م معباف نب درمان ر رثتملا ى .؛ ميهاربا انث ئدجانت لضقلاوب 1 ايياحمس#

 لوفي كلا ليف لف اكل ةوذدنلا م هلاغ ت توقف ملسو هل ا و هيلغ ما للم هللا لوز ىلا | همأغ توبرخ
 .0911501207 ل دعس عبد مم تعم نارا سيعود ب مجسم
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 ظ 0-0 0 ءداعلا هس

 هديا نب داع 9

 عل  ةاسس

 «+بم”م>ظ 4 2

 «6) جل 4 ةعماةرمباكإل ١ 459 4 سينلا ىالودتنلاو
 م[ هنع هللا ىطريمنرضحلا نب ءالعلا بقانم ركذ رجح

 لاق ىرييزلا هللاذبغ نن بمصم انن قاعتس أ ن ميقتارا ان هنولاب نب همحآ ندم ركج وأ « ىتدحإل

 ناكو جرزما ن كلام ن فيوغنن كلام ن ةعنرنب ريبج نب باتغ ن هللادبع ءالعلا دلاو يمر شملا مسأ

 ملسوهل وهيل هللا بص هللا لوسر ناكو توم رضح نموا هنأ يرضملا 4ليق اهناو ةيمان ا

 ةالتلاف واما زىمودلا ة ةرب هبا ةناكملتمتساف اميفوتف نب رعبلا ىلع هلمعتسا رمنامث نب رحبلا لع هلصتسا

 *نب.رشعو ىدتعا ةنس نر عبلاب يمر ضحلا نبأ
 سي هتع هللا ىضر ثوخ, دبعنب فلخنب دوسالا ركذ رجح

 نبأ قاررلادبع انا ميهاربا نب فاح اجت 1ك ينامنصلا ديما دبع نب لع نيدمج هللا دعوا « ىتربخا

 ةيأ هيت دوسالا هأبا نا هربخا هفلخ نب زعل نب ديم نا ميلخ نإ تاق ْن هللا دبع (ينربخا) برج

 ينااتنأرت دوسالا لاق ةرمسراد برقدنع سلف لاق حتفلاءو ساننلا ميا لسودل اوهيلع هللا لص ىلا ىأر

 اف تاقف ةدابشلاو مالس ألا ىلع هوميابق ءاسنلاو زابكنلاو راغصلا سانلا م ءافع نساح سوه اوديلع هللا لص

 « هل وس رو هديعادم ناوهنلاالا هلاال نأ ة دابشلاق ٌةداهكلاامو تاق هللاب نانعالا لاقءالسالا

 ملسوهل او هيلع ى لص ينلانا هنع هللا ىذر هنا نع فاخن , دوتسالا ندم نع مين نب العرس «اربخلا و

 *ةن زم ةامحم 5 ةنبحح ةلْخِبَم دلولا نالاَقف مهلع لبقامت هلبشف يسع دش

 ثوم دبقن هفاخنب ةوسالا ندم لاق ليعمسا نإ 539 نايلَس 'نإدمحان ظفاحلا دمحاوا « ىتدح ©

 0 نيكل ىف هذادغ ىثرقلا

 ' ده هنع لا ىضر ديلولا نإ دلاخ نفائمَرك وح
 ,نبذلاخ نارمعنب دق انث واق نب ناملس انث ةتسر نب ةتلادبغ نب دمحانن يناببصالا هللا دوا 4 انادخ لف
 ّْ  ضمح نب رشعو ىذَحأ ةاش تام ديأ ولا

 ةرينملا ناليلولا ندلاغ لاقريغنب هللادبغ ندم اني ة ةييتقنب ليعمساانا قاخسا نب ركل وبا خيشلا# انندغ ف

 نبأ

 ةهغ لف ةعبس قرثم ىنانكح لت هي نعىفزأا ن نرقم نب "كير دايبوف ل لس ط4 ىر ثلا

 «ةوقتغأ لسوةل او هيلع هللا لص يبنلا لاف اندجا هطنق مداخانأ لس و هل او هيلع هللا ىلسص هللا لوسو

 4 ثوغي دبغ نب فلخ نب د ومالا لهؤع
 هللا لص ىنبثلا ىازهنا هنعشألا قا ةريخا فلخ نذوسالان دمشْلا مدخن نامغن هللا دبغانأ # حرجنإ 3

 رابكسلاوراغصلا نعانلاهءا اج ةتبأرف ةوغسراذ اب رقدنع سال لاق مقفلا م نمانلا مياس لو هلا اوهنيلغ

 « ةدابشلاو مالسألا ىلعدومي ابق ءاسنلاو

 دمه هذع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ رجم

 22ش |-تب-بت79-

 ةفرااؤنارخو أولا لغرمت ةلممتسا نايلخإلا ىتكنر ديم نب لادا دن كالي رض مح ثأف ىدقاولا# لاق
 د سس سس سس سس سمس

 هاو 4



 ةيواعم نع ليبكن ةملس - 32 ىروثلالا قازرلادبع ابا ميه ارئانن قاعتسا انني ين اهلظلا ىلع نددمج م انندح ْ 9١

 نب ثعش الا ىلا سانلا عمتج افهسفن تضاف ورمع ىلا كلذي. وبتكا هلل 4+. لاق مهيلع هللا تق تلتف ساثلا ِْ
 نالف لق ناهيف اذاذ هنأ تف باتكح هيفهل طيفس الاال تلاقادبم كيلا دبع لهانلتف هدلو مااننناف. لاتف سبق

 نرخ :اونينم ٌولاريم.اايلتق تلقنالف لمفاملاق مثِنوعجار هيلا اناو لانا اقف لتقل اف ن رقمن. نامثلا لمفام |

 6 ميلي ا نكل مهمل ال د تاق لاق ميملمن ل ا

 * هوذتعا لس ودل آو هيلع هللا ص ىنلا لاقف ادا ةنطف مداخانإ ش

 | كلامزي تيبنلاوه وورمتنب جرزملا نب بمكر فظ ميا رفظ نبدا وس نيو رمع نب دي زينب ناهنلان ةداتقو |
 ءايلعلا يبرمرحم ْن ماع ناكو ةداتقنب رميا بوتس ومما دجوهو ورمع ابا ىنكي ةداتق ناكو سوانا ْ

 ابامسا نم نيروكذملا ةامرلا نص ٍناكو راصن الز ني نبلا عم ةبمملا نامنلا نب .ةداتق دهشو اه ريغو ريبسلاب|

 ىاف هتتجو ىلع هتقدخ تاايبف دحا موهنيع تيمر وادجاو ارديدبش ملسوهل او هيلع هللا لص هللالوسرأ

 ( راجي ايمعاو ةنتع ىررقا لاك و تسع و توبساف هديب لسوهل اوهيلع هللا لص مللا لوبسر اهدرف ش

 يفرفظ يب ةيأراعم تناكو لسودلا اوهييلع هللا لص هللا لوسر عم ابلك دهاشلاو قدنلا ايكيا ديشورا ٠

 رمع نب دمج( لاق )+ جتفلا ةوزيغ|

 نبرتشعو ثالث ةنين ناهنلا نت ةداتق تام لاق ةداتقنت رحمن ماع نع ناهز لئاَص ندم 2 2 ْ

 ديمسوا همال موخا مربقيف لزيو هنع هللا يضر تاطخ سرب رم هيلع لضو مور يم دْئمٍونوَهَو |
 # ةمزخ + ن ثراملاو هيلسم نأ دمو يردملا ا

 ميش يا نكي نكللةملال نرخ - امرت تقال لبفامبلا أ جتسانلت تا نامت لباب

 4«( جا. .. «ةاحملاةف رسم باتكإل- 2« ه0 6 صيخانلا عم كر دتسلا »:

 لاَ هنع هللا ىضر رمت يل هنا ي دهتلا نامع وانت ديز نيلع ىثث دخ داج لاق نالق نالف لتق ناو نالقق

 : اس[ هنعّللا ىضر لرقم نب ديوس هبخا ركذ لح

 مس ودلاو هيلع هللا لص هلا لؤسر دبع ىلع ةعبن ن ذب نايك لاف نقم ديوس نع نرتمن روسنا

 سك[ همال ىردملا ديعس يبا وخاوهو ىرفظلا نامنلانب ةداتق بقانم ركذ جس
 لاقرمت نيدمح ابن يب وكؤذاشلا دوادنب ناملس ابن يلاهبصالا ةتسرنب دمحانب يتاهبصالا هللادبع وا مب انندح

 اهرذت تيفخ نع تاريه ناو اسجا ةارصا يباع نإ هلا لوسر لاهو يسود ًاوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 تاَمِفاذِم نما بارتلا هبجنو نع لس غا ههجو لع هيبصا تل ءاع هتساف قمر هنو ناهغنلا ٍتاف نيمليبملا ىلع

 ل هيض تبطإف وربمىلا كل نداوبتك ا ملل با لا امف مهبلع هلل هللا متف تلق س انلا لمفام ِلاَمِف رابس نب لقعم

 3 أردف بات يك هِق طبفسإلاإل , 3 تلق أ دهع كيلا ربع له انامف ه إو ما ماا انسافلاق سد نب 8 دلا ىلا سانلا

 لام ن ع اع دهنلا ناموا ان 0 . زن ىلع ىندِخ داج لاةنالففن الف لبق ناو نالقنإلف لتقرا هيف اذاف
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 انومارف او رغال ىج ةلباسيف ةسحخو ةلسل سيف ةعيس كا واس ف هانمقاصو مهنلاسطيقف كيلا عطقت ل تاقف كيلا |

 ب هيمن نوح اه مطا. «ىست مم كر دتسلا »
 |ايدحانق دصا وانطسوا اورق رعفال وسر انم هلا ثمعتاف مأطنالو ايوتطي سانلا ناكو ةتيملاو ةفيلخا لك ان

 نم ىرا !«ةكيموةزانهاه ىرال يفاواّمحابدعوام عيجان دجو ديبقاو الع ميتغتسانه اه نا ادع و دق هباو

 أ ليد تناك نو ترف( )كيم ارج تمجول ى مش. ىل تلاقف ةريغللا لاذ هودخاب ىتح نيبه ا ذب يعم

 | لف, الاذم ناف تقيحتسا انا زتتك تا مشب أ ارا تلتف هنوثح اوامجو يلورج زف ةلفغ تادجو ذإ ريرسلا

 .[ ىلإ تاقف مكيلا انيطق متتش نا و ائيلا متعطق منتش نا لاقف انونا اذا مكلس ر | ذهلمفن ال اناو لسرلاب
 [لاق | ؤرفيالا ىتح ةلسلس يف ةبخو ةلسلس يف ةعبس لكا واسلستف مه نفق اصو :مهيلا انمطتف مكسيلا مطقت
 أ عم تدوبش دقو بق انموذ كلنا لاف لمجاف ايف !وعرسادق موّقلان انامل .ةريغأ الاف انيفاوعزسا ىت>انوما رف

 (نخاررامتلا وا لتاتلاذ مسوهل اوهيلع هللا لص هللا قر نديم يكل لبودل .اوهيلع للالص هللا لوسر

 0 اماف' تازه ثالث زرتها ئئابلا اج اءابرنامننلا لاققرسللا لزيو حالا كرو نقلا لور ىتحلاتفلا

 لتقنافاولجاف لماح ينفذ ةئث لاما وةفيسو هحالس ٍفلجرلا رظنيلف ةياثلا ام او هتحاج لجرلا ضقيلف ىلوالا

 ظ اهيلعنماامل م 5 ى ما لكى ع تمزعذ ةوعدب هللا عاديفاو يلعاور خت اتق ناودحا ىلتدحا ىوليالفدحا

 ٍذ ,لجم تايم كرا وعل ولزهو موقلا ىرماف مهيلعمتتفا م.ىيبلتملا نصت ةدابش * نامعنلام وبلا قزرا مهللا لاف

 مهنم الجر انلتق ذا ابك هناكم تملع او هيلعولا رف هتيصو تركص دف هنع هلا ىضر عيرص لوا ناكف

 دتاعللل يد بافنيملسملا ىلع هللاجيتفو هنطب ةشلاف ء ءابيشلا هتلغي رم نيجاملاوذ عقوو هيو رج هياضصا نعنع

 | لفام لامفراسب نبلقعم تاقفاذهنم لاق هبجو نع بارتلا لسغا هبجو ىلع هبصا تاعذع ءاميهتساف قمرهبو

 .١ سانلا عم ١١ عمتجا ىازنم ري لاق ندبلاةلج ىهليقو نالجرلاو ناذي /! هلبقزيما رجلا(١)

 ةيوئطب .نمانلا ناكو:ةتيملاو.قفدلتا لك ان. برملا رقع انك ان لاقو هنلعىنثاو هللا دم ةريذلا لكتف م دالب ىلا

 يناواقح اندعوام ميمج ادجودقو ائيلع حتفيس انهاهنا ايدعوف اتم فرشىف الوسرانم هللا ثمَتاَف ثأطنالو

027 

 | كزيمارج تعجول ىسيىل تلاقف ةريغأ| لاق هوذخاب رج نيهادب يم نم ياام هيمو هر اها يال

 هلا ت تصف لا متبارا تاقف هنوثح اولمجو ينورجزف ةلفغ تدجوؤاريزسلا ىلع هنم ت تايلطتيو ساوف

 انطق متيشناو انيلا متمايق:متنش نالاتف انوااذا مكلسرب اذه لمفنالاباو لسرلاب لمغالاذهناف تقمحتسا

 هللالوسر عم تدهش دقو بقانمو ذ كيال اعف لج اذانيفا وع رميا دق مولا نان امعنإ ةريغم ا لامفانيفا وعارسا ىتح

 تافاو نيمغلا لوز ىجلاتلار +خاراهتلا لوا لئاق ملاذا هللا لوسر تدهشالا ىكيتو لسودل .اوديلع هللا لص

 ةيباثلا اماو هتجاح لجرلا ضةيلف ىلوالا ةزمهلا اماف تاره ثالثزيها سانلا هبا ايناممنلا اعف رصنلا لزميو حايرلا
 اوولتالف تلتق ناو دجا لعدح ايوان الفدجا لتقناوا ولم اف ل ماحيل فةثااثلااماو هفيسو هح السيف لجرلا رظنيلف

 مهيلع جتفا و نيملسملا صنت ة داهش نامنلامويلا:قزرا مهالالاقف اونماف مكيلع تم زمف ةوع لب عادل
 تملعا 0 ةاصوتيرك دف 4 ١ تررف مب رصلوا ناكف لم تاسع ثالث و 00

 مس حقووط قشبا 'اتادناوم نيجاملاو ذ 2 و و هباحصا انعلغش ميراج راققاذا انكو هناك

 . 2-1 نو
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 تاج و

 بس ريو

 4(جو# اسفل ةريم باكل «هسإ# 4 صقل مكر دتللا##
 ذاَز ووش لغجو ةبجو لغه دي مضوف نارقمنن ناهتلا ىتنن رم نبا تن تنال نامغ ىنانعد زنا لعرعتبخا
 نب ةيشبخ نإ رصنأ نب ريت نب ادتتم نيذئاخن؛ن رقم نبا لاقت ندم نع 6 داثتأت ةيطغن هللادبغ وا هيف

 او كبش دل ةوخاةتسو وهن ناكو ورم ب ىتكيو (هلقن. زمن ن " ناينع نب ماضل نيل نعت روت نإ دبش نإ كسلا |
 هيلههتلا لح هللا كلو نسو ةنولا ىذعتا ىل نمد! قايعتلا ناك و لبحو هعيلع هللأل بتص هللا ونزع قتلنا[

 « لسوهلاو أ

 نف قوطأن ار وبات ةهامتنت زيت نات نت جابت ان زئزفلاد بخ نن لف اننلدملاٌةادنج نب لكك انثدخ »|

 ىنرانو نابضايف لازم محلا روان هنغ هللا ىقز ٍتاطملا ن نرمع ناراش ن لثمم نعىلزلا ةثلادبع نةشاعنأ

 سارا نيعانملا ىدحا تغلق ذاف ناحاذلتا ناك دقو وسراقؤسأرلا ناجصا نيثم ول[ ريما ايلاف ناخسنر داو ْ

 رقم نينامنلابوهاذاف دعنملا باطما ننرملخ دف ناهصاب هدئاف ناحانملا مقو سأرلا تمطقنا و حانملاب ٍْ
 ” | ثهبو هع رسفزاغ كلناقلاق متقإي زاغاما والفن اياجناما كاف كلشتنم ىاذل لاقف هتالثم ىنغق ىتخ ةرظناذ لص:

 تعشالا و ماوعلا نب ريب زلا و ةبعشنب ةرينلاو ناهلا نن ةفن ذخمهقو ةناوتخلي و ةودهنا ةفوكلالها ىلا |

 ةيعشنب ةريفلا مبيلا ثعبف رهن مهن و هنبن و ناهننلا مانت ورم نب لا دبعو ةينركى دمنا ورتعو شيق |
 كالا ةئيه يف وأ ٍبرملا ةكيهت يف ممل دمقا نو رث انت لاقف هناحتصاا زاشتتساف نيبجتاخلا ىذا مبكتلم و الوتس

 جت امن هلا باي ملغ ٌنيطاوم هل ون و هسأر ىلع جتاتلا ملط ووءرب شن ىلع هتيم و كلما ةئيهنيف سلف هتيببو|

 ىلع نط امنت هلوخ نن انلأ و س رثلا و حرلا هدب و هيغبض خاف ةتعش نب ةرئغملا ءاخع ةروصالاو ط رقلا وأ

 ديدش عوج ركب اضا بيرعلارشنماي منانييجام او هللاقفأو ريطنن بشل ه6 نفت هرب هتف لدقم هل طاش
 ترعلا رشمماتك ن1 لاقو هيلغ ثا وهلا دنهل ةرئخلا كش كهالن ىلارتم درو مكارم من منشش * ناف مشجر فن قلو ١

 و ؛؟ ىذا ةئماطم نب ذا نيو رمح نب ناهنع د اغلا ديقا ا ئعابض<ست ركذ نكللوصالا يا" ةكعت (؟))

 لاقؤ# ىكب هبجو ىلع كلم عيطوق رقم ن ةتاهتلا وشرع تلا داق نامعيبا نغ دز ن لبغنع 4ةبهشإل |
 + لثتف دنوابن عو شنملا ريما ناكوقدنللا ١ اودبش ةتسال ةوخاو وه ناكو ورمت ابا نكي ىدقاولا |

 زمر غتر واش رم ارادت نن لقعم نعيم هللا دعنا ةمقاعن ع ىولما نأ ر متو ا انن ةتنلش ن « دامح و

 كثرعطق اذان ناخانملا ناار داو ئتزافو نئأولا ناهمفأ نيم وما عسا انكاقف اع رذ او سرافو ناهضا أ

 ضي ترم نينامتنلب وهاًذاف دجصتسأار مس لخدف ناخاشلا مماو ضأرلا ثعطق ناو جئانجلاب سأرلافنيخاخلاا دنا
 هنا ومخلا وهو دعنا ةف راكع لئها ىلا كن كرو ةخ رشف زاغ كاظم :ةايزاغاتا والفاينانعاتسا ناّمف كللميمتسم ىلا اقف

 ول بج نب هللا هبعو برك ينام ورع وينك كتعشالاوم را رب لاو ةبعش نن ةريفملاو ةثذ . دع هيف

 ١ تاوراناةف ةناعكا راشتساق نييجاحلاو د مهكسلم و كال ةريغملا ثعبفترقت مهتسو هني و ناهنلافاناق

 ءاجو ةشأر ىلع جالا مهو واه رب رس ىلع كلما ةكيهيف اف جمب واشلال يي ىفوا برللا ةعيه يف حلا

 بس ب جبس بسب

 متمجروع الرس مشل 4 نافل هج و كي دش عوج خابصا ترعلا رشممإإ 0 لاققاوريطتت ا
 - يسع يس ميعاد

 د ل رثلاو حسرلا ف دن ون ةيعبضي ةخاف ةرينلل |
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 « هنع هللا ىطر نرقمن نامنلاركذ »9 . « كلامن..ءاربلا ةدابشركذ »

 ا م ول

 2 *4060جإ»  «ةاعملاةةرسباتكإ» #0  «صيغللا عم كردتسلا)»
 ءازبلا . :ناف كلام نب ءاربلا مهنم همسق رال هللا ىلع مسقاول نب رمط ىذ فعضتم فيعض نممك ل سوهلاو

 ملسو هلا و هيلع هللا لبص هللا لوسر نا ءارإ اولانتف نيملسلا ىف نوكرشللا عجوا دقو نيكرمشلا نم امحز ىنل
 لع اوقتلا< مهفاتكا انعتتم مل براي كيلغ تمسقا لاف كنر ىلع مسقاف كربآل هللا لع تمسقاول كلنا لاق

 ميفاتكا انختتمال براي كيلع تمسقالاقف كمر ىلع منقاءاربا هل اولاقف نيملسلا يف اومجواف سوسلا ةرطنق

 «هاج رض ودانسالا بعص ثيدحاذه# اذيبش ءاربلا لتقو مهف اتكآ اوحنف لس وهل اوهيلعتلا لص كين ىتتقملاو

 سنا نع ثباث نع نضفح نب ر حانت ليج نهزاانن توراهنت ئنوم انب لدملا ذاشَتحْن لعام انثدخ

 لاق مث ىجزت هو هسرف بكرف كلام نب ةاربلا ماق سانلا ىوز دقو سراف ةبتملا موي ناكاللاق كلامنا
 لاق « ذشمؤي ءاربلادبشتساو نيملسلا لع هللاحتفق و دسعلا لع لم مكيلع ركتارقا متدوع ام سكب هناصال

 ةنس كلامنب ءاربلا دبشتسا اعاو سراف نم ىهو رتست موي دهشتسا ءاربلا ننا نوراه نب ىسومزارمجو ا
 هنزل نم نارققو ىذخلا

 4 ينزل ْنرَّثَم نب ورم نب ن امنلا وهو هنع هلل | ىضر نرقم نب ن امنلا ركح ذ زو
 يب رمعم ةديرع يبان ع ىحملا مالس نيدح ان يضاقلا ةنيلخو با اننىنزما هللادص نيددحا دمحوبا 6 يتريخا

 * ينم رصن نب نيجه نب ركب نب ىصاعنب نرقم نب و رمتنب ناهنلا لاق ىبنملا

 نع دعس نيه اربانت بوبا ندم نبدجاانب نابلس نبىيب ندمت انىتثلا بوتين دجا < ىثدح ف
 5 نبرشعو ىدحأ ةنس سانلاريم اوهو لتق يبزمل نرفمن ناهنلاذا قاحسا نبدمح

 ىتدح لاق ةماسا ونا انبةببش ىلان ركحب وااانب ةبيتق نب ليعمسا ان ىسومن دم نب هللادبع © ينربخا ف

 ةتعش

 مسف اول نيرمظي ذضعضتم فيعض نم مك عوف سلا نع باهش نا نع ليمع نع حورنب ©« ةمالس ©

 تمسفا لاقق كءر ىلع مسقاف كربالّللا ىلع تمسقاول كلنالاق لس وهل اوه لعهَللا لص هللا لوسر نا ءارااب

 كبر ىلع مسقا ءارئإب اولاتف نيملسملا يف اومجواف روسلا ةرطنقىلع اوقتلا مهف اتكحا انتحنم امل براي كيلع

 *حيعص « | ديبش ءاربلا

 | ءاربلاماق سانلا ىوز دقو سراغ ةبقملاموي ناك ا لاق سنا نعت ان نع صفح نب رم انب ليمج نب © ميحلا »»

 يه دهشتساو هللا حتفق لم مكيلع من ارقا مثدوعام سئهباعجال لاقم ىجزت ىهو هسرف بكرف كلامنا
 » ن ريثعو ىدجإ هنس لتقل يق

 م# ىف زل :نرقم نب نامنلا ز>-
 * ن رشعو ىدحا ةنس سانلاريما وهو لتق قاحسا نا لا

 أ هلاولاتف نيملسلا يف نوكرشملامجوا 2 نيكرمشملا نمافحْز فل ءاربلاناوكلامنب ءاربلامهنم ةمسقر الهتلا ىلع

 لئقو مهفاتك ا وحنف لسسوهل اوهسيلع هللا لص كيبنب ىنتقملاو مهفاتك اانتحنم امل براي كيلع تمسقا لاق

 «ةبش» 00

 6 اذ 1 زا ]| 1 1 ذ 1 >[ 1 2ز1 1 1 12 12ة2ة2ة020ز2زة2ةزةزة0زةزة2ة2ةز02زة>ة ية
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 «(م)جظ. «ةاحملاةفرمم باتكإ»ا « ذه « صيخلتلاعم كردتسلل ...٠

 "جواد 0 ا

 نب.كلام نب ءاربلالاق رمع ا ها 0 ا يامال 0 4 أنن دح 9

 وهو ناجام تن .نيداعما هماوراجنلان َى دعن منغنب 0 نبب لحن مارح دب ب زن مضمضن رضنلا

 ناكو لسو هلآو هيلع هللا لصةنلا لوسر عم ايلك دهاشملاو قدنملاوادجا دبش هماو هال كلام نب سب اوخا

 كلام نب ءاربلا اولمعتببتالزا باطما نب رمع ٍبتكل اق هنا ن..ريسنبا نعركذ * ةناكم برا يف هلاعاجش

 30 مده كلام نم ةكلبم هناف نيملسملا شويج نم شيج ىلع

 ةما نع نوع نب هللاديءانث دعسن. سه زا انث ةالق وا انن دا دغس ىرّقملا ىبحت نب نامعن دمحا # اءربخا

 هاهفينغتت يرخالالع هللج ر ىدعتا ايبطاو قلتسم وهو ءاربلإ هيخا ىلع لخ جب هنا كلامن. سنا نع سنانبا

 « ءاجرخم مونيخيشلا طرش يلع حبب
 نمحرلا ديعانث روصنمنب قاحساانث ظفاملا دم نب نادبع اننورع راطعلا ىسيع نبدمم نيعموا# يتربخا لف

 لجر كلام نب ءاربلا تاك لوقت كلام نب سنا تعمسلاق سن !نبهللا دبع نع قاحتسا نب دم ألا نعم نبا
 ءاسنلابزاق ذا زج ريوه |هيبق هرافس سف سل 1191172 ا كارز يقل ترا

 هيلع هللا ليصدللا ل مرك دمجلاق كاسماف لاقرر اوقلاوكابا روبل ارب هللا لص هللا ل وسر هللاَقف

 *: هاجر مو دانسالا حي ثردح اذه# هيوص» ءايينلا معسل نا ملسودل ا او

 لاق يلع ءالما ىلباالا ري زع نيد ىتثدح لاق ناحسا ندبات لدملا دايز ندم نمللا دبع 4« يب ريخا ف

 هيلع !ء تا هلا لوسر لاق لا 0 سا بابشن ا نعدلاخ نء ليقع نعحور نب ةمالس ىنث دح

 ءاننلا عمتيس نا »

 0 : وامم (تلف) حيض راكمىنافارفاعالوا زوم نجوزبال ضايعايمو ثاذ ملسو هلاو هلع

 6 هما و هبال سناوخا كلام نب ءاربلا لقتتح

 هناف شيج لع كلام نب ءاربلا اواممتسالو ترس 0 دق | ولا هلاق !ذحا دهش

 مدت ثكلاملا نم 2

 توما نا بهرالاق ها منذ ىنذت. قاتيصو هو ءاربلاهيخا ىلع لخدهنا سنا نع سنا نب ةماع : نع 6 نوعن 1

 « ( م خ) نانلا هيف كرش نمىوس راغ كلا نم ان لت ْت ٍدِرْش دقو ىشارف لع
 نب ءاربلا] كلوش كلامنب ما تعم سن | نبهللا دبع ير م ما فاسعال نبدمح ان نعم نإ 4 نمح للا دبع »

 براقذا زجر وم ايف هراقسا ضءل يف مسوهل م0 مننا لوسرل زجر نا اكِف توصلا نيبح كلام

 ءايسنلا عمت نا ماسو لاو هيلع هللا لص هللا لوسر مركح م لاق كيسماف ريرا وقلاو كايا هل لاف ءابسنلا

 ياكل ع

 ركذ» د هدام ُظ

 : كيدح اذه»سانلاههف نك رش نمى وسر افكلانم ةلام لتق تدر دقو ىشارفىلع تومازنا به ٍراِلاَمِ
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 - هدعصصل هدنع

 3 : 0 حج نلمس

 ْ <00 جا « هن احصل هَق رعمباتك د 4  صيخلتلا مم كل زدتسلا

 ا ئب لالهنب ةعس رنلإ دا دشىلا نب ريهزن منغ نب ضايعاولاق مبا هخ ويش نع يدقاولا رمعنب دم ىنادح لاق

 (رماتم بيب ةاؤولا حارإل الا هي ا اا يلا اسم تاكو

 دشنال لاقو هيلع مخ رّقلاو عاجرتسالا رثكا ةديبعوبا رمع ىلا ىنن الف ال اص الجر ضايع ناكو هيلي ناك اه

 أتراك ام كتل و دق ينا هيلا ىتكوه رقاف منغ نب ضايعا ولف ةلمع لع ناكتسا نمملاسو دنع كوغم

 ند هيلع دحال الو لام هلامو تام مون ضايع ت تايف كيلع هلل قحب ىدذلاب لمعاف هيلع حازملا نب. ديبع وا

 ْ * ةنس نيتس نب راكم

 «* نب ر شع ةنس منغ نب ضايع تامللاق طايخ. نب ةفيلخانت اركز نب ىسومانب بوعي نب دما. ينربخا
 ميهاربا نب قاحسا ندور ئمانث لضفاملا يلعو اانثهيلع امشاامف ىدادؤبلاهّللادبع نب دمت نيد رفعج ماهانربخا ف

 يلادرب ةلاضف نب لضفلا انثى دولا نع ملاسنب هللا دبع نع ثرالا .نبو رم انث ىلاانثىصنلا قيرز نب ءالعلا نبا

 نب ماش أثيه مانا تحتف نيح اراد. بحاص ىلع(١ ١)ءقو ىرشالا منغ نب ضايع ناريفن نبريجيىلا ذئاع هدرب ذئاع

 هيباع هللا ىلص هللا لوسر نارلعت ملا ضايمل لاف ارذتمم ماشهد انافيىلايل ماشه ثكمو لوقلاهل ظاغاف ميكح

 .[ايعبس دقابا ماشهأب ضايع هللامفاسدلا يف سانللاب اذع سانلا دشا ةمايقلا ا سانلاذشا نالاق لسو 15 0

 مسودل ا !ودهيلع هللا للص هللا لوسر ماشعأب عمسلا تلزم انبحصو تاردق يذلا .ًارؤ تاميط دغش

 .ناك الا و ايلبقالبق ناف هب لخيلو هد ذسخايلوةالعامب هملكيالف ناطلس يذل ةحيصن هدنع تناك نم لوقت

 هللا ناطلس كلتق ناجح شخالهفهللا ناطلس لع“ اتمنا ىرتم ا تنالم امها كناوهلىذلاو هيلعيذلاىدادق

 * هاجر خخ لو دانيسالا مييحص ثمر دحاذه# هللا اطلس ليتق نوكف

 ضادع نع ريف' نب نيبج نع رباج نب ىبح انث لوب يف دصلا ىبحم نب ةنواعم تعمس لاق ديلولا نب ورمع

 يناف ارقاءالو | در سفر ص ايع ب موب تاذ ملسو اوه هئلالص ةتلالوسر ىل لاق لاقمغ نبا

 ' *٠ تحف نيحاراد بحاص منغنب ضايع دلج َةلاغلا دسايف حرصو اندنعلوصالايف اذكه ()

 تاحتتنيع اراد بحاصىلع عقويرعشالا منغ نبض ايعنا ريغن نب ريبج ىلا ذي اغةدربثباع ىلا در ةلاضف نبا

 ملسودلاو هيلع هلل لضَللا لوسربنا رعت لمتملا ض ضايعل لاف لابيل دعب رذتعا مل ىملاهل لفلغاف ميكح نب ماشه هاناف

 ىذلا انعمس دق انا ماشهإي ضايعم/لاَهف ايندلا يف س ان اباذع مشا ةمايقلا مد أنآ لع ىم الا دشا نا لاق

 لوتيرلسو ل درع فالس. ليل عر ماتم ) عربا تح نم انيعصو تر اردق ىذلا انرأرو تهمس دق

 ىدا دق ٍناك الا وابلبقابلبق نافد» لخيلف لف هديب ٍذخايلو ةينالعا,ب هملكي الف ناطلس ىدلل ةحيصن هعص تناك رم
 | هللا ناطاس كلتقي نا ترشبخ امه هللا ناطلم» لع "رت ذا يرتجلا تنال ماشهإب كباو هل يدلاو هيلع ىددلا

 « هاو قيرز نبا (تاق 0

0 

 تلال هللا لوسر بدت ” منغني ضايع نع ريفث نب ريبج نع رباج نب ىيحن انثىف دصلا ىبحبنب  ةيوادم »ف

 تنمو ننتج 1 نفيحو عب

١ 

 م نت ني ل نو 1 دب توج يحن يسن نا ننحوم لا



 كني طش ل سي ضي يل ا ا ا 8 1

 «(ج» -- 4؛لاعملا رسب اثك 4« هع « صيخلتل مك ردتسلاا»# *
 ّْ * هاج رخم لو ذاتسالا منح

 دسم نب ريزغلادبغ انث ةبيتقان ىنقثلا قاعسأ نيدسمش اننى ندم ن ميه أرا قاغسا وا# ىنادح 9

 لجرملا من من لسوملاو او هيلع هللا لبض هللا ل وسر لاق اق ةرزض أن نحن نا ني لالا نب ليهس نع ىقرواردلا

 * ةاج رخو ولسا طر غل عتيج تاعح ا ةهم ريضتح نإ ديضأ

 نبدمحا انن دايز نن يلف نب نسلعا اناا هءاثك لضا نم هيلع هنأ ارقامف قاغسانب ركبوبا خيشلا 6 يتربخا »

 0 نءهببا نع ذاعم نبدعس نب نمح رلادبع نإ نيضحلا ندم نع يهبتلا ةحلط نبدخ انت يبللا نيصلعا

 اولاتف لسسو هلو هيلع هللا لص هللا لوصر هقامف ادعاقات . لصف انمؤن ناكو انذأل را ةارتست نبديسأ

 ولف ملسسو هلا هن يلع هللا لص هللا ل وسر لاف ادغاقان ليصدناو نعي ع هنا وامام ادتغا ناهللا كوصرأب

 * هاج رح ملو دانس الا متو اذوعقهفاخ اولصفادعاق لصافاقه.متؤيل مامالا تناف اقومقو ءاروأ

 نو رمغ ن دمشانا نوراعن ن دا زئاذ دوععصنب ديعس انو رعى وبحملا دمج نأ دمج س ابعلاوبا 6 ان ربختا وه:

 ١ ومدقاذا من وقلت راصنالا لق ناك ةقئلطاو د انيعلتف رفس نمانم دق تلاقةشثاع نع هدح نع ها .1نع ةيقلعإ
 ب

 هللا ل وسر تاكا دزه مادا نايف كف تلاق بن منقتف هنأ ما هيلا اومنف ريضتح ن هسا رفقا

 هللا وللا رهحا تقدص لاقت هسأو زرع فشكف ةأرما لع ب كلام ٌةقاسلا كلو سو هلو هيلع تالضأ .

 لاق ام و هلك اق لاقام ماس سوهل او هيلع هللا لص هللا لوسز لاق دقو ادمن دعس دعب دعا لع كوبا النا قيل ٠

 ا ع

 هيلع هللا لبص هللا لوسر نينو ىند ريس ريضع ن ديساو ةشُ تلاق ذاعم ن دعس ةافول شرعلا زمها دقللاقأ

 ا ل

 همت هنع هللا ىصر ىرعشألا منغ نأ شايغ رك ذ زيوس ش
 نم ناكر يه زنب منغ نب ضايعلاق هللادبعن بسم ل مييهل ربا انن هم ولأي نب ركب ونا © ىنث دحتإلا '

 لاقف (١)تثايقرلا سبقنا هركذو شب رق فارشا||
 ءاسنلا نجاامريخ نم ناك 0 ضانع

 3 مولا ىلا بز دلا اجا نما وأوه

 قرش ولا هبفسْن ريما راارعم رب هرم تاس ل ١ يناهن ن لسا سن دم « اني دع 9#

 ٠١ ةيمسك ةيثر نه ٌوامما تادجوا تاجو ز ةدمأ تايئرلا سيف نب هللا دبعوف ] )١(

 *(م) ريطح نب ديسا لخوما مث اغوق رس ةرن ره ىلا نعدسا نع ليه ف
 نك كيننا نغ ه دج نغ ةبأ غ نغ ٌذاعه نإ كعس د ؛ دم نع ىهبتلا ةءلط نب م دمج

 هللا لوسر اب اولاَقف سو هلو هيلع هللا لضدتلا وسر ةداعف | دعأق اني لصف امور ناكو هوان قانا

 *« حصص #ءاةوعق هفاخ اولصف ادغاق لضناف هب ميل مامألا ناف اذ ومق هءارو اولبض كاشف | دعاقاتل ص هيأ

 هع ى رهفلا منع نإ ص ايغ رغ ]وح

 دو 4 3 - 2 3 ٍِ
 م .

 4 م شضايعرك> ١4 رسب 3 1

 ل
 لّطعلا انش ىديبيزلا نع ء انسب هل هللا 1 عرلتو 7 لا فقيدذنإ 0 0 نا #« احدا »
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 « ةياطلاب 0 نايم
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 2 <40ج» 1 « ةباحصلا ةفرعم باتكط ٠ « حط « صيخلتلا عم كزدتسلا »

 ط رش ىلع حيض ثيدحاذه#«نارقلا عمتس ا كلموماأفأرقا اسوأ او هلع هللا لص ئبنلا لاف تفرصناف املا

 * يهزلا نع هلسرأ ةنيبع نب نايس نال هاجرخ1و نيخشلا

 نيدو ىارعشلا دمحنن لضفلا ان (اولق ) مساقلا نب دمحشو لمؤملا نب دمو اصنب دمحم ىنثدح 9 |

 اي تيب نب ةفادع نب دن نع ةيرغ) نمي ةامان امال ابحت ناسا عدلا

 ارازع و تا اما د د

 ةزانجت ديشاف ةزانح تديش اذاو ملس وهل اوهيلعتللا لصهللالوسر ةيطخ تعضااو هفمسأنيحو ل لا ارا

 ةيلسم دعاس لسور ١ نافع انب (الاق) نسما نب ق احساو يلع نب ماها لدعلا ذاشمح نلع « ينثدح 9

 رش ىلع حمص «رخ لا امع اثن ءاضا اقرتفاالذ امئاوض ىف اشم اهدحا اصعتبءاضا افرصنا الف(١) سدن>

 * هأح رخو و لسم

 ن هللادبع ىف :ريخأ ونيصح نعءاقرؤانب رابمادبع ن نرامم ان ورع ىو بح ا دمجا ندم سايعلا وبا اند خا وو

 0 نعوبليلا ن.ن+رلا دبع نعنيصتخح خ نءرن رج انب ىدعسلا ةريغملا نب ىيحانابونا ندمان 3 ١ الدصلادمت

 موتلا ثدحت 4 دلو هلعشا لصهَّلا لوسر دنع وهاننيبف احيلماكح اضاملاصالجر ريضح ندديسا ناك لأق

 َُ ىدترأب لاق ضتقا لاق تمس ا لاتق هيرصاغنف ملسو هل او هيلع للك ِصَهَلا لا

 لع لعجمأ هنضتح افهصيق ملبسو هل او هيلع هللا لص هللالوسر مقرف لاق صيف يلع ع نكيلو اصيق كيلعزا

 رصتخم ءاقرو ثردح نافنيصح نعربرج ثيدح ظفلاذه«اذهتدرا هللا ل وسر اييماو تنايناب لاتفدحشك

 حي ْ عمه ٠؟ ةملظلا دب دش ىا س دنح هلوق (1)

 ةيظخ ٍتعمس اذاو ةعمسأ نيحو نارا ًارقا نيح كلذيف كك كامو ةنملا لها نم كنكل ثالث لاوخأ

 لومفم ىهام ىوس ىف تدخل طق ةزانج تديشافت زانج تدهش اذاو لسودل اوهيلع هللا لصّلالوسر

 * حيخ# هيلا ةرباصيه امو ام

 لل يف مسوهل و هيلع للا لص بلاد نعرشب نب دابعو ريطح نب ديسا ناك لاق ىنا نع تب ا” فرع #« دامح ف

 * (م) رخ "الا اضع تءاضااقرتقإ الف اوصف اقف اهدا اضَغ تءاضا افريصتا الق سدِنَح ء الظ

 كندي ايي دي نينو وتاب : حم ا نس ااا ل

 ني ا و

 1 ءالظ ةليليف لسد هلا اوهبلع هللا لص ىننلادنع ىشل نلارد انعو ريح نب دينسأ ناك لاق 5 نسل نب 5 تان نع

 ظ .نملاح لحم ن ركل تبرك نابل لوم ناكف سانلا لضافا نمريضح نب ديساناكت لاقةشناع ىرع

 احلم اكحاض الجر ريضحنن ديسا ناكل اق هيبا نع ىليلىبانإ 53 رع نع رلا هيعنب 4 نيصحو

 57 0 !واصيق كيلطذا الو 3 ف لاق .: ىنتمجو | لاتف هنرصاخ يف سو

 حب مك ءاذهتد را هللا ىسراب ىناوتننا ىناب لاف هحشبك ل بقت لمْ هنضتحاف امل لسو هلاو هيلعّللا لص

 «ليس) يل



 * 0 ج» 4 ةاحفلاةفرنمب انك « ديالا «صياتا ممكردتلا »
 هه[ هنع هللا ئطرىشنلا نم ىناك دلع نن'نننازك د تح ظ
 ذئرم نب ناو لاق رمح ندمجانن" عجرفلا نب نيم انن' مهلا نب نسحلا انن يناهص الا هتلادبع وا« انيدح ف
 لوالا يرش يفنيرشع ةنس هيوم ناكو باطلا دبغ نب ةزج قياحتيزب اياك ىوثنلا دنع قأنا

 اذهودبزم هتناهدعبو ئونثلا لد غانا مدت ايف تركوا دقةنس نيرشعأ و ىدحا نسلايف هبا نيو هند اكو |

 * مهنع هّللأ يضر ةناحتعلا نم مب اكردبتلا|

 سي ةنع هللا ىتذ را الا ريضح نب ديسا زكذ

 نب د ا نرامعاتت ثاخلا ندم نب رفعج انئورع سيئا دما ندمحخ نسا وأ يبريخا 2 ٍ

 ا نديزن نقلا سعانبمفارنب كيتعنب كاتمن ماع عخا قاحم نب دمت نع ء لضفلا

 ه« نيرشع هلو يابا كو

 عساك 1 لاقريغ نيةللادبع نيدمحانن ةبيتقنب ليممساانن قاحسا نيدما ركبوا خيشلا# انربخأ إذ 0
 ريس مقبلا نفدو ةندملاب ب ناطملا نر هيلع لض ابيق ناك متةبقملا ديملف لاكو ٠ نإ رة لم ريضح نبأ ]

 « ديس بقي لو بتاكلا ريضح هواو ريضحو او ىيحموا |

 ريضحلان ديساو رحميني دما” جرفلان نيسملا 3 مهلانب 526 3 مصاالا هللادبعوا # امدح هك

 دعب مالأس الاوةيلهاملا ف هموق يف اشرش ديسا اصر لاقو نيصحلاوا لاَقو ىبخابا كي كلا نا ١

 نسر ناك ؤ هلق نم تالوك تح اكلا ريضحلا هوا ناكو ةبكلا ند 0 مهناز را ىوذو مهن ااقع نمأ

 هللالوسو اوعباب نيذلا راصت الا نم نيعبسل ادحا ريضخن دّيساو دئمو ريضح لتقو ثاعن مو سو ش

 ' هيلعاللا لص هللا لوو ناو دم ع اللا ءابقتلا دحاو مهيجج ةناور يف ةبقعلا ةلبل سو هلاوهيلع هلايص ْ

 نم ةباحصلا رباكا نم ةريغو وه فاخم ارذب ديسا دهشل ملو ةنراحْن. ديزو ريضح نن ديسا ني ملسو هلاوأ
 ديسأ دبشو الاتقالو أب رح قلب لسو هل او هيلع هللالص هللا ل وسر نراا ونظم مهمالر دب نع متريغو ءايقنلا |

 دبشو سانلا فيثكت ا نيج ملسوهل او ةيلع هللا لص تايزحل تو تاحازج عبس لنمو : حرجو ادخاإ
 «لسودلا او هيلع هللا لص هللالوسسر ممابلك د هاشلاو 00

 لهوا ربظ لع أرق ناك هنازيضح نب هيا ناملاسن عيبا ان توقعي ن هز د سابعلاوا # انثدحا ٌآ

 لتس ا تفوختو رادلايفسرفلاو قبلا ف ةأرلاو با ت1 ىب مش ىنيشغذا ءرقأ انا انيبفلاق تروصلا نسد ش

 هللا لص هللا ل وسردمتف 0 ىذلالاق باطملان ا اب كجرخا ام لاَمْف رمج 3 هللالؤسر ا كجرخا

 نايضتراصنإلا رود يلا و كيب . يممار لحلاا ذهىلا ناةلطنتفةوق نمايكل له لاق |هعم ثدع سوه و هنلع

 « ناهيتلا نبا يلا مهتالطنا يف ثردملا هللا ءاش ا الظوابا ربثو مايل

 4 لهش الا نيضح نب'دينسا »- ظ

 نإتحلا تب ةطافما نع انا نور نةنادج ندم نعانزغ ل راك اب نإ ٍر بون نويحبو
 14 22211111 11 تينت ا

 لد شع نإ

 دارك دمج

32 

 1 كيس
34 

 هييس ريضح

 "در
 م7 <

 م

 ني. ساركذ 0

 - رج

0 4 -- 

4 

 5 نارشع



 ل

 ع تب

- 

2 9 

 هي أ 00

 01 رس

0 

 00 4 ةئاحصلا ةفرعم باتكإ» 2 «ءمخ»9 ١ « ضيختلا عم كردتلاا 9
 ٍ متيملاوأ + 510 ا جرفلا نب نيدسحلا ان” مهحلا نب نسما انثىاممضالا هلا دبع وأ 6 | ذادحب ف

 ' ذاب 00 وناولاقو لبشالادبع ىنبل فيلح ةعاضق ن فاخلانب ورمينب ىلب, نم كلام همسا ناهت نا

 وقلبق لو هلاو هيلعّتلا له هلال وسر : قل نملوا نمو ةكعر راصتالا نم لسا نموا نم ةرارزنب دعساو

 ١ هلكالا دخا اهو راسن الا وساملا عم ةبقعلا مثيلا و دهشو كل ذه ةن ذملا اومادقو 0

 دبش نو ظمنب نامعونارتتلا نب مثيلا ىلا ني ملَسو هلاو هيلع : هللا ىلص هللا ةرفرما نركولا ذ يف مهنس

 « ملسو هلآو هيلع للام هلا لوسر عم ابك د هاشلاو ىدنكلاوا ا ار دع مثيلا ونا

 هللا 1 ضر نال نب رمت ةفالاخ قوابشلا نإ ؛مثيمللا ونا يفو 0 لاق ناسيكن حاص نع كي رن كييعاس 3 اج كك 2

 هنن دملا ةنع ىلاعت

 تانمزؤلوق لب االادبع ى ىنسي رادلا لها خويش تعمس ةبيبح ىفا ن تي هع ميهار ما 6 انثدحو 8

 ١ *: ةن.دملاب 0 رع هك لابسلا نإ مثيحلا وبا

 رع ىسيع نل هللا دبع فلخوا انثأارشن نب لالهانت بلاط ىبانب ميهار رااثل كدملادب و , نبد#“ © ينربخا 2

 مو.تاذ جرخ لسوهل او هيلع هللا لص هللا ناوضو لا ا ننال نع ةمركعن ع ديبعنإ 00

 يذلا ىنج رخا لاقةع اسلا هذه 1 كج رخاام لاف دحسمايف اسلاج رك ىأرف ةريبظلا دنعهتس نه

 دعَفف ول 1 لاقف تاطخلا نباان كجرخأ ام نأهف رج 212 هلل قومزإ كَخ رخل

 ىاودب ىواوةلختلا ةده ىل هلطذتفة وق ٠ ناش له لاق ماوبعم ثدحع 2 م هلا اوهيلع هللا لص هلالوحر

 مودل 1+ اع هللا لص 23 رقاطن اف معان هللاءأ ا فك”راالظواب ارشواما ءَط نايصصت راصن الإ رودإ.ب

 #2 ثن دحلا 1 هدم انملطلاو

 ه6 هّنع هللا ىذر مح ن نب صاع نب ديعس فقانم ركذ

 لاقيريبزلا هّللادبع نب بعضماث يف رملا قاحسا نب ميهاربا اننا هيولان ا نب دمش ركبوا 6 ىنثدح ف

 هلمع لع وهو تامثماشلا دانجا ضعب رم هالو ناكو حمج نب دعس هع رن نامالسن مدح نب ضاعنب دمع

 * نب رشع ةنس ماشلاب

 نع كل رش اننليفطلا ن دمحانم هللادبعن ميهاربا ملسموبا انني ينقثلا بوقعي نب دما ديعس وا « انا دح 9»

 لاق كلوب ماشلا لهالام مدحن سماع 0 هنع هللا يضر رمزا مل ان دب زنع شارف نا عماج

 ؤ قلع مدربا در راوربخم انا انافاوا عفا لبنا لاقؤاه دف ل ١ هك هالضاف جب شازلاو هع ار

 .تافامم وحن تلّمف امو دالام يتاطعا ملل وهلاو ةيلعشلا لْضَسالَوَسَرْنا لغش ال رمعلامف نيملسملا ىلع ةق دص

 « هانا كاطعا هللا ق زر وهما ه دقن هللا كلافن ةرثد مو هلثس ملالام هللا كاطعا اذان لات

 ركذ ردح
 أ هيلع هللا لص هللا لوسر نا سابع نبانغ ةمركع نرع سنوب نع رازملا ىسيع نب هللا دبع 4 فلخوبا )ف
 | ىذلا لاق كجرخا ام لاف دجسلا يف اسلاج ركبأبا ىأرف ةرييظلا دنع هتبب نم مو تاذ جرخ لسو هلاوإ

 كح رخا



 «0ج» « ءءاعصلاة م رمم باتك» « مه 4 صيخلتلا عم كر دتسلا9»

 ةقملا قاع لالبو سرافلا قباسزالسو ٍبرَعلا قباسانا ةعرا قابسلا لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 *« تبان نع ناذاز ْن ةرامع هب درش © مورلا يتباس بيبصو

 كصمن ماسح ا ذوراهن ديزان ىطساولا ةملسنب ديماتت ىفاشلا هللادبعن. دمح ركخروا 4 حا ِِق

 ءرملا من مسودلا اوهيلع لا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ضر قران ديز نع ةعيب رن ميداقلا نع ةداتق نع

 «ماسح هندرف# ةمايقلا مو اقانع ا سانلا لوطا نوثذوملاو نذؤم الا هعبتالو نينذؤاا ديعوه كالب

 ن نيسملا انا قيقشن نسملا نب ىلعانت ىناشابلا ىموم نب دمع ان ميتا سابعلاوا 4 انربخا

 لت فلاب اعدفامو لسوهل او او هيلع هللا لص الوعر حعبصا لاق هنع هللا ضر هيبا نع ةدنرن كدمات دقاو

 ادهنأ تاقف ف رشم عب سم تهذ نم رصق لع تس اف يناما كلتشخ كتتخدد تايقدب رابلةنجلا ىلا ينتقبسملاالباي

 هللال وسر اب لالب لاّمف باطحلا نيرمعل اولاقرضقلاا ذه نمل ىثرق انا تلتف ش.رقنم لجرل اولا قف رصقلا

 ملسو هلو هيلع هلا لص هللالوسر لاف اهدنع تاضو الا ثدح ىباصاامو نيشكر تلصالا ط7 تا
 * هاج رم لو نيخيشلا ط رمش ىلع حيربص ها ذم

 نواعم يتادح حاصن ّلادبع انم طايم هلا ليبسن ركحاب ةكع هيقفلا سا رف ن ميهاراا 4 يتربخا ف

 سوم وهيلع هللا لص يب :لا تيارلاق هنع هللا ىضر ةشبعنب و رهع نع ةماها يبا نعم اعنبب معيلس نع ٌاصنبا

 «مالسالا ميراناو نتي : 0 !اهلالبو ركب وانالجر لاقف مالا اذه ىلع كم نم تاتف ظاكمب نلذان

 * ةأج ري ودابتمالا حير

 لاقر نب دم ان دوادنب ناءاس ا 8 . ةتسر ن هللادبع ن هش رفمجوا اتق يناهمصالا هللا دبع ونا انادح »

 تلادبعنب بعصم انب قاحسا نب ميهارب ,اانن هيولأب نب ركبوأ (قثدخو) رشا ةعضابرلاا تام
 * ني رشع ةنسقشمدب ماشلاب تام حابرنب كالبولاق

 د دنع ا يضر لمشالا نارا نب ميلاف بنانسرك درج ظ
 لضفلا نب ةماساث/ نسا نب رام ان ثراذأ نيددحت نب رفع ان” ووبع ىوتسنلا دخان رد نسملاو ا #«ىنربخا 2

 ةمساو ناهيتلانإ مثيحلاو "لبشالاهبعينبنم م مثراصن الا نم ةياثلاو ىلو الا ةيقعلادبش ولا 3 قاخعسا نب دم نت

 * هل بةعالوار دب هبش بيق وهو من فرح كلام

 الذلب اعدف امو لسو هلو هيلع هللا ل اودع هللا لوس حبصا لاق هبا تر رع ةدبر 307 دقاون #« نيسملا 9»

 عل وسع بهذ نم رصق لع تيئاف ىاما كتقخش+> تعسف ِهنلبا 'ةحز ابلا تلخ دىلا'ةنلا ىلا ىتمبتس م لاقف

 هللال وسر ابلالب لاف رمعل اولاق ىلع لجر ينا ت تاقبرعلان مل جول اولاقرضقلا اذه رمل تلفقق فرشه

 *(مخ) | دبس لسوهأ اوهيلعّشا لصشا لوسرل دتااعق اًفاهدنعت اكول الا تثدحا امو نيك تلصالا طق ندا[

 هللا بيش ردا # ىل ايما امتلار ملا ما

 « نيرشع ةئس ىفو«ليشال "4 كبغ ين ترام اسلوب ىلإ نم 0 يدفأولا 4 ل 1

 الا 2
2 

 3 رآ

 ءادل تاق يلا » 2« ناهبتلانب - '"تقانم ط4 هلال 4 -- م ١ ةمايقلا ع دع سانلا لوطا 1 #30 #4



 9١4 ةمبن همالسا 2 7
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 4 7 0 اهنا 5- 6م

 400 جالا اة ةاحملا ف سبنكوالا 401 6 بنيببا ياوحلا )

 ل فيجا لعن نينملا ننركاش نبدحمن ةقادبع يرتخبلا وان وقم نيدنححم أبعلا ونا « انيدح 3

 ملسودل او هيلعللا ىل ظضةنلا لوسر ةئبس.همالاا الباب كيل شنو دروب سا تاولا 0 ل
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 لجو نزع هللا ِق هسفب هيلع تناههناف لالن ريغاودا راام لك هان“! دقالادج نياق نمسا يف عفتواودمدملا ءاردأ

 *« هاجر خم ملو ةانس الا

 (انثدحو )دلخن دلاخ انثث ين اهبص الا تاربم نب دما انث هللا دبع نب دما رافصلا هللادبعوبا © ابدح ف

 دم نع نوشجاملا ةملسي ان زيزءلادبعانث( الاق )هون هللادبع ايري رظابثنبوتس نيدمح سابعلاوا

 * هاج رخم مو مديت الالب لي اديس قتع اواندئس نكي يل هن ها ئطرومع لاقثلا# راج نغ ربكلان

 يكفي دلاق هيلع يضع بالا ةبيتق انثىقثلا دما انث ىيح نب دمحنب ميه ارب | قاحساوبا « انريخا »

 هكا هناا ديم لال اديس اذهو لاق مث هيفام فصين لعشل امهنع هللا ضر ركبيلا لضفرمج

 وعن ماشه نع ةيوامموبا انن ةبيش يبانب ركب ىنا نب ةبيتق نب ليعمسا انا قاحسا نب ركب وا « انادح»

 مخ لجو نخاف راب ناكنمم ةمينب هنع هلا نضر ركب ونا قتعا تاق اهنع هللا نضر ةشئاع نه هبا نع

 « هاج رخم ملو نيخيشلا ط رش لع ميس * ةريبفنب صاعولالب

 . | ىتدح ىعازوالا نع دايز نت لّمملا نع كاملا انث ىدجانث ىلا رعشلالضفلانب دم ن.ليعمسا «ىن ربخا »
 نايملاةب الما نانح ىسلازيخ يخ لسو هلا اوهيلعهللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا ىضر مقسالا نب ةلثاو نع راموبا

 * هأجا رن ودا دلع لل عمي مسودلا او هيلع هللا لص هللال وسر ىلوم عجيمولالب و

 لاق هنع للاى طز نا نعتناننغناذازن ةرامعانث ةف : دحوز انث لاغن دمشانث ذاش ث» ن ىلع # انن دحو»

 لاق

 5 واول وهل او هيلع هللا لص هلال وسر ةعبس ةمالسا ربظا نملوا :ناشلاق هللادبعنع رز نع مماعو)

 رك ثددحلا لالبو دادقللاو تبيهصو ةيمسهماو رامتو

 ىتمنانديس قتعاو اديس ركصب وا رمعلاق لاقرباج نع ردكتما نب دم نع نوشج انملا نب « زيزملا دبع »
 2# سيخ الالس

 ةنماخ نال: ادي فهو م1 الناب لعشر ىلا لضفرم ركذ لاق ديمسن: ىبحننع « ثيللا ط

 هركبلا تانج نزم

 *( م خ) ةريبف نب صأعو

 .قوموججمو لالبو نال ميال نادوسلاريخ اعف ع ةلثاو نع راموبا ىتدح ىئازوالا هك نفا# 5 لمهلا 0

 اذن زماالوؤجوللاب او هيلعهنلا لصنلا لسن .ىلوملاق اذك (تاق) حبحص» لسودل اوقع تازس تال سو

 نيل 0

 | عوسللاف نوكرشملا مذخاف ممرئاساماو هموقت ىلاعتهّللا هما هنع هللا :ىضر نككر و اماو بلاط يباهمسب هللا همن

 | ميحص ه دحا دحا ل وت لعج و ةكم باعش يف هب تروف وطبإ قابل نا دل ولا هوطع افهم وق ىلع ناهو

 | لالب مهنم هللا يف بذعي ناكن م ةعبس ركب وبا قتعا تل اق ةشناع نع هيبا نع م اشه نع « هبواعم وبا »|

 كده
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 تضيشل سة يا

 ]10إ11

 تعملس رمشل نب د دمج ان ويدل عطا , ءاربلا ٠ نبا هع نلاق يئتلالا ذكر نال ع[ |

 «0جا» ٠ « ةءاحصلا ةفرعم باتكإ» .٠ 49 ١ 2« ضيخلتلا عم كردتسلا »

 نمناكو هللا ديعابا نكت وامهمع هللاىضر قب دضلا ركب ىناىلؤنم حابرن الب لاقرمع نب دم انن:ىؤكذاشلا

 # ةنسنيتسو عضل ا وهو قشم دةربقم ىف ريغضلا تابلا دنع نذ دق دو ني رشع 47 قشم ذب تام ةارسلا ىدل وم

 * لالبد اليع لغا بيعش وركبيلا برت لال, ناكل وقت ةخلظن, نيمش( تيس )
 الاوط ايمن ةمدالا ديدش مداالجر الالى أر نم ىنثدح لاق لوحكم نع زيزعلادبعنب ديعس م انادخو

 عم اراكده انكملاز قدنحلاو ادحاو اردن لالب دبش ردن ال ردتك ميثم نيضراعلا بفتح نيك ربع هلاتحا

 * قشمد ةربقمىف ريغصلا بابلا دنع نف دوةنس نيتسو اعبس غلب ةماج لالبءاو ورمجوا

 السااناكو ةمامح اهمساهما تناكوالالب هلد ذخا وامالغ ركبوا ونا هاطعا فلخ نبةيما نمدنع هللا ضر

 * ةرشع ناغع :لاغو عمرعم ةنس قعمدن ينو قادم الار ا

 تاقف دحسماق وهو لالب 3 ل لاق ئضاالا فوع ْن كردمن سبق نع ركز 3 !اخيفلا َن ليعمسبا

 * سمشلا عولطر لنا لاف كساجام هللادبع انا ا

 ميركلا دبعوبا حانر ن لالب لوق ليممسان ب دمت مس ناماسنب أ ١. ظفاحلا دحاوا 4 ين ربخا »

 * هنع هللا ىضر 1 ىلومورمجو ا لاقو للادبعوا لاقو

 حابر 3 لالي لاق قاحسا نءانع هيب نع ايرتلعا الكلف هللادسع ان ىئمثلا انا فاطم وا 3 ريخا 9

 7 ةرفعىلوم يندملا هللا ندع نب رمعلا# ةرمع هتخاو ةماهج هما

 لضفلا نب مرطعام لون هلأ" يسرع ندمح ندجلا . ىناببص الادهازلا 0 نادم هللادبعوا # اب ربخا «

 ةارعأد 5 0 معربو برعلا ىلا ىمتن ناك لاليل أخانا فز اوهيم نب ورم انيداب ز رن دج اول ادبع 3

 ةزطادمو ىخا اده وحابرن لالب انا لام لالب رض لاق كانج وزلالب رضح لا اولاعف برعلا ند
 ىئيس

 هوجو هجوز ماخا نكت نماولامفاوعدف اوعدبنا متثيش لاو مو>جوزُف موه ملكش نإف ندلاو قلما

 *« اور هل !دهكإلب رخاوواج رخو دازسإلا ميك

 نا مثشناف ن ءدلاو قاطاوجن ل رضا اذ_هو لالب انا لاف شمل كلازحتالو لال رضح نا اولا. ب رعلا

 | دوادنيناملساتت ىاهضالا ة ةتسر نب هللا دبعنب دمحانت ىناوبصالا هطلنب ديا نب دمج هللادبعولا # ان دج »

 | حار لالب لاق ىننملا نيسح نع هللادبع ن يلع ب قاحسانب ليعمسا انن رافصلا هللادبعوا اياوفبا ٍِط

 | 'ركلأبا ها قاحتسا دمج .حع'ريكب م :نسنوناث قابلا هيغعت دهحااننتوقني ن دمج :نءاسلاولا« ايدح )ف

 6 يضم ريو وصلو ولاه كك د وفاقمل ا رظتسا دل نامثشناو هوجوزف هوج ور

 حم

 لح
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 ليبس ل اةفانيلا تفال سولج نحو ديبعلا هذ نْذ وهنا طق ولك تارامزايقس والاف هى 4 دوأ دق 1 :

 170 - ا م فازيسدو ل لاق امو ك رقع نامل 0 1 اديا 00 ا

: 2 270 

 <«(60جإلا ا«ةاسملاةرسباتكإلا ١ عضم « سيخيلا مم كر دتسلا »
 :نع ءاتيضي دايز نع هينا نعرهعتج نب بيلا دبع اني ىفاوطقلا دلخي نب دلاخإت: مزاح نيدحا ان ةنفركحاا

 | هرزعا .ىلايلو رمعنب ليهسو انا تبحطصا لاق هنع هللا ىضر ةبدص هل تناكو ىراصن .الا ةلاضف نب ديعسيا

 [هللاليبسف مكدج ماقمل وقيل سول اوهيلع هللا لص هللا لوسر,تعمس لوقت اليهس تعمسف هنعهللا ىضرر 7

 ماعلا اطبارص قتففادما 2مل مجراالو توءا ىتح طب اصادأو ليوس لاق.هله !يف هرمهل نم هلريخ ةعاس

 ! * ةرحملا نم ةرشغ ناع ةنس ماشلاب نوعاطلا اذه مقوامعاو ساومم نوعاط يف ام تام ناىلا

 !كرابلا نب مادبع نا نامع نب نادبعام ىرازفلاو رمت ندم انا يزور !| ميكجنب نسما « انزيخا »
 برح نب نايفسواوو رين ليهس مهفو رمت باب سانارضح لوق ثدح * نسما 0 مزاح ن رب رجأنا

 مهحم ناكواي رد هللاو ناكولاق رامتولالبو بيبصكردب لهال نزلا ريفي ركل جرفخ ش. رقنم خويشلاو

 ىلعا وبضغافاباضغ متنك ناذكم وجو يف يذلا ى رادق هللا وينا موقلا اها هلقعا ناكاملجر نادل واوتزفم

 يبا نانو غ كلع دشن وراق لضفلا نم هن وقسم هلاواما مت ًالياواوعرساف ممتع دوووقلا كد 7

 اورظناف هبلا كوقب املا هللأو مكاو ةيالوب نو راك 5 بدقمولا اذهنالاقم هي هيلع نوسفانن يدلا اديه

 ئسبملا لاقماشلاب قحلفماَمف هون ضفن مث ة دابشلاو دامللا كف 21 زرلا لخو نع هللا ىسع ةومزلاف دابحا اذه

 « هنعأطب ا دبمك هيلا عرسا ادبع هللا لمحت الهيباو ق دبص

 لقدحمن نسا نعور«نع 261 0 د لل مقر ان ىسيع درك :

 لب.راظقكل نماوتب لست آد دج ا اا لا كين

 ِ تروعال يح هللاو تامدقادمح ناذههالا ملسبو هللا اوهيلع هيلا لص. دم ناك ن م لاف ةيعكلا دنعو ربنا

 ْ ب حابر نب ل الب رك ذ

 ٌ * امهنع هللاىضورمتو ركب ول هنع ىور دقو لسو هل اوهنيلع هلا لص هلا لوسر نذؤم

 «اندح)
 هللاواما مأطباو عر شاف عتيع دو موقلا يعد م فنا ىلع اوبضغ اف اباضغ متنك ناف كهرحو لطئنلا عراد

 اورظنافهيلامكوقبسسام ىلا كسل 0 ءالؤهناو مكب ن 01 عيطدشا لضفلا نم كومبسأمل

 وا نق دو نة كفقزرب نا هللا لا

 هت وع ال ىج هلل او تامدقا دمحناف ههالادمح ناكنملاقف ةيبكلا دنع ليه ماقف

 ه4[ جابر نب لالب .زيدج
 نم ة رسما طفت: تنزملا ىلا ىمتنت ناكص لالبل اا نا ىنئدخ نوميم نيورمانت دايز نب 6 دحاولاب يعط

 برعلا



 «(م)ج» ١ «ةلاحملاةف سم تاتكإطا #419 .٠ 6 صيخلتلا مم كر دتنلا ١

 نعي دهنلان معنا نهد زن لعنع هملمس نت داععاج قانفانت تلامتنبدمحاباق اش نب ركب وا يان دح#ل م

 « لطفاف لتاقلا ال لوتقملا قوككنا تمطتسا ناف كلاذناك اذاف

 ل نسدنش دبع نب ويعني ليهس رك ذ ]وح
 * دب زبابا ىنكي ورم نبليهسلاق طايخنب ةفيلخاننابركز نب ىموم ان بوق نب دما « ين ربخا أ
 نشب قنفا شا : ريم ورع ن ليش لاقار#ا ن داش نيلطر انو سطات ناز يضألا كاطع دق 4« بلباإلا
 « لاف مشخ دلان: كلام هزسافنيكرشلل عمار دب دهشومئاس قروب
 ممالا ميج نمهريغدهب * نشا لف اليهس ت رشا 2

 مظتا ام اذ ااه اتف النبس . 8: : ىتفلا :تزا ملست ف دنخاو

 منلاىذ لعىسفنتهزكاو 0 ىنحنا ىتد رفشلا ذب تب رض
 هيلع هللا لص يبنلا بدقو لدنجواو اردب دهشو نيلوالا نرجاملا نم وهو هللادبع هدلو نمو 4 لاق 9[

 تحور

 بسسس

 هنع هللا ىضر راج نع مشن هللادبع ىرب مزاح ن قاحسا ىنثدح متنا لاق«رغصالا ةبتعو لسوهلاو.|

 هدول اوةيلع هللالص هللالوسرو يزن ', ةماسا مسودل او هيلع هللا لص هللا لوسر يتلق

 ص لسوهل ا وهيلع هللا لص هللالو سر لخداللو ينل تحازاو ادب بوب« ور متن. ليهسو هني نيب

 ار اوةيلغ هللا لص دم نم اراوج ىل بلطا نرا هللادبع ىلا ت تاسر !ويناب ىلع تماغاو ب تمعتقا

 من لاق هنمؤنيبا هللالوسرأب ل لانتق سود آو يلع هللا لص هللا لوسر ىلا هللادبع تهذق لتقانا نما اليناخ

 هيلادشيالف ورمحشنب ليهسينل نم هلوح نم متو هلو هيلع هلاىص هلا لودر لاقم ريب ةتاذاماب ن درايه

 ةلاقع ةريخت هناىلا ليه-ن هللا دبع جرأل م السلا لبج ليهش لثمامو فرشو لقع هلاليهسنا ىرمعاف |

 انم اربدبو لبق ل اهسنك و اريك و11011 , هللاو تاكل يهسلاةف لسو هل او هيلع هللا الص قالون

 هيلع هللالص هللالوسر هاطعاف هنا رعجلاب لسا ىتح كلر ةموهو ملسوهل او هيلع تازيس ن!لوسر مسخ خل

 : َ *لبال أن نم ةامنينح مانغن لسو هل او

 | ىهشاملا دم نب قادس ! ( انددح ) لسوهل اوهسيلع هللا لص هللا لوسر نع ورم نب ليوس « ىور دقو إ»

 ١ لسوالاو يل هللأ لص ىنلا ىللا هطق ىعن دلاخ نع ىدبلا نامع يبا نع دز ىلع نع ةملسنب #« داح

 غب لمفاف لئاقلا ال لوتتلا ناوكتتنا"تدطتنسان ان ففالتخاو ةقرفو تفوت ثادحبا وكتب

 هه ى لم افلا وزنمت نأ: ليينم الج ْ
 1 رج نع ليهس مق ن تأ نسأنا رطح لومت . را تقفشس مزاح نتا ,مرجانأ كر راب نب 4 لا زوال ْ

 ثيلاو امزايفسو ا لامفلالبو ييهسل دب قهال ن فاي نأإ هن هاجر فت شن رقنمخويشلاو 2

كأم لجر نم هلانو ليهبس لامذ اشلا تفتب الو ديبعلا ءالؤفلاب كدب طق مويلاك |
 | هللاو ىلا موقلا اما هلمع ١ نا

 0 فالتخاوةقرفو ةنئتقو ثا دحا قوك لم 4 .اوهيلعتلا لي ص يننلا ك لاق لاق هنع هللا ىكر ةطف رع نت دلاخ

 « و رين ليه ركذ ٍِه
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 ه هيلع كريو هيجوأ

 ٠ « ةئس“ -داقلا هالو ضاق قينسش ناك ةرهز ىف ك«الح ةردع نب لسا نب ناليغنب هللادبع نم دينه نمل بس ا

0 

 4( ج» 4 ةاعملاةة رض باك » " «ام» 4 سيغلتا عم كر دتسلا 9
 اهو عمو َنَع تيفشا ناملاونا 3 ينافصلا' قاحدا ندمت ان تاودعت ندم سابعلاوا# انثدح »

 « هسأر لع حسم لسول ؟وهيلع هلا لص يلا ادنع هلا ىضو يمص نب ةبلمث نب فا دبع

 نع ىرضهزلا نع نأ سان دمج انا وراه دنزاش هللادبع نب مها ران اتيشلا هللادبعوا# اتنادح

 حسفأ لسو هللاو «يلع هللا ىبص هلا لوسرهب ىف اذ حتتلا م اعدلو فتراكو ىودعلا ريعص نب ةبلعثن هللا دبع

 أ هنغللا ىذ رغارملا نىدع نهللادبع بق انم ركذ زيي

 ةادعاد رق ءافلح نمولاةيريبزلا هللا ديعنب بعصم انيرملا سب ميهاربا نب هن ب ىلأب نل ركوا# ىنادح 9

 * ورمجوا يدعنب هللادبع ةينكو د نورا نبق ب رشتنن هماو ىرهزلا ءارجلانب ىدع نبا

 مهاب نب دمج نب ىسوم ىندأ لاق رمع نبدمم انب نيسملاانب نسلا انث ةطبنب هللادبع وبا « انندح ط |

 | ةبمكلا ناينب باطخ ركدف يعازملا ءارملا نب ىدعب هللادبعو رمع يلا نعنمحرلادبع نب ةملس ىلا نم هبانعأ
| 

 1 * هنع هللا ىؤر باطخللا نن رمت ةفالخ يف ىدع نب هللاديع يفوت ورمنبا لاق

 |باهولادبعن هللادبعو ىيدملان يلعب حب نيدمح نب ييجتانم ظفاللا هللادنع ندم ملا دبع و4 انيدح

 ايدعز هللا دبع نعومبطم نب ريبج ندمت نع رمت نعبامش نا يخا نبا نعدمج ن زيزعلادبعانب (الاق) يجملا

 دنا مال يب هللاولاقف ةروزملا ىلع لسو هلو هيلع هلا ىلبسص هللا لوسر فقولآق هنع هللا ىضر ءارجللا نبأ

 ه تحرخام كنب تح رشباىبإالولو يلا هللا ٍضرا سحاوهللا ضرا ريخ

 ْ دمي هنع هللا يضر ةطف نع نب :دلا بقانم ركذ نوح
| 
|! 

 ني ودا ةطف_رعنن دلاخو لاق عنب دم اناس ان نط ان ةطبب نب هللا دعا اننا دخ لك

 ديلاخ "نع ةزلثاز ىف انناننكز نع ىتدنلا “رشد ن دجحات يرتخبلا وباء انت تمعن دم :شائملاوبا © انن دخ

 0 دوش لوس تسد باكو وق مب لإ ون

 ظ « رانلا نم هدمقم ءوبتيلفا دمعتم ىلع بذك نم لوقت لسو

 « اندح »
 م[ ىعازخ شب رق ءافلح نم ءارألا ن يدع نب هللا ذبع ززدح

 « ةكملضفيف هلو رمح ةفالخ ف يفون ىدقاولا لاق

 1 ب4( دعس ةيسدالا ىلو ةزهزىثب «افلح: نم ىرذملا ةطف رع نب دل اخ زم
 ا

 باذك ل جرا ذه زاثتحلا لاق'ةطفرع نب دلاخ ىلوم لم نع ةمل نب دلاخ نع ةدئاز ىلا نب « اب ركذ »ف
 هيراتلا نم هدهفمع ولف ادّمعتما لع بذك رسل معو هلاوهيلع هللا لص هللا لوو كيءمس

 دا 0 4 2

7 | 
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 4«( جلا ٠ « ةاحصلاةف رم ب اتكط .*«0.ط . 4 صيخاتلاعم كر دتنلا

 *« اديرش ب يضاف ماشلاىلا|ب زاغجرفن ايزاغ جرخ و صا هللا قتاف ىرخالا يف 57 امينا نيمتلنل ايدلايف

 هللا دنع بعصمان' يزنملا لعن نسما انن تلمث يحاص دهازلادحباولادبعز. دمج رموا# انندح

 تاعي هريمف مزوملا نيف مزوم افنيكرشملا عمار ديدبش نم ماشه نب ثراحلا ناكلاق هيبأ نع ىريبللا
 ماشه نب ثراملا اجنم توجنف ىتدح ىذلا ةذاك تنكنا : « لاق تبان نا

 ماجل و -ةرمط سأرب انتو « مهنود لتاق نا ةبحالا كرت

 *: دنموب هر ارف نمر ذتعي هنع هللا ىضر ماشهنب ثراملا لاف

 دن زفش اي ىس رفاومز تح مملاتق تك رام هللا

 دبشم ئو دع أكس ال و لتقا ادا لثاقا نا ىنأ ثمل
 دص نم م و ب اّمعب محلا عمط 0 مهني ةبح الاو» مبنعتفدصف

 «ثراحلا نع ةشث اعتؤردق#ةنعهللا ىضراكمحتف عون لسا حك رشلاباكمستملزب مونيكرشلا عم ادحا ازغمت

 ماشه نع قري لا لاص نب سماع انس ل ابنح نيدمحاان يدبملا ميه ار 1 ا را ركزوا« اندسإل

 ىحولا كيلعلْرن فيك لسوةلآو اوديلع هللا لص ىنلا لأسهناماشه نب ثراملا نع ةشئاع نعهسأ نع ةورعنا

 يلع هدشا وهو لاق امتلعو دقو ىنع مصفيف سركلا ةلصلص لثم ىف ملسوهلآو هيلع الص هللالوسر لاقف

 ثراسمللا نع ةشئاع نع ثردحلا اذهّيفلاَ ادحال ع اال *لوقتام يع اف ىنماكيف ىل لثمتيف كلل نب ايان ايحاو

 1 هتدملا ا ماشهن ثراملانا ةشئاعنع هبا نع ماشه بادا هاوردقو اص نب ساعريغ

 س6 ةنع هللا ىضر ىو دعلا يمص نب ةيلعث بق انضر كذ جس

 دوادنب لئاو نيركينع ماههان ليعمسان ب ىسوماني ةيزخ نب ىزسلا انت قاد نرطاص دمتم« ىنثدح »
 هيلعهللا ليصهللا لّوسر لك نادم مقا ىضر هبا نع ىو دعلا ريعصنب ةيلعل نإ هللا دبع نع فشلا

 ديتسلا ننتسأر نبع ردح .اوكيم دماء امملا رع نم اعاصرطبنلا ةقدصب صاو ابيطخ +ماق لسوهلاو

 نع ةبلعثنب هللادبع نع هنعىرمهرلا باعحارثكا ماور ثيدج اذه# حق نم نيدمو ارعنم عاص ريبكسلاو

 ه مايا اوركذن لو مو لسودل !وديلع هللا لص ينلا

 هه هنع هللا ىضرةبلعث نب هللا دبع بق انمركذ اج ظ
 ةبلمثنب هللادبع و لاق هلادبع نب بمصمان ىنرملا قاحسا نب ميه اربا ان هبولب نب ركحنوا 4 ىتئدح إذ
 هيجو سف لسوهل اوهيلع للالص هلا لوسرولا لو نينسعيراب ةرجحلا لبقدلو ىو دملاريمصيفلا نير يعص نإ

 ةيلثنإ هللادبغ يوبو ةرشع عبرانب اوهو لَسوهل اوهلع هللالص هللابلوسر يفوتو عتتفلا م اع هيلع كرو

 «ةنس نيعبسو ثالث نب اوهو نينامتو عسل ةئس دمتو | هتيكو

 مهنع تر دصف»

 *« ديشتساف ماشلا ىلا ايزاغ جرف ايز اف جر قرا هللا قتافىرخالا
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 م01 هج عزو ودعك »
 نإ

2 

 2 «(© ج8 .. ه« ةاحملاةنرمم باتك» ١ « 9 : < صيختتلا مم كودتنلا »

 نمان رج ادقهل كلذناكام لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقف اهبلئقيلامهيلع تلغنافنيكرششملا نم ىلنيومحأ
 لول :اوهيلع ملا لص هت كوسا ل ايمف الز ات ىلا اف صن اذ امهمر خافاوهملا تعجرف تاما + مانع او تيحا

 هللا لص هللا لوسر لاَمف ةرفعزأا هللا 6 نيلضنتم امد يف ناسل اج ةعسر ىنا نب هللا دبعو ماشهن ب ترا

 هيلع هللا لص هللا ل وسر ىف اريذا ىيحتسا تلعجو مامن ثراحلا لاق اه انم ًادقامملا لييسال ل سوهل او اوهيلع

 ىاتلق دجسملا لخادوهو 0 هت ر وهز ركذا - نيكرمشملا نم نطوم لكيياباهتؤر ركذاو لسوهلا و

 ديبعن هللادبع ىنربخا نامعنب كاحضلا ىنثدحو رمتن( لاق ) !مجمالس الا لثم تءأرام هللاوف ثراملا لاق

 تجرخا يناالولو هللاىلا ضرالا بحاو ضّرالا ريل كا هللاو لو وهوهتلحار لع فقاووهو هتجح يف

 | هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتف كدلومو كتبنم !ممافاملا عجرافل اش ملانتيلاب تقف لاق تج رخام كنم

 ظ نر كلا ضرألا بحا ىنلزبافيلا كضرا ب ١> نم ىنتجرخا كن امبالا 0 |سو

 باتكاج ايف ل- وهل اوهيلع هللا لب -ملسا نادعب ةكعايتمث را اا لزنملو رمجنبا لاق ةندملا

 ليهسو لبجىبا نيةم ركعو م 2 نبا مدق مورلا وزع ىلا نيملسملا رفاتس هنع هللا يضر قب دصلا ركبوا
 ةازغنيملسملا عماوجرخ مث مهاكع رسو مهبلع سو مهب بح رف مهل زانم يف مااف ةنب دملا 4 يبا ىلع و رمحيفا نبا

 نبر م فلن ة ةركع نع ةنس 0 نرعاط يف ماشلاب تامو نيدانجاو نْخ م اشه نب كتراحلادبثف ماشلاىلا

 2 وا ازأم لوغ وش نمر لادبع ناكوثرام لان هللادبعما هو ةريغل نب ديلولا تن تن ةمطاف هب سما ىلع باطخلا

 * شا رق فا رشا نم ماشهنب ثراحلا نب نمر لا دبع ناكو باطما نب رك نما ريخ

 كلرابملا نب هللادبعانا تامع ن.نادبعاناىرازفلاو رم نب دمان.و رعزاقه دلا ميلح نب نسملا « يف ربخا )ف
 لها جرف 1كم نم هنع هللا ىضرءاشهن. ثراحلا ج رخلاق برقع يبان لفون يبا نع نابيش نب دوسالا انا

 ,فقوف كلذ نم ءاش ثيحوا ءاحطلا ىلتاب نراكاذا ىتح هميثب جرخالا دحا قب . لو ا دب دشاعزج ةكم

 راتخاالو يكسفنا نع ىسفن ةبغر تجرخام سانلا اهناانلاق سانلاعزج ىأر الف 0 ل اا صد

 امان و نمالو»اهمانس ا!ىوذنماو اكامهللاو شيرق نملاجر هيف جرخ و ناكدق ا اذهنكلو كداب اعرإب

 (ونافنل هللا ماو مهم ايا ترم امويانكر دا ام هللا ليبس يف اهانّمفن اف هذ كم لابج ناول هللاو تحبصاف

 ف 5 اسناىوذ نم»

 جرفت ةكم نم م ماشهنب ثراملا جرخ لاق برقع ىلا نب لفوننع نابيشن. دوس الا اس « كرابما نا »

 هلوحن ساتلا فقو كل ذ وحنؤا ءاحطبلا ىلع اب ناكا ذ | ىتح هعيشي جرخ الا دحا قب و اعزج ةكم لها

 كداب ىلع داب رايتخا الو مكس نع ىسفن ةبغ ر تجرخ ام سانلا اما ىلاق سانلا عزج ىأر اهف نوكحي
 نا ول هللاو تحبصاف (اماسلا ىوذ نم اوناكام هللاو شررقنم لاجرهبفجج رخو ناك دقرسالا اذه نكلو
 يفميكراشن نا نسمتلنلابندلا ىف انوتافنأل للاماو ميمابا نمامؤيانكردا ام هللا ليبسيف اهانقفناف بهذ ةكملابج

 ١ ىرخآلا اممانسا (

 | مالسالا لوج كلثمزاك ام كادهيذلا هللدجلا لاق قملا ةدامش ت دهشو هيلع تملسف هتثج تج فقوو رشبلاب

 ا مس وهل اوديلع هللا لص ةلنال وسر تمار لاقهينا نع ثدحن ماشهنب ثراحلانب نمر لادبع تثتعءمدس ريم نيا
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 «()جإ»  «ةاحملاةةريمباتك» 00 » . « صيخللا عم كر دتسلا ا
 سه هنع هللا ىضر و رم نب ليهس نب لدنج يلا .لقانم ركذ لوح ْ

 همسأ ورم نب ليهس نن لدنج ولا هناك تار مس لا
 نمةتخاف لدنجىلا ماو ىول نب صاع نب لسح نبكلام نبرضن نإسمش دبعنب ورمتنب ليبسنب هللادبع
 ملسوهل اوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا برهردب لزئامف نيكرشملا عم ناكوا رديدهش فانم دبعنب لقوى

 ا

 ههنافو تقويفماوهنظا و(١) بابش رع رن قدتاقو تدع د اذا ةماعتلاءوب دهشتساو |

 ملسأ و رم نإ لييهس نب لدنجوا لاقرمع ندمت نيسملا انن نسما اننيباهيصالا هللادبعوبا 4 هانيدخ دقق 9

 ملول اوةيلع هللا لص هللا لوسر لزالف ةرجحلا هعنمو ديدحلا ىفهقثوا وورمج نبليهس هواه ةكعاعدق

 هللا لص هللا لوسر ىلا هدويقيف فسر, لدنجولا لبقا هيلع هاضاقام ىلعهاضاّف و رمتنن ليهس هاناو ةيدملا

 نقحو كلددَع تافامت مهني ْنآك حلصلان آل هياىلا ملس وهل أو هيلع هللا لص هللا لوسر هدرق ملس و هلو هيلع

 نما وانتفاهوضرتعا شيرت ر يعمم تيصاٍكا وناك و نيملسملا نم هعاجديلا ممتجا دقو(5)صيعلاب وهو ريصب ىنأي

 ل دنجوبامدقق ر يصب ونا تام تح ريص,يباعملدنجو الز. ملف مهعاتم نم هيطاور دقاما وذخاو مهتمهيلع اوردق

 هدعيدهاجموهعم و زغب لزي ملف مسومل او هيلع هللا لص هللا لسر دبع ىلع ةنيدملاب نيملسملا نم هعم ناكنمو

 « هنعللا ىضرباطحلا نب رم ةفالخيف ةرشع ناع ةنس ساومت نوعاط يف ماشلاب تامىتخ هلال يبس ىف
 هه هنعّشا ىضر ىوزخلا ماشهن: ثراملا بقاتم ركذ ظظح

 ن.ماشهنب ثراملا لاق رمت ندمان رفلان نيسملا انن مهلا نب نسحلاان:يناويصالا هللادبعونا « انادح

 يننح الاقف امنا راجتسافامنع هللا يضر بلاط يناتنن يناهما ىلع ةعبز يلا نب هتنادبعو ماشهن ثراحلا

 اههيلع تلفتف فيسلا امهيلع رهشفامبيلا رظنف هنع هللا ىضر بلاط يبا نيل امهيلع ل دف امهم راجاف كراوج
 تيأف يناهما تلاق جرف نيكرشملا نريجب لاف أمبلبق ذأ دَسل سانلا نيل نما ذهين عنصت تلاقو هتفتعا#

 تارجأ هنمتاقأ تدك يلعىا نا نم تيلام هللا لوس تاقق ملسو هلآو هيلع هللا للص هلال سر

 ١؟رحبلالخاس هنيدملا ب رق عضوممسا صيعلا (4) سوماق٠؟ طايخ نب هفيلخت فقل بابش )١(
 ا *مكلبق نيمللصلا ءافوو

 4[ ورم نب ليهس ن لدنج وا لوح :

 يف دهاج ةييردملا امى روكذلاو هو موف ةفيخ لاق اذك ماما ىلا ب ريق ار دن نيكرشملا عم ءدق

 * ساومح نوعاط يف يفوتو.ماشلا تايودق

 به ىوزخملا ةريغأا نم اشه نب ثرز املا زود

 ناكامب يلو هلل اوهيلع هللا ض يبنلاهل لاَمف همالسا و 5 لسا اه مانجتتفلا» وبر احتسا ىدقا ولا« لاقل

 * لبج مالسالا لثم ترام هللاوفبثراملا لاق مالنسالا لب كلئمأ
 8# مم جا «جول ِه 0

 مط « جول رق عم وح ١ 4 ليبس ن لدنيا بقانم ف
02 «* 

 يب بوح دعج 0



 يفوت ١
2. 2 

 نب لبس

 ها فنهمافعاس .. "©

0 

 همت توج مر م١ جل

 ْ : 40ج)» # ةناحصلا ةفرعم باتك 1 <57 ٠ صيخلتلا عم كرتيتنلا »
 .نرايغس عم ترج اهو.حمجج نإ ةفادج نب :تهؤ نب بيبح نب رمعمنب نايفست حت تناك هما ليق ةنسجنا

 | ليتم لات ناكو رمعم نب ليج وهاذه تايفسق نميلا نم ورم نب عاطلان هللادبع وبف ليبخز شوااماو

 هل اوهسيلع هللا لصتما لوسز مه دهشو هفوجيف نيبلقنم'لجرل هللا لمجام هللا لاق ىتح هلقعنم نيبلَلاوذ

 'ء « ةرشع ناع ةنس هنعمل ىطرارمت الع يلدا وبدلا مو يدعو ليبحرش ثامو انينح سو

 ىهودما ةنسحو ةنسح نب ليبخرشو لاقرمت ندمان نيني اند ااا يناببصالا هللادبع واه انربخا» |[

 نابع ّفادفلب ينسي 6 زد ىنإ ني ةدنك نم رمح نب عاطل نم فاتن لامر رذ ىاذ ةيلو نع

 « ةس اثلا ةرحخلا ةشيطا ىزجابم

 | دم نع يف اكبلا هللادبعنب دايزانت ةرارز نب رمت ن نيسملا نم دهم ندم انثىِميْقلا لع ن.نيسملا 6 ين ربخا ف
 قايفضابحلاو زعمةشبملا نضضراىلا ةنسحهما.ت رجاهةنسحنليبح رشةشبلا يلا رحاهنم ةيمنت ىف قاحسا نئا

 هع نب هفإ ةيل' نب يرو نب عيليع ع يقسو
 ننورمن ب عاطملانهللادبعْيلتبحر .ةلاق طايخنب ةفيلخاانايركز نب ىسومانل بوقعبنب دحام ين ربخا ١»
 ةرشع نانت ةنس س اوم نوعاطيف ةنسح ن:ليبحر شيفوو نين نب ناهملاهؤالووةنشح ةماوزب زملا ذبع

 « ةنس نيتس و عبس نباؤهو
 نع ك رابملا نبا اننا دامحن ب ميعناننىنارعشلا همس نب لضفلا ان عهتملا"نمحرلا دبعنب مساقلا نيدم م انريخا

 |عملسو هلآو هيلع هللا ليضيبنلا ىلا امنع هللا يظر ةبيبح ما ثسب ىششاجنلانا ةو لع نعىنهزلا نع نمعم

 * ةاسح ني.ليبخ رش
 | نب ليبخ ريش ناكل اقرمعنن دمج انن عسرقلا نن نيسملا اننويملا نب نسحلا انن ىناهصالا هللا دبعوبا 4 انربخا ف
 | نيذلا»انسالا دحاوهو تاوزغ هعمازغو ملسوهلاو هيلع هللا لض هللأ لوسر باكتصا نم هنع هللا ضر ةنسح

 ظ « ماشلا ىلع هنع هللا ىض و قي دصلا ركب ونا محل دمع :

 نع قارر ولارطمو ةدانقاننمامعاننميهاربا نب ملسءان زب زملا دبع نب لعانن ىو رملا دمع نب دماح « ينربخا لف

 أ نوعاطلا اذه نالاَمف صاملا نبو زمجانبطفت ماشلابن وعاطلا عقولاق منغنب نحل دبع نع بشوح نب ربش

 | هنا يمَّلالوسر تبصورمت بذك لاقفةنسح نب لييح رش كلذ علبف بامشلاو ةيدوالايف هتماو رفق سجر
 ْ (١)مكلبق نيملاصلاةافوو لسو هيلعهللا لص مكيس ةوعدو مكبرهح رهنكلو هلها لج نم لضاو رمتو مسوهل اوهيلع

 5 مكلبق نيملا هلا ةافوو ظفلانهاه نم ماصيلف .ظفللا ضءب فحصت, (70) ةحفص ىلع ةرابملا هذه ىعم(١)

 ! « ىجحلا رنمم نب نايفس بجوز عم ةئسج

 | «ةتسح نإ ل بخ رش ممةبيبح ما ثسب'ىشاجتلا نأ ةو ع نعى سهلا نع رمعم نع كرابما نبا انن دام نب# ممن

 ماشلاب نوغاطلا مم منغ نن نميرلادبع نع بشؤح :ىرإ ربشنع قاوؤلا رطمو ةداتق اش « ماه »
 | لاف ليبحرش كلذؤلبف بامشلاو ةيدو الا يف هتماورفف سجر نوعاطلا اذه نا لاَتف صاعلا نب ورمانيطفت

 | ميدرصوكب رةمجحر هكتلوملعا لجن شارسا هزيم سوه اوهيلعتلا لصّللا وسر تصور بذك

 ةافوو 252



 <02 ٠ «ةلسد رس يكول 4 وننو. ...4 سينا تالوتإوا
 ْ . ههنع هللا ىضز قيدصلا ركب يلا دهعيف كومريلاموب

 هلي نعم يهأربا ني بوقعن ىنضاتنئ هزل ادعس نب للأديب .ءانب ىفتلاان اظقافلا بوتس نبزيسمل اونا «ينربخا»

 .ةفالغيف لتق ثرالاتن ةبابلاوسساو لضقلاما هماو:دمجو ا هتيتتك ب لطملا دبع نب سابعنب لضفلالاة قاحسا نع
 + سابع نب لضفلا نعسابعنبّللاديعهنخاو ثلطملا دبع نب سابملا هونا ثدحسقديلولا ني دلاخ عم ركب ى

 .ليعنسا نب دم ليعمساوبا انيزافصلا هللادبع نب دم هللادبعوبا (.ه انربخاف ) هنع سانعلا هبا « ثن دحاما »

 .ىقريخا ديعسنب ىيحب لاقو لاق لالبنيناياس نع سوانا نب ركب وأ قي دحلالبنب ناولس نب بوبا ان

 كيا لرمردل جاتك نب ناو لسو هاو هين للا لص هل لزوسو ف. درلضفلاو ةفيرع موي ناك امللاق هن

 اهي. كدي طل لصالح يفرم ننام ذو لسد لجديد ليد لعد قاتلا

 ىتحاميج ةرخ آلا ءاشثملاو برغلا لصف لن ةفث د زم غلب الف ةنيكسلا يكيلع سانلا داني لمجسو هريسلم ب

 ه رعب ماه عاج ةبم نناذلا مفافو فه 2م لب زمشلا دن ةقد لإ قو عجم لص رجم طال

 * ذاج ا دي اوم موس كس هل

 سابع ن نبانع دبمميباو ءاطغثيي دج نم نيحيحصلايف ججرخم ةناف سابع نب هللا دبع هيخا 6 ثيب دج اماو لف

 ء«ءاعرخ ماذهو ةريخاور ناكو ةنيكيلا مكيلع نيتظفلب

 و ماع سيابلاولا

 ليبح.رش للاخ ىريزلا هللادبع نب 10 مع ا يلا

 لاضفلا ىثنيحيستلاقاو شكايف:لسودل اون هيلع هللا ضلال وسو وحب ريثكسانلاو راسو ل او هيلع هللا لص

 ١ جب 0 ب اذا ا لعب هدب ارم

 375 ةنييبح نب يرسل

 [.بلطملا دبع ن'سابعلان 2 ثدح سابعن هللا لع م هنأ هريخا سايع َن هللأ دبع ىلوم زيصانا ذا ريب نا وا

 | لاقق ملسومل أو هيلع للا لص هلا لوسنر عتبصامت لضغلاىنث دجيس تلق سانلا رثك الف لسو هل 1و هيلع هللا لص

 حيمص» ف ذملا نصبح ركيط لوقت لمجو أيش عضوا ارسح علب اذا ىتح ةنيكسلا مكيلع سانلا اميا لوقت لمج و

 نامبط نب ميهاربا ىتثدع هللا دبعنب ضيح ان ماصعنب ليمان هللا ديبعنإ دمشانبىفرملا برطلاوأ 7 اذن قس هَ

 :هللا نأ وضر فهدا ناكل ضفلانا|ممهنعللا ي ضو سابعنبا نع س واط نعةيتع - . مكحلا نعقرامن نسينا نع

 ةنيكلاب عع ىلا اممالاق مسومل .اوهيلغ هللا لص هلال وسر ٍضافاامف عمج ةليل سو هل او هيلع هللا لأ

 | مخ همم سانلامف دول سودل.او هيلع هللا لص هناا لو سر مفد لضفإلا لاف ملسوهل او هيلعّللا لصدّنلا لوسر منصامع

 دحيم

 ةرياع ناسا نامل نبل هرج هنو ةيهذينإ فلج ة هل كك نإ تادبع نب ليحرشو»و

 تح دسم

10 

 14 » 54 و هنا دا

 73 ذبل

 1 كت يك هب" -

 34 كتافخ د

 يقابل سا

 وعلل دسم



 . فة روس ا 0 02 ْ

 4 نيو دنتدس يتزس

 معو

 00ج .. ١ «ةباخملا ةفرسس باتك» 4 04 «...١ صيخلتلاعب كردتسلا»

 ةيفع رج 3 وبا ىصوارف للا. نمح ولا ديبعابا يحئاننملا ىمواو ىماثصلا:ذاسهم كلذنب ىصواو كدابع

 هما خي لو دانسالا جي » ليس نا

 ا 0 ل لاو ينباع رسما انثي :اهبصالا دهسا نب دمج هلادبعوبا م ايدج و»

 |[ نلحا نم لبجن داهم ناك لاق امنع هللا ضر هللا فبع نب رئاجن ع ةعافر نب ذاعم نع لامنلا, نب ىنع ىتادح

 أ ىتح هيباهاها مهنغا بينت تح ةؤامزغ هسمزلف اريثك نيد ناد افاقكمهحنساواتلخ مهنسحاو ارجو سانتلا
 ْ هوغذب ذاعمىلا لس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسز لسراف هؤامرغ مل وهل او هيلغ هللا لص هللا لور ىدبتسا

 | نم هلاوحر ملسو هل اوديط هللاىلض هلا لوسر لاسقف هنمانقح انلذخ هللا لوسر اب اولاتف هؤامرغ هعمو ءاخب

 لسوهأ اوهيلعشلالصّالوسرلاق هنمانمحت ايلدخ هللالوريزاباولاقونورخا ىلا و سان هيلع قدصتف هيلع قدصن'

 | ماابي هوست هلامرغ ىلا هضدف هل امم لسو هل وهيل هلى هللا لوسر همن اة ذاممب مهل ربصا

 | مكل سيلف هيلع اواخ ملسو هل او هيلع هللالص هللا لوسر لاق انل هب هللا لوسر اي اولاق مهقوقج عابسا ةسخ

 لسوف اوهيلع هللا لص هلال وسر تلأس ول, ةرجإلا ديعأبا اب لئاق.هللاّمف ةملس نب ىلا قاعم فرصناف لييس هيلع

 | لسو هلآ وهيلع هللا لص هّللالوسر هاعد مث امإيا ثكسف لاق هلأ ال تنبكأم لاف امدعم مويلا تجيما دتف

 يفوت ىتح اهم لزب لف نميلاىلا ذامم جرفت لاق كنيد كنع ىدؤيو كربجما هلل المل لاق و نميلا ىلا هثعبف

 ركياؤبأ ةليمتري كم هنف هللا ىضر باطملا نب زمع اهبف حيج ىتتا ةنلا فاوف لسو هل اوهيلع هللا لص هللالوسر

 هيلع هللا لص هّنلا لو سرب ةبحاص |هعنص دجاو لك ىزرع و اقنتعاف اهم ةنورتلا م وب ايقتلاف جسما ىلع هنع هللا ىضر

 ألا فرحاا ك5 مءالؤلم لقا ذل دن رم ىف تاندح ضرالالا اذا مسد آد

 ٠ « مدق |مف امركذ

 دي امهنع هللا يضر بلطا ذبع نل سابق ن لضفلا بقانماركذ زغج
 ْ نفاع ف لطقلاو لاقطايخ نب ةفيلخ ان ىرتستلا ايزكذ نب ى رسوم انن ينقثلا بوسي نبدمجا يل ربخا ل

 لو نضال تنوانعو قم مسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ممانغ دمت اب كا مثاهنب بلطل دبع

 ْ جرخمت هنفعىلوو لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لسغنميف ناكو عاد ولاةجح هعمدهشو نيم زوم سانلا

 | نير ةفالخ يف كلذو ةرجهللا نم ةرشع نراعةنس ساؤم نوعاط ىف ن ذرالا ةيحان ادهاجم ماشلا ىلا

 * هنعدللا ىضر باطخلا

 ,سايعنب لضفلا لتقلوش نيغمنإ ىبحبت ممس لوقت سابعلا تعمس بوقعي ندم سابعلابا# تعمس

 موف

 ٠ « معصب كيذابع نحو

 هي( نمانملا نب لضفلا زوم

 جاي ةيدسمللا | تلا روزا يربخا ديس نىيص لول لالربي ناس نم سيدا تان 6« كس »
 |ءتلال وسر فيدر لضفتلاوةفرغ مويناك الهنا بلطلا دبع نب سابع نع ثدحت سابع نبا عبس هناهربخأ سابع

 لس



 0(«4ج» «ةاحملاةن رسب اتكإ9 2202 #07. < صخاتلا مك ردت ط١

 «هاج خيو نيشيشلا طرش ىلع صو نزانم هل يناف ئتتأيف لاما نع لأس نا دارا نمو تباث |

 نبماشهاانث ىمومنب ميهاربا انث دايز نب ىلع نب نسملا انا م امالا قاحسا نب دحا ركب وا « انث دح

 تدرج نيس ندا لسا كلل لش نال ا نيل راس

 قاف نيدلا ىف هلكه لام قرغا ىتح نادد ' لزق ائيش كسع نكيإو هم وق بابش لضفا نم احمس ملح اباش

 ٌتاهودسنو للا دم (ةايلع اكول نلحأ علا يم اذا اوكح رولف ه ءامرغ مسودل اوه بلع هللا لس ئيبنلا

 ثردح اذه# 'ىيشريذب ذاعم ماق تح هلامإسوهل ١ او هيلعهللا لص هللالوسرم عابق م سو هلا وةيلغ ا

 « هاجرخم ملو نيخيشلا طريف لع مص

 مهسكسلا ركب نب ورم انث ةقرلاب ناطقلا دي زينب هللا دبع نب نيبسحلا انا ظفاملا لعنب نيسملا ىلع ونا ا

 هنأ لبج نب ذاعم نع ديبا نب دوم نع ةداتقنب رمينب : مصاعنع دس تلللا اي: قدقتالا و زم نب مشاعانن

 هللا ل وسر دن نم ميحرلا نمحرلا مس هيلع هنزعي لسودل اوهيلع هللالص هللا ل وسر هيلا د كتكقو ١ هل كام

 هنراوعوةئينهلا لجو نع هللأ تهاومنه اندالواو انيلهاو انلاوماو انا ترظ ركشلا كااو انتزرو ريصلا ١

 طبح الو ربصافهتبستحانا ىدهلاو ةمحرلاو الملا دك رك كنمهضنقو رورسو ةطبغقف هن لع هعداوتتملا ٠

 نسح بيرغ#مالسلاو دق ناكف لزان وهاموأن زح مفدنالو عش درال عزخلانا ملعاو مدنتف كرما كلين ْ

 « تاتحكحلا اذه لطرش توب ور عقب عشاحم ةراندلا

 م ةويحأن' ىرلا دب زينب هللا دبع ان ةرلشع ىلان ىيحوا انث بولا نسا نننييللا » اننريخا 00 1

 ذخالاق هنعهللا ىضر لبجن ذاعمنع ىحئانصلا نعىلبحلا نمحرلا دبعوبا ىنثدح لوقت سمن ةبقع

 نسحو كل و هلركذ وع ميللالوش :.فرآ ةالص كرد ىفنع دناال ذاعماي كيصوا لاف كتيجحا هللاو:

 ائيش كسعالاحمس ذاعمناك لاق هسأن ء شك نب نيج رلا دبع نع قرهزلا نع رمعم نع فسونن ' 4 ماثه 30 ا

 اهازيبا عين ادحأ اوك ولف هؤامرغ لسونل [وهيلع هللا لص ىنلا ىناف نيدلايف هلام قرغا ا د.لزيرق ا

 0 اوهيلع هللا لص هللا لوسر مهل عابف ملس وهل او هيلع هللا لص الوز لجأ نما اوكرتللا

 : *( مخ) ىيشريغت ةاعم مأق تح

 ناقل 00 ثيللا انيورمجنب « مش ثا نع »|

 دعباماوهالا لا الىذلا كيلا هللادمجايناف كييلع مالس هيزمي لسو هل اوهسيلع هللالص هللا ل وسر يكف

 « مشاج عضو نم اد (تاق) نسح لير اعرب كلل رشا ك.محلاؤرجالا كل هللا مظعاغأ

 هلا اوهيلع هللأ لصدنلا ل وسر دهال اة ذا اعمنع ىانصلا : قرم بلان :رمحرلا ديعوأ ىتث م دج لبو 4 ةبمع ا

 ” كنملاو رجالا كلل هللا مظعاف دسب اما وه الا هلاال يذلا كيلا هلا دما ىناف كيلع مالس لبجتي ذاغم ىلا

 لع ىلا 00 ا !:ةافو »

 | اذاو هللا ل وسراب يماويناب هلت ات كبح الا هللاو ذاعمأب لاقم مو ىدب . لسوهلا اوهيلع ام الور

 باد يف ءاعدلا
 ن

0 

 كركشو كركذ ىلع ىنعا مهللالوكتنا ةالضلكر ديف نعدم الك بحال نا هللاو ذاعمابل اقم ىدسامو لسوأ



 اناوت 0

 1 ظ
 هلإ

 ءاوراذكم © ل.سوهل او هيلع هللا ىلص هلوسرلو هللاميطم ناك و ريما سماك لبجن ةاممناككلذكو لسو إ

 ا 1 اوى لاو الأ ىلا نياق او نعيلا |

 ايل يجادل لا كعامل يتابع همت تنام اكلات نا

 ' همجو «ةاحفلا ةف ريم باتكط 4« 22 « صيخلتلا مم كر دتسلا»

 هلل اوهيلغ هللا لسبم ا لوس ةا هلل عيطملا تامل وزيملا ملم ىدلاةمالا لاو ملعا ؛ هللا تلمف تناقلاامو ةمالاام

 ١ « هرخ | ىف هدنساو هللادبعنع قو رسم نع ىبمشلان ع سارف نعةبعش

 | ثعمس ةبعش ان رفعج ندم اننىنا ىتثدح لبثح ندا ن هللادبعات ىبيطقلا رفمج نب دما « هانريخا »

 | هللاقي مجشا نم لجر ةللاَمف لاق امناَق ةما ناك اذاعمنأ لاق ةاادب نعق ورسم نعىبشلا نع ثدحي اما 0

 | لثسو ميه ارتاب ههيشدانك انا ىسن نمىسن هل دبع لاق مالسلاو ةولصلا هيلع ميه ار اكاد اهنا لفوت نب ةو.رق

 طرش لع حي لسسو هل اوهيلع هللا لص هلوس رلو هلل عيطما تناقلاو ريما لم لاق ةمالا نع ملادبع

 ْ ؛ « ماج ري لو نيخيشلا

 ىنثدح ىخنلا ثايف نب ضفحب ن مانغندييع ان ةفوكلاب ىب وكسلا دحن نسألا مسالا وا «ىن دخول

 هر وا م لا وير هم رم الم قف يلا عر ام تا

 ةحرابلا ىنت >.أر دقل باطلا نبي لاف دغلا نم بملف لاقركب ابا ممم . ناناثا كلئرا نأ رم هلام كين

 أ نولصن“ نمل امملاقق هفلخ نواضي ماذاف ةواضلاىلا ذاعم جرف كنده كلا انماسفاناف لاق كل ءال هو
 « هاج رخ لو نيخيشلا طرسث لع جوس «ميتطاف هل مح اف لاَمف لسجو نعهنل اولاق

 190 يل مصاعوبأ ان“ زوما لهس ند نسما ا ذاشمح نب لع# انندح

 ( نمو. بنك بيلا تالف نارا! نع ل.أسن نا دارا نم لاَمف ننانلا طخ هنع هللا ىضر باطملا نب رمت فا
 هيت درا تايوتا نم لأ نادر ا!نمو لبح نب ذاعم تايلف مارحلاو لالملا نع لس تادار |

 تقال

 «هلوسرلو هلل مل 2 اهلاوي ارا ىدلادمألا نالت 0 دهس سس ىيقع

 ةورفهل لاقت لجرلاةفاتناف ةما ناك ذاعمزالاق هللادبعنعقو رمسم نع ىبعشلا نع سا رفاثن ةبعش 5 «ردنغ 9

 ريملا لمملاةفةمالا نعل دبع ل ثسو ميهار رباب هيبشب انك انا ىس نم ىس هللادبع لاَعُف ميهارب ربا كاذاعا لفوننا

 , م خ) هلوسراو هلل عيطملا تناقلاو

 أذاسس ناك لس هلآوهيط هللا لص ىبنلا بقال لاق لادبعن ءلئاوىلا نع شمالا نع ثايغنب « صفح ف

 ٍ رانلاىلا و زااناوةحرابلا ينت و دقل باطما نبااي لاف هنا رسال رك !ممرقاناكا عنا !لاوف ركب ينل

 اةالصلا .ىلا داعم ج رفنكتبده كلائملس دقانافلاةف ركب ابا مهب ىناف كيطمالاىناراامو يق زد دخا تلاع

 "مخ )مهتتعاف هل ماغلا هلل اولا# نولصن نمل ذاعم لاقف هفلخ نواصي. ماذاف

 ا 0

 اد سي رس رف سس ا نسا نت اع اج ا( ةعجف >> ةيسنب

 8 ءالؤهو ىل او دها الزمن ءالؤهام لاف ققر هعمو زكعا ذاعم اف مس وأاكعرمم ركب وبا ليمعتساف نملاب



 *«(0جط  «ةلاحشلا ةف رمم باتكط 45700 ١ « ضيخلتلا مم كر دشسللا9»

 يىءازوالا انثميع نيديبع ىتدخ ىصيصملا ديعسنب فسوانت ترسملا نب دمت ان ىلع ند نيسملا « انندحاوي

 لاق نآل ره ةليعو ا دعا درو تادقلا ةدابعو ةديبع ابا تعمس منغ نبا نع ىسنب:ةذابع نع

 هللا ناو نيلس رلا ونييبنلا دعب نرخ الاو نيلو الا ملعا لبج نيذاعم ملسوهل آو هيلع هللالبصهّللا لوسر

 « ةك الما هب يهاب

 بوا نع ةيلع ن ان يفا رفع نلادمجت نب نسسحلاانن ن نمحلا نب لمؤلا انى نيدحسنب ميهاربا م انيخا »|

 هللا للص يبنلا تبصو تملس اذنم اذه تلف ام لاقمت هنيع رع لفن لبج نؤاعمنا لاله نب ديمح نع

 * لسوهل اوهيلع

 نإ هنانع ءاطغز: فتامع ين ربخا بهو 0 انا رصن ن 00 بوس ندمت سايلاوا 4 انندح »|

 مب ر ةمحر هذه سانلا اهءااب لاَمف ءابولا مقونيح هلغتناك ىذلا شيلا ىف مأق هنع للا ضر لج نب ذامم

 هذه نم وال ا مهيصن ذ امم ل ىلع لخدا مبللا بطخوهو ذاعم لاق من ككبت نيملاصلا حمو كين ةوعدو

 تباأن ع نمحرلا دبع لوقت لاق اذامم هابا ىأر نا الف نمحرلا دبع كنبا نمط ليقف يناذا كلذك و ه انف ةمحرلا

 ةمججا نم تاف نيرباصلا نم هللا ءاش نا ىتدجتس ذاعم لوقب لاق نرتمملا نم ن :وكش الف كمر نمقحلا

 « مرخ اوه ناك مث ميلكذ امم ل1 ةعججا ىلا

 ن ىنوهاش ىدنمت نحرلا دنع اننى ذا ىتثدح لبنح نب دمحا نب هللا دبع اشم هنولاب نبركبونا #« ىتدح »

 نارقلا نع ل اس نادارا نم لاقف سانا بطخ هنع هللا ضر باطما نب رمحذاهيبانع ء ىمخللا حابرن ىلع

 لاملا نع لأس نأ دارا نمو لبج نب ذاعم تأيلفم ارهلاو لالملا نع لأس نا دار [انمو سكي اا

 * انزاخ ىنامج ىلاعت هّيلاناف ينتأيلف

 روصتمنع ةيلعنب ليغمسا انددسمانن ديهشلا ىبحصنب دسمم نب ىيحناش ؛ىلاهنب ملاصنب دمتم ينندح »ف
 هللاتاَق ةمأ ناك اذاهم نا دوعسم نبا لاق"لاق ىمجشالا لفون نب ةو رفىنث دخ ىبعشلا نع نةرلا دبغ نبا

 ىردنا لاق ةناآلا اننا ةما تاك ميهاربا نا لجومع هللا لاق امنا نمحرلا دعوا طل ىسفن يف تلقف اهينج

 قءازوالاان. ميع نبديبعىثدح ىعيصملا ديعس نب فس و انن كيما نري دققت اند نب نيسحلا # انا دح 9

 هيلع هللا لص هللا لوسز: لاو الاق 'جضاضلا نب ةدابع و ةديبع ابا تعمس منغ نبا نع ىسن نب ةدابغ نرع

 هبسحأ (تاق) ةكاللاه. يهاب هللاذاو نيلسرملاونييبنلا دعب نيرخ الاونيلوالا ملعا لبجنب ذاعم لسو هلاو

 * اذه اديبعف رعاالواعوضوم

 ن يبا تأيلف نارقلا نع لأسنا دارا نما سانلا نطخ رم نا هينا نع ىلع نب سوط أنس« ى دهمننا.»

 ينامج هللا نافىت ًادفلالل ٠ نعلأسنادارا نمو لبغتو ادم حارق اءا مازملاولالملا نعلأس نادارا نمو بمك

 ٠ ( م خ)لاقو ىسوم نع مساعي ثي دح نه دمبب هج رخاو كاملا لاق.# انزاخ
 امينح هللاتاقةماناكا ذاعمنا دوعسم نبا لاقلا لهو ن ةورف ىثادح يمشلا نع نجرلادبعنب« روصنم ف |

 اوذايمتنو 4 نيا نيلوالا لبج نب ذاعم »ف
 همس

  ةمبججا ىلا 3 0



  ةعب رأ دنع 7 ايسنلا 7 1 2 لعل بجنب ذاءم 0 ا 7

 «(0جط «ةاحملاةفرعم باتكؤ ١> 450: » ... . «صيخلتلا مم كو دتسلا»
 : « هلام قلغا اند ناد احا

 راما وع ثلا يتاح المد هللادبع اننىمرادلا ديعس نب :قفايم اني ىزبلا دمج نب دمجا « ىتربخا

 ونهو لجني د امعص هنأ رم نب هللادبع نع ريغ نب ديبجنب نيرا دبع نع عفار نب ىسيق نع بوهعي.:نئا

 غ مكب تدع كنأك نجا دبعاباب كنمام ادع هللاتفادسف ثدحي هن اكمدي ريشي هبا لعق

 ناكلاق ةورع نعدوسال ىلا نع ةعيمل نبا اش ىنا اش ةنالعوا ان ى دادغبلا رفعجوا 4 انربخا

 «لماو ننقل جرخ نيح ةكم لها ىلع هنع هللا ضر لبجن امم فلختسا ل سوك اوهيلع هللا لص هللال وسر

 هيلع هللا لصدتلا لوس رردص مح 3 ندلا ىف مبف ناو ن :ارقلا سابا لع نارسوهل وا و هيلع هللا لص هللالوسر

 1 * ةكم له !ىلع لبج نب ذاسم فلخو ةنبدلا ىلا ادصاعيلسو هلآو
 يا نع دبع نب رضنلا مدحقو.ا ان ضايفلانب ذاش انززعلا دبعن يلعابا قاحسا نركبوا # ابربخا »

 هت ثيدح لاق كيكساملاَتق كبس وهواهبنع هلل ىتطر ليجب نب ذامع رمح سماق امينعايلا نضر رحمن انع ةيالق

 000 ملا حيباصمو ىدسملا ةماكنثاوا اوفرعيملاو دهش اذاو اودقتغ مل اوبافاذا

 ةببتقانن ظفاحلا ىسيع نبدمح نب نادبع انيورع ىرافتلا رصننب نجلا دبعنب دمش مين وبا © انربخا )ف

 اهانتا ينال اككيتا الاو ملا ناف يبوسلجا لاق نجح للا ديعاب ايانصوا هلل يق توما هنع.هلاوضر لبجن ا
 يس راقلا .تايلس دنعو ءادر دلا يبا رعوع دنع ةعب ر ادنع للعلا اوسمنلاف ت !رم ثالث كلذ لوق اه دجو

 ملس وهل او هيلعهّللا لصدللا ل وسر تعمس قاف للساف ايدوهي ناك ىذلامالسنب هللا دبع دنعو دوعسم نب هللا دبعدنعو

 « ةنللا يف ةرشع زثاع هالوش

 4 ايجاد
 نيح ةكم ىلعاذاعم فاختسا لسوهل او هيلع هللا بص هللا لوسرناك ةو رع نع دوسالا يبا نع  ةءيمهل نبا )»

 ثردح لاق كيكبام لاتف كس وهو ذاع رمت م لاق معنا نعد القىا نعديعم نوضنلا مدحقوا و

 ءان لانكا ديلا جاد شالا نو نا لوهتب لسسو هل هلع هلل ام هلأ لور نم همعس

 « ةدثن سيل ى أسنلا لاقو هثب دح بتكي ال ماعوبالآق

 انصواهل ليقذاعمرضتحا لل اق ةريمح نب ديزنعسيردا ىلا نرع ديزي , نب هعسر نع اص نب « ةءواعم )ف

 رعوع دنع ةعبرا دنع لعلا اوس وبملاف اعدجو اههانتبا نم اعن اكم ن ءاعالاو معلا نافىنولجا لاق نمحرلا دبعابإ
 نفإف لس ساف ايدوهم. ناك ىدلا مالس نب هللا دبع دنع و دوعسمن ا دنعو يسرافلا براس دنعو .ءادردلا ىنا

 ٍْ نيذلا ءايفخ الا ءايفتالا ىلامتو كراس هللا ىلا ديبعلا مح اوك رش * ءايرلا ىبدانا مسوهلاو اوهبلع فا لهنا وسر نم

 يا لاقري< نديز نع ينالوملا سب ؛ردايلا نع ديزي هعسر نع اصب هنوأعم نع ثلا انيدغس

 ' سلع اذاعم فلخو ةّدملا ىلا ادماع ردصم نيدلا يف مههتفي ناوذ ارقلاهبحلمي نإ هزنعاو نيل ىلا جرخ

 مذحق داي( كلاما حباصمو ىدهلا ةعا كاوا اوفرعي اعدم اذاو مدع ْ اواغ اذا ني.ذلا ءايمخالا

 ستسستم

 » ص # (ت ان) ةنجلاىف ةرشعرشاع هنا لوقت لسودل اوهييلع هللا لص هللا لوسر تعمس

 0 سس

 « انثدح وو

 0 ا للا ١١ج سرج ج جموس تسع جروس سيجري سجال



 *<0جو #« ةاغصلا ةف رممباتكإ» 2« 448 ٠ 4« صيخلتلاعم كو دتسلا 9

 عمار ذبش مثحج قادت 3 رن ةدراس نب دسا ن ىلع نب بمس نإ ا در بك نب ىدعن ذماعنبا

 « لسومل اوهيلعتلا لص تاكو

 لاقةبَقَع نت ىش وه نع مكي ندب ىنث دح يح زمللا منيف ءارا يدان” لضفلان دم نب ليعسسا # يفر يخنا »

 نتاع يا ديعأبا ىنكي جرّرملا نب ةفلس ىب دخاو رمت نب لبج نب ذاعمأ

 « ةنس نيئالثو ناك نبا وهو

 ديعس نغ لد ز نإ يلع نع ةملسنب دامحانث امم نب اخ انث زب زعلا دبعنب لعانت نسما نب دمت ك انئ دع و
 بج نيث الث و ثالث نباوهو ل بجنب ذاعم تامو ةنسس نيثالثو ثالث نبا وهو جسم نب ىسيع مق زلات بيسملا نبا

0 

 ىذلا و ةئس ني رمثعو نان نباوهو لبخ نب ذانميفوتلاةىراضن الا ديعس نب ىبح نع ةربخا-هنا:ةمزغ نزلا

 * ةنس نيثالثو نيتنم نبا هن !هنسسيف لا

 ريك يخت الخ ميشارنانن بوعي اخ قارن | ندم ان ظفاحلا بوتس نب نيسكلا وا# ين ربخا: |

 38 )ةونت ريءاملغلا ءاماوهو نيزشعوناهناوهو كله لبجن العم لإ لونا ْن كلامئفمن ا

 داهم ضبقلاق ذيمسنب ىيخينع ميهارب 55 لبثح ندجاانن دين لطفل انندج لولا نيد قربا

 #ٍ مده ىذلا ن .,ةةخصلاىلا ترقاذيعس ناىبن 2 نملوقلا هت ةسْنيئ الث 1و ملراوا ثا” نباوهو لبعنا ْ

 نع نن انك كلام يربخاكهو نناانا يللا :,, هللادبع ندمعالا بوسي نيدمح نانملاوبا# اننادح »|
 تمضلا لبوطايانتلا قارن لخر انااذاف قشم هدجسم تاغ هلإف ينالؤلتا سيرداقا نعراغد نب مزايا ْ
 ةاهنع هللا ىضر لد نب ذاكمليقف هتعتل أسف هأرنع اوردصوهيلا هودنسا ىبيث يفاوقلتخااّذا همس سانلااذاوأ

 نب بوقسي نع ةرمضانت دا دغبلا ديعس نب ىلع ان نقتل انن ىبحت ندم نب ميها ربا قاحتسا وا انزبخا أ
 * دلاخ رص هنع هللا ىو لبج نب داعمربقلاق هنبا نع ءاطعأ

 نبينا نع يرهزلا .نغرمهمانا قازرلا دبع اننا .ىثدحن لح نيدجا نب هللادبعان انمي طم ىتذح »|
 هاطعاالا اةيشلتهاله موق تايشريخ نم اهيلنالتع اباش هنع هللا ىذر لنج نب. داعم ناكلاق كلام نل كنق :

 مم ١؟وبس ةيمرر دقت ىا ةوترز ةمايعلا مزن ءايلملا ماما وه تكلا ضع ف ))١( مقرب« ظ

 ةنس نين الثو ثالث نا وهو ىسع مرا هدا نإ ديعس رع دءز نب ىلع نع ةملس نب ا دام |

نالوثلا نس ردا ىنأنع مَراَخ؛ ينانع 4 كلاس
نثلا قا رر لجراا اذآق قشم ددحسم تاخذ لاق. ي

 لتوظ ارا

 ا #3 لبخ نبذاعم لضصفةنلع ت سس !اق هءارنعاوردضوخلا ةودتسأ < ئوس * يف اوفاتخا اذلو ثسضلا!|

 ىس نع لكشل اله موق تاعش زتخ نمادخسنس الزج ايان شةاعنم ناكل اق كالأتي تانك نينا نعى رهزلا نع# رمعع#

 |٠ ةرامنعبوبانب ىبحانا ميس يفا نب ديعساتث ةع زخنب ىدسلا انث بوتس نبدمس هللادبعوبا م ان ريخاو ظأ

 : رع ةقاطم»

| 

 ْ 5 لبج ن ذاعمو م سنن يع
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 ْإ 5 ةلامقلعاات دنادأ ىتدع ءاطعا الإ
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 « هاج رم و 1

 ٠ نمر ادبعونا لبج ناعم ةينك لو نيعم ن ىيحن تعمسسابعلا تعمس سابعلابا# تعشساإل |

 ١ ال زر نيل اباتسر شل نوط داك ةرادنسا 1

 ورمتن لجن زانت زووم ضوى ن ءةعشن 1 اننايبا ضو ةنالغاوا 0 ىدادغبلا رفعجوتا 4 8 نخا ٍِظ :

 2 ذامم»
 هن ةشسس نب الثوناع نا رهورتارق نرماط لكان ا

 40 جول ١ عتمة رت بانلز إل ١ « سيلا مكر دعلا9

 نرفمجاتت ماثه نب ريثكات عسل ةييتفانن ميهاربا قاحتسا نب دمج اتب ىف ر دل توتدعن َن در < ىربخا 0

 ترواشامو هتفلختسال حا رملا نب  دييغابا تكر ةاوللاق تاطلتا َن رم نا ىتفلي لاق جانا نب تناناتتن

 1 ٍه »للجو هل اوتيل هللا لعن اوسر نيماو هللا نيما اب ةماعلا و تاق ةنع نيل

 هيأ نع ليس نعمزاحينا نب زيزملا دبع اننزاكلن 'لهساتب لبلخاَن دانز انا ٌقاحسا نإ ١ دمحأ ا وبا# ان ربخا ©

 مم رع لسلام :ركبوا لجرلا منلق امو هلو هتيلعا'ف از: هللا لّوشر انا ةلطن هللا ىطرت آرت ولا نع

 لجرلا مل 2 داعم لجررلا من سبق نب تبا" لجرلا من ريصحْن ديشسأ لججرلا مل حا رخآ نب ةديبعوأ لخيرلا

 . ٠ « هاجارخم اهيلسم طوس حي حوا نيو رمتنب ذاعم

 سلا 5 0 نع ةملس نت دامج اب نوعزت دهف ةعيروبا ان ةيالقونا سيف ريصلا دم ن ركب 6ندح ف

 0 ا

 تي ا لبن امم ةناحصلا نم ةتسلا ءاهتفلادحا تقام ركك وح
 نمةيمسيف ناحسا نبانع ريكخت ْن نت ون ان رآبجلا ذبع يدم أن بوتين دم سابملاونا# انندخ وف
 ةدراسو دنسانب ىلع نابعس نيف نب 52 ىدع نب دئاع نب .سوأ ن ورم نبلبجن ذاعم ةيقعلاد مش

 |ضاومعت تاموأ+ يا دل اوهيلعهلا ل دصدتلا لوسز منا ردب دش ةملسى ٍفناكو مدجن ديري

 1 * مهمالجرىخا ١" ناك نال ةملس ون هتعدااعاو هنع هللا ىذر باطلا نرم ةفالخيف نوع اطلاماع

 نبا ْ ْ

 نات رواش امو هتلختسالا ةديشإل ثكر د! وللا نم نأ لف جاجملا نإ كناات لاقرب ن « رفح 9

 . © هلوسر نيمآ و هللا نيما تدلختسا كلف هنع تلغس

 هنو تهتم لاو اللا ل وسر تناسنا نع تناننع ةملم نت دامحان فون عدبف ١
 « هركردبف (تلف) (م)ةذيبع نانو

 --1 4( ماما يردد نم“ رلا دبع واللبج نب ذاعم ]-

 (اكانور ءاللا مام اوهوةنس ن رشمتو ترام ناوهو كل لبنت ةامم نااكلام تميس ريكبن ا لف
 يسرا ااعمةبفعنب ى لوم لقا باوضلا و ةّنسر شع ةنْس اهدهل شاعو آر دن هش هباف طلغاذه

 ال أ . دان رخع و ةائسالا عييقط» بق نيخانمؤي ا لتنوفل يس
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 «()ج»»  #«ةاحملاةةرمم باتك » 2« 0» «  صخختتلا مك ردتلا»
 ىيح وبا نثر يصن نب ميهارا نب قاحسا انثرصع يبضلا نسرخا نإ ورمانث ىزارلا ةعرزوبا # ىثدح 9 1

 ««زب نع ءافولا حارجلا نب ةديبعيلا ماخ شق ناك لوقت بهو نب هللادبع تعمس راقولا

 ليلاس مدا نب ىيحنانث' ىرمماعلا ناذع نل يلعن ىنرسملا انث بوقعي نب دم سابعلاوبا 4 انثدح )ف

 نار ابحاص ديسلاو بقاعلا ءاجلاق هنع هللا ىضر دوعسمنب هللا دبع نعرفز نب ةلص نع قاحسا ىلا نع

 ايس ناك نئل “هل هللاوف لعش ال هبحاصل اههدجا لاف ها 0 نا نادب 0 , لسوملا اوهيلع هللا لبص يننلا يل

 1 لاق نيما قحانما الجر انمم ثسناو تلاسام كلاطس الانا 1 نحن ماقال

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ىنقاهف حارجلا نب ةديبعابا اي3لاَتف مودل ١و هيلع هللا لص هللا ل وسر باد

 ثردح نمنيحيحصلايفا رصتخم ثردملا اذه جا رخا ىلع م قفا دق# ةمالا هذهنيما اذه لسو هلاو

 نرءرفزن ةلصنعلاقف ليثا رسا اههفلاخ دقو ةش ذح نع رفز نب ةلص نع قاحسا ىبا نع ةبعشو ىروثلا

 « حمص هاهبط رش لع هنال هتجرخافةبعشو ىروثلا دنعامممتا ثيدحلاقاسو للادبع
 نع تبائنع ةملس نب دامانن برح ن.ناماسان ىضاقلا قاحسا ن.ليعمسا اننراصلاهللادبع وبا  انربخا ف

 انملع الحر انعم هيلا ةف لسو هلا او هياع هللا لص هللا نكمل اوجنك ,نميلا لهاا هنع هللا ىطر سلا

 هاج رخم لو و سم ط رش ىلع حدك «ةمالا ه ذه نيما اذه لاقو مهعم هلسر رن ةديع يادي هعألا ق3 رقلأ

 نار

 نع عيمس نب ليعمسا نبل يصف ن ديما ب ولان دايز ان . ناش ال نورموبا 4 انربخا ف

 للا لور تسمع نان كما لهاببع هلأ ى ضر مدصلا 2 والا لاقى رق نعنيطبلا له

 هلال وسر هيما جر ىدب نيب لصا ا لات ةمالا هذهنيما كبالوق ملسوهلا و هيلع هللا لص

 ينلاىلا بنا نع اهل بقاعلا وديبسلاءاج لاقد وعم نإ | نع رفز نبةلص نع قاحسا يبا نع لق 0

 0 ون ' حيافنالابي مس ناك عا هللاؤف وشال حامض امهدحا لاف هانعالي نا نادر سول اوهيلع هللا لص

 لاق ىنقالف ةديبع اباابق لامه احلا الف ريشتساف نيما قحانصا الجرانعم ثمباو تاأسام كيطمن لبالاثف |

 ىلا نع ةبعشو نايفس ثرردح نما رصتخم هاج رخا«ةمالا مذهنيما اذهل-و هلاو هياع هللا لص هللا لوسر

 5 (مخ )ةهللادبع نءعلاَقف ليئارس ا امههلاخو ة ةفدح نع ةلص نع قادحسا

 اولاَعف لسو هل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلع اومدق تملا لها نإ سنا نع تراث نع ةدضو «داحإ

 هجرخاو ( م) ةمإلا ه ده نيما اذه لاقو مبعم هلسراف ةديبع ,وادبب ذخاف نارقلا انملمي الخرز ادعم ثهحا |

 *ن .ًارئلاركك نودب

 هيلع هللا لص هللالوسسر هما لجر يد نيب ىلصا يود ديما لاق ةمالا هده نيما كا لوق راسو

 هل

 .| هل اوهنيلع هللالص هللا لوسر تممسيناف كسبابا ةديبع ينال ركبوا لاةىرتحبلا يبا نع « نبطبلا ل
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 0 0 *ةناك»
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 _©90(4ج»  «ةامسلاةرسس باتك» 4 «صيخلتاعم كو دتسلا»
 لاق نسم ا نع ةلاضفن كرابملا ان. ليمجنب مثيملانب ىدلبلا مثيملان ميهارإ ات ل ان. ةزمح #« ايريخا »

 [ ريغ هقلخ ضعب يف هيلع تذخال تئشولو الا دحا يباحص: ع نم ام لسو هل او هيلع هللالص هللا ل وسر لاق

 «ِتناَس هباورو برغل [برج اذه# حا رجلا ن , ةديبعي لا

 | نب فسو ندم ىب ةدح دلاحم نب ورم انث ىمعلا دم نبب هرم انثي ان لمؤلا نبرلع © ينربخا وف

 "3 كتمارك متنا تحايقا ماشلاىلا هبجو امل ةديبع ىبال قيدصلا ركبوبا لاقلاق دعس نب لهسنع تباب

 ظ هلورمعى نمي اذهالو 3 هلدعا مريغالو دي رحاب نم لو نضردلا لعام هدب ىسفن يذلاو ىنم ثالدبو

 «كلام نودالا يدنع ةلزمملا نم

 انثليعمسا نب ىسوم نب هماسوبأ انث يمرادلا ديعس نال 1 جي خلا يلي ندعو دما # انرب ريخأ

 | ىتادح تلاق امنع هلا ضر ةشئاعنع ةحلطنب ئسيعىنثدح ةحلط نب ىيحم نب قاحسا انا كرابملا نب هللادبع

 ةماراوهنع لن م. لجر ملسو هل او هيلع هللا لص هللال وسر ىدي,نيدو دحا مون ءافن «لوا يف تنك لاق 5-5

 هللا ل وسر ىلا برقا اناوهف عال لجرق رشملا نيبو ىنيبو لاق ىتتاف ام ىنناف ثيح ةحلط نكت اقف لاق هيمحنو لاق
 [ ىلا انمفدف حارجلا نب ةديبع وبا وه ا ذاف هفطخا ال انطخ ىمسلا فطخموهو هنم لسودل اوهيلع هلا لص

 أ .ناتقلح هيتتجو يف لخ د دقو هبجو ىف جشو هتيعابرتم رسك دق و اميجاسو هل او هيلع َتالص هللالوسر

 رظنب ملف فزيدقو ةحاط دب رب مكبحا صب مكيلع لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر انللاَمف.رفغلا قاح نم

 هتك تحلب لف يلا بلطو ة ديبع وا دارا ام تدراو لسو هل آو هسيلع هلا لص هلا لوسررم انا هيلا |

 1 ضو هتيثن هي هيلع مزاف لسوهل ار اوهيلع هللا ٍلض يننلاىذويف هديب اهعزععزب نا مك و تسكب دق ةنيلزص_ةراكو

 «تردتا واوعزبو كلذ لثم منصف ىرخالا ىلع راكاف هتك ر ىتح ىنعدم ملو يلا بلطف هتينث تردتاو ابعزتو
 * هاج رخم مل و نيخرشلا طرش ىلع حي ثيدح ا ذه# اياثلا متها ةديبغوبا ناكف تين

 |تعلم نبدمج انك رمعنب دمام نيسخلا انث نسحلا انث قاهصالا هلا دبعوبا ثردحلا اذهحرشب # انثدخ »

 |[لوخدلبق مماعصاو فوعنب نمحرلادبعو نوماظ.«نب نامععم رجلا نب اعةديبعونا لسا لاق نامورنبدز

 !مديبعوا دهشو ةساثلا ةرجملا ةشبحلا ضراولا ةديبعوا رجاه و ثرالا دو ا تال الرسم

 ' يتعلح هيتينغ عز ىرالاوهوسانلا مزم 0 اوهيلع دفا لص ونلا ل وسر عم دحا مو»ت سو ادحاو اردن

 عزم هنع هللا ىضرةديبعيلا اة تطوف وحوو يف الخد اتاكندتلا ملسوملا اوهيلع 3 هللا ل وسر فتم

 «ايانثلا مر ١ ةديبعوبا ناك كلذ

 2 ع ا ٍ - مو

 ٠ ىتدحإ» «
 تءمَولو االادحا يباصا نملم ملسو هلآو هيلع هللا 0 ا لا دعا نع ةلاضفنب « كرابم

2# 
 ىلس سم# حا رجا نب ةديبع يبا ريغ هملخ ضعب يقهيلع ل

 ه الغم ةدكلا
1 

 4 لبا رسا وف



 م / «ةياغملا ةةريم باك » 4 099 « صيقلتا عم كر دتشلاا#

 ا عيدسنل ديخ ةذييعو لعجو رذب موت ةديبعى ال( لذا نع . حارملا نب ةديبغىناونا لمجال بذوش]

 ننقل 2 ا

 <« ةناآالا مءاناوا مع ءايا اوناكولو هل وسرو هللاداحنم نوداوب

 مزاح نب رترج نت هوان . ميظعلا دبع نب ن ناكل ا ةبطحفن هللادبعان دهازلادواذ نادم ركبوا ان َدَح 5

 نا ةديبعىلا ىلع الخد لاق فيظغ ن .ضايع نع ء نمحرلا ديعن 00 نيوز تعءمسىلا 3 أ

 د لاةديبعول تاب نيك الانا ةفرادملا لع ههحو لتفموهو هم اردع ةسلاجةفحم هلأ ساوهذوعت حالا !آ

 هنككلأسق 0 اتا اًمانلعف ت 0-3 ولأ انالالا 0 تالا لجو ل 5 1

 هك اياك نق خدمت ل 1 تا رج نب 1 قر اهبئادعن ت4 و

 : : # هلس نيسمتو اع ن ,اوهو

 ديم نع قشفمدلا مسمن ديلولا | كا قم نع دبع ناملس نأ هفو ٍِ . نامعانييرتملا دا 5 اريخأ 9 أ

 امنع هللا ى كر ابح نام هيلع ش ومرت نع 3 ندرالاب حارجلا : ير ة دوت رتل ١

 هداج رخو نيخيرشلا ط رش ل حيفص# ةدايع ابا ثمبق تعب ا هاجر لواطللا
 ٠ عمت ل ممتلاةضيرملاةب راحا ىع مالةدشو ةز زيها حتف لالا ١( 3 ظ

 1و لن مون ةدنع يال لالا تضم 0 , ةديبع ىنادلاو لعح لاق ب دوش ْنا !نع 4 ةرمضال||

 « ةنآلا لال نونموب اموقدجتأل تا رف هلتق ةديعولا هدصق حارجلا رثكايف هنع ديت ةنيعووا |

 ةديب .ةينا ىلع اناخ دلاق فرطغن ضاي# نع نمحرلا دبع نب ديياولا نع فتيس يلانب راق مزاحنب 6 ريرج ٍ ١

 'ةلبللا ة تانك اهلا المؤرادللا لع ههجو يف ,دنع ةسلاج ةقب 2 . أرماو هدمت حا رجلان

 تدمع لاقؤهنع كللأسف تاقامانح ااماثلق تلقامتو وأ ًاسماالا لآ لاق مرجابت ب [ىنالاقق انيلع لق اهرجاب تلاقت

 هلهلد هيسفن ىلع قفا .نمو أم عبسيف هللا ليبسيف ةقف شاطي 6-0 هل او هيلع هلل لص دانيا

 امدتع يفءالبب هللا هالتبا برمو آهق خي ملام ةنج عودلاو اهلانثما رشعب ةنسلل اف دازاموا انضم لص داعول:[

 ا : : 0 ةطحدل وهفأ

 لا رع لها هدانا ندر مجالا ةرامالل تضرعنام لاقرمناهب!نع هللادبع نيملاسانت ةزمجن +رعو

 ع 0 ةرمع لاقنيمالا مكبلع نهب اللاقق مهلماع هتلا ا ركتشاف يس وهل وهيل هللا لص هللالوسر اونا"
 نمر دوعيدم

 ةهن#

 ارخ الا ماو )او هللأت .ن نوت مول اموةدحنال ةأنأ لتق نرحب 5 ةذه هيف 0 هللالزئاف هلتمف ةديبع وأ هدصق حارحتلا

 ْ تدعي لاا : رمت نب رمتانت ةماساو ان. ناتعن لعن ننسللا ان بوق نب دم سابعا وبا 41 دحاا

 ل ناز 2 لها نكااساب بنا رع اخيتا مو هراثال وك كن املا لاطلطا رمت ا مربخا رمت هللادبع نإ

 ظ ا رمت لاق قمل مكب ء نثمبال لاقف ميلماع هيلا اكتشاف ٍس وهل اوهيلع هللا لص هللا وس !وتانأ

 ٍ *( مخ ةديبعأبا ثعبف ىنثوس نا ءاجر لواط ْ

 ا ب رلا ابق هيلا

 3 5 ا الدب يح 7 الات »م ْ
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 #(0جالا ١ «ةاسفلا رس باتك» م« 4» م« صيخلتام م كو دتنلا 9

 ركنا لاق من هنري نا للاىلع امخ ناك: الا.هينذنم اناث هنلأ قليال هللادبع ناف احوضن ةيوث كبوت ذ نم هللا

 هللاوف هيلع ةالصلل ا حصنا الو ةنقاعلل ابح دشا الو ةلئاق دعباالو:

 ذامم هربق لخد هريق هنىلا اذا ىتح هيلع لصف ذاعم مدقتو ةديبعونا جرخأو سانلا مهتجافاددا هلثم ركيعبال

 ذاءم لاقف بارتلا هيلعاو:ثف اوخرخو.هدحلوف هوعضو الف نسق نب كاحضلا و صانملا نب وزمعو لبجىبا

 0 ام ىنقحلي فتزا فاخا الطاب لوقا الو ”كليلع نينن ال ةديبغ ابان لنج نبا

 يذلا نمو امالس اولاق نوله اجلا مهطاخ اذاو انوه ضرالا لع نوشعب نذلا نمو اريثك هللا نيرك اذلا خرم

 نر 1 انا فاد زن هنو دابأوإ كلذنيب نكاد رتقإو اوفرس#ل اوقفنا اذا

 5 كلا نيالا نوضغبو نيكسملاو

 تدع ينوك اغلا دوادنب ناملس بوباوبأ انث' هتسز نب هللا دبعنب نيشان يباهصالا هللادبعوبا 4 اننادح ور

 اجر لامف ةدنبع انا فاضو هنا صماخم نب كلام نع ذ اعم نإ دلاخ نع ديزتنب زوثانن ي دقاولا رمع نيدمج

 ظ « نيتي مزلا ١ ىتحالائوط ةيحللا ل ا
 ىيحنات رهسمنب لعألا دع بقوا لك ناسا نب ميهارأ انني غاقلا نسحلا نب نمحرلا دبع.# ىزبخا

 و ةردع اع ةعس نذزالا ع نملحف, حارجلا نباةديبعولا فوت لاق مورنب ةورع نع ةزمح نبا

 اردب دبش نمم ولاقةو ررعنع دوسالا يلا نعةءيملن با انئيف! ىنثدح ةثالعوباانن ىدادغبلا رفمجوبا# انريخا لف

 ش ٠ «هنس نيعبراو ىدحا: نباومنو حارلبا نب ةاييعو ايف ب تراخللا ينؤم

 نبهللادبعنع ةعسر نب ةرمضانب ىموم نيدساانن ديمو لا دش ندع نابلاو ا« ادخ 9

 تادوش :

 مكبوذ وذ ن« هللا ىلا اون سشانلا الق نماثلاف ذاممماقف 5 ديبعو ونا تام نسانلاب صف نسانلاب لص ذاعمايلاق

 0 منزاام هللاو لجر ميج هلرفغينا هللا ىلع اًهَح ناك الا هذ زم ا هللا قلي ال هللادبع نافاحوصن هيون

 ا ةقاعلل ابحدشاالو ةلئافدسبالوازذصراالو ارمغلقا طقادبع هللادابع نم كثب ا

 لصفذامسمدقتو ةديبعوأ اهجرْخاَو سانلاممتجاف ادب اهلثم مكيلع لب ١ هللا وفهملع ةالصلل او رحصامب هللا +«رهياغ

 اج رعو هلال ايمو ينل كلانعلاو صاعلا ن ورمتووه هريقذاعم 050

 لاو ث دك تّومْسا نم ىنقحلين ا فاخاالطاب لوقاالو كيلع نيننال ةديبعابااب ذامملاّف بارتلاهيلعاونشف

 اوزتم 1 اوفس اوقفنا اذا نيدذلا نمؤانوه نضرالا ىلع نوم نيذلا نمو اري رعكنلا نب ركاذلا نم تملعام

 اء ريكا تاما نوصغب .ونيكسلاو م لا نوتمجزن نيذلا نيمْضاوتملا نيتبخملا نم تنكو اناوق كلذ نب ناكو

 ننبرالا# ةدسعأبا" دو اعو كلامنءنادممن. دلاخنر روثان ىدقاولا ان «يتوكّذاشلا ناملاس 9

 0 نيتبنثلاءرا ىنحالاوط ةيحالا فيفَخ هجولا قو رعم فيا

 ةرمض# هذ

 [!وناون سانلا امي لاقف ساننلا يف ذامم ماّف حارجلا نب ةديبعوبا تام سانلاب ذاعم ليصف سانلاب لص ذاعمإ

ُ 
 ار دص رااالو ١ رمث لقا طقا دبع هللا دانبع ترم تيأر , ىلا معزا ام هللا و لج رب متم دق نسانلا اهم /

 و
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 « (©) ج »4 ةناحصلاةف زمم ب اتك#» 4« + » . ١ < ضخلتلا مم كر دتسلا »

 0 ١ « ةديع واو |

 نع ٍلسمنب سيق نع ىثاطلا ذئاعزب بوا نع نايف ىديجلا اني. ىسو» نيوشد انيذاديمح ئ ىلع# انثدح »

 كيلا ىل تض .عدق هنا ةديبع ىلا ىلا رمع بثكف ماشلاب» اب ولاعقو املي رم باتك انانا لاق بابش نبى راط

 هيلا بتكح م.لاق نيقابنأ وسيل موق هان ديرب نينم ْوَلا ربما هللا محرب ةديبعوا لاف اع كيىلانغ الةجاح

 عجرتسا تاتكلا أ | أرق ايف مهءاضا ىذلا: نع ىف بغرا تيل نيليلا سبويج نميفيج فا ةدععدا
 صرا ىلا ةيب وةَميمت اهم اف ندرالا ضرا.نم زوظاف ةيزملاب هيلا بتكناكوال لاق ةديبع وبا تام سانلا اقف

 هير عنو هكدا دقايف ليح رلاب سانلا يف نذا ه«داتمرسا ةمزملاب ب انكلا هانا يق ةيدنةه زاب يشب

 اذه ةاوره سانلا نع ءابولا»مجرو ةديبعوا تامولاق ىغا ضادقالا مكءاد ىراام 18 هلجر ثث زرغلا يف

 * ةرع بيجت وهو تاق : ميلك تيرم

 ندي ديعاناهّللا ديعانا نادبع انآ هجوملا اانا كرابلان القاقرلا باك يفئىرابسلا هللادبعوبا# ىتربخا »

 لسرب بج نب ذامم ذخا لاق ىئراملا ةريمع نب ثراملا نع منغ نمحرلادبع ىتادح بشوحن رهش نع ماا رم

 هناك هلق قحسرع ةملخ ةديصوا كرانيربل دنووف فيك هلأ حا رجلا نب ةديبع ىباىلا ةريمعنب ترا

 « معتلارح اهناكم هلذاب بم امهنلاب هلقديبعوا مسقافاهأر نيحانم قر مو اما

 0 دلاخنب ورم اني ىف اهسلا دتيزو ورم انني انا ىنسيعنب .قريغلب لمؤملا نب لع# يبربخا »

 اق ةديبعوا نءطامل لاق .ىربقملا ديعس يلا نع لس لفون كللادبع ىتثدح نامع نو رمينبا

 مفد» :

 نعةبواعم نب ريهز هاورو قاحساىبا نع ىدوعسملاهاور اذكو (تاق ) ةديبعوباو رمتو ركبوا ل! ل وة
 0 ا ءصوح الا يلا نع 5 قاحس ا ىنا

 مقو املرمع باتكأناب لاق قراط نع لسمن يميل بوا نع نايفس ان 4 ىديجلا "

 نينم وما ريما هللا مجرب لابقف امع كلي انغال ةجاح كيلاىل تطرع قيل ةديعب الا بنكي م اشلاب ءابولا

 باتكلا ًارقايف مهم اصا ىذلا نعيسفنب بغراتسسا شيج ىف ىلا هيلابتك مث نيقابب اوسيل موق ءاب ديرب
 ةينو ةقيمم اهناف.ندرالا ضرا نم روظاف ةعزملاب هيلا تك ناكو ال لاق ةديبعو.ا تامب سابلا لاف عجتسا

 هيلا مدق اف ليحرلاب ىسانلايف كرذا هيدانم سما ةمزملاب باتكسلا هاناايف ةيدن ةهزت اهماف ةيباجلا .ضراويلا

 هنا ور# سانلانع ءايولا مفرو ةديبع تابوت اصادقالا كءادىراام لاول منئنوغلا ف هلجر عضو هيكريإ

 تا بحي وهو تاق

 [ ثراملا لسرن ذامم ذخا لاق ةريمتعز: ثراحلا نع منغزت نمحرلا دبعينثدح ريش نع ما مرطب يي ديجلادبع »

 اممقرفو ايام ماكو هنك ىف تجب رت هنمط ةديبعواها راف نمط دقووهفيكهلأس ةديع ىلايلا ةريم نا

 » منلار محأ 5 بام هللابهل ةبيعوأ ميتا أهارنيح

 |ةديبعوا نمط امللاق ىربقملا ديعس ىبانع قحاسمن لفون نب كلل دبع ىتادح ىنامعلا دلاخن 4 ورم ف

 ركذ#

 محا نجلا نب ا و

 تدل
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 # 6 متسم 6 0 د

 _ <60جإ»ا  «ةاطملاةرس باكو 4+) 4 ضيتفلا عم كردتسلا»
 [نيعب ن كلاب باني ىرسسلل بيبمن يلعب نسما انن هتلأساناو هبولاب نبدحن دما ركب وبا ىنادح)
 ناوزغنب هبتع هدج نع هنأ نعزا ورع نإ هبتعنل ميعل ربأ نب ةبتعان نيملس الل اضفلا ننرمج صفح وأ 0 ىلا كلا

 [فاوزغ نب ةبتع انتخا نبا اولاق كريغ نم دحا م اذنه نب رتلامو لاق لسودلو هيلع هللا لص هلل لولترفا

 |[ لجان م ا ٍدهو ةريثك,هلئا جاما اذهيفناوزم نب ةبتعرك ذ مهم موقلا تخانب انا لاتف

 اشي دح كل ذ نمانبتك دق و ةزب نع ملسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر نعناوزغنإ ةبتع دياسمو هلئاضف

 ٠ «باتكلا اذه طرش نمي الغلا نكي ناو ةرك 1 ذانافادج هاني رغتسا

 نب رمتابا نمجرلادبعا.ءينالغلا ايرك ز نب دما نادمهم ظفاحلا ميهاربا نب ديبع نبدمحا رفمجوبا  هانن دح ف

 هللا لص هللا لور تعمسلاق هنع هللا يدر هبا نعناو زغنب ةبتع نب ناو زغانث ىملسلا ل ضفتلا نب رمتانت ةلبج

 ظ راثلا خرم اهدييقما:ويتلادمجتم يلع بذك نملوق لسو هلآ و هيلع

 هج ع

 4# هنع هللا ىضر حارملا نة ديبع يا نقانمركذ هبح

 [بوعس انيىتال ديصلا ديزينت يلع نب نيس اا ار وراه ن سوق اس لفحلا ذاشم نب ىلع # انثدح

 ]نب حالا نأ فادنج نأ لامة ديم والاف راين“ قالا نادم نفيا ىتادج ةعضن مهارا نا

 | ن لسلان(١ ؛)رباج تنب منغماهماو ةنانكنب رضنلانب كلام نب ربفنب ثراملا نب ةبضنب بيها نب لاله

 ٍْ *ربفن ثراحلان ةعبرو نب ةريمتن. صاع

 الر انالب سيشل ووو هللا جاوختوبلا جاوب نبا اجو
 ْ «مالسالا ةديبع مآ تكردا لاقو

 رملاق لاق ميجنيأ نبانع نايقس ان رمتىبا نبا انن بلاطينا نب ميه ارب ا انن ىسيعن يلع 4 انيدح 9

 ةديع نأ ثمل ايد ادام اتب نتا صحا لا نيش مهم جر لكل اون هال هع هلى 4

 «تدرا كلذ لاق اريخ مالسالات ول ! امن ةلاؤلاف حا رجلا نبا

 يل ع كلتا قار نافل ةطنبع ولا انا باف نت دمنا قاحسات حا ركيو( 4 نبا
 رو ركش لآ و ل لستو او هيلع لل لم هللا لوسز باح نم يالخا ناك لو ادع ناك

 باو ٠١ راج منغ تن ةنيمادما سرذهتلا بيده يف نكل لوصالا يو اذكه(١)

 نم دحا مكيف له شيرّل اموي 0 الا ا ل ا

 ٠ هدخلو لظم هداتع انسا ( تلق ) ادج بي ب ف مع ناوزغن ةبتع انتخا نا اولاق مك ريغ
 نسيلو يالغلا دم هيف رخآ ثددح

 هك حا رج! ن ةديبع وا زو

 » ىربفلا حارملا ن هللا دبعز صاعوه قاحسانبا لاق

 ةلالث



 «0ج» 4 ةناحملا فرم تانك « 911 .٠ # ضميخلتلا مم كر دتنلا 9

 |[تاماغا ورمح نبا لاق مك هعاتع رم لعدن وس همالغ مدقق هنغ هللا ذر باطخا :ن رم لبقْن م !ميلعايلاو ؛

 م نيس و مبان نب نباوهو ة كي لاقو وةرشع سمح ةنسناوزغ نبةبتع ]

 مسمار ديدهش ناوزغ نب ةبتعزا دوسالاىا قرع ةييبل نبا انثيفا انث ةنالعوبا انس رفمجوتا 4 ايربخا » ْ

 ْ ْ 2 لسوهلاو هيلع للالص لال وسرأ

 ةبيتق نب ليعمسا انا قاحسا نء ركب وبا (انربخاو) مانغ ن ديعاش مرادىا نب لد وبا 6 ىتئادح لف

 ةئدع توست عبس هلو تاموة هيلا ناو 26 ةتع تام لاق 2 هللا 3-3 دات (الاق)

 # هنعللأ يضر

 دمحا ( انربخاو ) دلاخن ةرفان مسن وا انئىرافتلا مزاح دمسا انن ةفوكلابقاييشلا لعزيدمح 4 ىزبخا |٠

 (اندحو ) كالهن كيم ع نع دلاخنب 30 ميكو اننى يف ١ دح لينح نب دمحانب هللادنع ان ىبطعلا راعج نا 1

 نديم نع ىسوم نب ناملسان قزم نسا ان ل را فول ببال

 تنذ١ دقاس دلان ناف دسباما لاقمب هيلعىنثاو هلل ادمح نا وزغنب ةيتعانبطخ لاق ىودعلا ريم نب دلاخ نع لاله

 0 اد ىلا اهنم نولققتتم ناوامتحاص اهطصي ءانالا ةبابصك ةبابص اهنمقياعاو ءاذح تلوو عرب

 رعقاش كلو دءامواماع ن نيعبسأم ىوبيف منيجر ريفش نم قلي رحل نأ ال ركذ دق هلذ عرضخام نع اهماولةتاف

 وهو مو هيلع نين *الوةسل امه ةنجلا مد 0 كذ دقو متبجمفأ هن المثل للاوق

 ا مامطانلاماسودل وهيا لصةّلا لوسر عم ةعيس باسل ارد م( احرلا نم ظظيظك"

 2 تيرا 5 الا سراف 1م نا كعس نيب و ىبب يك هدر ت 0 انقادشا تمخرفا ا :

 0 5 جتسو 0 َّ تقات اللا طق 0 سفن يف

 * هأح رخو أو لماط ع اع مص« ي كيعن: ءارمالا

 ١١ ماح ذزالا نم لما
50 

 ٍِ 0 ايطصت ءانالا ةنايصك ةنأ مص اهنم ىق َِ اعاو ءاد> تاوومرصب ديب دق ايدلا ناو كعلر امال

 1-- قلب رعد لا رك دق هلاف كرضحم ام ري ايدلا ن ل اهل لاوزال 0

 ا ميراصمنم نيعارصم نا انلركد دقو متبجفا هنأ كسار ارنا دبامو اماع نيعبسامىوبيق ة منهج

 : هللا لوي سروم ةعبس عيا كيا , دعلو ماحزلا نم ظيطكوهو موب هيلع نيلأيلو ةةس نوسررا اخنيب ةجلا |

 للا د يبن اتممشف ةدر تطقتلا يناو انقأ دا تحرق ى> رجشلا قروالا م اء ا مضلل او ةم لع هللا ص

 حيبصا الا يحدحا 2 لاا م حبصأ 1 اأهفصت دعس رز ضل أممصن اننا 8 مالسالا سراف صاقو يان كعدس

 طق هوس نكلمملا ماو ١ ريغعص هللادتعو امهظع قش اف 5 روكا نأ هللأن د داوع ا أَو ر اصمالا نم رصم ربما

 ١ هب ع نئاوفادأل نا ةبنع انطخلاق يودملاريمتنب دلاخنع لاله نب ديمي نعت 4 هزيغو ةرقط

 3 2 نب هبتع ةبطخ 00



 نك

 #4 0 0 00 را

. 

 اناس

 5 ف هاهو

 هشع نو

9 
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 «(0)ج» © «ةلاحملاةفرمم باتكإلا  «؟.) ه4 تس مم

 « ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسو وزمن ليفطلا نو رمكر دا دقو السم نكي منا هاج رخع لو

 ف, رط نبو رمج نإ ليفطلا ن لو رمعو لآق رمي نب. دممشان”نينسحلا ان نسحلا انث يتاهصالا هللادبع وبا  انيدح

 يف ضب مس وال اودع هللا للص هللا وسر عمو زم نب ليفطلا ةءوناناكو ي دزالا ةبلعث نب ضاعلانبا

 هعمو ةماملاىلا نيملسملا عمراس مالك جبن ضراو ةحلظ نم نوملسلا غرفىح دهاخل جرخ برعلا تذرا

 نرب رم دنعوهانيبف ه دب تدصو لبتسا مث ه ذب' تعطقو حرف ليفطلا نب ورم جرف ليفطلانب ورم هنا
 ىتح هقوذا النلاو اللا لجالاقك دين اك تي كلامرمع لاف هنعىحنتف مامطب يفاذا هنع هللا ىضر باطملا

 عم هنع هللا ىضز رمت دهعيف كومريلا ماع جرخ مث كريغ ةنجلا يف هطعبدحا موقلاامّللاوف(0)هيف كد طوسن

 * هنع هللا ىضرا دبش لتّمف نيملسملا

 4[ هنع هللا ىذر قراقلا دغش ركذ وح

 فرارقلا اوم نذلا ةتسلا دحا وهو ديزابا ىنككو ئراقلا دعس هل لاقت ى ذلاؤهنو ديزنب ةيمانب زنا

 لاس قالت محلب اك دهاشلاو قدنملاوادحاو ارذيدهش لسودل 1وهنيلع هللالص هللا لوسر دبعملع
 # هنع هللا ىضر ةنسنيتسو علرا نبا وهز ةاردل لسة تن اينو ةيسداقلا مو لكو لدول ودلع

 د6 ةزصنلا رصب يذلا ن | وزغ نب ةبتع بقاتمرك ذ وح

 ناوزغ نب ةبتعلاق ةو ع نع ذوسالا ىلا نع ةعيملننا انئىبااننةن الع وبا اننىدادغبلا رفمجو ا  انزيخأ
 نسق نإ ةفصخ ْنل ةينياعطاب وؤفتم ترزام نب ثراحلا نب كلام نب 5 بيهؤ نإ رراجنبا

 هزاز نب رضمنل ناليع

 هللا ىضر ناوزغ ن ةبتعركذيف هخويش نع رم نب دمج انث نيسحلا انث ندحا انن ةطب نب هللادبعوبا 6 اندخ »

 ةرصبلا ىلا .. فة كل ( يف طالع نا نيرمم ةفالخ ىف تامو ةرصبلازصب ئدذدلا وهو

 انلاو 21001 طلخم ىا هيفكدس طوست ىح )١(

 * للسمع حي تح# لعفف رؤربم أب انراعش لعجاو كتتنميم انلمجا هللال وسر اب انلقلاق

 -ه( ىراقلا دعس زه»خ
 « ةرشعت س ةنس ةيسداقلاءوب لثق نيزدبلا نم ىراصنالا ديز وا نامالانب ديبعزبا وه

 ده نوأ ح1 هرب ةبلط وح ١
 * ناليع سيق نم نزامو نزام نم ةرصبلا رصن ىدلا
 * نيروكذلا ةامرلا نمزاكو ةشرحلا ىلا رجاه مالسالامسدق اليجج الاوط ناك 4« ىدقاؤلا لاق »

 ْ دانسالا ميج ةروزالا يعول الكدشالا راعشف لسوهلار اوهيلع هللا لص لعففرو رئمانأت راعش لمحاو كتتميم

 ٠ 3 رجاهتو مالس الأ مد ناكو الينجالا واط الجر رك ذ امفناكو ناوزغوا ل اقو هللادبع ونا هتينك (اولاق)هنع

 ملسو هلآو هيلعللا لصهتلا لوسر بامتسا ا زوكذملا ةامزلل نم ناكو ةيناثلا ةرححلا ةشبْحلا ضرا :
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 _ 240 جاط ١ 4 ةاحضلا ةفرعم باتك لف: «3ه.» .. . « صيخلتلا عم كردتللا»

 هناركذا لاقق لسو هللاو هيلعّشا صلال وسر نمرك ذه *ىيشىاد وعسمن ..ةبتعن هلا ديعىبا تلأس لوقت
 « ةكربلاب تب رذلو ىلاعب دو ئنأر حبضو مرجحيف ىتساجتاةئسا دبتوا يساحنألاو ىف ذخأ

 هي هنع هللا ىضر ى وادملا ماختلا مين بقانم ركذ زج

 هللادبعزب بعصم تعمسل وقى رمهملا تيبشن يلعن نسما تععسه.ولابني دما ندم ا وا«ىربخا»

 نب ىدع نب بوعنب ديبعزب فوع دبعنب ديسانب:دلاخنب هللادبعن ميم وه ماحنلا مين لوق ىري ىلا
 هللا ىلص ىنلا نال كل ذ هلليقاماو ماحنلا هللاقت يذلاو هو ةشبخلا ضرا ىلا رجاهن مم ةرجملا لبق لسا بعك

 م. تروصلا ةيعبلا و ةنملا ف مين نم ةمحن تءمسلا لو هلاو هيلع

 دهشتسا نم ةيمسلىف ةورع نع دوسالا يلا نعةعيملنبا اننيلا انب ةيالعوا انن ىدادغبلا رفعجوا 6# انريخا ف

 (انبيخ) ة رششع ثالث ةنس كلذولاق مادنلا هللا دبعنب معن سكن ي دف ى.نم م شل رقنمن دانحا مو موب

 هةرشع نيخةنس نجريفاديبش لوم ريلاموب لتقماحنلا ميعن نا رمتنب دم نع هدانساب ىناهصالا هللا دبع وأ

 هللادبعنع عفان نع مب رجب انا قازرلا دبعنب ميهاربا نب قاجنسا انن ةكم ينامنضلا لعنب دم 4 ين ربخا )»
 تينمتف ينال تحن اناو دربامف ةليل لسو هل او هنيلع هللا لص ىبنلاز ذؤم نذالاق ءاحنلا يعن نع رمح نب

 « هاجرخب ملو دانسالا مص * جرحالولاق غرفايف جرحالو هباسل ىلع لامن هللا قلي نا

 هه[ هلع هبا يضر ئم و ديلا و رمت نب ليفطلا:تيقانم رك ذ
 نبليفطلا لسا لاق رمتنب دجاتب جرفلا نب نيسلبا ان .مبحلا نب نسحلا 9 ىف :امصالا هلئا دبع وا 4 انب د 0

 ىلار جاه ىخاماممملز " لق سود ضرأ نمهموقملا عج مثةكع لسوفلا او هيلعّللا لصمللالوبسر عيتوور 5

 مليوهلاو هيلع هللا فسم هللا لوبسر و هموقنم هعم لسا نيم دقنيح دنملاو دحاو رد دب ةنب دلا

 « نيملسملا عممملمبساف رييخم لسو هللاوهيلع هنالص هتلالوسن رب قمل مثيب

 نيل ديعان ىورفلا دمر قابيسا ايم دج نب لضمان ىتعلا نمح رلا ديعنب مساّلانب دم « ين ريخا وو

 0 للا ىذرو رم نإ ليفطلا نع ىبب و دلا نوعىانب دجاولا دبع نعيم وزخملا رفعج

 هللا دبع نوعنب هللا دبع ْن نوع ن ىسوم (هاور) هلك بلاي يتب رذلو يلع ةفييملا حمو هرجج يف ىنسلجاف

 نم ركود * ىشيا ةبتعنب هللادبعىلا تاس لاق هللادبع نب ةزم ىلا تعمس تلاق هن دج نم ىدومسلا

 0 هرك دف كد لاق ملسو هلو اوهِلِعهْلا لص هللالوسر

 -[ كومريلا موب لتق «ىودعلا م احنلا مييعن ز9:-
 اناودرب امفةليل لسودلاو اوهيلع هللا ىبص ينلا ل نذوم ن ذا.لاق ماحالا ميعت نءرمتنبا نع عفان نع « مر جنإ 2

 *«ميرحص «#«جرحالو لاق غرفالف جرحالو هباسل ىلع هللا تلي نا تينمتف يناليتنمم

 ه4 ئبن وبدلا ليفطلا زو

 دل سم ل 60 مج طا < يوت تدل سم
© 
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 كي 2 2

 رمت” و 4 ا
 ورم نب لبقطلا نع يسودلا نوعىبان دحاولا دبع نع ىو فعج نب هتلادبع انن <« يورفلا ّق ١



 «(6)ج» - «ةباحصلا ةفرمم باتك» 4 5+» ١ « صخلتا عم كر دتسلا»

0 ّ 0 
00 

 2ك يرسل نإ

 ؤظ هرم

 نعي يثدح ةبتعنب. ةللادبعنن .فتوعانث دوعسم نب صاع ىن ىرنملا نادعموبا .ان ” مصأع وبا انثث يبراملا |

 (11 هيلع » تاصف ا دعما باطما نيرمير ظنا دوعسمنب ةنع تام ملكا مناقل نع سيمعلايفا

 هللادبعام لاقي ىهزلا نع رمعفانا قازرلا ديعانث لبنح نب دمحأ انث هم نب لضفلا انثلم ا 5 اريخا د

 كاسب كييعس عري همحاتن ىزارلا ةعرزوبا انثئىزارلا ديعس نب دمحأ نب دما تل !ارفمجوا 3 اند ,

 هللا لص هللا ل وسر م افلا هنع هللا ىصر هان نع دوعسم نب هع نإ هللا دبع نع كاس نع ء سبقيلا نإ ورك

 ناطيشلا ءاحلامذ ةداضلا ىصقنيح موعلان م لخر ةلاتق همادق هدبنىوهاف ةادعلا ةالصلصب لسودلا اوةيلع

 * ةندملا لها نادلو هه ف وطي تح دحسملا ىراوس نم ةيراسىلا هتطبرأ ةلدخاولو هنربتاف

 [دوعسمنب ةبتع يفوت لوقي ريكخل نب ىبحن تععسىينشوبلاهللا دبعوبا ان ماغ نب هللا دبع # يتربخا ل»
 ْ « دحاو ثيدخ هلو نيعبراو ميرا هنش

 ٌ دم نب هللا دع ابنا ريهنز نك ىبحت نإ دجأ انا لففالا لعوب نيكي وب | هركذ يذلا .ثيدملاب 5 ابدع 0

 يلبعنا هللالوسراب تلاقف ءادوس ةيمابلسودلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىلا 8 تءاج لاق ىدحب

 هكندافلاق هللا ر تلاق كب رنم لس و هل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاتف هذهي ع زجتفا ةنمؤم ةبقر

 ٍ مب رق من تاق هللادنع نم هن تجامع نب ىو شا ناصتخ لاق هللا ل وسر تنا تلاقابا نم لاق مالسالا لاق

 «.هنم عمسو لسوف .اوهيلع هللا لص ىبنلا كر دا دوعسم نب ةبتعنب هللا دنغو *|هيةتعالاقواه ررظ ىلع

 ن هللا دسعن نوعنب هللا دبعنب نوعنب ىسوم ب . لاصنب نامءنب ىيحننا ىدادغبلا رفعجوا ان 0 »2

 هيلا ديعنب ةزمح يأ تعمس هبتعنب هللادبعنب ةزمح تنب هللا دبع ما 7 كح ىلا دعي دوعسم نب ةيتعنب هللا دبع

 لوع تملسك )

 . هم هيلع تاصق تءاؤ ديعمارم رظننا دوعسم نب ةبتعتام لاق مساقلانع 6 سيمعلاوبا »»

 ريكب نب ى يح اما وفارس تام نكحلو ةبتع هيخا نم ايدنعىلع | دوعسم نباام لاق ىرهزلا نع # رمعم

 #*# ثلدحع هلوئيغنراو عبرا ةنس ةنثع تام لاف

 .[هلاوهيلع هللا ليض هللال وسر ماك لاق هان ع دوعسم نب ةبتعن. هللادبع نع كاتس نع سيقيفا َن «ورع و

 | نم ةيراسىلا هتطبرل ههذخاولو هنرهتناف ناطيشلا ءاج لامف لئسف همادق هد ىوهاف ةادنلا ةالضْمب سو

 ا : : « ةندلا ل ها لادلو هن فوط, تح دحسملا ىراوس

 لاقىدج نع ىبا ىثدح ةبتعنب هللادبع نب .فتروع انب ىرقنملا دوعسم نب صاع نادعموبا ان « مصاعوا اف
 مده ىنع ى نجتفا هنمؤم هبقر لع ف ا كتلاّمف ءادوس ةمان مسوهل اوهيلع هللا لص هللال وسر ىلا 0 تءاج

 سا نيلصتق لاق هللا ل وسر تنا تلاق انا نف لاق :مالسالا تلاق كن.داف لاق هللاىبر تلاق كءرنم لامف

 دابق كاتو امري برضف ممن تلاق هب تن تئجاع نرشو

 يدادسوأ يب امخ اناو يثذخا لسوهل اوهلع هللا لص يلا ترا ركذالاق دوعسم ن ة هبتعن هللا دع « نعو » ١

 نجلا



 ببسي

 تايب اول بلا 0 هن ا ا ل ايل اا

 ديوتي ردم بسس و ورمل نسج

 «(0)ج» . «ةاحملا ةرسسناتك» 2 4009 ' ١ « صخلتلامم ك ردتنلا »

 لاقودانا هاطعافا رع ميكح نت 02 لسوهلآو هيلع هللا لص ىنلا ضر قتساف هاَضاَقَس ةانافرك لسودلاو

 ذخايالةما ىلع محرتال هللانا ٍنونم وللا هللا دابع لمش كلذك لاق“ ايرثغزاكدق هنكلرع ئدنع ناكدق هنااما

 *تعتم ريغ هقح مهنم فيعضلا |

 سه هنع هللا ضر ىرمهزلا ض أع نب دم بق انمرك ذ ذ زيوس

 ريناد دازز هللادنع اني كا باع يوم :بدمح ندمحا "لميا بي اطقحو

 6 ا وسم م اج

 *« ةروع فشاك ىلاهللارظن. الو رييكلا ةرره ا سك يصلا وص ةموح رق < ا

 [ |عنع هللا ىضر دوعسم ن هللا دبعىنا دوعسمنن ةبتعرك د زو

 ىلا رجأه نميف ةورعنع دوسالا ولا انن ةسعيملنبا انن ىلا انن ةثالعوا انن ىداذقبلا رمعجوبا # انربخا ف

 «|هنعهّللا يضردوعسمن هللا دبعهوخاود وعسمن ةبتع بالكنب ةرهز ين نمهنعةللا ىضر رفعج عمة شيلا ضرا |
 ذو انب ديري دواد انب قتلا ق احسا ن دمانا لف احلا ”قاشسا نشد ازا: اقفال نينو قرع ا »

 هللادبع 34 دوعسم ن ةبتعىباتاماملاق هبا نعدوعسمن ةبتعنبهللادبع نب نوعنغسيمعلاو | انث ةعيببرننإا |[

 بحاو ثلاثلاو لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر عم يبحاصو ىخا لاقف 8 هلليقف اعنعّللاىقردوعسمنا

 نع ىدوسملا مناقلا, ّتمئاه رضنلاوا ان ب بلاط نان يبان لدا بوب نمل 5 دادح |٠

 - ىرهرلا شايع نب دم زطح 0"

 0_0 00 يا نب درب د نع ناو تل :

 رينصلا ةروع ةمرح ناف هبروع ةمرح اوطغ لاف ةقرخيلعو ىرخصيف سو هل.او هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا

 «ركنم هنتمو لظم هدانسا (تلق) >ةروص فشاكيلا هللا رظن. الو ريبكلا ةروع ةمرلا ا

 ه2: د وعسم نإ ةبتع ]وح :

 * ةشبللا ىلا رجاه نم هللا ذبعوختا!|

 دوعسمنل هللادبع و تسمىنا تامالل 5 ها نع ةبتعنب هللادبعنب نوع نع سيمعلاوو ا انن ةعسر نب: دمم |
 ناكأم آلا يلا سانلا تحاور كللفاو لسوف اوهيلع هللاٍلصهَللا ل وسر عم ىح ابصو حا لاَقف <بلا هلليتخأ

 مع هقلنتتا (تاق) ع نم

 نإ هب 5

 ةمرح ةمرح 8 « ضاغنإ ا 9

 صلاة روع

 ا

 3 هروع ةمر

 هيك

 4 ع ضايع ا ٍِ

 هي



0 4 

 7 م0 ل 6 ىوقلا نم

0 | 

 ةم
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 ت

 «حيتفلا لبق لاف | ٠

 «باطملا ربع هلع ز !دونب قو هيلا هسا باطملا دبع ع نب ثراحلا نب نايفسوا 1ْ

 ٠ قضايخلتلاعم كاؤدتنللا» .٠  2م ةلاغطملا ةف رس ب انك .« 4 «و> 1 .٠ جالا 8

 .[قيلا ادمان تلاط ىبان ميه اان ( الاق )هيقفلا ىموم نب .ننسحلا وناؤ ىرينملا ايزكز ونا ةيلاندعت أ
 تكل اذليا ن :نرايفس يبا نبهللادلبع نع برح نب لابس زيلع ةبمش ان نفعج ندم انب( الاق) راثنندمجو

 نطقت اف هاضاقت .هانافرك سول اودع هللا لص ىنلايف# لجرل ناك لاق هنع هللا ىذر هن هسانع باطلادبعناا

 الرثع ناك ه كلو نوع ا انيءا ناك اططااعا لاقؤتةاياداطع افارمت ميكحأ كنب ة ةلوخل نم لس و هل اوهيلغتللا لش ىنلا

 (زوعت عتمتم ريغي وهلا نمهقح مهنم فيعضلادخايال هما لع محرت تال هللاناو نونمؤللا هللادابع لءش كل كلذك لاق

 كمف ردنغ رتغ ةيعش» نع وه ذان سامع و دحأو لا ثب ديلعا اةهريغ و هلو هيلعّسا بص بلان ءنايفس ونا 0

 هابل نةكرفم عمانكل د كاهس نر ءةبعشن عيبا يتربخلا نادبع انا هجؤولا ونا انا.ىرايسلا سابغلاو ا هالربخلا

 عدس لو هركذف سوال 7 او هيلع هلام ىلا نع تنراملا نب اناس يفا نع ثدحت اخيش تممسف ناتجس

 :. ديول ل . * ةسا نع لايفتس يلا نب هللا دبع

 لاقرس مب للان للاديغ ن ثتعصمم انب قرملا قادنسانب ميهار زر انب همولأب ندا ندم ركبوا 4 ىلدح

 خب ثزالاو تايفس وا كتلطملا ديعنب ثراحلا دلو نم م ملسو هلآو هلق لص هللا او رو

 هيلع هبا لص هللا لال داغر لهاريخ + ةرهفلا ل سوم او هيلع هللا ص هللا لسز هللاقو ثاطملادبع

 00 او هنلع هللأ لض هللا لوسر مصربصو ةنملا لها ن نايتق ديسهلا لس هلو

 نم الولؤنث مطقف قالحلا هقلح لاقوة! لو راب رانكلما نا لاق اذنه نم لاقف حب حيبضلا ةنامتيف لسوهل وطقم

 يعم ل فا

 لاق رددنلا نب ميها ران ننونواى ا قع دخت قاحشا نأ دم“ انا ظفاملا بوقمي ن نيسحلاو ١« « ىل ريخأ

 الا ثدي لح و نامغوب هللا دبعان .اهيغيفل دمحا انو رع ىل ىبح ا 0 نب دم سايملاوبا# ىب ربخا

 0و 00

 © زادجما ولع ة رحمة نم ةلبب نب نام هبسب مىذلا خلا نانو متعمريضتجم يستلاو م همجح

 : « دان.ءالاىف نايقمابا ا مهلا

 | انلرفمج قب دمحشاتن( لاق )رادنبو ىسومولا ان بلاط" ىبانب ميه اربا انث 'ىقاهن ملاص يدمج م هانربخا »

 هيلع هللا يصنلا لوب رى لجرل تر اكل اق' بلطملا دبع نب ثراحلا نن نايم سيلا نب هللا دبع ن نع كامس نع ةبعش

 117 5 ! ممم ٠١ هملقن ىذا هبيصي نا ريغب ىا متعتمريغ ع ")١(

َ 

 !«نايفس ينا نع خدش ىنادح كاهن نع لوق هريغوردنغ ىوتس هدانسا مقتل#ثردحلاهاضاقت هاناف رع سو هلاوأ
1 

 دمع زج 0

 ا وهز امل اشا يأ ذو نر خبشل يف كالذؤ قياسي مدلا هع اقر ,ملذاهسأر

 : ةاع هللا لص يتلا ىلع لحرل 3 لاق هنن نعثراحلا نان أيس يانا هللا كبع نع 0 مب نع #« هبعش ٍّط



 0 ل ا د

 تل

 «(0)خجطظ م ةءاهملاةةرتسباتكط ٠ «0هه» ١ « صيخلتاا عم كار دتسلا »
 ربقو باطما نب رمع هيلعليصو نب رش ةنس تام لامت'و ةليل ريشغ ةنالث الارهشا ةمبراب ثراكلان.لفون هيخاأ
 مالسا تركذ دق مايا ةن الثإ توع ترا لبق هسفن ربقرفح ىذلا وهو عيقبلاب بلاط ىبا نب ليقع رادف

 2 مدت اف 2 حتف يف نار مسىلا

 ثراخلان , نايفسو.ا لو رذنلا نب ميهار اقسم فا رملثلا اهم و :لضنلا ان لمؤلا نب دمحم ين ربخا ف

 *باطحلا نب رمحه يلع لصون زشعةنس يفوت ةزينملا همسا ب اطل ادبعنا

 نع ةماساونا نيدو نيعمنن ىيبي اسس ىو ودل دج ننسابعلا تمس بوتس ن دم سابملا بأ 4 تممم»
 هللال وسر يلا وي 0-0 ٍتاطملا دبع نب ثراملا نب نايفس اانا هسا نع ةورعن ماشه

 سسناللا يفك ناك ايفل ان دج ناكو لس هل اوه للا لص

 نع ةملسس نب دامح تل كر بوعي نب دمج هللادبعوا « اني دح »

 ثراملاننايفسونا لسومل او هيلع هللا ٍلض هللا ل وسر لاق لاق هنغهللا ىضر ىردبلا ةبح ىلا نغ رامتيفا نبرامج

 * هاج رخي لو و سم طرش ىلع حي : لها ريخ

 .:رءةملس نودامجانا نوراه نيديزبانن دوعسمنب ديعس انيو رعين وبحلا دما نيدمح سابعلا ولا انربخا

 ثراملان تايفس واةنملا نايتق ديس لسومل .اونديط للالض هللا وسر لاقلاق هيانع ةو رع ن ماشيه

 ه هيشابانو ليف تاهفهيطقف لولؤلا هس أر فوقع :ع قالحلا هقلخ لاق بلطلا دبعنا

 سابغلا ن نيغك نع يمه للا: نع ايف ان مع ىف نبا انن:يلظملا دنعوي . لع ان ىسيعن يم م انتدح 9

 اياالا هل اهيا 2 /دادتاف نينحمو ملسو هل ا او هياع هللا لص هللا كوسوعم تيدبش لاق هنا نع يطأ ديِعنبا

 اهيكاروهو لسسو هل اوهيلع هلا لص هللالوسر ةلغب ماجلب ذخاوهو باطلا دبعنب ثراحلا نب نايفسوباو

 » هاج رخم لو نيخيشلا ط رش ىلع ميفص» 56 رشااوحن عرسنا يلا ال ناس واو

 * مايا هنالك توغ نا لبق هسفئربق رفج يذلاوهو نيرشع ةنستام لاقت ةليلريشمب ةثالثالا |
 هللا ل ويسر ىلا شيرق بخا ناك ثراحلا نب نايفس ابا نبا هسا نع ةوزمغ نع ماشه نع © ةباساؤبا |

 بديلا سأنلا بج ناكل ساامف هيلعادب دبش ناكو ٍلسوهل اويل هللاٍلص |
 نايةسوا ملسو ه4 وهيل هلام لا لوسسر لاف ىردبلا ةبح ياني رامم يبان رامج نع ةملس نب :# امج » |

 * لها ريخ ثراملا نأ

 نب نايفسوبا ةنلبا نايف ديس منول اوهليه هللا لس هقالوسز لاق + هدا نع ةورمع نب ماشه نع #« دام » |
 * ديهش هبا نؤريف و وا 7 هفلحو 4 مما

 18 هللال ويسر ةلغب 0 2 وهو ث 6 نإ 5- نال 3 هت اردت نينحموب ل او

 *( مخ ) نكر رهلاوخن غرسنا ولأبإل نايتسواو لسو هلا وهيل,

 «ترلالقوتارنع)

 يأ 0 كد ناين ونا 0 سائلا يع
5 

 ردك مست

 « نابت



 9 ب ةءاجشول ير 0 ,

 6 2 د

 4( ج» ١ «ةباحملا ريم باتكط ه4 ١ 4 صيخلتلا عم كرددتسلا»
 ادت كلل دبع ان. بيوقسر نب قيتع ان نيسحلا ن , ميهار اني نا دمب-قاقدلادبزننب نا دبع « يبربخا »

 اا 0 داهيوتكولا هدي ارا رف ةداصدينف نوك ملا ذخا لك كيوان فا دص همحنع ركون

 1 * ةللوط ةججا ذ ناكو هتيضانن هتوزجيو هنونرضي

 1 هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع ةنيبعن, نايفس 53 ىنبادلا ىعن دم اني دعا ْن ' مركحم 03 اع ٍِس

 | هيلع لل لصيبنلا تلأسف لاق موص اهيلعو تيفوت هم !نا هنع هللا ضر ةدابعنب دعس نع سابعنبا نع

 |ةدابع نب دعس ما نا .ثيدحلا سه جارخا ىلع فر اخيشلا قفا دق هاهنع هيضقا نا ىف ىماف ملس و هل او

 * اهطرش ع مم اذه و# هنع هالصي لو تيفو

 ظ سي[ هنع هللا ىضر بلطملا دبع ن.ثراملا نب نايفسلا بقانم رك ز»ج-
 .نايفسوبا لاق رمعندجتاستا جرفلا نب نيسملا انن ميجا نب نسما انن ةطبنب دما نب دم م انن دح )ف
 هتعض را همْناو:ةعاضرلا نم ملسودل اوه هللا لص هللا لوسراخا ناكو مشاه نب بلطملا دبعنب ثراحلا نب

 (هاداعيلسو هل او هيلع هللا لص هللا ءلوسر ثمبايف لسوهلآو هيلع لا ىلص هلا لوسر فلاب ناكمامأيا ةميلح

 00 االول لاس اللول كنب سنا مثع ثكف هباكا اجه و هاجهو
 ملسو هل او هيلع هللا لص هلال وسر صوخش رك كهف لسوهلآوهيلع هلام هللالوسر لاتقل شي رق هيف نيس

 ءاوالاهلوزت لبق ملسو هلا وهيلع هللا لص هللا لوسر قاتف »مالسالاهبلق يف لجو نع هللا تلا حتتفلا ماع ةحمملا
 اف نايفسوبا لاقاينج و ةكم جيف ديشف سو هلو هيلع هللاىص هلا لوسر عم ج رخو رفعج هنباووه لسان

 ا ا وار ةيشيوازب فعاد عادي وسر وخت جا ينج م دبل اي

 وادعو كهل هللار في تامفدقلاق هنع ضراف ثراملا نب. نايفسونا كميناو كوخا اذه هللا ل وسراي سابعلا

 د دملاب ثراملانب نرايفس وا .تامواولاق تاكا قيل تابقف ىرمعل يخا لافي ثنا مان :اداع

 هعأت جدع هك ناعالا د

 سابع نبا نع هللا ديبعنع يسهرلا نع ةنيبع نبا انب ىنبا دملا ىسيع نب دمحشانن دعانب مركم «ان دح وف
 امنع هيضقا نا يف رماف لسو هلاو هيلع هللا لص ىنلا تاًاسفموص اهيع و تيف وب هم!نا ةدابع نب دعس نرع

 « فيعض ىنيا دملا ( تلق )(م خ)
 #4: ناطلادبع ن ث راحلا نب نايفس وبا زهدح

 ييزلا فلاي ناكوامألا ةميلح هتمضرا ىدقاولا.( لاق ) ةعابطرلا نم هوخا و لس و هل اوهييلع هل هللا لص يبنلا معنا
 يرش اوهيلعللا لصّلالوسردنعملب ميتفلا ماعيف م ةاجهو هاذاع ثعب ايف لس و هل او هيلع هللا ىلص

 تمحتقاانيقتلا ام .بنايقم ونا لاق ىدقاولا لاق#انينحو متفلا هعمدبش م رفعج هنباووه لساف ءاوبالالزعي نا

 الار وخاف قسوم اوهيلع تال هللا ل وسر نود توملا دمرا ينالعي هللا واتلص فيسلا ىدسو ىسرف نع

 | تمتلام اهيناداع ةو'دعلك هلهّنلا رفشي تامفدق لاق هنع ضراف كيميناو كوخا اذه هللا ل وسراب سايملا لاف

 نهششا ةميراب لف وب هيخا دعب ةئب دملاب نايفسوبا تامو اولاق باكرا يف هلجر تلبقف ى رممل ىلا لاف يلا |

 ةيالثاإلا



 عج « ةاحملا ةف ريم باتك)ط» © «دعا .« ضريلتلا مم 4: دتنتلا »

 ناكو .: دعاش نب, جر زملا نب فرط نب ٠ ةبلمث نب ةعب نح نب ةثراح نب متبل د'نإ ١ ةدانع نيدف هلاك خاانيع

 ه : / هةدعاسإ قا

 دمج ن ماشهاتت ثعشالا ونا: ان ميهارا نب ماسسان دمج ان لظفاملا قادسا ن اعيوعا وا« ىتدح »|

 نسق ىلا ىلع لبالا ف ل لوب الئاق شا رك تعمم لاق 5 نه نيجل نب نينوي انيطاماب لكلا بئاتلا ا ا

 فلا فالخ ىثخيالا ةكع 7 مرج متم هلا وسلا قبب حط ْ

 لوي هوممس ةيناثلا ةليللا يف تن اكا,قمذه دعس وميعذمس امنا شيرت تنظأ

 فقراطفلا نيح رزقا كورس لبعد ا و » يع وا نا فعلا كل.همب كعدس انآ ا

 فراع ةَينُم سود رفلا:يف هللا ىلع 8 كينعدو. ىدملا: ئعاا د:ىلا:ابجا

 :٠ تحت يوت

 بي

 تدمي

 ] * ة.دابع نإ دعسو ذاءم نب دعس هللاووه نايفسلاق اوحبصا الق

 ا تاق اع لبا ةلمات

 هدأ وف 00 و نيعبوس هأتنم ةغاو ةداع َن كلون جرزملا تايمس أانلتق 9 راهو

 لاق اتق يغرس نخنقازولافيعا نان ناب ويهلا جا نم قال انإةكك ةاماصلا لعن عاطل

 هدا وف طخ ملف نيمبس ها ذيمرو د ةدابع نب دعس جرزحللا ىيس اناتق نحي 1

 ل

 َى دا 59 ملسم نشل ةكزاقع 3 (الاق) ت كتاب: نيدو نئلمطا ن ىذ قاعي اه أدت ذأ داشمن لع ىلا ديح ل

 2 اقسى لابقا هعلطإ نيح لسوهل او هيلع هللا لص هللا كوس ؛نا .هنع هللا ىطر. سنا نع تبان نة أ

 هللا ل وسر اب ةدابع نب دعس ل اَمف هنع ضعاف هنع هللا ىضر رمت ملكل من هنع ضرعاق هنع هلا ى ذر زكي وا |

 (:) داهغلا كرب ىلا اه دايك برضن نا انئرسما ولو هانضحلا رحبلا نخب ىخن نا انبىما ول هدب ىبسفن يذللو
 ِظ ارش ىلع مي اردباولز يح اوهلطناف نيادفلا ملبس كاع هيلع هللا لص هللال وسر بدنف اا

 * هأح رخم ومسمع

 لياعلا ىحلصير ال مهللا لاعأ اللا لا أءؤ ةلما ا نالادعالواذ#ع ىل ته موللا لوم ة ه دابعن كاويدس قالا لاق ا

 *1 همس تألف مجالاو محشلا دير ناكل نط ةمطا ىلع يدان ايدانم ناك ولو هيلع حياصا الوأ

 ٠ وع 0 ةمجمملا نيغلابوةدحوملا ءابلاب داغلاكرن .٠) ١(
١ 

 رحبلا ضو نا انارمانول هد نس ىذلاو ةدابع نب 0 هنع نضع افرمع لك هيا ضرعاف ركب وا

 سانا لس و هل او هليل لال سيوتلا لوين تدنخ نيم دال كزي ىلا جندايك"بترضن ذا انتر ماولو هامل |

 : ايلاؤف لبا تحبانف تاغ نادك تيزي بة هال ايلات مجر لوب ا اعل دوب فلسا

 ؛ هيا نع ةورمعنب ءاكه - . نع ةماييلوإ ان: نا ني رلغل نب يسم لات ايفر تبو وج دم ساي ملاوبا # انيدح |

 0 مدام م

 اردماولر ىداوقلطناف

 ١ ب ل 4

 ب
 0 ئآإ



 2 0 ظ

 داع ن دعس بقانم وف

 هع
 ل

 مح

 4 .ه

 6 م” ضع

0 
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 2 . «ةاحملا نر باتكإو .١ 4.0» < سينا مكر تسلا
 * ةعبر نب صأع نب ب مكح

 لدا عر رفا م همرحلا ةبعكلا بر غال
 ٠ 7 ةيمامقكو لسا فك" © همها روم الا ىف نادي هل

 مرحلايفرفصلا جرعاديهشهنع هللا ىضر ةملس لتقف مورلا داب شورملا هنع هللا ىضرركبونا ثعب نيح ماشلاملا
 * هنعاللا ىطر رم ةفالخ يفةرشع عبرا ةنس

 <[ هنع هللا ىذر ب يقنلا ىجرزملا ةدابع نادعس تقانم ركذ زج

 نإ ةدابع نب دعس جرزملا نب سك نب ةدعاس ىننمزاضنالا نمةبقملادهش نم ةيمسنيف ةورع نعدوسالا

 «اردب دهشدقو سيقوهو هزح نب ةديبعلا ةيراح نب ميلد

 دبش نم ةيمس ةوىع نع دوسالاوبا ان ةعيمل نبا انب ىلا انب ل العوا ان ىدادغبلا رفعجوا ه انربخا 7

 هيلع هللا لص 0 عمراصنالا ةنأرلماح ناك ةدابع نيدعس جرزملا نب بمكب ةدعاس ىتنمو ةبقعلا

 « هريغو ردن موب لسوةلاو

 ىب ىتادح زم نب دمممان دواد نب ناهلسان ةتسرنب هللادبع نب دحام ناضألا هللا دبعوا # انثدح ِِ

 في رطنب ةبلعت نب ةعزح يلا نل . اورو و هدم امال مقا ل

 نموه ناكو ترنانا ىتكي ةدابعنب دعس ناكو رمي نب دمح(لاق) )جر زحل نب بمكب نب ةدعاس نب !جرزمللا نبا

 ممعيج ةباور ىف ةبقعلا ةليل راصنالا نم ملنسو هلو هيلع هَلاِكص هللالوسر اومي اب نب ذلا بلا ديفا
 رود ىنابو مهيلا جوورخلل ن تهت ناك هبارك ذا راب دهشن موا داوجا ديس فتاك و رشعىنثالا ءايقتلادحاو

 » ابلك ده اشملاو قي اوال دهش دقواصت.ر 2 اهيلعزاك دملاه دبدتنل ا

 تعراكو ةدابعنب دعس فو. لاق ريك نإ هللا دبع نب دمت ةبيتقن ليعمسا انا قاحسا نب ركب ولا 0 انريخا

 « ةرشع سخر خا كلذو هنع هللا ىضز رمح ةفالخ نم فصنو نيتتسل ماشلا ضرانمناروخم تباثابا ىنكي ْ ْ

 يفو لوقت ريك نب هللادبعنب ىبحم تمدسى ذبفلا ميهارنا نيد مانت ىوجلا دم نب هللا دبع م ينربخا
 * ةرتثعثذت ةنسناروحن ةدابع نب دعس

 نس قدح قات ا نبا نع زيكب نب :سنولنث نابلادبع نب دفعا انث بؤقتي نب دم لئابملا ونا «انث دحا»

 رشع ينثئايلا وج رخالسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىللاقامللاق كلام نب سمك نع هيخا نع بعك نبا

 هه جارزكلا هش ب يعنلا ةدابعزب دمس ح 3 ْ

 كش نايغس ىبالابقا هملب يح لسوهل اوهسيلع هللا لص لا لودينا نينا عدننا و ةملس نإ « دعا

 هه" 4 + ههيس " ءمؤيق تم ذب“

 | نيمللا عم جرفت مشو هل اوهيلع لا لص هللالوسر ضبق ىتح ملسوهل او هيلع هللا لص هللالوسرعم لزرلف

 ْ دمس ناكنثل ل-سو هلاو هيأع هللا لص هللا لوسر لاف ماقف جرخم لال ابق شوف جو رحلا ىلع مهضح راصنالا

 غ»ذ1010ا0100000ا ] ز| ذ]|]|ز|] ]|ز 1



 «()جط _ «ةاسملاةرسس باكو ١ 4 م13...« صيخنتلاعم كو دا »
 عاش , تمضوف لسوق و هيلع هلل ى 7-0035 0-2 م هللاو تلباف لاق قلخا ورلبأ

 ناخشلاق شا دق# دانسألا حصص ءابع دلسو هلااو هيلع هللا لصهللاٍل وسر لامفاهوبا اهذخاف ة وبنلا اخ عن وم

 ديعسنب دل اخت تن دلاخ ما هدهو هتمومعو هْياب !نع ديعس نب و رم نب ديعس نب قاحسال ث داحا جا رخا ىلع

 للا لص هللا لوسر كل ذدسب تحس لسو هل آو هيلع هللا لص هلال وسر ةرينصاهوبا الح يتلا صاعلان ا

 ( ١ ولاق ) ىنتثلا ديس وباو ظفاملا ىر ذالبلا دمجواو دواد نب ل كلذ ةحصب (ينثدح) هنع تور دقو

 تنب دلاخما تعمسرمتنب هللا ديبعنع يشر لس ع نيت دانجانسىركسملا نامع نب ليس الا ب وبا نب دحابا

 هرقل تاع نم ذوعتب ملسو هلو هيلع هللا لهل لوس ر تعمس لوهت ربكألا ضاعلا نب دصس نب دلألا

 4( ي ىهزلا ةمرخ نب ناوفص ركذ ز-

 ريهز ين نمولاق ىريي زلا هللا دبعزي بمصمان' ىبرملاقاحسانب ميهارا انث هنولاب نب ركب وبا 4 ىتثدح ف
 تخأ ل 4 1 110 ٠6 هباو ةمرظ نب دويل وخا وهوة سرع لكادو نفع نإ حرش ب ل |

 ْ * فوعنب نمحرلا دبع
 نب مساقلا تممس ليما وبا ريشي انث يريبزلا دما وبا ان ماصع نيدحا انث رافصلا َتادبع وبا 4 انثدح 9
 ةالصب اودرب لاق لسوهلآو هيلع هلا لص هللا لوسر نا ةبعص هلتناكو هي! نعرك نب ىرهزلا ناوفص

 « لاقظف الا هللا دبع نيدمح هلادبعولا كاملا انربخا لف منبج» يف نمرملاة دش اف ريظلا
 بي هنع هللا يضر موزخم نب هللا دبع نب ةريفلان م اشه ن ةملس بق انمركذ :-

 هشطعو هعاجاو هنريضو لبجو ما هيبيخ ةكم ىلا عجر مث ةشبملا ضراىلا رجاهو ةكمب مالسالا مدق نراك

 نارصالا للادعوا( ءادع 1 زترشلاو تاولصلا يفهل وعدد 2 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك

 يدم نايس الا للادبعوا (انبدخ) ىدقاولا نع دعس نب دمح انن جرفلا نب نيسملاانبث مهجلا نب نيسملا اننا

 هللا ل وسرب قحلف كلذ دما / تا ماشيه نب يا رع ندمت يتثدحدوادنناملسات نسر نءللادبع

 فك ريشق نب ةملس نإ ظرق نب أع تب ةعابض هماتلاعف قدنملادس كلذو ةنيدملااسودل اوةيلع هللا لص

 روف»

 هللا ل وسر لاف اهوبا اهذخاف ةوبنلا ماخ مضومىلع اهدب تعضوف لسوأ اودي هللا لص هللا لوسر ربظ

 « الاخ كردا امديعس عطقنم هنكسل (تلق) حيصص» ارعد لسوهل اوديلع هللا بص

 4( روسأا وخا ىرهزلا ة ةمهرخم نب ناوفص ]ؤ-
 رظلاباودربا اعوف ص هسا نعن اوفنص كر را ميس أهلا عي ليبمج اوفا ديشل نع ىريبزادجاو ا هاور ثردح هل

 * منرج حيف نمرملا ةدش لاف

 ظ م ه4: ماشه ن ةملس زجح 1

 قدا رجاق م تونثلا ف" لوع دلل وهَوَلوَج ول هوخا هس مب رم ةشبحلا ىلا رجاهواعذق لعا

 اوفض ركذ 6 6 قار ول رم

 . م نب ةملس بقانم وف 4 د

 جمب ؛0مبل لطج تبحح 2 د
 *ر فصلا ص مو موشتساو



 . 0 58 مم 0 كرانبج

 و رحن .ديعس نب قاحيبا ان درج ديغن. نحن ةد<ن دما ا رزملا هللادبع ندمج هللا دبعوبا « ابربخا 8٠٠

 هيلع هللا لص ينلا ىباهنا هنع هللا ىضر صاعلانب ديعسن نان ورم نب ديعس هبا نع صاعلا نب ديعسا و

 هيلاهتححرطف هحرطافلاق هيذخنا مناخ لاف ماما اذهام لا سوهل او هيلع هللا ىلص يبنلا هللادف ماخ هديفو لبوهلاو ْ

 | هيلع هللا ص ىنلا هذخاف هللال وسر بت تلق هتشبقنام لسوهل !وديلع تا ىلص ىتلا لابقف ديدح نم متاخ وهاذاف |

 ؟ماجر تال و دانبسالا مص هدب يف ناك ىذلا ماملاو بف تامىتح هنمتختف لسومل او وأ

 «(6)ج» «ةاحملاةةرسمب اتكك» ١> 40. ». 4 صيخلتلا مم ردتسللا»

 منض دقو ةرض تا لوقت رمت ذخاف ديعس نب دلاخ اهم عير ,لك ليمتسان ةنلوا ناكف ماشلاىلا دولا

 سم طع حيصو نايس يان دينبرساو هز قح هن لا ىو ركس إب لم للنوع

 نب دمحا تومس ظفاملا ىسيعن دم نب ناديع انن ِط ,محرل'دبع نب دمحشوو رع ىرافغلا مسنوبا © 00

 موب لتق هناف ديعسن دلاخا امافةنب انو رشعو انبا نوربثع ديعس هيالدلا صاعلاى ديعسن دلاخلوقترايس

 «هنع ا ىضر باطلا نير ةفالخيف ةرشع عبرا ةنس مرحلا قرغصلا جرم

 هيعس ن دلاخانثن ابا نب نمنب للا دعاني ىرضملا هللا دبعنب دمج ان ىف زملأ هللا ديعر دما دمج وا # امدح

 هل او هيلع هللا لم هلا لوسر ىلع مدق هنا ريك الا ديعسنب دلاخب همن ركذ يلا تعمس ديعس نو رمتنا

 صيف اهلع و لسو هل اوديلع هللا لص هللا وبسرلا اهب ءاؤدلاخما هتنبا هعمو ةشبحلا ضرانم م دقنيح ملسو

 أهلا او هيلع معلا, اج هللال وسراهبطا:رفةشيملا مالك ضعب تان مل ةيراملا بحا دقو رفصا

 .قاخاوىللا ملسول او هيلع هللا لص هلال وسر امللاق متنسح نسح ةشبملابىهو هنس هنس ةشبملا مالكب ملسو

 للا .

اةطرعو ركبيلاىلارانق مري كما نعاسفنمهتبط فانمدبعى اي لاقف نامعوايلعو ينل دقو لاهطبق تح
 

 ةلاقدقو هرمؤل الو رمذخاف ٍديعس نب دلاخاهنم عب رمت لمعتسا نملواناكفما دلاىلادودملا ركب وبا ثعلم“

 « مطقنماذ تاق (م) نايفسيبا ند ريرماو هلزع ىتج ركب نإ ل يفلاقام

 هللا لص ىنلاىفا هنا ص الا نب ديعس نب دلاخ نع هبا نع ديعسنبورحن. ديعسن ققاحسا انب# 8 يب 00

 * فيِعض ىبح ( تلق) حيمص# هدتف ناك ىدلا مايا وهف تام 37 .هيهتبتف لسومل ]و هيلع هللا لص ىنلا

 ىلا تلام م تملخااو قلو تاباف قلخاو لبا لاق 7 نسدح نيسح ىاةليس هنس ةشيملا مالك لبو هلو هلع

 0 : بل

 ئ فانم يعي لابقف يفانم دبع نب نامعو بلاطينا ن.يلع يتل دقو لجو نع هلاهطبق تح ينازل من سو

 [نكيوا م هيلع المخ رمجاماو هيلع اهلمجب ف ركحب وا اماف ركليلا و 1

 1 هدخاف هينا لوسر دمع تلق هتيشفتام لسودل آو هيلع هللا لص ىبنلا لاتف دب دج نم مناخ هدي يفولسو هل اوهيلع

 هناربكباملا رديغتتنر دلاخ مم نع ىلإ اني ديعيس_رب ورم: ييهسن دلاخ [ت نابا نرمجنب 4 ةنادبع »

 "أ هل اوهيلع لا لص هللا وسر ىلا !مءاخس دلاخما هت هم ةشبملا نم لسودل 1و هيل هللا لص هلا لوسر يلعمدق

 *| يبا لصّتلا لؤسو اهنطارف ةشبملا مالك ضعت مهف تناكدقو اهصيق ةيراملا بجتادقو رفصا صرف اهلعو لسو



 «()جإ»  مةلاحملاةفرسماب اتك» »0:4«  6 ضيعلتامم كار دتللا ف

 ندا انث ةرسيميلا نب دمسا نب هلل ادبع * ىو انث ةكمب يعازملا قاحشا ن 0 للادبع © قربخا »

 نب صاعلازب ديما ديم ن دلاخهمح نعةدج عاملا نو رع ندي ئبعت ورمعاتت يق رزالا اميلولا

 قذع ديم نم دلاخ لاقفادم (ةكم طبت ةشبكى ا نيالا دبياال | ذه ضرع نما ىتفازبن الأ لاق نظر يق

 ' ظ «كلذ هدطضص و يفوتقهمفرتال مهللا كلذ

 ئورجلا ما ثه نب ديلولا ىتثدح طايخ نب ةيلخان ىرتنلاا 0 يوما قدللا نشأ ا # هانربخاف

 ةرشع ثالث ةنسيفوهو ةفيلخ لاق صاعلا نب ديعس ني دلاخ )١( رفصلاج صموندهشتسا لاق ةدج نع هدا نع

 * نميلا ىلع هلماعوهو ملسو هل او هيلع هللا[ ضهللال وسر يفونولاق |

 نب ميهاربا انن ةدانجنب لس انن ميهارإ نل قاحشا نب دمج ان ظفاحلا بوةعينب نيسحلاوا « ىتدخ » ظ

 فناينا ىتدح ديعسنب ورم نب ديعس نب دلاخ ىنثدح صاقوىلا نب دعسن رمتن ةزن رمعمزب فس
 هلاو ع هللا لصهتلا ل ا نيح مهلامعا ن .رع اوعجر ضاعلا نب دقن ولع انأباو ادلاخ ةمامعا

 مكلامتا ىلا اومجرا لس و هلآو هيلع هللا ىلسص هلال وس لام نملمعلاب قحا دخا ام ركب ونا لاقف لسو

 « مرخا نع اولتمف ماشلا ىلا ارت دال لسودلا اوديلع هلال هللالوسر دعب لمعنال اولاقف

 نب هللادنع تمَدس ظفاملا ىلع دمحم نب نادبعات ورع ىرافغلا نمحر لا دبع دمحش ميعلؤنا #« ينربخا ©

 *ملسأ ىتح مالساالا ىلا ذا ىدلاوه نع هللا يضر ركب اباذا ةءاورلا تمدق دمفهلئاق "رم و اده ٍ

 تعب ا دقنما ملسوهل اوهلع هللا لص ا هالو نيح كيعس نب دلاخن هسا نع كا ١ هللادبع نأ ْ

 هل اوديلع هللا ىلص هللا لو سر ىنرصا دق لوقت نر هش هتعيب صررتو لسوهل اوهبلع هللا لم هللالوسر ةافو

 عم ١؟مورلاممنيماسملل ةعقوهب تناك قشمدةطوغب عضومءاف ديدشتو داص مضب رفصلا سرس( 0(

 هعمس *:ةضرم ىف وتف هعف رب المهللا كل ذ دنع ديعس نر دلاخ لاف ةكع ةشبك ينا.نبا هلا دبع ال | دهم ظ

 «ورعع نم قرزألا دمح نب دما

 لاح رشملا ع 0 اوفا لاكالنجب دع اولا ماشه ن ديلولا يد دح طايخنب # ةفيلخ

 2 نميلا ىلع هلماعدلاخو لسوهل .اوهللع نات لرخ وراديو ع ثالث ةنس صاعلان. ديعسن ا |

 ديعس ندلاخ ىتثدح صاق ويلا ندعس نب رمتنب ةزمن رمعمنب فس ون ' مهارات ةداتج نب # لاس 9

 هللا لوسر ةافو 0 نرع اوعجر ارمجواب انا وادلاخ هم امازا يلا ىتادح ديعسنت ورم نا

 اوعجرا مسوهلا او هلعشلا لصف لوسر لاه« نم لمعلاب قحادخا امركب والاقف مسوهلا و هيلع هللالص ٍ

 *مرخ .1 نع اولتمف ما ثلا ىلا ارش ملسو هللاوديلغ هللا سهلا لوسر دعب دخال لمعت الالاف مك عايل |

 هلا سا ا دلاخزا همأنع ركب نان 9 ذم نع # قاستلاولا أ

 ئ|هنع هللا ىضر:قيدصلاركب يبا لد 2 صاعلا.: نبديعس نب دلاخزا هريغو كتر نبا نا نع ركع

 ذم نع قاحشسا نا قثدح ريك نأ سن واش زاتدعز دما ان بوقمي نب دم سابملاونا 4 اندخو »|

 | ينزع مم مث لضوهل او هيلع للا لص هللا لوسرىل ما دقلوق نيرهش تعيس صن رو هنافوندعب مدقنعيلا ملسوأ

 مم تمل عع وو نفي

 ١ 0 4 0 ع نيد

 هد ف 0 3 ها



 هص 9 :

 اصمو تدهن 0 0

 4 هفَدُي

4 0 

 ك0 «ةباحصلا ةفرعم باتكط #؟4م98 © م« صيغلتا ممكردتلا 9

 ©« هنعهللا ىضر ذاعم نغزويم اشلادب ثدخ املثم لول ار اوهبلع

 ١ ه# هنعمللا ىطرفانمدبغن سمش دبع ةبم 'نب صاعلا نب ديعس نبهلاخ بق أئم ردذ زهع

 كرو لاق قاحس نب دم نع ريككنب سن وان رابجلا دبعن. دمجاان. بوعي نيدم سابعلا وبا# انندح

 ةيما ب ترم لسودلآو هبغ هللا لنع هللا لوسر باغحا نم ةشبلا ضراىلا ارجارم ةكم لها نمور خ

 ضزان هلت دلوف هن ارا هعمو فاثم دبع ن سمشدبغ نب ةيمأ نب صاملا نب هيعسنبدلاخ سمش دبعنا

 <« دلاغنب ديعس هبا ةغملا

 صاعلانب هيعسن دلاخ مالاق طارخنب ةفيلخانم ايركز نب ىسوم انن ىققثلا بوعي ن دما # ينربخا :

 ىلعو ةأنمدبغن 0 مثيل نب دعسن ةريغن بشان نب ليللاب دبعزب بابح تنب دلاخماب ةفورعل ةنيبل

 # هع رخ نب ن : انك نإ ١

 نر فعج ىثدح رم نب د انن مخرفلا نب نييملا انن مهجلان نسما انن ىابضالا هللادبعوبا 4 انثدح ف

 اللرعا لوا ناكز ا ءدق دلاخ مالسا ناك لاق نامع ن ورم نب هللا دبغ ن دم نع ريئزلا ن دلاغن دمت

 للا لور نا ىرو اهسم همقدي هأباناك رانلا رش لغ هبافقو هناءونلا يف كَ هنآ ةمالببا ودب ١ ناكو لبق لسا

 لكنا قلفازخ اور هنغاذا هللاب فلحا لاقف همون نم عزفق مقنال هتوتحم ذخ 1 لسو هل ١و هيلع هللاٍلص

 ظ كلافدمساف لسودلاو اوهيلع هللا لص هللالوسر اذه اريخ كديرا ركسبو. لاف هل كلذ رك دف ةفاحق ىلا نا

 هل ١ م وكواوابف نخدم ناك روح ' مالسالاو مالس الا يفهعم لخدبو هعبتتس

 ملختو هل وسرو ةدنعا دم نأو هلك رش قابلا وعدا لاق مدللة لاقق داجابوهول-و

 هلاال نا دبش ! يباذ دلاخ لاق ةدبع ل نمش هدبغ نمىرذبالو» هالو رضبال رجح ةدابع نم هيلع ت دك أم

 از نم تتلو نمفي نم يطل هوا لسراو همالساب لسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر كلنا دهشاو هّلاالا

 لاق مث هسأر ىلع اهر دك ىح هيف ةمرصل هنز مضو هتكصبو هنافةحبخااباهابا 0

 قدضدق دلاخ لاقف مهاب | نم ىطمنمهبرعو مهمل !سيعنم هن ءاجامو هموق فالخ ىرت تناو ادم تبن
 لاّمف تقلا كلنمنمال هللا تعش ع ثيح غكملاب بهذا لاقمت همششوهنملانوةحيحاوباهونا بصنف هتعبناو هللاو

 هن تيعنصأنم هنت مئصالا ماضاخا هلكت ال هيثيالاقو هج رخافدن نسبا انىقزري لجو نمغ هللا ناف ىنتعنم نا كاع

 *« ةعم نازكياوةمرك نبذ مس ودل 1و هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا دلاش فرضناف

 4 قربخا د 5 رك 3 رصبالو عمسيال , فش:

 «ذاعم نع نويماثلاه. ث دحام لثم

 -ه# فارشألا ةشملا ُه رجاهمنمىوماآلا ضاعلانب ديعس دلاخ زؤع ْ

 هيلع هللا ىلص هللالوسز و هعف د هلي نأكورانلا ريفش لع فقو هناموثلا يف ىأر هلا ى ورب هن وخأ لبثإسا
 * ملساو عتق منال هتوكحب دخ السو هلاو

 ىصوسم نمدنلا نمش رذاال لاَمُق ش سم هأبأ لا يمس دلاش هم نعد دج نعو رمي نب ديعس نب ىدحن نب 4 ورم »ف

 اده 22
00 



 «(0ج»  «ةاحملا ةفرسسباتك» . 08«4/» ..  4« صيخلتلا مم كردتسلا»
 باطلادبع نب ثراملا ونب نيصحو ليفطلاو ةديبع ف انم دبع نب باطأادبعىنب نمو لاق الجرربثع ةنالثو

 تالدعي نع ىورو باطملا نب. رمم ايا كرداو كلذ دعب شأع.هبا ليقف ث ل ةعسر يف اوفلتخا دقو
 «لسوهلاو او هيلع هللا لص

 نعل يضف نبا انث ةبيش ينانب نكب وا انث ىضاَعلا قاحسا ترب ل
 اموق نا معلا اوهيلع هللا لص يتلا غلب لاق ة ةعسر نع بلطلادبع نب ثراخلا نب هللادبع نع دايز ىلا نب دب زب

 سائلا !لاق م 0 وهل اوهيلع هللا لص هللالوس رضي نفك قتنتب ةلخخ لثك ٠ دق لثماعا هلاولاقو هنماولات

 ىناعخ 35 مرلعجم اليبق م ريخ ىف ىنامح لئابق ملجم نيتقرفلا ريخ ىف ىناعج :نيتق رف ملم هفلخ قلخ هيلانا

 هاتس كريخو الق مكيخانا لسد اوهيلع هللا ٍلصةنلا لوسر لاق مئات ب مديخيف

 ىهبثلا 0 ل ع نبمس املا ديبع وداانن قربلا هللادبع ندمحا خير ران يف تار 3

 لاق « لي ده هتلتقف ك ثيلى قاعنط سنا راملا نب ةعبر مدةعضا مدّلؤا ناو سو هلا اوهيلع هللا لص

 ه: مريغ ليذه هناتت ىذلاور< ةفالخ ىلا سودا او هيلع هللا لص ىبنلا دعب شاع هبافةعب لتعم

 6#( هنعهللا ى يضر تلطملا دبعنب ثراجلا نبديعس ركذ ]+

 فنحن لسن ةماماان!نا ريبجن.ىسوم نع ةعيملن . انسان ..هيالعوا 3 يدادغبلا رفمج وا# ايربخا

 معنبا تلتف -.!ةف لاقذاعم نينو كِنبام ةءارقاما ولاتف ماشا لها نمرفأ هع هبو اممديع يف ماشلا مدقدا ه ربخا

 عملا هوم ليقاندح لامف لي ِتاقف كلذ لبق ةناندع نكيلو هيومل اق هبانندج ثيدحي كي دحتن الفا اولاق ٠

 تدك ريبجزب ىبوم لاق «ةنملا لخدهن كار كيال يات 00 نم لوقت سودل آو هيلع لا ليص هلا لوشو :

 هللا لص هللا لوسرنع باطلا مكيع نب ثراملا ينبيعس يدل ٍديشا 0 ةماما ينأ ثردحت نعل ناهاس

 باطما نب رم ايا كرداو كلذ دهب شاع راطلانبةمس ربا ليقو بلطولادبعنب ثراحلا ون نيصخو ليفطلاو

 #1 ملسو هلاو هيلع هللا لص هشالراسر نع

 اولاَقف هنماولاناموقنا لسوملاو اوهيلعهللا لص ىبننلا مل لاقةعبب زنع ثراملانب هللا دبع نع دا زيان 5 دب 2 00

 مهلبخل هتلخ قاخ هللا نا لاق و لسو هل اوهيلع هلام هلا لوسر بضنق سانكيف تن ل لذ لثك دبع لثم

 ريا لاق ا اع : مريخ يف ياما و مهلعج ماليبق م ريخ يف ىنامث ٍلْئابق مهامج م”نيتقر فلا ريخ يف ىناخ نفر 0

 «انيب وك ريخواليبق |

 تيب ناطلادفن تراللا يدم ع
 ماشلامدق هنا لهسن ةماماوناىفربخا ريبجنب ىموم نع ةميمل نب اان: ىباانةنالعوبا انبىردادشبلا « رفبجوا انا
 هنانن دح ثيدحت كيدحنالفا ا ولاق ع نا تامفذاعمنيإ وكنيام ةبارقاما ولاقفماشلا لها نم رف هقيلفدي واجم نمز

 نينوعلاهقنجا لع ديد 4 رشا هللا ىت نملوقت لسوهل اودي قرم |قوسو عم كسها اند هيوم لبق

 م و هلعَس لمتنا لور نم اطل ادع بترا ندعم يالا ٍرغالا نايا -هن تأ بش ريبج
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 4 ا ج9 4 ثراملا ن لفو رك

1 5 2-1 0 

 94 يي الو 0 0-0 يل 0

1 

 1! ادد ل ْ «ثراحلا سمشدبعو نايفس يلاؤ ةعبب رغاوخأ

 ْ ةدري نب سا نب ةعيمل ناانب هللا دبعنب غ5 ايييباج حاصنب نامغني ىبحيانم يدادغبلا رفعجو ا * 5 ربخا و :

 | عقارإبا لسودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ثعبف هدجم لفاثيش سمتلاف ة رسما هحككاذ وزتلا يف سود 1و

 4«() جال“. «ةاحصلاةفرعم باتكط, + 4١.39 14 صلت عم كودتسلا»»

 | رمع نب دما: دق لاق 5 نيسملا انب مهلا نب. نيلملا انن هدانسأب ةطب ن هللا دبعوا كلذد 4 انندح

 | تداوي هع نا ىطار باطلنا رو 0 ا م, زال وب نفع لو لق هجعب لش ع

  «كلانه نفد ىت> عيقبلاىلا هعمىثم مسرح هيلعىلصف

 | ينو لاق ردنا نب ميهارا 1 سووا ينربخا ىنقثلا قاحسانب دمج اشي ظفاملا بوعي نب دم * ىنادح »

 «ةندملاب هنع هللا ذر باطمت ا نب رمع ةفالخ نم اتضمنيتتسل ثزاحلا ابا ىننكيو. تلطلا دبع نب ثراملا نب لفون

 و نال 59

 | ىتيع نب لعانا دعس ندم بث دح ىف حن ماشه انب حو نل يسا,انث لدغلا تيعش ع نب دماوا #« ىتادح »

 لامن لاقل فون اب كلسفن دفا لسو هلآ هيل هللا لص هللا لوسر هللا ردبن ثراخلانب فوت سا لاق لفوتلا

 ,ىريغ هللادعياحامر: ةدحىل'ن دج ماض وبلا ةدجب ىتلا كجامرب كيفيذفالاق هلال ورايد ىدفا ى

 لفوتنيب لسو هل 1و هيلع هلا لع هللا لوسر ىخلاو لاق حر فلا تناكدا<ب يي ا

 عم لفون دبشو نيياحتم نيلاما يف نيضوافتتم ةيله اجلا يف نيكيرش كلذ لبق ان اكو بلطاادبع نب سابعلا و

 |4ل او هيلع ّلاىلص هللالوسر عمنينج موهتبنو فئاطلاوانينحو ةكمحتف لسو هل اوهني ءاعهلبا للص هللا ل وسر

 ذنبك رشا بالما يف فصق كمامر ىلا رانا ينأك لسسودل اوهيلع هلا ىص هللا لوسر لاف سو

 .هيلع هللا لص هقانلو دو نافع اما باطملا دنعنب ثراملا نب لفو هرد> نع ثرا ال ن ديعس ن بع ىف أ اهيا ولاني

 لسوفلاو اوهيلع هللا لص هللال وسر هعفدف ريعش ترماءاصنيث الث دوبيلا نمل جر دنع ةانهرف هعردب بوااباو

 ٍ «.يلعللا لص هللا لو رل كلذ تركذف لفو لاق ه انلخ ذاك هان دجوف هانلك متةنس ا لا

 ىرلب نيب اولتق مهماف ثرامل نب ةديبعو ثراحلانب ةمسراماو#تشعامهنمتلك ال هلك م ول لاف لسو هلاو و

 « ردبب لسوهل اوهيلع هلا لص هللا لوسر

 05ظ0آ0

 ”اعالمث راصت الاو شيرقنم 0 اوهيدلع هللا لص هللا لوب سر عماردب دبش نميف ناك لاقت ريبزلا نبا

 هب الثو

 هللا ل وسر ناهتسا هنا ثراملا نب لفو ةدج نع ثراملا نب ديعس نعقاحساوا نبدي نبين كانت « ةعيهلنباؤ

 هل اوويلع الص هللالوسر ثعبف ه دج لفائيش ندين ف عأ شا همكلاف جو زال سو هلو هيلع لام

 | ةئس ف صن هنمانممطف لاق يلا ابعذ دف ريعش نماعا د نيثالثبي دوه دنع هانهرف هعر دب بوا اباو مف أرابا سو

 تاك ال لكك موا لاف لس و هل او هيلع هللا لص هللا لوسرل كل ذ تركدذف هانلخ دا 0
 ا ةعيجل نبا نم هللا كن عنب قايدخ هعمس «تغعام هنم

 دفع

 عليا هي هلا قالو سر عماد دب دش نيفاكلات درع نع دوسالاو ان «ةيم ن 9

 ليثطلاو ٠

 7 ةوربع نعبدو الا وا ان ةميمل نبا انن ىلا انث ةءالعوا انث ىدادئبلا رفمجو ا ههركذ ام ةحصب « ايربخا

 0 0 اا يتخذ ذا



 «(0جط «ةاغصلاةنرسم باكو «40ط ٠ « صيقلتلا عم كر دتللا ا

 ءتللاوتطعا لس وهل اوهيلعمتلا لصهنلا لوسر لاَقف(١) ةماخثلاك هتيلو هسأرو

 نيسحلا ا ىتدح ىضاقلا "ربا ىضاقلا ىمومنب دا نيدمم هللادبعوا « ىنربخا »|

 حيف سعمأ رض هن : أك ةفاحق يبا ةملىلارظنا ىف اكلاق هنعةتلا ىطر نسا نءدلاخيبا نب دب رب نع 4 هفدح نأ ن نع دانز نبا

 # ركبىنال ةميكتمارنال واف حيعلاترارقاولرك نال لسؤال او هيلع هللا لص هلال وسر لاَقف هنرخح ةدنش نم“

 ديلولا نع نايفسانث رمحيفان هربا ان فسول .نوزاه انت ىذ انارضنلا» نجلا ع دمج نسحلا وا « يربخا »|

 هللا لص يبنلا تلت لق دنع نا ىو ةر ره ىنانع بيسملا نب ديعس نع دايص نب هللا دبعن ةراعنع ريثكن ١

 هل او هيلع هللا لص يتلا يفوت اولاق اذهاملاقف (؟) ةمئاملا ةفاحقونا عمسف لاق ربملا كم لها ذئب غلب سو هلااو هيلع

 مبلل لاق م اولاق ةريذلا ونو مو زخمونم تيضرولاق كن.ا.اولاق هدعلإ خرم سماالاب ماق ني نب ردات لس

 1 لها غلي ذ.لاق:هنعلا ىضرنركبرفا فرت ل يللا 'نئإر دنعاز اكايفن تفس امل مفارالو تمقرالل عضاو ال

 نُيلاق هنم لجا هلبق ناك ىذلاو لل عا لاع كانا فرت اولاق | ذهأم لاف ةمث املا ةفاحقوبا ممسف ريخلا |

 ه هاجر خل لو نيخيشلا ط رش لع مسي صه هبحاص وهلاقهنع هللا ىضر باطخلا نب رمج اولاق هدعب مالا ماقأ

 8[ فانم دبعز. مئاهنب باطلا دبع نب ث راخلا نأ لف ون بقانم ركذ بس

 نمو سابعلاو ةزمه مع نمو مشاه ىب نم ل سا نم نسا ناكو ثراحلا هنباب ثر املا ابا 07

 عمج ١؟امم فاخختوصىش() ٠١ جلثلا اه أل ضدن- 3 ريك قون ردلاو يارا ضِسا تق ()

 هفاحق ى ناب حتفلاءو ملسودلا اوهلع هللا لص ىنلا يناراج نعريبزلا يبا نعتبانن ةرزعانن ثراحلانب #« دلاخ ©[:

 هةر وقعا لاق ةمادتلاك تلو هْنلَرَو
 هنآك ةفاخمت يناةي ىلا رظنايناك لاق سنا نع دلاخين' ند زن نغ ةفيتخيف'نعىؤل وللا دايزنن نيسمللا وف |"
 هاني الهتب يف خبشلا - رق اولركب ىبال لسو هللاو هيلع هللا ىنلا َلاَعف هن هرم ة دش نم فرع مار ١

 < ركبىالةمركت | 8

 ضبقال لاق ةربرهىبا نع بيسان ديعسنع دايصن هللادبع نب ةرامت نع ريتك دبل ولان ةنييعنبأ 3
 هيلع هللا اص ينلايفو اولاقاذهام لكتل اهلا ةفادق وبا ممسق ريملا ةكم لهاؤلب لو اوهلع هللا لص ىنالا

 يت

7 

 يس ٍِ

 مهفربملا 3كم لها غلف ةركب ونا فو , لوملا' سرد ناك انف تمضوانل مقاراالو تمفر المضاو المهللا ْ

 لاقر م! ولا لش الاءدمب ماق نفت لاقهتم لجاهلبق ناكىذلا ولياج صالاق كنءايفو' اولاقف ةيئادألا ةفادقو

 «اكيشةراملاجر خجل( تلق )( مخ )دبع الف

 ه4( ترا او با لطللا دبع نب ثراحلا نب لفو زن

 «مثاه ب نم !. هارفآ نم نس لب سأبعلا هم نم نسا# ناك» ٍ

 ثراملا نينادلاش انث امم نب للاديعاتث' ينزاوهالا نادبع انث للاديع نب ليمسسا سابملا وبا 4 هانئانح ف
 ٍ :ةفاحقينأب حيتفلامو لس هلو هيلع هللا لص يننلا ينالاق هنع هللا ىضر راج نع ريا يا نع تبان نل ةرعانت

 ,لاق مناولاق ةريملاونبو موزخم ون تيضرف لاق كتنا اولاق هده, نمر االانءاق نقلل سمالاقف سولو وأ

 3 يصح # 6 01 ل

 4 لمادا 9
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 «0ج» ميس باك طا ا ابق

 .[ ىلا رملا نسما نب تام بيعشوا 0 وال ظفاملا يامل نب 0 ين د 7 أ ىذ ناو تدع علا /

 107 نير وس نيد نع ناسح نماشه ن نع ةملسيفان 0 8-5 بيعش يلا نب دما يدجانت

 [هلاو هياعدتلا لص للاهل وسر لاف ملس سوهل.اوهلع هللا لص هللالوسرلاةف اميتاب و هنعدتلا ىضر

 ..* ه اجرخم لو نيخيشلا طرش لع حيببص «هانيتال هتبب يف خيملا تررفادالساو

 نب هللادبع ان :. ىؤورملا دمحجنب نييتحتاب ياشملا قاس نب دمج اين بوعي ندم ساعلاوا © انثدح ف

 (هنع هللا ىضر)ةفاحقىب | ىباب,ت ئج لا مينعتلا ىضرركب يأن نعهيبا نع ءركبيا ندمت ن مساق انيربغلا كالا دبع ّْ

 لاقكيناب نرلا .قجاوه لب تلتف هبناا ى خيشلا تكررب اله اقف ملسو هللاو هيلع هللا لص هللاوسر ىلا

 * هاجرخن ملو دانسالا ح حرحص < اندنع هنبا ىداي ال هظفحتل أنا

 نع ىنديجان'عنموا نب جالا ان ناينس نب بوقمي ىسرافلا رفقمجن ّللادبع دمجوا م اندح ٠

 نب ىولنب بكن ةرمزب مين دعسن. بكج نب و رمنب صاع نب نامع ةفاعقىبا مسا لاق يرهزلا
 * ةنس نيعسو عبس نب اوهو ةرشععبرا ةنس رجا يفتامو حتتفلا موب ل- ا« ربفن باق

 : لاق سكني دمج ا يوك اعلا دوادن ١ نامل ان 4 هناسرنب هللادبع نب دمج انت ةطبن هللاديعوا اندح ©

 ١ «نينس عيراو ةئامنبا وهو ةرشع عبسةنساوهنعّللا ى ار ركبيلاوبا ةفادق وا يفو

 ١ نأ نع يح وذا ل راخأ نشف ادم ا دفن نب عاش ترم نن دعو املا وا # انددب »و

 ىلع هن فقو ايلف لضودل اوهسيلع هللا لص ىنلا هنىلاف ةفاحق ينا دي دخا باطملا نب رمي نا راج نع ريزلا

 لاق «اد اوس هور الو )١( (١)هوريغ لسو هل اوديلع هللا ىلص هلالوسر لاق لسو هل ويلعن لص ةللالوسر

 ركب امنوا الس لا ءلومزانا غال يضر نس أن ديز نع دم نإ رم(ىزبخاو) تهو نب

 * هسا مالساب ,

 ب هانادخأل ء ١١ بيشلا ينمي ()
 نأ حن ماشهن :رع ةملس ىلا ن دمج اندم يدج ان يلا رح ا سيعشو اانن ظف احلا ىاعجلانا ركبوأ 6 ينثدخ أ

 3 ملسو هلا وهيل هللا ص هللا لوسرملا ف ةاعتوا هيابكم حقمو ركبوا اين نالت لو قام ا

 1 ٠ ه( حرف لهن خيشلا ثررفاوللاَتِف

 1 ىلإب تلج بل لاو رك يلا ن :رعهيسأا ن نع دمشنب متاقلا ان ىرهفلا كلا دعني هتلادبعان « ىزورملا نيسح ف

 و وه لب ثلعف هم 1ع حيل 2 تا راله لاف اسسو هل آو هسيلع هللا لص هللا لوسر ىلا ةفاحق :

 هابا ا 1 ىاننلاو» ثبذخلا رككنم هفادع (انب 0 ) خيم هانيلع هنبأ ى داي اال هلق انآ لاق كساب

 / ه ركحرأب اهوا الو

 | بعقوالف مبسم اوهيلع هللا لمص يبنلادب ىنأف ةفاحق يلادب ذيع لع, ناز اج نعريبزلا 5 ا نع# حرجا 0

 * (م)(ت تاظ)ا داوس هنير/الهب .يرخلا ا هو ريغلاق هيلعدي ش1
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 400 جط  «ةاحملا ةرتم باتك » «١ 4 صيختتلا مم كر دتسلا»

 ىلسودل آو هيلع لا لصقل لوس زل لي ديلؤلا نب دلاخ ىسا|يف ىنبابف ينانا لبجأب  نأك مانلا يف تنأر لاق لسو |
 ناكولبجلا نب ةمركع لسا ىح هديغ ننوكيل لاق دلاخ مالسا ناكا ذه هللا كو سراب كاؤر هللاقدص دق

 ' ظ « هاجر خم لو نيخيشلا طرنث ىلع. مسيح هدايؤر قيدصت كلذ
 نلطلا ان ىرهزلا دم نب: توق: انب زازقلا“ كراش داما بوتس نادم نيابتلاوأ اند »

 هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق تلاق ةماسما نع ةيماىبا نب هللادبع نب بعصم نع قسم نب ريبزلا انثريثكناا |
 لاقوةملسما تلاقوه اذه ةملسما اب لاق لبجىا نب ةم 7 ملسا ايف ةنملايف اقذع لبجىبال تيأر لسوهلااو
 ماد لبجلا هللاودع نا اذه هلليق ةنبدملاب ماذا هنا ةمركحع هيلا اكش مسوهلاو هيلع هللالص هللا ل وسر

 اوبتفاذا مالسالا يف مرايخ ةيلهاجلا يف مزايخ نداممساننلا نا لاقف !بيطخ لس وهل اوهيلع هللالص هللا ل وسر

 «هاجرذملو دانسالا حصص« رفاكد النم اوذؤتال

 بوبا نع ديز نب دامح ان برخ نب ناملس انن قاحسان ب ليعمسا انا قاسحسانب ركب وبا: ينربخا. ل9
 ينر مالكلوقبو جب و هبجو ىلع هعضف فديمللا دخاب ليج يبا ْن ةمركع ناك لاق ةكيلمييلا نا رع

 ظء * ىلر باتكا ٠

 4 اههنع هللا ذر ركبىنادلاو ةفاحق يلا بقانمرك د زيدس :

 يهبتلا ةفاحقواا اماوىلاق طايخن ةفيلخ انب ىرتستلا اب ركز نب ىسوم اني نقثلا بوقع. نب دما 4 انربخا »

 ةرشععبراةنس 5 رجلا ىف ةعيف و وةكمتفم وبر ماما :: سم نب مين نب هايس رل سلا جو و رمت نب ىماعنب نامع هنأف

 هللاَق دصدق لس وهل اوهيلع هللا لصهَنلا لو بر ليقديل ولا نب دلاخ ملسا ايلف نياق يأن لمجاباناكمأنما يف تنارلاق |
 كاذ فراك و لمج يلا نب ةمركعلسا ىتح هريغ نن وكيل لاقف دلاخ مالسا ناك اذه هللالوسراب كايؤر

 * (م خ) هاب ور قيدضت
 نب بمصم نع ىسوم ن رييزلااث .دئتكح نب بلطملا انيدم نإ بوقت انين انس نيدمجانب مصالا# انندح ف

 افةنملا يفاقذع لهج يال تيأريسو#ل !و هيلع هللا لص هللا ل وبسر لاقتلاق ةماس م.1نع ةيمايبانب هتلادبع |

 ّلاودعنبا اذهدل ليق ةنمدملاب ماذا هنا لسودل اوهيلع هللا لص ىنلاىلا ةمركسع اكشووه اذهلاق ةم ركعلسا

 اوهتفاذامالسالا يف هرايخ ةيلهاجلا يف ثرايخن داعم سانلا ثا لاَقابيطخ ملسوهل اوديلع هللا لص هللا ل وسر ءاقف

 .«نافيعبط هيفال (تاق)ييص»# رفاكب السم اوذؤتال

 * لس م (تلق) «يرمالك ير مالك لوبقتو

 ده ميت نب دعس نب بيك نب ورم نيب سماعنب نامع ةفاحقوا.لو- ْ

 | | ىبوههجورلع همضيف فحصلاذخاي لهجيلا نيةمركع ناكلاق ةكيلمىجا نبا نع بوب نع ديز نب « دامج ف

 ور

 كرز
07 

 يق هلل

 ركذ »ف «رفاكبالسم اوذؤنال ط6 ةمركع مالسا يف

 ل 1 مدني تي ين يلح ميسر ل9 6 ةفاحق يف بقانم

5 

 4 موس ا .«ى عزا: هلبقو تابشملاةءةنسنيمستو عبس نب اوهو مرحلا ف ةكع يفوتو حتتفلاموي ملسا |



0 

 هلاوهلع

 8 وذ

 ا
 ةمر

 « مهسفنا ىلع ةباحصلا راثا 9

 #«(0جاط  .«ةاخملاةفرسس باتكإ» 2 «1+04 < صيخلتلا عم كردتسملا»

 ٌْ له ينج عدا 3ك نسال ذو خيب ايا
 ةملك ى دا ملل | ىف قطن م ظ

 ١ «:لبخ ىنآنب ةم ركع موزخم ى ىنمم“ نك زاب نت ” نيملسلا نم نيدانجا موب دهشتسا هتالرعا ١

 . | نعي هزل نعدبا نع سوا يانب ليعمسا اننلك وتلا نب لبسانت ىراخب هيقفلا لبس نب دمحا# انندح »

 | نادم يتلق ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تيبتنا ال لبج ىبانن ةمركع لاق لاق رييزلا نةورع

 هدحو هللا الا هلال نادبشا تلّمف نم اتنارلسو هاما لاف ىتتنم كيا ني يخا هللا

 | تالذيل يا ةسكش سانلا فواأو سانلا:قدصاو سانلا را, تناو هلوسر و هتاديع تن او هل كير ال

 ةيفديراه يق تعضوا» نكوموااهكت داعةوادع لك ىر فغتسا تال اب تلق مهنمءايجتسا ىحار'طاطلليلاو

 عضوا بكوموا اهب ايناداع ةواوعلا كا ديا مبلل لسوف | و هيلع هللا لص هلال وسر لاَيف كرشلا رابظا
 ادمن اوهللا الا هلا ال .تادبشا لقلاق هماعاف,لعت امريخم ىنسم هللا لوسر اي تلق كلييس نعدصي,ن ادب ربهيف

 | رع دصلا يف اهتتتفنا تنك ةقف عداال هللا لوسراب هللاواما ةسمركع لاقمت هليبسيف دهاجتو هل وسرو هدبع
 هللا ليبس يف هفعيض تيللا الا هللا ليبس نع دصلا يف الاتق تائاق الو هللا ليبس يف اهفعض تّقفنا الاهللا ليبس

 للا لص هللا لوسر ناكدقو هنع هللا ىضر ركييلا ةفالخيف اديهش ندانجا مود لتقىتح لاتقلا يف دهتجامث

 الو يابطل ليصل ليو قريش |. دع ببر زامل نجح ماع لست لس والو يت
 * ةلابت دثم و ةم ركحعو

 يتدجب ىراصنالا هللا دبع نب ديم اع ىتبملا نب .دمج انث قاحسا نن دسم ان ىربعلا يللا « ىنربخا »

 | نب شايعو لهجيا نب ةصركعو ماشه نب ثراملا با تبان يلا نب بيبج ىتثدح ىريشقلا سنوبوا
 | ةمركع ىلا هومف دا ثراملا لاَمق ةمركع هيلارظنفدب شيل ءاع ثراملااعدف كومريلا موب اوئتر | ةعيبر ىلا
 | « موقاذاموا وام ىت> مهمدحا ىلا الو شايع ىلإ لصواهف شاسع ىلا هومقداةم ركع لامفةمس ريا نب شايعهيلارظنف

 ىفا نع نايفسان“ ىدهلا ةفيذح ولا انث ىضاقلا ىسيعنب دم نب دمحا انث ينامص الا هللادبعو.ا # انربخا 9

 | رجابم تنجم ومس ول اوه. اللص ىبنلا ىل لاقلاق لبجيفا نب ةم راق نع قعس نر سعصم نع قاحسا

 قف عدا ال هللا لوسرإبهّللاو تاَمف# رجابملا بكارلابابح ىصد# رجابملا بك ارلاب ابح ىصد# رجابملا بك ارلابابح سم

 0 هاجرخإو دانسالا مييحص «لج وزع هللا ل يبس يف اهلثم تقفنا الا اهقفنا

 [ يرهرلا نع رمممانا قازرلادبع انت دابعنب ميهاربا نب قاحسا اك ةكع ينامنصلاللا دبعوا « ىتربخا 4

 [هل او هيلع هللا لص هللا لوسر نا ابنع هللا يضر ةشئاعنع ماشه نب ثراملا نب رع را دبع نب ركب ىلا نع

 ملس و .ىدعإ

 1 تدفن هلا اهصقنا ةعفت عداال للا 000 لاو تاقدرحاهلا بك ارلاب ابح ص# رجاهملا بكحا راب ابد. سم

 « مظقنم هنكل (تلق) ميسو هللا ليبس يف ابلثُم

 | لسوهل"او هيلع هللا بضل لوس رنا ةشئاعنع نمجرلادبعنب زكبىلا نعىرنهزلا نعرمعم انا« قازرلادبع
 لاق



 «(60) جال ١ 4 ةباجملا وتم بانك » >4 04:19: ٠.6 صيخللا عم كر دتسلا ا
 دحال ام لوقت انكح لاق امن هللا ىضر رم نا نع عفان ,يريخا قادسا نب دم نع ريش نب نحرلا دبعأ

 كرم اوطئشنال مهس ملا لع اوفرسا نيذلا يدابعاي مهيف هللا لزئاف هتفرعمو همالسا دمب هني د كرتزا ةوت

 «هنعهّللا ىضر ةنيدملاب قمت هريعب ىلع سلؤبامم حاصف لثاو نب صاعلان ب ماشيه ىلا |م تشم مت ىديب ابيك هللا ةحر

 هير زوشن هيل ساب ليا نر ةمركك بقالطزك ة ل

 مو نتا كو هللا دمع م 0 هلل ادبع ىلوم ةبيبح يلا: نع ةيفع نب ىسوم هيدح ٌةْرِبس فا

 َت تل كلن ن ثراطل تس . ميكح ماهن أما تناكو لوجو ان ةءركك ب رهةكمعت

 نم كنثج هل ثلاق و هبلط يف تجرفن هدر اهرصاف اجو زل نام الا لو هل آو هيلع هللا لص هلل لو

 قا ممم مجرف كنمافكل تدع[ اذقو سانلاربخأو سانلارباو سائلا لصوا

 يلا ىذوي تلا بس ناف هأبا اوبس الف ارج ارم انمؤ ملبج ىفا نإ ةمركع ناب هباعصال سو هل 1و هيلع

 2 لص هللالوسر.هل بثوو رشبتسا أ لسوملا "آو هياع هللا لص هللا لوسر با مب يف د تيل حالا

 . 5 ١)همود احرف هيلجر ىلع اعا 2س

 _:رعدوسالاى ل نع ةعيطنلا انين انث يبا را دلا>نورمتنب دمحم ىداذنبلادخمن , دمح # هايربخا | ١

 ذئمويىمو ماشهنب رت ميكح ما تلبقاو نما ىلا ١ دماع متتنلا مون لبجيفا نب ةمركع فلات ورز

 املنذاف اهجوز بلط يف ملس وهلآآو هيلع هلا لص هللا لوسرتنذأتساف لبج ىنانب ةمر 9 تحن يهو ةماسأ

 لمالك سانا لغ ثمدق ىتح هل برقتو 027 ءاهدؤارف اهل يور تح رقت هنماو

 ئزعلاو ت اللاب ىدان هيف سلج ايلف ةنيفس ىف بكر تاكدقوةم امل ضعب اهجوز تكرذاف ةوقواف هيلع
 رحبلايف ناك نيل هللاو ةمركع لاَعف ًاصلخم هدحو هللا.الا اعيش وعدن دحا انقاه رع ةنيفسلا باكا لامع

 ىلع لخدف هنأرصا مه ةمركعمجرف 3 لسو هل او هيلع هللا صدم ىلا ن نعجز اللاب مقا دسم يلا

 هنأرصا لع ركبونب تمزه نيح ليذهنم لجر لخدو ةنم لبقف هعبابف ةماسودل .اوهيلع هللالص هللا لوسوأ

 : لافرا فلاب هبريعو هنزجعوهتمالف اراغ

 ١ ن1 فرامل 3 « (0) ةمذنلإ ان رول كناو
 0 ليجةم دنخلا(؟) ١؟الصفم ثردحلا تتكيف روك دمةنكلو ثيدحلا اذه م الار صتخا دق 0 ١(

 ا
 يلا نبماشه يلا امتشعل مثىدب اهتمكحو هللا ةمجر نما وطنقتال مب شالك اوفرخ !ندلا يداب ايعان : :

 #2 ثتيبلب] ر كتم نمحرلادبع (ت اق)# هنيدم اب قل مد ريم سلجواهب ٍْ

 / ه#, لبج يبا نب ةمركع زج

 | نب هللا دبغ نب ركب ابا نأ زمن دمتم اننا نيسحلا اننأ مهجلا ْن , نسما ان ىف امصالا هلا دبع وها ب ان دح )ف

ن يربخا قاحسا 0 آنع ريشلن # قع رلا ديع ه
ديرااذاةيوندحالام لوقانك لاق 5 رمت نا نع مقأ

 ا هللا 18 
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 3 2 2 ا
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 4 هوك 1

 تثجب مويس و هلاو هيلع هللا لص بنل ىللاق ةمركع نوع دعسنب بعصم نع قادسا: يبا نعم نايس ف |



 أ صاملا نب ماشه ف

 اكو ارك هاشلا نم كلذ بام ديشف ةندملا لو هلآو'هسيع هلا اصيل ىلع قدنملادمب مدق ة تحك :

 0جو ف انك 4 5 « صيخاتلا عمك ر دتسلا 9

 . مه هنع تايب لثاو نب صاعلان :ماشه بقاتمرك ذ زيوس
 صاعلا نب ماشه لاق ط اخ نب ةفيلخ ان ىرتستلا ان ىسوم انث' ققثلا بوق نب دما 4 ىتربخا 5
 نإ نسحلا ان قاهصالا هللادبعوا ( انئدح ) موز نب را نع لاذع ةريغملا نب ماشهت نب ةلمرح هما

 نإ ديعسنل مئاهنب لثاو نب صاعلا نب ماشه اولاق هتخ وش نع رمسنب دسمان جرفلا نب نيسملا انثث ميلا
 ضرا ىلا رج اهوو رمت هيخا لبق ةكم مالسسالا محدف ماشهن اكو ةريغاا نب ماشهث نب ةلمرح هما ماو مهن

 هموقو هوبا هس هيقاحالاداراو ةنيدملا ىلا ملسودل 1 هيلع هللا لص يننلا رجاسم هغلا نيح كم مدقم - ةشدملا

 تمزوا امللاق نادعم نب دلاخ نع دن زن نب رو: ىنث دق رمي ننا (لاق ) صاغلا نب. ورم هنخا نم امس رفصا

 هوم دقت دسقو هيلع لتاق مورلا 0 القي عضوم ىلا اوهتا نب دانجا موب مورا

 هللا ىضر باطخلا نبرمع ةفالخ لوايف كلذو لتقىتح هيلع مهلتاتف لئاو نب صاعلا نب ماشه مدّقتف هوربعو
 « ةرشع ثالث ةنس هنع

 نب ريكس, نب ةمرخان ىناانثث ىفوعلا دعس نب دم اننث ىضاقلا فلخ نب لماكن ب دما ركب وبا انددح 9

 ندانجاءوب ىأر احلا الجر لئاو نب صاعلانب ماشهناك تلاق ةصرخ نب روشملا تنبركب ما نع جشالا

 فيسلا ىلع مهر بصال نافاغلا ءال وه نانيملسملا رشعم ايلاق مرفمما قلافعو دع نع صوكتلا ضعب نيملسملا نم
 رشعماي يلا حيصيوهو ودعلا رف مدقتب لمجو مهنمرفنلا لتقف مهطسو لخدم لمغسلاق عنصا اك اوفنصاف

 «هنعهتلا ىضر لتقىت> نورفت ةنملا نمأ ل ئاو نب ضاعلا نب ماشه انايلا نيملبمل
 رم نب دم نع ةملس نب دامحانث لاهتم ترب جاجحانث زيزملا دبع نب ىلعانث ركدملا دمحم نب دماح# ىتربخا ل

 ماشمه نائم ؤمصاعلاانب! لسودل ا او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق ةنع هللا ىضر ةريره ىنا نع ةملسىا نع

 * هاجرخي مو لو لسم طش حيحص#و رمحو

 انام قشم دلا نمحرلا دبع نب ناملسانث ىلا ر فلا دمت نإ: رفعجاست' يتزملا هللا دبع نب دمحا دمج وا # انثدخ »و

 نم رلادبع

 ١ نئمهسلا لثاو نب ص اعلان ماشه 4

 نم نْغصا تاكو قدنملا دعإ مدق تح هواهسبشل مجرم < ةخملاىلا رجاهملسا 7

  (9رم ندانجاموت وىاأر احلاد الجر ضاملانِب ماشه ناك ت اقروا تن , نكي نع جش الان« ريكب

 مكاومعنصاف فيرسلا لع مهلزبصال نافلغلاءال وهنا نيملساا رششعمإ لم راق ! كلان سوك جلس جاملتلا

 نيماشهانا نيملسملا رشعمأنيللا حبصلو ؤدعلا رحب ى مدقت لعجو مهم رفنلا لتميف مهطسو لخدب لش عنصا

 لتقىت>ح نورفن ةنملا نمأ صاعلا 0
 *« ورم و ماشه نانم وم صاعلا انها اعوفرم ةربرسه ىنانع ةملس ىنا نع ري نب دمحش وف 1

 راع 5ك



 ط1 ببب11

 لج نيملاعلا برهلل تا اوادت تعيب , لام تلطملا دبع ٍكثل قورا نمو همالع جرفل لخد م والأو او1

 8 هانعبتل لاجرلا هيلع ردام ّع رف اكتب للاخ نبا تدضاع نمو تززاو نم ق هذا ناهما ت كلاْمف 20

 ريبخجب وهو سود يا اوم دقف مول اوهيلع هللا لص هللا ل وسر باعكا عمنيتنيفسلايف لج ِإ

 «(0ج» «ةاعملاةرسم باتك9 ١ « ه9 ١ 4« ضيخللا عمك دتسلا 9»
 بي[ ىصق نيدبعنب ريثكن بهو نب ريم نب بيلط ف انم ركذ زهجح

 ن دانجا موب لتقو ار ذب دهشوريسلا له! ميج مج لوق ىف ةئذلل عرج اوم 2 وم نااكو ي دعابأ كي

 عيمجم( اشب دح) ةنس نيثالث و شخ نربا وه و ة رشعت الث ةنس ىلو الا ىدامج يفا ديرش ماش كلور

 ه«هخ ويش :رعءرمم نبدمحان؟ جرفلا نب نيبحلا انث مهلا نب ندحلا اذن ىناهبص الا هللادبعوبا كلذ

 ن!ىسوم انث يو رفلا دمح نب قاحسا انثىلا :رعشلا دمح نب لضفلا انث نسكلا نب لفؤملا نيدمح #« ابربخا 9

 يفريمح نب بيلط ملسا لاق ن : كورولا دجبف ناووششيوإ نع ينأ ىئجح ينتلاراطرلاثلا نب ملعب وناوي ا همج

 متىبا وخا منصب أف ن1 تلات ةوج ءلوخا لسا دف هيمبتيو يملسلنا تامنع امو هامااي ت 2 دلو

 للا تملاح قبال بلا لال + لإ تب هيج ةرفاتيجو هيك ت تملسفهتنلا الاهتلاب كلاسا تن اق لاق نه ادحان 07

 ضحنو.| 5 .اسلب اسود .اواديلع هللا لص ىلا ديضمتدعن تيئأكو هللا ل وسزا د نادهشاو هللاالا هلاال نا:نيشا

 « هاجر خم لو ىر اخبلا طش ىلع بيرغ حيبتص# هيما مايقل ابوه رصن يلعاوب
 سي[ فانمدبع نإ سمش دبع نب ةيما نب صاعلا نإديعس نبو رمت بفانم ركذ لنج

 ديعس نب ورم لاق سمعنب دمحانن ججرقلان نيسملا ان مهجن« .نرسجلا ان يتامصالا هللادبعواا 4 انادخ»
 هللادبع نع ة ورف ىنانن . هللادبع نب ميكبحلادبع ( يتثدق ) فانم دبع سومش دبع نب ةنما نب صاعلا نا

 مزلو هند نع مجرب لف عنصام ةحيجاولا هوا + اسوي مبني دل] سلع يوب ماسلا نب ديعس نإ ورحم ا

 0 يا

 تح < دفاد لزيوف ينام قم دعب املا فيو ديس يور نع م 0 هلق نييئاعاخلا داما نع ةبْمِع

 دوولا جرخامف كوبو فئاطلاو انينح و حتفلا لسودل او هيلع هللا لص ىبنلا عمور دهشف ةرجملا نم عبسةنسي

 ةنسيلوإلا يداجيف هنعهللا ىذر قيدصلا ركب ينا ةفالخ يف اديهشن.دانجا مو.لتتف جرخ نعف ناكم اهثلايلا

 *هنع هللا 52002

 لهابلا ورمتنب دمحشانب ' ينتثلا ق اجسا ندم انب يكزلا ىدحن نب دمخ نب ميها ربا ّق قاحساو ا ان نيخا لو

 ةحيحاو مالس الا يف قبا وبلا له ان م ديعسنإ ورمحو ديعس نب ناباو ديعس نب دلاخ ناكلاقىعمصالا ان

 يف هتر كامل هنع هللا ىضر بلاط ىنان . لغاميج|.بلتإما ونرفاكحردب موب التقصاءلا نب ديمسان.ا صاملاو

 0 ىش رثا ريق نا يول

 انمار
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 ري

 201 111 84 ا ا 1 1 هيف . 4 0
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 هت  ي 3 *«ندانجاب لتق ا ردد ةعرطلا ا ند



 _ © (06)ج» ٠ «ةاحفلا فريم باتكإ» ©...« صيخلتام كو دتسلا»
 .هل لسودل اودع هلا ٍلصدّيلا لوسراع دف هتيضفاماف اذه ريغ لسو هلآاو ةيلع للا لص هللالوسر نةنارضلا

 1 كنز نينا وا ادإلا قيدعلا نمو اانث بوتس نين سابملا وبان (لنئدجت )- ىلا هتعيضق هيشنامملا

 65 -_ رح
 »* لوقت اشناف لسو هل اوهيلع هللا لص ىبنلا 3

 ئ ئ «رشو
 1 لد ال اهتا وةيلضت زا و 5 نايقلا فزرعو حنا دقلا تكرت

 الاتملانيملسملالعىدهجو ٠ * . ة رمغيف ربحلا ىركو

 الاخ وف كلها تح وطول د هل ان د دما :ةليج تل + اسقو

 الادب ىلامو لها تعب دمف ه. ..ىعفضص ناغءاال تاراانف

 « رارضاب كتقفص تنبغام ملسو هل اوهيلع هللا لص هللالوسر لاف

 4( لو هلآو هياع هللا بص هلال وسر يلوم ةشبكىب | بق انم ركذ >>

 | لاق ىرهضصعلا طايخ نب ةفيلخا> ىرتستلا ايركز نب ىشومانب قّثلا بوعي نبدمحا ديعس وبا « ىنريخا
 هر تالة ملسوهل اوهيلع هلا قطعا لوس لحكا وا تام

 ١

 ( اولاق )هخو يش نغرمع نيدممم ان ججرفلا نب نيسسحلاااند مهما نب نسسحلا انث يناهبصالا هللادبع وام اندح »

 ء. نأ
 ر.ص د

 انمركذ 9 «هلهؤاعدو ىنلادنع روزالا نرا

 ايفا بق
 هشكح وادهش سود ضرا ىدلومنم ناك و ميلس همسأ مسوهل آو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلوم ةشيكوا 7 ْ
 مياطملا نب رميديف فلختسا مو:لوا يفو واهلك ذهاشملاوادح اواردب ملس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسرعم 0

 ظ * ةرجهلا نم ةرشع ثالث ةنس ىلوالا يدامج نمنيش لايلنامل ءاثثلاءوو كلذو | ل

 اردن دبش نم ناكو لاق رييزلا نةورع نعدوسالا وانت ةميهل نباانن يناانث ىدادنبلا رفمجوا# انربخا ظإ *

 ش « لسوهل اوهيلع بلا لط هللا ل وسر لوم ةعنبكو ا ففاتمديع نبمثاه ىبنم

 | كورس
 ْ ه « لوي شن اف لسو هل اوهيلع

 « رمش »
 نانو يقلك قلو ن ايقلا ف نع وحادقلا تكرت

 ذل انكلا نيلسلا لغ ىددبح و“ ١ 2232 قا يخلا ىدكجخاو

 دا قو كلها تع نطو نق اننا بب» ةلدئج تلات و 3

 الادب ىلامو لها تمب دقتف * .ىتمُمص ننغاال ب رايف ع

 05 .#(تلق) رارض اي كتتقفص تنبغ ام ملسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاف 3

 4 ملسوهل او هيلعهللا لبص ىبنلا ىلوم ةشبكوا زد- ا

 ملط زيوس



 يفي 171111

 تل دم تي

5 0955 

 «(0ج»  «ةاحملا ةفرعم باتكإو 20« 0# 22١ « صيقتتلا مم كر دتسلا»

 قحناك 'قيشن ىع شل تملعأمهدس دم سفن ىذلاو امالاق مناولاق تفسمرأام متعمس لفه سانلا اما لاك سانلا لغ

 هتنا ىلع لخدف سودا او هيلع هللا لص هللال وسر فرضنا متع ابدا نيملنسملا عارم هلا يشير اقف ينس !

 نب هللادبع ى ٌدحو قاحسا نبا ( لاق ) هل نيلحمال كاف كيلا صلخم الو هاوتم ىركا ةينب ىا لاقف بسن ذأ

 را ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوس ناامنع هللا ىضر ةشئاع نوع ةرمحنع مزحنب عرمنب دم نب ركيفل |

 هلمتبصادقو متملع دق ثيحانم لجرلا اذه نرا ممل لاقو صاعلا يبا لام !وبانعا نب .ذلا ةبرسلا ىلا ثمب

 هنقحا متناف مكيلع هءافا ىذلا هللا نيفيا با ناو كلش كم يللا الر ل رن نال

 ةوادالاو ةنشلاب لجرلا ىابو لبحلاب يت ايل لجرلا نا تح هل ام هيلع اودرف لاق هيلع هدرب لب هللا لوسراب اولاق

 لك ىلا يداف ةكمىلا لمتح مت ائيش هنم دقغال هرساب هلام هيلعاوذر ىتح )١( طاطشلاب ىنايل مدحا تر! ىتح
 هذخأب مل لام ىدنع مكنم دحال قب له شيرق رشعماب لاق مث هنم مضي ناك ن مم هلام شررق نم لام يذنأ

 هديع ادم نا دهشاو هللا الا هلاال نا دوشا ىب اف لاق اعركا ايفو كان دجو دف اريخ هللا ك ازال اولاق
 لا اهادا اف مكتلا وما ذخا تدرا امنا ى اونظت نا افوخحت الا هدنع مالسالا نر م قمتم امو هللوسر و

 قاحسا نبا(لاق) سودا: أو هيلع هللا لص هللال وسر ىلع مدقىتح جرخ مب تملسا اهنم تغرفو مكيلا لج وع

 حاكلب بيز ىو هو هيع ا ةلالوسر در لق سابع نيانع ةمككن ء نيصأا ن دواد ىِثدخ

 هياعّشنا لص ينلاعم دبشن لذ لسا ام دلاكم ىلا عجم ضاشابل بنا حورس دهب ات تنصل ١

 هيما ف ب 9

 4 ب

 - ا

 هنع هللا يذر ركبيلا هفالخ يف رشعقنثا ة هنس نم ةجللايذيف قوتق كلذ دع ةندلا ا

 رارضملا هخويش نعرهتن.دمحانن عيرفلا نن نيسحلا انب مهلا نب نسحلا انتىلاميصالا هللادبعوبا 4 انادح لف

 نراك و ةعزخن دسانب ةبلعثنب كلامز, ة ةعيب رن. ةعدج نب سوأ نل كلام روزاللا مسا ىعاشلا روزالا نا

 هيتبكر ىلع وثجم لمخل اميجج هاقاس تعطق ىتح لا انقلا دش ١ لت انق ةماملا م وب دهش اع اش اسراق رارض

 *« تولا هيلع ىح ليلا ءاطنو لاق

 نع مللي دمج اع يارا ردنملاز ميهاربا اننا (جدج اتىارمشلا ل ا|ضفلانء دم نب لثعمس سا # ىتريخا لله |

 *نيدلنجا موي ىدسالاروزالا نيرا رض لتقلاق باهش نبا نع ةيفعزب ىسومع

 نبا انييلا انبيربلا نب ىلع نب نسج نب دمحانب يف اهيبصالا دهازلا هللادبع نيدمم هللا دبعوبا 4 انربخا |

 هلل أو هيله هللا لص ينلا:ت دنا لاق هن هللا ىضر روزالا نيرا ريض نع ري نبب بوعي نع شمع الا' ان كاملا

 ظفحالو داجسالا حييص» نبللا يعاد عداه قي 3 لاعق اهدبج ال ترهذق اهبلحا ىلإ لاهو لها نم » وعملت مل ونأ

 ١١ زيعبلا ىلع امبلمج دنع أمون ممجت! نقلا وملاى ب ورعيف لخدب فرطلاةددح ةبشخ ىه )١(

 4: ىعاشلا ىدسالارو زالا نب ر ارض رجح

1 

 بدن 8

 بس

 هللا لصيينلا لا مسا املروزؤالا نب رارض ناسايعن نع ةم ركع نييخلا ندواد ىنربخا «ق احسانيا 1ْ

 عم ا 2 4 والا 0 0 2 ساملاييا ع ل ,١

 ايس عا ري طب تييشس بك 6 8 + لح

 ره

 1 *هنع هللأ ىضر ماوعلانب ريب نأ !ىلا ىدواونأ

 - ه4 هنع هللا ىض ر نعاشلا ىدسالا روزالا نب ر ! رش بقانم ركذ زو

 د
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 ل

6 0 1 

 ذكرمنا 

3 5 

 ىلا ةراوغن جرخ ةكم حت لبق قاكما ذا. + هكر# ا ار ايامنا هطاعيم ديالا

 20 ا ١ 2 اا ا ىلإ و ايوا هات لا نجا

 07 0 4 ةاعملا# ةفرعم تاكا ١ 6 2 4 ضيخلتلا عم 3 دثسلا

 1 ا. اطب لوا او هيغل لص لا لوس نتخ عيا نب املا أ بقانمركذ وس

 عد ىنادخ يف وك ذاشلا دوادن. ناماسان” ةتسرنب هللادبعزت مشان ناهض الا هللادبغ وا# انثدح ف

 هما #8 نعل ي دا ماو ئصقنب فاثم دبعنب سمش ديغ نبى زعلادبعن. عب رلازب صاعلا واو لاق

 لسولا اوهيلع هللا للص ىتللا جوز دل وخ تن ةجندخ ةتلاخو ىصقن ىزعلادبع ندسا ندلب وخ تلا

 ريغضو هو لع يفوتق ةماماو اياعدل تذلوف 0 لبق شز هتناهجوز ملسومل اوهيلع هللا للص ينلاناكو

 عم اردد دبش نميف ضاع! واناكو اهنغ هللا ىضر ةمطاف ةافودعل تلاظ يباني لع ا تو نال ةم أماتيقو

 قمدق ازاي اءادقيفدكمل اه كثبالف اعبنع هللا ىكر قرا ايكددلا تتامنلان كرين نب هللا دبع هرسأف نيكولا

 ثنب بنز نيبو هني مقوام مدهتاميف نترك انك تنز هيلا تعقد لاعب مينرلا نبورمع هوخنإ اعلا ىلا ءادغ

 لنسعو صاعلا ىناةبق اعرسعل لإ عمس افبنز تدبشتسا نانا ودل 0 هيلع هللا لص ا

 ْ « لسو هلآ هيلع هللا لع هلا لوسر ةرضحم فوت ىحةنن دلا نا ةلامَثاَو ةمالسا

 ىئدح قادسا نب دم نع ريكي ن سوات زابطلاَد نع نيدمجا نب تيرم ن دم سابعلاو ا < انندخ 9

 منعا هلال كلاق سول او هلع هللا لص ئنلا جوز ةشئاع نع هسا نع ريبزلا نب هللادبع نب ةابع نب ىبح

 ةدالغ هيفتشعو اع صاملايفا ءادفف لولا او هيلع هللا لص مارت ةتابنيز تشعل مث اراها دو

 ةدالقلا كلت سوفا اوهيلع هللا للص هللا لؤسر ىارايق العم نيخ صاعلا نا لعاج اهلخدا ةجب د تناك

 هللا لون اب متن اولاقف اولهتاف اهل ئذلا املع اودزرو اهريسا اوملطت" دا لال لاو ةذيدش ةقراخلقر

 الع قلل رد ل لقا لاو هنراجت نم غاو اقدم اهوعضبا شيرق لاوما نم لاوماب ماشل

 صاعلاؤا | ف قلاريعال ةيرسلا هحو ىئذلاوه ناك ملسوهل اوه.يلع هللا لنص هللال وسو نا لبقو رسول ار اوهنلع

 نم تمن ةئس يف ىلوالا :ى داجيف كلذو ةنراح نب دن مريما ب لكسر ةئامو :نيمبش ا ىلكو ما ثلانم ةلئاق

 'ةنرسلات من ايفان يه ضاعلاوا مزجاف ريعلا خ نماسابا:اورساو قاطإلا زم ريعلا كلت يف اماو دخاذ ةزخملا

 لسسومل اوهيلع هللا لص هللا لو شو ةنبا بنز ىلع ل امو ىحهلآم تلطيف لبللا ن م ضاعلا وبا لبق واصا ام

 لقا هيالض نم سول او هيلع هللا لص هللا :لوتسر ملس [ملف لاق عيب نلا نب ضانفلا ايا: ترج: دقي ا. سانلا: اهنا

 نانلا ىلع /

 ه2 ىومالا ضاقلا نب دعس نب ورمع هوس

 | هنم نانا ريكو ربكسف حيبصلا ة الص ىلا اسسو هل !و هييلع هلا لص هللا لوسر جرخ الف هنراجاف اهيراجعتساف

 أ رع هللا َْر تسر تخارص لاق اهتغ هللا نضر ةشئاع نع ةو نعنع ناموز نإ ديرب تبق حسا نا (لاق)

 ع

 * ةرشع ىنثا ةنش يف قوئهناؤةمالدلا ركذف دلإوخ تنب ةجدخ تخا ةلاه هماو

 رار لس 2

 ايفان اليس ا

 121011 ]#2 21ظ2ظ2ظظذ012771|])#)0 121019١ كا ع حا نو يس سس نا اس



 تا ورا ةعاوج و كوول

 «(0ج» م ةناحملا ةفرممباتك )»و 4 « صيخلتلا مم كردتسلا 9

 هيءاجابم كيلا أرب ىلإ ميللا لاقو هباعصا مزهما دقو هناك | نميلو طرحدقو ةماملا موب ءاج سيق نب تلي نا

 ةعاسلئاقف لح مت ةعاس اننارقا نيبو انن :ياواخ مكسنارقا متدوعام سئبف ءالؤه عنصامم كيلا رذتعاو ءالؤه

 اذكواذك ناكع فاك تحن ريقيف ىو د نإ لاف م انلا ىربامف لجروو افادتنا ردي دكود تتاكد اتنن

 *: هاج رخو لسم م طرش ىلع حي * هتبصو اوذفاف 06 سف عردلا باطفاي اضون ىصوأو

 ركب نب رشن اننيلال ولا رصن نب رحاب بوسي نيدمم سابعلاوها( هانتدح )ةبيجع ةصق هاياصو « ثيدمو

 دانس سرقنب تيل هس اتسافةنسدملا تمدق لاقيباس املا ءاطع ىنثدج راجن ديزتنب نيم رلادبع ىثدج

 ينلاتوصقوفمكل د اخ رسوما او هيلع هللا للص هلوسررلع هللا !لرتاام تلاق اهباةصق تركذف

 نعدل ًايفلسوهلاو اوهيلع هنا زمرتلا ادب بت يس يفيبا سلح نوت لاتخم لكس حبال اونو مالا

 هللا كلخدبو ادبغ توعواديمح ش دعت لب لاقل اعط 2000 فاخاو ت وصلا ريبج ءسايبا لاقذو رسما

 تلتق امينا ديس سس 7 كس ف ديشتسا ديلولا ن . دلاغ عمقماعلا مو ناك ايف ماليس ةنجلا

 ةمربلا ىلع لمجوةمرب عردلا ىلع بكادقو هدنع وهو ركسملا ىصقا يف ءاينت نييلسلا نم لعو رد عزنا
 هللا لوسر ةفيلخللّدف تئافةنب دملا ثيرنا اذاو هعيضتف لج اةميلوف فنرا كاياو هريخاف ريمالا تناف الجر

 هعيضتق لح اذهلوق ناكاباو قيتع قيقر نمزالف يمالغواذكواذكن نبدلا نمىللع نا لسوهلآو هيلع ص

 نفبا تأماهدس ادحا ملأ الفهتيصوذفناف هريخاف ركرالاينا وءريجاابل اع م الادج يف للا هياط هلال

 لا ساشيلا نب سيق نب تار هّتيصو

 دقو هنفك سباو طنحت دق و ةماملا مو ءاج سبق نب تبث نا ساانع تباث نر ةملس نب.« داجج »9
 جنا قا م”دوعام نيف ءالؤم عتضام كيلا رذتعإ وءالؤهد ءاحام كيلا أرا ين مهلا لايقف هب ءادصا مزما ١

 لاف متانلا ىرب ايف لجر هآرف تقرس دق هعرد تناكو لتتف ةعاس لئاَقف لممن ةعاس اننا رق نيرو اسيا

 اوذغاف لاق ثيح دجوف عردلا بلطف !باصوب ىصواو ١ ذكو ا ذك اكمب فاكا تب ردق يف ىىر دِنرا

 ظ ظ ظ *() هتيمو
 تركاذف سيقنب تباث ةنبا تيتاف ةنيدملا تمدقاق ىناسا رمل ءاطع ىث دح راج نب ديزي نب« نحل دبع ل»

 ىكييهتيب ىفأس لج روفن ل اتخيلك بحال هللاناو*مكناوصا اومفر ال هلوسرء هللا لنا ا! تلاق اهيباةصق
 ىصتا ينهش نيبال ب م لجر يعرد عزنا ت تاتق امل ين الاف همانميف لجر هار دبشتسا ايلف هيفو ميفدحلا

 اذهلوقت نا كإلاو مربخاف ريمالا تناف الحر ةمربلاىلع لمجو ةمرب عردلاىلع بكا دقو هدنع وهو ركسلا

 |ذكوا ذك ن دلا نم م يلعن السودل اوهيلعهتلا ىلص هلا لوسر ةفيللل لّقف تف ةنب دملا تيتا اذاو هعيضتف لح إ

 ىاو هربخا ام ىلع ىمالا دجوف ربما هربخاف هاناف هميطنق لح | ذه لوقت نا كابا و قيتع فالف ىالغو

 # سيقنب تان ريغ + تيموتفا تإءاب دماج ايت الؤ عصودشاف هريخاف را

 تيدي

 ارنا ع تبا انبةملس ني داما ليعمس !نب نسومانثة عز خ نب يرسلاانب "ياه نب نام ندمت 4 ينادح ا

 ع 5 ق سق
 و

 اهذانأ : 3 1



 0 0 5 م

 : لارج 0
 اممعل 05

 تاتو سرق ةداب

 _ 46ج  «ةاسملا فريم باتكؤ ١ 4 +23 4 صخللا ممكر تسلا »

 نا ىراصنالا تادع 006 دياب ئزازلا ع ان رجاتتلا زيزولا ىنانإ نمحرلا ديعوأ 4 ايريخا كن

 | نب سيقنب, تبان ىلإ تثج ةماملا موب ناك امل لاق هنع هللا شر كلاهت نينا ء سنا نب, ىسومالنب ٌلروَغ :

 لو لمجو نآلا نالا لوقو هو لبقامث هبافكاس لف سانلا ىتليام ىربالا معاي تاقف طنحتي وهو سامش

 ملارقا م دوع امسك موقلا عرامت موقلا هوجو يف اذكسه هقاس ىلع ىر اصنالا ىتواو اذكه. طونملاب

 ههاجرخي لو نيخيشلا طرنش ىلع حيعص» لتق تح لتاتف لسودل او هيلع هللا لص يننلا مملتاقتانك اذكمهام

 بهو ان نايفس نب نيسملا ان ( الاق ) قارولا شيرق نب ركحب وباو هيقفلا ديلولا وبا مامالا « يتربخا ظ|:

 هل اوهيلع لا للص ينلا مدقمدنع سيق نب تبان بطخ لاق هنع هللا ىضر سنا نرع ديح نع دلاخانا ةيقنا

 «هاج رخل لو
 لهسنزب لضفلا ان ظيفاحلا ىسيعزب دم ن نادبع انو رع راطعلا ىسيعزب دم ن ركبوا « ينريخا ف

 قربخا لاق بابش نا. :زعىبا ىتدح اب نب ميهاربا نب بوقع ان جرعالا هللاتي كك ىدادغبلا

 نوكأ نا تيشخدقا هللا لوسرأب لاق سيف ن.تبان نا هسانع ىراصن الا تبان نب دسم نب .ليعمسا

 ميحا ىدجاو لش ماع دينا 6-5 سانا لاق إو و لسو»أ] اوهيلع هللا لص هللال وسر لاق تكلم نأ

 ىلايقق تودملا رييجاباو كءوص قوفااني انياوصا عفر نا اناومو لاخلا بحا ىتدجاو ء اليللا نع انارنو دما

 لبي لاق ةنجلا لخ ديو | ديهش ىلتفتو اديمح شيعت نا ىضر الا تبان اي لسوهل اوهيلع هللا لص هللالوسر
 م اج رخم لو نيخيشلا ط رش ىلع محو ب ١ ذكلا ةمليسم موب اذيوش لتقو اديج شاف لاق هللا ل و-رإ

 ©« ىتثدح »

 «(مخ) لتق ىتحرتاقف ملسومل اوهيلع هللا لص يبنلامم لتاقث انك اذكهام مكنارقا مثدوع امسثي هقاس

 ةنيدلا سو هلاو هيلع هللا لص ىبنلا مدّمم دنع ارو وا لا

 « (مخ) انيضر لاقةنلا لاق انلاه اندالواو انيسفنا هنم عن امم كمنع لاتف

 رايت نب تبث نا هيبا نع ىراصنالا تبا نب دم نبب ليعمساينربخا باويشنب نع دعس نب  ميهار 0

 يندجاو لءفنملابع دمحت نا بحي نا هللا.انامن لاق ملو لاق تكلمدق نوكأ نا تيغخدقل ةيبازحرا لاق

 توصلاريبج اناو كتوص قوف انتاوصا مقر نبا اناهمو لاججا بح ايندجاوءاليحلا نع ايامنو دحلا نجا

 ا ديم شامفلاق هللا لوسر اب ىلإ لاق ةنملا لخدت و | ديبش لتقو ا دي شيعت نا ىضرتإلا تباث اب ٍلاَف
 ,*(مخ)باذكحلا ةيليسم موي | ديهش لتقو
 سس سس ب ب ب ل 1 ا اتيسسسا

 نيخيشلا طرش ىلع حيبحص هانيضر لاق ةنجلا لاق انلاف انذالواو انسفنا هنم منام كلمنع لاقف ةنيد-لا لسو

 ردا 2 02 20 ناماسو 0 ذا ثردح 0 3 ف #* ةقامسلا 3

 ٍْ رطنحني وهو سامثن سيق نب تثباب نا تح ةماملاءوب نك الل سن انع سن نب ينو 3 نوعنا 2

 ىلع ا ذكمبطونملاب وق لمجون آلاذآلا هيلا وانك روسو مالا وبا يرالا ما تلف

 ند

 هع

5-539 

0-6 



 4 جا « هاينصلا ةفرعم باتكإل' :١ « +9... م ضرلتلا عم ك زدتسلا 9"
 م هنع هللا ىضر يقززلا مفاز ب ةعافر ركذ زنس 34

 ةيفملادبش ترم ةيمسليف ةوسعانن دارا اني ةعمل نبا انمي 3 ةيالعو اان ىدادغبلارفمجوا 4 انتا د ْ

7 
 نم ةيمسن يفاضياهركذو تيقوهو قيززن نالحعلا ن كلام َن مقارن ةعاقر رز ى نم راصن الام:

 د اربد“ دبشاا

 ىباتشي كلام ما مةارنب دالخ هيخاماو هما ا دنع نل 0 0 ورم نإ نا نالدعلا نب ا

 تيت

 هاشملاو قدنللاو اذا دهتث ل سودل آوهيلع ماض هللالؤشر ٍبيطخ كلامتنب سيلا *ىرسا نب سايق نيل | ْ
 « اديهش ةماملا موب لتقو ملدوهلوهيع هاى هلا كوسر مابك |

 قاحسا نب دم ن 2 اان قسسالا سطو : دم نن رععانم يفةثلا و احسا نبدمشانب بوعي نأ نيستا 0 دح 1

 *هنع هللا ىضر ديلولا ني دلاخ ممر اضنالا لع همدق ركب ونا ناكو ةماهلا مون سار لول عاملا |لاقأ ٠

 شاعش نإ سدق نإ تان ةيدكح لوقت رايس نب دا تعمسو رعراطعلا نا ين ربخا ©[

 ! ا # نمح را دبع وا
 ىلا نب لفيس نع مزاح لأ نتزيزعلا ديعاتت كرابملانب قمح جلاد يعانت يلوا قاحسا نأ 00 دح |[

 ذاغص لجرلا من ل.جنب ذاعم لجرلا منانناهش نينسيق نب تنبأت لجزلا من نازل نيد ا |

 مهمسلو سو هلآو هيلع هللا لص نالونر ماس لاج رةهيس نالفوزالف لجرلا سك حوا نب ورمي نبأ ||

 : ْ .» ماج رخل واسم ط نرش يطعم اهمال

 م 0 باقيتسالا تا 4 ١ حرض ةنار راما" لوا ىام)

 س4: مقارب ةعافز ركذ خ

 هارد ديشو بيق وهو قررز: 1

 - 0 بيطخ يجرزألا ساعثنب سيقنب تبان يس
 هد شموت راضتالا ىلع ناكو ةماهلاب دهشتتس

 لس وهل اوهيلع او را 2 سقت ان ع هينا نع عاص يبان ليهس نع مزاح قان 3 ٌرزءلادبغ :

 07 تا

 نجح --- ب

 حسن

 « (م) ليمان مهمتنا لو مامس ةئبس نالقو تالف لجرلا سب حوملا نب و رمتنب و

 ' نب نالحمل| ن كلامن مقارن ةعافز ةيقملا ديش نم ةيمسن نق وسعاد دوسالاو اان ةعيف نآ « لاق 2 ا

 رو نب ذاعملجرلا من سيق نب تبا لجرلا من ةديتعولا لجرلا مارت لججرلا من ركب ون! لجلا ملاق

 « مخار نب ةعافرركذ »

 35 نسق نإ د لاق ر<# نإ 0 رقاب نيسحلا | مق 3 0 ' 0 هللا 2 3 ايد 0

١ 
  3لجرلا مركب وال احلا من لاق لسوهلاو او هيلع هللا لص هللا لوس ز نادنع هللا ىضر ةرن سه ىلا نعدينا نع ١

 * مهل أمساب هباحصا ضعب يتلا حدم 0 4 4 4 ديل تب ا نتخيل 14 شح

 00 اان بقانم نكذ ©

3 
 ايي

 هل 0

4. 



 تعمل 0 2

 «(8) جل ١ «ةاسملاةفرعس باتكط ٠١ 4+ 9ط ٠ "4 صيخلتلا مم كر دتننلا »

 .[ ديعسنب ةبيتقانم (اولق) ةملسن.:دمجاو ميعن نن دمو ناذاش ضرب دمحانت قاه نب اص ندم م انندحإل
 شاع كلاما كلامز مفار هدح نءةعافرن ذ د اعميب مع نع فار نب ةعافر ن هللا يع ن نا ئيحنن ةعافر 55

 ىضذز وانتر حلاك هيلع اكرانم 3 فاكر رأبم ابطا ريثك ادرج هتادجلا تاك لدول اوهيلعّشا ل صدَشا لوسر

 فكفلاق هللالوسرأب اذإا تع امق ةالضلا يف مكشلا نم لاق فرضنا لسؤملاو او هلع هلبا ص هللا ل وسرىل اص ألف

 ع الضو لقف ضرو ابر بحبي كرسي ار الط اديك دسح فدل تاق لاق تاق

 يناهنب اص نب دم (انثدحت)لام دمصي مها اكسلمزوثالثو ةعضب اهر دتادقل هديت ىنغت يذلاو لسوتلاو

 *« هلثع ديلا هنعالا نو ديعس نل ةبيتقانت 7 دمج ان” ةملس نردممحا انث

 | هتنمطاف لاق هظبا.تخحن نم تعطقادق هعرذ نم ةعطق ىلا ترظنف هيلا تلبقاف فاخ نب ةيما ىلع سانلا عمجم

 ىلاعدو سوال آو هيلع نالص تالوسر امف بف يع تاقفقردب مون مهس تيمرو هتلتقف ةنمظا مف فيشلاب

 ؛ هأح رح ا و قادسالا يص ة*ىيشاهمى اذا ا

 ميهاربا نع رشعم ونا انن ىلعنب مصاعاني قسودسلا ضفخ نإ مه انبلدعلا روم نيد نبورم# انثدح إف
 رند تابقا لاق كلامنب عفار هد نعهسا نع ىراصنالا نالت نن كلامنب مقار نب ةعافرنب ديبع نبا

 مسودلاو هيلع هللا للص هللا لور مكيفا اضعب اهضعب قافرلا تدانف لس وهل او هيلغ هللا صنلا لؤسر اندم

 هللا ل وسزابا لاف هنع هللا ىضر بلاط ىنانب ب عب اولا لعق لوسر ءاجىتح اوفقوف

 * هيلع تفلختف هنطب يف اصْعم دجو نس> أبانا لاقفكايدقف

 رك زعل
 ص 7 روان ر بح امك هيلغاكو بص هيفاك رابمابيط | ريثكحا دمج هلل دما تاقفَت لعق لينوهل اودلع

 ادا تظ تلت فيك لقانا تلف ةالصلايف لكما نملاقق نوزع مسوهلاو اوهيلع هللا لص هللال وسر

 ياه دعضل مهما كلم نوالثو ةضئاهر دا دفل ه دس ىسفن ى ذلاو لاف ىضر و هلوقىلا

 سانلاممجتر 45  موهناك 1 لاقهدج نعد نءةعاقرن.ذاعم نع ىبيحل ل نب ةلافر ئئدخ ناومحتنم 3 ريزعلا كيع ُّظ

 ةنمط اق فيسلاب هتنعطاف هطبا تحن نم تمطقا دق هعر د نم هعطقولا ترب هيلات تابقافبفلخنب ةيما ىلع

 قاذا 3 ليادو تف د اوف الس هللال وسر اهيف قدبفئع تأاقفَق ردد مونمهسل تيمرو ةجاةدف

 00 يشاهنم|

 00 هللا يتم تق د موب تابقا لاق

 0 .اونهيلع هللا“ ىلطّلإ ل وسار. ءاج يتالارتتوف لسو لاو هيلع لاس

 « هلع .تنلختف هنطب يف اضغم,دجو نسحراب !.ىنا لاةف.ك ا دقف

 لاقوؤ همز

 0ضإأظذ11117

(|7777 -- 
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 ااا مخ ذآ آ 12 1 12ذ> >< 1 >2>1ز0 ز 1 ز2ةز2>ز 01 ز ز 4 1ة>ة02ة3ز>ة><702ز2ز>ز72>3ةز2ةزة1ةز>ز>ة<2ة0ةزة2ةزةزةزذز>ز>702زةزةزةزةزةزةز>ةز>زة2ز>ز>ز>ز>زةزة5ةزةذز>ز><> 0ز>2زةزة4ة + + + 0+7 01

 *«( ج9 ١ ةاحصلاةفرمم باتكط ٠ « »+. . «صيخلتلا مم كر دتنلا»

 الخام تيأر دق كلم لكدل تلق لاتقلاهل فشكت اف امنع فك مث اميز ضيل سيل 2١ سما لآ شيلا: ىوهاذ.لاق
 هب لتقاذا لسسودل اوهيلع هللا[ ص هللا لوسر فيس تمركأ هّللاويلا لاا مرضت ةأرملا ىلع فييسلا كمر

 « هاجرخم مودانس الا حييبص# ةأرما
 بك[ هنعدللا ىذر يراصنالا ةمنع نب ةباع' بق انم ركحذ هو

 ةمسا يف ةو رم هز دوس الا وبا ينثدح ةميمل نبا انن يبا انين العوباانب ى دا دغبلارفعج ونا 00

 يبشتماو قذع ن ' ةينع نب ةبليث ىدع ىنب نم لبسو هلآو هسيلع هللا لص هللا لوسر عما رييصتعا قلو

 را

 دم نب زيزعلا دبعانت ةزمح نب ميهار زاك . ىنارمشلادمح نب !لضفللاا:ثدهازلا متاح ن هر دمت نب هيحح يزيخا 3

 سو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع دفوةمنع نب ةبلعتنا رباجن نءرباج نباو قيتع يلا نع نامعنب مارج نع

 مس قالو يابت هي درر لس مدي درر لس مهب هر بهذ نممئاخ هعبصا فو لف سلاجوهو

 ورم ردع يجو عنج هلزتالوا ليسو لاو هسا لم يتلا لاج ايل مرزوق ترن تزل يل كالو

 * م التاب ةبلمث يرفودي يقرأ

 به: هنعّلا يضر قررلا كلامنب مفار بقانم 10

 نرم ةيمنسل يف قاحسا نبا نع ريكب نب سن وانث رابجلا دبع ني دم اان“ بوسي نب دم سابعلاونا# انندج

 نب للام نمطاو نالخسلا ينم م لصاع نيقيدذ نم مسوفلآ اوهيلع هللا لص هللال وسر عسواردب 5333

 *قرزلاز الحعلا

 هلال وسر فيس ٍتمرك !هللاوينا لاقهتل ايس لاتقلا فشكلا|للفاهنع فنك م 5 8 رضي ةأرمالا تشان ا

 # جيحصص« ةأ ادن زها كفا لسد هل ”اوديلع هللا لص

 7 يراصن الا َه هينج نأ ةبلعلا ]وب

 « قدنملا موب دهشتسا ىر دب

 هلال وسر دقو ةمنعن ةبلعثنا راج نِعِرباجْنناو قيتعىلا نع ناتج نبما رج نع يدروار دلا# لاق »د

 هيلع درب لف لسسمت هيلع ذرب لف لس من هيلع هرب ملف بهذ نممت اخ هعيصا يفوولف ملسو هلآ وهيل هللا لس

 هلي : يف زان نم ة 5 ربل هج و حطت ةازالا نابج هما رفا ثنا زيرو يبا كيلعرس هللا لوسرإب ليقف

 نع ةاوزلا ىلاعت هللا ةحريف ايثلا كوق.فلاؤلا مم تنلماى رمش تي الاعمار تا

 مجالا و رمالا رخا وايفبهذلام رجامافاضناوةمسِدملا لها نم وهاعاودؤو هل وتل لطاب ثب دحلا نامتما رحمارج

 هجر زملا باس بيكي نبمنغنداوسنإ ورمنب يبان نب يدعن ةبنعن ةباعث وهو

 4 نإ زادبلا-نم رولا كلامن. فار »+
 اوسلو فاجن تابع هامل : يف ازباب نعاعاوو 1 1 سل ةعاف 2 هبيتق 78

 1 ع 3 د

 ,ةيلمط قدا م 3 0
3 

 2 < دلوف :

 هدف دعا 1



 ىبنلا ءاطعو

 ل هيعلا

5 
7 

5-9 

 5-5 أ

 0 م«ذاحفلا فرس باتك » < م«. « صيخلتلا مم كردتسلا 9

 ملسو هل او هلع هللا ىلص هللا ليوشر هش دف هقحبذ دك +101 ةناكذوا كامملاقف(١) موقلا مجحاف هقحن هذخاب

 « نيك زشلا ماهذئم وهب قانق

 للا لص هللا اوشر ضرع لاق هنع هللا ىذر ماوغلا نب ريبزلا نع هببا نر ةةررع ى الصامت رو'نب عزاولا

 أ ص نظن عاف هللا ل وجسم: ايا يت ا دابا لول او و

 لاق راع رفحا : الو |اسم هن لتنال نا لاَ همك ارفع هللا ل وشراب هنت نال هفهش رخ + نب كاس ةباجدونا

 "يبطل طنراال لعِج لاق مه فيك ءوياهيلانزظن الع ااا هلا لاتْقلا دا را اذاناكو هلاةعفدف

 ١ «لوق ٍنهو أ عا نوف نم فوقد نوعم ليلا حيفس يف 0 و ةوسن يللا 01 !يتح هارفاو يتهالا

 « رعد»
 قر اهلا ىلع 5 3 ِّق راط تانب .:رحب

 قا زاملا طانص و. « ' قناتنا وليش نيا

 قماوؤ ريغ قا رف 0 قراشاوريدتوا

 لاق ٠؟ءا رج ةباصعبرلعا ةباغلادسا يفو () عمجا؟ اورخأتواوصكل ىاموثلا مج جا لاث 00

 م ذخأي نم لاف دحا موي ايس ذخا لسو هلو هيل هللا لب ينالا لآ نينا نع ِتبا'نع ةملس نب 4 داح »

 هيلا همفدقأتا ةناج دونالاوف موُقهلا 0 همك ! م دخإب نم لاَقفإبا 50 انا اذه 35 0 ١

 بفتراك و هيلا همفدف لاق رفاك نعد رف ال واياس مهن لتقتالنا لاقوتحافهتمممذجا اناقش رخن كاع اسم وا لاف

 ىهتنا نجا رفاو دكه الا هيب ثهل مفتربالل مخ منصب . تكلا ننال تف ةباصمب معا لاستلا دارا اذا

 ه.لوق ةأرسصا ن نويف نمل فٍوفد نيمم يلبملا حمفس يف ةوسن ىلا

 « ريش
 قد ايلا لبيع .ىثع # قار أط تانب نمت

 قرايلا طين و ٠١ ىان ارق ترا

 ! َن هللا دبع ىندخ ىنالكلا مصأع نب ور أنت ى يشاقرلا هيالقوا ان ءالمأ ى افلا لماك ن 0 دجا #| د دخل 0

 ْ ماقق هع كعتيتلا اذه دخان ع م لاق م ىنع ضرعاف هللالوسرإب انا تقف هقحل بهببلا ادع دخان نم لاقم

 0 انما زب زملادبع نب لع ( اًثدحو )ريثكَن دم انت يضاعلا قا سا نإ ليعمسا انن ل دعلا:ذاشمجح ن ىلع # انثدح 9

 ْ: ”ذخا لس و هل آو هبلع هللا للص ىنلانا هنغ هللا قطر سنا نع كيلا ل ةيلسسو دامحانت (الاق )لاه جاجح

 نم لاف انا ١ ذهلوقت وانا اذهلوق مهب دبا اوطسف فيسلا اذه ذخابنملاقف هلوح ةناكحاو دحا موبافيس

 ا

 | لسو#ل او هيلع هنا ليغوَتلا لوسر ضرع لاق ريبزلا نع ةيبانع ةويعنب ناشم ان 0 4 طخ

 ْ هقحب فيسلا | ذه ذخاي نم لاقم ىنع ضعاف انا ت اف تمقف هّقحم فيسلا اذبه ذخاب نملاَقف دحا مولاهيس

 قضاو ريغ قارف #4 قران اوريدن وا

 ايد ياو وس يح دع نور د نسل ل طا وتد نان ناس ب ضف هرج



 « 00ج « ةءاغصلا ةف رغم ب اتكط 4. 4 صيخلتلا م : كار دتسلا 9

 ةنع هللا يضر قيدضلار كيلا ةفالخ يف ادني هماهلا | مو.لتقو ملسوهلا او هيلع هللا لصأ

 3 يباني ميهاربا نإ تاوقعب انلديمسن هللادينعاتي يناثلا قاحسا جان لظفاملا بوعي دمت يلربخا ف |

 *بادكلا اسال ةماملاب يدع نن نعم لتقلاق ريب. زلا نب ةو ع نع تارشهنا نع خاص ن#

 4 هنع هللا ىضر ل بشالا شوو نرش: نإ داببغ بقانم ركاذ زود : ٍ

 نشقو.نب رش نديم ناكل رذنلا نب ميهاربا انيدج نبينا رعشلا لضفلا ندم نب ليعمسا# ىتريخا أ

 هعمل با لاقو رش | نكي لهشالا ديعوندا ْ
 شقو نب رشا نب دانعلاق رمت نب دمحان جر فلا نب نيسحلا انممجلا نب نس دا اع هطن نب هللادبعوا 4 اعدمبو ٍِظ

 لسا عييرلااا ىف .؟( ناك ةرامتنب ,رشل ني دمج هتلادبعلاقو رشب اا نكي لبشالا دبعنب ءاروعز نب .ةقيشلا

 بعك ل تق نميف ناك و اردد رشن نب. دابع دهش و اي نب دعس مالسا لبقشل ذ هديمن بمصتمىدب ىلع ةنب دما[

 املا دييثو ميما هنيلع لايم هلا لوسر عمده دهاشلاو قدنلاوادجا (سادنشو ف رحإلا نان

 وهؤ ةرشع قت ةنس كلذو ا ديهشدثمو لتق ىتحلاتقلل ة لماع و ءانعو ءالب دئموب هل ةةبالكو ةماعلا موب[

 تن تا سو مس

 #* ةنس نيعب راو سمح نا

 نب ىبحب نع ٍقاحسان ا نغ ريكي سنو انث رابملا:دبع نب دمحا اني باوقعي نبدمج سايعلاوبا 4 انثدح 9 |

 *.هاجرخم لو لسم طرش لع حي ثيدح اذه»هب الا 5

 4 هنع هللا ىضريجر زا ةشرخن كامن ةناجديا بقانم رك ذ 25- ِ

 مسا( ولاق)ه خوش نع رمزي دخحانن ججرفلا نينيسملا انئميجلا نب ندحلا انئلاهصالا هللا دعونا « انيدخ »|
 1 آو هيلع هللأ لص هلال وسر يل 1« جرزحلان ةبامثنيديز نب دودبعنب ناذولن. ةشرخ نب كامس ةءاحد يلا |
 هل او هيلع تلا لص هللا لوسر عم ٍذئموي تو ! دحاو اردد ةناجدوب ا دهشو ناورتغنب ةبتع نيب و هنبياسو |

 «ا ديهش ذئموي ةناجد وبا لتقو ةميلسم لتق يف كرش نميف ناكو ةماملا دهشوتوملا ىلعدعباب وسو | ٠

 ل لبشألا نئقو نب. زرشب نبادابع يون

 ْ * ةماملآ مو تديشتسا يرد

 ىكيأ هدأ تال دعو يف ناك تلاق ةشئاع نع هيلا 1 دابع نب ىيحننع « قاحسا نبأ ف |

  (م) ردن نب يعول ريتح نب ديساو ذانم حيهم ميَصلَصقا دحا|
 جي يوما ةعرخ نب كاس # ادب لح ظ
 « لتقم ةمليسمل | ىف كراش ئرذ ْ

 ا ف نكي 0 :ايمالادع ىنإ يف ىف تناك !اق ابنعدللا ىضر ةشئاعنع هلأ ن ع ريب زلا نب هللا دنع نب دابعأ

 1 جاع ينا ا هللاو رين ْزْلأ نب هل هللا ديعنب دايعلاق *رشل نب دابعو ريضح نب ديشاو داعم ن دعس مهنم لثطفأ ا
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 ْ ” ال رجا وب ةعاكع يتواكو يح ل ةنمادع هنأ نا ةالع و ارواب كاز

 | همماعن و رمن دمحانانوراهنب دب زان مركمنبن .رسحلا اني دادغبب هيعفلا ناس داك ايا حقل

 ومايا و.هلاخ وان بم نإلوتتم |هجاويسالقأ 5 نصح ن هش ءاكعومرقان. تءابناكو باطما نب دم زأ

 كاب دب اههنف دوال رمش دلاخ صاف امهملع اوفقوقان ءاروأ.

 00 انك لاق قلل دقاو ينانع ةملس يلا نع كييعس نب ةررمض نع ناملس نب هللا دبع ىندح 0 ىدقاولا ٍِه ا

 «(0جظ  «ةاحملا فريم باتكط #«578». «١ صيختلا عم كر دتبلا »
 ه4: نصح وا ريثكن ةرصن سيق ن نصح نب ةش اكع تقانم رك ذ زقجح

 « لسو هل ا و هياكدفا م هللالوسر عم اك ضاغالو قدنللاوا دحاوار دب ديش

 ىشببلب !نامع نب رمان .ىدقاولا اندوادن. ناملسانن ةتسرن هللادبع نبدمجان.يناهصالا هللادبعو ا ىنبح 2

 دعب لتقو ةنسنيعب رانا ةشاكعو ٍلسو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر يفون تلاق ندح تند سيقما نعهنأب !نع

 .ةنملا لخ دب , ةرمص ز لوا ملسو هلاو هلع هللا لص هللا لوسرلاق لاقهنع هللا ىضر ةرب. هينا نع ةملسىا نع

  نةشاكع م اًمفءاهسلايف تءاضا ىر د بك وك نسحا للع» مموايني ذلام ر دبلا ةليل رمعلا ءوضللع ميه وجو
 ىنامح نإ هللا ع داهللا ل وسرايلاّتف رخ ١ ماد مهنم هلمجا مهللا لاق مهنم ينام نا هللا عدا هللا لوسرايلاَتف نصح

 * هاجرخم م مو ولسم طرش ىلع حي تةيدحادم «ةشاكع اهيل كبس لام مهنم

 انيلعو سرافى اذيتلامةم دقملا نحنا تك لاقيئبللا رفا نع ن ء نم رلا دبعنب ا ىلا .ن ٠ءع كيعدس نب ةرمض نع ناولس

 به[ هنع هللا ضر ىراصنالا نالخت نإ ىدعنب نعم.بقانم رك ذ و-

 هللالوسر دهاشمو قدنملاو ادحاو اردد دهشوةرقعلا دبش فوع نب هرم ىنب فيلح نالجملا نيدحلا نب ىدع

 هللا لص مموأتي 2« ١

 1 نضع ن هش 1 -

 مسوهل ا وهيلع هللا لص هلآ لوسر يفوتسانلا ل جا نمزاك و ةرشع ىتنثا ةنس ةخازمب لتقنيقتأسلا نم *« يردب »©

 « ةنس نيعب را نأ ةعاكمو

 رمغلا ءوضيلت مهوجو ةنملاليخدت ةرمزلوا نا 0 ةربه ىلا نغ ةملب يلا نعو رب نإ 5 دمت
 مهنم هلعجا مهللا لاَمق.مهمم ىنلمجي نا هللا عدا ةشاكع اقف يد بكوك نيحاب ىلع مهما نذلا مر ,دبلا دل

 *(م) 0 اهيلا كقبس لاف مهنم ىنامجم نا هللا عدا هللا لوسرايلاَف رخآ مامف

 نيلوتعم اهب نرسم ايلف انماما نصح نب ةشاكعو مرقا نب تنان ناكو باطما ني ددز انيلعو سراف ينئام.ةمدقملا
 +« اعئامدب |هنفدو امل ر فك دلاخ م اف اهيلع اوفقوف انءارو نوملسلاو دلاخو اتيرس

 ه4( ىراصن الا نالت نب ى دع نب نعم زهد

 |ن هللادبع ىنب دح رمت ن دم ان ج هلا نبنيسمللا انميملا نب نرسسحلا اني ةطبنب دمج نب دمش ب انب دج »

 « ةمليسم موب لستق ىردب

 داع زو 0

 نا لان نع ع

 تطليق ققتا ع نارا تحن



 4( ج9 «ةءاحملاةةرسمباتك » «09  «سيفنا مكر هلا

 يف همس اف !سهوجو ادجرز ة ءولمم اا ينس فو تروم تناول ادلا

 ىلا الاجرة ءوامم اهناول نتا رمع اتق نينمّؤلا ريما أب ىرذنام اولاقف اونترم لاق من قدصتاو هللا لبس

 « ناملا نإ ةفادحو ةفذح ىلا يلوم اشو لبج نب ذاعمو حار ارا نإ ةدّيغ

 دك ليفني باطما ن ذنؤو فانم ركذ وح

 #2 نيديبشةماهلاب | أعم التقو ىدع نب نعم نكنو هلم 0 وهأ آوهيلغ 0

 ل 6 يع ل نيسكلا انا مولا نإ رسما اننةظ ن ب هللادبعونأ كلذَن ١ ان .دنح 9

 ةماولامو نيماسلا ةءأر لمح باطحلاا نب دز ناكلاة هسا نع ب باطلا نإ ' ديزدلو نم نعود .ءنب رم نع ىف اخانا

 لاحزلا اماولاج رالف رلاامال وق بالها نب د ضز : لمحل لاجزلا ىلع ةفيتخ تربظ تح نوماسملا ندا

 ليفطلا نب 0 كيلاأ أو قاماارأ رو نمكيلاردتعا ىفامهللا وص لعاب حيصب نيج ,الف

 لومجلاس اهدخ اذةيأرلا تعقوو علا 22 لك نع متودعلار 2 يف ام مدت ةنأرلا دش لعجو

 ديز لتقو لق متي ناانا نارقلا لماح سب لاَقق كلبق نم 0 قل ف دل الاساي نوماس 1 اي ف ةفنذح يبا

 * هر حملا نءةرثشع نا 2 نذل

 قحاب ن لفو ن كلا دم نع نايس انني ديلا انئ يوم نب رشي انا قاجانا نب ركب ونا 4 ان ربخا ل»

 هنآ رخآنانناو هم رحم نب تان نب ديزل يق هريغاولتمف ةمايسم ةازغيف ةقفر ةسج نسماخ معو لاهتا

 ْ د سل ل نايفشان حايصلان ' دان ميهارب نب قاجسان دمحشارا ظفاحلا ىلع ونا 4 َق ريخا 0

 رمي ر صلاو تربص باطختا نا ذل تيس كوتم ةيصملا ب اصل ع لاق باطما نيدب زن نم راادبج

 » هترك الا أبملا تيهاماخا ىل كت دنل كحد 4 دي زدبخا لاق هنع هللايضر

 لاَعفا ونع هءاحصال لاق هبا رمت نع هيانعويدح لسان دنز نارخصو ا ىبربخا جب ربش نب ةويحانن « ىرقملا

 ارهوجو ادجرزةءوامب |ماولىنعا لجر لاقو قدصناو هللا ليبس يفهتشا ايهذةءولم رادلاهذه ناول ىنعا مهبل

 ةغذح يلا ىلوم ملاسو ذاعمو ةديبع يلا لثم الاجر م ء وامتامماول ينعا رمع لايف ق دصنتاو هللا ليبس ىف هقفناف

 * (مخ) (تاف) هن املان,ةغذحوا
 4 يودملا نحر لادبعونا باطما نب دنز ]2+

 *ةمامل لابام_ج داتمف يدع نا نب نعم نيل وهني لسوهلا او هيلع هللا لص ى لا ىلا | هلق ل ور ا

 0 يالا نيملسملاةنرلماح ناكهيا يورو

 تسول لركن ةيبصملا ب ا 000 5 0 0 ب -_ نبا 5

 و
 - 2 ا هسا

 امذه ناولوعا مهضعل لاف اونع هنأت ال لاق هنأ هنع هللا ىطر رمت نع هب هسانع هدح لسان دب ديز نارخصوبا

 : لال وسر خا هلبق لسا ورم هيخا نم نسا ناكو نموا دبعونا هتينك و« باطلا نت رمع نينمؤل| ريما يلا

 هللا

 0 ف يو 3 اننا 0 بقانمرك ذ إل

١ 



 ارما تءصا 0
 هه

 اا ّ 1

 اني

1 | 

 نا كيعل ىنلارماب
. 
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 ”رسزأا ن ةورمب نع مهملاي ان هللادبع نب ركب ىفأ نغ شيمعلا ىلا نع. نامبط ن ميهاربأ قدح ىلأ ى ::دحأ .

 ممم

 *#  0ج9 ا ةةمما ةرس باكل 4069 «صينللا م كو لاق

 . كل انك نمل جر ةءارف عمت انك تلفتنك نى لاف تشن ءاشملا دمن سو هلاو هيلعللا لص تالا

 : 25 :هف يا ثتلا# هيلاعمتسا ىت يعم رم كءاعصا نمدحأ نم ةء 7-5 هنروض لثم عمس | دجلايف

 .[اا انكم «هاج رم 1و نيخشلا طر خلع مي # اذه لكم ئمايف لمح 2 ةنذح فا لوم لاس

 ا قون نوب دعا دلو كك واخ اال د نع عفان نع هللاديبع ثيدح ىلعامفن

 00 ع ارقف وس لم : دح ىلإ

 | تنق رمت عمس ةنآذيعس نت ىب انا"نور راهن ديزان اح .ورك يلو هلا سابعلاو ا كي اربخا

 ٍْ قيتس قيوم انياشل توتو لع قادم ( ربخاو )ت رت هر د نرادع

 ا تركك ةقلذح ىلا ةأسا َناَةَناَع نع ثدحت نجرلادبع تنب ةرمجدمس ا تى

 ٌْ 0 او هياع هللالص هللا ل وسرامل لافاويلع ةفندحىلا ىلومماس لوذخد ملسو هل اوهلع هللا لص هاند

 #« هأحر 21 1 مد # الع لخدم , ناكف اردن دهش ناد ةتعضراأو 2

 هان صفحات لسمن ذا ا لضفلان نيس ١ للا ذه ن.ىلع ندم نسحلا ونا  انندح

 .اسرفو احالس تثروو ةمايلا مولتق هناو نة ئاس ةفذح ىلا ىلوم انلاس ةيراضنالا ملاس س مأ تاعج هج لاق هنآ

 ( ىلامتش هتلمج تنكيلآ هيفىل ةجاحال تلاقف هءسانلا قحا تناف هنذخ 'نا باطخلا نن رع ابلا ىلسراف

 دعنا

 :قابسلا نب كيبعنعىرهزلا نع نايس انن رت ىنا نأ اننيتا اننا رهم نب ليعهسا نادم نب دمحا # ىنربخا »

 1 20 2 بار بهذ اولاق ةفدح يبا ىلوم ماس لتق اللاق هنع هللا ىضر تبان ن دز نع

 « هاج رخم ا و نيخيشلا

 نرخ رص هوخاش ىرعلا ديرب نب هللا دبع ان ىس وم نب رشنانا قاحسا نب ب ونا © ان دح
- 7 

 | >> رخصوأ

 :ةءارقالو هب وص لثم معسا مل دجسملا ىكياذحا نهلج رةءارق 0 قت تنكنا 0 و

 ,ىذلاّه دما ةفذحيىلا ىلوم ملاس ا ذه لادا تفتلا مث هيلا ممتسا ىتحدعم تقو مادف كداكسا نم دحان

 : 7 08 ةلظنحاتت لسمن دولا لاق ) 1 حر ”اذه ثم سس ١ ىف لمح

 .هبلعهتلا لص هللا ل وسر تركذ ةفىذح يبا ةأرصانا ةشئاعنع ةرمع عمس هنا ىراصنالا ديعسنب « ىيحم

 |(ندوم ماور نكسه هاهملع لخد 3 اردن دبش نا دعب هتعضرأف هيعيطرأ لامفاهيلع ملأ لوخد لسوهلار و

 : 3 را 11 لطم ربك عداوز نؤالشاوا ةوااماوأ/ ) ىبحن نع روسمنب نع دعس

 « اذ حصل (تاق) لل ةبث اس ةفدح ىلا ىلوم الاس ةءراصتالا لاس 26 ( كليح لاغفو رع م 2ع 2.

 .بهذ اولاق ةفددح ىلا ىلوم ملاس لتق ال لاق تبا”نب ديز نع قابسلاز. ديبعنع ىرسهرلا نع # نايس ف

 «فذح فاطم ريد ىلع (تاق) ((م خ)# تارقلا مز

 ىرغقلاو»



 م هنع هللا يضر ىراصنالا صاخب ةبطق ركذ جس |

 )غ0

 *«(00جا _«ةاملةرس باكو «:0ط ٠ <« صيخللا عمك ردتسلا

 ن رمأع ن : ةبطقو لاقةورع نءدوس اللا وا يل اننى انب ةيالع ولان ىوجدادغبلا رفعج وا انربخا |

 - نو توبلا7 0 نايرلا لهبق لْز دئذلا فيرد - ودل او هيلع هلا لص هللا لوسر عمدهش ةديردح ا

 ب « ردنلا اانا ىنكي برو تادوح نرمأع ندير هوخاو اهروبظ“

 1 نر ةداتق نب رم نب مصأعينثدح قاحسا نا نفع بكت نلت ون ان رأ املادبعم نبدا ان س انعلا وا# ان : دح 9

 يضرمقرامعإ اانرم رفنلا هيف هيعمل يذلا مسولا يف ملسو هل اويل لقا لوسد جرخأ/ولق) وقم خايش
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 1 #* ةدب دح نب رمأعنب ة هبطق مهنم
1 

 ةربس ىن'نبا ينثدح رمح نيدمحشانث جرفلانب نيسملا ان مرملا نب نسكساان' يلاربص آلاهللا دبع وبا اندح ف

 : وهل اوهيلع هللا للص هنا لوسردا كلامنب 2 قدح هللا دبع نب قاع ا

 د7 2221

 « وشم

 * عبس ةئس رفص يف مهثخ نميح ىلا الجر نرشعيف ةديدح نبا |

 ده د تا يدر انج ىلإ لريال يعاسرك يل نو
 نع مالا ان بدؤملا ديمس وا ان ةقنوعاو) :يدياح هانث لادعلا ذاشح ن لع امدح اف

 ةمبرانم نارقلا اوُدَخ لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنء هللا ىضر هللا دبع نع ةيعاعنع ميهاربلا

 ١ * اح رخو دانس الا حرم «ةقتدح يا ىلوم لاس ن<و يا نموذاءم نمودومسم نب هللا دع نك

 الا لاق هخويش نع رم ندمح ىنادج دواد نب نائلس اني ةتسرنب دمحانب ةطبنب هللا دبعوبا -دح

 يفان ١ جلاس لا ةناكوهان ف ةفدح يلا ت تح تناكو ةءراصن الارا ها تلا ا ىلوم ناك ةبتع نب ةفدح يف ل ودي

 0 يس 0 ديل سا ملأ ليقومماب القو عدا نإ تلال الف ة ةفذح ا

 05 رخطصلا لها يحس اس وهةبتع نا ىبوع لاقو# هس ردنعةغذح ىلا لجروا فادح ىلا لجردنعأ|

 نع ةلل تأطنا ت !اق اهنع هللا و جل نع ث دحم طباس نب نمحرلا دع ممس هنا نايس ىتانب . ةلظح

 ه2 يم اع نب ةبطقن زجح

 هي ةغدح ىتاىلو مل اس >- ْ

 4 ا

 | ان اسست ديلولا ان يربلانقزاه نب سومان ركام ندم نب رفتجانامركمنب لع ندمصلادبع م انريخا 9

 دوعسم نأ نمةعب نأ رميا د عا نع تلد نعاس ع م هاربا ن ءشم الان: بدؤملا«ديعسو ا » 1

 اسوم ة هبفع نإ ىسوملاف: ةرشعىنث. هد هالومعع ل 0 ةغبدح ىلا ىلوم لاسو او داعموب ِ

 هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةليل' تاأطبا' تلا ةشئاع نع ظبآ نب نمحرلا دبع ان نايتس ينا' نب. 4 ةلظنح ا
 ٠ ١ « رغطصا لها نملقنمن |

 ماعاد خاوي 5 أ
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 0 كا

 هه حم لل
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 ةدتع ةفدح انا ناوهو شحاف#و ثردحلاا يف ةيلسو 4 صودا و هيلع هننا ليض لاق مت مج دقىلا وهبف تفناوانج ظ

 *«نيفصمو.ةعيرن هبتع نب مشاه يلا همعل لوقلا اذه ةيواممكلذ لاقا 1 هدا زك ةدبتخلا ةعيبرنا ا

  ىدح ان هزت هنواعم تنب نباركب و اي هنا راتبزوا دلع ن دم ركب ون ةز رك ذام ةحصب ( انثدح )أ

 ا : « هل ةصةلارك ذف مئاهيلا ىلع ةيوامم لخ دلاق لئاووا نع روصنمنع ةديا واتعلا

 | نينيسأ-اوباو ىيحن. قاحساوباهانربخا اك ميشه همس لاف ةعيبر نب ةبنع نإ ةف ذح ىلا مسايف اوقلتخادق |

 ةميب رن ةبتعز ةفيذحو | لاق رذنملانب ميهاربا يثدح سنويوبا اننميهاربا نب قاحسا نيدمشانا (الاق) بوتس

 ةيقمرل ءوويتم ةصنبدقد قام نالاق : لاق دعس ندم“ ن ءفد انمار يمن دات هنمفلال ور راه نب دم ١

 نرخ قاحبسا نب دم ن نع ديك ن لشو انر ايلا ديع ن 1-5 توعي َن دمح سابعلاوا « انندح ف ا

 تيكر د هيلا ص ِدعلالا ربا 8 مك مقا كيسراي هل * ماب اع يع تدحو ْ

 ل لجو. رش | دع ىّيَخ توع نا وحا را | تنك ٍياز ايا ديدنس |ملح ناك ناوكلو تالوضر ل ا

 4 اوهبلع هللا بص هللا لور هلباهدف لاق كلذ ىنزحا عفو ثيح مقونوب كلاذ تافدق لأ كب 0 الق مالسالا 1

 * هاج رخم مؤ لاس طرت لع حاج هزيم لدو |

 40 عفا « ءباحملا ةظرممباتك)» .٠ 4« « صرغلتلا مم كردتسلا 9 ظ

 نإ ةفذحيلا لعل خد ةءواسمنا 3 ىحر سابعنلا نعةملس نل قيمس نع نار بم نب ناهس نع راج نبأ

 هللا لص هللا كوست فيما الكل امَِق اسدلا 0 صرحوأ مجوا أ كيكباملاتف ب هدح وف ةعبر نبهبتع

 نوعمجمو نامز كلكردم كمل سوهو يطتقا لسا لوريال وعلم د تاكادع يلا هع وهل اوهيلع

 ىرودلاد# نب سابعلا تعمس بوقس. نب دمح سابعلا ابا: (تعمس)لسح ةفيدح ىلا مسا لابق و ميشه همسا
 بقل ةغدحدلاو ناملا نا هيف مو هنا ىثخلابا * ىل بح همسا ةعيل رن ةيتعنب ةفدح واذ وقل نيعمن ىبح تعمس

 ْ ان ويشهاتب وان د زانت قاحس!نب ديما: (الاق)نيسحلا واو قاحسا وا(هاندح) ل دعدمسا نا ل لسحب

 دمجاو ا (انربخا ) مسقم همسأ نا ليق و لئسعوا لسح هل لاَ ناك ةبتغ نا ةغاذح ابا نا ةم ركعانا سنو

 ْ بيلقلاب ما لسوهل اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر : ا امنع هللا ىضر ةشئأع ن ني هانم زرع نع كيور تطيع

 قافاتح ميردعولم متدجو لهب ب بيلقلا لاهاي لاق لسودل او هيلع هللا لص هللا لوسر مولع فقاوق هنقا وخن رطف

 اا 7 2 لاق 0 7 0 ةحد اير

 - رك 3
 | اولاتفامح اح ير يدعوامتدجو ىنافاقحب مب ردعوامميددجو ىل اه بياقلا' لها ايبلاقو مملح فقوف هنقاوحنر طق

 [ةفذع ىلا هجوقتفرعاوبحسفت ميسا ايف قح مكبر دعوانا بلصق ل |ةف وماما وقاو اكيترتفا لاوس رأن
 !لككع انع تناوب لاقي كلئءاس هن اكلي هاو هيلا لس قا لوسز ل لاق بحول يا 9

 ا د بتسااوحرا ت تنكف ى أر اذادن دنس امل ناكنكلو هلوس ريف وب هللا ىف
 )مم د لاو هلأ ٠ او: هنلع هللا لص هللا لوسر.هل اع دف كاذا نئنرحا وو ثرحع مقووا' كلذ: تاقدق كلا ليل

 .: 0 «( هحالن
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 زل جدت 1

 «(0ج» «ةاحملاةةرسس باتكإ» ١ ٠ 9+ « :١ «صخلتا عمك وتلا إل
 لوق ملسو هل اوةيلع هللا لص هللا لوتسر كعءمس لومت هنع هللا ىذر رخد ندرابج مهس هنأ دعس نب ليحا رشا

 «انناروع ىَرنااتنهب انا

 2 ةغ ذح ىلا تقانم ركذ زيوس : ١

 | هللا لص هللا لور ودعو هللاودع ناوهللا بيح ققائف كسدع نإ سوهش دبع نب ةعبب دنإ ةتع نب مم

 « ةنش نيسمحو ميراوا ثالثنب اوهو ةرجحللا نم ةرشع ىتنس ةئس ةماملا مون لتق ةيلسو هل 1َوهْئلِع

 * زارلاىلا هابااعدا ةبتعتش دنههتخا هل تااّذ زاربلا ىلا ةنتع ةانااع دواردب

 ندلا يف سانلا رمةف ذحوبا . #. .هراط»نودلا(١)لمثالالوونالا

 ن زج :نيغابابت تبع ىح- )61 وتقع فاللاب واب اتسركشاما
 ةفيذح ونا ناكو لاق يدقا ولا نع دواد نب ناملسانن ةتسرنب هللا دبع نيدختانن ةطب نت هللادبع وام انلبج 9

 1 * ناوفص مافدوالا نسحاإللا وطالجز ةيتعنا

 ىنادحر رجن بهوألا ايدل قاحساان* ينمثلا قاحسا ندم ان : ظفاللا توقعي ندم 00 د

 ةغ دحو ا لتقلاق امهبنع هللا يضر سابع نبا نعهسا نع دبعم نسبا وع ث دحب قاحسانب دب تءوس يفا

 .: : * | ديهش ةم اهلا موب ةعبب د ن ةبتعنبإ

 سابعلا نع قاحسا نب دم نع ريكبن. نين وبانث رابجا دبع نن دمحا اني بوعي ندم ابملا ما 4 انندح ٠
 3 كين ووم رسب موي لسد 0 در سابع 0 نع هنأ نع يركز ا

 عددنو انر , اشعو انناوخاو ان ءاب التقثا ةبتعنب ةفذحوا لاب جام يابس هنية دات ل ايملا

 صفح ابا اب باطخلا نيرمملِلاَمف سودا او هياع هللا لص هللال وسر تغابف فيسلاب هنيرضال هللاو سابعلا

 برضالف ىنعد رميلاقف فيسلاب هللا ل وسر معدل برغي نسق قابعي ةيقانك موب لوالوبا هنعدتلا نيضررمعلا#

 هللا اهرينبككىت>افئاخلازاالو تاقوتلا ةملكلا كلت نمنم انا املويت ةفذح ولا ناكو فان دق هناف هن

 * هاح لتخمو لبسم ط رش ىبع جا مم ادم ةماملام وب لتمفلاق ة م دابشلاب نس

 ور نب ةعرز يلا نع ةعيمل نبا , ىناان . طاصنإ نامع نب بيحان ىجدادغبلا دم نبدمم رفمج وا مري :

 0 7 ؛١؟ ىرخإلا اماص نم اهاخدت ةدئاز نس هل ىذلا لمن الا()

 مس هل 1و هيلعهتلا لص هللا لوسر ثءمس لاق رخص ن رابج عمسدنا ليجا رشانثد# نب يهزانثدلاخ نب يذاسمم لف

 « انتاروع ئرث نا انيهع ناله

 ده يعيبلا ةوب_ر نب ةبتعنب ةفبدجب وبالغ
 ْ « ةماملا مو مم لثق ريبك قا د

 ٍِ برا ا أ د وذيلعارلع ةيلوسب لا ا نورت نع نامورن ديرب قاوحا 3 قانا نا 5
- 0 0 

 5 ى ١

 شك

 « ةفنذخ ىلا فانم

57 
5 

 ا

 0 ءاعدإ» 4 3

 ا داهشل
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 كت ديرب ام ممللا اولاقف مواتاعيل مهفايساموقلا دخافام موشغدق ف ويسلا مهدي يف ل اجرلاالا مهلاحر ف ٍ

 5 ا باكو. 0 « صيخلتلا عم كر دتسلا »ف
 ' ١

 100 : #*« ادع هللا ىخضز رييزلل

 | سوو كونو انث رابجلا دبع نب دنجا انب وعي نب دنس ابعلاوبا ان دخ ل

 : اديللا دمي لسوف اوهنلع هللا لص ينلا رك ةللدج ن نم لايخ أهو ةراهلاو لضعنم | ا ةداتقنب مح لإ ماع

 هللا ل وسر ثعبف مالسالايف انه وبقشو نارقلاان وئرت كاكا نم ارش انعم ثعباف امالعأ اتيضراب نا اولاثف

 ا دلاخو مديما وهو باطلادبعز ةز2 كفيلح دل رم يبان دل رم مهنمرف 000 سوه اوهسيلع هللا ص

 ١ 3 مصاعو يدعن تيبخو ةنثدلا نا ددزو ىرفظلا قراط نب هلثا دنع و ىدغي فيلح يللا ريكبللانا

 مولا عرب ملف ليه. مهتا ميجرلاب اوناكاذا ىتخ دئرم ىلا نب دلع مجريماو اوج رن ميلف الا ىلا نب تبان

 | اولاقو اولتق تح اولتاتف دلاخ و دئ'رم و مصاع اماف هقاثيمو هللا دبع مكلق ةكم لها نم بيصن نا ديررئانكسلو

 ( هب ادنا ادتعالو ادبع كرعم نم ليقتامأناو
 | نايس قتادح رع ندمت دوادن لاهم 3 ةتسر نب هللادبع نب دما يناويصالا هللادبع واج انثدخ و»

 ًمدوعتسا ورم ني دمع لاق لبسلا هل لاقت سرف عردب موندن صيبا نب دنرص دهش هنا هينا نع ىونغلا كلام

 : ديرمفإ ؛ ها لبق دهشتسا كيرف بنا ىلعلدي اده *ميرأ هنس رفص يفق دنخلاو دحا نيب مف يونغلا ل

 مرشع ين ةنس هنع هللا ىطر ركبيا ةفالخ ىف ةندملاب هشارف لع تام دن رمألانأف نينس نا اههلع هللا ىكر

 | ىذلا ثيدحلا الادجا مق لود او هنلعللا تمر : ع ويارم دنس كر دح لص الط ىف (تدبج)

 مداقلا نع لعب ىيحملا ىسومن هللا ديبعات دوعسم نب فادعس 5 يوبحلا دج" ن“ تمم ساما 31 1 ربخا )

 ا لبق نا كرس نا لسو هل اوهيلع هَللالض هللا ل وسر لاقلاق ايردب ناكو يوتلا ترم قا 2 مو ىاشلا

 (1)* لجو نع مكبر نيو 3 ىف مكدفو الكاع مؤلف مككالص

 ٠١ -#/ نبي ردبلا دحا هنع هللا طر رخص ن.رابج تقانم ركذ زين
 ْ مدهش نسمة يمس قوزع نعدؤم الاواانن ةميمل نبا انثى ةنالعو اان ىدادفبلا رفمجوا « ايربخا ©

 0 «نائس ب ءاندعو ةيصانإ رخص نب 0 اوهياع هللا لص هللا كوواتر نم او

 هطول دلل رغم نزلو يقول اظايخن ةفيلخان' ايركرذ ىسوم انث ىنتثلا بوعي ندمحا  ىربخا

 « هنسنيتس ونيتنث نباوهو نيثالث
 ممح نر ريهز انث دئاخن ذاعمانث ينالّمسعلارازبلا فاخ ندمان رايس. دما ان يب ويحل سابعلا وأ # انربخا و

 5 ا سا باص اهركّذ لو ادع نب رباج ةججر. صيخاتلا يف انهاهدجو )١(

 ظ « رييزالرخ الاو دسم ىبا نبا
 4: يرد «ةملس ىف نمْباب و ن هللا دبع نب رب اج )+

 ه4[ رخص ن رابج زح
 « ةفيلخ هلاق «نيث الث ةنس ةنبدملا يفوت نيردبلا دحا



 0ع 0 71 ] ] ] ز | ز ز ز | ]| 1 |[ | | | | ]| 01000

 - «00(4جإ» _ «ةاعملا خريس باتكط_- 4000 4 صيخلتلا عم كو دتسلا ]3
 كلر املا نبا انثىدهم نب نمح رلادبع ا ين امض الا ناماس نينوراممانث توقع نيدمحع سابعلاوبا © انئدج 1
 اكس لوق,ودالو ا نسي ردا ابا تنس هللا ديبعنب رشل تعمسر باج ح نادم ربنا نمحرلا دفان

 5 لسوف اوهيلع هللا لص هللا لاوسر تعمس لوقت هنع هللا ىضر ىرنغلا وألا تسيب الان ةللاوأ

 سيرداىنارك ذب كرابلا نب هللادبع( ههدرفدقو )هاجر خم لو دانسالايصص#اهلا اولصتالور وبقلاىلع اوساجنال |

 « ماس ال ن نا تم رش نعدب زبن ديالو كرش هاورسقف ةلئاووللا ديبعز رش نيب هيقيف الوملا

 عت طط

0 

 ايل الكرت يور ارا لا ىبح ىلا بحاص عقسالان ةللاو تممس هللاديبغ نيرشب نع راج ديزإ
 ا هنايملا اولصتالو. روبملا لع

 روسموأ ان .نيسملان ميهأرب اني ' تادمه ظف ظقاحلا كل بعز ديا (ه اند )ءيطدلاخنب ةقدص# همباردقو 0

 هوب هنو + مسح 1

 بينبع

 | ىوتنلا دغ مابا تعمس عقسالا نب ةللا و تعمس هللا ديبع نب رب نع ء رباج نانع دلاخ نب ةقادص انث"

 اهلا ولصت” الو رويقلا لع اوساجنال لك : لسومل او هيلع هللاىل ايل نب سنا ل هنع هللا ىكر#

 قشمدلا رع نست هر ن دلاخنب 37 ند يي بنا افا ا رات 8-5 4 ان ا
7 0 

 بوح ع ا مرسم

 هيلع هللا ا 1 لقا 0 هحويف د جح ا 50 ا تقال

 كديرف نع ةليللا تل انآ هلل |اَمِف ملح لصرلا ىف يلع غطت لبتادق ميحاص اذه لسودل اوب

 بيب يسع نب يحب لاق «اده دعب لمعت ال نإ ل 7 2 سودا ودهيلع هللا لو الاف ةجاح ما الا هللا يلي هللاو ال لاق" 37

 يت تان 1 بكري ازد الا نع ماب نع نع يتشمدلا ة هرم نب ييحدالوا هب درغ ىونغلا ديس ينال ة ةنمدم ةليضف هدهتل

 4: يونغلا د”رم يلا نب د”رم بف اننمرك دب زج ٍ

 ْ « مينع لا ىضورقت ةثم اوناك كى دع نب مصاع مملتق#

 ارييرلا ن ةؤ رع رع دوسالا ونا يف :”دج ةيينن ,٠'انئيلا | انث ةنالعوبا اين ىدادغإلا ريمجوبا 4 انريخا زظ

1 
52 

 رخآلاويدئام فلاي ل ملا مدعا ناسف ردبمو لاول او دمك ارغب هللإ لوسر ميك هنع هللا ئذدر

 * كنس ص ونأ'

 2 وي وج سيبسم علمس 4

 3 .نعرلادبع انت . ركحب نيرثن اننا صن نير ب بوعي نب دم سا ايعلا وبا ادق رن مكلاثر دحام

 كلذ ثدحم ناك ةيظع ن .قاسح نا ا ىتادغ يازو الاوريو ال ثدمملا ادهم تركدف يح 6

00 ْ 

 يك هياتم راح هع لجوال 1 هءلعدللا ل يالا ناىويغلا' درس ىبا نعت ىلولا سلا ةشبك ينا # نع 0

 لقب كبس رف نع ةليالإت تارا لاَمَف م كبح أص ماذه لل سو.هللاو.هيلع هللا ىكصىتنلا لام لبقأ حبصلا جوف :

 2 تانق هيأور كا دهدع لمعتالا قالا لاقي ةجحاح يِضاقالا هللاو ال :

 نساعد ن نايس رفر دب م مرو .ميموملا اوديطتتلا ل ا نان ةديصوع» دوس 3 قدح ةقيمان نب ١ ا

 دل لالا 4 5 ٍ 7 د ع ىلا كل ع 2

0 



 4 ارامل وروبتلا لع 5 4# ىونثلا

0 ٍْ 

 40ج» # ةناحصلا ةفررمم باتكط» 4 0؟١ » .: . '« ضيخلتلا مم كر دتإلا» .

 نا ص هلال وسر ارلتتفبتاف ءاربلا نبرشب اهنملك او كنم, اانا يرانا كلذريغ ناك ناو كرضيآل هنأ
 ' : هاجر ملو مو لدنم طرش لع حييص# لسو هل !وهيلع

 ' رطب يوديلا نيصما:نب زاك ى وتلا دارس يبا بقانم رك ذ زيو-

 ثماضلا نب ةدابع نييؤدنب ىو هلو هيلع هلا ىلص هللالوضرت تاك ع ورب نب نصح نب ذاك ليقو

 0 ىتلا ةبرسلا ىلع لسو هل : او هيلع هللا لص هللا لوس هزم | دب م ينانب ديرتيو ىداملاو ادعاوتا ردي ادهش

 « اه لتقف عيجرلا ىلا اههجو
 ثام لاق زم نسدم اج دواج ناماس ان ةتسر نبا ان يتاهصالا للادبعونا هت راج ذا ميج كي اربجاو

 ليفي هسا يشير زكي يا ,ةنالحب ىف يدل باطما دبع نب ةز رج فيلح نيضلتا:ن زاك ى ولا دنرموا

 هني لاقويدئرسم يف نب دنس ريثع قب ةئس هنع هللا ىضر قيدصلا ركب يلا ةفالخ :يف ةنيدملاب تام ىدلا

 * نب دانج أب لتق

 رشن ينثدح رباجنب ديزي نب نم نلا دبعابا ةلادبع ابا تنادع انا ةحوملا وبان ميكحن نيساا 4 انربخا

 ايليا وقى ونغلاد اسال : مس الا نب ةلثا داما وقيال د سيردا اباتءءمس هللاديبع نا

 *» اهلا اولصتالوروبقلا ىلعاوباجتال لوقت ملسودل اوهيلع هلا ىبص هتلالاوسر

 نوم ةيلمقيوف ةووع نع دوساالا يبا نع ةميملنبا اننى ان ةنالع وبان ىدا دغبلا رفمجوا 4 انربخا

 ظ * تاطملا دبعنب ةزمج فيلح يونغلا دث م ونال ودلو هيلع هللا للص هللا ل وسر عمار دبدهش

 | دق, سوبا تام كو ىرييزلا هللا دبع نب بعصم تعمسنوراهنب ىسوم انئهولاب ني ركب وا « ىتريخا

 * ةنسنيتس و تس نباوهو ةرجملا نمةرثع ىتسأةننسيف قولا

 نإ زانك همسا ىونغلا دثئصوالاق ظابخنب ةفيلخ انث اركز نب. ىسوماُد بوقعي نب دمحا « ي.ربخا

 | نب مررصعا نب منغ نب بفن لج نباشي رط نب. معس نب ةش رخ ن منا ياا نب لك نإ عوار نإ نصح

 * ل ليغ سرق نبدعس

 [ودنملا نب ميهاربإ ىتثادح يللا رقما رماد لعل ناعما ن يدم انا توقعي نب نيسلحا وا« ينربخا ل

 ةفالخ يفند يفي د زفدو بيلطملا ديعي نب ةزمج فيلح نيضحلا نيزانك,ىونفلا دئثرموا تام لاق ىتازملا

 * ةرشع دع يتبا ةنمس يفدئع هللا ىضر ركبيبا

 اي .ابدبج قل ل هي وت ابماعاواصتالو د

 أولا لمص هللا - اهلتمف تاممءاربلا نبرشب لك اوكنم م شانلارا وبا كلذ يفز ناكناو رص اللهناف

 ٠ « لسو هلا اوهيع

 د ىرذب «نيضحن زانك ىونغلاد مولا لوس

 ناطلادبه نب ةزج فيلح .فنراكو لتقف حيج ىلا ةبا رس ىلع لس و هلو هيلع هللاىل ص هللا لوسسر هيما
 : ركب يلا شرم هنااا يدل ليقو هب دملاب ركب ىل ةفالخب يف تام ىيق اولا لاق هد.” ميلا نب دك سع هنباو

 دثرموبأ 2:0



 اتخذ آ#]|| 12 12121212|1|]1ز 12 2 ز 2 >0 20 20 ز 2 ز ز ز2ز>02ز2ةز2ةز2ة2ةزة3ز>7ز70ز2ة2زةز2ة2ز> ز> >+ زةز ز زؤز ]| ]يااا

 «(0ج» «٠ ةاعصلاةف رم ب اكو "4 تابإ# 14 ضيخلتاعم هرعيو
 دس هنع لإ ئيطر وورعص نئءارثلا نا رشي تفانم كد لت

 ١ نم'ةيمسن' يفقأحشتا نبا نع ريك نب ساوتان رابجلا دبه نبدمج انت بوسي نيدم س ابعلا وبا 4 ايدج '.
 ءاسنخنب رخص نب رورعم نب ءازبلانب رشن ةملس نب منف نب ىدع ىتب نم مةملسىنإ نم اردد بهش «

 | نبدمح بيطلاونا (انربخاو) ىلع نب .دمحاتت ىناءنضلاقاحتسا نبدا اني" بوعي نبدمح نساتعلاوا# انثدح

 مكديس نع سو هل اوه هللا لص هللا لوسرلاقلاق فهنع هللا ىضر ةر اه ينانع ةملسيبا :رع ةيقلعنبورمج ١

 نب ةاربلانب رشب كديس لب. لخبلا نم ىودا ءاد ياو لاق الخ هيف ترأالا سنئق نب دل اولاق ةفلس ىبباب
 *ةاجرذملو مو لسم طرش ع .جيبجص © اور عم

 لرع رُمعم نع حابز ان ٠ هلاخ نب ؛ميهارت !.انن ىلا ينتثدح لتح نبدمحا ن فا دهان رفعج نبب دما 4 ابربخا د

 ىلع تلخدتلافاهنعهللا ىضِر(١) رشبمم مانع هببانعكلام نإ بعك نب هللادبع نب ؛ نحرلادبغ نم ئرغزلا

 مماالاف كتستفتنبشأم هللالوسزا اعنا انف هيف ضبق يذلا همجو يفرلسوهل و او هيلع هللا لص هللا لوسر

 مسودل ”اوهيلع هللا لص ينلا لبق تامرورغمن:ءازبلان رشن | مبا ناك رببخ كمم هلك "ا ىذلا م اطل الا يخي

 طرش ىلع ح وك اذه#(؟)ىرما عاطقتا ٍلاَوا اذها هزيم ا اناو لسو هلآ اوهبيلع هللا لص ةااتو ا

 دم نع ةملسن دامخانن ىلا رملا دواد نززعلادبع 5 هعزخ ن ىرسلا| نع ءامتر . ئاصنب 0 أادج

 و ةلاو هيلع هلال ضنا يما أ ةيدوع ةأرسمانا هنع هللا يذر زو نا نع هيلسيلا نع ينللا ورع نا

 مهل لأقما بم طوف ةمتل ل سوفل 9و ةنيعشا لم 5الوعو نجلا نواك اب اودعقالف ذل ةاشلع هلابادكاو

 1 ملعاذا تدّزأ تااقيتتممس 'ئبنش يال كلبو ةيدوهلل لا لام َة ةمومسم ماشلا هده نا اؤكربما

 | سواق ٠قنملا ديرووهربمالا () 1+ ةديلخ اهمساناكو باءيتسالا يف كاضبا رشنما:امل لامقتو(1)

 6 نيب ردبلانم رورعِمنب ءاربلان رثد زهطح

 | اولاقةملس ابك ديسنم لسه وهيلع هللا لصوتلا لو سر لاق ةربره ينا نع ةملسو ا نع ور منن بم )9

 « ( م]ءاربلا نير شن ديس لب لتبلا نم ىوذا ءادئاو لاقالخم هيفذا الا نينف تاوللا

 هللا لوسر لع تلخد تاق رشم | نعمان رع لبك نب هللا دبع نل نمحر لا دبع نع ىٍرصرلا نع رمجم نع «حابر 0

 يذلا امطلا الايابمماالا يبافكبسفتس م : امتننايباب ت اًتفديف ضيق يذلا همج و يف لس واهلاو هيلع هللا ص

 اذه اهريغمما الاناو لاقف سول اوهنلع هللا لضوينلال اق تايءاربلا بز - اهنا نكته كنعمالكا

 ١ «(عرع ربا عافشا ذاوا
 مسودلاو هيلع هللا لص إص ىنلا تعد ةدوعبنا ةربوهى نا ن :,عةملس ىلا نع ورب نإ دم نع ةيملسن 6 دامح 9

 قا مفلح ا بت 3 .: "هلع هللا حصول لوسر: دا تارلك الاوبيبب الف ةيلصم ةاشٍلع هلااكاو

 اقداصايس ت تنك نا مك تجدرات هل دم 2 مابك عدم . الشقا مذهنا انوكسما

 م نىاوكب هويام قاموس زدينع مسي حابب ت>, +. هج مح ميجا اح بتوع ع هس

 4 تادطقتج تكا 1 مع مخل يم 7 م م ل جون .١» م ءازبلا يشل بئانم»

000 



 دا يتاناكو)

1 42 

 4( جا ٠ «ةباحملاةفرعم باتك ظ ٠» «١ « صيخلتلا عم كردتبلا»
 : هنلاتش مهنو رش ةباعلا لهل ىلا ةحا ور هللا دص ثعب و ةلذاسلا لها ىلا ةئزاح نبدبز ثعب هدم ل اها ىلا نيريشب

 ْ هلال هللا ل وسر تننب ةبقر عنارتلا ىوضنيخ ةمانا هنا ةثراحنب ديز قفاوف لسو هلو هيلعدلا لصين لع

 | ةعير نب ةبتغ لق لوق. نس انال فقاو وهو تنك ةماسا لاق مدق نيح كونا كاذ و امن كرفس

 (ثيدحاذه« 7« هللو ولالا هيلو تير اتاق تاو ةيماودينمو هيبنوماشهن لبجوبا وةعبب دن ةبيشو

 يااا طّرش ىلع حبت

 ةمناضنب عيرشان:يدؤالا ميكح نب نامعنيدج ان |منالا قاحسا ني دمج |:بدايز ندم ن هلا دبع# يريخا:»

 هلااو هيلع نا لص هللا لوسرن راك لاق ديزخا ةيثراحْن, ةلبج نع قاحسا يبا نع هينا نع فسؤ نب ميهازرا اننا

 هاجر خلو ير راخبلاط طرش لع حب ثيدح اذه ه اهنع هللا ىضر اديزاوا ايلعالا هحالس طغبجل زغلاذا ملسو

 ةملس نع ديبعىلا نب دير ان ان مصاعوا ان ةنالقوا أنت نادرتب ىرطنقلا دا ندم نيسملا و وا « ىب ريخا

 .تاوزغ مس ةيراحنب دنز ممو تاو نغ عبس لطسوهل او هيلع هللا لص هلالوسو عم توزخلا عوكالازا

 أ «اج خلو نيشيشلا طرش ل حر دانيل و وهيل لل لص هللا لوسو هرم ياك

 ليعمسا نع ةنيبعن نايس ان خلبلا ى حب نب دماح ان لكوتملان لهسانن ىراذع لهسنب دما م انئثدح »

 يي طا اس حل 0 ا وا ولا واوا

 [عالملاانث ةفوكشلابى ميلا قاحسأ نب ىموم نب دما ١ ركام ظفاحلا 3 قاد نكبوا 5 1 2

 حا ةيوال ٠ ةلبج نع قاحفأ نا نع ها نع ىيسلا قاييما يل ن ن فس ْن مها 1 ان حملا ورنا

 0 ا عمم ال يدها ل اق ةثراح-ن ديز
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 ةحاورنبا ثسن و ةلفاسلا لها ىلا ةيراج نب ديؤ ثسعب ةنيدملا لها ىلا نريشب ثعب رعب نم مانو هل او هيلع

 | متتح ةمايسا لاق ملسو هل آو هنلعهللا لصّشالوسرتنبةةر ىلع ى وس نيحةماسا هنبا ديز قفاوف ةيلاعلال ها يل

 #1 هللاو من لاقا ٌدهقوخاتبا ابيت لَفِف فخ نإ ةساوهنمو هيمو ليج واو ٍةبيشو ةبتع لتقل ودب سانلل فقاو وهو

 ا نمنع كلوب نإ 4 ميهاربا" 9

 *(خ)اديزوا ايلعالا هحالس طيب مل زغيإل اذا لسو هلو

 مسن ةيراج ن.دبزعمو تاو غ عبس لسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عصت وزغ ع وكلا نك ةملس
 هظفلو تاي الثلا يف ىراجبلا ينوه( تاق م انيلعد سقي لسوبلا او هيلع هللا لصهللا لودر ناكت او نغ
 «* انيلع مسعؤي نأكو ديزعم توغو

 1 ىخ اةنراح ن ةلبج نع ٌقاحسأ لأن نع هبا نع قاحسا ينانب مفهيسوبن مه ها رباانم قنحلا ورم ن © ءالعلا و

 د

200 

 54 0 د د *دعا ناتلح 2 كن بوقلا ان ال ينال 00 لاقةيزاح ن 7

 0 ا ا



 بل ديا دس

 4 جا « ةاخصلا ةفرعم باتك 4 50 4 صيخللا عم كبر دبتنملا :

 رسما اودهيلع هللا لص للا لوسرلاةفهتعسف لو امرظن 5 هنسْمال ئسفب يف تلقف انفطفدم ز لاق بماللو

 هيلع لزياو هم ركأ ىذلاب هللاهم رك نجا يصد يششاتجا اهايناتكيسلا هلا لنا عسل صل دز لاقدننألا

 «هدحوما ةمايقلاءو ويقأب م وهل اوهلعبا لصدّللا ل وسر لاقف ثعبسس نا لبق ليقن و رين دز تام مو تاتكلا

 *'ةوع دلا لبقمالسالا يف هاا دزل اضف نف نع تيدمل اذه لهات نمو هاجرخمملو دية وشل مسيح

 هع ركفا نب ديبعنبليعمسا انب ىصع ىزارلاريشل نب ديعسنإ ىلعان الم اريصن نب دم نب رفعج « انن دح ف:

 ابا هبا نع دي ز نإ ةماسا نب دم نع طيسق نب هللا دبع نب دي زب نع قاحسا نب دمج ان” ةماسمنب دمحش اننوارلبتا

 لاقولسو :اوهيلع هللا ص هنآ اسزيملا كبح انا رفمحلاَهف ةيراحنب 5 ١ ز ويلعو رفعج ممتجا لاق د زنبا ظ

 لول اوديلع هللا لص تال وضل جاب ايادي ز لاقو لبوه او هيلع للالص هللالوسريلا بخاانايلعأ

 ةبراحنب ديزو يعو رفعج | ذه تاقف تعجر م تجر لاق دول اوهلع هللا لص للا لؤسر ىلا اس اوقلظناف'

 كلاين كانئج هللا لوسراب اولاَف ني مدل هيلع هنا لصرمتلا لومرنايلاف توذأتس |

 كقلخ هبثدو تا+ كقلخ هبشيف رفمجاب تنااما لاقلاجرلا ن ء كلن اولاق ةيطافلاقكيلاسانلا حا ىرمأ

 « هاجر مو لسبب ط رش ىلع حيي ثيدح ا ذه# يلا ءوقلاب حاوا

 نعةعيه ناانث اص نإ فتامعوا ا ٌاصنب نام نبلع انث رحاتلا هللادبع نب دمت رفعج ونا 1 [ريخا 2

 مس ودل اوهيلع هللا لص هللا ىنعمبنع هللا ىضر ةثراخن دبز نع ةماسا نع ةوىعنع هيدح باه !ناليمعأ

 # مال الا هملع و ةالصلاو ءوضولا هاراف هيلا يحوااملوا ىف ةانا.هنا

 نب.هللا دبع ىنثدح قاحسا نا نعريكب نب سن وبان .رابجلادبعن. دما ان بوقم نب دم سايعلاوبا 4 انثدح ظ|

 ثعب ردن نمرلسودل اوهيلع هلال هللا لوسر غرفامللاق هينا نعل هس نب ةماما ىنا نب طساصو مازح نبركبىباا

 ملسو هل او هيلع هللا لد هللا لوسر لاَتف هتحسف لوق ا رظنا ىتج هنيسمالىسفنيف تاقفانفطفهسمال ل سوهل او

 *# (م) هدحبو هما ةمايقلا موىنإ ملسو هل او هيلع هللا لصدتلا وسر

 ىلعو رفمج عمتج جا لاق هسا: نع هزن ةماس نب دن ن نع طيسقن. ديزي نع قاحسا نياانث' هملسمن. # دمح لذ

 لاق قانا ديز ل اقو انا ىلب يلع لاقو لس لوهلاو هنيلع هللا لض فا لوس ىلا م كبحا انا رفعج لاق ةنراحن دزوأ

 ملسو هل اوهبيلع هللا لص هللالوسر لاف ل تأسف لو رم ةاوم تالا باوتطا

 لاق لاجرلا نع: كل ان اولاق ةمطاف لاق كيلاس ا :لا حا نم كل ًاسانئج هللا كوسراي اَولاعف اولخ دق م هل نذيا

 ىدلووناو ىخاف غاب تنااماو ىل رجش نمو يللا تناو قلخ كقلخ هبشدو قلخ كقلخ هبشيف رفمجاب تنا اما

 م( م) يلا موقلا بحاو يلاو ينمو يالوهث دز ان تنا اماو ىلاو ينمو

 هل لصف لوسر غرف لاقي نغم نب ةماما ينا نب طاصو ركبىلا نب هللادبع ىتادح « قاحسا نبأ »|

 : يلاوىنمو يالوف دز اب تنااماو يلاو ئآثو ىدلو واو يخاف لعاب تناامأو ىلرجش نمو يللا تناو قلخأ

ىح امص تيلتشاام همركا يذلاوف لاق هننإلا
|لاّمف ثعبب نما لق رمت ني دز د قدامو يلع هس 
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 «0جه -.4 ةلاطصلا ةفرعم باتكا »ظ ١ 4003...« صيخلللا نم كر دتسلا 9

 ٍ نعوم نب دمحانث ةماساون انبناقعن ىلع نب نسما انن هباتكلصا نم. ب نقع نب دمحم ساعلاووا © انندح 9

 | جرخ اقام هللا ىطو ةئراحنب دم ز نع ده زنب ةماسا نع بطاح نب نمنرلا دبع نب ىيحبو ةملس يلا

 ٍ حروتتلا ىف اهانميطوو ةاش ةلانجم دف باصنالا نم بصن ىلا يف ذزصوهو لو هل 1وهبلع هللا لص هللالوسر

 | رملا مايا فىفدرموهوريسي ل وهل اوهيلع هللا فصلا لوسر لبق ماتم رس يف اهانلمخ اهانج انج رختسا تحضناذا

 [هل لاف ةزهاجلا ةبمم رخالا امه دجا ايفل ليفننب ورح نب دن ذ هيف قل ىت داولا ىلع ابانك اذا ىتح ةكممايا نم

 ىم تناكة ران ريغت كلذنا هللاواما لاق ١( ؛)كوفنش دق كمموق ىراىلام ملسوهل .او هيلع هلال َص هللا لوسر

 هللا نو دبع. مب دج وف برث, رابحا لعتم دقئتحنب دلا اذه ىنتا تجرفنلاق ةلالض ىلع ماز اىكلومبلا| '

 0 ب ب و دلاب | ذه.ام تلقفدهب نوكر شنو

 اة باع لاكن ماشلارابحا نمربج ىل لاقف ىنت تا: ىدلا نيدلاب ادهن امفدن كروكر شد هلو

 0 يا د رح ئذلا هريخافهيلا تمدق ىت 2 تادف ةريزجلاب | اخيشالا 4 هللا كيعلا

 هيلاعجراهيلا وعل جراخ وهوا ىف كضرا يف ج رخ دهد 45 الم ندو هللان د وه نإ د علا كنا :

 ٠ يذلاريعبلارسوهلاو اوهيلع هللا لص هلا لومار خاناف دنياثش ناجل تعج رف هءاجاع ن مافات هقدضو |

 ينالاقف اذكو اذكس صنل اهانحذةاش هذه انلتفدذهاملاَقف ءاوشلا انف ناكىتلا ةرفسلا هيلا انمدقمل هتحتناك

 !(! فاطف اوفاط اذا ينيك رغلإ ةتيفلسم تانيا سا هيما * نساحم نماينص ناكو هللا ريغل حم ذام لكأ آل

 ٠ هل او هيلع هلا لص هللا لونسر لاَقف هب تحسم تر م اهفهعم تفطو لو هل ار او .هلع للا لص هللا كو بسر

 ملسو ٠ ١ كوؤضفغا ىاب كوفتش دق(١)

 *« ىدقاولا هدنس يف

 ةماسا نع بطاحناو هما بىلا تزع ورم نب دمخ 1 ةماساولا انت نافع نبا اني هلص| نم 6 « اندخ وو

 ١ هلانحذف باصن الا نم بصن ىلا يف دس وهومل ودل اوهيلع هّللالص هللال وسر جرخ لاق هيا نرع هز نبا

 انكاذا ىتحرملا يف نيس ملسو هلاو اوهيلع هللا لص هنا وتسو لبقام ةرغسيفاهانلمجم ىلا فا طا سس ةاش

 مس و هل اوهياع للا لص هللا ل وسرلاَمف ةيلهاجلا ةبحغ رخ آلا هدحا اقعاشر او رمح نب دنز هيقل.يداولا ىلعاب

 تجبر ةلالض لع مارا ىتكلو مهيلاىنم تناك ةرب ايريغتل كلذ نا هللاو اما لاق كوفنش دق كموقىراىلام

 ىدلان. ملاين طلح اتق د نوك رشم وي نوادي مه دجوف برك وابحلا ىلع ' تنم دق تح ندلا يا

 مل ام نب دنعل اس كلنا ماشنلارابحا نمربح ىلل اعف كلذ كمه دجوفربيخرابحا لم دقا تح تجرفن ىفتا

 لأساكلا ةلالضيف هتأر نم لك نا لاَمف هن ريخاف هيا تمبق ىتخ تجرفنةرب زجلاب اخيشالا ه.هنادبعي ادحا

 كي فيستوملا مجزا هيلا وع دب: جراخوهوا ىن كضرايف ججرخ دقو هتكلالم نيدوهّللا نب دوهن. دنع

 بصتلاهانحم ذ ةاشانلق هدهاملامقةرفسلا اددتو باسو اوهيلعسا لصّسالوسر خابافدع ايش نسحا للف ْ

 افاطاذان كو شما بسس ةلئأ 'و فاسا هللا ساحن نم منص ناكو لاق هللا ادينلحب ذاملك ١ الينالاقاذكواذك

 ةيلع هللا لص هللا للم لاف هب تحسم تررم|لفهغم تفطف لسودل اوهيلع هللا لص هللال وسر فاطف

 هلاو 2:0



 « (م) جط 4 ةناحصلاةفزيمب اتتك »: « 6 4 ضصيخاتا ممكردتسلا »

 لوا نا ةورع نع دونسالا :يلا.نع ةعيمل نبا انن يلا ان ةنالعوا انين ىدادنبلا يزارلا رفمجوا 4 اندج »
 ْ : ب # ةير اح نب دنز لسا نم

 ىيحن نع ةملسم نب ديعسأنم ىنملاور متن ءالجلا ان ةبيش يبا نب ترامع نب دمج ان: ىبزملادمج وا م انيدح ف

 8 رفعجو ةيزاحنب نميز قتقاملا لوقت ردع يمر من اطقسي ال وق يخلد عض ةرمع تعمد ديعبسنبأ

 « نزال هيف 'فتزميو ميكي لو هل آو ميله هلا لبس هللا لو سون نساجج ةحاوز نب ادعو نلاطوا
 رفعج نب دم نع قاحسا نبا نع ريكي سنوانث رابلادبعن دما انث بوسي ن. دمج سابعلاو ا انثدح لف

 أر رز ناد. لئلا ظ قا ولاني لسوهلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ثعب لاق ةنعهللا ىضر وسع نع ريب لاننا

 # تن !اظينا ن رفعجاهدخا ممموقلاحامريف طاش قحنام ةنس ىلوالا يداجيف رسولا هيلع لال صَسالوتر

 جواد نب لئاوانت ىسفانطلا ديبعنب دمج 9 ىتملا رام نب لهسانث دهازلا دمحا ندمحخ بيطااوا# أبريخا

 نب ددز لسوال اوهيلغ هللاىلَص هلا لوسر ثمدام لوق تناك انجل ىضرةشئاعزا ثددح(و) يبعلا تعمس
 *هاجرخ لو دانس الا مير هفلختسال هدعإ ىقنولو هرماالا طق شيج يف ةباراج

 نب سبق نع.دلاخ يلا ن ليغمسا .نعزايفس انثرمىلا نءا انت يلاط يفا نب ميلا انوع نيلع# قدح ف

 تزيشيو ليسا لاق واسيإل يد بح لعن مولتال سو 4 هل او هيلغللا لص للا لوسر لاق لاق( ؟)ءزاحلا

 *:مييلع هما الا ةثراح نب ديت مو وظف ةليراس لسد هلآو هيطرتا للعمل نلوسر تامل وق يبعشلا

 نعى نب .دئاعىنثدح زن دج ابع جرفلاننينيملاانب مهجلا نب نويل ان ةطب نب دمحا نيدم 4١ ان دج

 ءارما ريخ ل دوه اوديلع هللا لص هللالوسرلاق لاق هنع هللا يضرديب| نم مطم نب ريبجنب دبش نع ثروملاايبا

 « ةيعرلا ىف مهل دجاو ةيوسلاب مهمسقا ةيراحز ديز ايارسلا

 )١( نيعباتلا نممزاح يبا نبسيقنال لشيارمب ثيدجلا !ذه(؟) بيرق ؟؟راسإ نب هللادبع وهيعبلا ١١

 ةبراحنب دن : ني لغا نم لواٍلاق © ةورع نع عش *

 اشيب ملسوهلآآو هيلع هللا ىلصم هلال وسر ثمل اق ةورمع نعريب للانب رفعجنب دمشنع « قاحبسا نبا
 طاش ىتح ا ةنسيلوالا ي داجيفلسو هل اودع هللا ىلص َلالوسر ةبأرب ةبراحنإ : .زلئاقف ةعومتلا

 ا مولا جامريف

 لوقت تناك ة اع نا ث دحم يهبلا ند دوا د ننلئاوانن ىبفانطلا ديبعن دما ىتملارامصنب « ليس

 حييوص# هفلخيتسال مدعب قاراول سا الا طق نيني فاقوس لو دينيس هل ازيا !دهللا ل وسر ثس ام

 نيدلا نب اذهل محضي انهو باذكم هخرات يف 1 اها لاةلهس (تاق) *

 » بح لْعاَو ءولت ال لبو هلآو هيلع لزب فو سوال زايد نب سبق نع دااشيفا نبا نع ةنييغ نا

 ةيراج نا مهيفو طق ةءرسم لسوملاو هنيلع هلى هلا لوببو تسنام لوقت يبشلا يتنممَس دلاخ نبا لاق دزأ

 مهيلع هسا الإ #.

 (تلق) ةيعرلا يف 3 مل دعا وسلا, لاماد راح نإ ديالا ءارساريخاعوف ملم نيديج « نع)

 : ها ثغبأم »

 شحى هر

 < ردم الاس

 # بال مك 0 م10 د
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 ىو ع

 4 بالا ةقافر نع راك 0 ت”اطق ةناراح

 مخ ديما بكل س٠...« رس ءايوسوا
 لفطلانسيص او اهأل ركذىل ضارعيو « .ابع ولط : دنع نس ماعلا هليل ذب

 لجوايو هيلعىفازجا لوطايف. * هركذ نجيه حاورالا تبهذاو
 نبالا م ًاسنؤا ف.اوطتلا مسا الو * ١( ) ادهاج ضرالا يف شيعلا صن لمعاس

 10 ؛لمآل اهريغ نا و ناذ *.ع نم | لك و # قينم لع نايا ين ايف

 رفنيف ةبمكلا ءانفىف ٍلسو اوهيلع هللا لص يبنلا ىناف هتبب لهاو هتوخا يف ةكم ىل | ليح ارشنب ةيراح مدقف
 هلع هللاِلص هللالوسرل الالجا ميلا منو مهفرعو هوفرع دز ىلإ اورظنامف ةيراح نب دز مهف هناحصا نم

 هلال وسر ايءلاق ديزي ء الؤه نرم لسو هل اوهيلع هللا لص يبنلا هل لاف عبجم لف ديز اب هلاواتق ملسو :

 ماتف ديزاي مهيلع لفل لبسوهلاوهبلع هلا لص ىننلا هللاتف ىف ريشع * الؤهو يأ اذهو ىمع اًدهو ىبا اذه

 مروعا وب مدير ودل .اوديلع هللا لص هللا ل وسر ديرا املاعف ديزاب انعم ٍضما هلاولاق متهيلع اوملسو مهيلع سف

 اوديشت نا مكحيلأس | لاف كيلادولماح اناف تش درعش ام مسف تايد مالغلا ا ذه كوطعم ادا دمحشاب اولاقف ادحا

 .كيلع انرض سعامانم لبن اولاقف اوجلجلتو اوثككتواوباتف مكمم هلسراو هلسرو هئايبنا متاخ تاو هللا الا هلا الا

 *ىيش قيام !ىلاق لخ ديلءاش ناو ميلف ءاشناف هيلارمالا تامجدق هذهريغ ةلصخ انه اهم لاَمف ري اندلا نم

 ل او هيلع هيلا لص هلا لوسرب ديرا ام تابع تاريه لاق انعم يتلطناف دم تالا كل نذادق ديزإب اولاق

 مدي و نم هئارو نم هوربخاو هوفطعتس هتساو موضالاوهوراداف اذلو الوا ٍبلاو هيلع روا الو الد لسو

 ملوسرو هديعادمن اولا الادلاإل هيفا كساوأف انالما ةيراح لاق مهةحاب إل ترا فلحو ىناف

 ْ ْ * نوقأبلا ىلاو
 ناكل هخويش نع رن داني جرفلانب نيب مهجلانب نييحلا 93 يتاهبص الا هللادبعوا انمدخ »

 ه4 يطا ةديصقلا ركذ ذ م( لمفامرجارلو دز ىلع ت تيكب )لوقيف هيكب | ديز هنادتفنيح ليح ارش نة راح

 ,ن.ىلع انن لص وملا نسل ن هبلاديبعن رافنلا ديعانت ىدرملا رشب ندمجحاانن لدملا ذا دج ن.ىلع 4 انندح ل»

 هبلاوال دز لاف همت دارازا وهاذوهلاَمف أد. ز يخا يعم ساق لرمر ابتلقف سول اوهيلع هللا لص

 انفاق رعب ماجرخن مو دانس الا حيمص#» ىنأر نربم لضفا يخ | ىأرنا ِتاقف ةلبج لاق ادحا كيلع راتخاال

 0 ص املا ةيدعلا

 « لسوهأ ودبل هلا لص أل وسر ىوم ىلا لبحارش نيرا نبي لس هلأو هع هلا لص ينل

 ش 4 ايدج » ١١ ادهاج ضرالا يف سيعلا صن ١ لمعاس ماشه ناةريش يفد( 0(

 مننا قلص ينلا تي ١. لاق ةنراح نب ةلبج ىنأ ' دخلابب رشلاو رمي ىلا نع دلاخ ىلا نب ليعمسا نع رهسم نب # ىلع »

 راتخا ال سلاوالدب ْزلاَعِف ةعنما ل داراا رهان زلم اطر اوي زاؤنما ىن كدب اذطلا لؤشر ايت تاتفلسو هل !وهيبع

 7 . مهد فاي ملقا خا يأدذا تانف 'اااهعا اياع
 ب بسس ب ب سو

 نعو

 ٍإ يلا كنا لاق يو العز وخا 0 نةلبج ىن كوب ينابيشلا ورم ىلا نع دلاخىا نب ردا نع رهسم

 | عماردب دهشنميف قاحسأ نبانعريكبنب سن وانن زاجللادبع نيد اان« بوقمي ندمت سابملاونا# انندح ل

2 



 11 ل لللاالا اى 0 سي ل ضع

 2460 ج» نملة رس باكل «.١.4893 سيلا سكودا
 4 ىزعلادبع نت :ليحا رش“ نب ةنراخنب تسلا دي. بقانم ركذ لس

 #هلدتهو ل هلاوةلغ هللا ليص هللآل وسر

 يتشم دلا ل اله نأ رصن نب هللادبعن دمحا لضفلاو ا ان ىلا, يفوصلا نيسملات دمحا ةعر زونا «ىثأ دح 8:

 ن.ليح ارش نب ةيراحنب دز نةماتسا نب ندا نذ زنبلامع نان: بوا َّ ىبخايرك زو 8 قشنم د |

 ىنا دح ددزْنب لاقعي أ نب 1 1# نبل وع نب دؤدبع نإ 1 نسا ىفصان قى زعلا دبع |

 كنا نع يل يف ةأرملا جو 7و لحام ةيراحنك لاق ها نع طز نب ةماسا نب و هذج نعىلا ْ

 لاف ,مدجناف مول ةيراح داراو مهب ال مدج رجح يفاه دالوا تفلخاو تيفوتقا ديزوءامساو ةلبجاه دلوافأأ ظ

 لع ترائافةرا زذ ىنب نمةما,م نم ليخ تءاج وادب ز فلخو ءامناو ةلبج لمسنا ىلا اوضا رتف مدل ريخو فان دنعام|

 هللا ىضرةجيدمل اف ثعس نا لبقن لول ”اوديلع هللا لص يننا هآرف 2023 هوريصفا دز تبسفىط

 ترمانهترتشالالامىل ناولالاج وابدا ةلثع تشن تركو تلك 'هنقع قياتالا اولا كنار هضاب

 ١ جالاق اَمف كسفن نم بيطب هوبا ىبه ةجن دخاب لامفاتملاو هذ اا اتوب هقرو: 6 0

 مع ص 12 ب هل ثا وماي ل و هلآو ةنلع هللا ىكضوىتللا لاف ةبهمؤا هميسنا فاخاو اًعيَصَو

 ن دز تلا لاّمف هفرعف دب ز ىلا رظنف ىلا نم لجو ءاخ دم نب دي ز هل لاقت ناكق هانبنو ةابرف دمحشاب|

 تك تيك كلاوخاوكتمومتوكملا ة ةفص نم هل , راح ن لب را لب اللاق دمحم ن ديزأنا كلكاغو هي ا

 ء د لاق كليف قلاومألا 056 زيالا(وستاةنقا

 «رشو)ل
 رع اشلا دنع تعبلا نيطق يلآذ © . ايلات تنث نآو ىوق ىلا نجا

 يعابالا لش ضرالاف اواصالو كاجشدق يذلا هجولا نما وفكو

 راك دع ار هي قع #2 ةرسا ريخ ىف هللا دمح يباف

 *« هيلا لص وامل ةيراح لاف

 «رش)
 لجالا هيود ىلا ما ىج ريف يجا #2 لمف امر داجلو دز ليعيد :

 لبجلا كلاف ما ضرالا لهسكل اغا للاسل نادى ردات هن ادع

 لحي ىل كوع را علا نو سف - م“ ةيجار -سهدلا كلل له-قرتش كتِلاق

 4: لس وهل اوهيلع هللا لص ينلاىلوم ةنراحنب دب ز رجس

 * لسو هل او هيلع هللا لزم ىنثل هتبهو مث مرد ةثام عهراب ةجيدخ هرتشاف نيقلاوتإ هرسا

 2 امجوزت اهفهزد ةنآم م راب داب وخ تن هبمع وني هرسالسوهل اوهيلغ هللا لن هلا لوسر بح

» 0 

 : 4 8 - د ننفأوم ركذ#

 م

 ١ خلوسر ىح
١ 

 هلل

 اوةماع -
 هسا

 3 ةنراحنبديز لسوهل



 ١ لوءت-و مصل - دو 3-5 4

 هرج زر همبسف ردي ىلا

 عوق نكرانكل قرم تعليل للا كوستا تاع دفن لوي ناس هللا كوتسر ل

 * هأحرذ و داتتسنالا عيوص تندحا ده# ةئلدللىلا مككرجقو هيدا ىلا 0 نب ردغه

 نب رفعجت | ذهت+ امنا ايلاق او دبر انشاف مالتنلا در ذا هنم ةببارق سيم تنب هاهنا و سلاج لس و هللا

 *« رابطلا-زفعح يجتليف ملسو ْ

 2 ككمت «ةاصلا نرسم باكو هكا ...بنه يلا شذ دل .

 | يرمي ع ةدزتيف اخ اعتاد ىدغع نغىذؤعنسللال ااا انما دنع تالحلان ادم نع نقل 1 حا و 1

 0 ةرخيلاب متقبس ذا الول موقلا من م 1 لبق ضتعاك# هانز عقل لاق ةنع هللا يَ

 (لخذا خب ةلج ارتتذلا تلاققاهنتدمان رف كلم اجري و مكلج اردتم سو هل او هيلع هللا ىلع هللا لولسر

 قعراتخملا نن هللا دبع نع ةقلتنن دام ان: ب رح ني ناملسانم ل اذن نيكل ناهز  طامنيدمم م اندح 9

 ا يف ةأيللا رقت م والا اوهيلع لالش واسر لاق لاق هنع هللا ىظر ةرب سه ىلا نع ن ريس ذك

 .هفاجرل و و'لنسم'طرش .-» ىلع عيبمص كتب.ادخت اذه اهدا ؤقلانضس اع دلابنيخا جلا نضتعوهو تالا نم

 وغم هللا قبح” قع شنو اوا انننأبا نب ليعتمسا ب : كالا نتنيسحلا اذ زتييلا فلا دبعن لع يانربخا ٍِه

 اعضب ماوس د ودلا قيود رج تال نات نفعت عم ةنوع انك لاقامبع هللا ىضرر نا نع عفأن نع

 #3 ةح ارح نيعيسو

 غن لعب قنبلة يسب دل ةيكلابلا 0

 | هيلع تلال هللا لوس امين لاق ا للا 'ىطز ضابط نبا "نرخ ءالفع نعت ىبحب نينادم سيان ىجملا ماسي

 قئربخا دقو مالسلا ٌمْملَع ىذ رف انياع اوناسف اوم ليث اكيم و مالسلاو ةالصلا هيلع ليث مج مم كلاطيلأ

 تيثل لاقق ميا راؤا ثالكي لسو هل او هيلع هللا هلنالوسز ىلع هرممل |نقاكو ا ذك مون نيكر ملا قل: ةنا

 تدطقف ىنم لاي دس ءاؤللا تادخاف ةيمر و ةنعط نيل نيعبسو انالث ىاتانم م دس يف تيس نكارد كل

 هللا للص ليث كيمو ربجج عم, ةنلا فاهم زيطا نيحانج يجدن نمللا ىنضومف تبعطمف خو سيلا قدي 3 1

 هللا لص:هللال وسر دمص ملاق نيا نم هللا هقزرام دفاع ةنامثرا-ل لاق تنعش اماه .ر انت نع لك اف امهلع

 10و هيلو صاعق لوشر.هب يم اعيجللال سلب انلل ناساف لاقءس انلا هن ريخاف ربثلا ملسسو هلآآو هيلع

 مال 7 ءاهسا رمح ىتل لاق ئسؤتةبا:نع ةدرتىبا نع تباثنب يدعنع م يدوعسلا )ف
 دعا غ حييمصا# ثردحا ةرجملاب متقبس ىلا الول مولا

 هلو هلع هللا ص هللا كو شو لاق ةَزئهَيلاَن ع نيريس' نتا نع راما نب هللا دبع نع ملل نر دامو

 «(م)ذاؤهلا-ضا'مدلاب نيحانجلا بف اوهو 1كنالإأ ثم المخ يف'ةليللا رفع جيف لم سو
 نإ طيار عاود لور جول اوما نءددمح نإ نفعج رع 4# ىذروازدلا

 نيو زك 00



 «(0ج»  «ةاحملا ةفرممباتكإط ٠ 401 ٠١ « صيختلا عم كردتسلا»
 دم نب زيزعلا دبع انب ةزمحنب ميهارا انت ينارمشلا دم نب لضفلا انث لمؤللان دم ركب وبا « ىتربخا »

 رفعج لاسقف لاق ةزمح تنب ةصقيف بلاط ىنانب يلعنع مفاب.هيبانع ريحت نب مفابنب دم نع داحلا ن ديزي نع

 تناو يتلخو يتاخ تهبشاف رفعجأي تنا اما اسود اوهبلع هبلا لص هللا ل وسر لاّدف ىدنع !ملاخا ام يقح انا

 اعاد هبعالاغ كةرانرفملا ب .ىضقاف ةيراجلا اماو كلذب هللا ل وسراي تيبطردق لاق !هنمانا تلا ين رجش نم

 سول اوهسيلع هللا لص هللا لوسر دعب يلا بحا هجو ىلع ء ارضحلا تلظاام لوقت ةريرهوبا ناكقما ةلاما
 حبب ثيردح اذه «ىقاخو قلخ تهبشا ملسوهل آو هسيلع هللا لص هللا لوسر لوقا بل الط ىبا نب رفعج نم

 ...» عاجرل مورس ينل لع
 دايزز هللادبع ان ديجلا دبع ندعسانب ىجايرلا ماوعلا يلا نب ركب وبا ان يضاقلا دما نب مركم 4 ينربخا »»

 هللال وسرنادهنع هللا ذر كلام نبسنا نعةحاط ىنانب هللادبعنب قاحسا نع رامتنب ةفركعوو ىاملا

 نيسحلا ونسملاو ةزمحو رفعجو يلعوللا ةنملا لها ٍةداس باطما ديعونب نحلاق لسوهل اوهييلع هللا لص

 « هاجرخم ملو ملو مبسم طربش ىلع حي ثيدح اذهه# ىدبملاو

 فرعا نيسحلا نب نسحلا نميري كلا ن , نيبسلا انن ىهيبسلا يسيع نب نحلا دبع نيىلع 6 ينربخا اف

 3 مدع و ريصح نم ملسو هل اويل هللا لص هللا لوسر مدقام لاق هنج هللا ىضررباج نع يبمشلا نع هللا دبي نحلجانب |

 عب ىرجام هقول مب لبفق لسوهل اودع هل لص ل لوسر تت ةشيبحلا نم هنعهللا ىطر رفعج

 نب يلع هانبدح امف * ة دبازيا ناي ركز و دلاخ ىلا ليعمسا ِهلس را#رفمج مودقت ماربيخ حتفي» جفا ايا

 هللا ل وسر مدقلاق ىبمشلا نءايرك زوبلاخيلا نب !نع نايس انثرمع ىبا نباانث بلاط يبا نب ميها رب ابن ى ريما ىسيمب

 اس وج جيخيعلا دانحالا اذه لئم رخام ج يم حرم اذه » ثيدملارك دف ريخنم يسود ودبل دام

 : ربآ »

 رفمج لاف ةزج ةنبا ةصق يف يلع نع هببانع ريمي نب فان نب دم نع داحلا نبا ضرع © يدروار دلا
 ققلخو قلخ تيبشاف رفعج اب تنا اما لبس و هلو هيلع هللا لص هلال وسر لاق ي دنع اهمااج نا امبقجا إن

 | الاخ تاف رفعمل اهب ىضقتف ةير املا اماو كل ذب هللا ل وسر اب تيضردق لاق اهم انا ىتلايلرجش نم ٍتناو
 هيلع هللا ٍلصدَتلا لوسر دهب يلا بجا هجو ىلع ءارضحلا تاظا ام لوقت ةربرهواا ناكو ما ةلاخلا امناو هدنمب

 « قلخو قلخ تبششا لسو هل اوهيلعلا لصتنلا لوسر لوقل بلطىفا نب رفعج نم لسودل آو

 رامعنب ةمركع نع ىاملا دايز ن هللا دبع انث ديلا ديعني دعس انئماوعلايبانبا انث ىضاقلا مركم 4 ينربخا وف
 رفعجو يلعو أبا نجلا لها ة ةدابس 0 نعل كحول ؛ هللا دبع نإ قاحسا نزرع

 «(م) عوضوم !ذ (تاق) (م) «ىدهلاو نيسحلاو نريبحلاو ةزمحو
 ,لاق مث هتهبج لبقف لسو هل 7و هيلع هللا لبص هللا لوسر اقل ةشبحلا نم رفمجم دق ال لاق رباج نعيبمشلا « نع ا»

 يبشلانع ايركزو دلاخىلا نب ليعمسا نع ةنبيعنبا ماور «رفمج مودقت ما رييخ حتتش حرفا امها, ىردا ام
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 ارفنل 00 :

 ا
 ىواند> بكج

 ىتلخو

 ها تاداس ركاذ 146 ى

 _ ةنحلا تا



 4 لسوهل وهيلع هللا لص ينلا 2 لضف 4 5 ام 0

 0101 ١ اطرعرتلا سد تؤكل م تلق « كال ارم نع مم ولو قر :

 اكفنادب # ةاحصلا ةفرعم باتكإ» >2 4#« 05. ... # صيخلتلا عم كر دتنلا »

 ارو .اوهيلع هللا لص هللا لوسر امن لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع حابر ىا نب ءاطع نع يرباسلا عابب
 01 وا اوال هنمةم رق سمح كتشنع التو 3

 0 ل دا را ا

 لاق لان ا مزام ونلكاو كعش م حش رسل رو قام يحسم

 هل اوهييع هللالص هللا ل وسر ربخا ىذلا مويلا دعب سانال نابتساف نيكرشملا قل ثيح هما ناكف يك مربخام

 « ةنْللا ىف رايطلا يمس كلذإف ميك رشاعلا لسو

 ايم ناسح نب بيبحنب رام نب رذنلا انن نينس نب مييهار نال فاسو مم ايو
 |لقاملع هنا ىسر: اص نبا نع اص نا نع شمالا نع شمالا داق ينوكسلا يدسالا ة دئاز نب نعم

 ,تاتفديز ةجرد قوف ةجر درفعمل تيأرف ةنملا تلخد ينأكت يأر لسو هل اوهسيلع هللا لص هلال وسر لاق

 هلل. درو لفل لا طو زدسب ةجزق كنق اع يزل دمج ايل ليقف ادحا نوديا دم ز نأ نظا تكي

 ١ * ماجر خم لو ماتسالا مير ثيدح اذه *هنسو

 هوو ظ
 لس و هل او هيلع هللا لص هلال وسر اهب ل لاق سابعن 1 ذل رع ىراقلا عاب ديا ولا ني نانسو

 ليفارس اي دل دميحمي و و

 للا لص هلال وسر ىلع مرهم لبق اذكو اذك موب نيك رشملا قل هنا يقربخا دقو ماليلا مهيلع ى هرف انيلعاوملس
 روما قياتم > رش اح يف كبش ني هلا تقل لاف عبرا وا ثالثبلسو هل آو هيلع

 ,ي دم نم هلا 000 توطقف ىميلاىديرءاوللا تاذخام ةلارضو ةنملطو ةيمر

 مصاع (انيدح) ثيدمللا هرسما ناك فيكم ربخا مس يلع لس هب دب نم هللا هيطوع ناحانج هلل ئاكيم و ل ربج

 * لجعلا رشن نب نيبيبحلا ان نافع

 .نع شمالا نع ىدسألا 6 دئاز نب نعم ان رام نإ رانا ]تت نيس نب قاعيسا ان اح نبا ىلع « ادعو

 ردن ىل لِمف دز ةخرهق وف ةجرد رفعمل تيأرف ةنجلا تخوف اك تيار أعوفرص سابعنبا نع اص يب ينا

 أ رينلا بضخ هتريخاف رينا !ننسف لالا قاسنالو 1 ىلغلا كرو وبلا ء.م هللا هقزر ام رفعمل اًئءينه ء اننا

 يلع ملسدب دب نم هللا هضوع ناعانج ه4ليئاكيمو ليريج عم رفمج نا سانلا اه ءااي لاق مث هيلعىتئاو هللادمح|'

 ماا كالاقف 206 ثعشام اهرامع عزو كل 1و تكس مع رهسوملا سلرا]ب اكيمو لير بج عم اهب ريطا نيحانج

 أ مم رفعجنا سانلا اها يلقن هيلع ىت ::او هللا دم ربنا دعصف سانلا ق دص,ال نا فاخا نكلو رفعمل امينه

 | نإىلع نب دم انئيبابيشلا ةبمع نبا نمع مكاملا ماور مث هب زادعسانثث ريشن نب نسحلا انن يرودلا نا

 ذرفت: ا ا ا ع 9

250---- 

 « لظم هذانساو رككم (تلق) حيمص# هنيو كنيامتبارقل لف تاق رفعح ةجرد تمفر م
 سس يي يشب هاب ب بهببيابجابييبي بيم” مج ا.

 يدرواردلا »

 )إ5ظ*شظ]0000/0 0 | ]| ]|]|0|000000000009||ا|ازا|]|] ]| ]| | ]| | ] | ١



 4 (ج إل ةاحملا ةفرمم باثك» ١ 4 283... « صيخلتلاعم كر دتننلا 9
 4 تادبع ا نكي ريس ناكو لاق فج |
 نغسرردان هللأ دهان, قرعشالا داري نمل داق ليش يفا نبا نامعنب دمحشاتب ىنزملا دمجوبا 5 اندج 3 5

 ئئمضرأ . لاك كىدلا نا ينربخا لاق هدحت نع هبا ن عاري لان هللا دبع نب دايع نب ىنحن نم قلبا .نب دمح |

 نيم ماب ميقرمف هلل سر ف نع لب كك موا هنع هللا ئموجا اطول نإ .رفعج ىلا: رظنا ىأك لاق ةرم ئب نم :

 ض د درع يامل ةنيق سياشل
 قنا هيلي لت كي هللا ديبع قدح | وبلا نادم اب 6-00 مثينملا اب نزلا دمحم وا #:انيدح ٠

 هيلع هللا لص هللا لوسر:لاق:لاق.١ مهنع هللا طر سابع نا نع ةمركع نما نهو.نةنلسو :.ءطاص نةعمزاتت |

 ثددح اهه# نب و ل تمد زءاذاو كلل عم يطب رفعج اذافا مكرر ظافدح وا تاخد 00

 ا ءاذجلا بلاغ نن باه ل نيرعاف للان ندا نساع انوراسا تاما لح

 دعب(١)ر وكلا يكفل واناطلل لكرالو لمت الو لاعنلا ىذتحاام لاقهنغ هللا ىضَر ةر هينا نع: ةمركع نغأ
 طرزش:لغ حرص ثرردح اده# هنعدتلا ئذر تئااطن يلا رقعجت نم لضفا]س داملاق هيلع هللا لص هللا ديول ون ا

 * هاج رخخمو ىراخشا

 اليل: 0 ىلا دملا رهعج نب هللا كنع نب لع انتل غد ندم ا ان :.هرولا,ندمجا ندم ر 6-0 ونا قثدح ١

 تيارونسو هللار و هتلعللا لص 0 لاق هنع هللا يضر © ربه ىلا ن عدنا نع ن# < لا دبعن ءالما |

 * دأح رخإو دائسالا | مسح ثا 5-32 اذه# نيحأ انمةككتاللا عمر يطب كم لااظ يلا نس رفعجل

 يب حل بج

 هيلع هللا ىلبيص ينلا خدن ةشئاع نع هينا. نع م أهلا ينادح لاقإق احين نب دم ني رع دينا نع ف زجسلا 1

 حرب ثبدح اذه. نزلا مب هل او هيلع هللا لص للا وسر هجو يفانفعرفيج يبنىلاامل تلاق سوما
 د هاج رع م لام طر لع :

3 ' 

 دولا نب 0 دوسأتلا هرمي صل نسبا ا 2 0-0 نإ ساريه ل 55 توقعي نإ درع شايعلاونا 3 ان 3 ش

 عمت 7 هناذأب ةقانلا لحروه مضلاب روكا ١)

 +. يوي مس اح دج دعوت جوه

 و ذم .نايطضإرا ناكيدلا فايبر زها لاق هد نع هسا ن نع دابعز ىبح  ىتالج 6 قاعتسا نا وقم

 «.(نمت.) لتق ئح لد انام 0 عرق رمق س رف نع ةيإلم ةلوممو رفعج ىلا رظنا 1

 هيلع هلا يل هللا: وسر دسياباظملا :ثكرالو لادنلا بذل: املا: زي سه ىلا نع ةمركع نع رج هاذخلا دلاغب »|

 ل وسلا ملسو هلاو ٍإ

 مهريْطي مكمتاطولا نر ياعج تنبأ راعوف نم هرب ظفا د 0 هلسأ ع نعءالملاانن هما عع نإ دملا ن# ىلع هس

 ْ عفاو ىلا دما (كلق )ل يمص نيا انجي ةكتاللا ش

 وفرط سولو او الوبر هجوم ةرارتخ ينل 1ك ان ةشئع ن نع

 : دابعنب ىبحت نا ميه ارب ان :* ىدعبان نهاط يابن .! ىواملا ىيحين. دمج نب ا دعا عل



 5 نا ةلرا بقانمركذ ف

0 3 

 ةك # ةناحصلا:ةف رعم باتك 5 00000 7 .« صيشلتلا عم د كي دعلا#

 هي .نامللا نب ةثراح نق انهركذ تنم
 هنعتلا طردبشتساف(١) ردم دبش تفتيت للام نب مهنغ ىدحا مقننبا ا

 امد ىضر ةشئاع نءقرمت نع ىرئهزلا نع نايف سانت ب رح ني ىعانن ليضولا ناملس نيدمسا# اب ريخا ف
 لاف ناىتلا ع نب ةحراح اولاق اذنه نم تاقف ةءارق ام تعمسف ةنطا تلخد لاق لسومل او اومهيلعشا لص ىتلازا

 ا« دارت لو قينمفلا:طرش 11 حيمص ثيدحا ذه ه.ربلا مكلذكوبلا علذكلسوهلاو هيلع هللا لص هللالوسر |
 سلا نع ديب انننةيواعم نب ناو انس سالج نب ماشعن نب ديم ان ب ومس نيدمح شابعلا وبا 4 انربخا 5
 | سنا نعت بان ع ةريفملا نب ناهلساتسديلولا ونا انت ىضاقلا ق اخس نب ليعمسا اننهل ظفلللاو ذاشمح نب يلع( ايدج )

 ىلا ىتهع تنءاقب لتقف مهسس هنامصاف لاقل قلطنا امو ردم مويا راظن قمح نا ةيراج قلطنا ل اق هنع هللا ىضر

 قّزتفالاو: نستحاو ربصا يللا ف نكي نا ةنراس نبا هلا لاوسزاب لاق سوفا او هيلع هللا لص هللا ل وسر

 ط ا [ ذه * للعالا سودرفلا يف-ةثراح ضرازو ةريثكن انج اهنا:ةنراخ ماا لاف منصا ام

 * ارضتخم سنا نع ديمح ةء اور لع اًمهااعا تباثاهاؤو يىتلاف ايشملا: هداهم . ءاج راح امو للص

 م متاهن باطلا دبع تلاظىبان رفعج بقانم رك ذ زي

 « هنع هلا ىضر ةرجملا نم نام ةنسيف | ديهش ( ةنوع لنق )

 دن نيدلنا دنع ىثأ دحن رفع نب دج اند“ عسر فلا نب .نييسلا ذم ملبس نب نسما ار يق :امصالا هللا دبعوبا © انئادح

 ئدح | عقؤف نيفصنهملعق لو ا مضل اقهنعهنلا ىذرهدج نع4ا نع للعنب رمجنبا

 هعمو ةيناثلا ةرجحلا ف :ةشبلعا ضرا ىلا رجاهو اعرج نونالثو مضبوا نوال“ هفصن ىف دخوف مركقديفصت
 دلال ليون و هياط لا لسع لاسر رجا دبع ةقرملا ضراب ل نيف سيم تاب ءامسا هنأ ما

 مودقت م | رييخ متف حرفا انا ا ا طي ةارع ل لوسر لاّمف ربي وهو هيلا رجاه#

 نتعتجا نى لاهنلا َن ةناراح ال عيبرلا نأ ةثراح قجردبلا دهشتسا. ئدلا حاحصلا يف و رع

 هد دبب دهشتنا زاجتلا نب كلام ب نم نامنلازب ةنراح زس
 هل 1وهيلعاسا لص ئبنلانا'ةشئاو نع' ةرهع نهى زيهزلا نع قادفس ان بنج نب كانت ناملس نب دما: انربخا لد
 *« (مخ) ربل اركي ذكرإلا مكلذك كاف ناوعنلا ن.ةمراح ا ولاقاأ ذه نم تلتف ة.21 رقاهيف حصمسف :ةنملا تلخد لاق سو

 ١ ردم موا راظن منعا: :ةيراح قلظنا لاق سنا نع تاب نع ةريغلا ن ناهاسو ( جادين ةيتواعم نبا ناو نص 39

 تنتحاو ربمحا «ةئللا قف. نكيينا'ةنراح يبا هللا لوس زاب تلاقف ىمع تدءافب هلئتف هس هدابصاف لاتقل قطن امو
 دوما اوما نمو درتفلا ىف هم يسم ةيراح م اي. كلام منصالم ىتفالا و
 * | رصتخم ديمح ثيدحا

 06 ةلوع دنهشنتسأ فااطقلا نم رفمج 29ج

 هفطق مؤتزلا نمل جر رقم برر ضالة دج قالا نصل نت نر قمن نق“ نب هللا دنع يبا درى .دقاولا 4 لاق 2 ا
 «ئدقاولا هيفمغاطتا مم( تالزءاغرب نو.الئهمصن يفدجوف رك هيفصن ىدحا عقوفنيفصنب |

 تع 7



 «(م) جا 0 « ةءاحطلا ةفزعم باتكاه "*« 9+0 « صيخلتلا عم كو دتسلا »ف

 ىسوموا ناك دقو ىيحن نب دمشانب مامالا قاحسا .نن دمشانب دايز نإ لعنب دمح نب هللادبع « ىتريخا ©

 سنا نغ ةداتق ن نعرمعمابا :ق ةازرلا دبع . لاق هب ناد ىرح نيدمج ت ثلًأستسم دفايف ىلو الا ةلحرلا يف هنع هيانم

 ةظي رق ب يف هكسملإلا كاؤامو هيزانج لئلا امين وقفا كلا لاك ذم م ةهيمتاك لع [قيلت هع تشي

 ط رش لعيب ثيدح اذه * ةلمحت ت تناك ةكئاللا نكرر ال لاف لسو هل اوهيلع هللا لص يللا كلذ غلف

 #4 هاجرخم و نيخيشلا

 نبدمشانا ٍنوراه نب ديزي انا.يدعشلا هللا دبع نب ميهاربا انن ىنابيشلا بوعي نب دمت هللادبعوا # انربخا

 ناكو ةفيلملا ىذبانوةلتف رفس نم انمدق تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاع نع هدج نع هيبا نعىئبللا ةملعنب ورمت
 هللا ناحبس هل تلتفت : اق بي عشت هنارصا ذولا نهفريضح نم دينا ارث ا وميقرلا ا مم نوقلت'راضنالا نالغ

 لاف هسأر نع ف شكف ةأ أس لع ىبتكلام م ةقباسلا ف كلو رسولا و هيلع هللا لص هللا ل وسر.بامجا نمِتننا

 ملس و هلاو هيلع هللا لصهللا ل |وسرلاةدقوذاءمنبدمسدمبدحا ىلع ىكبلال ناىلق حبل >هللاوهللاو رمعإ تقدض

 هللا لص هللا ل وسر نيبو يب نيسرهو ِتلاق ذاعمن دمسةاذول شرعلازيها دل لاق لاق هللاقاموهل تااةلاقام

 * هاج 5 و دائسالا مييرص ثدح اذه# لسودلا اوهيلع

 رواسمن. لضفلا رواتسملاو ا نادم تينا ْن ؛ دمش اس دايز نب دم نب هللا دبع « يتربخا 9»

 هللا لص هلا الوسام اهنع هللا ل طلاس وبا انن شمالا نرع ةاوءوا:انن

 ريرسلاز زها لوشن ءاربلا ناف رب ال لجو لاف لاق ذاعم ندهس تاومل نمج لا شى زيها .لوقي ممم اهدي

 لزَس مسودل آو هيلع هللا لقا لويس ا ئابش جرزملاو سوالا نييملا نىذه نيب. ن اك هن | ِلاَمف

 *« هاجر مو داتسالا هع نيد لملم دهس تومل نمحرلا شرع زها

 : ' هللاو قرمعل 2

 قدكملالا كذاب و هنزانج فخا ام تروفانملالا# دعس ةزانج تلم لاق. سنا نع ةداتق نع ا رمعم 9

 0 ئنلا كلذ غلف ةظيرقىف

 نايخزاك و قفإلاا ىزيانوقلق فني نمانمدق .ثللق يلام .نرعء ه دج نع هبا نع ةمَملَع ن نب ورمج نبا دمخ

 .نمشا هللا نأحبس هلت لتف 5 عنق ادن أما هيلا وعنف ريض> نب ديسا اوُداف اوم دقاذا مهين وقلت راصنالا

 0 د 6 كلامةقاسلايف كلو سوه 3 هرلعدللا لص هللا لوتجر نارا

 2 هل تلاقلاقامل سول ار أو هيلعتتلا لص هللا ل وسر لاقدقو است دمنس دغبدحا ىلع ىيب النا ىلق حيل لا ولا وريم

 هيلع هللا لبص هللا لوسر نيب وىني ريس ىهو ِتلاق داعم نب دبس تومل شرعلا زبها ٍدَمِل لاق لاق,لاق ام و
 « حيمصلسو هلاو

 إ للسو هل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر سمس باج ن ءاناصوا انش هرعالا ٠ نءةناوعوا ان رواسمنب « لضفلا اف

 ٍ ناحل نب ذ دهني يراك دا لاقي رقلازفأ ل رق رايي قانربل لبق امس توم نمحرلا شرع زيها لومت

 : ٍ ١ 1 ه1 شالا دنقلا

 بح دسم
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 الاس ماسلا سس ميس هيو --

 َ هللا ل وسر باوجو دعس تان



 ١  57 1ذاعمن ا : ا ةال 1 وا 84# ءامسلاباوا م 4

 1 « ةباحصلا ةفرعم باتكط 4+. 9 « صيخلتلا عم كردتسلا »
 ديعس نإ ىبحن انث روصتم نب ديت نإ .نعرادبع انث دادغب كامسلانب دجان تاع ؤر*و ا « انتدح أ '

 لا ديفبا لاق لسوخلاو اوهيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضرد بعت ىانع ةرضنوا انثلاق فوعنع ناطقلا

 31 اجرخم ملو وإ لميم ط رش ىلع يع ثيردح اده#ذاعمنإ يقتات وأ

 مِنها ظفامللا بوعي نبدمح هللا دبعوا (ةساوم ماك هللا دبع نإ رباج نع ٠ © هدنس حصدقو ف ١

 لسا ((يبخاو) ةغافر ن ذاعمنع ديتول است نع ورمحتنب دمجانا نوراه نب ديزان : نى دعنا ةدعلا

 ىيح نعةمقلع نإ ورمتنب دم نع ىسومنب لضفلا ان رامجو ا انثقأحسا نب دمج ان: لدملادايز يزن يلعن دم نبا

 هلالوسز لاقلاق اههنعهللا ىضر هللا دبع نب رباج نعةعافر داعم نعيشبللا ةماسا ن هللا دبعنب ددزو ديعسن ا

 | *ءامنلا باوبآ هل تحتف و شرعلا هل كرح حلاصلادبملا اذهنا نفدن وهو دعسلا سول ومال هللا لص

 / ن ءاطعنع ليضفنبا انن ةبيشيفا ن وبا ان ةبيتقن ليغمسا ان ىمومنب دمج ن هللا دبع 6 ىربخا ف

 هبوا ةرو لاق ريرسلا ينمي شرملا هللا ءاقل بل زته ١ لاق امهنع هللا ىضر رم نبا نع دهاجم نع بن اسلا

 لبق جرخ الف سبتحاف هريقيف لسو هلااو هبيلع هللا لص هللا لوسسر لخدو لاق هدا لعا تشليف ضرملاللع

 [ماتسالا يي ثردح اذه * هنع بشكل نا هللا توع دف ةببض ربقلايفدمسمم لاق كسبحام هللا لوسر |
 2 * هاجرخم مو

 "يا ديف ديزب ان دوعسم ضرب ديعس ان . ورع ىبوبحلا دمجانب دم سابعلاو با م انريخا ف

 نب دعس تامامل تباع اين دفا يجر ةراصإلا نكسلانبإ ديرب تنب ءامسا نع دا ر نب قاحسا نع دلاخيللا

 لوا كانبانإف كبزح بهذ و ما اقربالا لسودلاو اوهبط هللا لص هللا ل وسر اهل ٍلاَمِف هما تاع دام

 « هاج رخو دانسالا حيحص# شرملا هلزهاو ةيلاهلنا كجض نم

 «ىربخا»
 لنا قويا عدبسولا ةرضن وأ ا يي علاش ريغ دعو نجما كامسلا نبا 5 5 حا 5

 4 مازاعدرت عبرا فعلا بالا لس رلاو

 ل و ا ا م

 * حرص ( تاق ) ءامسلا

 شرعلا عدي وبا عفرو لاق ةر رسلا ينعي شرعلا هللا ءاَقل بل زيها لاقرمن ا نع دهاجم نع بئاسلانب 4 2١

 من لاقكنبحامل يق جر خالف سبتحاف 9 ربقيف اس وهلاو هيلع هللا ليص هللال وسر لخدو هداوعا تخسفب

 * ميو م هنع تشكن هللا توع دف ةميضربملا يف دعس

 لادفةما قلجاصو ذاعمن كعس تاما ت كلا لب 3 تن ءامسا نع دشارنب قأ هس نع لاخيفا َن « ليعمسا 0

 هنلا ذا تايد م لوا كنا ناف كاين مهذنو كم هأقربالا ملسو هلاوويلع هللا بص هللا لوسر ام

 تال دع « يمص ضرما جاد
 م ظ

 ا



 «(0جإلا  #ةامملاة رس باتكإ»ا 4008 < ضيخناب كرت
 8 هاج رخو اسم ظ رش ع ميد ث دع اذجأ]

 قيقش نب نسما نب يلعانت لازلا نب ادب انو راسا مستلم بانو /

 ضرف سانال ضرفامل ةنع هللا ىضر باظحلا نل رميا هببا نعي ىلضنا نب ديز نب نمرلا دبعانم' كو ايلا نبا انم.|

 اذه تاّضف نيئمّؤملا ريما:اب هللاتف كذ نؤدهل ض رقفالل انبي ةلظذح ١( ) ةانافهرد يفلا ةلظنح نب هللا تيعلأ

 فلج نتسدا هس نتسم ذحامو هاباتيأر يقال 3 لاَعف نا نبا عى راضن الآ

 هي( يجرزملا بعكح ن كر حوما نو رمت بق انمركد قدس 0

 تعكتلاو نبك نشلا لع اميجالم دسحا مون وربك نب دال هنبأو وهل تعف عج رمعا نك كد ناك ( ْ

 نيسكعاانب مهجلانب نئسملا انث ىناهصالا للادبعوبا كلذ انئادح#ورتىلومنعواا ايمو اءجالتةفنوكرشملا

 هب ويس نع رم نب دمج“ نع ج رفلاننا

 ل ئزاضنالا نجرملا رخل أدع 3 دز نب نيييعلا "سها نن ناوتلانب ذاعم نيدعس بقانمإ ركذ زج ْ

 سس

 يح

 و

 نيكل

 5 31[ 5 5 ا يا فه[ 5 1 - تك
 دم انث جرفلا ن نيسحلا انث مهلا نب نسحلا انب ىب اهبصالا هللا دبع ونأ ع

 - ةخويش "رع ربع قا

 ناربم نب لعانث ىر وناسينلا دم نب رفعج ان و رك سين نلا ةباوبش نن-ادتحا نب نسحلا ىلا جان دخ هر[

 لاق هبا كلامز بهكك نب هللا دبع نع ةداتق نب رت نب مضاع نع ٌقاحسا نادن# نإ دروع نّضقفلاو .:ةلماخأ

 0 ا دمسىر ئذلا

 رع متسول اوهيلع كال ةقالوسر ندخل ايددوسلهحشوم تفسيرا لا
 16 كقلا

 ْ دا ةدحووذغم ىلا لول او هيلع لي ي يتلا جرفتن .,هحدلا شرع كؤتماو هناا ول |

 :فكتنلا ةحسب الهوم طمد لل و لارعإلا ف ىف! ذكم 6) ا

 م ىجرزملا حومجا نو رمج روس : ا

 ١ هالوم نعاواودالخ هنباووهدحا مون لتق جرعا نانو هلم دس لك «*

 هم و. رمت وبا ذاعم نب دعس جس

 * سمت ةنس ىنزتو مظتقمهسن ةلكا | ىف يرفق دقت موهمم.سوالاءاولج ناكو ل |

 ف 0
 -«راثلاق كهدو هللا ق رع دمسلاعف# ةقرعلان ا اناواه دخ# لاققى ولن ماع ىنب دحا ةقرعلا نب سقنالا

 © وا ةهح نا الو اكساس هسا هلا مع تت هيدنع

 .|ةنسق كلذو فرو عمضقق مهسل ةلكايف ىبرف قدنلا مون هنااا ءاولذاكَو ورتب نك نقب (ناكو)

 0 يذلا اذه نم هل لاعف لس ودل ”9ةيلغتلا ىلك هللا وسز مالسلاو ةالصلاه يلع لن ربج ىتاف اليلتاق

- 

 نابح قدنملاء وب فاء منن دعتس ب رئجخلا لاق كللاه نب بسك“ نب. هللادنع نع رح نب مصأع ىنثدح # قاحسا نءا

 4و م دوخ رععم 00 :

 رك : 4 ذاعمن صل 7

 مم هكحو هي مدا

 « ةظ



 ه1 00 دهام ا 20 7

 5 هللا دع نةلظنح ّظ

 © دم 8 -- ف - ا طيوعم - ثنا 0 دس

 1 لا ادن مد نا ملسو ه "نفل ان لح 0 ايما

 ا ا كو هجر نع لق كفيلا

 تنال لو دمرت لالي اكايمسا لبقم 0 رمارح نو 3 هتلادبغ لاقو(اولاق )هخويش |

 مومو عشا قست ويل ادد ام اس أذ ظل

 3 اح اناان < :

 : دع هَل دبع نب ةلظنح بقانم رك ذ ج-

 ميناس يجوتاوموللا: هاب يدلابعراسناالا از دع نب سماعوا تادغ ةيكو

 طلبو نب يني نب يماني قاجنإ نويملر ا. اجساوب ان قاهن اص نب دم رفمجو ا 4 انثدح »

 سماع يبان ةلظنح نأ هدج نع هبنا نع يبا ىنادحو رمح ديعنب ىصاغىنا نب ةلظنح نا هللا دبع نب تاملسنبا

 انيك ناك دامف نهارا سلا ل ماظل موب اهتحيبص تناك ىلا ةلبللا هلهاب ل خدف جوت

 : ءولدبودل اوهيلعهللا لص هللالوسرب قل هنا م

 اغحل قيتالاو نع ديعسانب ميهاربا نب قاحسا نب 0

 هللال وسر .تعمبس لاق هنعهللا يضر هدجن ء هبا نعهللادبغنزب دابع ني ىيحن ىنثدح قاحسا نبا لاق لاق يبا ؛

 مادتك ةالع نيحشر اهلا نينايفسولا ةىه قف ةنلا نا دعل ١ رمأءيبا ن.ةلظنح ل اتقدنع ]وم وهل : لسوفل ا اوهيلع لالص

 ههاضا ولاسف ةكتالل هلابشت عيخاص نا لسو هللاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاف هلتقف فيسلاب دوسالا نبا

 هةكئاللا هتسف كلذل لسسوهل او هيلع هللا لص هللال وسر لأَهف بنجوهو ةعئامما عيبص ا جوخ هنا تااقف

 اده

 هيلع هللا ليض هللا لوس. ىل لاق رباج نع ثدحب شارخ نب ةحلط تعم ريثك نب م هارب نن# ىدوم وف ْ

 هلأ ثيدحلا دك نلف ماقتل ركناو باج ءارو مالا دحا مكب لاا لسد هلأاو

 ْ به( ةكن الملا ليسغ هللادبع نب ةلظنح زيوس

 ص ف دمحامون اهتحيبص .تناكولا ةليللا هلهاب لخدف صاع ىبا نب ةلظنح جج وزتلاق لظم دانساب# يورو »
 لس وهلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر , قدام امص بنجاف اهعمناكف داعفةليمجهتمزليبصلا

 1 قم رن لما ذل رت حيو | ا صاع امن نع يندم قايل ناو

 لات هلتتف فرسلاب ة وبسألا نب دادش هالع مثراحلان نايفسواووه قتلازادعب ىصاع يبان .ةلظنح لتقدنع

 امل جيرخ هلا تلاّف .هتبحاص م اولبف ةكئالما سنت مكيحا نا لسسو هل او هنيل هللا لص تلال وسر
0 

 *# ةكئالمل هئاسغكلدل ل- لاو او هيلع هللا لص هللالوسر لأَتف بنج وهو ةمئاهلا

 3 ا 7



 400 ج» _ «ةاعفلاةريم باتكإ» 40+ ١ « صيخلتا عم كر دشنلا 9
 لئاقفا دغ مي رثخلادنحا موي ىنا هللاو حبطصا لاق امنع هللا ىطر هللا دبع نب. رباج نع ناسيكنب بهو ينم دح
 * هاجرت مو لسم طرش ىلع حيص ثيدحاذه « اديرش دحاب لسو هلآو هيلع لا ليصهتلا وسر ع لتق ىنح

 ىراضتالا" رامعول ان قييونب ضيفاشت زازيللا ىلعنب دما انن هنولاينب دما ن دم ركبونا « ينث دح ا»

 رباجاب راجل لسودل وهيلع هللا لص هللا وسو لاق تلاق اهنع هللا يضو ةشئاع نع ةورغ نع باهتثنا ىربخا

 لاش ه.دنيب هدمقاف كابا ىبحا لجون عب هللا فثرا:ترعشا كاقريملاب هللا كرش ىنرشن لببلاق كلرشداالا

 هللا للص يبنلا عم لتقاف ايندلا ىلا درت نا ىن .ءا:"كيدابعقج كتدعام برزان لاّمف مكيطعا تعشام-ىدبع يلعن

 : «« هاجرخم ملو دانسالا يلق دييراع 9 املاكنا ىف ىنمقبس لاقف ىرخا ةرص لسودل ا اوهنلع

 ّ تيشاالا ىسوم ن ديان ىب اصلا ف ن دمج اتتراقطلا و و رمح ندم هللا دبعوا ايدو ِِظ

 نوك ١نا لعل ىرداال يئاب ينا يل لاق لاق هنعاشلا ينو راس رع عرق واع عةسلبلال يدا لالهوا

 اذه ء مويلا كلذ يضاف اوقتاف انيس قادبع (تايتنب كايسواغانجا موب كلذو ا دغ باص نم لوا يف

 «هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع مح ثيدح
 نع ةرضن وبان ةملسمو اان لضفللانب رشات ددسمانب ىتثلاوبا ان قاحسا ن.دجانب ركبوا # انربخا

 لوايف الوتقمالا يارا الوا لاف ليللا ع نما زاهد. دحا لاه رس اككاق:اهبنع هلا ىضر هللا دبعنب رباج

 | سل دعب كنم يلع زعا ىنعي ادجا عدا ام هّللاو يناو لسوهل اوهيلع هلا لص هللالوسر باعجا نم لتمب نم

 انحبصاف لاق اريخب كلناوخاب صوتساو ىنبد ىنعضفاف اند يلع فت ناو ملسسو هل اوهسيلع هلا لص هللا لوسر

 رومثأ هتس دعب هتج رخيتساف ربقيف رخا 0 و هاوس روما نيت لاش

 نبةدبعو ينرالا بيبحن, ىيحيانا ا قرض او هع تانك تايم بكسل

 نإ

 5 : ب 9 فى م عب . 1:7 عامسس# 7 2-0-0-8 2

 لع هللا ص هللا ل وسر لاق ِتلاقةشئاع نع مو رع نع باهش نا اننيراصن الاةرامتو اان قسو نب » نعيف ِظ

 مكيطعا ت تنشام لع نع لاقفد» دي نيب هدمقاف كابا ايخا هللانا ترعشا لاقىلبلإق كرشناالاربا لسوهل او

 اهلا ين يسيل رتل عرس كن عم ٍلقافاب دلايلا ين هرم نا ىنتا كب دابع قح كي.يبعام براي لاقف

 * تارك ضيف ف ( تلق) جيتك عج ج رئالاهيلا

 كاذ وا دهن بابعي نملوايف نوكال مل ين :باييفا ىللاقلاق راج ن عقر ضن ىلا نعةملسو اديمسانب «لالهوا »
 ( م خ) بيصافاوقتلافا ريخ هتلادبع تاينبب كيصواف دحا مو
 ينا لايق .لبللا يزموا يناع د دجالاتقرضح ال لاقرب نع ةرضن وب اين ةيلسونا انن لضفملا ن «رشن»
 سولو اوهنلع تام هللا لؤشيلاو 555 كنب ليعزعا نعي :ادخا م ةااعششاو ي ىلاو الل فتقماالا 2 اراال

 بطتإلمربقف رخ امم هتنفدف ليت لوا كوول اندصافا ريخ“ كلاوجا نصوتساو هيطقاف انبد لغتنا

 «بهنذا ريغهتعضو ميكو هاذاف رشا سدا هتج رختساف يىسفي

 ا 4 دلع ةداهشلا ا زاخو يو ال( لتقأ مثىيحانا ةداجمتلا دعب دن ٌسادنعىنع »

 ّح
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 رد

 0 2 توائم

 يضع اهبل اهدا لاقف نانضلاو 0 ماطالا ىف ءاروعز نب شقو نل تاو ةفدخت ا راج نبا ١

 «(0ج» ٠ «ةاحملاةنرسمباتكإو #2« 7.48 2 #« صيخللا مم كرد دتنلا »

 ْ انين مانزوابنايف لسودلاآو هيلع هللا لص 3 اولا الو اهلا ىلا ذوروعت ةقثيم و هللادنع اننلع اودخاف

 أ انتلطناف مدهعي قو مهلعللا نيمتسنل اف ىنرتاق محلانلقامو اولاقانم هلاك دف ملسوتلا | وهيلع هللا لص للا وسر

 .إ « هاخر خلو ”ةاتسالا عنب ثدردح اذده# | ردن دهشل ناانغنم ىدلاكاذق ةنيدملا ىلا

 | ىتدحلاق قاحسا نبانع ريخحب نب سن وان رابط دبع نب دمحاانن توقعي نيدمح سابعلاوا « انادخ وف
 ناهتلا قو دنحاىلا لس وهل او هيلع هللا نبض هللا لوسر جرخامل لاق ديبل نب دومم نع ةداتقنب ره نبب مصاع

 | دخانالا )١( عوقلا ةماه نحاما راح ًانلالا ربع نم انمهحاول بام هللاوف رظتننام كلاباال نا ربك ناَخيش

 ٠ هلتمف شقو نب تبان امافانبم ..توملعي الو نيملسما ف الخدف رسوما اوهيلع هللا لص هللا ل وسرب قحلن م انفايسا

 | هللاو اولاقف ىباونا ةةذح لاَقف هنوفارعب الو هواتف نيماسملا فايسا هيلع تفلتخاف ةفنذح بااماو نوكرشملا

 ّْ ملسو هل ا اوةيلع هللا ليغ هللا لوسر داراف نيمحارلا محرا وهو مكس هللا رقشإ ةفدذح لاق اوقدصضو هاف رغام

 : حصص ثردحاده#«لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع كلذ هدازف قيفلسملا لعةفافخد هب قدضتف هيديزا

 / * هاجرخم لو مو لسمط شرع

 | سه ةيلسز: بكن , متغنب بعك نب ما رح نب ةباعث نن ما رحنب و رمت نب هللادبع بقانم ركذ زيجح
 راو ا تارع جل اريداقل ينل تام ب باتوا ىنكي

 املا او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر هيلع لص و و ىماسلاروعالا ون ا سمش دبع نب نايس هلتق دحا موي نيملسملا نم

 .نبنيسجلا انن مهجلا نب نسا دهن امصإلا هللا دبع وبا ةنرك ام يمج ىثدح# هنعاللا ضر ةعزمملا ىلب# ة سو

 « هخويش نعرمتن. دمخ ان جرفلا

 قاحسا نبا نوع ريكب نب سن وب انث رابملا دبع نب دمحا انث توق, نب دسم س ايملا وا « ا دح و

 ىثردح 00 ١؟رادغوا مويلا ةماه نخاع هباغلادسا يف نكنولرصإلاو و اذكه (0 ١(

 نتلطناف عديسب ىغو مهيلع يي ل هاد هللا يان اف دمج عم اولتافنال هقاثيمو هللا هعانيلعاو ذخاف
 * حيك ةنيدملا ىلا

 | مقو دحا ىلا ملسوهل 'اوهيلعهللا لص ل وسر رخال لاقدببل ن دوت نع رم نم صاع أ دح #* ٌقاحسا نبا »

 رظتسام كلابا الن اخيشإمهو هبحاصلا,ه دحالامف نايبصلاو ءاسنلا عم مط“ آلا يف شقو نبت بانو راج نيناملا

 هيلع هللا لص هللا لوسرب قحلت مانفايسا ذخانم وقلا ةماه نحامنا هزاع ايط الا مرت نمانس دعا ولىتبام هللاوف

 ا ءاويط دعا ناملا اما وذ زوك ريشا هلتقف تبانامافاهب .نوملس الو نيمل ملا ىفالخ دقلاق سو هلاو

 وهو مك فارغشب ةفنرفح لاقفاوقدصو هانف رع هللا وا ولا مف يلا ىنا هن ذح لاف هيوفرع.الو هولتفف نيملسملا

 « نيملسملا ىلعةف ذيح هب ق دصتق هن طين | لسو هل.اوهيلع هللا لص هللا لوسر داراف نيمحارلا محرا

 : 6: راجونا.بيقنلا ىراصنالا ما رخ نب و رمجنب هللادبع ]كح

 | ول نتقئتح لئاقق اددغ مث رخلا دحا موب ىلا عالما لاق رئاج نع ناسنكنب م اس يب

 « ضيف )ف

 ا
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 هت ججت

 ا هنا "2 هي 1م + ا علا

 40ج» # ةناحصلا ةفرعم باتك» ١ 4.0. ..... .  صيخلتلا مم ك رادتسلا 9#.

 ليوطلاهّللا دبعنب نسرلادبع اصوا انيرضبلا سوما اي دحا نيد ركب وا « ان دج

 هللا لوسر ينثعل لاق هبانعتسب انني ديز نب ةجراخ نع مزاح ىلا | نع هبا نع ريكبنب ة ةم رح نع ىسيع نب. نعم را

 هللا لوسرتكلل ل زقه ل قو مالنيلا يم. ود رفوت :ًارذا ىللاقو ميرا نيديعسن نطل ديح موب لسودل اوهيلعشاىل اي ٍْ

 ةنمط نييام ةبرض نوعبس هنو قمررخا.يف وهو هتبصاف ىلتقلا ني فرط: تلفن لاق كدي هج

 كللويو مالببلا كيلعع ا هل او هيلع هللا ىلد هللا ل وسر نادعساي هل تاقف مهس ةيمرو فيس ةيرضو |

 | لقو ةنلا جد دجا ىندجا هللا ل وسراب هللق مالسلا كيلعو مالسلا دلال وجر لعملا كيفضك ىرحا

 لاقفرطي هرفش كيفو ملسو هلو هيلغ هللا لص هللالوسر ىلا صلخمنا هلادنغ علرذعال راصنالا يوتلا

 0 هاحرخ موذدانسالا خي ريح اده# هللا همحر هشفن تضافو

 نللادبع نا تلحسأ ل0 هللادبع انا نادبع اناهجوملاوا.انا ىزورملا ميكح نب نسالا# هانربخا الت
1 

 دس يطفام لري 5 0 ا وا يح

 5 ارهظيزلا عيمج نعوانع 00 لوقهللقو مالسلا هءرقاو

 م هنعّللا ىضر ادحادهش نمو هوزاملا نب ةغذ> ب ارب اجن(١ )ناملا بقانم ركذ زيدع

 انابقا ىناويثاالا ارديدهشتنا انعنمام لاقهنع هللا ضر ةفدح نعقةلثاو ن صاع نع مج ن هللادبع نديلولا

 ةندلادبر اعاددنر ا انامفادمت نودي ر , مسا ولافف شرق زا رافك أ انمدخاف لسودل اوهيلع هللا لص هلا هللالوسردنر

 نعد ٠١ راج نب ليسج ليقو لسح همسأو بقل ناملا ()
 1 سا

 كل دجم فيكض لال وسر كللو هللقومالسا !ريمعف هتأرنا ىللاةومي رلان دعس باطل دن

 هللا لص هللال وسر نا دعسايهل تاتف ةب.رض نوعبس هن و قمر رخ ايف وهو هتبصافىلدّملا يف فوط تام
 مالسلا كيلعو مالسلا هللا لور ىلعلاة ك دجت فيكي ربخ كل لوقو مالسلا كيلعأ رق لسو هلاو هلعأ

 هلاو هيلعنا لص هللا لوس رولا صلخم نا هللادنعم كلر ذعالراصن الا ىوقل لقو 0 هللق
 * معحص# ةسقن تضافو لاق فرطت نيع مكيف و لسو

 لاق سول اودع قلص هلالوسوا ها اا لسرايا ا »|
 تاومالا يف ينال وهل اوهيلع هلل لص هللا لوسو ربخا هيف لاقو هوحركذق عيرلا نب دعس لمفأم ىلرظن.نمأ

 - *لسرم (تلق ة)اريخ ةمالا ميجج نعو اعلا كارج هلقو مالسلا هءرقاوأ

 4: هن دح دلأو راج نب ناملأ زنح

 انلبقا يباو يناالا اردد ديشننا انمام لاق ضد كز زرع ةلثاو نب ساعد نع عيجنب للادبع نب < درلولا |

 ةنيدملا ديرااما انلقا دع نودي ر اح واقف شيخا انكات دخل لسوبل وهب ارم هللا لوسو ديرن ١

 هيك ١ ن١ ديطلاا يقم ةهص مص ماس وا نإ ا هي كه م يس ساس لع ممصاعوا مسبب ماع ميس

 5 ىس وم نب هلئادينع اننى مصالان ارم نيدمحا كيف ليحا نإ لابن دمت هللادبع وا انرب أ سا

 هللال وسر لع يول 11 44 ْ

 كرير رر>

 4 راج نناعلا يفانم ركت 4 ٠
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 ' 460جإلا «ةانماةرباكإلا 4019 ١ ع سيلا مك رتل 9
 يواتعيف | دغو دعلاىقلان ا كيلع مقا ىنامهللا شح + نب هللادبع لاق لاق تيما كضش ديعسن ىبح

 هللاربب نا وج رال يبا بيلا هيما" كالو كلاذاع أت مو فاو اوعدجيو ىثساورن

 « هيف لاسراالولنيخيشلا ظرش لع حبح ثيدح اذهو هلوارب اك همسق ر ا

 نب ركبوا اننىرسلان دانهانتيمرضملا هللادبع رب دمج انلقتثلا بوتمينب دححا ديمس وبا « ان دح ف |
 حمض ثيدح | ذه» شحج هللا دبعل مالسالا يف تدقع ةنأر لوا لاق هلل دبع نعرز نع مصنع شاقأ

 * هاج رخم لو دانسالا

 مه هنعاللا ىضر دحا م و لتق# مش ءاه نب ريم نبا وهو ريما بمصم بقانم ركذ زج

 نيش نب ' ميهارا ىنادخ رمي دمج: جرفلان نيسحلا| نم هج نب نس خشم ا قاهطمالا هللادبعوا © امدح ©

 لنا ءؤفلكيماما: تناك هنابخم هاونا ناكوالاججو أبابش 1كم ىف يمن بعضم ناك لاق هببا نع ىر دنعلا

 6 ملسو هلآو هيلع للا ىبض هللا وسراكو ةكم لها رطعا ناكر هقراو بايثلا نم نوكحي ام

 ذم نإ بمضم' ل ةمعن هنا الو ةلخ زا لو مل نلت ةكع تير أم

 متاعاتم ىجحلا باهولادبع نب هللا دبع اننا ديبشلاىب حب نب دمخ نب ىبحن ان يناهن ' طلاصنب دمج # ىنادخ

 هنع هللا ىضر رذىلا نع ريمتن ب ديبعنع تيهو نناغوا ةورفىان هللا دبعن للعالا دع نع ٌليعمساا ربا

 ًارتفةقرطلع الوتقم يراصنالا تغصم ىلع صدحا مون ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسرغ رف ال لاق

 « هاجرخم لو ذاتضألا رص ثندخاذه# هنالا هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاخر نينمؤملا نم

 هه[ يعلا يجر زمخاو رمجنب مس رلان دعس بقانمركذ زو-
 | * هنع هللا ىضر دحا مو.لتقو أرديدبش «انأك ناك و رشعىنثالا ءابقنلادحا

0 
 او رقما واتميفا دغودملا قلانا كيلعهسقاىلا بلل شجن هللادبعلاق بيسملا ننا نع ديهسن © ىحإل

 ْ « عببتص لسن مم كيف لوقاف كا ذه لأنا مث ذاونا اوع دجت وى

 هامش طق قفا دّقع ةيأرلوالاق هللا دبع ن عزز نع مصأع نع شا وع نب ركب ونا 2

 دعي مئاهنإ ريم نع بسعصم زج

 هازواناكو الاجتوابابش 15م ىف يمت ن نسضم تاكل اةهنأ نه يردبملا دمج نب ميهاربا ىنث دخ (ي دقاولا )

 هل اوهيلعسلالص هللا لوس رذاكو زيها رطل ناك تاشلانم نوكي 56 ا هنابحم

 * ريمع نإ تعصم نم ةممن مئاالو ةلخ قزاالو ةللنسنحا ةكع : تياراهكوش سو

 هتلعقللا ص هلا "لوز غرفال لاقر ذيلا نع ريم نب دبيع نع سيفنو نب ناطق نع ةورفينان 4 لعالاذبع |

 « مسيص ةماالا «هيلع للا او دهاعاما وقدص لاجر نينمؤملا نم ًرتفالو نقم ب مصمىك سم دحامو لسوهلاو

 م[ نبي ر دبلا ء ابقنلا دخا جسر ركنا مس رلا نب دعس جس

 ملسو هلآو يعل لص هللا لونسر ىئنب لاق هي انع ذم ذأ ةجنراخنعمزاح نع هيا نعريكب نب 4 ةمرخع )
02 2 
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 ع اا سلا تيصخ د ني نيل فك

 «(00جإ» «ةاسملاةنرعمباتك 9 0« خط .٠ « صيغيتلا عم كردتنلا »
 ديز نإ ةمايسا ينيخإ بهو ني ان ملام نب ديل ابن ناررقلا دي ١ رايساتت نيرالا نإ ريع كاندج ال
 « ةرامعابا ىبكي بلظملا ديعْبن ةزمحناكل اق يطرتلا بمكنبدمح تدمس يلا
 نيسلبا وا(ينربخا) ةلامميراوث الث ةنسمرحا يف ءالما ظفاحلا هللادبعنب دمع هللادبعونا مالا « اندح »

 دامىبانع يرازفلا قاجسا وا اني ءارفلا لياصودا انب كن ريث نإ ديبعانت دا دعب ىرانقلا ميعنب دبجحأ نإ دبي

 هللا لص هللا لوس ر دف لوي |عنع هللا ىضر هللا دبع نب ربا تمسي لاق ليقع نب دم نبب هللا دب نع قنلبا

 ءالؤوه نص اممكيبلا ردتعاو هباعصاو نايس ينال ءالؤه هنءاجامم كيلا را ىلا يللا هلوسر ديباو هللادسا انا

 لاقم قبش ثهن لثم أم ىأزانو 0 هتببج ىأرايف هوب :لسوعلاو او هيلع هَل لص هللالوسر راسف مهما زينا ١: نم

 ءادي.شلا ديس مليسو هل اوهيلع هللا لص هللا لويسر لاف رياجلاق بوث ىجزف راصنالا نم لجرماَف ةف نفك لا

 8 هاحرخب ملودانسالا جي تيدحاده * ٍةزح ةمايقلا موب ىل ىلاعت: هلا دنع

 ن قاينساط ىدامرلا راشن نب ميهار | انني رصملا هللا دبعنإ ميهاربا مىلللاو رفعج نب دمجا * انربخا

 سودا اوهيلع هللا يلصينلاا هنعاللا ىذر بلاط يلا ن يلع نع ()ةبحنن بريسملا نو ءاونلا ريثكاتب ةنينع

 اذه« مركذ ذ مث ىانناو ةزمجو انا لاقف ممنم لما ليقف رشع ةعضب تيطعاو ءابتفر ةعبسس يلمعا ىنلك لاق

 : 6 ذا ج1 4 دانسالا ميو تندتدأ

 ه# هنع هلا ىضر ةيمانب ب رح بفيلح ربعي, بابر نإ شحجنب هللا دبع بق انمركذ -
 *دجا مو ةنسنيعب راو فس نءاوهو ىنمثلا قب هر نينخالا َن مكملاواهلتق

 /نعةنيبعن نايف سانت باص ن دمج انن دينجلا نب نييجلا نب يلج انئادها ىلا جواد نب دمع رك «ىن دج

 ظ بيرق ٠؟ةدحولاو ميجاوزونلا ميتف ةبجن 0

 هل اوهبيلع للا لص هلال وسر دْقف لاق رباج نع ليقعن.ا نءىتنملا د اح يبا نع ىرازفلا 4 قاحساوبا لإ
 هادم انا لون وهو ةرجشلا كلتدنع أر ,لجر لاقف,لاتتلا شرم سباثا ءافزيح دحا مو ةزمح ملسو |

 نم ءالؤه عنصام كيلا رذتع او هباعصاو.نايفس ىبال ءالؤم ه٠ اجام كيلاأرا يناميللا هلوسر دِساو|

 لاق مني + هب لثمام ىأرالو ىبب هتببج ىأر ايف هوحن لودهللاو هيلع هلا لبص هللا لور راسف مهبازهلا

 .. [ءادهشلا ديس لسوهلأ اوهييلع فاكس السد يك لاق بوث, ىرؤ راصنالا نملجر قنا ئ

 ْ لوقوهو ةرحشلا كلت دنع هتأر لجر لاَمف لاق لاتقلا نم سانلاءافنيح ةزرمج دخاموي لبس و هل اوهيلع

 دا

 « وم بوش عاش منسوو 8

 ٍِج 0 ١#

 لكلاقرلسوهلآو اوديلع هلل لص يبلانا لع نع ةبجت نإ بيسبملا نع عب ونلا ريثك انمي ناس ارشد 0 ميهارب ارا ١

 ظ ريثكلب(جلق) يمص م ركك ركذمب ىلتباو ةزمجوانا لاَ ف منديل ليقفرششع ةعضب تيطعاو ءاقفرر ةعبس ىلمجاى
 * ةنييع نبانع بنات بحاض ٍراشنناو ءاو

 4 ا بايرن شحججنب هللا دبع 120-

 >» هيسنيجلرأو هد ممر مدح مولزيفي ريثنب ريض مبوب هلتق
 0 و سب 0 دي



7 
 اور

 01 ةزمح 0 هب رثع نملحر - 0 ىلا

 لتقف يف رتع نم لجر ييس ةبضزا تلواو موقلا شبك لتقا نا تاواف ترسكنا قس هبض نآكو ان ا

 «<0ج» # ةاجعلا هفرعم باتكو « نإ « صيخلتلا عم كردتسلا »

 ةزمح لمفام تلاق كتمعل تنا ركذا ال يلمل ريبرلا لاقو كمال ر كح ذا ريزلل يلع لاف ريبزلاو ايلع تيقلف

 اعدو اهردصىلع هذم : مضوف ابلقع ىلع فاخايلا لاقفلسوهلار اوهلع هللا لص يبنلا تءاؤل نايردنال 30 اهايراف

 1 ٍْ ريطلا لصا وح نم » لتعحب ىتخ هتكرتل ءاسنلا عزج الول لاف هن لثم دقو هْيلعماَف : ءاجمت تكو تح نكدباف

 1 تارييكت 10 كو هس اشر ةرسو ةسن نيف ملعب لس لقلب لا م ماسلا قوطو

 ا مب كدن تقي مقا مك ميس مييلع ربكيف ةماشباونؤي مث ةزمح كرتي او ناومق رب م
 ش / *مهنم غرف ىتح تاريبكك عبس م,يلعر بكي ةنسو

 نع دز نب لع نع ةيلس نيب داما ” ثايغنب دحاولادبع انثىتثلاوبا انب ذاشمح نب لعس ابملاونا  انبدح و»

 ف دور ىف 6 اولا مانلا ىرب ايف ىأر لسو# اوهياع هللالص هللا لويسر ناهنع هللا ىكر كلامه نإ قا

 «نكر ا هيله واطرم |سؤدل اوهيلعتها 22 لد 9 ا

 دققت 00 05250000

 -- كيمو ها ا تعجن هللا دبع

 ش «ةيفصو :ةزج تدلوف ةرهز نب نائم دبعنب تبيها تن :. ةلاه ىلطملا دبع جوز

 أ توب ىبح نع ليعما نب متاج انين املا رذنما نب ميهاربا انن ىدجان لضفلا نب ليعمسا « ين ربخا ل١

 [بوكيلهنا مدي ىش يذلاو ل لجو هل او هيلع هللالص هللا ل وسر نا هدج نع ةبيبليفا نب نمحرل ا دبع
 ..» ( سو هل او هيلع هللا ىلص ) هلوسر دساو هيلا دسا باطلا دبع نب ةزمح ةعباسلا ءامنلايف ه دنع

 0: ريثجي ١؟دحاةوزغيف  بااطىنا. نب ىلعزاك ةحاط لتاق نال يوارلا ىلع طلتخاامماده )١(

 ناب ردنإلا اعنا اهإبرأف ةزمح لمفام تلاق كتممل تن ارك ذا ال لاقت كمال ركحذا ريزال يع لاق ديزلاو
 | سيال اهي اهرتس ل ءدب نون اهلص نانا ل

 | مام عابسلا نوطيو ريطلا للصاوج نم رشح ىت مح هتكرتل ءاسنلا عزجالول لاف هب لثم دقو هيلع ماقف ءاجم

 0 ا ا ة نمو ةعسل عضيف مهيلعلصي ل

 د تعج حست

4 

 ّ تيب يف تاع كر ا فرو موا 0

 ظ «نيدبتمم اسيل( تاق) دري نم شايع ركب
 كود ا را اا انعادبزن ىلع نع ةملس نب 4 دامج 1

 | لتقف يبرتعنم لجريفبس ةبضنا تلواو موقلا نشبك لتقا نا كللذ تلول لا ثربكلا هنسةبش نباكو
 [ىردبعلا ةجاط يبان .ةجاط وه (تلق) ءاوللا سحاصٍناكو,ةجاط ّس وهل اوهيلع هللا لص هللال وسر لتقو ةزمج

 « لتقف نيكرشلا» اول لماح ناك
 لع اسري هللا لص هللا ل وسر للا هدج نع ةبيبل ىلا نب نمحرلا دبسبع نب ىيح نع ليعمسا نب « ماع »

 داو يت (تاق) هاوتسر ديبلو للا هسأ ةزوج ةببأبسلا ٠اس ىف هدنع بوكيل هنا هديب يضف ىذلاو

 سعب وا

 ١ ا و 00 0

 0-00 أذ | ]آ1]آ|]|]|ذ|]ذةذ1ذ1ذ ذ]ذ 1 1 121 1 ]#7



 4«( جل ا ةلاحصلاةفرعم باتكو 0 #00 ٠ 4 ضيغللا 0 ها

 سي ءالمالا يف ابكر ثيداحا هده زهد ش 1

 هللا نضر رم نبا نعمفان نع دز نب ةماسا وبان نافعنب لع ن نسحلاان' بوعي ندم سابنلاونا# اًنثد و |
 نكل اعف نهاكله لعكس ل اهشالا ابعي ءاسن عمسف دحا موب م وهل اوهيلعمللا ٍلعهللا ل وسر مج لاق امبنعأ

 ةثدحلا:هليكا وال ةزمحأ

 يمين هنع هللا ىضر ةورغ نع دولمالايو نط ةميحلا نبا انوا قدخ ةالغو اتى دا دنبلا رج جاتا 9 |

 ان قادمحلا قاحسا نت نوراه ان ىرضملا باهولا دبع ندم انن ينقثلا بوقعي نب دمحا انيدح 9 ظ

 للا وسر درجا+ لاق هنع هللا ىضر راج نع ليقعنن دم هللادبع نع يننملا ذاح يبا نع رين هللادبعأ
 ها «قبش «هلاثما ىأر ايف ىكبةزمح لسو هلآ هيلع هللا ليعأ

 ناولس نع ىرملا ماصان شادخ نب دلاخاُ" رضنلانب دمحانب دم انن قاحسا نب ركصدوبا م اندح ف |

 ةزمح ىلادحأ مون رظن لسوهل و هيلع هللا لص ىنلانا هنع هللا ىضر ةربره ىبا نع ىدبنلا ن امنع ىفا نوعا

 الوصو تنكدق كيلع هلا ةمحر لاف لجوا الو هنم هبلقا مجوا طقارظنمر مل ارظنم ىأرف هبلثمو لتقدقو |

 وهو فاح م ىتش هاوفا نم ”ىبجت تح كعدانا ىنرسل كيلع كدعب نمززح الولو تاريخلل الومف محرلل |
 اوبقاعف متبفاع نا و حربي ل هلاكمف فقاووهو نارقلا ل زف كناكممهنم نيعبس ناثمال هللاو هناكم فقاو |

 سو هل هو يلا لمن لونسر غو ةررتلا توين ران ريخوهل متربص نئلو هنمتبتوعام لثك |

 دا رأ امج كسماوهنيع نع

 انب شايعنب ركبوا انن سنوب نب دمحا انب ديبشلا ىبحم نبدم نب ىبحتانت ئقاهنب ملاص ندم م« ىتثدح إل |
 عنصام ىردنال هبلطت ةيفص تلبقا ةزمح لتقامل لاق |هنع هللا ىذر سابع نبا'نع ماقم نع دانز يبان هللا

 1 هب لثمام»

 * نيسمحو عترانب اوهودحامون ةزمح لتق ةورع نع دوسالا فا نع# ةيلنأ ْ

 كول ١ يو : جيب ةزمخ درجامل لاق ربأج نعِلبقع نيد ن هللادبع نعل

 ىلا رظن لسوهل اوهيلع هلال ضىنلاذا ةرب هيلا نع يدبلا نامع يبا نع ىجيتلا ناملس نع #« ىرملا 5 8
 الو رعو ضردنك د كلنلع ده ةللاةحر لاستف لجوا الوهنمدبلتل عجوا ارظنم رب ما رظنم ىأرف هن لثمدقو ةزمح ْ

 وهو فاح من ىتش هاوفا نم "بحت ىتح كعدانا رسل كيلع كدعب نم نزحالولو تاريخلأ الومق محرافأ

 متبقوعام لثك اوبقامف متيفاع تاو فقاو وهو هيلع لزعق كناكم مهنم نيمبسن نلثمال لاو هناكم فقاونأ

 د اعكاسم اوال ,ءراسوول .اوهيلعمتلا لصَّلا لوسررفكحو تايالاهب|

 * شادخ نأ

 ايلعت قف عنبص ام يردن ال هبلطت ةيفص تلبقا ةزم لتق امل سابع نبا نع مق نع دانز ىلا نب 4 دمزي »|

 دش 0
- ٠ 

 5 ةئسنيشمتو عبرا نإ وهودحا مو



 400 جط» ..  هذلاغملاةف رثم ب اتكؤل محو . « ضيخلتلا عم كردتسلا )»
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 3 ةراتعواىرب رشا كئرضا و كلغ ا واقل و له رااناو. تتح دف اذ صو كلايعته اليم ,اب يءاو ثنا ين 1

 موجنددع نم رثكا هثب وجا هود داع اوكجو ” تيطعا كلنا

 * هاجر خم مل و دانس الا مييحص» كموق يلع هدراو بحاو ءامسلا | <

 ولا او اطامل اخرطوب راض قاتلا قاد ب ات برمز دمع نلبلاوا دس لا.
 ؟ نكمو عادج هلق وادخا حوا ةزمح ص لول او هيلع هللا لص هللا لوس رذا هنع هللا ىذر شنا نع يرهزلا

 طرش ىلع خبحص «ةرم يف هنفكف عابتسلا وريطلا نوظب نمدّتلا هرشحم تح هتكرتل دج ةيفص نا.الول لاقو
 « هاجر لو لسم

 + ثم باك ن ديمح نب بوعي ان ىراخبلا غاصنب هللا دبعانا ظفاحلا ىلع نب نيسحلا ىلعوبا انأ دح

 ينلا لاق ةصسا !اماولاتق مف مالغانم لجرل دلو لاق اهمع هللا ىضر هللا دبعنب رباج نعرانب دنو رمت نع هنسيعنا

 * هاجرخ ملو دانسالا حبحص## تاطلا دبغن ةزمح يلا. ءامنالا بحاب ةومسلسودل او اوهيلع هلام

 السن فسوا اننىعلسلا ليعخسا حرت دمجانن دادعتت لاملا يقاَسا رملا نب قاحسا ب هللادبع 4 هانانح

 هنأ هسا لوح لأ نال دج هاج لوق ةحدملاب الجر مهس راندد نب ورمتنع ةئيبعنب نايفس انن ىنزاملا
 ىوارلا اذه رضقدق * باطما دبعن.5 ةزج ىلا سانلا تحاب هع 5-0 امىدلو اذه لاثفلسوهلاو اوهلع

 يبرظاني ظفاحلا ا لوق هيف لوقلاو ةنيبغ نا نع ثي.دحلا ةناورب لوبا

 « هيلع ت تكور نيسملا مالا يف تساقوردأ يزاخبلازا

 ديلا دبعزب هللاديبع ىتثدح ىثثلا ناديا ىرودلا فلح ن مثيطاانن ىضاقلا لماكن دمحأ# هر ٍِ»

 هيلعتلا لصءتلا لوسرلاقلاقاهنعهللا ىضر سابع !نعةم ركع نعءا هو نب ةملس نع موثلكن ب ةعب دراتن ىفحلا
 0 ”<تم ةزمحاذاو ةكئالملا عم ريطي رفمج اذاف امف ترظنف ةحرابلا ةنحلا ت تاخدرإسو هل و

 هاجر لو دانسالا

 هده

 بحءاوموجنلاددع نمرثكا هلم ٠ اولاقفر وكلا ىمس ةنللا ىفا رهث ثيطعا كا ةرامت وب يلربخا كغهاو

 « هيف ما ارخحو ةحصلان با (تاق) حي »كموقع ه دراو

 لافدن لثمو عدجدقو ةزمح سم لس ودل ”اوهيلع هللا ٍلصّنألوسرنا سنا نع ىرهرزلا نع ذيز نب« ةما سأ 9 8

 *(م) ةرغىفهنفك عابسلاو ريطلا نوط نر مهللاه رشح ىتح هتكر تا دج ةيفص نااالاول

 1 * يعط ب ومعي ( تاق)ة زمح يللا ءاسالا بحابي

 رفعجاذاف ترظنفةنملا كيل و أعوذ سايع نب نغةمركخءنع مارهونإ ةملس نع موثلكن 4 ة ةعبب ز 9

 ْ «دواد ونا هفعبظ ةملس (تاق) حرم ب 08 06 ةزمحاذاو كمال عمريط

 نبا» 20

 ةيتسلاف هللالوسرأب هيمسااما ولامف مالغ انملحرا دلو لاقرباج . نغو رم نعزايفسانم بساكْن ب بوقعل كج



 «(06)جإ» 4# ةاسفلا ةرم باتك » «١ : 0 « ١ صيخلتلا مم كردتنلا» ١
 نيكي لمشالا دبع ءاسن عمسف دخا مون لسوفلاو هيلع هللا لص هلا لور مجر لاق امنعهللا ىطر رنا
 نهو ظقيتساف دقرو هددغ ةزمح لع نيكبق راصنالا ءاسنئخ هل يكاوال ةزمح ركل لاَتق نه اكله ىلع

 طرشع حم *م وادب كال يكبالو ندجديف نعؤزس نآل ىتحانه املنعنا نيلي واي لاقف نيكس

 « ماجر و لسم

 ثيللان: دقو رايسن. دمحا ان ىزورلا ماطس نب زم ندم نب محا ابا ظفاألا لعوبا « ىنثدح ف

 نع هنع هللا نضر رباج نع ءاظع نع غياصلا ميه اربا نع رافصلا ديفح اش ىزورملا سرعشا نب عفارانن (الق)

 *هلتتف هاممو هرصاف رثاج مامايلاماق لجرو بلطملادبع نب ةزمح ءادهشلا ديسلاف ملسوملاو اوهيلع هللا لص ينلا

 # ماج رخم لو دانسالا مسيعص

 نمجنلا دبع ن لمماناة ون دنب ميحرلا دبغني ميهاربا انب دادس ىرقملا ىيحنينامعنب دهحا # ان ربخا

 اظل ا دبعن ةزمح لتقلاقامهنعهّللا يضر سابع نا نع يِظرقلا ب مكن بدم انبر فعجن ديلا ديعانن ىطساولا

 حببص زك الما هتلسغ لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر لاققابنج لسو هلآو هيلعلا لص هلا لوسرمم

 * هأح ري ونايشسالا

 ان ىبالا نمحرلاديعنب دمحا ان ىثاقرلا دم ن. كلملا ديعانت كاميلان. دمحا نينامثع و رميوبا <  انربخا 9

 لاق امهنع هللا ىضر دب زنب ةماسا نع ةيلسا نعرغالا نمحرا دبع نعنامعن مارح نع دم نب زب زعلا دبي

 كيس مال لقدم لش وح عي ريحت دب ب لسودلا» نع نأ لس نا لوتس جر

 راجنلا ىبب ةقز | رو كلطعا هنظاف كوحنا دم اع جرخ ياو ِتنا ينإب هللاوال ِت !اًهف لاق ةرامعوبا م

 لك تااقف اسنح هللا تب رَمف لخ دف من تلك "ييش ىيش * كل دنع لبفلاةهيلال رسرط يآذ ٍتنايبأب لخ 2 الفإ

 ةزرمج ىلع نيكيف راصنالا ءايسن نْْ هل ىكاودال ةزرمح نكل لاف ن نه اكيله ىلع نيكب لهشالا دبع ين ءاسب

 كلام لعنيكبالو نمج ريف نهو سنآلا يتحاتهالن هنا نول واب لاف نيكي . نهو ظقيتسافدسقر و ه دن

 ؛ : . * ( م ) مويلا دعب

 هيلء هللا لص ىننلا نع ٍرباج نع ءاطع نع غئاصلا معي ها . 'نع رافصلا ديفجانت ىزورملا س رشا نب © مفارز

 راهصلا ( تلق ) حب « هلئمف هاهنو م سماف ِرْ اج مأن' يلا ماق لجر و ةزمح ءا دهشلا ديس لاق لس و هل او

 *« وه نم ىر دال

 هللا لوسر لافانج ةذ زج لتق سايعْنتا نع بك ن د ٠ رفعج نب ديلا دنع انن نمحرلا دبعنب # للعم »| .

 « كلاه لعم مه( تلف مرح هج لاا هجسج ايسر وؤبلع الم

 ةفأس ا نع ةملسيبا نعرمنآلا نمر لاديع نعنامع نوما رجنع ىدروار دان ىبهللان محِرلادبعنب # دما و

 ىاو تنا ىنإ هللا و ال ت 0 0 لِسو هل "آو هيلع هلال هللا لاويم زن هتيفيب

 - آنا 4 رأ اناوهللال وسراب تح 0 سحوتلا تمم ز 72 4 تل ب ين ع عل فيلة ل+ ديالفا

-- 

 د تدل و
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 27 ةزرابم 2 0 0 و ا 2

 - هدرسعؤو ه

2 

 لا مم يلعو
 4-5 راع

ٍِ 

 )١( ذه ىف يوازلا ىلع طلتخا هلءل ١ و حاحصلا يفوهاك ةبتع ثراحلا نب ةديبعلئاقن العضو يكرجةعيدة٠١ | 00

 - 60 ج» ... :هةباجملا ةفرتم باتك ط 4 ج6» ١ 6 صيقلتلا عمك ر دتبللا»
 | نيب دحا موب لتاق تلطلا دبع نب ةزج ناكل اق صاقوىا نب دعس نع قاجسا نب ريم نعز وع نبا نع ىرازفلا
 | ٠١ _ عداج خم لو نيخيشلا طرش لع حصص « هللأ هسا اال وقت و لسوهل آو هيلع هللا لص هلال وسر ىدأ

 (اولق) هخويش نع ممن دمحانل جرفلا ب نيسملاا: ميلان ينط ان هجن دم هللا دبع وبا # انيدح

 | هتمملو ةمطافل لاقم ادبا كالثع باصاح:رل لوشن : سوال اوهيلغ هللا لص ت1 ود ةنع بيرصااهل

 |[تاوايسلا لما يفوتكم ةزحزا ير يخاف مالسلاو 2 الملا هيلع ل ريج فأن | رشلا امهنع هللا ىظر ةيفص

 « هلوسر دساو هللادسأ نلطلا دبع نة 2

 [فانع للتا رس | انن ىتوم نب هللا ذيبع انب ناربمنب دجا ان رانغلا تادع ندمت ٌتادعوا « ا ريخا»

 1( ناكف ةزجدان لسودل ا اوهيلع هللا لصهّللا ل وسر ل لاق لاق هنعّلا ىضر لع نع برضم نب ةنواح نع قاجسا

 | ىهو لاتقلانع جنوهو ة ةعر نب ةبتعوه ةزمحىل لاقف رالا لا :سايم حرم نيكرشلا ىلا مم را

 .متلعدماو 4 هارون ةبتع نبجاولوقو يتموبلا اهوبصعا هد وديا نولصتال اموق ىرايلا موفاب كوم

 ا .قنن يملا لاف اعر تالم دق لاق كريغول اذه لومت تنا لاقف لبج وبا كل ذب ممسف مكتج ان تنسوا

 [ةينعلاظ راصنال 1 ىم ةيتق ج رخل زراج نماول اَمف ديل ولا وال اي مح رفصمأب

 1 6 اوهيلع هللا لض هللا لوسر لاَتق باطلا بعين جامعا نم اذ راب نوم نكسلو ءال ؤه دي ربال

 | لتقوديلولا يلعلتقو ةبتع ةزمح لتقف ديل ولل يلعو ةبيشل .ة ديبع و ةبتمل ةزمحذ ربف ىلع قف ة ديعايق ةزمح أب
 1 يفو ىتح لعوةزمح ه ذقنتساف اهعطتف ةديبع لجر ةبيشب رض و(1)ةريش ةديبع
 ٍ * ه اج رم لو: نيخيشلا

 نع مقاننع دز ةماسا ان مومن هادي اي هربا ن ديس اب ورع ىبوبحلا ساببعلاوبا * انريخا

 هللا ليصل لوس رىدد نيب دحابو لزا# ةزج ناك لاق صاقوىانب دعس نع قاحسأ نب ريمت نع نوعنا ٍِش

 ْ *« حصص * هللا دساأنا لودتو لس ل آوهيلع

 مه رقاناكف ةزمح دانرسومل ا اوهنيلع هللا ليمتننا كلوش رمإ لاةيلعنع برضمن ةءراح نع # قاحساونا ٍِ

 [ ىرا موفإب لو وهو لاتقلا نع هنن وهوةعس رن ةبتعوه ةزمح ىلاَف رمحالا لما .بسحاص نمنيكرشاا ىلا

 | لبجوا لاقف عنبجاب ت : تسلل ىلا متملع دقلو ةبتع نبجاولوقو ىلاهوبصعا موقايريخ ؟فومهيلا قواصتال اموق

 | نم ةينف جرفل زراب نم اولاقف ةبيش هوخا و ديلولا هنباو ةبتع ز ريف هتسا رفصماب ىنعت يايا لاقابعر تالم دق
 0 وهل او هيلعهللا لضهّللا لوس لاق بلطللادبعين.مأمعا نمان راب نم نكلاو ءالؤ ره ديربالةبتع لاتف راصنالا

 ,ةديبعلتقوديل ولا يلع لتقو ةبتع ةزمح لتقف ديل ولل يلعو ةبيشل ة ديبعو ةبتعل ةزمح زربف ة ديبعاب قيلعاي ف ةزمحإي
 ظ 0 اع( تنزل جاتو فعل لب يلا نع عة ان دع لجو ةييشوطف و ةيش

 | يف دحا ماوس و 1و هع لا قس لسد عج د لاق م نا نع فان نعد ذنب 4 ةماسا

 / ماين ا



 ص022 تنين نيس

 أ

 «( ج» «  ةباخصلا ةفرنم بافكؤ» © « م «٠ صيخلتلا مم كردتسلا
 «بعدشا ليم 8! لوبن ماقذتو هذولا هن اذ هموقن دىلعاك رشم ذثمو: نراكو ةميكش اهندشا و شن رق

 ءاذ فاتصل دخلا 7 علاجا نمد كيخاْنا هلا ميسو رول رايعانلاب هل تلاقف هت ىلا مجنيلالسوهل او

 لتتحاف دمحم لكي! و مهغم م سؤ ةبمكلادنع شيرق يدان ىلا دمعف هنع فرضنا مو هركسبإم غليو همتشو

 ادمعتم تببلاب فاوطلا ديرب عنصي ناك امدخا ىلع فقال امير جرف هتم اركنم هللادارا ال تضفلا ةزمن|

 وتلا مفر هسسأر ىلع ماقاذا تح هوحن لبقاف موقلا ىف قاسلاج هيلارظن دحسملا لخ د الف هب عقن ا لبج ىنال

 لوجابا او رضنيل ةزمح ىلا مو زخم ىت ترم شرق نم لاجر تماقو ةء ولم ةب ريض هسأر ىلع هبرضقأ
 هللا] وسر هنا دهشا اادنم كاذىل تاسسا دقو ىمنع امو ةزمح لاف تابع الا ةزمحاب ك!رئاما لاق

 دل ةرامع انا اوعد لبج ونا: ل اًمف نيقد اص متتكز | ىتومنماف عزنا ال هللا وف قخ لو يذلا تاو»

 لسا ايف لس و.هل او هيلع هللا لص هللا ل 0 ميو طاب

 ثكرنوىاصلا اذنه تعبنا شب رق ديس ثنا لاّقف ناطيشلا هاناف هتب ىلا ةزمح مجر ملاق كت يشعت اع لهجابا

 2 اهاوشر ؟ ماكنا مهللا تعنص ام ل اف هبش ة زم ىلع لبقاف تعنص امم كل ريخ توئملل كن اب اند

 ىرداالام لع لثم هماقاوهنم جرخْلاف ىعاال صا ىف تعءقو يناىخانباكاقفلسو هل اوهيلع هللا لص هللا كوتتساو

 هل آو ةيلع هللا ىلص هللا ل وسر لبقاف ىنثدحننا يخا نبا اب تيبشتسا دقفاثدح ينثدخ ديدش ىئ ماوه دشراوهامأ

 0 هللا لص هللا 0 0-0 ف 0 2 0 هظعوو للا

 هبا هن هللازعا نم ءةزس كلل ْذ ىلع :

 دقو 0 هلاو ةتسلع هللا لص ىبنلاىلا ة 1 0 1 هدح يع هينا نع بيسان ن قي نب هللا دبع

 روم الا لاقو تماوشلاب من زتدم هللا :لؤسر اايارته دحسا لاق اًمعنص فيك لسو هل او هيلع هللا لص يبثلاا لا لاَمِف الستعا

 ثدح ذه هاك راف ! كلاذ ريغ املفول لس را هيلع هللا ليص دجال ىس ويل انف كلذ لثم تام

 #2 هأح رخ و دانسالا حب

 قاحرسأ نب قو رمت نب ةموامضانب كلو ىرهوجلانا ذاشن دما” هنولأب واب نب دجاني دج ركبوا 4 يندح »ف

 هللا ليك ى ثلا لا يف ويع ع ءاحلاق 10 َنَع هسا نءنيسحلا نب يلعن هللا دبع نعى ومنب ةمادق ان ا ان ميكو وو '

 كلذ لثم وكلا 0000 ديس هللا لوسرإاهدحا لاف ممنص فيك اقفال دقو ملسو هللآو هيلع ٍإ

 مر حتص# كن رتس١ كلذ رعب وللا ذأ

 ا لبجيباءاذم ا دنع 000 ةزَمَح ةيانج 2

 أ! لضرن + اا زي كف هيت زجل + ناو عننماوزع دق رسول اوهيلع هللا لص هللا لوسر نا شررق تملع 2

 أ ق ذ« هلوارقتسم ريغا زجر رك ذف لبج انا برض نيح دعس كل ذ يف لاف هنم نول انبو هيولواتتا ا وااك اع

 | لعادنف حبصا ىتح ناطيشلا ةسود و نما رلثع ترمه ةليلن تايفاحر خم هيف تمقوامم ىل لعجافالاو ىبلقيف هقتدصت |[

 نانل# 0 ناك »
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 « هك ءسعرعو»

 0 «ةاعصلاةةرمم باتكإو ٠ 4448 6 صدقت عك ودتللا و
 -#: ةعاضرلا نم هيخاو مسوهلا اهبل هللا لص الور وعرك 5 ط-

 لا ما اا ولا اطملا دبع نب 0 ا هللادساو

 ٍ مسوهلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نم نسا ناكو ةوبناا نم ةنسداسلا ةنسلايف ةزج لسا ةرامتو ىلعي هينبال

 * ةرحتلا نم ثالث ةنم ل لاوشنم نولخ عبسلادحاب ىزفلا ف تسلا موب لتقو نينس عبرا

 دهشلا# ةورسع نع دوسآلاوب|اانبأ ةعيه قا اننا انن ةءالعوا انى ذادغبلا دم ن دمج رفعجوبا # انربخا »

 ديزو تااطوا نلعو ت ناطملادبغ نب د ودل اوهيلع هللا لص هلالوسر فانمدينعز ' مئاهي نم ارد

 ذب ع هننأو دنس واو ةشيكوناو لم“ .وهلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلوم ةسناو ةنراحنا

 فسونب قاحسا انتيدانملا دواد يبان هللا دنع نبدمج رفعج وا انييرس ندمح سايعلاو ا ِ اينو 0

 وود هاو الوعر ونمو لتاش ةز ناك لاق قاحسا نب ريمجنع نوع نا نع قرزاالا

 # هللادسا انا لوقو نيفيس

 نايلمن كا ليليا نارمحت نوب 38-5 قبلا ةماسا نب هللادبع ةماس اونا 9 سابعلاونا © ايدع 2

 هام قمل لضفا لا لاق يلع نعةمأن نب مصالا نءرورحلا ن يلع نعنابيشلانا احسا يبا نعىناهبصالا نا

 *« باطلا دبعن, ةزم ءادبشلال ضفا ناو ءادبشلا لسرلادعب سانلالضفاو :لسرلا

 ىثدح رين ديم اني 3 رفا نب نيببحلا ائن ميجلان 'نسحلا اش ىناهبضالا دما نب دم هللادبع وبا# ينربخا »

 هيلع هللا لص هللا ل وسر ما بهو تنب ةييا لإ نبا نع ةمزخعن رولا تنبتركل ا نع ىوزْملا رفعج رفعج نب هللادبع

 نا تادطمافلا هاج مناف ْ باطلا دبع ناو ةرعو ن فانم دبعن. تيها ارمعرجح يف تناك لسوكلاو

 ةلاه هل باطل ادبع جوزتاو ب كسها ةنما هللادع جوزتف سو هل .او هيلع هللا لص هللال وسر يبا باطملادبع

 هللا لوسر نم نسلا بي رقناكو دحاو ساجم ىف ب اطملا دبع نب. ةزمما ىهو ةرهز نب فانمدبع نب نريغا نإ
 « ةعابظرلا نم هوخاو لسوهل اوديلع هللا لص

 هه تاطملادبع ن ةزمج مالسا ركذ زيوس

 ىف دخل لاق قاعسا نا نع ريكلن سنو انب رابللا دبع ندمجا ان بوق نيدمش سابعلا وا م انيدح إف

 'لاقو واذا اصلا دنع لس وهلا او هيلع هللا لص هللال ل ض رتعا لبجابانا هيعاو ناك و لسا نمل جر

 نب ةللادبعل ةالوفو مسوهل اوهنيلع هللا ٍلدض هللا لاوس هملكي فه فيمضتلا وهنيدل بيعلا نم اسف

 سل ةبعكلا دنع شي رق ىدان ىلا دممفهنع فرضنا مث كلذ م نم افلا "قفا نكسم يف يسبتلا نامدج|

 ىدان ىلع رع 1كللذ لمف اذا ناكوهلصنق نماءجار هسوق اهشوتم لبقانا تلطملادبع نة زم ثبلرمل ومبعم

 شر رق

 سي[ هللا دسا ة زمح هوس

 ( تلف ) ةوبنلا نم ةسداسلا ةنسلايف لساو نينمس عيراب لسو هلآأو هيلع ُهَللاٍلص ىبنلا نم نسا 4« تءاك»

 » ةاصقم هرك رو لسا نمل خر قدح لاق قادتسا 0 ةريسلا نم همالسا ٌقاسو

 دكييعسع

 و 0

: 
 ٍْإ

1 

 : ٍآ



 «(00ج»  #«ةلاحملاةةرسسب انك .٠ #0418« ١ 4 صيخاتلا ممكل ردتسلا »

 «رمش)
 اهلاتفنا واهسابسا ى ونلا كاذك .» : اهلاؤ كانا نادته كنفاشا

 اهلابج كلم ماح رالا تعطقو # د ند تيعإ انادق تنك ا

 الاخ مون دعل ىرسكن اربع : هرمخر دج سار كتزاذفاف

 امل الت عااليتسس ال ةعنم 8 .ةبضعب قيحس ل الع ينوكق
 00 « لوقت يذلا ةدمجو بصم 4 لاَ 9

 م
 (0)ليقع وى دنلا و ذيع ىلاخ و * .هللخب يلع ىأبب يذلا اذ :رمو

 ديدلوو يلع تنب نسبحلاما هلاخ ةنيا جون هباف ةدعجاماو اكرشم نم ارج ةريبه تامو بمصم «لاق »

 « ناس ارخم هيف لبق ىذلا ةريبهنب ةدبجنب هللادبعمل|
 « ٍرعش 9»

 روصلا خيم يتح ناسا رخالو # 5ك ربنه حتف م ةدعجن االول

 قو : وجبح مق ارعلا ىلا فرصناو ىو زخلا ةريبه نب ةدمج ناسارخ لع لع لمهتسا و نيبسم قلق |

 * تعصم رك امةحصب ام هجرس مالا او هيلع هللا لص هللا لوسو نع ىوردقو ةنسدملاب

 ةبيش ىلا نب ركب وان «قجاديلادجن دمحنب دجاانن ماده رازبلا ورمتن هللادبعن دمر و4 اند »

 لسوالاو هبيلع هللا ل يص هللا لومبر تعمس لاقةر ريبه ن ةدمج نع هدج نعيبا نع سير ,دا ن هبل !ْيعاَم

 * مران ألا مولي نيذلا مث مهم ول نيفلا مثيف رق سانلاريخ لوقت

 قاحبا ىلا نع شايعنب ركبوا ان بروراه ن ديزئانن سنون نب دمحم انا قاحبسا نب ركبوا # ابربخا 2

 ن ةدعج «تبلغىنكلو هب سما الو هنلتقام هللاو اللا م لع تلتق لاخأب يلعل تلق ل اق ةريمه ن ةدعج نع

 * ةريبهيلان ' ةريبه هبا ةافوب ىلع هبتشا امناو لسو هل اوديلع هللا لص هللالوسر ةافو دعب يفوت ةريبه ا

 ب4( هنع هللا ىطر لوس و ا هتينكجرزخلان ورم نب ةنراحنب ةبلمثن دلاخِن كلامن. دجس نقار

 ىنثدجلاق رم دمت ان دوادز نامل اركجزن دمخن هللادبع اني قايبقالا هللا ديعونا # انيدج 2

 ضرف ريا جرخبل كلامز دامس زوجت لاق ب بج نم هيبا نع ي دع اسلا دعسنب لهسنب شايعنب ركبوا
 *مرجاو هميبسل ملسودل او هيلع هللا لص مللال وسر هلي رضِف ظر انا راددنع مربق عضو تاف

 : ١؟ليبق ريخن يا ييثاه مشاه نمر هالثا ًاسستنب نأ نا موزخحينمىنا#ل ااقهيفو(١)

 4 ي دع ابسلا كِل ام نب دعس زج

 «ظراقنبا راد ٍدنع هربق ميضوف تاف ضرف ردب ىلا جرخيليبا زب دمسن لوس هدلو نع «ىيدر#

 لد جة 0و ا ن1 ووو

 4 0 - ع د

 ا

03 

 اا



 0 2 عمن -

 ا 0 قبلا 0 ٍِط

 ريبه نة دعج بفقانمو» 000
 4 .ه

 4 (0ج» 0 «ةاخملا ةفرسس باتكا» مة: »  «صيخانا عم كردتسلا»
 ادله 1 ناكد(١) ةيخيم ا عيت لاقت ناك وعيقبلا نمي عضوألا اذهب ترصال 6 اهفارطاوةنيدملا ىحاو

 0 مسشو اوهيلع هللالص هللا ل وسر عضوف هنع هللا يضر نوهظمنب 0 كانهربق نم لوا ناكو
 *«نوعظمن نامع انط رفدنع لوف هنفذن نا هللا لوسرإب ليقهدعب "جايا تاساذأ ناكر اداغ فدع اخ لاقوهسأر

 .نيمصاعنع نايقسان“ ماشهنب ةن واعم انثنافع نب يلعن نسملاان' بوقعي نإ دم سابعلا ونا ات
 .نبنامع لسوملا اوهبلع هللا لص لا لور لبق تاق اهنغ هللا ىذر ةشئاع نعدمم ل متاقلا ا هللا كبع

 1 5 هاجر | 2 دا الاممي ثدحاده# تامام دع نوعظم

 أ ةماسن دا انثلالهن.نابحانت ليممسا نيدمح ليممسا وبا انثرافضلا للادبع نبدمج ٌتادبع وا #« ايربخا 9
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 - ار وسع

 عدت

003 

 | هن ماتا 0 ن.ناهع تانال لاقامبتع هللا ىضر سابع نا نع ناربهمن. فسو نعد "ا نع نك

 تلا كيردم امو لاقو لس ل لع هللا لص هللا لوس ابنا رطفو مطنت :تاطاكلا كلاعه

 ايفل اضاف ىرداامو هللا لوسر ينا لسوهل آو هيلع هللا لص هلا لوسر لاعق كيحاصو كملسراف هللا ل وسان

 |هللاوص هللا ل وسر لاق لس وهلاو هيلع هللا لص للالوسر تنن(؟) بيز تنامالف نامع ىلع سانلا قفشاف

 هلال لوسر دخاف هطوس, نهم رضي. رمج لمْ ءاسنلا تكف نويظمن . نامع ريخلا انفاساه وحلا .لسومل او هي او هيلع

 ْ «رعا لب لوول كولو يع داؤم

 ا بيك( هنعاللا ىطر ىوزلا ةرببه ن ٍةدعج بقانمركذ زن

 ( لاق يريإلا هببادبع نب بصم ان يبرملا قاحسان. ميه ارب انهن هنولاب دعا ند ركب ونا 4 ىتثدح ل

 ,ةرييهارجكت بلاطيلا تين ينام م اهِما تاكو مور ِن نارمتن دل اعنو رك ن تهويبان ةزيبه نه دمت

 ا * تملسا نيح ةريبه لوق اهو بهو ىنا نا

 م:ميماربأ هيب ةافو يف عقو اذه ليقو(») عمت ١؟ يلوا ةدحوم لوكبس و نب "النا ميتف ةبخمللا 3 ١(

 | ىديب ناكوعيتبلاب تما 1617 ةرقوب وتس حالو يلع جوال دروع هلا لع نارا جز

 هل اوهيلع هلا لصد لوسر عضوف نوعظمن. نامع كانه ربقنم لوافدقرفلا هباب ربكجرا ناكو ةبخيللا عيش

 لوتيف قدي نا َنالوسرإب لبق ه دعب رجابللا تام اذا ا مل

 « مازن ام هاو ه دنس (تاق) كتيوعظم نب نامعانط

 ظ ههنا تلاقن وبظم نب نام تاما لاف سانا نع ٍناربم نب فسو.نع دبزنب يلعنع هملسن 0 ل

 سرا هللا لوسرإب تلاق كردي م لاقو ملسسو هلو هيل هلا لص هللا ل وسر ايبا رظنف نجلا كلل ائينه

 رن تنيز تنام بف ناو ىلع يناثلا َق ٍةهِشاف ىف لعشام ىردا الو هللا ل وبر ىنا لايف كنبحاصو

 نومظمنب نام ديلا انفاس اهوملا ل و هلو هنبع هلا لص لا لور لاق مل ا

 رم اب الوم لاق و هدب لبسو هل او هيلع هلا لص هللالوسر ذخاف هطوسب نم رضي رمت ليش ءاسنلا تكيف

 "ديلا



00000 
 ه4 بنك نب كلاهن. ثرالا نب ةمثيخ ندعس بقانم نمو ينس أ

 مرد مو دودبع ورحت هلق رثع قالا + يلا لحاو (ىتخ هرو

 ' نب رمعان يعازملاا ةملس نل روصنم انب ىسرنلا هللا ديبعنب دما انبورعيفريصلا نادمن دمت نب ركب 4 امدح

 لاقاقي و راح نب دببز نا ينثدح ةيراحنيدن زنإ ! رم ىب ىنتدح لاق يبدلا يراصتالا ةيراحو م هللاديبع |

 تبييسب#

 5 أ هج هاح رضا دنا مد ثيدح اده# ةمثيخ نل نفيس وألا مسو هل ”اوهلع هللا ىلص تال 1 لست :

 .ثراملا نيبو رمع نع لجرانا هللادبع انا نادبع انا هجوملا وااناو رع ىميكملا دمج نب نسما « ىت ربخا »

 ديفدأر 0 جرخال مسوهل او هيلع هللا لص هللا كاسر وا 1 نايا نب ناملسزا لالهيا نب كيعس نع

 لاَفأمتس افاهه دحا جرم نا صاف لسودل اوهيلع هللا لص ينال كاذركذفهعم جورملا اميجهولاو ةميثخنبا

 *دودع ٠ 00 ل

 .. -# ةفاذح نن تهون بيبح نب ن وعظم ن نامع فقانمركذ زه:- بسس مص  جججورسسو

 * هنع هللا ىضرربشأب ردم دعب تامو اردد دهشو نيترجحلا رج اه بنا سلاونا 4 هتينكو »

 رين دم نع دعس نب دما جرملات 6-0 95 مهجلا ن نسحلا ان قاهصالا هللاد_عوا # انثدح »

 هللا ىذرهبنا نع مفار يبا ن هاب رع 1 :,ءةربسيبان هللادبع نر 0 !ىنادح لا

 ٍباط دق ناكف اهف .توتفدب ةربقم هباعصال دانرب لسو هل ار او هيلع هللا لص هللا لو سبر ناكل اق هنعأ

 ؛ددوجا اذهو انثاسن عم قاف ثيدحلا تك ضيف نكلو لصالايف اذكه )١(

| 
ْ 
1 

 بي[ ءايقنلا دحاىراصنالا ةمثبخ نب ادعس وح

00 

 هةمكيخ نبدعسو |.السوهل اوهيلعنلا لص هللالوسر انرئضتسالا لاق هينا نع ةنراحن ل رن رع# :رعؤ

 * تق وه نم رفصتسا فيك ركش (تلق) يح ١

 دعسدارازدب ىلا جرخ ال لس وهل اوفيلع هللا لص هللا لوسرنانابا نب نالس ىنادح لالهىنان ب هيعس « نعل
 أاثدح الدبال هنادعس ننال ث راحل ١ احلا ن همثيخ لاقفائمساف امذحا جرا صاف هعم جو رخاء ينج ءولو ةمئيخ نبا

 2 1م مس جرف اني ماتا ص را يبا هن كلي 3 , الهنا ريغناكول ذعس لاق كئاست عم ماع معي هنأ

 ا * فيعض هدأت 0 ا اس ردنا

0-0 

 3 كي :-

- 

 بي ىجرللا .يئاسلا وبا نومظم نب نامع زج

 « ربشأب اهدع تآمو اردن دمشو نر دملار جاه

 يثني م لللبل|

 | تراك لآ هسا نع ماريان هللا دنع نع هللأ كيبع نمصأعنع ةربس أن ركبوا ىنادع 4 يي دقااولا 0

 ١ مدار الجل ناكر لاتف( )كت 0 0 0 هالو لد 3 نب ةشيخ |

ٍِِ 

 مهدت هيك

 0 *ىر

 ةانلإ و طلتك نلمس فانم »

 ناب كنف

 . م :

 1 الا 0

 3 دابجلل لامس :
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 060(4جاإ» «ةلفلاةفرمم باتكط 2 «دخ» 4 ضيغلتلا مكر دتنلا »
 | لتف ةعسرنب ةتعناو ةزرابملا ثياجح ل 5 نناع نإ هللادنع نع انث الطن م هريغو ةورع نع ن امور نب 0

 0 ا اال ترسب لؤسر هل شابمظمف هقاس لع ةبتع هن رض ةّررابم ثراها نإ ةدنعأ

 | ل

 ىددوم نع ميبلف نب دما راذنلا ميهاربا اننى دج انثدح ىلا رمشلالضفلا نب دم نب ليعمسا # ين ربخا ز»

 ةبتع لع لغو ة زم ركو هبعاض تبدا ايه الكن ين رضاعبمس ة دييغو ةبثع لتخالاق باهش نان ةبمعنبا
 اف ليسابتعو ةلجو تماعت دقو ٍلسو هلآو هيلع للا لص يبنلا ىلا هبا هاذ 2 ديبعامببحاصالمتحاو هالتتق
 ناكول ة ديبع لاقق قبب لاق هلال وسرايا ديوش ثسنلالا# لسو هللآو هيلع هللا لض هللا لوسرولا ةديبسباوتا

 *لوق ثيح هنملاقاع قحا انا لملايخ بلاطو

 لئالطا اثنا نع له ذو *« هلوح عرصت ىتح هيلساو

 انن ىطساولا دعس هللا دبع نب د قت ”دحهعفلار رجب نب د اننى رقانلا رمح نن كح 5 يت ربخا ٌّظ

 1 نصأعن .رعداعسس نذرت نس نحل نع رفعج نب تان نءدم“ نب رفعج نب ّق اخما انا عرف زلا دم نب بوهعل

 ريع ىبف صاقو نان ريف د رق ر دن نئنج لس و هل !وةيلع هللا لص هللا ل وسر لع ضرعلاق هسا ن ءدعسأ

 «هاجرخت مل وةاتسألا مير ث دح اذه« هغيس لئاج هيلعدتعو لسو هل او ةيلع هللا لص هللا ل وسر هّراخاف

 نو وح

 تراطا نا: ةاننع قتق لاق 5 سان ابع نا نع هريغ و ةورع رع نام ور نب دب رب ىتدح « قاحسا نا »|

 ار ل د علو كيمو ةبتع هن رض هز رابم |

 صو كلاتههتق دف |

 لعو رمح ركو هبح اص تما اع الك نيت رض, ةديبعو ةبتع فاتخا لاةىرهزلا نع ةبتعز. 4 ىسوم ف ظ
 ىلب لاق هللا لوسراب !ديهش تسلا لاَقَق ليس اهو هلجرن تمطقدقو هلا ءا ة ديبع المتحاو هالتقف ةبتع ىلع |

 #2 لوم كتسح هم لاق ع قحا انآ 3 دج بلاطو ا ناك قلةدسلامف

 لئالطاو ائانأ ترع لعطو 0 هلوح عرضت ىتح هنلضو

 -# رادع م و لدتق«دعس وخا ص اقو يبا نب ريم تح

 ندم ن ليممعا تر . ,ع رفعج نللا دبع نع دمحْن رمفسج نب قاد ان ىهرلا دمت نب« بوتس 9

 نب ريمصدرفر ذب شيدج سو هلو هسيأع للا لص هللا لوسو ىلع ضرع لاق هب نع دعس نب اعز مل

 ( تاق ٠) ميرمص# هس لئاج هيلع دقع واسس وهل او هسيلعهللا لعص هللا ل وسر هّراجاغ ريم بف صاقوىا

 ” هو ةعبص باو قطب

 ديس لس 00



 <« 6) جا... 4 ةاحسلا نرسم تانك و4801... ٠ صقل نورتوا
 دمح ىنثدح لاق قاحسا نبانع ريك نينو اني رابجادبع نيدمح ان بوق نيدمح سايعلاوا 56 2

 04 تنك لاق هريخا كلام نب بأ ل قع رلادبغ ناةماما يناهسا نع 'ضينج+ نا لبس نلةم اما ىبانبا

 !اسولندح دعب تلقفةرا رز نب.دهيسا ىلع هللا ةمحر لاق 0 تركوا عمسيالناكق ه هرصب تهذام دعب

 لاقت (١)ميق يف ةضاي ينةرح نم ميه يف ةنبدملاب ةممجلا انلمج نموا ناكيبىا لاق ةممجاب ناذالا تعيس
 « امر نون را لاقدكم وت ا وتاق تايضملا هل

 نع رمعم نع عيرز نب دزب انث ديسم ان(الاق)بونا نب دمو ىتثلاو ا انلدعلا ذاشمح نب ىلع 4 ىتثدح و

 ثيدحاذه«كوشلانم ةرارززب دمسا ىوك لسودل و هيلع هللا لص ىنلازا هنعهللا ىضر سنا نعيرهزلا

 * هاج رخض لو نيخيشلا لرش ىلع حسبحج

 مييهاربا نب قاحسا نب دمانث(الاق) ظفاملا بوعي نإ نيساواو قرت ميهار را قاحساو ا م ب ربخا

 لس وهل اوهيلعتللا ٍلِصَال وسرزاتلاقطيبل تن: شز نعق رادع نزلت ليعمسا نل مهاحان ديعبس نب ةبيتقان'

 ِلسو هلا و هيلع هللا لص هللا لور يلا اممىصوا ةرار ز نب دعسا ةماماوا اهوا ناكو اهلاخو ايبما لج

 *«هاجرخ 1و خانسالا ص * هبضعب وا ىلا ةيث رحاسقو تشيز تااقؤلؤلهيف بهذربت نم (؟)اناعراه الك

 ب باطلا دنع ع دس الا نب قديم فات نم 0+

 رم نإ دم نع دعب نب. دم انث تزف نب نوسملا انثدح مهجلا نب نردحلا انث يناهصإلا هللادبعوا# انثدج )ف

 نب ثراحلا نب ةديبع ءاوام باطملا دبع نب ةزي لسسو هلاو هيلع هللالص ك1 ه دمع ءاول لوالاق
 * ديدقو ةفحملا نب غيارها باطلا دبع

 ىتدج لاق قاحسا نبا نع ريك نب سوانث رابجلادبع نل ديمحا اي بوعي نب دمح سايعلاوا « انثدح و

 ٠١ نذالاىلحنم ةطرلاوه (؟) ٠*رثك انوناابراحبلا مج بحابملاقو نونلابعيفت هيف لبقو )١(

 « كييقألا لاقفانيلعَتفانيبقت تاماولاقف سو

 ىلا دئاق تنك لاق هربخا بمك نب نجرلادبعزا هيبا نع لهس نب ةماما يبان. دمج ىندج © قادس نأ ل:

 * قيدملا :ةرارز ندع لعلة رلاونالا ةلا + و ناذإلا يح دكف ورع بح كابل

 ةرار ز نيدعسا ىوك(لسو هل اوهيلع هللا ىلص ىنلا نا سنا نِع يرهزلا نع ٍرمعم نم مير ز نب 6 دب ب »ف
 *( مخ ) ةكوبشلا نم
 مما ىلح ملسو هلآاو هيلع هلالص هللا لوبسر نأ طيب تنب بنيز نع ةر ابع نب دم نع ليعمسا ن4 متاح

 باو امالغ رسولا و هيلعدللا لص هللا لوس رهلا قب موا ةرارز ندمساةماماوا اهوا ناكو اتلاسو

 *«مص# هضعب وا للا ت كرداف بز تلاق ْواْؤ هيف بهذ

 <« سو لا هيعاونالع ىبلا عازإ ثيل ب ةديبع »

 لاو غب ار ىلا يصاب ةريكيلسمللا دل وو دلع لوا نا نال

 ا 8-5 ينال تلبالف يبجع )هبا تبااب ةلدف م ةرآ رز نس كما لع هللا ةمحر لاق ناذالا عمساذا هءابئاميا

 رار 2 4

 عما نملوا

 ةنم دلل ةمجلا

 م ملا م

 3 0 م مثلو © م6 -
4 

 نأ

 ل و

 #« مو 6 2 _



 كن 2 مقا وو و 6 0

 *؛ هاجرت و نيخيشلا ط رش ىلع ميمص ثيدح اده# بصناالو هيف ْ

 اينما ي يتيزاةي دنت قامو لعوال هيلع هللا لص يننلا لا مالسلاو ةالضلاهلع لت ريجفالاقهنع هللا يضر 35

 ردحبصو ةرحبطا و نا نمر لا دنع 1

 اه ج١ 1 ةباحصلا ةرسنكاو ك«ادح» 4« سصضخلتلا مه ةردعلا) 00
0-31 

 067 « ةييسأو نلب روخن ىبتن هجن ةييو كيلو

 : ريال ءومنب لضفلا انب دح رامعوا انن :قاحسان دمحم انن داي ز نب دم ن هللادبع # يب ربخا ٠

 !ش .هيلع هللا الض هتلا لوس ىنجوز اموةجم دخ تدسحام ةأرصا ت ادسحام تلاقابنع هللا ىضر ةشئاعنع هسا نع

 : رة ءااليجمت نيانملا يف تيبس اهرش لسوهل ادد هللا لص هللا ل ربو ناك لذو تنامام دعببالا لس يلو

 نءئسهزلا نع رمممأبنا قاؤرلا هسعانب يلا ىتدح لدحْن دان هلادبعاننا رفعج نب دمحا جان ربخا ل»

 تنام ىتخاهنع هلا يضر ةجن دخ.ىلع لسو هل او هيلع هللا لص يبن جوي [ تاةلبخ تائنار ةقلاب وع رت

 ةرثك نم كل ذ و ةجم دخ ىلع يريغنم دشا كانط م ةارسالع تارغالوءطق ةجم دخ تيأرام ةشئاع تلاق

 « هاجر ونيخبشلا طرب لع ا كثاايح اذيهام نكاد 0 ام

 سنا نعتبا نعزاءاسن ولسا دعس نب ةيبتقان فنان 56 ىزاخع ةيققلا لبسنب دجا 3 يف ريخأ ٍِظ

 | ىلع حب مع ثددحا ذه# هللا ةمحر ومالسلا كيلع و مالسلا وه هللاَنا تلاقفمالسلا ةحم دخ ىرش هللانا لاف

 « هاجر خم لو لسم طرش

 ا هنع هللا ىطر راحنلان: كلامز منغ ن ةبلعت نديبعز سدعنب ةزاوذن دما تقانم رك ذ ليج

 رسما انب ةطب نب دم | ندع هللا دبع ونا # ا :.دح
 0م نيل بع ني ا 3

1 

 هما لوسز يلاراجتلاون تءائجردب لبق كلذو ذم وىنس ملسو هل او هيلع هللا للص هلل يم

 ( رمنبالاق ) يييشألا لسسو هل اوهيلع الار تنور لق اكن كنف ايتن دار ولاتف لسسوهلاو

 يقبل اي نف د نم لوا لاق مزج نب ورم ن ركحب ىلا نب هللا دبع نع ةراسمت نب ر ابملا دبع انن دحو

 ظ « ( عوت) ةيساو ةجي دخو ةمطافو حرس عع را نَا لها ءاسن ثا نس

 تارا كلذو ةجم دخ ت دسحام ةأرصا ت دسحامةشث اعنع هببا نع ماشهان ب ىفاييشلا لضفلا »

 « ( مخ) بصنالوهيف بخسال سصق نم ةنكا يفت يب اهرث لسو 4 "١و هيلع هللا ىلص

 هللا نالامفةجن بخ مدئعو جنو هل :اوهلع للا لص ينلاىلا ليئربج ءاج نينا ج2 تءانعذاباع ن 4 را 0

 « هللاةمح رومالسلا كيلع ومالسلا ويه هللا نأ ت تااقفمالسلا ةجيدخ كرم

 س4[ راجنلان: كلام ىنب نم ةرارز نب دعسا ز»-

 ا مل و هيلعَللا لص يبا [لةمزقتا ىوزو دهسا عيقبلابنف ذنملوالاقمزح نب ركب ىلا نب هللا هيف #« نع ِّه

00 



 فيتم

 <00 جول. ا«ةاطسلا ةرس باتكألا 4 اان .٠ 1< سيفا ناار تلا
 ىلا ىنثدح دعسنب ميهارا ن بوعي ا يل لبنح نن دمحا ني هللادبع اني رفعج نب دبا 48 انريخا |[

 لاقلاق هنعدهللا نضرتلا طيف ن ن رفعج نب هللادبع تىرع هسا نع ةوسع نب ماشه ىنتدح لاق قاحسا نا نع

 اذه «سصنالو هيف خصال نصق نم 20 ةجيدخر شنان ترما لسوهل آو هيلع هللا لص هللالوسر |

 * هاج رخو مو لم طرة لع مسبح ثييدح

 هو نم نب هللا دبع نب , حاصنب سماع ان ىنا قدح لبتح نب دما نب هللادبع اننرفمج نب دمحا © ينريخا ١

 ن ىماعمل لع نمطي نيعص نب ىيحننا اينالتاتق()نجرلادبعوا لاق # بصقنم ةنملايف تيب ة هجدخ رشلاذا ا

 2 هيلا تيع ادهو ميشه نم عمدسلا جاوحلالا تراردقلاةجاجملا نم مسه هر ةلافامل وقلق ذهل ام ]

 «ريكأ وا هتمزتصا وهنمت لجرلا
 عافمملا ن : ةرامتنع ليضفن ديانا :”دح. لبتح نب دمج! نب هللا دبع تن ملا رفمج نع دحأ * انريخا »|
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 هللا ل وسو ان ل و لس دلوعه لصبتلا ل ا ربج ىتا لوقت هنع هللا ىضر ةريرهأيا تممس لاق ةعرز ىلا نع

 اه مكلو اهحر ذي الملا ارقاف كلتا هاذاف بائريشوا ملعظوا م ادا هق ءانا اهممو.كتادق ة هحدخ هذه ا

 هدي هاجرت مو نيهشلا ل طرش ىلع حيو ثادح اذه * فصتالوا ف تغصال تصق نم ةنملا يف تيب 1

 نإ ؛ هللادبع ن ء دلا>يبا نإ ل ا.همسأ ثددح ىل اء امه ادعق هرج ارفسللا  لسوهللاو هيلع هللا ض هلوقاماف#ةقام بلآ

 « ارضنا نوايا '

 سودا اوهيلع هللأ لص هللال وسر يحل اهب هللا ىدكر سايع نبأ نع ةمركع نع را ني ءأ 1: لع نع تارفلاي ا

 2 وهلاودلف هللا لص هلال وس 7 لاقفرعا هل وسررو هللا اولاده ادهامهنو 05 لاقو طوطخ كدب أ ضرالا ف

 « ةقاسلا هذهن هلج زخم انو داعسالا مدح اذنهلا
 - 9 “4 0 | .٠

 ميه أري نب دمس انهدب طخو ا باتتكيف تدجولاقلبتح ن.دمحا نم هللادبعاتن رمتج نم دمحا 6 انربخاا 8:

 ةمطافلا ةشئاع تلاق لاق ةو.ىع نع بابش نا نع امص نع يببا 4 الاق) ميه ارب "نع بيوقتس: م دسس نياثأا

 هلو هلع هللا لاعيا لوو تنميل رشا الارلسو هل و هيغل اص هقلالوسر تن انهنع هللا ضو[

 هللاو هيلع اج هبا للص هللا لور تن ةهيطاقو نإ 2ع . مخ مل را ةنملا لها ع ءاس تا كيس لاقت 0 ْ

 «* لستح نيب دمجا نبا هللا دنع ةك نج دنع و ل

 ماداهبق ءااأ اهممو و دج هدفت هللا لو سرا لادق قلرشلا ةرب ص ينأ نع هعر:زفا نع عامسملان 4# ةرامع » ْ

 لوقت يل هلل اوهيلع هللا لطدنلا لوسر تمدس ةشئاع تلاقوعوحم وا ىل'ن' تي دح ىلع « اًتشادقو 9 ْ

 | مرسي قس ايديعتاو زطصىب ودْلا بترا ةش فام نع هبأن نع ةوىعن. ماشه ىن رادع تراطلا زا سانا

 اني دوادان بدؤملا دمعي سنواش ىرودلا دمج ترب سابملا ان بوحي نب دمج ابملاو ا « انندح |

 ,#لاوعرق ةايماو لاو ةيسحاوب ناره تقع < سم وب دم تنلإ ةمطاقو للاوخ تنت: هك دبخ ةنملل لها ءاسن'لضقا ْ
 ا 2 56 /
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 40ج ١.4 ةباغملا ةنرم باتك» ٠ يدع: . «ضيغلتلاعم كردشسلا»

 لكل ذيج ةراكز فيي فوامز يرمز لاف ةجبخ ل ع لخد تحن هرداوت فجرا عجرف لاقل ؛لامناسيالالع

 كنا :دباهتلا كيزخال هللا وفرشبا ذاكهلتل | اف لع تيشخ دق لآقو ريذلا اهتربخ افلام ميلا لاّدق عورلا

 ةجب دخن .|تقلطلا مث قحلا باو لعنيمتو بقيضلا يرقتو لكتلا لمحتو تيب دحلا يف :قدصتو مح نلا لصتل

 ةيلهاملا فرصتت امان يع مع وهو يصقنب ىزملادبع ندسان لفو نب ةقروهب تنا تح

 ةجندخ تلاق نيب يا ناكل وكنا تا ءاشام لي الا نم ةسر ءلان كيو ةناملا تنك ناك

 ملبس وهل وهيل هلل ل [ضدللا وتو اهريخاف' كلن ءاذام نتا. نيبااط ل اذرت ل ةقروناغ كيجطوبا قرب ا معىا

 طرشع حي ثيردح اذهعب سو ايل نا لتخ ىترلم كلتا يذلا ا

 «* هاج رخو نيخيبشل

 ىبإن.. هللادبع ىتثدح عيتمايلا ن جاجح تن ىبطا ةمانسا ن 'هللادبع اننا بوقته نب دماج دل

 ْ : هءاشنلا نم لسومل او هيلع هللا ا هلا لوسلرب نما نم لوأ ةجيدخ" تناك ا# ئررزلا نع ليز

 قسوم نع حيبلف ني دم ىثدح رذنملا نا نيضاو !انن ئدجاتت قفا رمغلا لطفلا ن دمحن ليما م انزبخا 9١

 هيلع هللا ىص هلا تيزي قللطو هللاب نم! نلف كوا:اهنع ىلاغت هلملا ىدر , هجئدخ تناك لاق تاوش قب م ةبمعناا |

 ضل « ةالصلا نع رعب نأ» 10

 اتنعا 0 للعبلاطب دنع 5 نانا ناطتبلا نأ, درا ير زهعج ن ديم أت

 هيلعرشلا لص هللا لور لاق لوقت : هتميسق لو ا او هيلع هللا لص هللا ل وسر دجنم يف وهو ناملا نب ةغ ةقدح

 ه4(امرالاو ةلطقل لس ])دمجتو هللابنأ مالا نأ نيلاعلا ءاس ةقاس دايو خ تن ةجدخ لوق ملسو دلو

 دمحا (انربخا وز ديك اًمادط اقل ىزاطانلا ناتو لعن ننلعلا بوم, نب دم نابملاونا ا .دحأ 9)

 ةو لع نب مام ..(الاق), ربع ريع نث ها دبعو ميكو يفأ ىفتح لاح نب كيج ٠ نإ احلا

 لوعب ليوم او ديل هللا ليض هللا ل وسر كتءمست لاق ةنغ هللا قطر بااطو د١ يلعن عنه نب هللا دبع ن

 هأب نيخا أم تيد روا اعإو ة>ارخا لع ترا اجيشيلا قش دقو ةح دخت ائاب ريخو ار رتل 2 0

 نب دبم نع ىنأىثدح ريرج نب همهنو أذ ْ :؟ قاع نإ رصنو نمو اني ليت نيب دما نب هلل'افبع امن رقمج نب دما

 مس وهل او هيلع هللا لص ىتنلالاقلاق اههنعةنلا ىطر رفعج نب هللا دبع نع هينا نع ةاورعن ماشه ىنادح قاحسا |

 ,#بصن الو ههف سصال سصقن م ةنملا يف تبل ةجئدخ رشلا نأ ترصاأ

 «ايخا»
 هللا لص هللا ل وسر دسم ىو هوةفن دح تي ًُق 14 !لاقئدعسلا ةع رع هللا دبعزب نارمع # ناطميلا لا نع ٍِط

 ىفأ دوا واه هان + هب لوب اول هيكل اليك الرسل ةلْوَم : هتاف لو هل او هيلع | ْ

 ١ كم و هللا لاعالا «*

 تيب ةجي دخ.رثنأ نا تعا أعوق ص رفعجن هللا دبع ٠ نع هيأ ن نع ةورعن ماده ىث دح 4 قادعسا نات

2 2 ' 0 

 هس



 «(2 ج8  «ةاحصلاةفرسس باتكإ» 2« مع» . .« صيخلتلا مم كر دتسلا ]ف

 هللا ل وسر نادهنع هللا ئضر مفاد ىناهدخ نعهسا نع مفارىبانب هللا ديبع نب دم نع ذوسالا ن نمح رلادصانت

 ةالصلاءانالثلا مول يلعدت ضرع هناوؤاهع هللا ىذر هج دخهعم ترلهو نينثالا مو بص لسودل .اوهيلع هللا لص

 ةناما وه امنا لسو هل آو هيلع هللا ٍيص هللا لوس لاطلاق بلاط ابارض وا ينعد لاقو لاف

 حي تبر دج اذه» ءانالثلا موب مس و هل او هيلع هللا لص هللا لوسسر عم لصف ! ذا لص اف يلع ل لاف لاَ

 : * هاج رخم مل و دانسالا

 (الاق )برج نيريه زو لبتح نيدمجاانن ميها ربانيدممّتلادبع و اان ىربنملادت نب ىيحأي ركزوا « اذن دح 9
 نب سأيا نب ليعمسا نع ثمش الا يبا نب ىيحيزع قاحسانب دمت نع ىثدح دعس نن ميعناا نبوتعي 3

 ةيله الا ىف بلطملا دبعز. سايعلل اهتدص تنكوا رجان أما تنك لاق(١)و رم نب فيهم هدج نعهيبا نع فيفع
 ةأرسا تءاجمب :لصي ماتفتلام نيح سمشلا ىلا رظنف لج ر ءا ىنع بلطملا دبع نب سابعلا ىلع تاز زيف ةراحتتل تمدمُف

 باطملا ديعنب هللادبع ندم اذه لاَمِف اذه نم سابلا تلق ليبي اقرا قهار نيح مالفءاج مللصت تماقف

 اًدهووي ارضازإب ىخب تت ةجدخ ةلزلا هدهو مالغلا اذهوةأرلا مده ريغم سمأ لعدمنأتي و يهنأ عرتيغا نب |

 نوكيفذتم و تبلساتنككيلا تددولهمالسا نسحو لسا وىدنكلا فيفع لاق كلاط ىلا ,يلعدمجناا مالغلا
 * ورمنب فيقع دالوا نمربتعم دهاشهلو# هاج رخل و دانس س الامي ثيدح اذه# مالسالا ميريل

 ذاعمنب هتلادبع انن يبيسملا قاحسا نب دم ىنثدح قاقددلا مثيلا ن ديز اني لدعلا ذاشمح نب ىلع « ىنثدح »

 السن جهز ةنلا درع دور نحرم يدل كا دوريا نس ذفاو نب رسم لقد أخل

 مونلايف ةقداصلا ايؤرلا ىجولا نم لسودل .او هيلع هللا لصهللا لوسردت 'ىد.املوا تلاقاما ما لسو هلا او هنا

 قحدبمتلا وهو ثنحتيف ءارح لبج نإ ناكف ءالغغبلا هيلا ببج محصل قاف لثم هنءاجإلا بؤر يربالذاك

 ينمغلب ىتح ىنطنف يىلذخاف لا ىراقت انام تلّقف لاقءرقا ٍلاَمِف هيف كلملا هءاخ ءارحرافيف وهو قا هاحافأ

 ملقلاب لع ئذلامركألا كيرو أرقا قاع نم نايينالا ٍقاخ قل يذلا كلر مس أرقا ىل لاقف ىتلسرا متديجلا

 ٠١ هريغنم فرعا اذهو سيق نإ فيفع ليقوو رمت نب يفع لبق هيا مسا يف مفلتخادف()

 نينئالا موي لص سو هل او هيلعمّتلا لص هللالوسرزا هدج نع هبا نع مفار يبانب هللاددبعنب دمج نع
 هلال وسر لاف ةالضلا يف يلا صاوا ىنمدلاقو ملساف ةالضلا 1 وب يلع ىلع ض رعدباو ةجدخ همم تلضو

 حرص «ءابالثلا مويلسولا او هيلع هللا لص هلال وسر عملصف ذا لِصاِلاَعف ةياماوهامنا لسومل اويل هللا لص

 « فيعض هللا دبع نيدمش (تلق)
 اقدصتنكوا رجان أما تنك لاق هدج نعهببا نع وره نب فيفج نب سابا نب ليعمسا نع« قافعسا نا >
 ىلصي.ماتف ٍتلام نيج سمشلا ىلا رظنف لجو ءافىنع سابملا ىلعتل زف ةراجتل تم دقف ةيلهاملا يف سابملل
 معزي ىجا نا دم اذه لاقاذه نم سابعلل تلقف صب ماقف قهار نيح مالغمابنم للصت تيماتخ ةأرما تءاجم

 تاددوف نيف لالا وخ ِثنب ةجن نع رأاو يلع همينبا ىهزوعالبلا اذهو ةأرلا هذهريغ همباتب ٠ مو ين هنا

 ب ل وب تملا ىلا
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 «(0جا» ةاعملا فرس باتك ط . « ده ط 4 صيخاتا مك ردتسا )9
 ْ هج امنع هلا ىنضر ى زملا دبع نب دسا نب دلي وخ تنب ةجش دخ مهنمو لوح

 رد نب نب عيرلاو دام انن ىلا نساك ٠ لممأنم ىلاللا نسما نب يلع انم بوعي ندم هللادبع وا « اندح »

 ملسودل او هيلع هللا لصةللا ل وسر ابيلع هللا نا وض وضر ةجمدخ ترج اتسا لاق هنعهّللا ىضر رباجنع زيبزلا ىلا نع

 * هاجرخم لو دانسالا مييعص ثب دحاذه# صواب ةرفس لك شرج ىلا نيترفس

 ىدج ىنثدح عينم يبأ نب جاجملاانن يصمخلا لخ نب دلاخ نيد ان بوسي نب دمحم سابملاوبا# انندح ل

 دليوخ تن ةجيدخ لسوهل اوهيلع هللا لص قال وش راو ءايضأ را الت ىرهزلا نع دايزىلا نب هللاديبع

 « دسانيدلي وخاهوا ابحكلاو ةليلهاجلا ىفاوجوز.ىزملادبع ندسا نا

 هجدخ تبفو لاقددح نعهببا نع رشعمىلا نب دم نب دوادينادح ىضاقلا لماكنيدمحا ر 31 وبا# اندح ف

 ْ هةنسلةرجملا ليبقاهنع هللا ىضر

 أ ميهارئاان بوبيان دم نب دما ىثدح لبنحن دمجأن هللا دبع انبهيولابن دجاندحت ركبوا 4 ىنريخا )

 ْ هللا لص يلا رجامملبق كلذو دحاو ماع يف اكله دليوخ تن ةجيدخو بلاطابا نا قاحسا ندم نع دمسنا

 [هل او هيلع هللا لعن لوسر اهربخول لوو نوجملابةحيدخ تنفدو نينس ثالث ةنندلا ىلا لسودل اوهيلع

 |ةضاو نبا امل ناكو دنهم | اهنع هللا ىضرةجمدخ ةينكودم لاق ةنسزو رشعو نا اهجوزموب اه ناكو لس و

 ةلاه ابماو مصالا نب هه دل | ز تنم ةمطاف ةجي دخم , سووا لا لسفر احردوم

 نب هللا دبع يتدح ىبيسملا قاحسأ نب دمت رابملا دبع نب .:رسملا نبدحانن مامالاديل ولاوا « ىنادح

 | نسمح هنا هو اهنع هللا ىضر دلي وخ تنب جدخ تيفو لاق ةو عنب ماشه نعريبزلا نب ةورع نب ىرحبنب دم
 ا « ةنس نيتس غل اما ىدنع ىذلا نافذاش لوق ا ذه ةنسنيتسو

 اع , قرع ةبعشات“ سوانب ديعس ديز وب وأ ان ىشرقلا سن وب نب دمحشانث هنولابنب ركب وأ 6 ىتثدح »

 | ةوسن عيراو نيمالغ ملسوهلاو اوهبياع هللا لص هللا لوسرأ هج ةجمدخ تدلو لاق مك هللا ىضرس ابعن.| نع مسق»

 ْ * : موثك أو ةيقرو بس زوةمطافو هللادبعو م.اقلا

 دمع انيرجابلا نب روضنم انأ طساوب .ىلبنلا ناملسنب ل هس اند كم يفوصلا دادملا دما نبريكب 4 ىنادحإ#

 ىنممطا يذلا ملل دجلا لسوهلا اوهيلع هللا لصدتلا ل وسر لاق لاق ىرهزلا نع نيسح نب نايفس 93 جاجحلا نا

 * اًمشاع امل تنكو ةجيدخ ىنجوزو ررألا ينسبلاو ريل

 ىدهثلا ميهاربا نب لوخم اننعسرلا نديم نتنيسبلا ان ىس الاو رم ندمت نبدجا ديمسوا 4 ينربخا »

 ان

 ْ ه4[ اهنعللا ىضرهجن دخ زوج
 نيئرغس لو هل اوهيلع هللا لص لا لور ةجيدخ ت رجاتنسا راج نع ريبزلاىلا نعردبن عيسرلاو داح ف
 *ن معرس # صول ةرفس لك شرجي ا

 7د 0-0 ١ ادمن 5

 4« نع»



 - ةيو جلل يتمتا# يدلي ه3 ا كيلا
 ادهموقىا اندح امالغ ناكوذاعمنن نمانالاقف نادل مهلعالاو مالسالا مر كد باتكلا يعل ا واع

 قر .معلف كتمانعدلا#و ةاهم نإ سشأناهجو اه . برضف ءاحطبلا نم ةنفح رسما ونا قخاف ل ||| اهل متثح امم ريخ هنلأو

 ةعقو تناكف ةئيدلا ىلا اوق 1 او هيلع هللا ىلص هلل لور ماهق سابا تمصق | ذهرينل انتج دقل |

 نم هرضح نم يف :ريخاف دين دومجحخ لاق كله ناذاءم نب سابا ثبل م مل 2 زكلاو سوألا نيبثاعن ْ

 نا نوكشلا اوناك اث لاق تأآم 2 نو دم و ءركإو أ لامع ةرضم اولاَر : مماه هيوم دنع ىنوق ١

 0 لسوهل اوديلع هللا لص هللا لوسر نم عمسنيح سلا كلذ يف مالسالا رحشتس 6 اللمع تايب

 * هأح رخم إو اسم طرش ىلع حبت ثيدح اذه

0 

70277 

 2 ءاسنخ نب رخص نب رورعم ن ءاربلا مهنمو زج- 1

 * هنع هللا ىضر مالسالا ىف 0 لوا

 را دم نع جرفلان نيسملاانب مهج ني. رسما انب يتاهبصالا ةطلنب دمج! نب دمج للا دبع وبا انبدح 1

 للاى ا لص يبا عوسقل لبق ر فص يق رورمم نب ءاربلا توم ناكلاق هدج نع هسان ءةداتقب انس هللا دبع نب ىنحينع

 « ءايمنلا نم ملك ع نم لوا ن باكو ربشد لول اوةيلع

 ب نع هللادبع ن دايزان 5 رار نب ورمجات نيسحلا نب دم هد ىمدقلا لع نينيسحلا « ينربخا »

 ا بيج ل ا
 وسردب ىلع ب ربخ نم لوا يو سه ءا بلا ناكبلاق اهينع ا ىحر سابعن.ا "نع ةمركوع: :,ع قاحساا

 ك0
| 

 مرزارلاو ةعاطلو ممس لا مدخا ناَق هد 3 كاد حاولا و سولار شعم ايانطأو | همس قا ا

 0 رع و دانمالا حمص ثيدح اذه# سلجم هلوسرو هلا ًاومطاغركشلا#

 2 كيل 0-0 بم

 اة لاق هلمتثجا مريخ هللا وأ كه موق يا آن دجامال# ل اكو ننألا' ل اًمفنا رقلا وبيع 09  داملاىلإ هلل |ىنتعيو

 /ليوهل اوميلع هللا ص هللا ل يسروأمف تمصقكلاتماةءدلاقو سانا هح وأهلا برضقءادطبلا“نم 0 هم 2

 دومه لاق كاهن ١ سأنا ثيلي [ لاق .جر زا و .س ءنيرتاع ةمقو تناكف هلا دما ىلا [وق رضناو

 مي سوم دحل ياع مو لاعب هبوءمسل اولا : مهلا هوما قطوف * مو ظح نم ىلرب سيعالا

 * ىللسرم (تلق) (6))

 00 0 تاس

 جروس عمر

 دل د فاو يكويوح هيج و دمج تس

 , نم ىدقاولاق ب رظ نءة'ور# را 1 ب اعهنلا ََضص 00 مدعم ل انك رفض يف تانمدنأ # ةداتقيا" 5

 1 * هدج نعسان ع ةداتقى ان هلالأ كل. كى ا
/ 
1 
 ا

1 

 ل ١

 0 1 "او تادخ رورعم نب ءا ربلاءاقفر ,اصن الا نم نيعبسلايف ةبعفلا ةليل هلةعيبلا يف يلوهلاوهيلع .

 لآ ادجاف اعد. ولا باءاع نم لوا ناكو هان ءاجو لسومل 1و هيلع هللا لص دمحم امرك اىذلإ قدما لاق

1 

/ 
1 

 كدا الفا 0 7

 ق هللا لصهللا لو سر ط لعب رص نموا رار رش 00 7 ريلأ نك لاه نس اعز | نع ةمركءنع# قادس 24 2

 ا ابعت ص 1 نم 3 ناك 3 ١ قانا "0 يع عع 00
 ا
 تى

 4 يعم 4

 ا وورق 277 ا مم اس همس ١ هوجو

 35 ميم ثردملا ركذو ةنمعلاةليلاةعيبلا يف يلسوملاو او هنلع



 بِ

 ١

 1 ا 0 37

 7 1 ةرالا 2 شار را

 اا
1 

0 

 #4 1 «ةلحملا ةقرسم باتك» 4118 ٠.١ 4 صيققلا مل رتل دس اس ديو
 'ء يسال

 0 ارةيلع للم لا اوم قطر لفت ةيما توريس نداذالع
 هأباهتل واثق لسا وهلاو هيلع هللا لص هللا كو سر هلوانتق ت تلاقمثق هللا ناك نب ,!نبلب يلعن نيسحلا مضرا انأو

 لاقءام ايهشرف ثلاقيعا قيال لسودلاو اوهيلع هللا لصتلا لول لاققهيلايدني تبوهاغ تلاق هيلغلابق

 ابر مو دياساب يوردق ثيدح اذه# لشي ةن راجلا لوو شرب لك ايه ىاذلا مالغلا لو ضايع

 م ساما ميس يلا

 تو م ضد باطلا نول نا ا م قاسا قاع ليا 93 نايا زاب

 يسودها 0 دلع هللا لص ل لايم يكوس الاهملا 7 داامر أ 027 ا ِظ

 ةعبرالا ءافالتا لئاضف نمى داهتجاهيلا ىداامتءلم ادقو نامامألا ناخشلا هج رح ملام ةحيحصلا دسأس الاب

 هللاو مهتمتام :نرمرخ ىلا م السالا لوا نم نيعمجا مهنع هللا ىدرةباحضلل خسراوتلا ىلع مدعب تازتلا

 * هنمحر كلذ ىلع نيعما

 دس هر عملا لبقةكع قرود عونا طن ل زعألا داعمنب سا مهبنهق ]يدح

 يتادحلاق قاحسا نبدم._ نع ريك,نب سن وان ارجلادبعندحاانن بوتغي ندم سابلاو ا انثدح »|

 هللا دبع يناىخاديندوم نم الا + نقلا دوارع > داعم م ندعس نب 3 كنبع نت 0 :

 له لاَ ميلا الق سس ودلاو 00 كك عمس 0 ا

 هناوكرش الو هللا اودع نا ىلا موعدا دابعلا ىلا هللا ينتعن, هلل هلال وضرانا لاقكا دامو اولا هل متثجا مريخ ىلام 24 ا

 اعيش لضالا شماه ٠؛ءار هرخاآ ةلمهما نيسلابو ةناتحتلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا تم )١(

 اهفو نييصل لتتم باتك يفابح ر ثنرابخالا هذه5 احلا لاق «ةمملا موبءاروشاعمو نيسكا لتق# ةداتق لاقإل

 حَح

 نع نإ نسي ع ديبل نب هوم نع ةاعمن. دعس نمحرلاديعز. نيصحلا ىنثدح #« قاحسا نا إو

 جر زخنا نم مهموق لع شي رقنص فلان وستلل ةاممنب ايا مهيقلهشالا دبع ىب نم ةينف هعمو ةكم مفار
 هللآلوشراتا لاق كاذانموا ولاقهل متئجامب ريش ىلا ؟ل لع لاتفعاناف سو هلباوهيلع هللا لص هللا لوسرمه عمسق

 هللا ينعي 2و

 0 5 لما نقاتم 0 هيلا قدا هزت 2 مولا ا ا

1 

 يق انوع لوالا ام .ًارمدينأس الانام حصيأم مسوهل اوهيلعشا لص هلل لوسرب تب نلهاو

 خ1 ]| ]| ]| ]| 000000000زذز]|]|]| | ز|]ز> > ز>|><|<|<|ز>ز>ز>|+ز+زؤز<|]|]ز>+ز|<|ز|ز><|ز|ز#|ز<ز<ز ] ز>|<زذ<ذ<ز>|<>زذ ز>ز>ز> ز>+ز>]ز>ز ز] ]ز]ز ز ز ز 002000007700 000020000000000 1 0 0 ا
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 «6)ج»  «ةاحملاةة رسب انك 4008 «١ صيخاتلا مك نر دقسلا»#

 : | نب. ذم انث ()ةتيمسيفان ليعنسا نيد انثينانصلا قاحسانب دمحان' بوعي نب دم سابعلا وا 4 انثدح ف ١

 يف؛ئيسملاو لمنو هلآو هيلع هللا لهل لوسر» يل لاق تلاق | لضفلا. ما: نع زامع يلا .نع زوالا طم

 ثيدحلا:اذه ةنيمس ىلا نا روت دق تيما اتق ما نا يبربخنا مالسلاو.ةالمملا هيلع لب ربج نا هرج

 «* ماهل اب' بعصم ندم نع. هريغ هاوزو|

 مذاق نأ لل !ء انن ةزررغ ىلا نب مزاح نب دحلان ةفنوكسلال ىتانيشلل ميحدن يلعن. دمج ر فعجوبا  انربخا قفا

 لهازي يلعلاتف نيفوكحلا نم نمموق ءاخعنيسملا نبيلع دنغانك لاق ديعس نب ىبحب نع برحن مالنبلا د بمانل|
 قومفرتال سانلااهمااب لس و.هللاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لوق ىا تنمس مالنسالا بيا وبا قارعلا|

 هي ابن هدفااجب د 2 لاعتف تيسنم ان. .كيعسل هنرك اذف انين يذني ترابا دع ىذا: هللا ناف يردق قوف

 ١ « ماج رخم لو دانسالا عيصم تي دحاذهأ|
 اللطيف ةلقان ريغ نإ جاججانم هللأ دبع نب ميهارا ضو اي اي هولا نب دمجا نب هياكل *« ىنتدج >|

 نوكرفا وتم تنلا لهاو كلثن انكاام لاق (هنع هللا يضر سابغنب | نع ىضلا يبا ن ينم ا كدلعب نب يضاهي انس

 *«(«)فطلاب لتقت يلعنب نينا نا

 هللا دنيبع نب مصاع نع نايفساتت ”مدانب ييحانت نافع نب يلع. نب نسبا بوعي نب دم سابعلاو نا.« ايدج طب

 نيسحلا لذا ىف نِذا ل و هلا او هيلع هللا لص هللا وسو تيارلاق هنعملا ىِضَر هبانعمفل ريان هللا ديبع نع

 »* ماجر و دانسالا ميحص ثيدحا ذه# اهنعوللا ىضر همططاف هبدلو نيج

 نيسح انن ىوزخملا نمرلا دبع نب ديعس انثث دعاض نب دم نب ىيح انا ظفاحلا ىلع. نيسملا لعوب ١ 4 انثدج )»

 هل او هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا ىطر يلع .نع ه دج نع هين نع دم نب رفعج نع يواغلا دز نبا

 *«ةقيقعلا لجر ةلب ايلا ىطعا و ةضف هنزو.يق دص: و:نيسجلا ر عش ى ز لاَقف اهنع هللا ىضر ةببطاف نم سو

 3 ١؟تارفلا ب امم ءالبر كب فورم عيطوم (:) ؛؟ ١ نو ,ةياعتلا دو ملا زبك ةلاهلا حت ()

 نيفوكلانمموق .ءاج نيبسملا نب لع دنع انك لاقديمس نإ ىبحي نع برج ن مالبنلا دبع ان مداق.نب « لع ١
 سانلاابماايرلسؤ ل اوهبلع هللا لَض هللا لوسرلاةلوق ىناش تعجس مالسإلا تح اموبحا قارعلا له | اب ىلع لاف

 دعو ل امه ببسلا نب ذيكسل -رهسنج اب ويعلو اياابم لهما قلل يوردت ن رف ينقل ١

 * حصت# ءانخا اه ١

 تيبلا لهاو كيثن اتكاس لاق. سانبعنبا:نع ىجيطلايلا نع لوجالا.يسعاع !ننةرق اننريصن نب «.ججاجسلا

 كرت ججاجحو (تلق) تطلابل تبن يسجلا نان وفا وتم
 نيسحلا ن ذا يف ندا مس وهل او هيلع هبا لص هللاّلوسر تأ ريلاق هبا .! نع عفارييلا نب هللا ديبعنع * مجاع د

 * فعض مصأع (تلق) جي ه«دلو نيج

 ةمطافرسا لسوهل او هيلعتلا لص هللا لو سرنا يلع نع م دج نعهيبا نع دب ب رفعي نعا له. نب يلح
 هع : ب ةنينلإ الجد 7 2 واو ب مزو قدصتو نيسصلا ريشا يزل
 7 5 ب تن

 ا

 0 ع
. 

 -و

1-2 

 , 4 6 0 9 ست

 « ةميقعلا لجر 0 و نييبحبلاةَع

 ا تنم بسيو تصح بص سخس سسس دل ١ عام ل يسم | يي



 40ج «ةاعملاةفرعس باتكلا ١ «دد» ١ «صيخاتلا وم كر ءاردتسلا 9

 ْ دمتوا(يئدحو) مستو ااثث مسيل سل دادش ندمج ان هيراتك ل صام ىفاشلاهللا دبع نب در كيرلا« اكييد 0 ٌْ

 نسما دمجوبا ( انارمخاو.) ميعن ةوااقوب لا ديم لين ةيجان ن مع هللا هيعانت ظفاملا ىبييسلا دمج نسحلا|

 ميعنوبإ انث يدل: ديزننب دمج انث يدج انث «ثينتلا باتكف ىواملا يتيقعلا ىهاط ىخانبا ىيحم نب دمنا 0

 | نيبمحلاانث عيبرلا نب دين ب نيسملا .انث ةعراتلا باتكّم ىسخنالا"ورمنب دمسن دجا ديس وبا (ىربخاو)
 نب فسوي ينثدحب ىضاَملا لماكنب محا (انربخاو ) ميعن واءاث (الاق ).رانبد ن مساعلاو ىزقنملاو رمجنبا

 رازبلاميهاربا نب هللا دبع انث:ىضاقلا لماك ني دمجا( انربخا و) ميعن وناانث ير زعلا .ليعمسا نب مساقلاانثرامتلا ل هس

 ريبج نب ديعس نع.هببا نع تناثاىلا نب .بيبح- نب هللا دبع انثث ميمن وا:انث ينوكجلا سنا وادم نب ريثك انثأ
 | اركز نب ىيحب تلتق ىلا مسودهلاو هيلع هللا ىلبص دمحم ىلا ىلاعت هللا ىحوا لاق |ههنع هللا نضر سابع نا نع

 ىضاَقلا ثب دح يو ىفاشلا تبر دح ظل. ذه# افلا: خيعبس و املا: نيعبس كتبا نباب لئاق ىناو.افلا نيعبس

 دانسالا حيبص ثيدح اإاه# كتنبا نبا: م دىلت لاق يلاو ايركز نب ىبحت مد ىلعتلتق ىلا لماكن بركب
 5 هأج رخب م مو

 | ضايعن ليضفلا ن.ةديبعوا ان يرمعملا بيبشن يلعنب نينحلاانب هنولإب. نب دمجا نب دمج ركبوا ىثدح ) 8
 ْ تءازام لاق هنع هللا ئضر ةرب سهىبا نعزمملا هللا دبعنب منيعنانن دنت . ماشهاتي سما نب ريعس نإ كلامانن

 ارحسلاىف يندجوف امووجرخ لسولاو اوهيلعهللا لص هللا لوسرا كاذو اعومد ىنيع تضاف الا يلعنب نيسملا

 تيبجروو مجرم ٠ رظنو فاطف قملكامو لاق عاتق ىب قوس ءاج ىتحوهعم ت تعلطن اف يلع | أكتاو يدب دخاف

 ةملليق هذ , لخدام هرجح يف عقو ىنح دتشل نيج ىف عاكل يل عدا ل لاقو ىبتحاو ذا ةعم

 [هفيف ماف لخ ديفنيبملا ف تضر لبسوال اووي هللا لصهتلا:لوسر لم لنسودلار اوهيلع هلا لب للا لوسر

 0 ماح رخو دانسإلا حي ثيردحا ده» هبجاف ةيجا ىلا مهللا لوقو

 | «اثدعا»ا
 (يزقملاورم ننيسحورابب دن, مساقلا نع (يددو) دي نديثكو ورع ربلا نيدو ىبمسلا دادشن # دمج ل»

 لاق نمل نب ني ديبج: نب :ديعبس نع هيبأ نع تيابىانب بييحن هلادبعانن ميماوا اننمهتتس(اولاق)امهريغو

 املا نيعبس وافلا نيعبس كتنا نب لئاقيفاوافلانيعببس ىبحب تلتفينا لسوول اوهيلع هللا ىلص دمش ىلإ هللا ىجوا

 ا * (م) ط رش يلع (تاق) حبس

 ّْ امها ٍقأو املاق:ةرب ره.ىلا نعرمجا ميمانن دمسنب ماشه ان: يمس كلام امن ليضفللا نيم ةديبعوا »ف
 يدع ذجاف دج! يف دجوفامو جرخ سوال او هيلع هلا لبع هللا وسر نا كلاذو اغوم دنع تصضافالا:

 دجييم ا يف سل هعم تعجرو مجر مة ١ فاطف ىنلك | مو عاقنيق نب قوس ءاج ىتح هعص تقلطناف يل ع اكئاو

 | هللا للص هللا كوس ةبل يف ه دب لج دا م م ةرجج ف قو ىح دي نيسرل» عاكف عواد ىتحاز

 | ميللا لوو هيف يف ماف لخ ديفنيسملا ف خيتي اسس و هل او هيلع هلا ص هلل لوسر لم لسو هل او هيلع

 ا 1 * جيص# هبحاذ هبحا ىف

 2 9 مبا لي سس ص بدن للي سسسو هما هيو + 1

 21ظ101070|]| | ز]ز] | ]| | 0



 2إ)*010#أ0أ010 ]1 ]1 ] ] ]| 000711414111

 د

 *(0) جظ © ةاحصلاةقرمم باتكول ١ ١ 40003. 4 صيخشلا مكر دتسللا وف
 كلام ىاو تنا ىباب هللا يبن اب تلتف تلاق عومدلا نم نافترمت سوم اوهيلع هللا لص هللا لوسو انعاذاقأإ
 هترتنم ةيرتن ىلا "اومن لاق | ذهت اقف ١ ده ىنا لتةتس قمانا ىربخاةمالسلاو ةالصلا هيلع لي ربج ينانالاةأ

 اه وو + يمول ْ

 ١ هاعوو هين ع ا هاقكا *

 نيسحلاّدف هلبق هز. هيف ىلع هاف عضوفهنق3 تحن ىرخالاو هافق تحن مدن ىدحا مضوفلاق 3 ىح ميا

 ا ب + ب

 م -- مج مم سف مق جي قازما+ا 8 هم

٠ 
 ا

 يتريخاف ليزريج يانا لاق عومدلان م ناقت ويف 2 هللا اوب هيلع هللا لفصوللا كونوا ةعاواخ او هناا

 دعا مدام دادشنافيمضمطقنملب (تاق ) (مخ )1*5 رمح هتنرتنمةمرتن ينانآو اذه ىبا لتقتنس ىتما نا ١

 1 ْ ' : »ب فنعم نمط ني دكالا

 هللا ل ونزع "جو نمدشاز يبان دنيعمس نعم يشن نع فنان هتلادبع انث6 بيهو.ف:[| ١

 نسبحو موقلا ماما: سو. هل اب هيلع هللا بم هللا نس ليقتسافبهلاوعد م امظ ىلإ لنوم ا او هتلعلللا لص

 هللا: ليص- هللا ويسر. لمفلل انها هوانعاهرش هتشانبنا لسوف اون هيلع هللا لص هللا لوسرداراف: نايلنلا عم« بممل
 تك د

 7 هي 5

 فيمي لد 37 تل كل 007 200111 م 1

 2 بولا فج اهالك ملا ف يددوبح * هبح أف :هبحل لا مهلل لوقتوهون يملا ا

 ١ 0 هينا يو ا نمو كربلا 6

 |هبقو نيسملا لتقم باتك ىف اهحرشي ر ابخالا هذه تركذ دقو ةنس نيسنو عبرا نباوهو:نيتسو.ىدحا |

 ا ٠ نام نب هللادبع ان" بيهو ان' نرافع انن لجبلا لضفلاننيسملا انن ةيناه نب لص ندم « ىثدح) ْ
 هل اوعد ماعطلا لسو.هلاو هيلع هللا لصمللا لوسرعم ججرخ هنا ىسماعلا لعيب نع دسار. ىلا نب ديعس نع ميثخ [:

 . هللا لصفتلا لوسر داراق ب بماي نايغلامم نيسحو موقلا بل رس نسل وو

 /لسوملاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لمفج ةنرم انهاهو ةرسم ان هاه رغإ ىبصلا قفطق هذخاب نا لسوهل او هيلغأ

 دلو دانس الا ميم يدي ادعم طابسالا نم طبس نيسح انيسحن بحا نم:هللأ ب تأ نيسح نم ناو ينمأ

 )6 اح افسالب 0 ايولالفل نيم ان انعام ظفاللا امل

 لق 7 َن ما هيد 00 او وا اول - هنع 2 ةرنرصيلا نع

 مناط ىذا عخاكو هلثم نسما فدا: ساي يو ردقو# هأح نخب ققانسالا مي ثردحا ذه#هبحاف هنجأ 7 | ممللا

 يطا نست يضوالو دج ميغ حدا جوك

١ 

 4 م 7 قم 0



 2 د ةيمسع

 ا 0 7
 لأ

 ا |
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 ع
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 400 جالا ١ «ةاحصلا ةةرممباتكإل .١ « نإ < صيالتلا م كردتسلا 9

 |[ ىسبعلا ىسومن  هللادييع انث ىسيقلان ا ربم نب ىسيعانت ةفوكل اب ىنشاحلا دلا ني دمسن قاحسا « اندح

 < هلا رس ملاخ امههنعّللا ىضر نسحلل لوبتت ناكايلعنا ابيبا نع ثراحلا تنب ةمطاف ينتثدح لصاون دام اث

 نرب ديعس انث ءالعلا نب ريهز اش ما دقلا نب دما ان قاحسا نيدمحانث ظفاحلا بوتين دمتم ينربخا ف

 طيشرووتم تناكو يلع نب نسما سيق نب (١)ثمشالا ةنبا تشل مودسلاةماعدنب ةداتق نع ةدو فا

 < اال ام كلذ ع

 لبشا وذاعمن. ذاعم انث ىراصنالا نا نبا لضفللا انثث داي زن نب دم نب نيسملا انك ىسيع نب لع.# ائثدح »

 مسلا تيقسدقلو يديك ن مةفئاط تلبدقل لاق يلع نب. . .:سملا نا قاحسا نبريمتن عنوعنبا نعمناجننا
 * اده لثم تفس و

 مالبلتم ثراولا ديعزب دمصلادبع انب ةشيك ىتان نينبملل اا ةبطعقت ن هللادبع انن ظفاحلا لعوا ا اقم ٍِظ

 لعابصقفدحا هللاوه لق ايؤتكمهمنرع نإ م انلا ىرامفيلع نينمحلا ىأر لاق هللا دبع نب نا رمت نع ءنيكسمنا

 * هيلعدللاةمحر تاموةنسلا كلت يف مف لاق كلاجارضح دهف كانو ر تقدص نالت بيسملا نب ديعش

 -#( |هنع هللا ىضر ديبشلا يلع نا نيسحلا هللا دب عيل لئاضق لوا زهوبس

 هلا |لعو لسو هيلع هللا يله هللا لوسر تن ةمطاف نا

 بندا ا 7 صوح 00 دانت . هولا لع 1 هللا دبع 6 6 ,

 هللا لوسر لاقاك ىرجح يف ناكف نيسليا ةمطاذ تادلوف ك رجح ىف نوكق امالع هللا ءاش ناةمطاق.دلن[ريخ

 ةناهتلا نم تناح مث هرجح ىف هنعضوف لس وهل !اوهيلع هلال هلال وسر ىلااموب تاخدف لس وهل او هيلعتلا للص

 اذا ٠؟ ةدمج ابمسأ )١(

 كلذ ىلع تيشرو وع ثعشالا ةنباتمسلاق ةداستق نرءةو ري ىنان 0 ءالعلا نب« ريه ز لف ل

 «هتحت تناكو

 أرآ سم منملا تيس دقلو ىدبك نم ةفئاط تلب دقل لاق نسحلا فرا قادتسا نب ريمنع « نوع نب ! وف

 ها ده لثف ثيقس اذ

 ه4[ هن هللا ىّص ر نيسديلا زيوس

 هللال وسر ىلع تلخد اهنا ثراحلا تب ب .لضفلاعا نعرام يا ةادش نع ىعازو الاانت بسعصم نه دم وه |

 ير قاسمي ىو تيطم كدبصب نمتأما ناكويلا ايكيا تأ ينل تلتف لسو هل اوهنيلع هللا لص |
 1 ىرجح ىف ناكف نيسحلاةمطاف تدلوف كرجح يف نوكيف امالع هللا ءاشنا ةمطافرإنا ريخ تار لاتق|

 هر يح يف هثساظ وف ملسو هل اوهيلع هللا لص هلل 'لوسر ىلااموب تاخسدق ىلسو هلو هيلع هلا لص هَلالوسرأ 1

 تناح مت 4

 تلاق ىوهامو لاق ذمدشدبا تلاق 1 : ةليللا اركتمالح 28 هللا لوسرأب تلاقق ملسسو 3

 ثأر سوهل او هسيلعللا ىلصم هللا كونا لاق قرحح ف تعضو. و تععطق قب نم ةلصؤإل تنوإ

001111111111111 1 02# 



 ©«( ج» 4 ةلاحصلاةفرمم باثكإ» © 2 43003: « صيخلتلا مكر دتنلااو»
 ««نيتميظع نيملسملا نم نينثفنيب هن ميل صن نا هللا لملو ديس اذنه ىبااانا يلعنا

 لغانم ذب هزنب دامجان(الاق)ب رح نب ناملعو نافعات لضفلا نت نيسحلاانن ”يناهن ٌمئاَص ن دمج انثدحو ©

 هلعل لجو نع هللاناوديس اذهىنبا ناالا لاقو مما اوهنلع هللا لص 3 راسرعبل اك تف يعن نيشملا

 *نيملسملا نمنيتميظع نيف هنحيلصلل ا

 نعلضفللان إب ممساقلا د ونا(؟)دا رق انب .ةفرودلا دم ن قواه, تكرس ندم ساملا“واجباتن دج |

 تامقو نينمؤملا هوجو تدوس لاقءو هبل ةيواعم عنب نيح يلع ن نسحلل لحر شرع لاق نزام ن فسو ١

 قشفالخغز الجزمونتم لعانؤم اوتنةيما ل ناد دو جم هال لاق تاو

 ةليلام.كلاردا اموودقلاةلبل ىف هانلززنا اأو ةنملنا ف 'رهع . رتوكلا كانظيعاانا لجو نع هللا لز , اف متهاوهيلعكلذ ا

 *« كدب نوضق "نبش فلا نم.ريخ ردقلا ةليلزدقلا |
 ةيوادمن:ريهزان: ناقاش ماغى. دوشالا اننا ىرودلا دمرت ماجلان ت وقس( نادم نئاّبلاؤنا< اند أ

 للعةدللا انف ساو انناوناف يقال ننلعللا ةمنقد/ينانكت لاق كيرالا ونااتن ينا دما قرروا وبان
 ظيفلا ودرملا نمانروبلظ ترمك ف اك ةيؤاعمو لعن ندنحلا علض اناتااف "هله رمعلاو ا انيلعوماشلا لهالاتقأ .

 نويل | لذفاب كنلغ مالشلا لاتف.ليلا نب. نايفس اما وعي تكلل نسبا م دقالف 0

 *« كلملا تاطق مهلتقانا ثنهزك قنكلو نينم ْؤملا لذاإ صاعانأن كاذزنقال مطل لاققأ

 نب دلاحم نع نايفشسانت ابيب انث ىسؤم نرش انث (الاق ) ذاشمس نقع قاحسا ن ركب وا انثدح 9

 سيك( نا لاق من هيلع ىثاوهّنلا دمفس اقف ةموام كطاص نوح (») ةلخنلاب لعن ندنلا انبطخ.لاق يملا نع ديمسأ|
 قخاناكو “ىوصال قحن ةيواغموانا هيف تقلتخا يذلا مالا اذهناوروخفلا زحملاز ا ناو قتلا سيكحلا

 عاتمو ع ةنتفاهلحأ ىردا ناو مهماه ذ نقحح و نيمانملا عالضتنبا ةذاز ! ةن قانمل هتكرتفىل قحوا ىثم هتحأ

 « كلو ىل هللا رفنتساوا ذه ىلوق لوقا نيحىلا

 )١( نيب عضوم :ةلختلام) قتح؟ يبل ءارلا فيفحو فاعلا مضي حون ىلا بما دارق مكةوطائف؟١

 يوب

 «نيتميظع نيملبملا نم نينثف نوب هب جلصي نا هللا لعل ديس ا ذه

 بيع رسم 177 ليطسلا ةرو اع لاقةزكب يلا نع ن نسحلا نع ديزنب لعانن دز. 4 دام » |
 نيتميظع نينتف نيب هب حلصي نا هلع هللا نا و ديس | ذهىنبا 00000008

 * نسسحلا نع ليثارسا ىسوميفا ٍقبرط نم (خ) نكل ( ست دخ) اعجرخا# نيملسلا نب
 رطقت افلا ريشع ينثا نسحلا ةمدقمن ىف انكلاق تيزملاوبا اذن ىنادمملا 1100111

 انروهظترسك.انن: اك ةيواغمو نسحلا حلصص اننا لف هلع معلا وا اتيلعوابشلا ليها لاَتق ىع ةدحلا نم انف ايسا

 لقت ال لاق نينمؤلا ل ذم اب كييلعمالسلا لاقف ليلا نيناييفتسةيلاءاق ةفوكلاب نسحلا مدقاملف ظينلاو درسيا نم

 : ءاجنذا نمانلا تظن لسودلا اوديلع هللا ليص هللا لوس انين لاق ”هنع هللا ىطرتةركسفنإ ىبا ع نعنسحلا نع: ذب زنا

 كلما .ٍباط :يف مهلتقا نا 28 نينم ولا ل ذا مل سماعابا اب كل ذ

 يي

 ع ميعاد

 تايم ي يمس



 ره
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 ضان 2 0 5 3 ر 1

 _ 46 جإل - «ةاجملا ةريس بانك...« 9 < صيفا وم كراتسلا

 هتاذنأ هن ٠ تندحام لسوفلاو أو هيلع لا لص هللالوسر ةمارك الولو بئاتلا دهاشلا غلبيلو هبحيلق ىنبحا نم

 قرع يكل او و ماشنه نع ىرسلاىبانب دمج نعىسومنب دمحم انب ىضاقلا نسحلانب ىلع « ىثدح

 هللادبع ةيفادتم لك مخ هر هح وتلاو ةيواقم (١)ةفش اكم يندج يلعن نسحلل ةعببلا تعقو 0 فنخم ىلا

 هلنمتضو رفعجن هللا دبع ةبواعص لسا رف ميظَع شيج يف دعسن سيقن هعبتا 8 0 | ةرشع يف رايطلا رفمج نا

 اتوب ا حرتجلفو 0 انااا 01 هحوبو 0 0 ديييلا -

 مطقىتج هبجو ضف عيبا ةراختن نايبظن هللادبع هيلع بوو ضرالا قى هعمراصو هدب يف نسملا هعفنتعاف

 * هنع هللا ىضرحاص تح 2 يط هاج نْادملا ىلع ةنعتلا ىضر لع لماع ٌناكو راتخْما معىنتثلا دومسمن|

 مهاد لجن دال 1م لزم الزل تءارأ نحيا ريتاكر ثوأنم لاقق ام 1 لقوا وال ناك

 ا نايفس(لاق)سمشدبعن بيبح 9 هر مس َن نمجحرلا دبعةبواعم ثعبف لاق مهئاسنب ١ يل نم مرومأب لل نم

 ةيواممل الا لسنا لبق ىلو ناكاعاونيم راوىدحاةنسلو الا ىداج ىف كلذو هر ,دفلافلاهت امس لاق

 ءامو رشم داو روش ةعبس

 نديعلا سوا آو هيلع هللا لب هلا لوسر ٍلاقلاق هنعّدلا ىضر ةركب يلا نع نسيحلا نع كللادبع نب ثعشاانب

 نبا 5 !ديحاو»و : ب قوادبلاب ة ر داما هش اكبملا (0)

 * | دحا هب تن دح أم

 نبو رم لاف لابملا لاثما بئاتاكب ةيواعص يلع نب نش ا لبقتسا لوقت نبحلا تعمس ىبسوم وب اننا ةنييعنب
 ءالكو لت لأ تير نجلا ريح ناو هاب لاقكا+ 7 تكاتك ىرال ىنأ داو صاعلا

 ةنيعاوتا لاف ةرمسن عراد ةنوامم ثعبف لاف مج اني ىل نم مروماب ىلنم ممامدب ىفنم ءآلؤه

 « اماناو رهشا ةعبس نسحلا ىف نييلراو ىدحا ةنس ىلو الا ىدبامج ىف كلذو فلا ةلام سمج لاق امظع الإم

 [ركسلا قرَمتو هل ىقوف هو اعم ىلا هجوتو هريسم لخو 70 ع ىلإ راح ادا 0 بلا ميلا

 ل ناارطا للم شل لرب دل يهمل ما ورا ىدسالا حارجلا نب نانس هج رح

 | ميكس لع لرش نئادملا ىلا ةرسلا لع .نييبلا لج وزيعسلا باال اًمحسف هتقو نم تااف رجح هسا خدشو هنا

١ 

 رسولا  نانسلب ىدحا ان ندوم نثرشبانت (الاق) ذ ذاشمس نب يلعو قآحسانب دمش ركب وبا: انندج ل»

 ىرال لا هللاو ماعلا. ورملاتف لابجلا لاثمأ نايكي راق عنب نسما ليقتسا لوقت نسما تعمسلا# |

 أ اىظعالام نتنمملا ىلا ةيواعم لو 1 طو رش ةفالخلا ةعابو هلم الا لسو ةيواعم نسما اصف ةدل

 | يزايضنالا هللادبعنت دمجاتت ىزارلا متاح وناانن(:الاق) نسما ن نيسالاونادمجزب نم راا دع 4 ايريخاف

 | لسودل او هبلع للالص سا لوسز ةمارك الولو بئاغلا دهاهتلا غلبلو هيل وس ان لوف يورط ياوعت ف

 هت

 -_ تدع

 - ا

 5: هيلا ةيواعم لمح و قئانوو طو رمش ىلع هف الخلاب هان و لالا سو ةاس نسحلا حاف ةبص ل تاك

 يبدو علال 33 ارذع هلق لور لكلا ةركيلا ن ه نصل علا هيعدن 4 كش هاو

 اذه

 :ةتهتحمست

 ظذ»+)إ1ببب70 777:00 ااا



 0 م قتشا 4 عباس مون ع ملسو هل اوديلع ا 2
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 0 ا ا ع
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 نيهللادبع ينثدح رمعنب دمج انث جرغلا نب نيسحلا انئ مهلا نب نسألا انث ىناهص الا هللادبع وبا# انثدح ف |

 .يسعج رج جوج كن 0 ويصح + حب نج

 0 3-1 0- ةم اول ا 3 530 ند ل اند أ

 *« ليما الا احهنس ن نكي. مل هناركّذو نيسح مسا

 تامتلاةريخالا ةرملا تناك ى تح تلف كلذ لكا را ص مسس يلعن ب نسحلا ناك تلاقرو.ىلا تنب ركب ما نعر فم

 رفعج ين نع رم نب رفعجا ال روس ةيلعح وتلا مش ءاه يبءاسنم انا تأنم |يقد هديك فاتت ناك هنافابغ

 ةشي اع نعل 5 ثنب ةديع انتدخو رحنا لاق#قاوسالا موه : امو ىلع نإ نسما ىلع نوكي سانلا تكمل

 اندبشلا كلامينان  ةبلعت تعمس نانسنب دواد انثورمج 3 «:ةنس لع نب نس حلا ءاسادح تاق دعس تن

 7م !لاق#نأ ال ا هر | جرس لب ولو عيمبل اب هانقدو تامءوب ليعنب نسما

 8 هيلع لصو 1 ا ا تاملاق براحن

 5 امونيعرا هبط رع ناك و ىيسناكو صاعلا نيياتاسا

 نع نابيشات“ ىسومن هللاديبعانث قاوسلامالس نب نسملاان' دادي معلا لضفلان ب سايعلا نب« ةزممجانا ل»
 | نع «ةيكتلر يلعن نم وملاريمأ لتق بيمع هك كلا ل بأ ا يلا نب يلعن نسحلاا دمج ينال مهب و لاق قاحسا يبا

 يهاما ولاة كل لوقا امىلعالا مسببا الهنلاو لومت قع نع ملا نحيس لاق برضمنب دعا ىنادك )هباصحا ١

 * مهبطخ ةعببلا تعاملو تبراحنم نوبراحنو ثملاس نم نوم اس لاق

 3 7 مس هس 0

0-0-0 0 

 ةيراح (ى' :”دخ) يلع نينموملا ريما لق بيقعنسحلا دميبال ميو لاق ق حسا يأ ن نع ©« ىوجحنلا'نابيش 8 ْ

 ٍتلاموم ترام لقال اولاق جللوقا ام ىلعالا «يمابإال هللا ول وقت نسحلا تعمس لاق بربضم نبا |

 مهلعىركبا رشالا نب ريهز نع ثددحم ثنراذا' نب هلاذبع تعمس ةسص نب ون ن :رعةصشس اذن : 4 نافع 811

 ل 0 قال 0 ا يل

 هنأيح ىق)»“ مع

 تأ 0 وسلا يسن نءعرفغجن هللا دنع ىنادح « ىدقاولا 2

 روش هيلع حونلا مشاه يب يب ءاسل سنماقا تائايلف 6 يةح 6 رم تناك

 !«ناننا غال توام 5 52 ل ا ةبلعت نع« دوا دنعو 2

 .* هس نيعل رأآو تمس نل. أهو نيسمتج ةنسلوزالا 0 رسماخ ىف ىلع نإ , نيسحلا تام لاقبراح نب ةماس#ن :عوب

 د6 مهطخ ةعسلا تعالو تن.راح نم نوراحتو

 مضارع هلآ : 5 2 تنال سر تياردملا ديشالاق ةءونشدزا نم .لجر ماعق مبطخ لعن نسال(

 5 مما

 ٠  1 : 0 00ركلا 0-0 2 رد 44



 رىلع ةداهش 2 ةطخ 2

 مهين ميسي

 00 د

2 
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 40 -4 ةباجصلا ةفرعم باتكؤي 098 ٠ « ضيخنتلا مم كر دتسلا »#.

 ؛ ١ نين لضفلانم(:الاق )روصنم نب دم نب ورم ديمسو اوين اه نااص ندم رفعجوا « انندح !

 ميهاربا نب ليعمسا نع كيدف ىتانئاانن ىازلا ةبيشن. كللادبعزب نمحرلادبع ركبوبااني ىنا رعششلا بيسلا

 هللا ل وسر ىنملع لاقي لعزب .نرسسملا نع ةشثاعنع هنا نع ةورعن ماشه نع ةبقعنب ىسوم همح نع ةبقعنبا

 نميف ىقفاعوا تب دهنميفيندلها ممل دوجسلا الاقبب لو ىسأر تمف راذا ىرتويف لسوملار او هيلع هللا لص

 نمل ذيال هنا كيبع ىضقتالو ىضقت كلبا تيضقام: ريش ىنقو تيطعا |مفىل كرابو تيلو نميفىنلونو ثيفاع

 فلاخ دق ريثغك يباني رفمج نب ديم ناالا نيخيشلا لع هلع حبس ث ث دج ادهه تيلاعتو تك راس تنلاو

 * ه دانسأيف ةبمعنب ميهأر !نب ليعمسا

 ذاشج ن يلع (انن بظمو) ىنلسبلا لمسنا نب ديم ان. رافصلا دهازلا هلئا دبعنب دمع هللا ديعوا « ان دح 8

 ينا نب رفعج ندمح(انن و) صيبا نان ا ولاق) يتملادمحم نب لضفلا ورازنلا دحاؤلا دبع هللادينع انيلدعلا|

 هللا لوسر ىنملعلا يلعن نسما ن :رعءار وللا يلا نعم صيبا نيدي زب نعقاحساو ان ةبقع نب ىسوم ىئدح ردي 2-1

 أمرسث نق و تيطعا امفىل كرابو تي ده نميفىل دها مبللا رتولا يف تايكسلا ءال وهرسوهل اوهيلع هللالص

 « تيلاعت واخر تكرابت تيلاو نم ل ذدال هناو كيلعىضقتالو ضقت كناذ تيضق

 رفعج نإ قاحسا نب دمح نب ليعمساانث نسما قيقعلا رهاط يخا نبا ىيح نإ دم نب نسأل دمحب وا# انن دج 9و

 نب يلع هبا نع يلع نب رمت نع دد ز نب نيبسحلا ىنثدح دمح نب زفهجن يلع يم ىنثدح نيسحا نب يلع نب دمج نبا
 ةليللا ه ذه يف ضبق دسقل لاقمت هيلعىنثاو هللا دمش يلع لتق نيح سانلا يلع نب :رسحلا بطخلاق نيسحلا

 هتبا ازتهلين ؛لسو و.هل او هسيلع هللا لضةللالوسرناكدقو نورخالاةكر ديالو لمس, نولؤالا هتبسنال لتر

 ةانضيالو ءارغص ضرالا لها ىلع رتاموهيلعتلا حتف تح عجرياف هراس نعلبثا اكيمو هنيع نعليربجو لتاَقبف

 نمو ىنذ رع دقف ينف رع نم سانلا أهم .القم هله الام داخامم . عاتبنا دارا هاباطع نمت لضف ممرد ةلام عبسألا

 هللا ىلا ىعا دلا نبا انو رب دنلا نبا #5 ريشلا نبا انآو يصولا نبا انو يتلا نبااناو يلع نب نسحلا اناف ين رعب

 ٌتبِبْلا لها نماناوأب دنع نم كفرصتا وانيلال - ريج ناك ىذلا تيبلال ها نماناو رينلا جارسلا نبا اناوهيذان !

 ةنسح فرتقت نيدو قاف ربل رجا هيما ال لس هلآو هيل هلا سهيل امتد كرا

 « تيبلا لها اندوم ةنسملا أ رتقاف انسحابفهل د زن

 جب رج نا انا قازرلا دبعانت يف ىنادخ لبنحنب دمجان هللا دبعاثت هنولاب نب دمجانيدمج ركب وا يا ربخا »

 ىنربخا
 ىلع ىمن ىثدح دم نب رفعجنن. قاحسا نب دم ن ليعمسا انن ىتيمللا قيقحلا ىبحن نب دمج نب نبسملا # انيدج »

 هيفو ثردحلا ر كحذف يعز نيج نسا نلمخلاق هببأ نع نيسان ب ىلعنب رمجنع دز نب نيسحلا يدج

 « لسملك ىلع مثدوم هللا ض رفىذلا ثييلا لها نم اناوريذنلا نبا اناوويشبلان اانا 7 مولا نا اناو ىننلانياانا

 * حيحصب سيل(تلق) :

 «رشجو 2

 :ةنضشيلم حيت



 وهاذاف كلذ انبسف ةيماونب اكلم رهشفلا نمر يخردقلا ةليل تازتو'ةنملا فرب رثوكلا كانيطعا انا تاز |

 دوسمأب تقف ةيواعص مياب نيج ريبحلا تينالاق ليللا نب نايفس نع يبعشلانع ليغبسا نب * ىرسلا إف |
 ظ « هاو يرسلا( تلق )هوحن ركذمن نينمؤللا هوجو أ

 «()خ )9 #5 ةناحملا ةفرعم باتك » ٠١ «امإط م« صيخلتلا مم كل ردتسلا 9

 تازتو ةنملا يفر همرثوكلا كانيطعا انا تلّزنف كلذ هءاسف الجر الجر هربنم ىلع نوبطخم ةيماىب ىأردق سو
 د.زالوه اذاذ كلذائبسم ةيما ونابكلع ربشفلا نمريخردقلا ةللردقلا ةليلاَم كارداامو ردقلاةلِل يف هانلزاايا

 # هينا تعامص ليللان نافاس وهلوقلا اذه يلع ن نينا لئاقلا اذهو# حصد اتسا اده# صقل. و

 ليعمسا نب ىزسلااتن ميه ازيا يمان لضفلا ندمصلاادبع انو رع ىف ريصلا دمح نركب وبا هانيدج

 دؤسمأب تاقق هلو اعم لب نيح ع نب نسحلا تيا لاق قادم ا لبالا نب نابقم وع ىعشلانعلجبلا

 : * هوحن هركذ# نينم ولا هوجو

 قاحس نب دمج انن لبجبللا ىبح نيدمحا ان ظفاملا ديعسن دم ن. دمجا اني لدعلا دم نيرصن # ىب دجو ف

 اهنا انضعب لاقف ناذالا هدنعان ركأ ذتق لاق هل طي كثي دحلا ركّذف هب احا يف نيلاجوهو ةن دملا هيلع تم دق

 لي زبج نذل ءااذ نموظعاناذالا ناشنا يلعن نيسملا هللاقف مصاعنب دن زن هللا ديعان ور ناذالا ء : 3

 هللا لص هللا ل وسر هملعف ةرم ةيم.اقاو سو هل او ةيلع للا لص هللا ل وسر هماعو ىنثم ىنثم ءاهنبلايف مالبلا هيلع

 : «ىلونيح نسملا نذاف لسودل اودي
 يبان اس نع نانفسابا :ننموم 3 هللا يعاتب :دؤتغيرم نديعس ان' ىبوبحلا دمحا ندمح سايملاوا © ابربخا

 صاملانيديعسإ لوقت لعن, نيسحلا تي اق يلعن نشملا تامموب دهاشاينا لوقت مزاحابا تعمسلاق ةيمف>

 مكس نبا ىلع توسفنلا ةرنره ولا لاقف 'ىييشمهنيبناكو كتمدقام ةنسامما الولف مده لوقت هقنعيف نمطإو

 دم ايبنحلا نملوقت لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوشنر تعمس دقو مف هيوتفدي ةيرتب مس وهل اوهيلع هلباٍلص

 *هأج رم و دانبسالا حبحص ثيدحا ذه# ينضغب ادم ايبضغبا نمو ىنيحا

 هيف ملكك ادجا جرا تشل انواقا سيق ن ح و فسو نع ىورو ( تلق ) حيت# صقن الو د.زال

 « نيانم هتف | يرداامو ىذوتتلاو دوادوا هنعماوز ةهرثيو مياقلاو

 ناكام ةيواعْمو.نبسللا سا نم ناك لاق ليللان: بيرايفس نع ىعبلا نع حاجالا نع جارد نب © حو ف

 «باذك حو دوادوالاق «ثيدملا هياحبصا يف سلاجوهو ةنيدملا هيلع تم دق

 ضانلان ديما لوق نيبسلا تبأرف نيا تامموب دهاشاينا لاق مزاحابا تعمس ةصفحىلا نب ب ماس

 ةنرتإ مينا لع نوسفننا ةربرش والاف يش وبن ناكو تمدقام ةنس اهم الولف مده لوقو هقنع يف نعطيو

 «ىضغبادقف امبنبا نمو ينبجادقق اعبحا ند لو ليسوهل اوهيلعهتلا لص هلال وسر تعمس دقوامف هنونفدب

 ظ

 ش
 أ
 ٠

 | ناك امةيواعصو يلع نب نسحلا سما نم ناك 1 لاق ليلا نب نايفس نع بلا نع مساجاللا نم ياردنب جوت انب يخابلا
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 0 نا

 0 ةيآوحو ف ل نسحلا - ةساعم

 نم نوملاسو تبراحنم نواحي ىدن يف برعلا مجاج ناكدق لاقف ةفالحلا دب ريكا نولؤ سانلانا |

 <60 جإ» ٠ «ةاعملاة زم ب انك» ١ «00» < صيحتتلا عمك دننلا »9
 نب ةويح ان ىرتملا دب زب نب هللا دبعانن لضقلا نب دمصلادبع انب ورعيف رينملادحن  ركحب وا انربخا »

 | تدوم رؤا هياوفت مزعل نيرو "نمل وا ةزبخلا طيشف ور هثلا دبع و دن. نارخجوا يرتكا خر

 كانا ىزاصنالا لاقف را اضناالا نم لجر هدنعو همشل لعجو هيلا هميظو انسح لبق ملسوهل اوهيلع هللا لص

 | كبلق نم ةمحرلا عر رضا ناك نإ تارا لسا 112 لزق تؤم تال وبل طل ايتام حلب هدا

 * ةهأح ري 03 نوعيعلا طار لع دادنالا يطع تيزعن ا ةفو يذ#

 يزقنملا دم نبو رم ديعسوا اذن يرصاعلا نافع نب لهن سيلا ان ترسو ايعلاونا 0

 هيلع هللا لص ينلا لبقا لاق امنع هللا يضر سابع نبا نع سؤاط نع ما رهو نب ةملس نع لام نب ةعمز ان

 لاقف لاق مالغاب ت تبكر بكرملا من : لال لجبر هيقلف لاق هتبقر لع:يلع نب'نسسحلا لمحت وهو لسو هل او

 ل اربع لا دوز جيبك لا راو رسم نابع تاون الوسم

 3 رفعج نب داحازب ىسوموا انن مامن الا قاححسا ندم اني ىرمعيلاةلا دبع نب دم نسملا وا ينربخا وف

 يلعنب نحلل تاقلاق هيانع ثدحر يف نب ريبجج نب نمحرلا دبع عمسدنا ثدحب(١)ريخخن ديزي تعمسلاةةبعش

  زا>ا الها ساق اباهزت و11 قل سام ةماءامد ٠ نحو ىلاعل ّتلاهجو ءانشا امن ى تلاد

 « هاج خم مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسا|ذه

 نيو عصف الا ايدول راو د

 نسال 0_0 2 نزاد بفسوب انت نوع مااا ع ا دنز

7 ْ 1 01 

 قاريبؤلا هيبا نع هربخا ةورعذناه ربخا طيسق نب هللادبعن. دئزب نارخصوايزبخا ميرششن «ةويح

 *(م خ )ثيدجلا همشل لعجو هيلا همضو انسح لبق لسوهل .اوهيلعللا لصةتلالوسر

 هلاو هيلع هللا لص ىبنلا لبقا لاق سابع نبا نع سؤاط نع ماهو نب ةملس نع ةعمز ان 6 ىزتنملاو رمح

 هلو هيلع هللاٍلبِم هللا لوسر لاقف مالغاب تيكر بكي رمان لاقق لجر هيف هتبقر ىلع نسحلا لجدقو لبو
 «ال (تلق) حيه وه بكارلا من اوماسو

 ل نا يلع نب نسحلل تاق لاقهسا نع ريغ نب ريبجن نمحرلا دبع عمس ريق نب 'دي زيان هبعش 9
 ءانعلا دنيكت تاس اي ذولا دعو | تبرلس خم زورراحم ىدب يفبرعلا مجاج ناك دقلاتف ةف الما ديركلنا

 ٍ *( 36 )زاجبحلا ليها ساثت اياهزسبا مث دمحم ةما ءامد نيحو هللاهحو

 ينبت لال لاقف نينم ولا هوجو دوسماي لاف لعب نسنحلا ىلا لجر ماق لاق نزام نإ فسونان  مساقلا ف
 كلذ هءاسف الجرالجر هربنم ىلع نوبطخم ةيما ىى اردق لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ناف هللا كمحر
 3 تكد

 هتسلزف
 د ننفتيتني

 0010 ]1 70 ز7ز 07070 0 جز 7 7 انني فيي

 0 ا ا ز 77



 «(0)ج» ٠ ٠ «ةاحصلاةفريم باتك » ٠ ١٠99 « ٠ . « ضيخلتلاوم كر دتسلا »»

 ظ « نيسحلا نم ملسو هلو هنيط هلل لنص

 هللا دبع نغديل ولا نب هللادسبع نإ ىس سا باهولادبعنت دم اني ظفاحلا بوقعي ن دمج هللا دعوا #« انث دح 8|

 * هعم داقتل بث اجنلا ناواشام ةجحبنب رشعواسن يلعن يسعلا جح دق لاق يمن ديبعنا

 نب ريهز اب تمشالاوبا انن ىنتثلا قاغيسا نب دححانأ كل ىبحب نب دم نب. ميهاربا قاحسا ونا # انربخا#

 تداوو فصنو نيتنسل دحا دعب انسح امنع هللا ىضر ةمطاف تدلو لاق ةداتق نع ةيو عى لانب ديسان..ءالملا

 ما ممراتلا نم روشأ هنسو: نينس عنراال ن نسا |

 دم وا ينولاق»دقاووبا ىتدح ردنلا نيميهارب اان يدع انين رمشلا لئتتلا دمت نم قييمشما 8 ير بخا 2

 *صاعلا نب ديعسهيلعصونيعلراو مسةنسلوالا عيبزيف بلاط ىلا نب لعب .:ىسحلا|

 نب مين نع نايتس نيام ىبحي وبا ان نافعا نب ىلع نب نسما انن تومي نب دمح سابعلاوا © انيدح

 تار امد لج رلا ا دنه بحا لازل اللا هنع هللا ىضر ةربهيولا قزم نيديبب ندم نع دضرفلا

 وهو ملسو هل اوهنيلع هلا لص يتلا رجح ىف نسحلا تأ ر علصي ام عنضي لسو هللاو هنيلع هللا لص هللا لوسرأإ

 ىلاوبللا لاقم هثيف هءاسال لخدب , لسوهلاو اوهبنع هللا ليص ىننلاو لسودل !وهيلع هللا لص ينل ةيليف هعباصا لخ دع

 4 هاجر 1و داتشالا حيك ثيردح اذده# هحاف.هنحا

 نع مما نب لسم انس ىنردملا اص نب دمحانب بلاطيبا نإ ىبح انب لدملا بوقعي نب نسحلا 4 انربخا »|

 اندد رف ملسف انيلع بل اط يبا نب ىلبع نب نسحلا « جن يور يلهم انك لا ةيغهزلا تين يل :لحيووشلا

 مالسلاكيلعو لاق ةو همحافانيلع لس دق : ىلع نب نسحلا !ده ةربرهابا ايهلانلتفةربرهوا هنعي ملو مالسلا هيلع

 * هأح رب مودانسالا حسبو ثييدح | ده# ديسهنا لوقا سودلا, اوديلع است حضي >0

 دقاو نبا 2 أ

 « حيبمص# نسحلا نم لسو هل اوهيلع

 كا لا ير ا نع ديلولا نب « هللادببع ف

 *هعم دامثل بفئاجتلا

 *فصنو نيتتسا دحأ دعبانسح. ةمطافتدلولاق ة ةداتق نع ةنونبع ينانياانن ءالعلا ن 4 ريهنز ا

 « نيالا نيديمنسهيطع ل ساو نيدو او مس ةنس قالا 00 ىبئدحرذنملان 6 ميعارب ٍ

 تراارامدعب لجرلا: دهس جا لازاإل لاق ةرب هينا نع نيريس نب دم نع دنهيبانب ميعن نع © ىروثلا »» ا

 لَخدب , وهو ملبس وذلباو هيلع هلا لص يبل زيف ن نسحلاتيأر عصيان نصب ملسو هلل اوهيلع هللا لص هللا لوسر

 *« مسرص# هبجاذ هبحا يلا ميللالاقم هش يف هنأسل لخدب وهو لسومل .اوهيلع هللا لص ىننلاة بحل يف هعبابصا ْ

 ا

 هيلع هللا لص تلءادعي تعمسلاةم قديس .!مالسلا كيلو لاقو دايس نسحلا اذه ةربهابااي هلاناتق
 لو هيلع اندهرف لسق.نيسحلا ءاخ ةرب هنا :ممانكح لاق ىربقلا نع سس بأ نل # مس

 : ةريرهوا هبل

 * ميج ديسهنا لوقت ملسومل ار اونا

 ثعواسخ مع

 ةحبح نان
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 ه4 6ع» 4 ةاخصلا ةفرعم باتكو « رمل # صيخاتلا عم كردتسلا »

 [ذوعنت فجات ئه لا قاحنبا نب ميطاززا أخل دح ةفوكتلاب يابيشلا دم نبع نمسملا وبا ال دج

 هيلع اللا ليص ىتلاىللافابر <> يد نييطا دلو نا امكاةيلعنعيناهن يباه نع هينا نعقاحسبا ىبا نب سن واني

 ملسوعل ١ او هيلع هللا لص ىنلا لاقفاب رح هتيمس نينسملا ةدل والف نسحل اوه .لاقابرح تاق فبات يمسام اسس وااو:

 عيص ثردح اذه#*ازبشم وازيتشوا ربش هن نوراهةيمشش ءالؤمه يفي ت يمس لا لسوهل أو او هياعهللا لص ىنلا

 * هاجرخم مودانس الإ

 تاه[ هلتتمو »دل ومركَذ و هنع ىلاعت هللا ضر بلاط نان لغنب نممحلا لئاضف نمو ]نس
 ىف 0 ا وسبا ست دو و

 اميع“نلا ىطر عنب ندنحلا قل هنعاللا ىضر قيدضلا ركب ابا نا ثراحنلا نبٍةبّمع نع ةكيلض يلا نبا نعدين | نع نيسح

 * نيحشلا طزش لع مب ثردحا ده#ثاحضب ل لعاو# يلعب هي نسبل# ينلابهيبشيبابلاقو هيلاهمضف

 متضوأا تشك اذ كانط لبق سوال و ياعم ليصنا لوسر تيأرلاقق يعن نسما يم هنأ ةرهىبأ نع

 ل ا هل تشكو لاقدلبقا تح سودا او .هيلع هللا لض تالوسررلا ىرنلا

 * هاج زخم ل و نيخبشلا

 | لاق دلاخ يان ليسمسا نه خلك اتنىلا يبث دع قيتح. نب دمجا نبذل ةبعااننييطقلا نفع نب دما م انربخا ل |
 ثيدخا اذه» ههتشل لعوب نشملا ناكو لسو هلااو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأرل وت ةفيحجانا اهو تعمس

 * هاجر خم منو نيخيشلا ط رش ىلع حرص

 ان داما يوميا قشم ذلا دمصلادبعنب نب زيان بوقمينبدخم.سابعلا ونا (انن دح) حيي م دهاش ش هلو

 هللا لوسرت هبشا لع دلؤ ىف نكي مللاق:هنع هللا نضر كلام. سنا نع يرنهزلا نعرمعمانا كرابملا نب هللادبع

 هللا لص :

 * ليلا رسأ ثردح نمىم

 *( مخ ) كنحضي قلعو لمنهيبشال ى لاب هيبشىابلاقو

 كنطب لبق لسومل اوهيلع هللالضللا لور تب .ًرلاتف نسحلا يتلهن ةربسهىبا نع دم نع نسينا د

 06 م | نكف ةلبقا يح سوفا اوهتلعشلا خلص الور ليف ئذذلا عضولا هنعمل

 هم )هبشن لع
 هلا” ص هللا لوتس هسا يلعدلو يف نكي | لاق سن اىرعىسهرلا نعرمعمانا كرابما نب انث دامج نب « ميم زف

 يمويوييبصجحججج

 هيلع هذي

 | لاق ن يسع وهلا ابرخ تلق نبا تيمسام لاق ترس دلوزا ايف نيم اوه لاق ابرحتلقونبا تيعسام

 دلع تعز وع نبا ان ناؤعلا دهس ن نتهزا ان ىنش هازل نابانب رضخلاا انن بوتس ندخم نسايعلا ونا٠ 6#: انب دح 9:

 (تاق) ثيدغلا ابرخ هتيمس نقتحلاذلو املناق نعنع هنن اه نع هينا نع قاحشا ىلا نيج نسنوناإ»

 ا تاكا وجا دا ماسبب
 ص111 ]| | 0



 _ 400 ج» 4 ةءاسصلاةفرعم باتك» .. + *« ٠١79 . .. 6 صيخلتلا عمك ردتسلا »

 1 حره هن هجوا .ىرم حصدق ثيدجاذه# 011 النا ىاا الا ةنللا لها بابشاديس نيسحلاو نسحلا لأ ْ

 0 هاج رخم ملاوهمأ ب بحعتا

 نب يلعانن .ىرملا ديعس نبنامع انبةعزخ نب يرسلا ان لدملا روصنم نب دمحم ورنم ديس ون ا. انندح ف
 نيسحلاو ننبحلا سوه اوهيلع هللا لضَللا لودر لاقلاقهنع هللا ىضر هّيلادبع نع رز نع ماع نعاباص ظ

 « هاج ريل ةداب للاوذم مح ثيدح اذه# امنم نيخأه وباو ةنملا لها .بابشابسي

 ع نرخ نبقاحسا نيدمحمانن يرمعلا حببص نب دمحم نب هللا دبع نيدمحم نسحلاو ا هاندح ام 6 هده اشو »

 امبنع هللا طز رمسنإ ١ تمع فان نع بثذ ىلا نإبا انث نيحرلا دبع نب ليمان ناطقا ىبوم نيدمحانن مامالا
 * اههضريخ اهوا وةنملا لها بابش اديس نيسجلا و نسحلا لسو هل او هيلع هلا لص هللا لور لاقٍلا#
 ىسومانتى نا ىتثادح ىارجلا نبسحلا نب هللادبع بيعش وأانثدا دغبب يضاقلا ق وز يم نب عناق نيدمجا # اجدد 32

 ناك لاقامهبع هللا يضر سابع نبا نءريبج نب ديعس نعورم نب لابنملا نع روصنم نع ىروثلا نايفس انثنيِعا نب ْ

 نيعلك نموةماهو ناطيش لكن مةماتلاهّللا تايلكلا# ذيعا ٍلوَقِل نيسحلا و نبحلا ذوعب لسودل او [وديلعلا لص يتلا

 *هأح رخ و نيخيشلا طرش لعيب ثيدجلا ذه يقايتساو ليضمساهينبا ميهاربا ذرس ناك اذكع لو ةمال

 | ناككءاشملا لسوهلآ اوهيلع هللا لص هللا لوسر عملصن انك لاق هنع هللا يضر ةرب هينا نب لباصيب انمي الملا

 لضا,لفاداع ٍداعاؤذاف » اًقيفراعضو م عبطوفامه ذخ اهسأر مفراذاو ه نبلخ لعن سبل و نسما ٍثودجيساذاف لص

 املا لاّفةقرب تقربفاللاقامبما ىلا امهب بهذا الا هللا لوسرأب تاّيف هجؤبانهاه ادع ا وداتهاف ادجاو لمجأ

 : 5 هاجر و ذاتسإلا حرص تب دج اده#الخذ يتحاهاعت و طيف ايشع الازا اهفاكماب ا

 اًتيقر» ١ ابرك نب ىبحبو ىسيغ ةلاملا ينباالا ثي داحالا بتتك ضعب يف دجو ()

 ةسنملا لها بابش اديس نيببحلاو نينملا اعوفرم ٍديِمس ىبا نع هيبا نع من يباني نمحرلادبع نب ميلا
 هوم أعوذ ص رمتنءا نع ء مفان ن 5 بذيا نبا انث نع رلادبع نب (ىلعم) *نيلهيف عملا (تاق) ةلافنا ىنباالا

 هيفجازو هلثم أوف سلا دبع نعرز نم + مصأع نعاص ن(مع) «كورتم ىلعم (تاق)
 ييحص# امهتمريخ امهواو

  ةلاملا ىباالا دومسمٍن باور من. ادنعسبلو

 ذرعا لسودل اوهسياع هللا لص ىنلا ناك لاق سابعنب نع ٍريبجنب ديعسنع لابنما نع زوصنم نع < نايفس ل»
 ناكادكه ل 7 ةمالنيع لكن مو ةماهو ناطيش لكنم ةماتلا هللا تالكب اكذيعا لوقينيسملاو نسسلا

 *( مخ ) قاجساو ليغمسا هينبا ييهارباذومي
 بنثودجساذاف لسد 1 اوهيلع هللا لد يتنلا عم , ءاشعلا ]ضن انكح ةربررهىنا نع اص يبا نعءالعلا نب لماك»

 اهعلاوداحاف ادجا و لعج ليصاملف ا اذاذ ايفر امضواورعضوفاهذخا عفراذاو ه رهظ ىلع نيسحلاو نسحلا |[

 نايشع الازاف احم اب املا لاَمِف ةقرب تقربفإل لاق اجماىلا امه. به ذاإل ا هللا ل وسر اب تلقف هنت انهاه

 » حرج هالخ ٍذيتخ اهئوضيف

 : | نب لم اك انا ىسومنب هللا ديبعانم نار بمن دمجا انن يتاهسجالا دبهازلا هللادبعنب ديلا دبعوا 4 انيدج »

, 

 «اعب نيل 5 ةماقع
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 يكل كد

 -ه

 مما سمسا ميومحا



5 
 رسل

 2 5 7 دوق ل - 3
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 ةدجس لسو هللاو هيلع للا لص هللا ل وسر دجسف ىنميلا همدق دنعهعضوف

 . [نيب نم يسأر تمفرف ىبالاق املاطا

 | فرصنا الف تدجسف تدمف هربظ ىلع بكر مالنلا اذاودجاس سو هلآاو هيلعتلا لص هللا لوسر ١ ذافسانلا

 اهبجيلا تك اه ةدجس مذ كنالبسيف تديسدتل هلا لوسرإب نئانلا لاق مسودل آوهيلع هللا لص هللا لوسر
 | اذهههتجاحى ضقت ىتح هلجيا نا :.تهركذ ىناحنرا ا نكلو نكي كلذ لكلاق كيلا ىحو ناكواهب ترصا*ىييشفا
 « هاج رخن لو نيخيبشلا طرش ىلعحيص ثيددح

 ةريملانب نيغورتمل وبا ىتئدح ةفوكلابىابشلا يلعن يدمح رفمج و ا انما ان ىعيطقلار مج نيدمحا  ايريخا ف
 تعمس لاقهنعللا.ىضر نايس, نع ناببظ يبا نع ميه اربا نع شمالا انب نيكد نب لضفألا ميعن ىناانن ىعيبسلا
 هللا هبحا نموهّللا هبحنا .ىبحا نمو ينبحا امهبحا نم يانا نيسحلاو نسحلا لوقت سو هل ار اوهيلعملا لصةللا لوسر

 طرش لع حبحص ثيدحاذه#رانلاهلخدا هللا هضفب ا نمو هللا هضغب ا ينضغب ا نمو ىنضغلا امهضشبا نموةئحلا هلخ دا

 ْ ٠ ءاب خم لو نيخيشل
 | ىطساولارانبدنب جاجملا اييريعنناانن يلا ىتثدخ لبثح نيدجانب هللادبعانت ىعيطقلا رفعج نيدمحا#ب انربخا »

 ه«بيلعتلا لصتنلا لوسرانيلعج رخلاقهنعهللا ىضر ةرب سه يبا نعدومسم نب نمجرلا دبع نعس ايان رفعج نع

 ٠ْ قوقل ةرصادهو ةيضاده )١( مثي وهو هتاع يلع اذهو هنأع ىلعاذه نيسحلاو نسحلا هعمو لس وهلآو و

 |اذهع يضِفبادقف امهضفبا ضرم و ينبحادتف امهبحا نم من لاف اهببحم كلا هللا لوسراب لجر هل لاَقف انيلا

 * هاج رخم لو دانسالا حي ثيدح

 نيملا انني ايلا نم يلا ديعنب ديجلا دبع ايي نافع نييلعن سلا صوتس ندم سابعلا وا# اند

 هنال سو 41و هيلع هل ل يبن نعدنعل ى رسوما مينمفا ن نرع هيبأ نع مم يبا:نب نمجرلا دبع

 لاق س وماق ٠١ هاف لب ىا مثلي )١(

 دجاس سوه آوهيلعمتلا لصهللا لوسراذاف سانلا ني 0 تمف رفاملاط | ةدجس دجسف ىنميلا همدقدنعهعضو م

 هللا لو سراب سانلالاق مسودلار اودنلع هللا لص هللا لوس رف رصنا الف دجسف تدمفهرهظ ىلع كار مالفلااذاو

 نكي كلذ لك ٍلاقكيلا ىج وب ناكو اهب تما *ىيشفا اهذحبس تنكحام ةدجس هذهك بالصيف تدجسدقل

 * (مخ )هتجاح ى ضقت ىتحهلبجتانا تهركف نارا نبا نكسلو
 نسحلا لوقت ليو هل اوهيلع هلا لص هللا لوببسر تميس نايس نع نايبظيبا نع ميهاربا نع « شمالا ط |

 ١ ىضغبا نمو ىف امهضفبا نمو ةنملا هلخدا هللا هبحأ نموهّللا هبا ينبحا نمو ينبحا اعبحا نميننانيسحلاو

 ةاورخ اهانسأ اخي نلىقن هاوز امناو ركحنم ثيدح اذه (تلف) (مخ ) رانلاءلخجا هلادْصْمبا نمو هللاهضغبا

 ْ * ٍناملس نع ناذاز نغ

 هللا لص هلال وسز انيلع رخل ٍةر نهىلا .نع دوءسص نب .نمحرلادبع نع رشا يلا نع راند نب" ججاجج ٍِه

 لج هل لايف ايلا نينا ىبج ةربم اذه و ةرم ا ذه مثلي وهو هيقنأع ىلع ٍنيسبأو ع نسما هعمو لس و هيلع

 ١. ,٠ «حيص#» ىضغبا دّقف امهضغبا نمو ينبجا دقفاعبحا نم منلاَقف ايه كنا هللالوسزإب

 لش سل ,



 # (6)ج» 2 2« ةاقملا نرسل باتكال 4 5839. م نيخلتلا مم كاز تسلا 3
 + نيت نا ذا د ىلا دات لاق اليلقاتمت هن اورتشاو مرؤبلخ ءازو هوتبتف لجو زعل لاق رنتك الو ناقل :

 رع ليثارثنلا انا ئتتوم نت هللا ديضانث دومدصن ادعس انن قزغ ىوبخلا دنحا نتدمم نساتعلاونا 04 انزيخاط.|,

 هللا لَ يتلا ةاج نسا ةمطافةتذلَو ا1:لاق ةنع للا ئذر تلاظىلا نب ٍقَعنع قناه نم ”ىاه نغ قاذستا قا

 ءاج نيسحلا تذلو الف يو لاق 0ع ةتماس تلق َلاَو 0 ننام 0 هل هنلع ا

 كرش 2 وهل لَو ضع رك يفلا 57 لاق لو او ا ءأآح خرلاتلا

 * هاجرخم مو دانسالا م اذنه * ربشنمو زيبشو زبش نوراه دلو ماب ايعتالما لاق. ْ

 نيديلولا نزدما ان ىلا ىنئدح داذغتب قاتلا 1 ةيدخالا ننائات نب هللادبغ نقع الاذبغ# ىدج 9 ْ

 1 نع هبا نع دمج نوع مقتول نَسوَم ندم 3 كندقيفا نب ليعتسا ندمان: اة ككاظنالا دز
 أنا لاقفامو اانا ملسو هل او هيلعّللا لص هللا ل وشر لآ اهعىلاعت هللا ىضرةمطاف ن :عءامسأا مدج نع ا

 د ناو 0 رشميف لابعلن انقدج وفر وتلا او"هتلع هللا لص هللا لوس هج ولف ىلع اعب تهذ تلامف

 ب لع نا ا وهاذه قسوم نن 3 ثردحلا قاب نك ذوعزملا لبق تا : كالا ىلع انك لاقف و

 ندم نآ مناقلا هنا ىه رقت ماو نادت هزوناو وه مفاز ىلا نب هللا ديرع نت دم ننا 'وته | خه نوتعو مآ

 تاق فاش مهلك و مهنعاتلا ىظر قتدتطلا كتان تش ءاهسا امتدجو:قيدضلا ركبنا

 انبات 1 رب رج نإ بهو 1 ئدانملا نب هللا ديبع نب دم رفعج ون انث ب ومعي نب دمت“ س ابعلاوا# انثدح 2 .ٍ

 ف :سودلا اوهيلع هللا لض هللا ل وس راج جرح كانايإ نعذاحلا ندادن للاب عب وقع يلا نإ هللا دبع نيد |

 لس وهلا اوهيلعشا4 |2انلا لوسرمدقتف نيبنتلا وا تلا ةفاذحأ لقاح وهو زصغلاوا ربظلائشغلا ىف الضئدحا: ْ

 بمبي يسع ب

 نكون

 ا ممل

 »ب ناسا زخ ىلا ةافتف هن ور ثكم الإو نان
 لسوهل اوايلع هللا لص للالوسر ءاج نسما ةمظاف تدلؤامل لاق لع نع "ئناهنن قه نع ا قاحسا واط |

 تاق هومتيمسامىنبإ ىورا لاف ءاججّيلانلا تلو منسح ونه لب لاقابرج هتيمس تاقدومتيمسام ىبب'ىتورا لاق
 وهل لاق اينرخ ةتيمَس تلق ةودتيمسامىبا ورا لام ءاجا تلاثلا تدلوامل م نيسح وه لب لاق ابرح هتيمس
هذج نع لي اوس | هاور مي ربشمو ريبشوربش نوراه ا مهتئمساأا لاق نسحب

 ام 

 5لَوتسؤالا ةمظاف نع ءاهسا اين ةمأ رقعدنما نع اهنا نع دمع ن نوعان ىتوزؤملا ئنتونم ن6 دع

 موال او هلع هللالِص و هجوتف قنءازغب تهت لاق يئاتنا نياكاقف |موناهابا مسنولل اوهنلغ للاوع

 نإ 0 «رملا لبق ينبا باظنالا يلع اب لامر نم لضف اعيدبا نينو ري فنابعاي امهدجوق
 تاذثمبلك دمحم نب مسالا ةننا ىف زفمج ماولاق#هؤقنتطذ تنم لب: (تلق)ن اتقن هوناوتوه مقار نب هلا ديئع

 1 راثيط جرخلا# هيباوع ةادشنب لاذع ثوقمنروا نب ةقلادتع ب هسمشانم مزاح نب 6 رنرجم»
 ْ سوال اوةيلع لال هللا كوانز مدقتق نسل اوانثنملا:ةئئادلحالماخ وهو ةالتعال لسومل او هيلع هللا لص

/ 
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 * 0 0 وك 6

 0 ا اعيش سيينا تاض .

 4 7 ل دلل 0 7 7

 4اس مرجسل نسا ياسو

 406 . «ةباسملإةفرمم بانك ؛ <« 3:3... « صيختللا م كويدتسلا »ف
 * ملسو هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطافيلعوانا تلسغ

 نوح ندا بقانم نو زيف

 ةبيش يبا نب مساقلا معى دج ةبيشربا نب ناهعنب دم انن ةفوككاب ظفاملا مراد يبان ركب وا 4 اني دج»

 0 اوهيلعهيلا لص هللا ل وسر لاق لاق هنعهللا ىضر راج نع هيا نع دمت نب رفمج نع ءالعلانب ىيحان

 0 هاجرخم | و دانسالا عيبعص ثيدح اذه#امهنيصعو مهلواناف ةمطافى واالا مهلا نومتت ةبصعما

 نب ّلادبع انت ىعيطقلا رفمجنب دما( انريخاو )نامعانن ءاحطب نبى عنب دمجشانن لدملا ذاشمجن ىلع اندح »ف
 هبنم نب لعي نع.دشار ىلا نب ديمس نع ميثخ نبنامعنب هللاديعاتن بهوان ناقعان- ين ىن دج لبنخن دما

 ةلخيمد ولاا لاق هي هيلا امهبمضف لس وهل اوهيلع هللالص هللال وسر يلا ناهبتس نيسللاو نسملا ءاجلاق ىنعثلا

 * هاجرخي ملو مو لسم طرش ىلع حي ثيدخاذه © ناز ع ةنحم

 تاريمنب ربا " اشنيدمح نب رفعجان.دادغبب ىوحنلا داب زن هللادبعنب دم نب دمحا لهس وبا اب

 دلاخ نب. لعنب دم نب قاجس | ( ان دحو ) جاجملا لع رمي بحبل خ دلاقريمعز كللاديع نع كيج 6

 اني يجلطلا ىس وم نب لاصانت ساحنلا ديبعندمش ا[ لدتا يناس !نانوم ندا ام ةقوكلاب ىش

 نايس ىنلا ذب وذ زم نكي مل ج اجحلا لاف يلعن, نيسحلا 0

 نرم قادصمو ةنيس تلقام ىلع ىنيناتللاقفريمالا اا تب فك هل لاق رمسي نب ىبحي هدنعو سو هلو هيلع
 لجوزعهلوقىلا ىسوموٍف سوو بواوناملسودوادهت رذ نمولاةفالتق كنلتفالوا لجو نع هللا باتك

 دم ةب رذ نم يلعن نيبو همابم د1 ةمرر ذ نم ىسيعنا لجوزع هللا ر بخاف سائلاو ىسيعويحمو ايركزو

 هتئيبيل ءايسالا ىلع هللا ذا املاق يسلجع ىفيبب ذككىل ع كلمج اف تق محيا هماب لسو هلآو هيلعتتلا ىلص

 نيل

 : # امنع هلل اىضر نيسفا و نسملا قاتم »
 نويت ةبصعما ىن لكلا وف سم راج نع هببا نع دمت نب رفعج نعءالعلانب ىيحانث ةبيشيبانب« مساقلا

 ثردملا مضي ناك دمجا لآ ىيحن سو نمي تانى * أهتصعو اهل 35 ةببطاف يبا الإ مييلا

 هكورتممداقلاو

 هللا لؤسريلا ناةبتيسنيسحلاو نسحلاءاج لاقهينمنب له نعدشاد يدان همس نع مينخ نب ناههن هللادبع »

 * ةب زحم ةنبجم ةلخبم دلولالاقو هيلا امهمضف لسو هلو هيلع هللا لص

 لاق ةل دههب نب مصاءانت ىنومن لاس (لاقو)جاجملاا ىلع مسي نب ىبيحب لخدلاةريمعن كلاما دبع نع« كلنرش لف

 كنلتقال وا هللا باتيك نم قا دصم و ةنيب .تلقام ىلع ينيأتللاق ريمالا اعباتب ذكى يحيلاق لسو هل ار وأ
 هما مدأ ةيزؤ نعى يع نإ لاي ربخاف سايلا و ىسعو هلوقىلا .تاملسو ذواد هتب رذ نمو لاقف التق

 هتنيبيل ءاذنن الا ىلع هللا ذخاام لاق ىساج يف ىب ذك ىلع كلمح اف تقدص لاقدهماب دمم ةيرذ نم يلع ن نيسلاو

 سانلل 439

 1 هيلع هلا لسبع يبنلا ةئ راذ نم نكي ل جاجملا لاقفنيسملا رك دف رمعين ىبحن ه دنعو جاجللا هنغاوممتجا

1012557“ 

 ديو سس يمت ا ا



 «(0)ج»  «ةاحملاةرسسباتك طل! 40290: م« صخخلتا عم كردتنلا »9
 ١ 0 « هنع هللا ىطر بلاط ىبنانا

 ليقع نب دم نب هللادبعنب ليقع نب ىلع قدح قتلا نتابنلا]# انا" ظفاحلا توقعي نيسملاو نا« انربخا ف

 كناملاق دع نإ  رعجارمللا نعى نب مح رفعج يا تنل نينا ا نعهْنا نع "ىولملا هللادنعنِ سبع قاد

 ىتلا دلوم:نمم نيعنزاو ئدخلا ةئس نمار لع تدلون هلو ىدغا ةنبآ يعو ابتغ هللا ىطر , ةيطاذ

 ٍ أد هلأ تندم 4 لتسهل او هي هلا لنض

 هللادبع انثىبضلا دوادنب ئسومانت قازولا نادم نب ىلع ن - فان توقع نب دم سابعلا وبا # انندخ وف

 «نرهش ةمطاف نيبو لسودل او هيلع هللا لص ىنلا نب ناكت لاق ابنع هللا ىضر ةشئاغ نعكيلم يانا نعلمؤلاّنا

 ْس لان هللا دبعانن (الاق)ن اسمن واو ميعنو :وناانن كله اؤولا املس دعنا قافنتا ب ا وبا 4 هان د9

 هر دكا ةمطافنا دندن يطرب نعريبذلا نا نع 0 همم - ىوزملا

 * نير ,مشالا لو هل اوهيلع هللا لص

 نول نان توت نيسحلان ميهارب 53 ٍنادَمم اطفال قدسالا ديبع ندا رفعجونا 4 يندخ »د

 مهنع هللا ىضز يلعنع هب هنا ع نيشملا نب يلعن دم رفعج يبا ةذج نع هنا نع لعن دم نتنرفععججن ىتبوماثك

 قاد ومان للام ةيز رمت ةاما اؤلوه تناك لسوهلاو اوهيلعشا لص تاكو اهيزعأ هللا ضر ةْيِظاْفْنِا

 علا نان تنزف تل نيح بط لس ةلسروترلا ها ا اذن هان اذا هنمركي هنز هانا [وتواؤان قزلتا نانج

 « هنع هللا ىضر بلاظيلانا

 "لق قارفلا نأو د ىذا لكو ه# ةقرف نيليلخ ْنَم عامجا لكل

 ليلخ مو دنا نالع ليد #« دجاو دسادجا وى داقتاناو

 ىسؤمن دم ىنثدح دم نب زب زعلا ديعاتن ليقتلا انءىتا رمشلا دم ن لضفلا انث لصْؤا نب ممم كايف :ربخا )ا

 جللاق نيم تلي ءامسا حد !تااق لن دم ةجوز رفعج م لو هابل نة رام هىلعز دمج نب ٍلوِع نع

 )0 ةزادإإ بال 0 نب 18 لوك *هنع يضلا 00 َقارولا نادح لاق ١ 4 َن 0

 : ةمركدف راج نع ءامويعل نع لمؤلان هلا دبع 3 ياو 9و 93 يطصساولا نعاس نب دمج 51

 ترام تلال لا لِعنع نبا نع هدج نع هنأ :رع دم نب رفعي نب ىبسوم اني سوابان © ليعمسا ف

 1 ةمركيةنز هاا اا دلخلا ِناَنِح ماَتنا ذ ةايذا امم هير نم ةاتنا او ملسودل ”وهيلع هللا لص قتلا تام ال" لوقت

 : لع لاق ةمطاف تنامارف هاقل ٠ نيجهيلع لس ةلسروبا هابل رز

 ليلك قا رفلا نون يذلا لكو اف ةقرف نيِباخ م عارتجا لكل
 ليل مو ديال نا ىلع لل # ذحاو دنت ١ دخاو ىداقتفاناو

 1 او هدا تابعنا هل« غي

 00 نك 6

 + ا



00 
- 
 هس

4 

 دو

 4 ا ةافو

2 

 زم انما ىلع للا 5-5 1

 0 وللا ةقرعم تانكي 4 ١ « سينا سفر بجخلا»

 دلل ”اماقراو فذاتخ الاوا,لع نضرة ةمطاف ةافوركذ زيوس

 هللا نأ هدرا دعت ةمظاف تفوق ةنعذ ازا ندنزب ىو اف لاقةناف ثراحلان هللا دبع( اماو ) زبشاةتس

 « ادنع كذا ادور مع نيدحت لاقزبشا هن

 هللا ل وسرت ةاف ودمت ةمظاف تنك ت تلاقابنع 00 ةحئاوب ٠ رعوو رع نع ىرهزلا نعرمعمانا قاز راادبع

 موسع : 0 ذمجو ىذق اولاو ف ناوربطذ ناننيكن . عام همبات هزيش و ْ

 : * هوك مبلك حرج ن نباو'ىرهزلا
 فولو نفاد انندادمبن ىولملا(١) قيقملا نهاطىخنا نا يحين دهب نب نسحلا دمج وا انربخا «

 نفاع نا[ ع ءاذيتطا نب يلعنع هيا نعلغن رعد اننيدقاا ولأ معن دمجاش باهولا دبع نركب ان 5

 ر ءرسلا ىلع لمجا تغلبأمىلا نب رتاالا سيم تن. ءامشالت لاف ادد دش اضم ةمطاف تضل دق لاق امهمع هللا ىضر

 تاسراف:لاق هينراف تلاف ةشيبلا ضراب عنبضي تأر اكاشنن كل عن ١ عركلو ىرمل الا ءامسا تلاعفا هاظ|

 ةنطاف تحف تلا ناك املواوهاشتمنر /رسلا ىلع تامجو(؟)فاؤلسالا نم تعطقف ةبط ردنا رج ىلا ءامسا

 .*- «»  دايلاه'انفدو اهاتلجم ذئموب الإ اهيادعب ةمنسبتم اهحأراقو

 تنن ةنطاف تنتقد ت تاأفأ ةغلاع“نع ةو نع نعائ رع زلا نع ليقع. نع ثيإلا انثديعس ن ةبيتق انث قاعسا

 5 لصو تنفد ىتحدنع هللا يضر ركب ولام رعشبإو يلع اهنقداليل لو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 عا ٠١ ةدلا ملل ماوخ اوخلا (:) ١١ نيفا لاف هبتشألا بح اص هطبض )١(

 '“”هاهؤحوأ ةئسس نرشعو عدت نعزاضمر ثلاثيف تيفوت.ىدقاولا لاقو ف

0 

 « هوحو ةنيرع ناو مب رجنباو

 ركبوتا اب رعشب لو : يلع امفد اليل ةمطاف ثنفد تلاق ةشن"اعنع ثو رغ نغ يينهزلا ني لبقع نع 6 ثلا

 ٠ رم نب دمج اننجرقلا نينينحلا اتمتناجح ذيل مهمملا ن نشا اننهطن نيدمسا ندمج هللادبع واه انندخ 9

 08 رشعو ميس ةئئا ىقو ناشر وجه نم نول لابلاثنالعا لسودل آو اوهيلع هللا لل امج تن :. ةمطاف تيفو لاق

 هقلاللص تلانب ةمطاف تيقونلاق هن يلعز دمج فعخ ىلا نع يو رفاهتافو جهوي للا نفوز هيرو اديب

فو اهنااعغ يور امف.تلاق ام ان( ةشئ ”ااناو) مشا ةنالش راسو هل 12و :هيلع
 | سو هلآو هيلع هّللاىلص ىبنلادس تي

ع نعى رهزلا نع رمْغعَم (اننادخ دقؤ) زمن دم لاق رهشاةننأغن : لسودلاار او ةيلغللا ٍلض
 ظ (اندحو )ةشئاعنع ةو 

 مس وهل او هيلع . ا دل اهنعدللا ضر ةمطافنا ةا نع ,ةورغنع ئرهزلا نع حبرج نا

 [اننلظنملا سيهارا نواس وقاد احسان دمعات ىراا يندم 'ميها رأت قاجنبا وام انربخا »ف

, 

ي نب ده نع مليارا قاحساو ا 9 انوي 5
اننا الا )ظفاحلا تاوهعب نا نيسحلاوا ي

 1 7 ”نعابلا و

 [ةصس لسومل و هيلع هلا لع اه ةاقو دب ةمططاف تنكمم تلاق ةشاع نع ةورع نع ىرهزلا نع « رمعم )ف
 | ليقعو ناسيك ا يا اي رحل دنا لاعمال ومار نلادع جارلالا قول ا هش

 .”ةباز ردو قدام تنام اهما قدادلارفمج نع يور رو  تنفد ىتح

 ع م - نفض ناي م

 لل ا دبع »

 0'0'201000نأخ101111

 ا



 «(0ج» # ةباحضلا ةفرعم تاتك# « تو « صيخلتلا ممر دتسبلا

 * هاج رخو لسم طرش ىلع مب ثردح اذه# اهدلو يذلا وكي ناذلا اينم ةيحل و دضا نأ"

 ظفاملامرادبا نيركيوناو ٍتاتعنب هتلادبع نب انجح كي واو لبملا باح نينبحلا لضفلاوا « ادب ل

 ركبوبا (ىنربخاو) ىلظساولادلاخت اذ يبضلا راكب نب ديلولا نب سابعلا انثىسيعلا للادبع نب ميهارب انث (ا ولاق )لإ

 نع هللادبعنب دلاخ انثرحبني ا ىرصبلا لسمنب هللا دبعنب . ميهأ نبا ان رادع نبرفعج نإ دمحا]

 لبق ةمايقلا موب لاكاذا ملسودلا او ةيلع هللا لص ىنلا لاقلاقهنع هللا يضر يلءنعةفيحج ىنانع ىعبتلا ن عزاب

 ناو ارضخ نانظير املوردتق لسؤهل او هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةيطافرمو كراصباوضغ مجللا لهاا

 «هأجرخم و ذاذمعالا حب ثيدح اذه *«ناوا رمجلاقهبا ديا دبع دنعانعم ناكو ةيالقوا ىللا مسموالاق

 سي اهنع هللا يضراجدالوو لوط ناهس نع تيناجك ة

 محلا نع نامعنب ميه'رب نعريكحب نب سن واد رابجلادبعنب دمحا انث بوق. نب دمحسابعلاو ا # انثدح

 نيمالغ سوه !وهيلع هللا لص هللا لوسرل اهنعهللا ىضر ةخيدخ ت دلو لاق اهبنعهللا ىضر سابعما نع عقم نع

 ه بنيزو ةيقرو موثكمأو ةمطافو ةللادبعو مساقلا ةوسن عيراوأإ

 نءىتثلا نب هتلادبع ان'ىرصبلا رايد نب نركز نب دم انثىناجربملا قاحسا نب دم نب :ىرسملا م انريخا »|

 هيلعهللا لص هللا ل وسر تنب ةمطاذ نع نأ ت تلأس لاق هنع هللاىضر كلام نب سنا! نع سنان ل هللا دبع نب ةما

 رعشال ةرج ةنارشم ءاضبب باحسلانم جرخاذا اماهن فكس مشلاو اردبلاةليل رمقلاك تناك ت لاَمف ملس وهلاو

 ب ىعاشلالاق اكهللاو اهنش مس وهل او هيلع هللا للص هللال وس ربسزتا دهانميوسأا

 «رشو
 محسأ لثجوعو هيف بيغناو ع اهرعشمايقنم بحسءاضي

 مايل هناا + الوق رم ياني دق اهب اخ
 قاحسان دما: (الاق) ظفاملا بوس ن نيسملاوا او كزملا ىيح ن دمن ميهاربا ق ةاحساو ا 4« 5 ظ

 تدلو لاق هدج نع هيب نعيرك د ىهشاحلا: رفعجنب كاملس نب دمج نب هللادبع تعمس لاق ميهاربا نب

 ه«لسوملاو اوهيلع هللا ص هللا وسر دل وم نم نيسراوىدحا ةنس امنع هللا ىضر ةمظافأ

 ب م

 ب

 « ( م)اهدلو ىدلاالا اهنم ةحملق دصا ناكا دجا تب اراع

 ياانلادشا نم دوس! رشا قرت رشمءاضيردإلاةليل رمقلاك تناك تل !اّمَك ةمطاف نعىا تلأس سنا# نع »

 * ليقاك لس و هلآ و هلع هللا ىلص هللا لوس رباه

 #« نعش »
 محسا لثج وه و هيق بينتو دع اهرمش مايق نم بحس ءاضيي

 لم هيلع ليل هن اكو قرشم . راه هيق اع أك

 « ىنالعلا اي رك دحح ه د سمت

 يل ةدالوركذ ©

 يد كت بو

 ص



 مياسسم | مند كو بعسل يي بسس ٠7

 ١ !ملاماق 3 لغتلخداذا ةمظافتناك 4

 1 0 و ةرجشلانا »

 ةةنع ميسم كسس ةويمب هين يي دو

 08ج -  «ةاحملا نرش باتك 1002 ١ «صيخلتلا مكر دتسلا )

 اشلا قي ًارانتلا اهما هع هللا خر نينمؤااعا ةشئاغورع ةعلط تن: ةش'اع نع وزمن لابنلا نع تيبخ نبا

 0 ا هللا لوسرب انيدحو انم الك هبشا ناك

 كاتس لزملا اوهيلع هللا ٍلض هللا ل وسر املغ ل خد اذا ىه تناكو هسلجم ىف اهساجاف اهديذخاو اه. تحزو

 هاجر خيو نيخيشلا طرشملع حب ثيدحاذه# هدب تابقو ةلبقتسم

 ْ ادواذاتت دمت نل سن : ون انثيلا .ىنادح لبتح نب دما نب هللادبع 3 يمطقلا رفعج نب دمحا ركروا م ايربخا

 لسوفلاو اوهيلع هللا ٍلصءتلا لو هرطخ لاقامهسعهَللا ىضر شابغئا 2 را نب ةايلعنع .تبارفلا اىبانا

 لسودل .اوةيلع للا لَض هللا لوسر لاقفرعا ةلوسزو هللا اولاقف اذهام نورددالاق مث طوطخ ةعبزا سو

 *هأح رم و دانسالا يح ثردح ا ذه# ثيدحلا دم ثنب ةمطافورلب و خ تنب ةجيدخ ةعب راةنحلا لها ءاس لضفا

 ينا ىتثدح ماه نب قازرلا هبعانا دابعزب ميهاربا نب قاحسا انثى ادمحلالمؤملا نبهنويح نب دمج ركبوبا ان دح ِِظ

 ليطابالا7 ثرداخالا ناشد نا لق يىنع اودخ لاق ف وعن. نمر لادبع ىلوم ءانيميبا نب ءانيم ن ترعفا عا لحم

 امر نيسللو نسما واهجافل يل او اعرف لغات ةرجشلا انا لوم مسؤهل ا اوهيلغ هللا لص الوبر ا

 قاحسا ناقكلذك ناكناو 220007 ةنمارئاسيف كلذرئاسو ندع ةنجيف ةرجشلا صاواهقرؤ ائتعيشو

 هيلع هللا لص ىنلا ل فوعنإ نمر لا دبع ىلوم ءانيمو تا هدجوهوباو قاززلادبعو قودص (١)ىربدلا

 هلع هللا وهنم مهلسو لسودل ١ او

 نئلعانثو رع ىر واننا ثراملا نب دمت نب رفعجانثو رع هيقفلاسيئولاهوبش ع :ب دحأ نبدمح نمل وا 4انثدح ل

 هسا نعريبزلا نب هنلادبع نب د ابع نب ىبح نع قاحما نب ذمحشان“شربالا لضفلانب ةملسانب يزارلا نارهمنبا

 ادحا ثيأزام كلام يلسودل اوهيلع هللا لص ئنلا تنب ةمطاف تركذ اذأ تناك اعنااهنع هللا ىضز ةشئاع ترغ

 ناك 0 ٠؟ ةدح و ممةلمبم حتمي يربدلا )١(

 . * ةشيملا_ةمطاف فافز ةليل ثناك ءامسا نال ظلغ ثي دحلان كسلو ملم

 ناناوخ اتن ةجدخت ةنللا لها ءاسن لضفا اعوف مم سابعنبا .نعةم ركع ع نعءايلع نعتارفلا يبا نب # دواد | ٠

 ظ ) 3 صو ثيدحلعا دمج تان ةمطافو|

 ءانيمىنا نيءانيم رع يبا ينثدخنيلا ىثدخ قازرلادبعانا ىنريدلا قاحسا انئيتا دمحلاهن ويح ن دمحم اننا ل
 هيلا ليا هلال وشر 1 ليطابال انثداحالا باد نا لبق ىنع اوذخلاق 9 حلا ديعمىلوم

 ةنجيف اهلصاواهقوو انتءيشوامرمت نيسحلاو نسما واهجاّمل يلعو اهعرف ةمطافو ةرجشلا انالوق لسوالاو

 ملسوهل "اولي هللا لص ىلا مهن هءائيمو تاق هدجوهوناو ن قازرلادبعو قودصض قاحساوذاش نئءاده#«ندع

 ةّمث' سل نيم نالاقو نالت هدا لاقو طفل قانا اهناوكاهلا ىوسرشن اذه لاقام( تاق )

 قا فل ذل اها تييحتسا افا ب ذكلااب مهتم ةءوح:نإ فراق يوب دلا لع مضو اذه نا نظا نكسلو
 ا « نيخبشلا ىلع كو دتسامف ةنق رطلا لاوقا نم تاقواخالا هذه درو

 َتلاقت ةمطاف تن ركذ اذا تناك اهنا ةشئاع نع هب !نع داع نب بح نع قاحسانبا ان # شربالا ةماس»

 تيأرام 64



 ين نشننسيسنستع

 *«(0)ج)». «  ةباحضلاةفرمم باتك طظ ٠ « اهو « صخلتلا عم ك ردتسلا »
 طرش ىلع مي ثيدحا ذه * ههركحت ائيش ىف ١ العلاف عرج وانزح اهناوالا بسحا الو ىنم ةنضم
 * ةقايسلا هدم هاجرخم لو نيخبشلا

 زفعج نوب دمجا (انربخاو) نوراه نديزي انثدوعسم نيدنعس أنث ىوبحلا دمحا نيدمحج سابعلا وا « انربخا ٍِط

 لجر ةلظنح يل | ع نعدلاخ يلا نل:ليعمسا انريخان وراه نديزات ديلا قادح لبنح نددمجحا نب هللا دبع انث يببطقلا

 لسو هل اوهيلع هلال هللا:لوسر ةنبا لع كجو رئالابلها هل لاف ةف لهجيباةنبا سطخ ايلع نا 5
 * ىناذا دقف اه اذا نف ىنم ةغضم ةمطاف امنا لاف ٍلسو هل'ا و هيلع هللا لص هللا ل وسر كلذ غلبف

 نبا نءيتابتخسلا بويرانث ةيلعنب ليعمسا انث ريثكمب لبس نب ىسوم انث يف ريصلا من ركل 4 انثدح لف
 ملسوهل .اوهيلعتلا لص هبالنوسو كلذ ذ غلبف ل اهيا ةنبا ركذ نمي : ضوا فا زل نيا دبع نعةكيلمي

 هالو نيخيشلا طرشل اع ميج ثيدحاذه «أمصنا ام ىنبصنيو اهاذ اامىنذون ىنم ةعضب ةمطاف انا لات

 نادرو ن.ماحن اص اني رسل هللادبع نب ميهارإ انب . رازملا تادسج ن رفعج نب دبا © ينربخا »
 هللا ل وسر تنب ةمطاف فافز يف تنكت لاق هي ءانَسانا نعي دلا درزن يبا نع بوا ينثدح ىلا ىنثدح

 وه تلاَقف يخا ىلىعدا ن عا ماايلامف بايلاىلا سوال ا .اوهيلع هللا لصيتنلا » هاحانحصا الف سوما اوهيلع هللا الص

 ةمطاف ىلىدا لاق ها و ها وهل اوهيلعللا لص ينلامسيضنف يلع ءاخ نعام اا مامن :لاق هدكنتو كوخا

 تلاقيلا تب لها سحا كتحكنا دّمف ينكسا لسوهلآو أو هيلع لص فاير اقسام رثم تي ءاذ تلا

 هندي نيل اداوسى رف لسوهل .اوهيلع هللا لص تالولو مجر م ةءالآ» نم ماع سولار اوهيلع هللا بص يننلا حضنو

 هلل من تلق هللا كور ها فافز يف تئجلاق من وتسلق لمت كا ءامسا لاق ءايساابا تليف اذه نِمِلاَعف

 ةرسبم نع ليث | رسا انثرمنب كا ىرودلا دمتني سابعا ان بوعي نب مه نتابلاوا ا دل 9

 (م خ)هههركل ابشن !ال لعلاقف ع زجتوا نزحت اهناالا بسحا الو ينمةخضمب ةمطافال لاقام ينرسبان | نكسلو

 *يوق لس سم ( تاق )

 ةئضم ةمطاف ال اقف لسو هلو يلع هلال هلا لوسر كل ذ غلف لبو هل وهيل لا لص تلا لوسو نا لع

 * لسرم ( تلق) *يلاذ ادّقف اهاذ !نف ينم

 الف ةمطاف فاف ز. يف تنك تلاق سمع تنم ءامسا نع يف دلل دب زب يبا نع بويا اني نا د رونب 4 ماحإ»
 لاق هحكشو ك وخا وه تلاقىبخاىل يع دا نع ما ايلاف بابلاىلا مسودلا |وهيلع هللا لص ىنلا ءاج انحبصا
 ءايلا نم رثعت ت ءاخ ةمطاذىل يعدا لاق مث هلاع جوءاملا نم هيلع مبسو هلا وهيلعّتلا لص ىنلا حيضنف يلع ءاخل من

 لاق هب دب نيبا داوس ئ رف مج ر مث ءاما يرماهيلع حضنو يل || ىتب لها بحا كنتجكت ١ دّمِف كسا لاف
 لام دج رن لت هلل ور ا فاق ز ىف تلج تئجلاق ءامبا انا تاقِف اذ نم

 وب نا للم هل جرخ متاح ( تلق) اذهب ا ىث ردح ماع نب ياسا يكل اذ دنقلا م هيغل
 دل(

 كج و زئالاهلها هللاتف لهجيفا ةنا بطخايلعزا ةلظنحىبا نع دلاخىانب ليعيساانانوراهنب 6 دب زب ا»

 4 لهج باقم : نعايلع اج ِط

 من عه تيبس مسسب حاح

 عم ص 22007 ا ىبلا بج



 5 7-2 - 7 0-2 اق و

 فلس . دامج ان ملسم نبت افع ان ىبجبلا لضقا نول ادم ادبع نب دم ركبوا « انن دح ط |

 بايت رعاك سو هلآو هيلع هللا لص هلال وسر ناهنع هل شر كلامي نينا وع ديزورب لعددخ فرحا

 «(0ج» ٠  «ةاعملاةةزتمباتك» - «هم»  «صيغلتا مم كو دتبلا»
 | ةمطافو داروخ تنب ةجيدخو نروعرف ة ارم ةنسا ال قلزربع هجن ميس نييلاعل ةانت مم كامخلاو سو

 سد أو ل تاؤس رق ذل ذي اجر نبل رجل ص تمدح اه هدم

 أ هلاعبا ه: ايندلا ءاشل نيب :ىوتسي نيملاعلا ءاسن نم كبس

5-9 
 تلادعات مئاهى ىومد.عس وناانن ىلا ىنادح لبنح نبدمجا نب هللاديعانس ىبطقلا رفعج ندعا#م يبربخا 0

 ل سح نب نسح هيلا ث مي هباروبملا نع مفار يبا نب هللا ديبع نعةمرخم نرروسلات نب ركبما انتتدح رفعجنإا
 بين نم ام هللا مادمباما لاق م هيلع ىنثاو روسملا هللادمح هيقلف لاقةمتعلايف ىناّايف هلق هل لاف هتتبا بطخم

 ةيطاف لاق لسودل :اوةيلع َللالَص هلال وسرنكلو كربصو مكيسبسو ملابس نم يلا بدا ربصالو تسبسالو

 كل دنعو ىرهصو يببسو ىبس ريغ مطقن ةمايقلا مونباسا لالا ناوارطسرب امىنطسب و( اهضبقام ىنطِبَ ىنم» ةعضب

 « ماجر إنو كانع الامبح ثردحاذع# هلارذاع قلطناف كلذ اهضبقل كتجوزولوابتتا

 مكعب هذيل لادمر امنا تيبلالها اب ةالصلا لوقي رجفلا ةالصل جرخ اذا ربشا ةتس ابنع هللا ىذر ةمطاف

 « هاجرخنملو لو لم رش ىلع بص ثيدح ا ده * اريبطن كربطي و تببلال ها سجرلا

 مدئازينان يركز نب ىبح انث يلا ىتثدح لبنح نب دمحا ن.هللادبع انئىعيطَقلارفمج نب دمحا 4 ايربخا ف

 ةمطاف ال لاق ارم يفرمألا | نكلو اهيسح ام رطادق يلع لاق ىنأ ا اهيسح نعا لاق لسو لو هيلع هللالص

 هًحْضم اهضبقأم 4 ةغضم »

 ةجمدخو نوعرف ةأرما ةيساو حرم عيرا نيلاعلا ءاسن نم كبسح اعوف م سنانع ةدانقنع 4 رممم )ف
 ظ هي نزلا نعت معم نع ىوربؤ ( م خ ) ةمطافو
 هيلا ثسب هنا روسملا نع مقار يبانب هللا ديبع نع روسللا تش ركب ما | | انتدح ىرخملا رفمجنب 4 هللا دبع لد

 ىنطببدواهضيشام ىنطبص قم ةعضن ةيطاقلاق هللالوسرن و مكنميلا بحا ريال و ببسالو تست نمأم

 اهضبقل كتجوز ولو اهتننا ك دنع و ىروصو ىببسو ىبسن ريغ ةم ايلا موي مطقنت باسن الا ناو ابطسيد ام
 0 حعيبص # هل ارذاع قلطناذ كلذ

 باب رغ ناكل س و هل او هيلع هللا لص هللا وسر نا سن :أنع دب زن ىلعو ديمح ىنربخ ريخا ةملس نب # دامح »

 جالا ركع به ذيل لا دب ريانا تيبلالها إب ةالصلا لوّت رجفلا ةالصل ج رخ اذا رهشا ةتس ةمطاف

 *« اريهطت كر هطيو تيبلا ل اها

 لبجيا تن يلع تطخ لاقةلفغنإ ددوس نع يبشلان عينا انربخا ة دئاز يلان ىيح ان لينح نب ع« دما »
 اهسحان ملعا دق قلع لاق ىن :اًاسساهبسح نعال اقف لس و هل اوهيلع هلا ىلص ىنلا راشتس 1 تيا اهمعولا

 1 نكلو 7

 يلا رات افءاشهنب : ترادعل امي يلا لسبع ىبا - يلع بطخ لاق ةلمغ نب لدوس نع يبعشلا نعيفا ينربخا

 |00 ا ورطكااقا فاديا اخلاق نط نيالا لاظدتيا بل جز ود
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 22ج 1 انكذ 2 «اد+» « صيخلتلا عمكل ن دتسلا
 ىل وق كاق ايلع تلأسامما تببسفس لاق هنم ريخ ما كيلا بحا نيبلطت تئبب ى ذلا امل لاققام داخ هلأسن لسوأ

 هروب انآ 0 امن ةلاوماوؤتلا :لزنم'ىيشلك برو انير ميظملا شرعلا برو تاواهسلا بر مهللا

 ششلدم ياما ارعل الا تنلو يبق كلبت سيلف لوالا تنا هتيصانمذخ [تناةىيش لكرش نم كيذوعا

 دك رقفلا نم اننناو نددلا انع ضقا*ىيش كود سيلف نطابلا تناؤ"ىيش كقوف سلف نهاظلات ناو:

 ؟اةاج نضل و نيظيلا طزش لعيب ١

 انثى شيتلا ىبحمنب حاضوان» يمراذلا ديس ناين مانع اننا يب وب ندم نب دم رضنلاوا ينربخا » |

 تلاقابنع:هّللا ىضر ةمطاف نع سابعنب| سرع ريبج نب ديعس نغ ميثخ نقلا هللادبع نع شايعنا ركب وا

 اوسكذمت مبسؤرا ل جدخ مثىكساةن ايننا ل وسر لاَعف جملا ىف شيرقوكر شم منيفلا |

 ثردح اذه# ردو لتقالا مهتمالجر باصا انف .هوجولا تهاشلاقم موحن امن ىرف تار نيةضقتعلل

 * هاجر لو دانسالا سي |

 انثى شمدلا نحرلادبعنب .ناهلس انييبإ رفلادم ننرفمجاتب دادغبب له ذلا مساقلا ندم ركب وبا 6 ىنربخا 9 |

 هللالوسرجوز تلاق نعامانع تيسملانب ديعس نع ةداتق نرءهنونرغ ىبا ني ديعسانب ققشم دلا اص ن رمجأ

 ثردملا ركذ وهئيج د ةمطاف ىلع ل خدم ال نا هرضاو بلا ظ يبا نب يلع ةمطاف هتنبارإ..سودل اوهيلع هللا !ص

 * هاج رخم لو دانس الا مي

 نب مالسلادبع انث ىدبنلا ليعمسا نب كلامانت ىسبعلا هللا دبعنب ميهاربا انب مزاذ يبانب ركب ونا © يثدح ٠)

 تيح | ناك اثلا يا تائسف اهنع هللا ىذرةشئاعىلع < ممتلخدلاف ريحت نب عينج نع فاحملاي نا نع برخأ|

 اماوص هتملع ام ناكنا اهجوز تل اق ل اجرلا نذ لبق ةمطاف تلاق لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا

 ْ * هاجر مو دانسالا حب ثيدح اذه# اماوق

 نع رمعم انا قا زولا دبع انا دابعنب ميهار نب قاحسا انن ةكك ىتاعنصلا ىلع نيدمح هللادبعوبا # انربخا 9

 تنب مير عبرا نيملاعلا * هام نم كس لاق مسبو هل !و هيلع هللا ىلض ىبنلا نا هنع لا ىضر سينام ةداسقل

 هللا دبع يال بنسملا ىف ثيدحلا اذه « دمحم تدب ةمظافو دليوخ تن ةجدخو نوعرف ةأنسا :ةيساو نا رمعأ

 . 'ء نذدكش لننخ نب دبر | ظ

 لبنح نيدجانب هللادبع ان لينَخ ني دما هللا دبع ل فينضت:تيبلا لها لث اضفيف ىعيطقلار كم. وا # هانريخاو ِ ْ

 هللا هاما لم ىلا خا هنعَا ىضر كلام نب سنا نع يريهزلا نع رسم أنا قازرلا دبع ان قا ىتدح

 حسو

 ..دوووسمح

 «( م خ) ءاعدلا ىف ثيدحلاركدف امداخ هلأست -

 هللا ل وسر ته لاق رعا مأنع بيسملا نبا نع ةداتقن 0 هنو نع ىايا نب 5 قشمدلا ملاص ن نب 31 رمي 00

 «ميص# ثردحعا ركذو هئيجم ىتخ انببلع ل اىنديال ينير ابلة لرليدل١1 هدي قيل

 * لس (تاقإل

 : 6 رو رففلا 3 دغاعد 0



 [دهع س 9

 ا

 7ص

 0 / رفا
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 1 «0ج» «ةاتملاةرسسباتكوا ٠١-048 « ١ < ضيخلتلا عم كو علا 9
 [نيسحلاوباان ب امنب زاو تا ةنس ةدمتلا ىذ ةرغ ءالما هتلادبعنن دملا دعوا لضافلا كاملا« اننادح »

 هللا دنعانت ١" ىركتستلاراهضلا ىسيغن سمان ادعت ابا نكن يوكل يفلان مركم ْنب لغنب ذمصلا دبع

 100 لاق كلام دعض نع.تيسملا نب: ديعش نعى ىهزلا ن نع برحن..باهش انيونيجلا دوادنبا

 ةجدخب تقلعف ىف ي عسل ةليلاناكاف.ةنحلا نر ةلج رفس,مالسلاو:ةالصلا هيلعل ربج للا ملس ودل اوهيلع هللا ص

 ام نالاودانسالا يزف دوا ةلانمم ةمطاف ةبقر.تممش ةنجلا ةئار ىلا ٍتةتشا اذا تنكف ةمطاقب

 ا ' « تامث هأورنم نوقابلاولوبجم برحب

 ندم ان قلتش را جالا ىيفات ىرودلا دمحم نب سابملا انس بوني. دم سارملا وبا« ان دح

 هيلع هللا نص يبنلازا امينع هللا ئضر .رم نبا نع عفان نع سيمق مييمفا ربا: نع بيس نب ءالعلا ضرع ليضف

 ةمطاف !:دهغ هب سانلا لوا: ناكرفس نم م دقاذاو ةمطاف هبا دبع سانلا رخآ ناكر فاس اذا ناك مل بو هلآو

 «: هع هللا نيطر

 دامحْن ع شلال ءالملان دمج نب دهان قاحسا نن دج اتم ئم .« لع نينيسحلا « هن ربخا 9

 هللا لا لص هللا ل وسرامللاَعف هيف دازو هوت ه دانساب رك دف سيعق ميهاربا نع تيسأا نب ءالعلا نع ةناوعوبا 5

 * سرعق ميهار با ريغ حيحصلاف مثرخا نع ثردلا اذه ةاؤز «ياويلا كلادف و هل اودنلع

 لسؤال" اوديلع دينا لص يبلانا اهنع هللا يضر ةشئاغنعق و رسم نع ىعشلا نعسا رف نع دئازيبا نب اركز ف

 ةديسو ةمالاهذهءاس. ةديَسو نيملاعلا ءاسن هموت ايمي الا ةمطافانهيف فو ١ :ىدلا ةيضرص يف وهو لاق

 : ْ « اذكه هاجرخملو حيحص دانسا اذه نينمؤملا ءاسن

 درع ليه زا شايع نب .نيسحاتت رلا ءالعلانيلالله انب. دادس هيقفلا نالسنب دمح ا ركب ونا م انربخا ٠
 هلو هيلع هللا لص هللالوسز اهنع قاض طالوت لاه دع هللا ىضر ةزبهىب نع اص ىبا.نع نآملس

 الكاف ةنلنا نم ةلخرفس: لنرربج قانا اعوفزم دعس نع ديمش نع ىرهرزلا نع برح. نب تابش 4 نع
 ثيدعت» ةمطاذ:ةبقنرتبيلمش ةئملا ةحشار:ىلاا تفستا اذا :تنكحف ةيطاف ةسجد+ تلف. ي يرسا ةلإل

 تاه 0 يقابو لاق.باهش نع بي رمزا ىلع :راغضلا ىسيعنل متنيم عضو نم ( تلق ) لوبع كابشو بيرغ

 00 »م ءارساالا نع الطف ةوبنلا لبق تدلو ةمطاف ن ال لج ب ذك اذه (تاق)

 لد اللازغت ناكر فاسا ذان اك لسو هل اوهنيلع هللا لص يبنلا نا زمنيا نع مفان نع. :سيمق ميهاربا )»

 ' * فيعض ميهائربا (تاق). ةمطاف ادهع هن سانلا لوا:ناك رفس نم مدقأ ذاو ةمطاف

 هل آو هبيلغ هللاٍلص ينلا نإ ةشئاعننعبقو رسم. :رع:ىعشلا نع سارف نع ةددثاا :ز ىلا نبا اركز ف
 هووسولا هاسل, ةديسونيملاعلا هاسن ةءدينس يناوكم نا نينضرت الا“ةمظاف اب هبض رسم :يفب وهو لاق لسو

 ٠ * حرص «ةمالا ه هذهءاس

 1 اودي 59 ملوي ةنطاف ل ةزوقاوا لك اصلان 3 .ناملسنع هنوأعم نب 4 ريهز 0

 ملسو 62



 «()ج» ي«تةلاحملاةةرسسباتكإ»  #«1ا65» 4« صيخلتلاممك ردتسلا »

 ْ ٌْ * هاحرخنملو دانس امام

 دايز نب رفعج انئيصاع نب دوسالا ناذاشانن يرودلا دممنن سابنلا اننابوقمي نادم سابملا وبا انلدح ف
 هيلع هللا لسد هللا لك ىلا ءاسنلا بحا ناكلاق هسا نع ةديربن هللا دبعنع ءاطع نب هللادبع نع رجالا

 * هاجرخمإو دانس "الامس كل سارا يلعلاجرلا نموةمطاف ميسو هلآ و

 مالسلا درعانت ىلا رفعزلا قع نءنمؤلا ديعات * ىاذميملا فسو نبدمجحا اند ىذاقلا دجانب مركم 4 انثدح

 كنم لسودل واف هللا ك4 ضهللا لوسرولا تبحااذحا تبيارام هللاو ةمطافالاَةف لسوهلاا اوهيلع هللإل ص

 ىلع دانس الا ميرصص ُث لج ادهد# كيم يلا بحا ملسودلاو اوهياع هللا يىلسص كيادعب سانلا نم دجا اك أم هللاو

 * هاج رخت لو نيخيشلاط رش

 ىونبلا دم نب هللادبع ان (الاق) يم ا ىلعنب نيسحلا دا واو كلايسلاو رميىنان نينا وا 4 يب ربخا ظ[

 ىشملا ةلمث ابا تعجس لاق ة مور نب ةبقعان . قاتم نب ده زينث دح ىنا ينثدح ىومالاديعسنب يبحب يبث دح

 راك ري هسا قام ادعو عجراذالسو هل اوهياع هتلالص هللا ل وسر ناكل وم هنع هبا يطد

 هشبع و هافمثلتت بيلا بايدنعةمطاف هتفلتدحسملا نم جرخ(١) عجز ز الفهحاؤزا ىنايماملع هبل يض درةمطاف ينم

 هنانأق م الف لاف لاق كاين تةلولخنا دقابصن اثمش ٌكاراالا هللا لوسزاب تلاق كيكسام ةيناياهلل اف ب

 ثيج غلب يتحالذوا 9م هسا لفك الارعشالور ٍدم تب ضرالا ربظ لع قسالرسال كابا عب لج وزك

 * ماج خم مل و دانسالا ميم ثيدج ادهه# للا منا

 ١١ نيخسانلا فيحصت نءولختال ةرابعلاو خيسنلا يف اذكمم)

 هيلع هللا لص هللا ل وسر يللا ءايينلا تجا ناكلاق هسا نع ةددربنبا نع ءاطعنب هللادبع نع # رمح الا رفعج 9

 ظ : عيت« لغبلاج رلا نمو ةمطاف م ود انه

 نع برحنب ب مالبيلا دبع اب بلع نب نمؤملا دبع اقادجملا فسوبنب ديا ان ىض املا مركحم 4 اندج »

 لاتفلسوهل ٠ اوهيلع للا لص قال كرا وف ةمطاذ ىلع لخد هنا رمت نع هبا نع لسانب ديز نءرمتنب هللا كينع

 كيبادعب سنيانلا نم رخل كاكا هينا ور خإ نا سمو اوهلع هللا لص هللا ل وسر ىلا بحا ادحا تيارابتلاو ةمطافاب

 «بيمع بي رغ ( تلق) ( مخ )كنميلا بجا لس و هلآو هيلع هللا لص
 نقال ةيب از براس رعوو عب ةتهانأ كال ودفل ل ىانعت نأ :يف دخ ع نما البسؤنا 4 يصل

 ةمطافن يننمث نيتعكر هيف لصف دجسملا ىلا رفس نم عجر اذا سوهل ار او هيلع هللا لض هللا لوس ر ناك لوب

 ةينباب امللاقف كبت هينيعوماف مثلت تيبلاباب دنعةمطافهتملت دحيسملا نم ججرخ مج رايف هجاوزا ين 5

 قيل 00 كلاين هّللان افىبت الل امو كب تةلولخ ا دقايصن انمش كا نال هللا لوسراب تاق ككيان

 (تاق) ل را رعشال و ردم تددضرالا ربظ ىلع

 #3 فربتال ةركأ ةيفعد + هريغو 1007 ىلع رهزاتيإلا لي 4

 دي قيل: ٠ ويت يعط هس وسم اجا نعاني حلا« سة هففص "هيف د هدسنا هاو 1-2 8

 : ةئباربل وسر تنل ةمطا ولع ل اخدها هنعهللا ىضررم قعدنا نعملسا ندبز نءعرمج نب هللا دبع نع برحجنا

 4 ةءطاف ىنلاىلا ءاسنلا 0 7

 ع

4 

 4 0 بلال رفنلا - ىتلاناك»



 000 ةمطافتناك

 < (0جإط - «ةباحملا فريم باتكاظ 404 4 صيخللا عم كردتسلا
 املا او هيلع هللا لصدتلا ل وسر لاق لاقهنع هللا ىضر ىلع نعهيبا نع نيسحلا نإ يلع نع هينا عدم نب . رفعج نع ىلع

 7 يونغ /وداجس الا حبس تيدح اذه ك اشر ىضرو كيطنل ب بضغت هللا نا ةمطافل ل-و

 نع ريشل نب ديعس ناىلا اء انثظفاملا رصن ندمحا بل اطواانن ىشاشلاهيقفلا ىلع نيدمش ركب وبا 4 انثدح ف

 مف تاخدلا ريم نب خيج نع فاشل قاحسا ىنا نع يديبزلا ءاجر نب ليعمسا نيدم انث بوفعينب دابع

 الجر عا ام هللاو لجد نع ينلأست تل اَتف يلع نع اهل أس يهو ب ادحلا ءارو نم اهعتمسف ةشئاع لع يما

 للا لوسر يلا بحا تناك ةأرسم) ضرالا ف الو يلعنم ملسو هل او هيلع هلل ل اض هللا لويسر ىلا بحا ناك

 ظ * هاجر خجل دانس دسالا عبحص ثيدح اذه» هنأرما نم ملسو هل او هيلع لص

 بيبح نب ةرسيم نعل يثارسا انني نب نامع انث ين انصلا قاحسا نب بودمي ندم سابملاوا 4 انئدح ط

 دعا راك جنا عمارات تااقاهمااهمع هللا ىذر ةشنئاع نينمؤللا ما نءعةحلط تنس ةشئاعنع ورمعنب لابنملا نع

 اهديبذخ افاهلا ماقوارب بحر هيلع تاخداذا تناكو لسوهل اوهيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةمطافنم اء دحوامالك
 » اجرذملو نيخيشلا طرش ىلع حمص ثيدح اذه# هبساحم يفارسلج او امليقف

 ,نايدلات بال نب ىلعانس نيبسنحلا ينانبنيسحلا ن ءرادم انس ةفوكلاب غب اصلا ميحد نبل نيدمحخ رفع ءجوا# 00 ٍِش .٠

 ملل لص هلال وسر لاقلاقهنع هللا يضر ىردملاديمس فا نع ) 0 ل 06

 عانسإلا حيبحص ثيدح اذيه# نا رمت تننميرس نم فاكامالا ةنلا لها ءاسن ة ديس ةمطاف لس وهل اوهيلغ

 م عراد انو لمواد الس نل نعوسوميا ثبدح جارح رس رف يرعب
 | ىورفلادمج نب قاحسا انبي ضاقلاٍقاحسا نإ ليعمسا انثدادغب ناطقلادابز نيدمح نيدمحا لسا انندح

 لاق لاقهنع هللا ىضر ةمرخم نبروسملا ن ءعفاريجلا ن ن.هللادبع نعدم ن نرفعج نع ىريهازلا رفمج نب هللادبعان
 مرت اراعم اطبق يطرق قابطسم ام قاسم ىنم ةنحش ةبطاؤاعا ملسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر

 , حيحص بيرت 5 ةئلاثلانمةلمبملا نوكسو نونلامضب منيا نب نم راادبع ()

 ركلم نيسج لب ( تلق ) كاض رليضربو كبضنل بضفي هللا ترا ةبطافل لسو هل اوهيلع هللا لصةللا لوسر
 هب فهل , حيت نالحال ثيدحلا

 يلعنم مسمالا اوهيلع هللا لص هللا لوسر يلا بحا ناك الجر معاامتلاق ةشئاع تمس ريم ن , عيج# نع :

 «الصا اذه ةقئاع لتمو مهتم عيمج (تاق) حيحص# هاما نم هيلاسحا ة ةأرصاالو

 هبشاناكادجا كتيأرام تلاق ةشئاعز ء ةحلط تنب ةشئاع نع لاهملا ن ء بربح نب ةرسيم نع # ليث ارسا و

 نخاف اهلاماقو اهب بحر هيلعتلخد !.ذ | تناكو سو هل اويل للا لص هللا لوسرب ةمطاف نم انبدجو امالك

 ه سيصل لاق اذك( مب ):هسلحيف امسلجاو ابلبتف اهدس

 ةنملا لها ءايس ةديس ةمطاف اعوفسم ديعس ىلا نع ممن يلا نب سرمحرلادبع نع دوسالا يبا نب « روصنم »

 م ييص# يلا رمعتنب ميمالا

 6 «اهضبقامينضبقو اهطسمام ىنطبسسي ينمةنجش ةمطافاما اعوفرم روسبملا نع مفاد نب هللادبع 4 نعل

 ريغ ظ ظ
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 «()ج» _4ةاسملاةفرمم باتكلا 4199. ٠.١ «ضيخنتلا عم كر دتتلا ]9

 نيارعلاواوةفوكلا قاما مرادينان ركب باو داعب ى ذبعلا تاتغ ن هللادبع ندمت ركب وبا 6 انربخا ظ|

 ىسبفلا هللاذبعنت منيها ربا انن ( اولا ة)] علا ترن نعد و ةفوكل ابىئامن نايبلياراو باوك ْ

 مالسلاهيلع يلع نع ةفيحجيلا نع ىمشلا نناين نع ىطسا ولا هّللادبع نيكل يبحلا راكب نتي قلاب نيابعلا ان[

 لهاا باجيلا ءارو نم دانمى دانةمانيقلا مو تي اكاذا لومي سو هلو هنييلع هللا لص ىتلا دس

 م هاج رخ لو نيخيشلا |
 نب ىبحم نع. مام اثن ىسلايطلا ةواد وا 000 نر اكبرانم توقعي دمتي نيانعلا و ا 4 انيدج »|

 رقي سكت تيا راج ئه دنع اهوطخ قاءربلا لع عمنا. هتقاب لغأ

 نم ةلسلسس كدي يفو دمح تنب ةمظاف.ساسنلا:لويقت نأ كزسيا ةمطاف اي لئنو.هل اوهييلع هللا بص هلل الوسر ش
 5 اف ةتفتعافإ امالغام م زف ةليايللا ىلاهنطاف ٍتندكمف دعم مول سوفا 9 هال هال جارخ 8 نان ش

 راظن هبف يراخإلا لاق هلاوج رم م لسمو( تلق )#ثيردملا هتقان ىلع اص ثعبس و ىناما ةمطافش : ثيبو: قاربلا لع ا هس ديب هلل الرا هولا سل 2 مرج ييووع صج.

 « كورتم هريغ لاقو ا

 ينلا تعمس ىلع نع ةمحج يلا نع ىبشلا نتغداتب ا تا خي فلاش اني راكبتنعسيل ولا نو س انملا بلا

 راب اوضغ خللا لعاب ب كابل ءارو نم ةأنم'ىدا ةمايقلا موناك اذا لق. لسو هلو او: ةملعب هللا ليض ْ

 ديم ادبغو#ناو ارضخ ناطنر امل رمتقذازو هركّذف كاحضلادلاخاني ا 0 93 نلت ظ

 ا : «اءاججرخم لو لم

 طر قط طسخس ثني حل اذه هي قخ لسمو واهيل الم با جيم علم ب ع 1:

 قاالؤ نشف مسا تهذ نم ٠ ختف أهددب رو هع تسلا ل هريرق

 | اهيلا تكتف لسودل اوهييلع هللا لص هلل ا ةمطاف تناف اهي ماا سودا او هيلع هللالص |

 اناوةمظاف ىلع سو هلااو هيلع هللا لصدتلا لوسر لخ دق نابوث لاق مشوه و هيلعهنلا لصدتلا لو سراب. عنصام 1

 لاقؤ اه ذب ى.ةلماسلاو نسحوا يلا اه ادها ه ده .تلاتقف ته ذ نم ةلسلس اهقنع نم تاذخادقو ةعما ا

 طرق لع حيحص ثب دع اذهت# راننلا نم ةمطافى م ىذلا هللدنملالاتف ملح ودل اوهيلعللا لص ينلاكلذ

 *: هأع رخخ و نيخيشلا

 ميحذنب يلعزب دم ( ان ريخاو) ىصاعلا نافع نء يلع نب قا ان بوعي نب دمحم سابعلاوا «.انيدح إف
 نبرمصنءيلع نب دز نب نينمخانُ لاس نري دتمحتلادبع ان (الاق) ةزغىلا نباح نب دمجا ان ةف را

 يعارسو رام لل رق 5 باذكيظترادلا لاق“ نسابعلاو عوضوم لإ هللاوال(تلق)ءخ *ةمطاف رع ىح

 لاق لع نع نيسلا هينا ل امنع لعن دم نب فعخت نعى م ديزي هد ١



 ل

 1 رانلا ىلع هترذلا 0 سروفتحا ا 34 7 0 7+ ده : 5 7 0 دنع 2 2

 «(0جإ» «ةاحملاةرسسباتكإف م64 2 « صخلتاعمكردتلا وف

 ىلع حيرصص * نيفص ةليل الو يلعلاةنيفص ةليلالو ”ىيش هيلع هسفنىفناكل جر هللاقف دعباممك رام هللاو يلع
 5 روني دارج َ

 بح نع ماش اني ئسلايطلا دوادوبا انن'رصحي ىضاقلا ةبيتقنب راكب انن بوسي نب دمع نمابعلا وبا 4 أنب دح لف

 هلاو هيلعاللا لصةتلا ل وسر ىل اخ د: لاق هنع هللا ىذر نفود يبح رأا ءامساىلا نعم الس يلا نع ريثك نان 1

 نسح وأ يل ١! اها دهاهدهت لاقق بهذ ذ نم ةلسلساممنع نم تذخا دقوهعمانا وا معىلاعت هللا نذر . ةدطاف لعلسو

 5 ”راننم ة ةلدام كل ديف ؤود تنب ةمطاف سانلا ل ومتزا كرسلا ةمطافاب مل وهلاو هيلعللا للصشالوسرلامع

 مرسلا او هيلع هلا لس يبنلا كلذ غلبف هنقتع اذ ام الغ ترتش * اذ ةل للا ىلا ةيطاف تنسف ديف : لو جرخ

 « هاجر خم مونيخيشلا طرش ىلع حيحص هرانلا نم ةمطاف ىجن ىذلا هلل دا لاّقف

 ننطدتملا بوقع نب دمحان”ىزاوهالا م قفا دادغب ىدالا نامعنب دمحانيسملا ونا « ان ربخا

 زرطلا دلاخ نب دم نب ىلعانثهىولابن دما نيدمم ركبوا (ىنثدحو) ماثهن ,٠ ةموامماك بي ركواانث(الاق) مانت

 دوعسمنإ هللادبع نع شيبح نب رزنع مصأعنع ثايغنب ورم انث ماشه نب ةيواعم 00
 اذه هرانلاىلع اهترذ هللا رخل اهجرف تنصحا ةمطافنا لس وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 ِ ههأج رخ مو دانسالا يحص تيدح

 ان رين هللادبعنب دج انت ةبيش ىلإ نإ نامع نب دمج ا 1 * هياتك لصا نم ىصقملا هنول اب نب دما م انريخا هج

 هللال ور لاقل اقهنع هللا _ىضر ةرب هينا نع هينا نع اص ىبان ليهس نع ش.الا | © قالا راق لسمو

 اص ثعبب و رشحما بوق نخ نين قلاعارفاوبل باودلا لع ةمايقلاءوب ءايينالا ثمبن سول اوهيلعّشالص

 ىلع 5

 *(مخ) ثردملا ةانمجاضم انذخا اذالومامانمطفةمطاف نيب و

 هل اوهيلعهللا لص هلال وسر لخد لاق نابوث نع ءامسا يبا نعمالسىبا نع ريثكينا نب ىيحبنع 4 ماشه ل
 لاَقف نس وناىلا اها دها هذهتلاّمف بهذ نوهت ابتبع نم تيرنجا دقو هعم انا و ةمطاف ىلع ىلع لسو

 ران نم ةلسلس كدب يفو دم تن.ةمطاف سانلال وت ناك رسيا ةمطافأب اب لسودلااو اوهيلع هللا ىلصفللا لوسر

 يلسو هل او هيلع هللا ىلص ىبلا كلذ غابف اض هتمتعافامالغ ترتشاف ةلسلسلا ىلا ةمطاف ت دمعف دعت لو رخ 1

 « ( مخ )رانلا نمةمطافىجن يذلا هش دمنا لاف
 امجرف تنصح |ةمطاف نا اعوفزص دوعسم نا نع رز نع مصأع ن رع ثايغنب ورم انب م اشهن 41

 <10 ررهر تاو ا نع كاع هيفو ةروابم + درفل' فيعض لب (تلق ) حيمص» رانلا لع اتر ,ذ هللاءرك

 شم الا دئاق مسموا انمي ئ اان ة ةبيش ىلان نا ندم 3 هلصا نم ىصقملا هنولاب ندا 4 0 د

 ثمباوباودلا ىلع ةمادقلا موب ءايس :الا كمين اعزه ةرب هينا نع هننأ نع طاطا نبليهس نع شمت الان
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 | لاق نيثالثواسب را ازيكو نين ةتوارالع | دهاو نيثالث دا تل احسفاكتل زيع امنك اذا :لاللساتتاجلا

 . هع

 | نب للادبعو ىرضحلا هللادبع نيدمحانث ينزأا دمجوا (انثدحو) ماشه ن نب ةنواعم انث تل



 اعنا ا ]ز ز]ز | ]| ]| | | ]| ]| 000|0 | ] ]| | | < 6# < | ١

 0# - 4 ةناحصلا ةفرعم باثكإلا ©" 400199 ١-٠ «صيخلتلا مم كر دتتلا»

 لثمناالا لوس و4 وهيل هللا لص ىلا تعمنت 1 وا اناني ركنا نمو فزع نماداف ىنف ع نم ةبمكلات اب

 * 3 ق نغاونع كاتو اجي امكرؤم هفوقنم خو ' ةنيفس لثم < لها

 --: لسوهلاو اوهيلع هللا لص اَلوْسو تن ةمطاف بق انمركذ ]هيب

 لواسلا روصنم نب قاحسأ انثى ضاقلا نافع نإ يلغنإ ١ نييللا ان“ بوقغل نإ دمج سابعلاونا « انبدح

 هللا ل وسر لا ةلاغسعأما قعر ةفذح نع لشي نب دز نعوم نب كاتلأ خ نع تايبخ حل تاظحزل ةقدثاع د | اين

 ةديس ةمطاف نا ين رشبف اهلبق ل زيي | | يلع لم نا هللا نوال ءاننلا : هلام لو د ومل او هيي هللا لنص

 . « ةنملا له !ءايببز

 ان ىزتملا 5 قلعت نعول دبع ىلع ( انربخا )كاهنملا نع يراصنالا ىرسؤبا  همبان »

 نع هنع هللا ىذر هش : كح نع شيبح نإ 3 11 نع ىنر اضن الا ئزم وا اننى رعلا نيسحلا نب نسما

 ةمطافزا قرن ميلع رس نا هللا ذاتسافكلم ءامسلا نمل زلاق لسو هلآ او هيلع هللالص هللاكوسر

 ** هاح رخل كي ٍدائسالا بعص ثدإ دجاذه# ةنملا لها ءاسل دن

 ورم ن ليعمسا ان يناهصالا ان ركز ن دم ن هللا دعا . وأبي تالا طق ذمحا ندم ّللادنعوا 4 انربخا

 قريشا لاق هنع هللا ىضر يلع نع ةرمْضنب مصاعن اء تنانيناثب تينح :يودكك 1 تلادبعن حلج الان لجبلا

 اءؤبحفللا ل رع تاقنيسملاو نيحلاو ةمطافوأنا ةنللا لخط ن سلوا نا يل د وةيلعفللا لصقتلا لوو

 * هاح ٍرخ لو دانسالا قي

 نب دم زب انئىحاب ىلا ماوعلا ىنانب دبع ركبوا ةادقب ل وبلال و رفعج نب دنع ركب وا # انءادح 9

 لاق هنع هلا ىذر بااط ىنا نب ىلع نع ىلإ ىفا نب نمر لاذبعن خا ة رس نئاو رع نع بشوحن ماوعلا اما نوراه

 ان دخلا اذا لوقا مازملعف اع هللا ىذر ةمطاف نيبو ىنتت هلجر مدل رسوملار أو ةديلع هللا لص هللالوسرانأبا

 كلهد»

 «داو لضفم(تاق) حيص» كله ابنع فاخت نمو اجن اهكر نم جون ةنيغسلثم حيف تيب لها لثم نا الا لوُقب
 م اثَع هللا طر ةميطاف 89+ .

 ءاهشلا ع نم كلم لزن اعوفرم ةفندخ نع رز نر ورمي  لاهتلا نع تببج نب ةر هنمدم# .ع # ليثارسا و

 يراصنالا يم ولاني ةرملا نيسان , نبا همب ات« ةنملا لها» ءاييلة ديس ةمظاؤْنا ف رشبف لع هروساو *اؤ

 لرخلا يلع نَع ةرمبط نب مداع نع عا .ءامثىلاَنب بييج نع يدنكلا مياجالا ان :. يلجبلا 00 د : ْ

 هللا 0 5 000 هاف 0 لوا ا ا 5-0

 ٠ ا ةمطظاف ماعم 3

 | ىس هلحر عوف 9 21 هيلع ء هلا ليسةلا لوس لاقي دعبل 0 7 هكا 3
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 1 00 0 ىدعو

 ُ .لاق اههنع هللا ىطر , سانع نبا نع هبا نع سابع هللادبعن ع نبدمحم نع لفوتلا ن ناهانسن ل ١ هلثادبع ىتادحخ .

 | «ىبط ب لها اوبخاوا هروح ايديحاو هجن نانا كوفنياشااوبحأ سونا ١ اوهيلع هيلا لص هللال وسر لاق

 ٍ كح انب قاصالا "تملا نش هللا ذنغ نإ 3 هللادبعوبا ان رافصلا هللادبع نبدم هللادبعوا اند 9 :

 قا نع ةرضن يبا نع عملا و , رقغج نع بلع نإ رفعج نب ناباانن ىبضلاليضف نيدمح ان نلت اكوا

 «ءاجرتملو مل 0 طرش ىلع حب يق تاء دج اذعج *«رانلا هللاهلخدا جامل

 اماعالمها 1 ىناهنصاالا نن 70 ناهللا دنع لد هللا دعونا اذن رافصلا هللا دبع ٠ نبدم هللا دعوا ائامح ف 5

 «0جط 4 ةءاحضلا ةفرعمتاتك زل 4٠٠١# » ©« صرخلتلا مم كردتنلا ف

 5 رخو د 0 ثردح ذه ْ اج اننا 1 ا

 تيبلالها انيضغبال هد سفن ىذلاو لسودل 1 وهيلع هللا ليص هلال وسر لاق لاق :هنع هللا ئطَر ىردملا دعس

 ( هنعهنلا ىضر سنا نح ةداتق ٠ نع ةوئعا يلا نةيمس نع حالا يسن صاعيسل لا نترمم نبل يخنا| نب متسو نبا

 مهيدعي الثا غالبلابىلوديحوثلانمهمزقا نم م ٍءِب لها ىف يفر ندعو سولار اوةتاع هللا ص تبالوعز لاقل

 :هدعب تام ةعجا مو ثردحلاادعب ثدح ناك سيلا و ةنو لع ينان ةتماو 07 2 .ن ريكا

 ا هو هل ل ع ثددا اقلك

 ٍْ قيسللاو متاحانن كيعمس نب ةببتق 5 نوراهن واخ دادغب ىراكلا ريصنن دمت نب رفعج د ينربخا ِِظ

 مءاسنو انع انو كماناو | ,ءانا عد هن ولا هده كلف :اقيناق ماع سنو صاع نع راوسم ن. ريكحل نع

 | بلا لاقف مهنع هللا ىضر انيسسحتو انسحو ةمط افوايلع سو هلا وهيلع هللا لص هلا لوسز امد كسفناوانسفناو

 * هاج 6 نيغبشلا ظ 0 ال لا م

 1 0 لوق هنع 0 رذألا 0 0 ْنَع َّق اها يلا نع ب نيلدنما د

 تاني

 ١ هللا اوبحااعءؤف رص نساتبعق ا نع هيلا نع نسابعن .هللادبع ن يلع ند نع لفونلا ناعلس نا هللادبع |

 »سيت « ثردحلا همعن نمد , كوذغب ا

 لها انضغيي ال اعوفرسم ديم ينا نع ةرضن ىلا نع سايا نب رقعج نع باعث ن نابا ان ليضف نا »
 د راعنلا هللاةلخدا اللا كنا ثم بلا

 | عالبلاب لو ديحوتاب مهنم قا نم تب لها يفوز يدعو اعف رص سنا نع ةداثق نع ةنو عيبا .نبا # نع قف

 « حضي ملزكتم لب (تاق) ح م مودع. ال نا

 اعد بالاك ءانباو ا :ءانبا عدن ت تارا لاق هنا نع دعس صاع نع راهسمنت ري نع ليعمتسا نب# مح

 _ *(خ) لها ءالؤه مهللا لاقف انيسحو أنسحو ةمطافو ايلع اع لسو هل .اوهيلع هللالص هللالوسر

 1 ع هل اوهيلع هيدا ىلتص 0 كرعمويس .س رذألا تعمس يناننكلا شنح نع > نعق ا ء اضن ل اًضقم د

 لوقب
5 
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 ءامجر ءا دج ءادوج مكلمجي نا هّللاتلأسو مكلهاج لعب ناو مكلاض يده .٠ تاو كفا تش 5. نا اندلع

 « 0 جو # ةءاحصلا ةفرعم باتك « 59 « ضيخلتلا مم كر دتسلا»

 ثيدح اذه# رانلا ل خد دم تب لهال ضغبموهو هللا قلمت ماصو لصف ماقملاو نكرلا ني ١ نفض الجر ناولفت

 * هاجرخم ملو و ملمط رش مش ىلع مييهص نسح ١
 يلا نع ف احمل وباانن نامل نديلت اينيبا ىثادح لبنح نبدمحا نب هللا بعام ىبيطقلارفمج نيدمحا 4 اريخا 5 ْ

 نيسحلاو نسألاو ةمطافو يلع لا لسو هل او هيلع هللا بص ينلارظن لاقدنع هللا ىضر ةرنهيفأ خ نء مز

 نديلت نع لبنح نبدمحا هللاديع يلا ثيدح نمنسح ثيدحا ذه# ركملاس نم سو م يراقب نمل دبا لاف ْ

 * اهريغةءاور هلدجامل ىتافذ .

 نبكلامانب ىرودلا دمسنب سابعلانت بوقمي نبدمح سابعلاوبا (هانث دسح) مران ديزنع « دهاشهلو أ

 نبديز نعةماس ما يلوم حرص نع يدسلا نرحل دبع نب ليعمسا نع يبادمحلا رصننب طايسا انن ليغمسا

 سو مراح نمل برحانا نيسملاو نسلباو ةمطافو يلمللاق هناسو هل او هيلع هللالص يبنلا تعفي

 « متلاس نمل
 دياغباتب قفمدلا فكروك ران ديعس نب قاحسا نيرا الا ىلع ني دمج انب ىضاقلا دمحان مركم# انثدح » ْ

 هللا لص هللا لوسر لاق لاقامهنع هللا ىضر سابعنبا .نعءاطع نع ةداتق نع هنظا ىسودسلا ورموا جاعدنباأ

 نمةليبق !مفلاخاذاف فالتخالا نم ىتمال ناما ىتِب لهاو قرغلا نم ضرالا لهالناما موجنلا لسودل اوهيلعأ
 * هأجرخ مو دانسالا حب ثيدح اده*سيللا بزح اوراصفاوةلتخا برعلا |

 نينامعانم (الاق) ىربنملا دمح .نيدمحا .نرسملاواو هيفقلا فسوب نب دم“ نيدمح رضنلاو ا انربخا 9 ْ

 لع نب دحمو ةيففلا لهسنب دعا( انثدحنو ) ينامتصلا فسوفينب ماشهاتن ىرن رح نب يلعانم ىرادلا ديعسإ

 فسو ني ماشه [ نعني ىيجان ظفاحلا بيبح نبدمس نب لاس انثمح (الاق) ىراخم نايراخبلا ست اكتلا

 .بتناو جلهاج لعيداو 2 ناو كغ اق تباناهللا تلاسيفا ب ناطملادبع ىتايلاق لسو هل او هلع

 تيب لهال اضييم هللا ىتل مث ماصو للصف ماقللاو ن نلبلل نع نقص احا وبذا رن احر ادع ءادوج عل ظ

 3 ؟ملواجلا ل اخددمحأ

 هيلع هللا لص ينلا رظن لاق ةريرهينأ ضرع مزاحيبا نع فاحمجلا وا اننا ناهلسن ديلت ان لبتحنب «يدعا أ

 « جالس مخ سو مكبراحن 1 برحانا لظريللورللاو ةمطافو ىلع ىلا سو هلاو اوأ

 ةيلع هللا طم ىنتلا نع قرا نب دز نع ةملس ما ىلوم حببص نع ىدسلانع رصن نب طانيسا « هدهاشو

 * متلاس نمل لسومتيراحن ][برحانا نيس اون سمحلاو ةمطافو يلعل ل ]اك هنا ملسو هلاو

 موجنلا اعوق م سابع نا نع ءاطع نع ةداتق نع هنظا جامد. نب ديلخات' نوكرأنب ديعسن. 4 قاحسا ف
 اوفلتخا برعلا نم ةليبق ا,تنلاخ اذاذ ىفالتخالا نم ىتمال ناما ىتب لبهاو قرغال رم ضرالا لهال ناما

 2 ا ع و ل ل  ماصق 0 00 ضنين
 ص
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 8 يكل رم يس(” يمص دف

 ٠ *هريغو دمجأ هفعض د.لخ انت يلح نرطسا ناو دش طا سيح # سيم بح أوراضف
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 «(0ج» 0 «ةاخملاةن رسم ب اتكإط 0 «9+4 #2« صيختلا ممك ردتسلا»»

 .تلاقف ىلاوعدا ىلاوع دالاقتطباهةجرلا ىلا لسو هل و هيلع هلا لص هللا لوسر رظن ام. لاق هيا نع نلاط يبا

 هلا وهنيلع هللا للض ىنلامبيلع ىقلاف م "ىيؤ نيسحلاو نسمللا و ةمطافوايلع تب لها لاق هللا ل و سراب نمةيفص

 الل لوررراا كرار ل لظو دسن ىلع رصف [:هالقع با لان ذب خر رم اسك للسو

 لعةباورلا تصدق «هاح رخم مو دانسالا حمص ثيدح اذهدناريبطت ربط: و تببلا لها سجزلا م كتع تهذتل

 هل !ىللع ةالصلا مولا هتي له ىلع ةالصلا مهملع هنا 7 عر

 ليعمسا نب ىسوم ةملسواانب برح نب ريهز نب دج[ ان دادغب ةيضفلا ترامس نب دمجا ركذوا # انندح ِظ

 نب نمح 2ايفياب هنأ ىليل يبانب نمحرلا دبعزب ىسيع نب قاذلع ىنادح ةورفوا انث دايز نيدحا ولا دبع انث

 ىلب تلق لسودل :اوهيلع قال ينلا ن نك اع ةلده كال ىناماذلا لاق ةرجت نل ت 00 ىيفللوق 0

 ديلا لها عيل ةالصلا فيكن هللا لس [رانلقك لا او هيلعتلا لض هللا لور انلأسلاق يلااه دهاف ل

 كلراب مهللا دي ديمح كلنا مي اربا لالعو بهار ا لع كيل مل ا ىلعو دمج ىلع لص غهللا اؤلوق لاق

 هذاتساب تيدا اذه اير دعا ددحمع كلا يما لال ؤماو تيم ارالع تكرأب ل | لعو دم لع

 اعاو حييحضلا ممصاجلا قياضما ني سوم نع ىراشلا ليمسا نب دم مام الاف رح دعبافرح هظافلاو

 قثوا نم ىتادمحلا ثراملا نب ةؤرعوه ةورفواو ةماعيجل آلا وتببلا لها نا ديفتسملا لعل هتجرخ

 « ةف وكلاب نيفاتلا

 انث ىدعسلا ةريغلا نب ئيحان' بون. دانت ىزلاب هيقفلا ادمن. نينا نب د ركبوا 4 انمدح إل

 لق لاق هنع ٌلاىضر قرا نإ ديز نع حيبص نب نسم نع ئخنلا هللا دنع نن نسأعا ن ..ع دخلا دبغ نب رئزج

 ىلنع ادرن ىتح اقرف2نل اهعناو ىتيبلهاو هللا باتك نيلقثلا كيف كراتىفا لسوهل ١١ اوهيلع هللالص هللالوسر

 * هأج رخو نيكنلا ط رشولع دانسالا حسب يب عر دخ ادهم ةوخلا

 أنثليزند نب .نيشملا نب ميهاربا 5 كترادمبم ىدسالا ظفاحلا ميهاربا نب ديبع ندا رفمجو ا 4 اندح

 نع ساسبعنبا باعجا نم هريغو حابر يبا ن.ءاطعنع يلا نسبق نب ديم نع يبا اننئسيوا يلا ن, ليعمسا

 ملا هللا تاس ىلا باطما دبعىنان ل لاق ل وهل .اوهيلعللا لص للا وسر نا اهنع هّللاىضر سابعا هللا دنع

 اناا

 .ةزسملاو ةمطاف و ايلع قبن لهالاق هللا لور اي: نم ةيفص تلاسقف ىل اوعدا لاق ةطباه ةمرلا ىلا رظنال

 ىلع لصف ىل ١ ءالؤع ميللا"لاقو هند , مقرم هعأ تكل -وهلاو ه بلع هللا لص يبنلا مهيلع ىلا مهب ئش نشاو

 ملا تو كالا لا لاق «ثدحلا بهاذ ىييبلا (تاق) سيح ثيدحلا دم ل1 | ىلعو دمع

 هل ىلع ة الصلا موملع اك هتيب لها ىلع ةالصلامبماع

 *( م خ)ثيدحلا ىتيبلهاو هلا باك

 تهمل نام ذا نك «راغوأ ءاطم نع سيف دين ع ىلا انب سروا ين ْن 4 ليعمسا و

 هيلع 00

 فلاتتعلا هضم ىلإ

 نيامثلا بن كرينا موغرس زا نب طز نع مص نب دوي كاش الم نسل ناكل ع
ّ ْ 

 ميدو عت

 06 الا مي يس يا وع يضر نسيني رع



 دشسئاتشنش دسم سيسي سيسستت

 404 تاايسشطلا ش ا تع 5 ع

 قلما ةطا تاق هدجا ايطتيتا لاق متسالان م ويوم ب

 هرجح نم ةمظاق داود ذقت لءاعنم دحاو لك دمقاف نيسكلاو نسحلا ملسو هلا اوهيلع هللا ص هللا لورمر األ

 الزعم ارو كرطيو ةتيلا لعا سجرلا كنع بهذيل هللا ديرب اننا لاقؤ ان مهلع فامت اهجوز و

 ظ *هاج رخ و نيخيشلا طرشلع منيب دخاذه * قحا قي لها مهلا قس لها

 رشباش(الاق) ينالوملا رصن نب. .زحبو ىدارلا تاملسنب عيب كل ان عبرت نيدم نس الا وا 4 انندس »

 نع ةبيشن بمصماثب ةدئازيلانب 6 انا ىسومن هللا دنيعأتل دوعسم نب ديعس عن ورع ىوبح لا دمجان ا

 ةا دغ لس وهل اوهيلع هللا لص ىبنلا يرخ تلاق اهنع هلل لاي ر ةشئاع نينمؤل| ما ىتتثدح تلاق ةبيش تنل ا

 لع ءاجمت اههعم اهلخداف ةمطاف تءاج مث ةعماهلخ داف نيسحلاو نسا ئ دوسار عش نم لجسم ط ص هنلعو ْ

 ىلع ييعص ثردح اذه # ا ريبطت كرا ءتنبلا لها ويضر منع به ذي هللا ديرب اما لاق مب مهعم هلخ داق

 هدا زم 1و نيخيشلا ط رش

 ىرزملا تباث نيلع يتادح لاق مدح ةفرعن نرلتا نا ركذي يودنلانا دمحم ليميسا وا يلا 6 بتكإ

 معلا اوهيلع هللا لص هلال وسر ىلع لزيدعس لاق لو دعس نب يصاعتعمس دعس نب صاع يلو مرامسم نب ريكك ان

 * تيب لهاو لها ءالؤم مبلل لاق هيون تح اهبنباو ةمط افو ايلع لخ دافيحولا

 ما ا ةبيش يلا نب ركب وان ” ىدجان# يا زعشلا دمحم نب لضفلا نيد نب ليعمسا نسحلا وا ىتثدح لف

 ن. رفمجن. هللادبع نب ليعمسأ نع ىيبلملا ركب ىف نب قر راادبع يتثدح كب دف يبان ليعمسا نب دمج

 لو هل او هيلع هللا لص ينلا ووهءاؤ هدجا ف ايلع تيما لاقةلثاو ىنثدح رامعونا:ىنثدح © يعازوالا ل

 رم ةمطاف ىنداو هدفت ىلع اههدعقاف ن نيرسملاو نسملا لسوهل او هبيلع هللا ليص هللا لوسر اعدف|رهمت تاخدف ١

 ءالؤهمهألا اريهطت عرهعو يدرلا لقا د يرطلولا ركع بهذي للادير اا لاقوابو مله فإما مجو زوج

 *( م) قجا ين دب لها مهللا تب لها

 هللأ لص يتاجر تلاق هشئاع ىتتثادح .ةبيش تنب ةيفص نع يا نايشفماني ةدئازىلانب « اب نك

 ةبطاف تءاجح م همم اهلخداف نيبلاو نيملا افي ةاوهن زيش نه لجؤم طرسم:هيلعؤ ادهم لس هل اودهيلع

 *(م خ) ةنآلا تيا لما سحبزلا 1 بِهذيلهَللا ديرب اهالاق مث مهعم هلخداف يلعءاجم اههعم اهلخداف
 رايبمن ريك انن تيباث نبلغ 5 مدح ةفرعن نول نا ركذ ىوحنلا ل يممساوبا يلا 4 بتك

 ةمطافو ايلع لخداف ىحولا سو هل أو هيلع هَللالص نازل سود ل دمسلاف لوي دعس ن صاع تعمس

 « اعف لكك ريكبو لع (تلق) ىتبب لهاو لها ءالؤه مبللا لاقمن هيونتحن اعينباو

 1 ,اعيمتلخدو الخدف لسودل اوهيلعتلا لص هللا لوسر غم هو ومب

 مسوهل او هيلعهللا لص يبنلا ناهيبا نع رفعجن هللادبع نب لبدسا نع يل ركدا ا ن؟ راد 2

 4 جرسلا لها تابع 2 -- داحا و
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 مس 7 اها: صفا

 ا

 «(2جاط ٠ «ةاطعلا رح انك مح 5 « ضيخالا عم كر دتشلا ١

 0 انهو و هوفراف تح لسو هلو ةسيع هللا ىلص هللالوسز باصا نم هريس

 رة نعي بدلا نرتب بيبشو ىركشيلا ءاوكلا

 نع ليضق نب هتان رذنلا نب ىلع ان ىزاوهالا نادبع ان ىغبلا دمت نب دجان ديمس « ىثدحتو
 1 نينص ف لمراستاطاولذط (ينلاسانو ىم ريو وكلا ن هتلادبع تا لئاو ىنانع شمالا

 | هع هللا لص لا لوسر باح نماههدسب ن رق اقينع هللا ىضر رمتور كلى آ بس نم مهلعركن الا ةفوكتلاول

 || ئرازعلا قاحسا ىبا ثردح يفو«لاتق ريغ نع عوجرو منجأحو ىلع مل جرف اوم خود وسوم و

 «لجو نع هللاقلاىتح ةرلب ىف مكك اسلاليف داعم ظافلا ة دايز ةفيحج ىلا نع ليكن ةملس نع ةبعش نع

 ىبا نع ىرسلان. صاعانا ريغنب هتلادبع نب دم ان يز اوهالا نادبع ان ىخنلا ديعسو ا © ينربخاو 9

 | قران نميملا ف هلاو هيلع هللا لص هللال وسر لاقلاق هنع هللا ىضر رذىلا نع ةبلطثن ب ةيواعم نع فاحملا

 *ىنقراف دمف كلقر 5ك و

 قح هللادعو ن اربضاف ةالصلا ىف وهو يلع هناجاف نب رساملا رم ننوكتلو كلمع نطبحيل تكرش !نثل

 اهلع كحا تنكف ةدتسع تسيل ودين اسال ةخيض ثداحاهذه « نوثق وال نذلا كنفختس الو

 * مسرلا هبىرجأم ىلع

 دهب ودول وتم ماشا لوز تيا تفاننو مو ل

 رازبلاءركس ن. نيملا ان (الق) بوم, ن.دمحساملاو او هيقفلا ناملس نبادمحاركصب وبا 6 انندح ١
 يف كلا ةملسإا نع راس نب ءاطعنع ركل نك «رش نع راند نب هللا كدع ن نمحرلادبع 5 رح نب فايعإ

 يلعلا سودا اوديلع هللا للص هللال وسر لس راف تلاق ت تيلاو هل ملا مكنع ب هذيل هللا دبر اندلع

 *هأج رخل وي راخبلا طرش * لع مب ثيدحاده#ىتب لها ءال وهلا نيسحلاو نقل و ةمطافو

 «اندح»
 * هللا ده نم يدبملااعااذه نعمكج-ا ماا ناحبسلاق

 دعب اياعاولزنعا (ممماسأنو ىمبر نن تيبشوءازوكلا نب هتلادبعزا لئاو ىلا نع شمعالا نع ليضفنبا ل»

 جر هلع اوجرخاو هوفلاةل ةاحصلان م ايهدعب نه رمعو ركل يابس نم مهلط كذا نيفم ريل هفارصنا
 « لاتق ريغنع مجرو مهجاحو لعوبلا

 ه4 تييلا لها تقانم نمو جس

 امعاتازث قيبيف تلاق ةملسما نع راسن ءاطع نع رعيفأ نب كلن رش نع راند نب هللا دبع نب« نمجرلادبع وف
 |ممشناو ةمطافو يلعىلا لسو هلآآو هيلع هللا لص هللا لوسر لسراف تيبلا لها سجرلا عع فذيل للادنرب

 ناييظن نا رت نع علي زهقان دي دبع نب هجم انت ةبثيماث نانعن دمجاس ل دملاناشمح ن.ىلع انيدح ,

 ِْ كلهتتم نددلاملا وكيلايح وادقلو لاعفرحفلاةالضةالصلا يفوهو ايلعنيلاءلا نم لجر ىدا:لاق ىيح يبان

 *(خ) ىتبب لها ءالؤه لاف

 يعازوالا » تيب

 000171111 01 1 ننز--ب_بب-ب-ب-بذ--ز-ب-زذ--ذذذ-ذذذئذزذذ_زذزذذ1ك

 : و د ل ل ناب يحس

 0100100]21اااااااااااااازازازازازاا|]ز|ز|ز|]ز]|] 7”

 تدع خت



 <(0ج)  «ةاحضلا نرسم باتك ١ « 14ه 4 ضيخلتلا م كردتسلا# ٠
 ىثدح رمجنب دمشانب ججرفلا نب نيسملا انب مهلا نإ نسسحلا انب ىف اهبص.الا ةطب نيدمان يدم « انندحو

 ةنسلايف ةيفنللا نبا: تعمس لاق ليقع نيدمج نب هللادبع انن بلاط يبا نب يلعن نيسحلا نب ىلعز. رمت ن يلعأ

 تاالث نباوهو ىلات ام ينا نس تزواج نوتسوس#خ ىلا ٍناعو ىدحا ةئش تلخدنيحابف تامىتلا

 *« ةنسلا كلتيف ةيفنللا ن ناتامو نيتسوأ|

 راسو :اوهيلع هللأ لص ىطصلا ه مكحام ىلعف هنع هللا ىضر لع نينمؤملا ريما ةفالخ ةدماماف 4 مك املا لاق 3 ْ

 ديط نشل ولادبعن مل رم قوزرم نب ميهاراانن بوعي ندم س ابملاون ا( ايدح»)

 هللا [صييتنلانا ملسو هل اوهنلع هللا لص ينلا ىلوم نمحرلا دبع ىنا ةنيفس نع ناهج نب ديم اني يلا يندحأ

 ننس زشع باطحلا نيرمعو نيتتس ركبو وبا كلسما ديعس لاق ةنس نوثالث ةوبنلا ةفالخ لاق ةلسوهل اوهيلع

 ليتل تس لغو ةنع ةرشم ىلا قاف ناو نفت

 ىسوم نع رشن: ندمت ايدو الاهنبادبع كين لبنح نب ذحان هللا ديعأبا قاعشاج ركب و 4 بد 00

 فاختسا نينم ولا ريما أنانلم محلمن ل1 هن رضنيح هنع هللا ىضر :يبلع | انبطخ لاق ناحوص ن ةعصعص نع متل :

 هللا امينا لاةفانياء فاختسا هللا لوسر ايانلق ملسو هل او هيلع هللا ليص هلال وسر انكرن 5ك كب رالاقف انيلعأ

 ةاهع تل يدر ركب ابان لوقا ريخ اديفتتلا ملف يلح لاق كرايخ ديك لوادي كيا

 نب رطفانت حيجتن ل ائانانن ي ثرفلا ىنو* نب سنوي ندم اننو رع 5 نادمج ندم ن 57 ايد »ا ٍ

 نا لاق انياغ فاذا نمنينم مؤ ريمي لامك ىلعلع 3 وصنب ةعصعص ل خد لاق تبان فان تييح نع ةفيلخأ

 « انا فلختس افارش انولقيف هللا لف ةمصمص لاق كريخ ييجي مكيواقف تارعأ
 نتريهز انن دمملا ن لان ظفاملا تربح نب دم نب لاصا:ت ىراخب هيَمملا لمس نبدمجا رصن وا انيدخ 8|

 اننيلا رهلا دوادن :رافثلا دبع انث ىملسلا ليعمسا نب دمج انث دهارلا هللادبغ ندم للاديعوبا < اريخا» |[

 | 1 * لج و نع هللا ىده نمىديملا أعأ اذه نع مكجأ ملا هللا ناحتيرس

 نسي هنع هللا ىضر بلاط ىنانب ىلع نينمؤللا ريما نا حضاولا نايبلا ركذ زيوس ٍْ

 موسو لهأي هلاوسلاع مهنع هللا ىضر ناهع رع ورك ابا عركص دل مرجهو ةعاج هن انوا صاوخ نمىتت

 *«ىدقاولا هيق(تاق)ةنش نيتسو انالثيلا شاعلاق ةيفنخلان ١4 نع

 نوم ةميشلاهذه نا لغن. نيسحال تلق لاق مالا ورمتنع ثذحم قانا هي ةواممن. # ريهز زذ |

 +: هلانمأ امانمتتقا الومءانسن ظل .اويذك لاقةمايقلا موعد زرق توميما طعنا ْ

 كيلعمالسلا' ىدهماي ىلا ولاق لاق ةيمتملا ن دم ن هللا دبع نع _:رخحرلا دبءن يدع نع نيعانب # ىسون ف

 : ايلعننرا لوم زنةعشلا هذهنا لع نيندسنجال 0 لاق مدالاو رم نع ثدح قاحساابا كعمبم ناقة واعضأ
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 نايطظرن فرم نعل رد هاني ىريزلادجاوبا انب ناليغنب دومحشانن فلخنب مشيحلا انثديلولا ان دج » ٠

 «(0)ج» ١ «ةاعملاةةريباكط» ع« 9 4 نوشنلا موا رركلا»
 : مجسم نيغنيب م اطق ربعك ه ةلايودهءامارم مرا مق

 2 ممصملا م اسجلاب يلعب ضو. 8 1و دنع تقلا, اذن ول

 مجامناكتنودالا كتفالو # ,. .الغاناو يلع نم ىلغارممالف

 هلجدزعف ” الا 00 ل د يافلان شعا نآق 1

 ( هلل عج لجرب يلسو هلاوهيلع هللا ليص هللا ل وسر عصام هياوعنصالاق ياعىلا مجامناابا واج امل لاق يح ىلا نع

 :  رانلابق رحب و لتمت نا سماف هلتقت نا ىلع:

 ميكحاتن ىلا برح نوفار ل مام الاراوننن نب ديج انس. يف يجمل دما: ندم نيالا ونا 6# يلريخاف ل

 َ * حامرلا باصا يف رانلاب قرح ب !الم يلا نب ىلع لاق تب - .ًازالاق ىنادممللا ق ابجسأ يل نع ديزؤأ

 در. نع جاردنب جونان تاوقعتإ نب دابع ان ٍةييشَقا نيازامع نيد ىصتلا هيولب نيدجإ 6 قريخا

 (* طيبع مدهتحم دجو والا لعلتق ةلبل ءايلبإب رجح مفر امتلاق ةيراصنالا ٠ ءاهسا نا ىرهزلا نع قاحسا نا

 هيقفلا قاحدانب ركب وب! ( اني دخل ) لتقنيح نينم وِ ريما نس مرق تاياورلا ٍتقلتخادق 4 مك اا لاق 37

 ١ هنع هللا ىضر ىلع ل اتقلاق هب[ دنرفم : نار سا ىدملا نوم :رشبا (لهز بلا ذانع نإ ىلعو

 ع خا نيد 1

 ..ه قدزرتلا لق كل و هم ةاوضرال لقو مرد نال ةالثعق دما واهحتشراغ

 |مجعم ريغ نإب ماطق رهك ه هحاش ود * اهمراو

 . ممصلا م اسما ىلع ب رضو *«* ةنيتودبعو فال "هن ال:

 مجامن!كتفزودالا كتفالو # داغ .ناو يلع نم ىلغ !رهم الف

 شعا ناف هشارف هلاونيلا و هيلا ونجا ٠ يلع ئصوا الع محام. نبا ب رضامللاق ىعشلانع # دلا# نع »

 000 ْ «يب ر.دنع همصاخىلاف.هولجاعف تمانا و. ص اصقوا مضهف

 ( هنا ل وس ر منصام هناومنصا لقي يلعىلا مجامناب !قاجامل لاق ىيحييلا نع نايبظ نينا رمش نع < كل رش

 « رانلاب قرحب ولتق * نا صاف هلتقت تر ا ىلع هلل مج جرب لسسو هل و هيلع هللا لص

 5 ا 0 +

 : ل | يدم

 .٠ هنيسغو نراهن اوهويلع لتقل هيبانع دمج 4 رفمج وف يلا يملا

 نع )» 7

 ناضل نو طل

 نرد اس تيب



 « (0جط  «ةلطملا فريم باتكط 4140 ٠ 4« صيخللا مك ردنا
 » مييمص « هسأر نم هتيل ىنم : اذه نم

 ه8 هنعىلاعت هللا ىضر بلاط ىبا نب يلع نينمؤملا ريما لتقم ركد لد

 راصتخالا ليبس لع دين اساالا ممضاب

 انليددسلا ىمومنب ليممساإنن ظف املا صن نب دما نبرفعج ان للهذلا دما ندمت بيطلاو ا ىتثدح ف
 جراوملا نم لجر مهيفو ةرصبلا لها نم دفو يلع لعمدق لاق بهو نيد ز نع ةعرزيفلا نع نامعنع كيش

 ديعو شي ان هدب هتيلو ةماايلا يلع راشاو لاق هذه تضخ اذه ىلع ةيرض لوتقم ىنكلوال يلع لاق

 ىلدعبا اذه ىسابل نا لاه اذه نص اريخ»اسابل تسبلول لاف هسا ل يفايلع باعمب ىرتفا نم باخدقو دوبعم |

 4 « نوملسملا ب يدتفت ناردجا وربكلا نم

 انبدحيفا لاقلاق رمتملا اني ىربنملاهللا دبع نرراوس انن ئيرودلا فلخ ن مثيلا ديلولاو ا ذاتسالا# انثدح 9

 وهو لوقت يلعزب نسما تممسف لاق ناطمر نوم نبرشعو ىدتسل ةعببص لقازطنا نكثر ثررملا

 هيلع لص ولاق ىس وم ضبق ةليلو ىسيمب يرسا ةليلو نارقلا لنا ةليل لتق لاتفيلع بقاثم ركذو بطخم

 * هاجر خم مو دانسالا مي ثيدح اذهع مالسلا اميل يلع نب تملا

 ىلومنغحور يبا نع ثايغنب نايل يراصنالا عيرلا نبىلعان فلخ نب مثيهلانن ديلولا ونا« انددحو

 «افيرإ هيطركل طالع 1س مطار

 نبطابسا انيدانملا حاط نب و رمت 00 دبع اب ىبختتلا دم ندجاديعسو ا # يأ "دخل »

 جرا وحلا نم ةأرسما قشع ىدارملا مجلم نب نمحرلادبع ناك لوي ىديبلا نحر دبع ل ممسا كريتت لاق رصنأ

 * ف دزرفلا لاقكلذ يفو هنعهللا ينطر يلع لتقو مردفال !ةنالث (اهقدصاوارحكي ماطقامللا .بابرلا مس نم

 اهقادص 4 اياب »

 #2 حيرت * ةضار نم هتبلس ىنعي اده

 نم لجر هيف ةرصبلال هأ نص دفو يف ع ىلع دق بهو ةيزوع ةعرز يبا نب تامع نع 4 كرشولا
 كناذ يلعان انتمتت[قنا: لاقمرلسوهلاو لمنع هللا لص ينلا ىلع صو هيلع ىن راو تاديفلا5 ةحمن نب .دمجلا هللاهق : جراوملا

 ويست دينو شيما هتيلعو هطارالا داك اه شتم ا ذه لع رض لتتم نكلوال لاق تيم

 نميل دمدا اذه ىسابل نا لاَمف هذ_هنم اريج ابا تيسبلول لاف هسايل يف ايلع باعمب ىرتفا نم باخ دقو
 هن وماسلا يب ىدتق نا ردجا وكلا

 نسنلا تعيسف ناضمرنم نيرشعو ىدحا ةجيبصل تق ايلع بنا ىشخم نب ثيرملا ينثدح «ىسيتلاناملس ف
 لاق ئنسومضيق ةلبلو يسيعب يرس | ةليلو نآرقلا لزنا ةليل لتق لاف يلع بق انمركذو بطخب وهو ىلع نبا
 ه ثيدحل ىلا لاق لاق ٍناملسنب نمتعم نعى ربنعلا هللا دبع نب رأ وسن ههمس# مالييلا .امريلع ىلع نب نسما هيلع صو

 - د --

 *| تدم كافي اعأب أن هللا قنا ب مشوا او هيلع هللا لص ىنلاىلع لصو هيلع ى “أ وهليا دم ةحمن نيدعجلا هللا

 اهللاق : جراوملا نم» : ارما قفط ىدارملا مجلم نب نمح رلادبع ناكل وق ىدبلا 00 * طايسا

 4 6 م4 تا د 7-00 لتتمركذ »



 « ماصىنلانم 0 8 وب عطني بسر 8 1 11 هببسو موثلكمأب رم حاكن ف

 || ىسن و ىبس نم ناك أم اللا ا هي لك لوقيلسوهل او هيلعهللا لص هللا وح تعمل

 0١ 4 ةاعصلاةفرممباتك » م« « صيخلتلا مم كار دعلا»

 ندا ندم ركبوا( اندح) ىبخنلاميهارا نع ةرمئنبو رم ةعبات# ةذابع يلعهجوىلا رظنلا ملسو هل اوهيلع

 ةمقلع نغميهارتا نع ةرمنبو رمت نع ى دوعسملا ان يلعنب مضاعأتن يبضلا زيه ز نب بيسملا اند قراقلا ىيحن
 ْ * ةدابعقع هجو ىلا نيف ب وو ا يبس ع جا 0

 دشاز نب ىلمم ان* ةعزخ نبىرسلا انث (الاق) تال دعلا ةمصعنب ميهارباو بوت. نب نسحلا م انثدخ و

 | قلل ل نلح اهمضا ىضر باطل زرت نيسحلا نب يلعنع هببا نع دمح نب رفعج نعدلاخ نب بيهو انث

 ااولاتف ين وثم الا لاف نيرجابملا مع ىناف يلع هحكلاف هدصرا ام اهرصا .ىرم دصرب دخا سائلا نم ام هللاوف

 أ سودا او هياع هللاكص هللا ل وسر تنب ةمطاف ةنباو يلع تنب م وثلكمأب لاف نينمؤأ| ريما اب رع

 مي ثبيدح اده# بيسو بسن لسو هل ار او هيلع هنلأ لص 1ل نحت نبإ و يند نوكب ناتيحاف

 <« هاجر خ1 ودانسالا

 نب دمو ميه ارب'نب قاحسا ان (الاق)زا ذاشن دمشو ةملس نب دما ان 'يناه ن طاصن دع 4 ينادح »

 هف دحأ نع عشينب دب ٠ زنعقاحسا ىلا فووق ةبيشىبا ن:نامنلا انا قازرلا دعت (الاق )مف مفار

 ةرخالا يف بغارابن دلايفدهازفركب ابا اهومتيلونا لسودل اوهنيلع هللا ا لصّال وسر لاقلاق هنع هللا ىضر

 لع م دتبم داهفايلعاهومتيلو ناو ال ةمول هللا يف فاخن الن يما يوقف رمج اهومتيلو ناو فعض همسج فو

 * هاجرخم ملو نيخيشلا طرش ولع حي ثيدحاذه » ميقتسم ظار ض

 هز اطيتنالاد ملسو هلو اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىللاق لوقاايلع تعمسىدساالا نايح# نع

 بضختس هذه ناو ىضغبا كضفلا نمو ىنبحا كببحا نم ىتنس ىلع لتفن و ىتلم ىلع شيعت تن او ىدعب

 سس :

 (انندح ) عوضوم اذو(تلق) ةدابع يلع هجوىلا رظنلا اعوف رص هللا دبع :رعةمتاع نع ميها ربا نع شمالا نع

 مهر ربانع ةضن ورم نع ىدوعسلل ان لعب مضأع انئر يهز نإ ب تسلا ا ىراقلاىيحمن 5 : دععاقإ نع

 0 ه« اعوفصدلثم للادبع نع ةمملع نع

 ىلا( نبال اه دضرال ىنالاقف موثلكما يلعىلا بطخ تاطملاا ن رمتزا هذج نع هبا نع دمش نب © رفعج ©

 ارقناواف هل كتنا# هةنفول ان اهتز. رع دلو التم ا سانلاّن م ام تلاوف اهينحكتا لاف رفعج نب هتلادبع
 هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمسيفنا ةمطاف ةنباءوثلك مابلاق نينصؤأ| ريمااب نعاولاق نونه" الالاقف نبرجامملا

 نيبو ين ن وكنا تببحاف يبسلو ىبس نم فنراكامالا ةمايقلا مو عطقنم بتسلو بيس لك لوق مودل او

 1 «مطقتم (تاق) حيص# 0 سس وهل اوهيلعّشا لص هللا لور

 كنردغتس ةسمالاا ملسوهل اوه لع هللا لص هللاإوسز ىللاق لوق ايلعت سمس ىدسالا نايح'# نع »

 0 اهينحكلا رم لاق رفعجنب هللادبع ينما ننال اهدصرا ىتا يلع لاف اهينحكلا لاقف موتلك عا ةلكشلا ضار

 نم ضختس هذهزاو ىضغبا كضفبا نمو ىنبحا كبحا نم ىتس لع لتقتو قلمىلع شيعت تناو ىدعب دقنيش ةتدننعا ننزل سس: تي نايا ا
 اذه

 ا

 موجوع



 _ 400ج» 4 ةاسصلا ةفرمم بائكال» « 45 ._.* صيخاتلا عم كير ديسلا»

 ىبنماساب انيأراهب ماقاو ملبيو هل او هيلع هللا ىلبص هل لوس رار شما ىذ ةدهقف نفر لوألا

 مان نولمم, فيكح رظننف ءالؤمه يناث نا: كل له ناطقا اااي ىلع ىلِلاقف لخن يف منيع يف نولمسي جادمأ

 انينف بارتلا نمءاعقديف لخنلانم(١)ر وصيف انعجطضاف يلعوانا تقطن افمونلا انيشغم ةعاس. ميلمىلا ان رظنف |

 سال وس يلاتف + ءامقدلا كلب نم انمرتتدقو هلجر انيكرحي لسو هل ا اوهيلع هلا لص هلال وسرالااظشاام تلاوَع

 ينال لعبد .آو هيلع هللا لص مَا لوِسر لاف باررتلا نم هيلع يرباملا بارت ابايرسودل .اوهلع فالح

 - 1010 ب

 ' * بارابا دمع نب ليلعب م مزاح

 م 0 503 كل متم طنا . ركبوا انندح »و

 يرن ةيوفمبم لغ ت تلخ دف ةندملا تيناف لاتقلا تهركنيفص ىلا ٍلعراس نجلا يماني ا

 بحر ىلع ابحر ِتلاق سماع ىب رم تاق مهما نم هل ةنركللا لها سس ل علل

 هتها, تنكا تااقانهاه ىلا انت لاتعلا ت تهركو نيفص ىلا يلعرانس تاق لاقشكلب ءاجام'ى يجن برق لعاب رقو

 *هاجرخب ملون يخرشلا طرش ىلع يب ثردحا ذه هب لضالو ليضامهنبا وف هعم نك هيلا عجراف تلاقين تلقلاق

 نع ه دهاوشو دانس الامي ثي دح اذه *ةداب ةرعبوا يايا يمت دلع ان لب تالرو ل ا

 * ةحرص دوغسم نب هللا دبع

 نات لرسول 0 لآ هل دي نع ةمقلع نع ميهار نع 0 ندمت

 ئ ] دا مارا دملا لجلاررملاق]
 521 انا كل له ناقتي ىلع للا 0 جردم غنم ابان انأوا 7 ماقاو

 هيلع هللا لصوّنلالوسرالا انظقتا ايف لخنلانمروصيف انمجطضافمونلا انيشغم ان رظنف مانت نولمع فيكر ظننف |

 بارتلانم هيلعىزرامل بار 4 لسا اهميع اي لص هللا لور لاقف انيرتتدقو هلجر انكرجم مليسوهل ار و

 هديه اع يلعب كلب رضوي ؛يتنلاو ةقانلار مم ىذلادومترميجا لاق هللا لوسراب ليبانلق سانلا شاب اكتدحإ الالاف

 *«(م) تيل ىنعي مدلانم هبله لبس تحب هن رقى نعي

 *( مه لخ الو: لضام فارق هدي ردو يرحل تلاقاعنا « ةنوميم نع,
 ديس رع نمح رلادبعندييج نءةداتقنع ةبعشانب ىلجبلا هن 4 ردبعنيهّللا دبعانت ىنما قاحسا نب 3 ميهار راو

 ' «حيح هدهاشو 0 وم اذ (تلف) حيحص» ةدابع يلع ىلا رظنلاا وفرص نيصح نب نارمت نع ىردملا

 ملا يبيع نب نييجيان لانس نب بمحج نر هلا دبع انس ةبتع نيديبع نيد لتتم ن نأ ا: قفا « ليد 0

 | هيرقىنمي هذه لع ىلع اي كلب رضي يذلاو ةقانلار مع ىذلاد وع نميحالاق هللا ٍلوسراب لدانلق نيلجرس انلا ىتشابأأ

 | ثيدج ىلع اًمهاامنا ةدايزلاهذبم هاجرخيلو سم طر شلع حمص ثيدح اذه «هتيل ىنميمذلا نمهذه لتبنىتج

 | للادبع انن ىنملا ق اهنا نب ميهار | انب ةيواعمنت ز نيل دبع , 0 لعد. © انث دح و»

 ١ نيصحنب نا.رمع ع ىرادملا دعس ىلا ضرع نه يئاع ندي نع ةداتق نع هبعش انب ىجعلا هير ديغ نبا

 ن هلل ديعانة هيدك لاب 0 باص نب لامن لاما ظفاحلا عناق نب. قا ملا دبع # هانث دح وه |

 5 باري 8 0 ا

 نإ

4 | 0 1 5 1 



 هه ٠ اد

 اوهنلع 2 ةراملا ل

0-0-2 

 قفل مه ةسبكو و ل سفرا

 د بنل أط يبا نلع عهملاقم اوقالا ءالؤه لتاق نم 9 هللا ل وسرأب

 د هاج ري لو داتسالا هس ثازلح اتنه 00 دعب يل دعتتس

 ىعيتلا ناحل نع ليضف نيد ئب و.نب دمجا ان لكوتلا نب لبسان يراذع هيقفلا ل بسن يدمج ا ان نيخا )

 * هاجرخ ملو نيخيشلا طرش لع حييحص ثدإ لح اده» كن د نقال يف لاقت ؛ دنم ةمالس يف ل )اق | دبح

 يبا نع نيعا نب كلملادبعنع نايفسانن راشي نب ميهارلا انب لسمو انا هيقفلا قاجسانب ركب وا 4 انيدحو»
 زرتلا ىف لجر تعضو دقو مال -نب هتلادبعىادالاقهنع هللا ىضر يل نع هبا نع ىلب دلا دوسإلا يبا نب ,ٍترح

 ىلاحلا# دل هللا ماو يب !ءلاق فيرنلا بايذ هب كبايصا هتينا ترا كيف قارعلا ينانال لاَ قارعلا دب را اناو

 براحم لجو مويلاك تيأ رام متلاتئبفنيف تلتف دوسالاو لاق كلبت لسو هل. او.هيلع الم هللا لوز

 * هاج رخم ملو و نيخييلاراف ريثيزلع حيسم ثب ا لثع سانلا ث دي

 نفعج نب.دمحا (ا ريخاو)ىباانن رب نب رحب نبهت نب نسحلا نب رافصلا هللادبعن.دمح هللا ديعولا ان ريخا »

 را ست يل دمحانب نس وب نإ ىسيعانب يرب نب نحن ىلعانن يلا ىنثدح لبثح نب دمجا نب هللا ديعانب ىهنطتلا

 تكل اق هنع هللا ىضر رسب نب رام نع ميثخ نب م نعي رلا بعك نب. د نعيب راح لا ميثخنب دم ني دز

 انا

 * نيفيعض بوا ىباىلا ن ':يفاتخم نيدانسأب | ؟ لل هقآنسو حصر

 لس ودل اوهيلع هللا ىلص يبنلا لاق سابع نب أ رع ريبجن دعس نع ء ىميتلا ن ايح ىلا نع ليضفنبا ٍِط

 *( خم لاق نيد نم ةمالس يف لاقادهج ىدعي قلتس كيااما يبا

 ينانا لاقى رلع نعدببا نعدوس الا يباني برحيلا نع نيعانب كللادبع نع نايفسانن راشب نب« ميهاربا ف
 لاَتف قالا بابذد كاصاهتينا كراكلاف اولا يتاناللاتف زرغلا يف لجر تعضودقو مالسنب هللادبع

 ترب ارامل ىسغل يف ند الاوبا لاق كللبق لسودل اوهيلعّسلا لص هللا لوسر ىللاملاق دقل هللا .ماديلع

 « ىطرس ريغ نيعا نباو ريك انم وذراشب نا( تلقإ( مخ) ذهل ثع سانلا ثدحب براخ لجرنم مويلاك

 ليسر 1 مغ يا ا ا ىف نيقيفر يب اعو انا ت تنيك لاق نع
 ماقاو 0

 تلق 5 د ل تافمشلاب و 0 رهلاو تف رطلابنيق 50 انلالتاق بااطيان 3

 ْ 3 لمس نعيم نعد ههمرمع 4 نعلا دبع نات ةكك حرجا دما نير صفح وأ 5 انا دح ِظ

 [قمالانالسوملار او هيلع. هللا لص ينلايلا ديعامم نا لاق هلع هللا طر يلعزء يدوالا سي رداىبا نع ء لاس

 «ىدعب قلتس كنا اما يلنل لسودل ار اوهيلع هللالص يبنلالاقلاقاممع هللا ىضر سابعا رع ريبج نب ديعس نع

 ٠ ليسو هلآ او هيلع هللأ ص ينلايلادهع امتنا يلع نءىدوالا سن :ردا ينأنع اسنب 52 نعي ميشه ش

 0 حرص # هدع ىلردغتس ةمالانا |

 [رامينع ميئخ نب دمج نع رتل ب دمع نع يبراحلا ميثخ نب دسممنب دب زيىثثدح « قاجسان ُ



 2011 ا انتحل ترج ف

 تنكو بابا دنع اندمتق'ثَييلا نم انج رفع .ةج اخ هيلا هل نا: تانظف ذم ءاذ تل "اق. ةجاحو هتثسا كن اك

 ( تاق )نيقراماو نيطسلتلا ونيثك انا لاتقايلع لسوهلآو هيلع هللا لدا لوسر سا بوناىنا « نع ,

 «(0جإ» 2 «ةاحملاةنرسمباتكإ» 2« مه ٠ 4 نعلتلاعم كردتسلا »
 تناظف ةملس ما تلاق دعب ءاك تلاق ةجاحّيِف هتثعب كل أك اهنعهنلا ئضر ةمطافتن امه ارا م يلع ءاج يلع ءاجلوقت

 هللا لص هللا لوسر هيلع بك اذ بابلاىلا هاندا نم تنكو ٍبابلادنغ نددت كايا بة وع هلفع هيلاهلزا

 رت لع ناكف كلذ هموب نم لسؤدل او هيلع هللا لص هلال وسز ضبقمن هيجاننو هراسن لمجو مسودل اوهيلع

 *# هأجرخم و دانسالا مي ثردح اذه# ادهع سانلا

 ن ميه ازا تدلا هللادبع نب يلع انن افتسالا ندا ياللا لدعلا ذا دم نب يلغ م اندح

 ىدهللا نامعيفا دودو وجا ورم | ةريمعن لطفلا ىنثدح ةرامتن. ىرح انب(الاق) ةرعرع ندب

 انريصذا ةنردملا | ككس يف نحتو ىدبب لعلنا 1 لسو هل اوهنيلع هللا لص هللا لوسر امنيب لاق نع هللا ىضر ايلعن

 دلما حمص ثردح اذه «ابنمنسحا ةنملايف كللاق ة ةقلدس> نم اهسحا ام هللا لوسراب تاقف ةقدحم

 « هاجرخم لو

 ما د“ باطحلا نب ْز رومان ارم ةيواعمز زباملادتعات دادخب ىزجسلا دمحان جلغد 4 اندح )

 هل اوهيلع للا لص يبنلا عم تلخد لاق هنع هللا ىذر كلام ن سنا ء ٍبئاسلا نب هاه ملا للادبعن ا

وا هدنعو ضن ص وهو هدوع هذع هللا ى ذر للاط 0
 0 الوحتف امهنع هللا ى در ريو ركحب 

 4 ص هاروت 3 ملسو و لص 7 ر نلج -_ نود ١+ [هنلا نم ه1لوسر لاف كلاخالا ءازاام هتحانسلاب# تأ لاق هوما هثلع دنا نع ةسا لول

 3 عاظف الع ىتخ تؤ ناو الوتقمالا توغنل هنا اسوم اوهيلع

 3 ةملساتت كد نأ دص#ا" قىرقلا بييشن يلعن. .ةسسمحل اان قتلا بوش ن دا ديعس ونأ #« اندح »

 1 باطما رم ةفالخ يف ىراصنالا - 8 اول ىنادج ةبلعتن تامع "دم لوألا طزوا ىلدح لضفلا نبا

 7 *نيقراملاو نيطساقلاو نيك انلالاتس “بن سلا ط ىلا نب يلع مسؤهلا ازهلع هللا لص تاكو سون رمان تن هر

 كَ همطافىنانب با رغنب يلعانت باطما نب زب زملادبعانثىشرقلا سئ ن دما , هيولابن ركبوا 4 هان دح

 ف
 كة

<4 

 هموب نم ضيق ميج انيوهراس لمجو سو هل او هيلع هللا ىلسص هللا وسر هيلع بك اذبابلا ىلا اندا نم
 عر كلذ

 امنيبلاق ايلعزا ىدهلا نامعءىنانع ىدركحلا نوديم ىبربخا ةريمج نب لضفلا ىتثدح ةرامنب« ىرح إ»
 (هدتامتأل رح تاهف همجدح نرخ ةمدلا ككسيفننوىديذخآ السود ا 1١ وهيلعتلا لصدتلا لوسر

 # حيض #أ 0-2 :رسحا ةنملا ىفكل لاق هقلدح نم

 ضني ص وهو يلع لع لسوملاو او هيلع هللا لص ينلا عمتاخو سلا نع تئايملانب ءاطع نع «# ى دم ٍِس

 كلاهالا هارالم هيحاصل لاق ملسوهلاو او هيلع هللا لص جنرال يحلوت رموركبوا مدوا

 *« هاوهدانسا (تاق)اظيغ الغ تحت وع ناو الوتقمالا توع ناكها لسوهلا اوهءلع هللا لص هللالوسر لاَمُف

 ف

 ا

 4 يعمم هاند - هللا لض ةتراتنم 2



 د

 أذل هب تالككركذ

 يه

 برقا
: 

 - ب هللا ل وسربا دود سا

 <«( جاط .٠ «ةلاعملا نرسم تاتكألا <88... ١ 6 صيخفلا مكر دتنلا ف

 اموره انججح لاق ةحاطىنا نب ىلع نع ىنا دمنا راسن نب ديلولا نع ىلالخلا ميثخ نب ديمس ان رقشالا نسحلا

 يبعل تانبلا جب دح نب هنواعم اده كا نسحلل ليقف (١)جيدح نب ةبواعمادعمو ةندملاب ىلع نب نسما لع

 هدام هال كببسحا امو هتيقل ناهللاو لاَمف تلمف املاقف يلمأ باسلا تنا لاّفدب يناف ه يلع لاف

 هيب دح جس وع نماصع هديب نيقف انلا تاي أر هنع دو ذي لسو هلآو هيلع هلال هللا لوسر شرح لعام

 *هأج رخل و دانسالا حيحص تب دح اذه# ىرتفا نم باخدقو مسو هل اوهيلع هللا لص قو دصملا قداصلا

 يارس اانا لوح ع1 راق دارا دوري شاول دهان ذي تالا ه6 0-7

 هللا لص هللا ل وسر ىللاقلاقدنع هللا ىضر يلع نعىبيل يف نب نه“ رلا دبع نع قاحسا ىلإ نع ليا رسإ انبأ سن وف

 هلا ال ميظملا ملا هللا الا هلاال ثلا روفنم هنا ىلع كل هللارغغ .نملقنا تاك كملعا الا يلعاي ملسو هل او هيلع

 ط رش ىلع حي ثيدح اذسه# نيملاملا بر هلل دملاو مرظنلا شرعلا برهنلا ناحبس م ركلا مييلملاهلاالا

 « هاج رخل و نيخيشلا

 لاق ةيشنب دمج هللادبع ان يباىنثدح لبتحنب دما نب هتلادبعانب ىعيطقلار فعج نب دما 4 انربخا )ف
 يلع ناكن ا هفلحا ىذلاو تلاق هنن هللا يضر ةمل - ما نع ىسوم يبا نع ةريغم نع ديجلادبع نب رب رجان
 وهو ةادغ ملسو هل اوهيلع هللا لص هلال وسر ان دع لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لورا ديع نيبانلا نزفأل

 لو ةصالخ ٠١ ارغصم مهيج هرخا نيتلمبم مث دح )١(

 اعوضوم هبنحا ( تلق ) حيص#«نيلجح لا رغلا دم اقونيقتملاماماو نيماسملا ديس هنا ثالث يلع ىف يلا ىحوا اعوذ م
 *« ناكورتمه>خ.ثو و رمجعو

 اندجح لاق ةحلط يلا نب يلع نع راسنب ديلولا نع ىلالحلا ميثخ | اعلم اسرهمألا نسحلا نب « نيسحلا ف

 هن ينأف هن يب رلعلاف هع لع ةنواع٠ اذه نا نسحلل لتقف ب دلت هب َ واعمانعموةندملاب لعن هكرتألا انور أ

 وح ام امجاق هدب ةمايقلا موب هاملت كامو 2 ناكاو لاعف ت تامفام لاف يلع باسلا تنا لاَدف

 قودصلا قداصلا هينثدح جسوعنماصع هديب نيتف انلا تاي أر هنع دودي لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسز

 «ءافعضلا نم دحاو ريغهيف ءاوزكسيل (تاق)# حيعص» ىرتفا نم باخ دقو لو هلاو هيلع هللا لص

 كيلعاالا ىلعا اب لس وهل اوهيلع هللا للص هللا لوسرىللاق يلع نع قليل ىلا نبا نع قاحسا يبا نع لبث ارميا

 م ركحلا ميلملا لالا هلا ال ميلظملا يللا هللا الا هلاال كلل روفنم هنا ىلع كل هللا رفغ نيتلق اذا تالك

 * ( م خ) نيملاءلابرهّلل دمحلاو ميظعلا شرعلا بر هللا ناب
 هللا لص هللا لوسرب ا دبع سانلا برقال يلع ناك نا تللاق ةملس مانع ىموم يبانع ةريغمنع « رب رج

 ةمطاف تلاّف ازاص يبلع ءاج ن نع ءاج لوني وهو قاده رلسو ه1 وعمل لص هلل لوسرلن دع لس وهل اوبل
 بيب بسسس وو

7 0 0 

 كنأك

 هاج رخ و دانسالا حصص ثيدح ا ده# نيلجحلا رغلا دئاقو نيقتملاماماو نيملسملا كيس هنا ثالث للع ىف يلا ىحاوا

 ن.نيسحلا انث ي زجل يملا ن نيسملا انث ةفوكل اب ىعيبسلا ىنيغ نب نمجرلا دبغ نب ىلع «ىب ربخا»

 غح6غ شطه هظه 2117١ 07007 ] ز ز]ز] ]| ]| ]|ز]ز]|]|]ز | 000007404 2)222شش 77410 - 7

 2غأإأأ01771 ن



 # ()ج# ١ *ةباحفلا ةفرعم باكل ١ .. 68719 2 ٠  صيخلتلا مم كتردتتنلا 9»
 5 ىدحن نبريثكأتش سر دا نيد ماح واانث ىو ابهيقفلا ليععسسا ن :*.دتن لدحسا ركبوا 4 ينريخا ف

 ديس ان للوقف لفوت نب ثزاحلا نب ةللادبع عمس هنا ذايز ىلا نب نه رلادبع نع فوع يبان. دواد ةناوعونا |

 كاياو ينالاَدف ف انبنع هللا ضو ةمطاف لع خد مسن هل او هيلع هللا لص يتلا نأ ةنع ىلامت لا ىضو يدا

 دانسألا جير ثردح اذه# ةمانيّقلا ور دحاو ناكم ىنل نيبملاو نتملا ىنمي ايهو اسيلع ينمي مثالا !ذهو

 * هاج رخل وأ

 نر قعج اش مح نب رانا يف ١, ينادح لبحاوربسل ن ةاذج © قلو وع نفعجنب دا «.اب ربخأ »

 م ةليدتا هعللا اذ تاقف ريبج نب ديعس تلأس لاق راند نب كلاما تاملس

 جلا كلا للم علوا اللا .هيوكعش و ةييضتف لالا خو كلن اك لاقو لا لاقتق لاق و هلو هيطّسالمأ

 كالاتي ظن لول اودبلع لل لا لوسو يأ لماع نق قست ]>ىف قلع قه لكدرممس الا

 اهلنا ناك اق هنلأتف نترالا هلدفتيبلاب ذال دقو جادا نم فئاخ وهو هئلأش كنا اولاق.لابلا ئّرل

 ثردحلاا ةملو# ةاجرخحم لو دانسالا حي ثندح اذه # سابعنب هللا دبع نم هتعمشم اذكه ةنعّشا ضر يلع

 هايبرد يلا اسلا ,ءلا:لغز. ثيدح نم:دهاش

 رثشب' نب هم انب د انبغ نب بابش انث ىطساولا نكسلا نب ىسيع نب دم أبنا قاحسا نب ركبوبا 4 انثدح »
 تقاتشا لسوةل اوةيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق نشنا نع فيليلطأ نعيدابالا :ةعيرئىلان 2يج نب نسنطاان |

 #٠ ةاج رخي لو داتسالا حم ثييدخ | ذهن نانو :رامعو لع ةنالا ىلإ هلا

 نب ةبقعان :: يعرطملا هللا دبع نب ادم رعج ول اني رإونانسيم ىف زملا هللادبع نب دجا دنمجوبا 4 انندح

 هللا ل وسر لاق لاقهنع هللا ىذر ىفوا ىلا نائب | نع دل اخ يفا نب ليعمسا نع فيس نب رامجانث يا ىتثدح ةصييقأ|

 ةنخلا يف ىم ناكلا جوزن الو ىتما نم | دحا جوزل ال نا لجو زعير تلأس لسو هلو هيلع هلل لضأ

 *هاج رخملو دانسالا مديح ثردحاذه# يتاطعاغ

 ىزارلا ءالعلانب ىيحم ابنا قليقملا نيصملا نيورمع انا بويا: نبدمم ابنا قادبسا نب ركبوا « انندح
 ملسو هل او هيلع هلا[ لا لوسر لاق لاق هيا نع ةرارز نب دعس | نب هللادبع.نع دي ينا نب لالهابن

0 

 «ميكص»ةمايقلاء و دحاوااكم ىف: نؤسشلاوجرسملا ع :..اهوايلغ ىنبمانلا اذهو كاياويلا لاقف ةمطاف لعل خدأ

 2و نالسو رابع ل عش لالثإملا ةنفج لب كتقاثشا اعرق ره سنا # نع »أ

 الو جما نم | دحلا جوزاال نار تلأس أعوف ص ىفوا ىنا نأ نع دلاخيبا نب ليعمسا نع فيسن 4# رام ظ|

 : « تح »«قاطعاف ةنللا يفىعم ناكالا جوزتا |
 هنا نعةرارزنب دعسان. هللادبع نعديجولا ترب لالهاسن ينزارلا ءالملان ىييحنلا نيصملان 4 ورم

 ٍْ 9 طايع تلوم نا مو ا ون ترمب 0 هدو ىتانب 0

 اغا 3

 نإا ةئملا تق
4 1 

 ا



 #4 0 لا 0 270

 « هتاورف حلج,الا ىلا قاحبإ وبا بامدق وةنيبع نا

 إ

 نبو رم نع هبعش ان: ر فعج نبدم اثينا ىثدج لبن+ نب دان هللادبعات# ينبطقلا رفمج ندمحا  انربخا ل َ

 4« (2) جط .. .١ 4 ةباجصلا ةفرمم باتكط 2.« + » .٠ .« صيخلتلا مم كر دتسلا )
 عهنبب عزقافهيبح ايملةيدلا اكئهيلعؤدل ىلا هلفدل عرق نفت مل دوس ءاكرش مت 35 لاق مدلولا

 *« ه-ارضا لاقوا نحل 0 ا ا م اوت سالعرش

 مح 0 ارا دانس الا عيب ثيدح اده# ىلع لاقامالا ا :اوهيلع

 0 ةيواعم يدج ىنثدح لاق يدز.الانضنلا نيدجحا يدم انثديولاب نيدمحا ْن . دمخ ركبوا «ياثدحإو

 هيلع هللا ليم, يلا عم تشم لاق امهنع هلا ىضر هلادبع نيرب اج نع ليقع ني مع نب هللادغاتث ةدئازأتت

 ةنكلا.لها نملجو نلخ ديل يسود اوهب.تلع هللا ل ءدَسلا لوسر لافةاشدانل تحذف ةأصاولا مسودلا او

 قر لخب ديل لاقمت هنع هلل ىضرا مج لخددف ةنجلا لهأ نم لجر نلخ ديل لاقمت هنغ هلل 0

 ث دج اذه# هنع هللا ىضر بلاط يا ن ىلع لخ دف لاق ايلعهلعجاف عبكشتا ملا ةنملا لها رم لجر

 : هول رتخااواواتسالا قب

 ا وخلا سوم « دمج انب ظفاملا ماحن نب ديبع ابنا قاخسا ن.ركب وا 4 اندح »

 هللا لص هللال وسر لاق او لاق هنع هللا ئذر نالس نع رغالا نع قداص ىنا نع لذكر ةملع نع ىروثلا نايم -

 «بلاط يلا نب يلع امالبسا مكبلوا ضوملا لع ادراو م وا .وهلاوةلع

 و هلو هع هللا ليصدتلا لوسر عم ملشا نم لوا نأ لاق هنع هللا ىضر م رانب دىز نع ةزمحىلا نعة رم

 قيديفلا ركب ابا 5 هيفا كلو دابا يصر هزدس دهمان مضر تااطنا نيىلع

 « غولبلا ل ابق همالسا مدش ا امالسا نيغل | اءلالاج للا لوا ناك هنعهللا ,ىبضر

 4 ينربخا د ْ ْ هل تحذف م«

 هيبحاضا ةيدلا انلث هيلع ودلوا هلفدأ عرقنف م كنب عرتميف[نوسك اشتم« ماكر شمتلا لاذ ولآ اذهب امطاَبَظ

 نيادازو 5 دي تدب قح ملسوهلا اوهلع تام يلا كو لاقدلولا ناد دجال رع 'ب عرقأف

 : ' * يلع ل لاقامالا امفرعاام لسودل اوهيلع هللا لص لاف ةنييع

 | له ةدئ اذا وجس

 ةاشانل تحيذف ةأرصاولا للوالا اوهيلع هللا ل ص ىبنلا عم تيشملاق ر ,اج نع ليقع دم نب للادبع# نع »

 نلخديل لاق مثرمع لخدفةنملا لها نم لجر ناخد لاق متركبوبا لخدف ةنجلا لها كلج جداول لاف
 * ميس * يلع لخدف |ياعهلمجاف تئشنا مهلا ةنملال ها نم

 لعادراو مكييلوااعوف سم نايلس نع رغالا نع قداطيفا نع ليهكنب ةملس نع نايفس انبدخم نب 6
 * يلع امالسا كلوا ضوخلا

 * حر د ىلع سان لوا لاق راني دز نع زمج نبا نعةيص نب ور< نع 4 ةيعش ِد

 يلربخا »» 6

 كينان ينس ناحل نينو نضع فيي النت
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 00# جر ةةاحشلا نر باكط 5 « سوا < شيتا مكردشتلا ال
 نورمت نع جانبا نع ةناوعوا ان' ب زنك[ ىربققلاليظان دايزأبلا:قاحسا نركب ونا «انثدح ١

 ةرعسلالا لأب دلايف ىب الود : متبا لاق لسومل 1و هيلع لا لص ىنلا نا امنع لا ىضرت نئابغ نبا نع نوم

 انندلاىف كلالوثانا لع لاتف غ رثكا ل قرم ىتخال لاق ةرخب الاواب دلا يف ىنالوتا مهن لجز لكلا .لاّمق

 َ «اءاجرخ مو كاس الا مح تبتلع "آلا قائلا فيَبلوَكناَلاَ عايلاو ٠

 رع ةيعشأس مابا دا نب مدا ء! اثني ةيسملا نب ميه ريان نا دمهم ىضاقلا نسما نب نمحرلادبع « ىنربخا »

 بلاط ينا ن يلع ةنبدلا لها ىف ةاناَثب دمك لاق قادم نع هلك ف ديزت ن نجرلادبع نع قاخساا

 «داجر خم لو نيخيشلا ظرش لع خيبت تدحاذه ههنع هللا ىضز

 نبي اغنع قازولا دم نيديعس اثينا ىتادح لبثح نندججانب هللا كنعاني ىنطتلارفمج ندمحا# انربخا 9 |

 هللا ىلضدنلا ل وسر تعمس لو هنع هللا يضْز رسب نب رامتتممس لوق ىقثلا متنا تمت (()زؤزليا

 تيدحاذه# كي بذكو كان ليو كيف قدصو كلا نل وطيب لعل لوني لو لاو هسيط |

 *:هاجر خم ملو دانسالا مص

 شم الا نع ٌشارعْن ركبوبا انن شن وننب دخا انن ظافس الا لضفلات ناابعلا انن ذاق نيلغ « ىتدخ »

 نما ىلا سو هل اوديلع هللا لص تأ تل لعل هنع هللا ىضر يبلع لاقلاق ىرتخإلا ىلا نغ ةزصن: ؤ رت نعن|

 تبومألا لاف وير دص ىلعه ذب عضوف لاق ةنىل مع الامءاضقلا نم يلعدربهناو باش لجرو هلا لوسرإبتاتفلا#

 * هاجر 1و نيخشلاط رش * ىلع مسيح كثردحاده#«دعب ءاضق قواءاضقلا قدككم اق هتلقذهاو ةاختلا

 ان سنو نب ىسيع اننا ىسؤم نب ميِهارْلا أبنا توران ف دفعات ذبلا ينسون ذنب هللادبع 6 ينربخا |

 ملح وهلو او هيلع هللا لص هللا ل وسر دع انا ائينلاق م مران دز نع لياخلا نأ هللادبع نع يبعشلان ع حاجالا

 هل وسر! لابف ةردكو لتس 20419 هنيظاا لص ّىنلا ثادحي لمع ننلا لدا ترم لجرو ءاجؤل

 ان انه ان نيننال لامف داو نبطيف ةأرما ىلعا وعقو دلو يف نومصةخم رفن هن الث هنقت هللا :ىضراإلع ىلإ

 ٠ بن رش ١؟ ءاراهدسب ة د دشملا واولاو ئازلاو ةلمهملا متش:روزإلا نب يلع ()

 * يلع هنيدملا لها ىّضقا نا تب دحت انك َهَئئاَذْبَعَن ع ةمقاعن ع ددزب ني نمحرلا دبعن :رع قاحتسا( يان عا# ةبعش

 تمس سات نب راهت تممنن ينقنلا مبطن زوزرلا نإ لعنع قاد ولا دمحسنب ديعس ان لبنحن  دمحا ف

 ب ذكو كضفب| نال و و كيف ق دص و كببحا نمل ب وظيلع اي لوقت ملسوهأاو هيلع هلا لص هللا لوسر

 «لاكورتم يلع وديغس يلب ( تاق ) حبحص « كيف

 تككشاف هبلق دهاو هناسل تبنمهللالاقو ىر دص ىلع ه ذب لسو هل اوديلغ هللا ليغ يتلا عظو 4 يلعنع »ف

 ظ *(م جيل دمب ءاضقيف
 دز نع ليلخلا نب هللادبع نع ئبمشلا ةررع حلجالا اينن الاق هنبدخ !ذهو نملوب نيؤئسيعو « ةليعناا ل

 هيلع هللا لص يبنلا ثدحت لمس نملا لها نم لجر مءاجذالسودل او هيلع هللا لص هللا ل وسر دنع اناانيب لاق رانا

 نينئاللاتف دحاو ريل أرسال اومقو دلو يف نومضتخم نابع للا لؤسزإب لاتف هرخعو سود او
 ا سمي ل يي لل

 25- 2 ا د .

 تهمرو# نت سيصل مسن ةييييا اني ةييس ايس ميسياس ١ مص 3
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 _ «() جلل "٠١ «ةيعتطلا فرس ةناتك و. * 4 ن9." "6 ضيفنللا مم كار تنللا وف

 ةسونيابعتتا لاق ة ةثفؤمو ىف نِمْؤَم * لكي إو را ملسو ةيلع هللا ليض هللا كونو ةلكاقو سنع 1لاق قيل

 ترضأآف ىل ثا ذنأ لاق نيحت هنع هللا :يْطر غفل نسوة هيلع للا لص للاي لاقؤ نماّبع ناناق كل 3 دعب

 * ةفانسلاهذعب هاجر لو دانس الإ

 نب دمت نب ىلع قديما ونا ان هنع هللا نطو ى دن للا دم نب ةزمس لمي. وا دحوالا ديسلا 6 انت دح دقو ل

 د ةعلت ايت وهللاولا ارامل هيك اع لوخ ىزازلا ماملب تمتس لاق ناطقا ئنإ و ْرَملا هباؤررم

 مك

 و 0 ا قو دف ءّطام

 هاج رخم مودائسالا مسيح ث دع اذهم تول و ناوك و لاتقلادبشد ميظع كلت ليفارس اولي يم رح الاو

 نا 5 كعس نب ميعاا نب بوسي اذن ىلا يتثادخ لبنخ نب دمحا نب هللاديغان ىعبطتتلا رقعج نب نما 0 ا ريخا ٍِظ

 هللا تاذ' ىف شخبال هلأ هللا وفايلعاوكشال. سانلا امحا لوقت هتممسف ابيطخانيف ماَتف ٍلسو هلو هيلع هللا لص

 » هاج رخم لو داننسالا متخصص ثيب دح اة ه# هللا ليس فو

 "3 ا نيملسملاز وما !ضعب ربخا ناك هنا نيحيحضلا يق هرواك ةمتل ينآنب بظاعح نع (1)

 لخ دن ناك و يلع باب زيغ دحتدملا باونا للسؤال اوهنيلع هللا ص اكوؤسو دسؤ ةنهؤمو ىدهب نمّؤم
 هللا انزبخا دقو سانعن !لاق يلعهالوف هالوم رن 5 نملاقو ةريغ قي ّرط هل سبل هق رط قهوابنخ دجسلا

 علطا هللا ”لعلرمما لاين لاقو "كل ذ دعب خهيلع طخس هلا انريخالهف ة ةاجنملا انفال غر هؤتلا. نتا قلا يف

 * سيص# متثش :ه8'|ف اولمعالاّمفر دن لها لع

 نع , يبالويل ز دب' غوب لثسو هلو هيلع هللالص هللا لوس لاق يلعنع اصلا ع نعنؤعىلانع # ردم

 * (م) ثيدحلالفا رسناوليثاكيم .رخ الاف لي راج اكدتحنا نيع

 ديعتسيلا نع ديعسيبا تنم تاناز نع ةزجمن ضظ220 « ناحسانا»

 نعانلااعبأ كوت هةتيدفاطل ماتف لس و هل اوهتيلع هللا لص هللا لوسر «ىلا "شانلا:تلاظيف نا ' يعيشلاف

 : ل ليل ها رط و واجد جنا لخ دي ناك لع بابريغ هلا باو ونا'لتنو هلا ةيلع للا لض هللاكوسز

 0 سابغن | لاةيلع هالومناف هالوم تنك ل سوفلا اوةيلع هلا لص هللا لوس لاقو سابِعْن الاَو هرتغ قثرظ

لق يفامرلعف ةرجشلا باحضا نعىطز ةنانارقلاّيف لجو ع هللا انبحتا اكقو
 2 مولع :طخيس هنأ ان ربخا لبق مم ق

 - نو يرسم كا هاراببا كارب ا تنك لاق(١ ١)همنَع

 ْن شك نإ نمش نب ايل نعئزاصتالا ةلاوطوا رمغت ن نمحرلا دبعنب هللا دبع ىأ *دح نا قاعات | نع

 ظالؤسز ىلاجمانا كلاطيا نت كع يش لاق ةنغدشا ىضرىر دلل دعس لأ خ نءديعشى ا يس تن ”زنغ ةرخ

 : لك يلو تناةهل لاق و قفياخ تناوالا.شذاذا تال هلا ينئدقإ لفيلا هال قم زاهد نوكاس ةل قاع

 0ض)أ011001111111ذذأ0أ'1ا111'1زا]ا#زا] ا زا]زا] زازا ا]زا] 1 ]ذي] 11

 ل تالي فو هللا تاذيف نفيا هنا ةللاوف ”طاركتنال
6 
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 «0ج» / .. ةباحصلا ةف ريم براتكإ» « ع : «.١ صييخلتلا ممكن دتستملا ا

 انالف مو هلآز اوهبيلِع هللا لص هللا لوس مل < شياب نإ لاق ىيحب تنل ةيفصل ىلع ءاؤخهايا اهاطع افانالث |

 لاقو سابع نبا لاف هنماناو نموه لجر الاه: بهذنال لاق و هتم اه ذخ افهيلخ ايلع تميف ةناوتلا ةروس:|

 هللا لوس لاف مهم سلاج تو: لاق ةرخ آلاو:ايدلا يفئنيلا وبمكيا هيعونبل لسومل اوهيلع هللا لض 35
 ىبل و: تنايلمل لاف !واف ةرخ الاؤايندلا ف ىنيلا وحكي لاقفوب منم لجر لجردل لبقاو نو هل او هيلعا لص
 ذخاو لاق !منعةتلا يضر ةجدخدمإ سانلا نزرم مل نهرو 0 نءالاق ةنرخرإلا ىءاندلا ىف
 مسلم 0

 نهدي هيلا ديرب اعا لاق نيسحو نسحو ةمطافو يلع ىلع هعبطوف تاج د لع هللا ىلص هللا كورلا

 سوه اوهيلع للا صدا لوسرب بر ومر. نوت 0 لاق هناكم مااخسلأ

 لاتفاق إ_بوهلاو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر هنا بسحن ركب واو لاق اق ملا يلعو هنع هل ىضرازكي و اء

 لخ ٍدْقر كيد قلطن اف لاقفكر دان( )وسيم رشي و قلطنادق لس وهلاار اوهيلعدللا لصهتلا ي لأ ىلعهلل انف 3 ىابأ

 رولي . هو لوم 1 وهيلعدسلا ىلبم لاين مرت ناك لك ةراجمل ابىر هنع للا ىقر لعل اوجو ريل هعنمأ

 روطتيال كبحاص كراكو م كل كلبا اولاعفهبسأَر ن ع تيشكا مث حبصا.ى د هجرخمال بوثلا يف هس أر بتادقو - ”5

 ليسوا يي ل ء.إ لوف كلذاب ا ادقو روضتي تناوهيمرت نيو

 يلع ىبفالي اموندلاو !وهنلع هللا لض ىب :!|لاقف لاق كيم. جرخ ١ يلعدل لاةف لاق هعم سان لاب جرخو كيم ةوزغي

 5 بهذا ن ,ا يخش. ال هنا ين ي دعب سيلوناالا ىسو# نم نوراف ذةلزبع .ىتم نوككنا ىضرامإ هللاتق

1 

 ١؟سوماقلا تءاصدب ' حرصا< ةكعرك,نوميمرت 00

 اجهابا اهاطعاف ايالث ةيأرلا ضه من هينيعيف كتف: رصبم نا 0-1 اوهوءاؤ نحط. ىحرلا يناولاتف يع

 0 يع تق ىلا رسام لاع هيلع هللا رد فايل رس تمنع اخ ند جيب مخ تن ةفضبإ

 لاق ةرخ الا واين دلا ىفىنيلا وب كيا همح يني لاقو هنماناو ينم وه لجزالا اعب به ذبال لاقو هنماهيدخ

 ةرخ الاواينبلا شويا بو مهمل جز لج لعل ايقاوءلساو ودل اوةلع لا لص هلال وسر امفمبعم نيلاج ىلعو

 لها سحب ىلار .عنم به ذيل هللا دي ربا كإقونوسج ور نيج ةملافو ىلع ىلع هييضوف هب قل لسشوالا اوهياع

 نوما نبا فوك ترم ناكو هناكم مان هيلو هلو هيط تا !ص يبنلا بون ثيلف هسفن يل اء يرجو الا عب 3

 ا وهل او هيلع هللا لص اص ملا لاوس اولا بيرح زكد وناو مان يلعو ركبوا ماج لسو هلو هيلع هلا 6

 ىدرب يلع لهج وراغلا هعمل 1 وا رثب ومن قاطنا دق هللا ىن نا يلع لات هللا ىبن اب لاف
١ 

 اركيحا سنو راوضتاا تناو هيمر نحو روضتال كيجام نكد مثلك أولاهف ةسأر نع 02 ٍ

 رم م لود رميت نان 4 و.ءاجيك اق نملعل م دج انك طسودلو نجطي ىلا يفأ

 :| هعيلع ملا ىلاص» يالا باث سياف هنيفن لعي نشوان نال .بطت كن بطرو تييلا لها نسبجرلا:مكنع ْ

 هللا ليم هللا لور ذخأو ةمم دج ديد نم !نمدوا يلع تاكو ةرخاالا واني ٍدلايف يدلو تنأ يما لاتقإوبأ

 قبس ب رضال برشا أود دقو يصح رجم لطب ار طنا لسشا وخدام 0 راججلاب

/ 

 : ىم وكل ذا 05 نقدر ,.الاَ اعف ةف ىلع ىبف دا ا وسب , ةونغفف مصمايوبط هالسقا ا 5 د عيفورلكرتلا



 5 40ج) ١ « ةاحصلاةفر مب انك #« و # صيخلتلا مم كر دتسلا

 هارت كلهتمنصف هتبصا رثاطلا اذهتلاةرثاطلا اذهامنعأ ماب مسودهل اودع هللا لص هللالوسر لامف

 ! لاف ايلا برضو رئاطلا اذه ارم يملك 1 ؛ ىلاوكيلا كاسح ىنثجوبللا لسوهلاو اوهللع هللا للص

 يلعاذاف تبهدف راصنالا نمالجر هلءجا مبللا تلق بابلاغ نعراتلا نم :"ايزوهلاو اوةيلع هللا لص هللالوسر

 تايلا ترض نا بلارق ياعم كش ح اتي ةجاح ل لسوهل "١و هيلع هللا لص هللا كسر نا تلق تابلاب

 هللا ومر ناتلق تابلأ يلعاذاف تبهدف راصنالا نم الجر هلعجا موللا تلعف بابلا لع نم رظنا سنان اقف

 هللاىلسص هللا لوسر لاَعف بابلا بريض نا ثبلا ملف يب اتم تق ىتح تن ةجاحن ىلع لسوهل 1 وهيلع لل لص
 لاف هتلخ داف تره ذفراضن الا نموه سبيلهم وقبحا لجردواب تسلفهلخداف بهذا سنا ب ملسودل او اوهيلع

 حاجملان ١ دم ىلاق انميرجالك اذ مسؤل اوهيلع هللا لص هللال وسر يد. نيب هتعضوفلاق ريطلاهيلا برقسناأب

 همقتادخا معا الواذه يناقمدمب ايلع صقتنا النا ادبعهللاب ىطعا لاق من لاق كنم رضحع اذه ناك -

 * ةبحو هل تدنعا الا

 ىتادخح لبثح .نيدمجأ نب ّللادبع انبةيانك ل صا نم دادنب ىبطملا نادم نرفمج ندما ركبوبا« انربخا »ف

 : كر ةعنت هأن اذا سابع نءادنع نيل قا لق نود نإ وراتب يعاب وناان ةياوعوا انيد دامح نب يبيح انيىلا

 (وهؤلاق مكعم م موق اابالب سابعا لاف لاق هال يع ني نم اننوأخت نااماآو اغم موقت : ناام| سابع نئااياو لاف

 قاوعقو فتوفا لوقوهو ضفن ءاج لاق اولاقاهىردب الفاو دحتفا و دتاذ لاق ىممينا لبق - دثمو

 نشب الاس سودل اذ او اع هللا لص ينننلا هللاق لجرىف اؤعقو هريغدحال تسيل لئاضفةرشععضب هللجر

 هنأ اولامف يلع نبال اف فرشتسم الف رشتساف هلؤسرو هللا هبحنو هلوسشر وهللا تبحلا دنا هللا زخم الالجر
 5 ١

 كيلاوهلا كتلع حا ىتنج مهلا لاف كلهتمزصف هتبصا ريطت لاق اذهامنعا م اان لام لسودلا اوهيلع هللا لص

 اذافراصنالا نمالجرهلعجا مبللا تاّمف بابلا لع نمرظنا سناايلاقف بابلا برضو ريطلا اذهنم ىلا و

 هللا لص .هللال وسر لاف بابلا برض نا ثلا مفي اقم تق ىتح تا ةجاح لع هللال وس رنا تلف بابل لع

 هللا. وسو نا: تلق بابلاب لعاذاف ناصن الا نم الجر هل جا مهلا تلقف بابلاى ع نمرظنا سنااي ملس و هل اوهيلع

 هيلع هللا لص هللال وسر لاف بابلا برضنا ثبلاملف ىلقم قرع حو ةجاح ىلع لسودل ١ او هيلع هللا لص

 لاقذ هتلخداف تبهذدف راضتالا نموه سبل هموق بحا لجرلواب تسلف هلذدا بهذا ساي لسو هلاو

 هللا ىطعا لاق 5 من لاق كنمرضحماذه ناكسنااب جامل ن دمح لاق ًامرجالك اذ هتعضوف ريطلا هلايرق سنا

 «طقاسث بانني ميهار رثا(تلف)#هبجوهلتنشاالا هصمتن ادجأ عمسا الواذنه يقم دعب ايلع صمت اال ناادهع

 سايعنبادنع سلام يلا لاق كوميم نب ورم انبجبلب وبان ةءاوعواان دامحن ب ىيحمانث لينح نه دما ف

 ءاؤلاقاولاقامييردنالفا ودحتفا وءدتباف لاقكممم وقا لب لافاني ,واخمنااما وانعم م وه ناامااولاتف طهرذ رةعسل د هاناذا

 هللا لص ىنلا هللاق لجل ماد تسيل لئاضف رشع عضل هل لجرىفارمقو فاوفالوشو هبوب ضف

 نبا لامف فرشتسماملفرش رشتسافهلوس رو هللا هبحبو هل وسرو نبا بحادب| دبا هنا «زخمالالجرناسبال وهل وهيل

 ىلع هيف



 انني سا ني نس ا يضل اء سي جيبو تضل وين
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 تسكن خلط اص ضن نيب كاف تنين تل نسوا

 0 «ةافا سبك 00 0 ا ع نمل علا دتللا و9
 ءاجمت ا ىلع مسوملا او لع هللا ىلض هلالوسر نآت اقف هع هللا ىض ول ء 2 اش م الكر هلغحا ٍ

 لخدف مينق لسوف اوغياع هلاَلص كلالوسر لاف ءاجم ةحاحّلع لوالدي هللا لض هنالبسر ناكاتف

 كبا معزي سنا درب تارك دا 1 دا ىلع 0 اوةيلع هللا لض هللال وسر لاقف

 لاف يىوقنم الجر ن ذوكينأ كهف كءايد م مل را للا ا لع كلم املا ةحاحّلع

 «هاجرخمملو نيخبشلا ط رش لع ء حيد ثيدح اذه# هموق بحدقلجرلانا 0 اوهيلَع هللا لص هللا كوسر

 77 دما ديعس يناوي ع٠ نع ةاورلا تسمل اسف نيثالثى |عةذ ان ز هاك نم ةعاج سنا نع © هاوزدقو

 ندم نب نرسم ا مسا الا وبأ نوماملا ةقثلا(هب ان. دح اك ) ظافلا5 د انز سن نع ينآنبلا تب 2 و

 ريثك نب ديبع انث ةناتك لصا نم ةفوكحلاب ىنوكسلا دلاخنب ةياعن لضفلا نأ دمت ْن لدعمسا .ن َنيسحلا

 رم نب هللادبع ان ىرضملا ناملسنب هللادبع نب دمحشان' مساقلاوبأ (دخو) سيال“ نمنرلايعانن ىرضاملا

 هنع هللا ىضر كلام نب سانا ىنانبلا تبانانن راصقلا ىرصبلا تباننب ميهاربا ان (الاق) طاصنب نابانإا

 هصقنتف هنع هللا ىضر ايلع او رك د ىتح ثرددحلا ىنرخل هل باكا يف هدوعب جاجمملا نب دمت هاناف ايكاش ناك

 بلاظ ىنان ىلع صققنت كلارا الا جاوا ناااب لاف هودمقاف ينودعقا اذه نر سنالاعف جاوتملا ن دم

 ناكو هدب نيب لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وشر مداخْت كد قلاب لسوهل اوهيلع هلال ص ادن ثءن ىذلاو

 تءافىو مويا كلذ ناكف راصن الا ءانبا نم مالغ لسودل ”اوهيلع هللا لص هلال وسر يدننيب مدخم مو ولك

 ملسوهل اوهيلع هللا ص هللا لوسر ى طنب هتعبطوةريظا سو هل 58 0 213 ةالوم نعاما

 هتلع هللا لص هللا لوسرنا تقف ءاج مث ةجاحىلع لسو هل او هيلع هللا لص هللا لور رنا تامف يلعءاخل داس الا

 هذهنا لاف يلع كتسحام لاف لخدف حتتفا راسو هل ار اوةيلع هللا لص هللأل وم لاتف# 0 ةجاح لعرسو هلا او

 كءاعد تسعدموس لالو رات تمعنءامْلغ كنجام لأَقف ةحئاح 3 كامعزب سنا يندر تاق تل 6

 1 | تكدتاو 0 شايع 50 0 0 يا" 0 نوكتا تم

 أدمن نيزك نام نااار 5-5 انامل ا

 3 «ةئيفسو دبس ياو لعنع ةناورلا

 ل نع رادع انريعك ن ديصان ةلصأ نب ةقوكللب اوراكل نإ نسما مساقلا وباةثثلا4 اندج 9
 .ناىف انلاتبأ 5 تل نإ ميها بأن (القز نايأ نعرمتْن هلل ادَنفاَن نيطمانن اس 0-6 4

 5 لاتفجابحلان صمم العاو را تح تيدا ىرْقل باذحلا يقمذ - : حاولا ن دم هانافابك اشن اك اننا

 هيلعقتلا لصادمت ثمن ىذا وبلاط ينأن لضم لا راالاا املا ىاانكامق هوذمتاف قوذفتا كهل سس

 | هتلآص ىبنلاىد نب مدخن 1 موك ناكو دن ني ماس ودل اوهيلعللا ِّض 0 ا و

 هللا لورا 'ىدب نيب هتمضوف درك نا ماج تءاؤ و مع كلذ 3 نأ كف راضتأإلا احا تام م هنلع
0 

0 - - 



 نتج : ينلا بضغا ذا

- 

4 200 1 

 لاق 0
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 4 يداهلا اناو را هللالوسر ىلع

 3 5 كك صح رعم كابكؤي» >4 هد 16 صيفللا مم كار دتنتلا

 2 لج نال 0 هيلا لص هللا لوو لل اه مرق لكل وراذنم

 | 52 را : ْ * ةاج رم لو دانس الا عنيص

 ا نوب انثنيعط نبى انثىسل ايظلانامع'يبانب رقدجانن ىضاقلا مركمن دما نب مركم ب انثدح 9

 ملسوفلا] او هنلغ هللا لص ينلاناامع هللا يضر ةملس ما مانع ىروثلا رذنعنعلوخم نعرمج الادابز ذن رفعجانل

 1 يمرر جبل ل دج لم مسوس يوتا "ننطظا خا كفاك
 »+ هاج رخو دانهالا

 يزاصنالا سوا نيديمسدنز واانئىحانرلاءاوملاىبا نب ركب ونااندادقبب ىرقملا ىبحينبنامعنيدحا «يئربخا
 0 ودل او ةيلعللا ىلص هللا لوسز تمتسسلاةيلغل كنبخ دش اا منال ل لجر لاقلاةىدبنلاناتعيف نب فوعانت
 ا احرخم م ونيخيشلاط رش لع حبخحص ثردح اذه# ىضفن ادمفايلع ضغبا نمو قيخادشاوت بحا نملو#

 اي م "انف اهضاالا نا دييعس نب ذاحمشانن قسوم نن رشنأبلا قادنسا نب ركبوا 4 اندج »

 0 دا لاو ار نب هللادبع و صاع ذوسالا قي يفا ىت”دخ لبنح نب دا .نب هللا دبع ان ىميطقلا رفعج

 يم هللاا لسوهل آو يلع هللا لص هللا لوسرلاقلاق هينا ترع ةذءرب نبا |نع ىدايالا ةعسر ىلا نع
 ع 0 ناالا لاف مهم نوكت نات حضائلك و هللا ل وسراي منم انلقلاق مه هبا ينريخاوىناككا نم ةعب را

 * هاجرخم لو لسم طش ىلع حيبتص ثيددخ اذه# تكس م مهتمايلع نانا لاق تكن

 بوقعي نإ شنو نإ ديمجو رافصلا توبا نب دمحا:ن. دمت للادبعونا أنا ظفاحلا ىلع. وبا « ىث دح 9و

 نب. ىيحب نع لالبن ناهس نع ناس ن.ىبح انبيلا انب ةبيطيفا نن ضايعن دمجان دمحجاشت (الاق) تايزلا

 هللا لوس رلمدتف لس هلاو هيلع هللا لص ةيارلؤسر مدخل تضخ هم قاصر كلام نب سنا نع ديس

 ميلا تلف لاقريلغلا اذهننئملك أب ايكيلا كتلخ حاب ةيغالادلا لاتفيوشمع خف رف سوه اوهيلع هللا ىلص

 هلوخلا“. 2 7

 تيس و تذك نب 0 * حبك ا يداها ايا ددتلا لسو هلاو هنلع هللا لِ هللا لوس ريل اعلاق داه

 ملسو هلو هيلع هللا لص ىلا ا ةملساما نع يروثلارذنم نع لوخم نعرمح الا رفعجانب « يسال نم

 « هيف لككر فعجو ئدعنبا همعاذقو قنورقشالا (ثاق) عطب نع ريغ هنلكي انهدجأء تجلب ضغاذا ناك

 هللا لؤؤتسر تسممس لاق يدل كبح دنشاان نايس لجر لاق لاق امتع نع وغانب  يراصنالا ديزوبا»

 006 3 قضشادهفالع نضفنا نمو قيحا دمفاملع ليلو لوقلسو هلااو هيلع هللا ليط

 واقرا باك وس انا امفاتس ةيلا ولع نو نإ نع ىدايالا ميسر يبا نع« كءرش »

 ْ تال ا« ةعمر يبآل 00 جرخاش (ثلق) م *مهشايلع نإإلا لاقمميبحمدنا نىربخاو

 قات ضاع نيدما ن نيمشانث (الاق)تايزلا نون ّن ةيمحو زافضلادجا نيدمح انب ظفاحلا لعوا « ىنثدح .

 1 اوهبلع هللا هللا اهيا مدخأ تكونا نءديعس نب "ىبخم نعل النو ناملبس نع ناسخ نب ني

 | نم ااخجؤمل تب مهلا تلقفريطلا ذه نم نملك أيكليلا كنقلخت سحاب وت اميل اقف ىوشم رف هل دقفرلسو]|

 راصنإلا



 تم

 ب

 « ()جا» . م« ةباحعلا باتكةنرممإط -# دهزط 4« صيخلتلا مم كو دتسلا و
 ليه اكلا رشن نت .قاحسا انث ىوسفلا ىلع نب نسحلا اث نادمهب ظفاطاهيبع نبددمسا رفمجواب 4 اًندح الأ

 نيقفانملا فرعنانكاملاق هنع هللا ىضر رذىبا نع ىلدجلا اي و انك

 حيحص ثيدح اذه « هنعّللا ىضر بلاطيبا نبيع ضغبلاوتاولصلا نع فلختلاو هلوسرو هللا مهب .دكتالا |
 « هاجرخ لو سم ما

 نيدمحا رف رفمجوا اني ىدلبلا نوراهئب نامنلاانن ىراخبب ىهاشلا مامالا هيقفلا ىلع ندم ركبوا « ىتدح 9

 نامعن نمحرلا ديك ممتن نامع نب هللادبع نع يروثلا نايس انن قاز زولادبغ اني ىنا وحلا ديزي نب هللادبع
 ذخ آوهو لسو هلاو هيلع هللاىبص هلل لوسر تءمس لوقت امهنع هللا ىضر هللا دبع ننرااع اه دي

 نم لوذخمهرصن ترم روصنم ةرجفلا لاق ةرربلاريما اذهل وق. وهو هنع هللا ىضرن بلاطئلا نب يلغ ميضن

 هن هاجرخمإو دانسالا حي ثردح ادنه *هئوص امدممت هلدخ

 3 نم نسأو نإ عرس ا مد ندع ندرك ا انن ظفاحلا اخي َ 00 7

 يرالا لما ا لجو نع 20 ةطافا اتق هل امالربت ريقف دهون يبان ىلعنم ىنتتجوز

 «كلعب رخ "لاو كوا هديل نيلدر راتخاف

 رح نب نيمحانن ينال روصنم نيدحتنب نحرلادبع اناا ندحا نينا هرم 4 انيخا ف
 تنااعا يلعنع يدسالا هللادبع نب .فابغنعو رمجنب لاهنملا نع شمالا نعدوسالايبانب روصتمانب رمشالا

 ؛ : . ْ : ةرربلا ماما: 5

 نيمفاملا ف رعن انك اق وح ىلا نع ىلدحلا للادنع يلا نع نع ملسمنب سبق نع كر وي رشل نب «# قاحسا 9

 «بذكلابمهتم قاحسا لب (تاق) (م) طرشي «يلمل ضخبلاو تاولصلا نع فلختلاو هلووسرو هلا مهنكتاالا
 راج نع نامعن نمحرلا دبع نع ميثخ نبا نع نائم ان قارا ها ىارحلادبزت نب هللادبع نب 0 د

 دمجاو عوضوممللاو لب و لوذدخ هرصن نم روصنم ةرجفلا لت و ةرربلا ماما ىلع اءوف سم

 ش ء « كت رعم ةعس ىلع كليجا اك باّدك

 ان سنو»نب عجيرتساتلا ىذمرلا ةيناينست دجأن دمت ركبوباانب ظفاملا مزاديلا نب 0 وا ايدج ع

 للالودر ان ريقق وهو يلع ميه وزن ةمأراف لاق ةريسهيبا نع اصف نع شمالا انن رابالا صفح وأ

 (تاف) ( م خ ):كلمبرخ .آلاو كوا انهدخا نيلجنر.راتخاف ضرالا لها ىلا ملطا هللا نا نيضرت اما لاق

 ْ * مب رس لع عوضوم لب
 ةمطافتلا# سانعنبا نع دا نع حبجنينا نع اعمل قاورلا دع اني اص ن  مالسلادبع « تاصلا وبا »

 ْ 1 هب ذكر خآلاو ( م خ )هءوحن ركذف هل لامال لئاعنمىتتجوز

 نإ دوصنم ان رقشالا -نشح نب يضح ان روصنمن دحن ب: تلا دبعانب كاهلانب نابع م« انيجا >
 موق لكسلو رذنم تنا اما يلعنع ىدسالا هللا دعنا دابع نع و رمعنب :لاهنملا نع شمالا نع دوسالا ىبا

 نك . 1 د

 »8 ةرربلا - 00 ص
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 قي ايدلا يفديس تنا يعاب »

 ا

 ملص "اوم عمسس هوبا يسمي

 050070--7 دعا وصيييص يسن 2

 _«0ج) « ةءاحصلاةفرعم باتك ف «مط «  صيخلتا عم كزدتلا»

 رظن لاق امهعّللا ىضر سابع نبا نعهللادبعنب هللا ديبع نعىرهزلا نعرمعمأببا قا زرلا دبع انبلاق ره زالاىا

 هللا بيبح يببحو ىببح كبييح ةرخ آلا فديساين دلايف ديس تنا يلعايلاتف يلعىلا لسو هل او هيلع هللا ٍلصوينلا

 مهعاجاب هزالا وباو#نيخيشلا ط رش ىلع حي «ىدع كضغبا نلبي ولاوهللاودعىودعويو دع كو دعو

 يناولملا ىيحمن بدم تممس لوقت ىئرقلا هللادبعابا(تعمس) * حي ميلص ا ىلع وهف ثي دحي ةقثلاد رفتاذاو َّ

 هز وب ناك الق نيمسن بح 5 , دحلا اذ دادغب لها ركا ذو ءامنيص نمر هزالا وا دروامل لوقت

 هزالا ونا ماتف ثي دحلا اذه ق ازرلا دص نعرك دب يذلا ىرواسيللا باذكلا اذهنا شارع :1يف لاق

 قازولا دبع كب دح فيك هللا“ هأن داو هن رف دخلو همابقو .هلوق نم نيعمنم ىبح كحضنابا اذوهلاَتف

 تجرفن ةديعبهل ةبرقيف بئاغقازرلا ديعو ءاعتض تدعوا ركاب اب رعالاتف كريغ ب بد اذه

 هتع دوايف ءامتسلا هعم تف رصنا وهنع تبتبكو اهم هنن 7-3 ناسا نخ يمإ نص ىلأبم هي هلا تاصوايلف ليلعاباو هيلا

 هقدصفاظفل ثب دحلا اذهم هللاو ىنث دف ك ريغ ىنم هعمس ل ثي دحب كل دحا اناف كّتح يلعب جو دقىللا#

 ه هيلار دتع اونيعمز. ىبيحب

 ان لم نب ى يح انت ليعمس ان نب دم اننى سربلا تاعلسنب ميهاربا انث بوقعينب دم سابعلا وبا  انن دح إف

 هللا لص هللا لور لاق لأق هنع هللا يضرر ذيلا نع ةبلعثن ةيواعم نع يميقفلاو رم نب نسما نعيفريصلا ماس

 كعاطا نمو هللا ىصع دّمفقاصعن هو هللا عاطا دّمف ىنعاطا نم هنع هللا ىضر بلاط ىنانب يبل لسوهل آو هيلع

 | * هاجرخم مل و دانسالا حيحص ث دح اذه#«يباصعدتف ةلازمع نمو ىنعاطا دعف

 نب رام انثىملسالا لعب نب ىيح انث ةبيش ىلانب مسلقلا انث قاحسا انو رعىف ريصلا دمسنب ركب « ان دح 9

 هلو هيلع هللا لص هلال وسر لاقلاق هنع هللاىضر قران دب ززنع فرطمن داي زنع قاحسايبا نع قيزرز

 هناف بلاط يبا نب ىلع لوتيلفيب رت دعو ىتلا دلما ةنج 0 توعو يتايح ىيح نا دب رب نم لسو
  هاجرخم لو دانسالا حيحص ثيدح اذه» ةلالضف يلخ دب ناوى دهنم مجرم نل

 « انادح »
 هل اوهيلع هه لص ىنلا رظن لاق سابعن !نع هتلاديبعنع ىرهزلا نعرمممانا قازرلا دبع ان 4 ىهزالاوا
 اودعو ىودم ددفو َتابيبج ىببجو ىينح كيبيح ةرخآلاو ايندلا يف ديس تنا لاف يلعىلا لسو

 منضولا نم ديعبي سيل ركتموهف تاقت هناور ناكاو اذه ( تلق )( م خ) ىدمب كضفب !نل ليولاو هللاودع

 صهزالاواوهيلااواحر يذلا قلملاو نيممن اودججال هبه و فتن : نارسجبمل وا رس ا زراادع هبثدح ىثيالالاو

 ثيدحم كيدحاانا و يلع مح بجودقلاقهتعدواملف لاقع امنبم لاهل ة ةءرق ره نا زرلادبع قفارهنارك ذة

 « اظفل ثيدحلا اذ لاو يدخ كريغينمهعمس مل

 نبدز نعف ر اطمن دايز نع ّناحسايلا نعقيرز نيرامعاني يعاسالا لمي نى ان ةببش يبان م م.اقلا »

 هثيدحلا بلاطينان « يلع لوتيظ دلل: ةنج نكسب و قوم توم و يتايح يمت نا دارا نم اعوف نم قرا
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 «برقا ممضولا ىلا وهف كيكر ظفالاو فيعط هخيشو كورتم مساقلاو ةحصلا هل ىتأ (تلق) حي
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 00 مولا ناههمشا ةرسكانك# 4039 عيش را
 : لبس ةجارضنأبا رح 0 ةقودو ذبل مج ندب ككدشل دق لاق علا: ةن لمان نشيغالا نع

 ١ تايغلايلا نفل كلو'لوش ظفاملا بيحب تسد نب لل اه تمت لوقت راقت رم ماقال هلا

 ' | هللا كمر كوش ام'هلخ تقف تف جرح ايلف هنسيلع سف تقلا يلا قلع همم نو نيعم نبيع لخ د لاف ىورخلا

 1 هللا صيتلا نع * سانبع نبا نع دعا نعرتمالا تبدح يوريفلا هل تلتف قوص وع لاقق تاعااينايف

 57 يلا نع ىذنفلا كاذا ده وراق لاثق اهباننم اهتانلف طلاقارا تر رق اهئات لع للا ةنتدعتلا لسور ودلع

 ١ يساين «تاضلأوتا هاو شمالا ْن ع ةنؤأتم

 .: تأيف ةتدلا ٍمازأَخ ند اهبان لوا 0 او ةيغ هللالَض اور ل هللا يضر سابع

 لإ 2 0 ةواعم نا "نر 2ئؤزملا ت تاصلاو:أ أننا دخت م6 5 نيس لو بابل 1

 ٍ : ا هظفاح نومامدقتا ن نمحرلا دبع نب مفنب نما

 مانالا قفار امنع 6-0 درج 0-5 ىئىرو“ هلا خا ماتت ثا 0 - ندعم 5 كثندجباب ادلَو 4

 نت: هللا تخل ني حا ان ب .انخخ لصا ٌقمداس قذلتلا نوراملاوب تاهنلا ف كح + بأ راو در رات لادثلا نءاعلا ٍ

 م قياناتعد نع يرش نا حس و للادي نعي وألا ناين ق'ررلاثنع ان“ يا ايلا 3 9 1
 3 : 1 0 0 الور تلمس لوقت © هللادع ن راج تعمس لق 1

 م 1 ْ ٠> نابلات لف 0

 ا 8 نا ع -- دنع د 0 روسو 3 بالا 7 1 ١ روما

 : هش 0 ءاه هيو ()
 او هس ص بل 2

-- 

 ٍ ةلامإل وايل نب تزد دقيبلا تل 3 852: 5-5 12 هادا لا 00 مهلا يا 0

 تالا لا ع نعم نال ت و ' ةرالج علبغلا# 3و *ةق 00-0 نبش ثذج دِقْلاَتف 9 يلع املأ“

 دبا ا"( انابو 1 لاق 9 «ةواعم نان ا ئدّيفلا ا اذه ىور دق َلاَثف لبلاةبدمالا ثيدح 0 7

 2 ةيواعموبا 53 يديلا نس رنا يجند ١ مهنا لاق#اذج تاّطِلاوناان فن نسل ان ىرطتلا ا

 . [ىدببا نوزام نيناهنلا يد ارابع 'هيتفلا لافتلا ندم (يثذِخ) حض واتسإب هاش ثمل مالا لا لاق
 ٍز ليه دبول ىروتلا نآيلسا امدح قار رلا ديعانلا ميار ادب ين تادبع ندع هبابك لص 31

 لوقت ملل اودلوسا لمت كود !تءمس للادبِعَن راييؤجبسا ئببلا ناين ,نمحرلا دبع نع ميثخ :ْنا

 "| نمهلاتماو اذه“ ةحييضت قف ذنأ ًازعووكللاب 3 بجعلا (تلق) تايلا تأ خلا قارا ن ف ام اما ىلع ملقلا دعانا
 1 « تاذكل مدا ذهبلاو ليطاوبا

 + اب يرظنلا بقت دقات 0000 ىيحتاناي ا اننالا ركام حب اذ لج

 7 0 3 ْدِهاَح ن عل ةيواعمونا 3 يدب ملك رفعت يا أ ىلا مووت ْ



 00 قاقي ءاع هللا للص ْ
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 : عدل اوهيلع هللالص يبان للا ثواب عنا عاججالا اذغب ره كعق ميلا عم كا منازل كا للا 1

 طآبسأندانتلاةحلط سو رمان رصن يدمي ناش ن , اص نيدمش( ان دح ) ئضاقلا ه ةركذ امك سب د |

 8 اوم ثدحد م يات ةقالاقئورللا تملا 0 وقى ىرودلاد ب

 : ال 0 2 كبعهس - يضل الا رمت 0 يدا 0 تعمس 5 1

 ١ ف نفد قا نو همَلع ثراووهمت ناوهيلوؤهوخال ىناهّللاو تومأ | تح هيلع لتاقآم ىلع نآلاقال لتقواتام ظ
 ' هل او هلع هلا لح يبلانا سأنعع ا نع دهاج نع مدح نعد نع لبيك ن ةملس نب يبحر 1 14 نع »

َ 
4 0 0 ١ 

 ١ نفاع 00 00 1

 ل 1 د 3 اس ا
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 0 000 - ١
 ل 2 االهحبرم ا ج1 2 “ 2

 "و 3 م بالا 6 1ك ةدفلم 5 يل دنا
 0 6 ل

 [لماني بالخألو ءالوابوا نإ اثرا "| تارأبلا لاقفاذه مثتلوق هلرك ذو لوقت يضاقلا احس

 لا كامب نع رصننا
لآ امهع هللا نضر سابع نأ 0

ا لوو ةابح فلوق لع تراك 
 : / لل

 0 ل ا ا ا ع

 ا م يمدن قحا ن :رفهملع ثراو و

 1 0 را وا ب 0م ل هاد و

 | هن فا دس يبا نانا يشر ساعا ع دهاج نع ةملس نع ةسأ نعيبا ىنثدح ليبكن ةاس

 0 0 اا ل م 6-5 او

 نزالا دب كملو م لأ يوركلا مب ا دبع نب 36 بوعي 0 املا , 4 مي 31

 1 ا < نبا يع دهاع نم شم الا نع ة داسو انرلاص

 00 اا

 000 )ا ا

 ثروايلعن ذأ يفد جشم لانا فالخإلو ءالولابوا ةياطم ثراولا ثر اما لاَقف ادهمثق

 ا * مهو درسو هل اوهتيلع لل لسع ىلا نقلا

 ا مال جامو كوش يل ع ناكيلاف ساتِع باع ةمركعنع جرحت ملاعت نعم طابسا ف ْ
 ْ 000 ناار خال مكبقعا ىلع متنا ل اتقوا تام نئقالوق . هللاناإسو هلآو

 ِ 0-0 ا 5

 ر# ثيماع الرتب اا

 جبسم دول سمبل مسج ملم مج 2 ٠ 0000
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 0111 ا نين ننس

 «()جط |« ةاحملاةنرسمباتكإ» -«هإط ><« صيخلتلا مكر دتلا ذه
 ه ه اجرخم لو لسم طرش ىلع حصص ثيدح اذه « راد ثيح هعم

 نعفوع انن ةفيلخ نب ةذوه انث لضنفنلا نب نيسملا انن لدعلا يل اه نب دما نب دم ع نسحلاوا « ىنريخا »

 هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس اذا تنك لوي هنع هللا ىضر ايلع تممس لاق لما دنهن و رمجنب هللا دبعأ

 ه هاج رخع ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح ذه هىنأدتبا تكس ذاو يناطعا لسوهلآو

 رفح نا دم اننا ىا يبذع ليتح نب دمحا نب هللا دبع ان دادغبب زازيلا رفعجنب دمحا ركب وبا 4 انريخا »

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحسسا نم رمال تن اكلاق مرا نب ديز نع هللا دبع ىلا تر وميم نع ف وعانت

 سان كلذ يف لكنف لاق يلع باب آلا باوبالا ءاذه اودس اموب لاف دجسملا ىف ةعراش باوبأ لسؤال! اونأ

 باودالا هذه دسب ت ما يتاف دعب اما لاق مث هيلع ىن :ءاو هلل ادمف لسو هاو هيلع هللا لصةنلا لوسر ماع

 ثي دح اذه » هتمبتاف "يشب ترما نكلو هتحتفال و ائيش تددس ام هللاو ؟لٌ اق هيف لافق يلع باب ريغأ

 ه ءاجرخم لو دانسالا مص[

 هللادبع نبيلعانم ءاربلان دمحا ن :, دمح نسحلاو لا انن ىنارفسالا قاحسا نب دم نب 00

 هنع هللا ىضر باطخلا نبرمج لاقلاق ةربره ينا نع هبا نع لاص ينا نب ليهس ينربخا ىناانب ىنردملارفمجن ا |
 نهامولبق منلارم يطعانا نميلا بحااهنم ةلصخ ىل نوكن نال لاصخ ثالث بلاط ىبا نب يلع يطعادقلا

 هللا لص هلال وسر عم دجسملا ءانكسو لسوهل اوهيلع لاى لص هللا لوسر تنب ةملطاف جوز لاق نتم اللازم

 6 ءاجرتع مو داسألا ملل تادح اذه« رييخ و ءاراو هل لا | هي 4 لحب لسوهل اوهيلع

 قاحساوا انب ريهزانن ليفتلا انن ىرادلا ديعسن فتامعاش هيقفلا فسونب دم رضتلاوا 6 انريخا »|

 ىنانع هللادبع نب كيرش ان' ( الاق )ىطساولا نوعنب ورمعو ىدوالا ميكح نيىلع ( انندحو ) نامع لاق
 ناك هنالللاق عنود لسوهل اوهيلع لا لص هللا لوسر يلع ثرو فيكح سابا نب مثق ت تلاسلاع تام

 هداجر خل لو دانسالا حي ثيدح اذه « اقوزل هباددشاو اقول / هءانلوأ

 را حاولو هاا و ين را يعط ل تتلو

 7 ميسو تت

 جب جا

 هةقثي سيلهريغو ىناسنلا لاق طقاسراتخعو لاقاذك (تلقإلم خ )هراد ثيح همم حلا ردا مهالااءلع
 م خ)ف أدتاتكتاذاو يناطءا لسودلاو هيلع هللا ٍلصهّنلالوسر تلأس اذا تنك يلع« نع »|

 ع«هللا دبعيفا نوميم نعفوعهاور (تاق) - « يلعب بالا باو.الاهذه اودستيذج قرا نبدز « نع

 ثالث يلع يطعادتل رملاق ةربرهرىفا نعدهيبا نع ليهس ينربخا ىلا انمى :.دلأ رقمجن هللادبع ني ىلع# نع

 « فيعض رفعج نبهللادبع ىنيدملا لب
 ملسو هلو هيلع هلا لص هللا لوسر يلع ثرو فيك سابعلا نب مثق تلأسلاق قاحساينانع هريغو# ريهز ط |

 هميم ءاةوزل هب اندشاواقوأهنانلو ا ناكدن اللاةمككود

 (تاف) رص رييخموب ةيارلاو لسوهلا اوهيلع هللا لص لال وسر وم دجسلا يف هانكسو ةمطاف هجورت لاصخ

 كال باول طوف

1 3 . 
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 *«هاخرخ مو دانشالا حرص ئئقراق دتف لعاب كقراق نمو هللا قراف دقف ىتقزاف خ نم لغات لس هل اوهيلع هللا لص

 ةناوغوا انن يبنمارلا فرسان رع ضحوا 3 ذاغمنب دما 5 ونحلا دهقتا ندم نابعلاونا اجد ْ

 لعو مد دلو ديس انالاق لسور اودهْيلغ هللا ل ضينلانأ اهنغ هلا قطر ةشئاغنع رئبتج نب كيس نغ.ر شن ىلا نع

 كالذالولو قود هناوجزاو نسا نر ةدانساى و ةاجرخم لو ذانسالا حي ثيدح اذه «برلاديس

 ةيوغشلا هرك لع هتف تيك

 دييعندمجاانن دادغنب ىزاقلار فج نب دم كتب ونا (هانربخا) ةعئاغنع ةؤرغ ثدخ نم « دهاش هلو إل

 هللا لص هللا وسر لاقت تلاق اهنغ هللا ىضر ةشئاع نع هبا نع ةو عنب ماشهنع ناواعن نشل ام حصان

 « تك علا ديت يلعد م مدا "!يلؤديس انآناقترملادبس تسلا هللا ل وسر اثاتفن رملا دبس ىلا وعدا لس ودل اوهيلع

 قارصخا لسوالاو اوهستلع هللالب هللا لوسر لاق لاق هدنغ هلأ ىضز رباج ثيدحا نم يرخا دهاش هلو إل

 «برعلاديس لعو مد 1 دلوذتس الامعَس لور ان تارملا دس تسلا نبذ هللاىضرةشثاعتلاةق ٍترعلا ديس

 ئلعانن نوقاملا ةقثلادانّملاةحاض نو رم 3 ندم نبدا اننا هللادتغع ندم ركبوا انربخا إف

 مودع لانو يلع تنك ل ةزخدأ لوهان يانغ يعيتلا د يمْسوا يثدخلاق ةنا نع ديربلا ن نب مثاه

 نيئمول ريما عمت لتاققربظلاةالضدنع كلذ ىنعلل فعكف ناانلا لخدبام ضعن ىلخذةفقا وةنئاعتم ًارازف لحج

 رذنإ اليوم ىتكلوابا نفهلو انا نط لأ تا عع تئجام هللاو نا تاقق ةملس ماتم اف ةندملا ىلا تبهذغرف الف

 هلا تشك“ نيج ىلا كلف اظترئاطم تيولقلا تراظ خرح تنك كتاف صقيع تسلق اعرض تلاتف

 عما زارغلاو مص "نارقلاَ مم يلع 33 2 ءوةلاوهيلعللا لصةلل| لوس :فتمن تنال مشلالاوزدنعىنعكلذ

 «هاحرختاونوماقةقت ء اطعام ىعشلا ديعتنو او داتسالا مي ثيدح اذه« ضوملا ىلعادر ىتح هزه لل لع ُ

 نايح وانت ىميمتلا مفاتئب راتخلا انتدامح نبل هت تاتع ونا ان.ةرالق و اان ئضاقلا لماك نب دمحا انربخا لف
 قلا ردا مهلا ايلع هللاوخر لتس وهلاو هديلعهللا لص هللا لوين رلاَةلأق هنم هللا ىضر يلعنع هبا نع ىميتلا |

 همم

 * ركشم لب (تلق) * متبحص * ينقراذ دقف كقراق نمو هللا قراف دَمف
 « برملاديس لغو مذا دلو ديس انا اعوذ ع ةنتثاع نع بج نب ديعس نغرشبينا نع ةناوغى نا # نرع »|

 *| دهم ضو ىذلاوهن هنا نا (تلق) قؤدصانا وجراو ةناوع ينا نع يبسازلا نسحن نرمم هاو » حي

 هللا لاوشر انكنلق تّرعلا ديس يل اوعالا اءاوف لم ةشئاعنغ هبا نع ةو تغ نب ءاشه نع ناواعنب © نيسملا ف

 01 و اتا تراي اور دلو ديس لا لك ترث سوا

 * عاضو رم (تاق) اوف راج نع ريب نا ىلا نع نويجولا
 هةةليبلاةف نر تاس نعرذ ىلا ىلومتماثيفلا ع ناسا سوا ىتدحري ركب مشاه

 «نومامةقث ءاصتتعديمس وباوأ حبت" ضْوحلا يلع ادري ىتحاقرغتر نل يعم تنآرقلاو نآر ثلا عم يلع لسو
 ١ هللا حن لتسنو هل: هيلغ هللا لص هللا لودر لاف لاق يلع نعي انع يميتلا نايح ونا انن مفاننب 2و :.

 الع 0(
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 : *« 0 ج)#» # ةءاحصلا ةفرعم باتك »ع « و ّْ « نضيخلتلا عم كلر دتملا 9

 ليوان لعلتاقت نمئنمنالاق ماليلق ىشفد اهنصخم لع فاختف لعن تمطقناف لسو هل اوهيلع هللا لص ظليلوليب

 لال لاقوهانا ركبوالاق ة احنع هلا ىضررمتو ركبروبامهيف و موقلااهل فرشتتساف هليزنن ىلع تلئاقاكأ نارقلا

 لا لوهر ل هس نك ديفا 1 هسأردب مقرب لف هان رشبف هانيافايلع ىنسي لّمتلا فصاخن نكل وال لاق هانا رمت

 هاجر إو نيخيقلا طنش لع زج تيذج اذهب لسورفل او هبع با ل

 تنباب نب لعانث ركباونأ ىمعانت ةبيشيبا نب نام ندم انثاكع ىدالا لضفلا نملاس ةبيتقوا# ينادج »

 هننع هللا طر يلعنع دجاب نب ة همس ر نع قداصىلا نع ةريصح نب ثراحلان ء كلا دبعنب ,مكحلا انث نامدلا

 هتضغبا الثم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعنم يف نا ىلعإ لاتف لس وهل اويل هللا لص هلا وسر يناعد لاق

 ئرطم يع يفكاجهناو الا ىلعلاقو لاقاهم نسل يتلاةلزنملاب هولزنا ىجايزاضنلا ميتا وومإ اوتبن ىتحدوملا

 ْ للا بانك لمع ىنكلو يلا ىحودالو يبني تسل يفاوالا ىتهبنا لعين انش تاو وشمل سيلاع طرف
 مته ركوأ متيبحا|مف قتعاط كيلع قف ىلا ةعاط نم هبعن ىصااف تمطتساام لسوهلاو هيلع هلا لص هيب ةلعاو

 . «ماج رخل ودانسالا مسي فور عملا يف ةعاطلااعا لجو مع هللا ةيصعم يف دح العا يداي دابا ةيبمع عت ملال

 لهسندمجا (ابربخا) ريع نب هللادبع انثى اعلا نافع نب يلعن نسا انث بوعي نب دمج سابعلاوبا 4 انيدح

 نبدمم نع ةملس نب دامحانث (الاق)ب رح نيناملسونافءانثىراخبلالكوتملا نب لهب ةمصعواا تلا

 ىل لاق لاق هنع هللا ىضر يلع نع هبيبا نع هنظا ليفطلا ىلا نب ةملس نعىهيتلا ميهارب اسوم ناجل
 كلناف ةرظن ة رظنلا نمبتالفاعس رق وذكللاو ةنملا ىف ازاك كل نالعاي لسوهلا ايدط تا يلس هنبا.لوست

 * هاجر خم لو دانسالا بحص ثييجاذه « ةرخالا كل سيلو ىلوالا

 انثريمجنب هللادبع ابنث ىرصاعلا نافع نب يلعنب نسيحلاانث بوقس.نبب دما نب دسم سايملاوا # انئدج ل»
 ينلا لاق لاق هنم هلا ىضر رذىلا نع ا ةنواعم نع ف وعينا نب دواد فاحملا ىفا نع () طمسلا نب ماع

 اننمد ْ بارظت ١١ ةعباسلا نم ميما نيكس ةاميلاربكي طمتسلا 6)

 هليزتل ىلع تلتاق منآرقلا ليوان لعلتافب نم نم نرأ لاق اليلق ى *فامصخم ىلع فاختف هلعن تمطقناف

 لعتلا تضاخ نكلو ال لاقانا ربع لاغال لقانا ركيبربا لاقت رمت وركب مف و موق اهل فرشتساو

 *(مخ) لسو هلاو هيلع هَّبلا للص هللا ل وسر نمهعمس ناكدق هن ًاكايسأر هب فرب لف هانربشبف هانيتاف

 كيفذا يلعايا عوف م يلع نعدجا ن ةعيبر نعّقداض يبا نعةريصح نب ثراحلا نع كلملادبع نب « ركحملاو»
 «مسيعص# ثيردحلا ام سيل يتلاةلزملاب هولزتا تح يراصنإا هتبحاو هما وارسل ضال منح

 م نيعم نبا ءاهو جملا (تاق)
 يل لاق يلع نع هبا نع ع هنظا ليفطلا يبا نب ةمليس نءميها ربا نب. دم نع قاحسا نب دم نع ةملسنب # دام لف

 | فرآف ةرظن ة ةرظنلا نمت الف اهينرقوذ كاو ةنملايف ازيك ك لذا يعاب لسو هلو هيلع هلا للا لوسر

 « حج# ألا كل تسب و والا كِل

 ىنقراف نم يلعاب عوف سم رذيوا نع طك ةمابب نع ترضون دوادينفاججج ايفا ني ءاطمبان 5 ع 2

 5 رتفم ضغبمو "ي رط» اا د
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 ظ *«0ج» . .. "4 ةلاحضلا ةفرمم ب .اتكط .« « ضيخلتلا عم ك ريدتسملا

 |ادلاف : هللا .عنمل هلوشرو هللا ن وذوي نذلازا ملسوهل ا او هيلع هللا ٍلَض هللا لوسر:ترذ !هللاودع ايِلاَعِف

 اي جدذع اذهف هتذالاح لسودلاوهنيلع. هللا ص هلا لوسر ناكول انيبم اباذع مهلدعاو ة ةرخ الاوإ

 « هاحرخم ملو دانس

 (هاربخاو)قاحسا نب دمج ان* ىهولا دان ..دمحانت شم دلا ةعرزوباانب بوقمي ن دم سابعلاوبا 4 انبدح 9
 | نب د نع ىباانث دعس نب ٠ ميهاربا ن بوقعبانث ىنا ىتثدح نبع ن دمحانب ثادعات رازالا رفمج ندمحا

 ىئلسالا ساشنب ورم نعيبلسالا(١)رايننب هللادبعنع»راس نب لقعم نب لضفلان غ اص نب ناب نءقاحسا

 ىنِش ىف تدجو ىتح كلذ هرفسىف ىلا ن نما ىلا هنع هللا ضر يلع سم انحرخلاق ةيبدحلا بادا نم:ناكو

 دجملا تلخدفلاو سوما اوهيلع هللاىلص هللا ل وسر كلذ غلب ىتح دحتسملا ف 6-0 ترهظا تمدقاملف

 رظنلايلا ددح لول اق هينيعى دا يب ”ارايف هناص ا نص سان يف سي اوهنيلع هللا لص 5 لوترو ةلدع تاذ

 ىذا نمىلبلاق هللال وسر اب كدي فنزاكهللاب ذوعا تاقف ىتذادقل هللاو اماو رمح ايلاق تسلج اذا تح

 '؛ ه«هاجرخم لو دانسالا حب ثردح اده ا

 نئرارض ميعت واني ليز دن نيسحلان  ميهارب انبهاتكل صا نم قاقدلا بوقمي نديزبنينادبع 4 انثدح )ف

 هل اوهيلعمتلا لص ىبنلا ناهنع هللا ىضر كلام سنا نع نسمملان ءركدب يا تعمس لاق ناملسنب نمتعمانبدرص
 « هاجر تخف نيخيشلا طرشلع حييص ثيدح اذه#«يدعب هنف اوفلتخا ا" شالو تنايلعل لاق سو

 نراسغن وباانن ةزرغيبا نبمزاح نبدم ان: هناتكل صا نم ةفوكلاب ينابيشلا لع نبدم رفمجو ا 4 انربخا »
 ةزرغ يبا نبا (لاق )هنع هللا ىضر ديمسىبا نع هيدا نع ءاجنرنب ليعمسا نعش مم الاانث برح نب مالسلا دبعان

 ممانكل اةدثع هللا ىضر ديعس يبا نعد |نغ ءاجرنب ليممسا نع ةفيلخ نبرطفانث ىمومن هللاديبع( انئدحو )

 كوسو تبرع 7 ةفيفخ * اة هيد نوالأرتس كي راين(١) نانسن. لّممءنب لضف»

 هللا مهنعل هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نا هللا لوسر تي ذا »| هللاو دعايلاقو سابعنبا هيصقم سابعنبا دنع

 «حيصوهتذأل ايح هللا لوسر ناكول ةرخ الاو ابندلا يف
 نورمح نع يملسالا راسين نب هللا دبع نع راسي نب لّدعم ن (لضفلا نع اص نب نابا نع « قاحسانبا 9

 تربظاتمدق الف ىسفن يف تدجو ىتح كلذه رفيف ىنافخ نميلا ىلا يلع مسمانجر خ لاق ىجلسالا ساش
 ىف ار الف ةا دغ تا ذ دجسملا تلخدف ملسو هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كل ذ غلب ىتج دجسلايف هتباكش

 هللاو اما ورمع اب لاق تسلج اذا ىحرظنلا يلاد دح لو » هينيع يندب لسودل آو هبيلع تلا لص هللا لوسر

 *«حيصص»# ىلا ذا :ا دقق الط ذأ نم لب لاق هلال وسر اي كيذوا برا هللاب ذوعا تاَقف ىنتذا دقا

 كي نيمو نبا لاق# رارض عضو

 1 0 لا وسالم كل ا

 ا ءاجر نب ليعمسا نع « شمالا 9

 ترطْقناف 001 هينيع يندمأ د ليضفلا (
 نسم



 «(0جط ١ «ةئاحفلاةفرس باتكط 740:19: « صيقتتا مم كادت 9#

 قاعسا نا 2ع نينا ننساانل ةريكل ىلا حن يع ال وللا ديل ندم انن ئيضاقلا لماكن يدمة« ان ربخا »|

 هيلع هللا للص هللا لور بسلا ىلت اقف اهتع هللا ىظر ةَملَسما لع تاخ لاق ىكدنللا هللا "دبع نأنع

 مسؤهل اؤهيلع هللا صهللالوسر تمس تلاع اهو ةلكوادتلا لاحت را كلاقامم تاقفكي ملسو هلاو

 ش * ظافلاةدانزت قاحسا ينانأ

 تررق مالغاناو تجِجح لوق ىلدجلا هللادبع ابا تعمس ل وق ىميعلا ٌقاحسا ابا تغمس لاق لجنبلانامعن يكب ْ

 لوش اننمف نو هلاوةنلع هللا لض ىنلا 0 ةملسما ىلع اولذخدف مهنعباف دحاو قنعناثلا اذاو ةنسدملاب|

 مكيدانيف ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر بس تلاق هاتما اب كيبل فاجن فلج لج راغباجاف هب زن بيبشاي |

 هللا ل وسر تعمس يقاف تلاق ايندلا ضيع ده رن ءاينشا لوقتل انالاق تلاظيلا ترب عفتلاق كلذ ىناولاق ْ

 يا رج ىزارلا ريشل نت ديعس نب لغات هءاتك لضانم يانيشلادمج ندمخ دمحاوا # ان زيخا 2

 رذيانع ةبلثنب ةيواعم نع ىعيققلا ورحت نب نسما نع يفريصلا ماس انن لمي نن ىبح انن ى رضملا دامنبا|
 هللا ىضع دقق ىناصعنمو هللا عاطادقف ينعاطا نم سوال اوهييلع هللا لص هدا وتخبز لاقلاق هنغ هللا ىضر 1

 *هاجرخ1و دانشالا حرص ثردح اذه *يناصعدقف اءاعىصع نمو ىنعاطادقف انلع عاطا نمو

 ىتادح لمؤلا نب هللا دبعنع مهاعؤانن ىش اقرلا ةنالق وبان ى رطنقلا ميع ندمجا ندم # ىن زبخا

 سابغنبا هبصفت سابع نبادنعايلع بف مالا لها نم لجرءاج لاقهيا نع ةكيلميبانب هللادببعنت ركب 4
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 هللا لوس بسلا ىل تل اقف ةملس ما لع تاخد ىف ذا هلل | دبع يلا نع قاحسا ىلا نعا# ليث ارسا 8 3

 هيلع هللا لص هلا لوسر تمدس تل اتف اهوحن ةلكوا لاذ احبسواةلاذ امم تلق يف لسوملاو هيلع هللا لصأ
 مسا 8

 « حي» ىبس دقف أيلع بس نم لوقي لس و هلو
 تبنبمل لؤع لال. ند عمابا :تايللس قادس با: كيسف لعبا نعى ريكتسملم: قلاون ننام لطف 1

 ىلر نب بييش ان لوش اهتممسف ةملشوا ىلع اولخدف مهتعبلاف دحاو قنعسانلا ذا و ةنيدملاب تررق مالغانأو

 ىنا و لاق ب دان يف لس و هل او هييلع هللا ل هلل لوسر بس تلاق هانتما اب كيبل فاج فاج جر اهماجافأ
 هللا لص هللا لوسر تغمس قاف. تلاق ايندلا ضنمع ذنرن ءاينشا لوقنل انا لاق تلاطيفا نب يلتفتنلاق كل ذ

 ظ هللا بص دقف ىبس نمو ىنبس دقف ايل بس نم ل وق لسو هلو هيلعأ '
 نماغوف سم رش ىبا نع ةيلعث نب ةيواعم نع ىتييقفلا ورم نسما نع ىفريضلا ماسضانث لف نب « ئنحي» |

 * مييك# يفاصءدقف الع ىضع نمو ىنع اطا دقف ايلععاطا نمو هللا ىصع دفق يباصع نمو هللا عاطا دّمف ىنعاطا

 ايل: بسف ماشلا لها نم لجر ءاجت ل أق.هينا رع ةكيظ يا نأ زكيبزا قدح لضؤللا نت« .هلا دنع )9

 أ

 # ينعاطا دمار اع عاطا نم
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 ٠ 0(4)جر» . 4 ةاحصلا ةفرعم باتكاأط» 410... « صيخلللا عم كر دتسلا»

 ةنانلايفرمدل لاقف يلع كلذ ددرف لقرلسو هل وهيل هلام هللا لوسر عم توزغدبتف كتي يف سلجارمج

 » لسو هل !وهيلع هللا لصدمحت

 اد ليعم أ ادع نب لعبا ئديلا باهولا دبع نب ل ظفاملا توسع ند#“ هللادبعوا# اند ل

 اعأتن !امذ بالكبلا املع تحب صاعى رايد ضعباهنع هللا ىضرةشئاع تغلبامل لاق مزاح يبا نب سبق نعدلاخ ٌ

 ةميناذ هللا حاصنو سانلاكازيو دش دمي ال رمنزلا لاف, ةعجارالا ىنظاامتااق(١) ماما اذهءام ١ء

 اذنك دنجاب فيك ل وي علو ه1و هيلع للا لص لا وسو تمس ةمجاد الا ىنن ::اذ اام تلاق

0 

 ناءلدي نايازم ألا ىموم نبةفادبع ان دوعسم نيديعسانس ينوبحلا دحا نبدمحشخ سابعلا وب 14 انربخا »

 معايتدانف ةزيم ةنباانتعببا ةكم نمانج نخامل لاقهنع هلا ىطر لعن ع يناهنب ماعم مرن ةريهنم قاحسا
 تاقف رقعج وديزو انااهف انمصتخا ةلب دملاانم دق الف كمع ةنباكود تلقةمط افاهلو انفاه دس ثدَح افمعأب

 هللا لسص هللا سرا ماب او ا يا

 اهزمفدا كن انإو نم تناىللاقو انالومو انوخاتنا دير, لاقوب ىتاخو قلخي تيبشا رفبمل لو هل او هيلع

 دانسألا ميعص ثردج اذه# ةعايطرلا نم يخاةنبا انللاقل لوس اب وزألا تاقف ما ةلاخ لا ناف اهلاخيلإ

 ...1 :/ » | ريصتخم ءاربلا نع قاحساين !ثب , دح ىلع امفاامتا ظافلالا هذه هاجر ملو

 4 انازبخا » 1 مج ٠١ كمو ةرصبلا ني نت نئاوملا (0

 سلجا لاقفو زفلا يفهن ذأتسد رمى ريد للا ءاجلاق سيق نع دلاخيلا نب ليعمسا نب برحنب © مالسلا دبع 9
 داليا هنآرف كييف دفا لاق هلع كل د درخلا# لسو ل او هيلع هقالمانا لوسر عم تو نغدقف

 75 بص« ماسوهل او هيلع هللا لص دمج بادصا ىلع او دسفتفا وج رذتنا كياحصا نمو كنم ةنب دملا فرطب

 ءام يا تلاقفيبب الكا اهيلع تن :ريماع يب راي د, ضمم..ةنثث اع تملي سبق نع دلاخىانب «,ليمسا لف

 تلاقرممت اذ هللا مءاصيو سانلا كاريو يدق !دسال سوا لاقف ةعجارالا ىنظاامتسلاق باأوملا اولاق اذه

 : . رهبأوملا بالك مجتناذا نكايحايضيك وق : لسدلاار اوهيلع هللا ل صوَلالؤسر تبعمس ةعجارالا ىنظاام

 ةنيدملا انم دقارلفيكلمع ةنبا كنود تلق ةمط اذ املوانف اهدي .تذخاف, معاي يعاب تدانف ةزمح تنبانتعبا ةكمنم
 اهتلانمو مم ةنبارفغج:لاقو حا نبا ديز لاقو م ةنبا ىهو اهتذخا انا ِتاقف رفمجو ديزوابا اهف انمصتخا

 «مص# ةيعابطرلا نمىخا ةنلا امنالإق هللا لوسراب ابجوزتالا تلف ما لاخلا اف اهملا+يىلا اه ومفدا كنماناو

 . تن ءاربلا نع قاحسا ىنا ثردح لعاتغاو

 م« لئارسا 5 : 6 بوس هدونلا , -

 [لاقفوزغلاف هيداتسه نع هللاىضريشاطملا نمل ريزلا 7-2 يلا , سيق نعدلاخ ىلا نب! ليعمسإ

 |[ با ىلعا ودسفتف اوجرخنا كياحصا ضو كيم ةندملا فرطبدجال يباهللاوف كتب يفدمقا اهلتىتلاوا

 22ظ111|0111010000111000100000010001001001010010100]|211110 ]ز]ز[ز21000100 00000 00011 | 1 0 1[ ز ]1 ] ا 00 1

 . انجرخامللاق يل منع ياه نياهذ مدد ةرييه ور قاحسإ يبانع ليمارس أ ابا ىتسومنب * هللا دنع 2

 | ىمتنا ىلاقوأنالوصو انوخاتننا ديزأ لاقو قاخو قاخ تهبشا رفبمل سوه او اوهيلعّشا لص يناا لاف يدنع

 ١1 لا 10000000 1 011111010111000



 «(0ج» 4 ةاسفلاةةرسباتكول ١-٠-1019 *  «سيخلاعم كر دتنلا 9 ©

 |[كلمال لس وهل اودع هللا ليض هللا لومتر نمل ”ىنيشنةللا يتمصعلاةهنع.هللا يضر ةركلولا نع نينا نع

 تركد ةقئاغ تمن الف لاق ةأنما ميما: اواو دوق خلقن نإ لاتق لاق هعئااؤلاق اوفاختسا نم لا ىرسكح

 # هنهثلأ ىنمصمق ل سنو هللاو هتتلع هللالبض هللا وسر لوق

 ان ليسا مان ماو وهتجاص باهولادبع نب دمع انن لدعلا بوعي نب نسحلا# انتدج

 يناو اشنه نت تزاملا لكم ةزشع اي تلاق.ةقث اه نع قو ماله نع دلاج ىلا
 ."« رييولا نبا عمىريسمرسا+

 نغفرذلات رابجلادبعانن نيكدن لضفلا ميمن ونا ان رصن نيدمجا انندنجلا هللادبعنب دم ركب وا انندح 9

 ضع جورخ لسوفلاو او هلع للا لص ا ركذ تلاقاهنع هللا طز ةملسما نعدعملا يبا ناس نع ىنهدلاراع

 تم تيلونالاَتف يلعىلا تفثلا# تنا ىوكيالنا ءاريماب ىرظن الاّمف ةشئاع تكحضف نينم ملا تابما

 * اهم فراف اًئيش اهسما

 هللا دبعاتن يرمعملا تيبش نبلع ن نسحلا انيهباتكح ليغا نم يىنةثلا بوعي نبدمجا ديمسونا# ينثدح 2

 تلاق نم رادع تنب ةزتع نع ىلا ملسم نيديعس نع يناهبصالا نبا ناهلس نب دمج ىثدح ىدزالا اص ظ

 هفنكي فو هللا ظفح رس تاائفابعدو : لسوال او هيلعتلا لص يننلا جوزةملس ا ىلع لخد ةرصبلاىلا يلعراس امل

 قنا مشو هل 1و هيلع هللا صان ما ةنافهلوسزو هللا ىصعا ناه ركآ يا الؤلو كعم قلاوقملا لماكلا هللاوف

 هذه هرم ىباىنفننم يلعزغاو يدتع لضفاوه نم كمم.ناسرأل هللاو نكلو كغم ترسل انني يف

 ب اجار خم لو نيخدشتلاط رش ىلع ةحيمص ابلك ةءالثلا ثيداحالا

 لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ]وسر نمةتنمس ةقئام تمدق 11 «ىشد هللا نمصع لاق ةزكب يبا نع« نسما
 ( مخ ) ةأرسا عرضا اولو موق حلغن نل' لاق هنثنا !لاق اوفلختشا نملاقىرنسك كلها
 رشا ياو ماشهن هس 5 را لكلا تددوتلاق :ةكايرو نسف رع «©دلاخ ينانبا د

 ١ 0 ْ * ريبزلا نا "امص قديس

 لسوف او هيلع هللا لص ىتلازكذ كلاق:ةملسءا نع دعما يبان. لاس نع ىتهدلا رامعنع.درولا نب 4 رايادبع »

 لاقف يلعىلا ثفتلا#تنا يزكالا ءاريمح اب يزظن !لاقِف ةقئاع تكحضو نينمؤملا تاعما ضبع تتعب

 0-5 ةلاجرخم ل زايخلادبع (تاق)( م ةنمومت ونا ةعمنس# اهل قؤراف اًئيش اهرمانم تيلونا

 هللا لطم يفز تااقفاهعدو ةملس ماىلع لخذ ةرصنلايلا يلءراسسامل تلاق ةرمبنع ىلا سم نب ديمسا»
 أن آو هيلع للا لسانا هنو هلوضرو هللا ىضغا نا: ةزكاقئاالولو كيم قللاو ىلا ليل كلبا اوف هفتكي و

 1 ب ا ب اا يي
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 يح

 لنك كاما
 مم



 .. ©«00جو» ٠١ دهتاعملاة ركب انكو ١ 4 دنق» 7 م نضيحللا مكر دعجلا»
 [ةللسن دمج هاطعا هياغ مدقال فنا رج نم افيسولسو هلاوهتلع هللا لص هللا كودو ىلا ى ذها هنا لبشالا

 كتوم واس وك كيم مترجحلاه برضافسانلا قاتغا تفلتخا اذافهللا ليس يف ادهم دهاحلاقو

 ا ةلتاق نملاتقؤ هنع هللا يضع

 ون ومو نايقسان ىديجلا نم ماؤم ير االاق) ذاشمن.ىلعو هيقفلا قاخسا نب وكب وا 3 دغ»

 [ / هليل لانا هلق: سل ىلا, نين رلاوبةملط ءا لو علالخلا عشنا له لام نعل ارا ف

 .لاقك ريغ نامع لتقام لاو نول وةيف لوقغ موقلل ننراك اها هللا ناحبس يا نسملا لاق نامتعمد بلظنا ولات

 « كانمضام هللاوانا لجرلااهما نولوةيف لومع موّتلل ناكامو ةفوكلا ىلا يلغ ءاجامف
 هلقنساو نر ليم نع اعقل ىيحيانب ةبيش ىتا نب ناهنع ندم انثهنولاب نيدما ندمم ىككوا « ىثدخ

 ةشئاعو ريلزلاو هحلط جرخ ام يالا صاقو نب ةمملع لاقل ة ةبمعنب ويوم ريالا بعصمن هللا دبع نع

 قرع تناوب نما وط رعق مب 4 مواه موقلا ةييطخ ةتثئاع تناك يعج  مهنع هلثأ ىضر كا مدبلطت

 .محاوةحلط ترأرو لاق اهوذَرف ماشيه نب ثراملا ن. نم رلادبعنب ركب اباو رهإولا نب ةورلعاو رغصتساف

 اهالخا كيلاسلاجملا تحاو.كاراىنا دمج اباليهلت ام لاق هروز ىلع هتيحاب براضوهو اه الخا هيلا سلاجملا

 ةيقلعاب لاقدح هلع كله ركب نسيلف هعدف مالا اذه ةركك تنك نا كروز ىلغ كتيحلب براض تناو

 «: هيحاص ىلا ايدحا فح زيذيدج نمنيلبج مويلانحبص افاناوس نم عةدخاو ادم نماانك ىنملت ال صاقو نإ!

 ليزظلا دهان ثراخلا نب.دلاخ ينثدح ىتللا نيابي يرودلا فلخ نب مثيح اان: ظفاحلا لعوا# ىتدخإ»

 نغ ' اهادصت نمو.»

 دهاج لاقو ةماسمن دم ةاطعا.هيلعم دقايلف تارجن نمافيس لسو4 ١ اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا ىدها

 00 قاع اسبلغاو وكتس .لخدا م رجالا هن هب ترضاف سانلا قانعاتفلتخا | ذاف هللا ليبس ىف ادهإ

 « ةيضاق.ةينم كسانواةثطاخدب

 مه لاف ة ةدونسب لاي ولوفييزسابلاز: نر لا تان يوم قارا | قمل ئيسومولا.انن م ةنييعنبا »

 ١ يمممم اوم د ردوا تاتو لع ءاحالف

 نيزك ابو ةورع اورغصتبلاف قرع تاذن مرعم نرم ؤضزعف عبناهلهو عتبطخ ةعئاع تناك ناعم

 اذه:ه رك تنكنا كروز لع كتبحلب تراض ثئاو اهالخبا كيلا لالا بحاو كارا يقادمحعأبا اي اب هلك اقف

 عمن لبجم وبلا انحيضاف بنا ينس نع لع ةدحاوإ د, نسما انكقملتال لاقدحا هيلع كه ركحي سلف هعدف مالا

 د هبحاصولا اندحا فحر ٍريدج

 نسملاو

 1 عملاتقلانعل نيعانملا زيعا ناك ياللا امو ٍباَبَسالا هدهق( 5 اللا لاق ) ةيضاق ةينم كسأنوا ةتطاخ 0

 ْ مغ ريغ نامعلتقام هتلاو نولوقيف لوقع وتل ناكافا هللا ناحبس ايالاق نامتع مد بلطناولاق يب ءاجام سانلا

 0 باطلل ازؤج رخال .صاقو نب ةمقلع لاقل اق: ةبقع نا ىساوم.ىنربخ | سصيمن هللادبعنعف سون. # ماشه»

 ْ لاق.هروز ىلع:هتيحلب بتزاضوهو.انه الخا هيلاسلاجلا بحخإو ةحاط تنأرو امهودرف ثداحلا نب نم رلادبع

 كنا نوعا وم

0/1776 0020 

 دعا نت

2” 



 انأ رام هل. الاقق نمانلانزنتس وهورامع] !ءىز دنل !ا دوعسمواو ىرغشالا ىسوم والخ داق ل لاي نع ةلص ١

 تفضل

 55 001777701 دع

 ٠ ضيغلتلا مم كر دنتلاا» 6  - 24 0١.٠ةلاخملا فرس باتكط «١ ج» ( «
 ه'ريغو سابنلا هم لسو هلاوهنيلع هلا قبس هلال وطرب جابخا راوي معتوق نحل ةنئو لبا دو دلعي

 هحو هلا دريقزالم نيؤلا ريما ناذ ىرعشالا قنوت ون يوك دا وفاسوؤلا | لام 5 ر د ا 2

 مئثماف دوعسم وناو ىرعشالا ىسوموا ةفوكلا لعذاكو ركبيلا نب دم وهننا ادم هل ةنيلاذخأل ةفوكلارلا

 نبدس# لضفلا وا( انثدخ )رتش يحل كلاموةنبا .ف ريا ُثعبف نءنم ٌوااريما ىلاامحرف عيابنا ومو ا ١

 نب ليعمساو نشايع نياودلاج ن نعىدع ن د مثيهلا ال دل ديِسر نبدوا دانثدابز نبدمح نب نيم انثكذملا مهيعاربإ

 ساتلا ىهنف ةفوكلا لءعوهو ىسوم وا طخ امبنع هللا ئضر يلع عيونو نامع لتقامل لاق ي جدلا هاا 1

 هال اءؤ ىلعنإ نسحلاو سان نب رامتديلا ثعب و( راق ىد ندرك 0 يلعهل ز ءذةنتفلا يف لوخشلا ل 5 اتملا نع

 نيفض ىلا ناضالف مدق ثنح هلزعف ربشادعب ةرضبلا نم ىلع مدق تَخ الماغلز لف مك نبةظرق لمعتساو
 » نيفص نم مد ويح يراصنالا داوعسم اباورمع نب هع ف لختسا ّْ

 تيس ون

 نت ور من عةبغشاتن ” ساياىنان مادا انننيسلملاىب ميهارا انتنادم ىضاملان سلا نب نمجرلادبع# ان: ربخا حج

 ةركا بأم امهلتسا ةيرالككم دع ارامل امتلاقف الا اذهيف كلءاسا نمان دنع ةارك اداعفلما ذأ ما كنم

 « ةممجا ع و ةالضلاىلا جرخو ةلحةلح رام اهاسكف لاقرمالا اذه نعاكئاطب انمى دنع

 ةدجن ندبجا انتى ريملا ىسيغ ني ىلع ( هاند ) ةميبلا نع ىراضنالا ةماسمن. نملا زدعا 6 ةصقاماو »

 نع هبا نعفاوعن.نمحلادنغنب ميهارا ن حاصن م أس نع دعسن ميهارب ان ” ديمحأ دبعن. ىبحنانب ىشرقلا |

 ةرملا ىلا كففيس جرختلاقنولصملا فلتخا اذا منعا فيك هللا لوسراي تلقلاق ةحلسم نبدم نع ديبل نيدمت

 « ان دوا ةيضاق ةينم كيان ىتح كتيب لخ د " ءابن رضنق

 ىن دخ ئبجللا باهؤلا ديعنب هللادبع انن هلا دبع نب ميهاربا لسمو ابنا قاحسان ركب وبا | ا

 دعس نب. لن ل نب دعس نع ىراصنالا همللسمنب دمححدلو نم دم نب ناملسىث دجئراصنالا رفعج نت مييهار بأ

 نسوماق ١١ طساوو ةفوكلانبب عضوم راقوذ(0) 5

 يسوم وا بطخ يلغمي' وب ونامعلتقال لاق يمشلا نع شانع نباو ,دلاخيفانباودلاخم نع ىدعنب 4 مكيحلا »

 هب كلو رقم مشيملا (ثناق) داومتمابا لمشتسا نيفيض ىلا زاساملف ىلع هلزرف ةفوكسلا ىلع م دق ىتخ لزب لق مكن 1

 انا رامالاةفسانلارفتتسن و وراهم ىلع دوعسمواو ىسومو ا لخ داق لثا واين نع ةرص نو رم نع « ةبعشد#

 انكتاطبا نم ةركا ك1 ساايلسإ ذاك كن ارا لاقف مالا اذهييف كلعا نشا قلم هدرك تمل ذذما نما كنم

 را «ةعرجا مولةالصلا ىلا جرخو ةل> ةلخرامع | هاسكي مالا: ! فعن نع

 | للا نكلو هتنلكس او مكتجزم زخا انا اَملاَقفايلع نكسو كتمومعو كتتبصع نحنوانج د نيام هللاَف تاو

 أ ةظرق' لدعتساو هأل دع نشط او ارانعتلا ثفن ويلع هل مف ةنتفلا ف لوخدلاو لاتقلا نع سانلا ىهتف ةفؤكسلاب

 عي

 لاو ل 2

1١ 3 -- 0 

 هبا ىلوشالا دى دمشس نع ةفلسمن دم دلو م ناماس ىثدح ىراصنالا رفمجن 4 ميهارب د ظ
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 7408 جا» .٠ «ةباحضلا ةفرعم باتك» 2« 0059 . ١ ٠١ 4 نميخلتلام كردتلا )»
 كيف * نيخيشلا طرشلع حيحص هنال هيلع ترصتقاو يزهزلا نع ةز+يلازنن بيعش ثيدح

 ندم 3 كليا بوقم, نبدمح هللادبع وبا( انندفس )لاتقلا نغديز نب ةماسا كاسما نم ركذاماماو ف

 رجاومن ميه ار 1نع ىزارلا سيقيا نيورم انثئتش دلادعس نب هللا دبعنب نححرلا دبعانب يرقملا دماحيلا

 ةيرسيف لتبسومل اوهنياع هللا لص هللا لوسر ىتنب لاقامهنع هللا ىضر مزن ةماسأ نع همم نع ءاثعشلا ىلا نع

 هتاتقفا هتلطف ربك هنم .توددارف لخبر لع تلف ودملا ىلا :زانضف الا: نم لجو انا انقيتساف هباحيصا نم نيانا يف
 هللا لوس ايلاتف لسسو هلو هيلع هللا لص يبا ىلا ىنقيس انعجر الفهم د ز رحيل تالة ليف اغا تأرو

 ملس وهل اوهيلع هللا لص ينلالاقفهلتق نا كلذهمنع رف ريكفهبلا نةبسف:الجر انمعلتسا انا ؟بسرافنمريخ سرافال

 دعب فيك لاقف هتلتقف هم د زرحبل :ليفامأإ ها ةالرق:ربكك لخر نع تلج اقف مويلا تعنبص ام ةماسا |

 ربك هللا لوقي السجر لتاقا الف ذث».وب ىل ل وي لزب لف لاق ام تلتف هسبق نع تققش البف ربكحا هللا

 * لس و هللاو هيلع هللا لص هاقلا ىحهنغ يبامام]

 سيقيلانب ورمع انث ة ريغلا ن نوراه 1 رضن نب رنج: ردع انةلظفاملا دلع ندحي دعا وا «انثدحإل 3

 «هوع ثيدحلار نفخ ةمايسا ٠ نع هم نع ءاثعشلا يبا نع ىعخنلا مي | ربا نع رجابم نب ميهاربأ نع

 انثى ديربلا نلمح نبي كول ( هان /كالايع مضافا دينملا يع 6 هدايا

 ن يع 4 3 هنآ هللاو دهشلاَهف هنع ةيلتملا كيف 0 هلئلاقو كلام ٠

 :| هيلع هللا لص هللالوشر هللا دل دقلاهفام وايندلا نميلا بحا نهادحا:تيطغا نوك ١ نالاثالث يطعا بلاطينا
 هال وم تنك نم مهللا لاق من نلقنينم ملابىلو ايفا نوملعت ل ه هيلع ءانثلاو هلادمح دعب مخرب دغ موب لسو هلآو
 لفت دمراقا هللا لوسراي لاقفرصبام دمراوهو ربيخ موب هيةئيجو هاداغنم داعوهالاو نم لاو هالوم يلم

 نم*ىش نم ىسفن يف تدجوام لاقف رم ناانيلع لبقاف هداوسانع ىراو» ىتخ قاظنافىنع فرصنا كلذلو

 + (مخ) لجو نعهنلا ف صااكك ةيفابلا ةئفلاهذه لناقامل ينا يسفن يف تدجوام ةنآآلا هذه
 ىتثس لاق ديز نب ةماسا .نع همي. :رع ءاثمشلا يبا نع رجاهمنب ميه اربا نع ىزا رلاس يقينا نب © ورم »

 لجر ىلع تلمخ- ودنلا ىلا راصفن.الا نم لجر وانا انقبتساف ةنرسيف لسنسو هل او.هنيط هلا لص هلل لي

 هللادمب نيك لاف هيفو. ثيدملا زك ذو هم دز رحبل.كلذ لمف ااتبأر ودهتلتتف هتنمط وربكهنم تودداملف

 اين لسسوا 1و هديا قيم داق ىتجربك هللا لوشن الج ر لئاقا الف لاق هبلق تر م :قيتقش الف ريكا

 ه لاتملا نع رخاتلا ىف ةماس اردع

 كا كيف مهتايلعزا لجر ,هللاقوادعس تعجس نجج رلادبعز. ةمثيخنغ ىئالملا روعالا لسمانن « ليطفتا و

 نعوكاحلا 0 تالا عادات وأ قلو لاس لقدم ل

 « كو ارتم لس و ةحيحصت

0 40 



 ل وا ايت ل ني تا لمان ل يي خت ني ع تا 0 كبح 4 مف حل

 «() جط ٠ « ةباحصلا ةفرعم باتكإط ١ ...٠69 « ٠١ « صيخلتلا عم كر دتسملا»
 نسلاةسطل|[لعامرب ىزسلم ذل - تا هرا ايلاف رتل |] 027 ٠ ٠

 ى دعنع اضن ءالعلا ان يريبزلا دمجاو ا انثتلاطيبان ىيحيانن بوعي نب نسحلا ل اضفلاوا 4 انندح )ف

 2 ١)رتباوارعدا الإ ه ادع ميلبااللاق ةف ةفن ذحيلا ىل راعةعب تءاجامل لاق دشار يلا نع ترانا

 هللادبع ترا معز نملوقامافابدلع عمج .ةحيدص اهلكن ينم اللا .ريما: ةمين يف .ةدراولا زايهالا ذه كاملا لاق )>|
 نةماساوىراصنالا ةماسمن: دم و ىرعشالا ىسوماباو صاقو ينانب دعسو ىراصن الا دوعسم|ب اورمتنا

 دارا عسا لادوحاالا كللت ةّميَقح دحجم نم لوق اذه لاف هتعس نعاو لعق ديو

 ثر لخر ىلع هنغ هللا ىضزايلع تيأرلاةباهش نب قراط ن ءةصيبق ن. رم ةصيبقف ان و وعلا ع

 نبل اربظر مالا 1 ذهن تب رض دقل هللا و ب راما نينح نانحم مر

 « لسمو هلآو هيلع هللا ىلص دم لل زثا اع رف : كلاواموقلالاتق تما دب ت دجواف

 انبمتسرنبي ديمنيدمجا ان رافصلا هللادبع نيدمج هللاديعواهيفهلاح ةحصل ( ا: ندخل ) متن « هللادبع امافؤ

 سلاج وهاس هنأ رم نب هللادبعز, ةزمح ىنربخا ىرهزلا نع يلا ينأ دح ى شرما ةزميبا نب نب بيعش نب رش

 كتمس ىرليسا ايس وا دل هلثاو يلا ع نمحرلا ديعابا ايلا أف قارعلا ل ها نم لجر ه ءاج .ذارمعن هللا ديع عم

 ىلق» تاذخا دق ةكع للا باتك م ةنا ارقا قاوةكيمطتسا امج لا لزتعاو سانلاة قرف رما يف كلب ىدتقاو

 ىلع امه ١ دحا تغب ناف امهسا وحل كاف اولتنقا نينم ولا نم نات طذاو لجو نع هلا لوق ترا | سد نيخاف

 نيطسقملا ب هللا نا اوطسقا و ل ذعلابامهسا وحيلصاف تءءافزاذ هللا كالا ىيف ىتح ىبس ىتلا اولئاقفىرخالا

 ائيلع لبقاو هداوسانع ىراوت ىحقلطناذئننع فرصنا كل ذلو كلام هللا دبع لاف ةء الا هذه نعيتربخا

 ةشنلا هذه لئاقا مل ينا يسفنيف تدجوام ةنآلا هذهرما يف ىيشنم ىسف:يف ت دجوام لاف رمينب هللادبع
 ةمدقاعاو نيفاتلار ابكنم ةعاج من تعمر ين ا ا ةلعم ع نا يةيفابلا

 هتيشال تل ١؟ مم ليلذو هسفنن بهاذو قملا نع ضرعم وهرتباوارمصا هلوق )١(

 ندبلا رمضلا ىلع اموئىرج اماذا *« هرابغ قش اماشن رقاتا و

 نيسح نم هيف يذلا لكم هذ امو 0 هلك يلخا نم مهيف ىذذلا هيفو

 و

 نعاودمق ةماساو ةبلبضنباو يسوم اباو ادمسو دوبيم ايا ورم نبا نا معزنم لرب انام ياو

 *: لالا ةّميقح له نم لوف هتعبب

 رشلا لزتعاو سانلا.ةقرف ما يب كب ىدتقاو كتميس تميينا نا تصرح دق هّللاو ىلأ نمحرلا ديعابااا

 أوه دي د . الات نينمؤلا نم نان ناتفئال م ناواهنعىفربخ يلق ت تحاور ا 3 ا رقاينأو ت تيرا

 3 اني ديلا دبع نب ىبيحن ان ان . ةبيشيفا نا ولع نبدمج ان 3 ةفوكلا,يفوكسلا دم نب ندنحلا مساقلاو ا 3 لو 4

 راد رصد يال ةذحولا لطي تبا ل دشاوو عتبان دعما من هللا

 : لاَمْفَقارعلا لها ل ةهءاجْذا رمش ن ن عم سلا جوه |هني هلا هللا دبعن ةزمحى نر بخا ىرهرلا نع يعش »ه
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 000 جط .  .# ةاحملاةفرعم باتكإ» .. 0 4114... .. « ضصيخلتلا عم كر دتسلا »

 | ىمعىنثدح ىماسلا للعنب نسا عسيرلا نأ دين نب نيسحل اان ىسج الا دم“ نب دمجا ديعس وأ# ىبريخا

 1 ل بلاطىان يلع فلختسا لاق ىثرقلا دعس نب لبحر ش نعرشعم, لا نع دايز نإ نسجل اان ناس ندم

 | سابعنب هللادبع ثم نيئالثو س ةنس مسوم ا رضح الف ىهشاو دنس نيسمحو ناع نباوهو نيثالثو سمح هنع

 لغاشبو ميول ر حو نيئالث ونامع.ةئسو نيثال' 0عيساةنماون ني'الثو تسةنسو نيثالثو نسمح ةنس مسوم ا ىلع

 مو يلع لتقنيعزا ةنس ناكالف سانلابدبشف ىبجملا نامعن ة هه ىلع سانلا محا مءاطصاف لاتقلاب هنع هللا ىضر 3

 « ةنسنيتسو ثالثنن اوهونيمبراةنسنم ناضمر ربش رم تضمةرشع مبسل ةممم 1

 ا د ومس نب دمج :نياصلا ولا( هانثدح )مسيح دانساب !يهاظاناهريخيراوتلاهذملائدجوف انرظنف 1 اهلالاق ١

 | .:رع ةيجاننب ءاربلا نع شارخ نيعبرنع روصنم نعزايفس اد دحةبَقع نب ةصيبق انب ىميملا ىبحت نلىرسلا
 نيثالثو سخن ىلع مالسالاى حر رودب لِسو هلو هيلعهتلا لصهتلا لو سر لاقلاقهنع هللا ىضر دومسم نب هتلاديع

 ىضم اعوا قب ام هللا لوسرإب رم لاقاماع نيعبشف مهنيد م قيناو كله نم ليبسفا وكلب ناف نيثالثو تسوا

 ٍ )١( هاج رخو دانسالا حيعص ثردح اذه * ىقب أع اعلاق

 ا تضلتخا لاق هثام عيراو نيتنثا ةنس نابعش ىف ءالما ظفاحلا هلل ادبع نب دم هن ادعوا مالا «انثدح»

 ثالث دعب لقو سحمي لبقو مما ىضر نامع لق نم مايا ةمرا دعب ميو 0

 | يراصن الادمح نب و رمص زا د يف نامع لتق بيقع عيو ليقو 0 ا مو مبوب لي

 هللا لوسرربنم لع عبو م نامع نفد نا ىلا ةعيبلا نع عنتما هبا تا اورلا حضاو لو ذبم نبورمح ىنب دحا

 | « ثكت ةغيل هذه لاتقف ةحلط همدأب يا فك صا ل ا كل قلم
 ْ لبا ب نب حاضو ان يمينتلا قاحسا نب ى مسومنب دمحا اني ظفاملا مراديبا نب ركب وا «انثدك»

 | هنع هللايضز بلاطولا نب يلع مد وب امل لاق يمخنلا دي زن نب دوسالا نع قادس ايبا نع شايعزب ركبوا اني

 / «ريثلا ىدب نيب فقاو وهو تباث نب ةميزخ لاق مسولاو هيلع هللا لص هلال ودمر نينع لع

 ظ ظ «رش)
 نتفلا نم»فاخن ام.نسح وا #« انيسكل ايلع انياب نرحناذا

 ٍ نئسلاب و باتكلاب اشيرق طا . * .هنا سانلاب سانلا ىلوا هاندج و

 ناو ْ فاخي د ١١ لص الا يف رطس ودق ض اي انهاه )١(

 ْ سمج ىلع مالسالا ىحر رودب أعوف م دوعسم نبا نع ةيج اننبءاربلا نع ىهبر نع روصنم نع .نايغس وف

 : هدمت اخ * ثندح صدقو * ثيدحلاةنس نيثالثو

 تباتنب ةعزخ لاقيلع عيوب لاق دوس الا نع قاحسا يلا ضرع شايعنب ركب وبا انث' ىيحن نب« حاضو ف
 «رش» « ربملا ىدد نيب فقاو وهو

 نتفلا نم فاخئام نسحوا ...انييخ ايلعانس اب رحت اذا 1
 ناسلابو باتكلاب شيرق بطا . * هنا .'سانلاب سانلا ىو هاندج و



 ةسسيحب كه ع نيني ني فحل

 ١  9دو د قشاةقاناارقاع ناك اكاهاتمشا | | اهيحاص ناوكبو كعذ بضخحت ىف د عمد ل اسد 2

 ك1 م7 1 ز آ ز ز 7 ز 0 زةز اا | ز ز ز 2 ز ز 2 ز 2 ز> 2 2ز7ز2ز ز 2 ز 2 2ز2 2 ز >7 >7 2020

 «(ج»  «ةاحصلا فريم باتكا» ...٠ طم٠١« .٠ م« صيخلتلا عم ك ردتسلا ل9“
 *نيتسو عن راوا هنس نيئتسو ثالث نبا لتق مووهوى دارما محام نب نمحرلا دنع 7 5 . 35 1

 تش و كا فا دلا ديعس نب نامع تعمس ل وق ىراقلا ليعمسا نب ميه ارا قاحسا ابا # تعمس

 هياع هللا لض هللا لوسر رجاهم نم نيعبرا ةنسلتقو نينس سم سلاطى لان ىلعىلو لزق ةبشيبانن ركب ابا

 دجالا مون تامو ناضمر رهش نم نيزشملاو يداحال ةعبجا موب لتق ةنس نيتسو ثالثنبإ و س 0

 ه« ةفوكلاب نف دو

 ذعتس موب ثلا ىتثدح ملام ص نل هللا دبع انت يزا دلا ديغس نب نامعانن ىزاقللل يممسا نن ميهاربا © انربخا 0

 0 لوق ا ا 7 د 1 دلال ؤشو كفل 5 هنم سفن لع كفر 1

 اهاعشا امحاص لو و كتم 1 َىَح اند كيف 4غ كيطنلا ذايشا وو انهاه ب ضو انهاه . رص

 «هاجرخم لو ىراخبلاط رش لعميحص ثيدح اذه# دوك قشا ةقانلارقاع ناك تن

 ريفع نإ كيعس 3 يمبسلا اص نإ فان نا ىربحن اننا قفاؤبلا هللا كيع نب نير رفعجو ا 0 انريخا ص 1

 ديرا اناو قشمد تمدق لاق باش نبا نع ىيحم نب ىرسلا نع ماسرلا ىلا نإ فار نإ صفح ىتثدح

 تنفق مله لاقف مل تلقف ب بلاط ىنا نإ ىلع لثق حابص س دقلا تيب يف ناكام لعتا باش ن :ناان ىكلاقع

 كرمرجخ مفر ت اقف ناك امال عانبلاو: سو ين لوفحويتلا تت تبا قحسانلا ء ءارو نع

 تثدح اهف دحا كنم نرءمسي ال كريغو ىربغ | ذه لعي دحا قب »| لاق مدا هع دج والا نتمتلا كل

 # ىف وب ىتَخ هن

 ريصنق»

 نا ملسا نيديز نع لالهيبا نديعس نعديزي نيدلاخ ينربخا هنع اص يناهبباك با ور نم 4« ثيللا اه |

 ىنال تف وضلأب ىككل ف "نينم قلل زيمااب كيلع انفوذ تاتفئوكش يف ايلع د اع هنا هنادح ىلؤ دلا نائسابا |
 هيغ دصيلار اشاواتهاه هن رضوانه اهةيرض برضتس كلنا لوقت لسوهل او و هيلع هللا لص هللا كوس -. ا

 تمدقلاق باهش ويت و ىبيحبنب ىرسلا نع م و ينانب نارمتنب صفح ىنثدح ريفعن ا ديعس 5
 ان و ط ادن هم 0 : اهلا برق شرف ىلع هبق ةناناح ف ل ملسال كللادبع تاناذو ملا ديرا قش.

 كرف مهلاَف مناتلقف كااطيفا نالتق حابص سدقملا تبن ىف ناك امملعلا باهش نا انىللاتف ا

 سدقملا ثدن نمرجح مفر تاق ناك املا لع انحاف ههجو يلا لوخ ةبقلافلخ تساىتح سانلا ءارونمأ

 .( تلق )يو تحب ثنذدحافدخا كم نوعيسال كريغو ىريغا ده ملعب دحا قت لاف مددتح دجوالا

 * لس ص ريملاو هفرعاال صفح

 ميو 7 يو يا اا

 : نال عجاف لزم قو نانا كو شرف ىلع ةبق يف هيدج وف هيلع لسال كلملا دبع تيئاف وغلا
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 00ال3ا مرب يلع بند دج هس

 400 ج) إف ١ «ةاجفلا نرسم باتك ١ » ١م ١» «ضيخللا عم كردتسلا»
 : 70 ليد بناززل ركل دل !اناز هلوسراونللو هللادنعىلا لاقهنَعِهّبلا ىضز يل نع نئدننبالا هللا دبع

 | :يةماالا هذه نم دحا هدبعل نأ لبق نيس مس مبسل سانلا لبق: تيلص

 عم هللا ت دبع لاق نع هللا ضر ىلع نعزي وجنب ةبح نع ليبكن ' ةملس ن عحلجالا نعنا وص نب 6 بيعش )»
 ١ *:ةمالا هذه نم.دحا هدبعل نا لبق نينس عبس لسودلاو اوهيلع هللا لصدقلالوسر

 /ن هللا دبع نع بيبص نب فس ون نعريككن بسن وانت رابجلادبعن دما انن' بوقمي ندم سابعلاو ا 4 انن دح

 لبجلاب وهو سوال و هيلع هللا لصلا لوسر بلطن مهعمانا ورذيفا عنا /”ةينو!قلطاملة دبانع ةدب ب

 هلال لوقارسوهل اوهيلعّساىلِ هللا لوسرلاتف وع داملاول وقتأم عمسن ) كانما دمشاي رذونالاقف متت كى
 هل آو هيلع هللا ىليص هللا لوسرا ةجاحيف ناك انما د بر دب اق وقتك الور اونا

 يطع اللا ماب لعؤسو نينألا مدي ملتي و ريطفلا لموت لؤِسز ىلا يحواؤابيف هلم را لسو

 اج رت 1 ول

 ىاللا هيب نب ترجل دبع ينثدخ مسؤل نب دي نينيسملا ان ىسمجلالاو رمح نيدحا ديعسولا 4 اندج 9
 ملساو نينمالامونرلسو هل او هيلع هللا لصييننلا ةربنلاقهنعدلللا زويعو سن | نع ىفالم ا اسم نع سباع نب ىلع ىببج

 « ءان الثلا موب ىلع
 اص نن مييهازبانب بوعي اني ىديرملا دامجنب ىموم ندب ان ظفاحلا مرادي نب ركيوا# ىندحو»

 هللا ىضر يلع لق لاق ى. يل ىبا نب ندمحرلا دبع نع ةرسص نب و رم نع شمالا نع م ءاقلاانن اضن لعانن لصملا بحاص

 هلتقربشا.ةن الث الا نينس س# هتفالخ تناكونيعلرا.ةنسناضمر ربش نمت اخ ةليل ةرشع عبسل ةعمجا مون هنع

 نع درلإ دبع
 ( م خ) نينس عبس سانلا لبق تيلص بذ اكالا ىدعب الوقت ال ربكحالا قب دصلا اناو هلوس ر وخا و

 لاق ذانبعو ةرئ دتف لطابأثن دح لب حيحصب وهال و لب اخنم دح.ا-و طرش ىلع وهو .ل اق. ذك( تاق)
 *فيعض ىندملا با

 هّللالوسر مم هللا تدبع لاق يلعنع نيوجنب ةبح نع ليهكن ةماس نع حلجالا نع ناو فص نب« بيعش.»
 هيلع هللا ليص ينلا نال طاب اذهو (تاق) ةمالا هذهنم دحا هديعل نالبق نينسوبس لسودل او و هيلعهللا لص

 تاعاسن هدعبوا تاهالس ١ هلبق يلع مص دءزو لالبو ركبواو ةجيدخ هل نما ها هيلا يح واام لوا نم م لسودهلاو 3

 ينس: مبس ىو هللا تدبع لاق نينمؤللا ريما نركفأ طخنا عمسلا ل ملو نينس عبسلان باف هينعسم هلا او دعو

 هرك ذو ايردب نونا نيفص هعمدهش ايلعذا نم هنالطب ليام لاقدق ليج ويف حم جمسإم ىوارلا طبضنإلو

 هايفرلكت حلجالاو بيعشو: فيمضم هريغو ىنطق رادلا لاقوة ةقريغ ىهلاّمف ىناجزوملا قاحماوا
 نين *الاءو مكاو هللا بص هللا ل وسر ىلا يح فا لاقدببا نع ةدمرب نبا نع بيهص نب« فسوب 22

 #7 ثيدملا ركذو ءانالثلا مون يلع ليصو

 5 ءاناللا مو لغلساو نين ”.الامون لسودلاو اوهسلع.هللا ىليص :يناكرل لاق سنا نع الملا لسمك د
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 ادا نا نا وو ا نا سول دان
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 4م ْوَم لك يلوو هتماناوأ
 مقا ةرشع سم نا وهز يلع مخ نسا نع ا لاقو زعشع نيا وهو لغلدبا قاجسا نا 1 لاق 0 ٍ

 هنلع لبق اذا ذك وا ذك نصا ادلع نا رجلا هللا وؤضوا لاقفوبا 5-5 6 * هنع ض رعاذكلذ لثم لاقق كلاثلا ماقمدنع .:

 رت كايرو كن روما ءلع نا لع نم قد امل بضغلاو يسودلاو اوهينع هللا دنا لو وسر ٍ

 * هاجرخل لو و سم. ط رش ىلع حي ثيدح اذهأ

 ** نينس رشع نباوه و لسادنع هللا ىضربلاط ىلا |
 قارا دقاح رودصنم نب د# اب ينّثلا قاحسا ن دانس (الاق) ظفاملا نيسحلا واو كرما قا احساونا «ينرخا / ْ
 نهى وأ دانس اذيهج ةلل ةرشعتسناوا ة هرشع س#نب اوهو يلع مسالا نتملا» نع داو اين نيكل ل

 انكم ةبيشيلا نب كثر امكن دمحانم داذغبت ءالما تلم بج اص دهازلادحاؤلادبع ن دمجو رمت وان« ىتالح» |

 دلاوهو م "اودللع هللا لمص هللا لوسز عمم لص ىعجتاوينرع لواده ديبالا تسل لاامعا ىو مرا اع لام :

 0ع ٠ «ةاحصلا ةفرغُم ب اتكإو حط « صيخلتلا مم ك ردتسلا لف

 نقض رعاف تن رعاف كلذ لثملاتف يباثلا ماق متهنع ض ض رعاف 1ك زادك م عنصاياعزا رب , ماهل لوسرانلاف ةعبوالاادح ا ماعق

 تيه: ةنع ىلامت هللا ىضر يلع نينم ولا ريما مالسار كد زنس

 نب لعنا قادنسا نب دم نع ريكبنب سنو انن رابجلادبعنب دما ان بوعي ندم سآبلاوا 4 اننادخإ»

 هش تولع ينال كلأ غشد# ف لوالا

 مفتش عازم نوعا ركام سرعت :ةلابع ىتثدح ةلاضفْنب لضفلا ينثدح ىرضملا ىيحن ابرك

 * هربق هلخداوهلسغ يذلاوهو ١( )سا رولا وراعي ريصيدلاو نينبز زك قناسلا ناك

 ةببتعن جتحلا نع رعسم اح قالا ميم املاانن "يركصبلاةريتلاز دممشانب ذا ا :

 هنع هللا يضر يلعيلا ةأرلا فد اسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر نا امنع هللا ىطر ساسبغ نبا نع ملقم نط

 :هاجرخم لو لسع ع 1 لسا ياكم يعل اوهوردب مون

 اني ظفاحلا مداذىبا نب 1 و ا( )عر املانافعن ىلع ٍنب نمل ان ب ومس نب دم سابعلا وبأ « انن دج »

 لب سو حل .,ءقاحسا يبا نعليثا ان اعويرعت 0 ئسملاهيلا دبع ني مهاب ١

 ا عمج ٠١ سا رهملا نمءام ّْ يلعءاجهيفدحاالاموب ئىا ساريملاموب ( ١(

 ىمايلع نا يلع نم نزودنرت ام هيفو هلوطب ثيردحلا ب بلاط يبإ نب يلع مهيلغ لمعتساو ةيرس لسوهلاو

 « دايس مط

 مبتموهو راقولا ىبحن نإ يركز ديف (تلف) (ثيدحلا)« لص نملواوه لاضخب موال لاق سابع نبا نغإ»

 أ نأ مد لسودل اودي هللا لص هللا ل وسر نا سابغنا نعي عبط نرضملا نع # رعسم

 نص لب نين رشع نم فا هلو لا هنأ يف صن اذه (تاق) ( مخ) ةنس نيرشع نبا وهف ردب مون يلع
 * ةورع لوق وهو نإمت وا نينس عبس نإ اكو ريحا هبا ىف

 . هللا ىضر ىلعنيمترلا ريما ني # د

 هللا بسبع انا لاق ع نع ىبدسأالا للا ببعْنب نابع نع ورم نب ل اهنلا تع قاحشاىنا نعي لوا وفا 1
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 «(غ)جإ» .  #«ةلاحصلاةفرمم باتك» 2 «ا.0»ظ « صيخلتلا عم كر دتساا 9»

 هللا لوس لزب لوقت ةنع هلا ىضر قراني دم ز مس هنأ ةلئاو نبا نع ليفطلا يلا نع هينا نعْلبكَن ةنناع

 تلويعلا تيان شانلا' نم :كفماظع اظع تاحو دس تارجش دنعةنم دلاو ةكمنني ملسسو هل أو هياعدتلا لص

 لاف ظعو وركذو "ل ددلج ماق مقصف ةيشع لس و هل او هيلع هللا لص هللا لواسو حار من

 يرن ئتيبلهاو هللا با اتك اهؤاههومتمبنانا اولضن نا نبا رما مكيف كزانيفا نمانلا االاق لوقت نا هلا ءاعأن

 نملسو هلاو هيلع هللا لصدللا لوسر لاف منا ولاق تارم ثالث مهسغا نمنينم للاب ىواينا نوملعتا لاق 3

 ْ * نيختبشلا طز ىلع يمص ىملسالا ةددرب ثيدحو# هالوم يلف هالوم تن 517

 ظ ىرافتلاءزاحن دمج انم' ةقؤكلان ينابيشلا يلعنب دمحانربخ [ووصت يدها ا: ياه نيا نيد م انندخ

 ْ ينائاان مينوا اني (:اولاق ة )ف سو نيدمجاو ىبحب نب دان قاحسا نيم ان يرمعلاَّللا دبع نب دمج (ابناو)

 لترفلا يلا يلععم توزغ لاقدنع هللا ىضر ىملسالا ة ةدئرب نع سابعنبا نعريبج نبديعس نعوكملا ناني

 ' هال زييم ترأرفهتصقتتفالط تركدف لسوهل ١ اودهيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ايد ةلائساسس ةداذل

 ثنكنملاقفدتلا لوسزاي ىلإ ت لق ميسا نم نينم ملابىل واثسلا ةدمربإ لاقفرينت لسومل | .اوهيلع هللا لنص

 * هاج رخمل وسم طرش ىلع حصص ثيدح اذه« ثيدملا ركذو هالوم يلف هالؤم

 نر فعج اننديعس ن.ةبيتقان( الاق )ويمن نب دمجوىلا ىثدح ظفاملا بوتعي ندم هللا ديعونا# انن دح 9

 هللا لنص هللا "لوسر ثمب لاقهنع هللا ىضر نيصحنب نار< نع فرطم نع كشرلا ددزينع ىمبضلا ناماس

 ااه. كلا ةيواج تاصاخد ٠ رسلا يف ىلع ىضقفهنع هللا ىذر بلاص يلا نب ىلع .مييلع لمعتساوةيرس 5-2 هلاو هيلع

 ملتسو هل اوهيلع هللا لص يتلا انيقلاذا ملسو هل آوهيلغ هللا لاسص هللا وسر بامنعا نمةم رادقاعتف هلعكلذ

 ميسوم ار اوةسيلع هللا لص هللا لوسر اوءدب رفس نماوم دقاذا نوملسملاناكو نا يقلق نصا مهلا هانريخا

 ملسودل اوهيلعللا لص هللا ل وسر ىلع ا ةءرسلات مددقاملف مهلاحرولا اوفرصنا مث هيلع اوملسو هيلا اورظنف

 ماه ش
 تاحود سمح تاز رجش دنع ةندملا و لكم نبب مسسو مل او هيلع لإ نص ها كاوسوت ل رت لوقت قرا نب دب دز

 هللا دم ابيطخ ماق مث لصف ةيشع لسو هلاآو هيلع هللا لص هللا لوسر حار مث نهتحتام سانلا نينكف ماظع

 يبرتع تب 'لهاو هللا باتك اهو.اهومتمبلا نا اواضت نل نيصا عيف كار ردات يلا سانلااببعا لاق م ظعوو

 .|(م) هالوم ليف هالو تنكر لاق. من اولاق تارص ثالث مهسفنا نم نينمؤملاب ىلوا نأ نوملعت لاق مث

 «ىدعنشلا ه هاهو دقو دمحم اجرت ل (تلق)

 عم تؤ زغلاق يماسال |.ةرديرب نع سابع نب نع ديبجنب ديعس نع كسلا نع ةينغ ىلا نب انس 6 متمنوبا زف
 الا راحو تيارذ تمقض لود اوتيل ا لس تالوسو ل ثقف ةوتم هجم رق يبل لاول

 نيلاخل# ةاوادكيا ىف تاق مهسيفنا نم ٍنينمؤملاب ىلا ت تسلا ةديرباب لابقف ريختب سو هللاو هيلع هللا لع

 | « هالوم يلمف هالوم تنك |

 يع تال تابلوبنو تبلت نيم ن نارمعنع فرطم نع كشرلا ديب نع نايلسنب « غمج الا

 1 يبس



 ا ل افلا ا لا وح نا و تا قالا سيكو ندم ةيوفللا ف
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 ٠  99«ضيخلتلا مم كرادتسلا ٠  2 #19«ةاهملاةفريس باتكط ٠ جل 2(«

 تا رتل لاو يصل م تن م 4ع 4س لوس هوغو

 لإ لاوسنر ىلا ليج موب تنل ةاماع ننال ايبا ىتوم نم نوراه ه ةل زيع ىنم نوكحتت|

 هللا لاوس انلواطتق هندب ىلع هللاجتفني و هل لسوق هللا بح الجر ةأرلا هذه نيطعال لسو هل و هيلع هللا لمص

 ٌ ةنأرلا هاطغا مث هبجو ىف قصيف هوع دف هوعدا كاّمف دم را وه اول اق ىل اع نبا لاف لسو هل'او هيلع هللا لص

 | طرنش ىلع بدم تيب دح ا ذهن« ةندملا نلف نرخ ىتح لف ةلاوامم هرك ذم هنلاو الف لاق هيلع هللا متفق

 | ببيادحو:ة هاو 1 مرياتسالا رخا لع اعيمج مقا دقو *«ةقايسلا هذه هاجرخم لو نيخيشلا 05

 ىبح ىلا ا جم وا مم

 حا كي غذا ا ند لبلع نا

 هبات صنطج لاق نشمحالا «تراملسس نع ةناوعوتا اننادامح نب.ىبحم انن ىجرخملا ماس نا فاخ ان ىدا دنبلا|

 كرم مسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر عجراملاق هنغ هللا ئضر زا نب اذدز نع ليفطلايفا ن نع تباث ىنانأ

0 
 هي ديجا م ريدقى ا تبحاف تيعددق يف كاف نمت تاحودب صا(١) وخريدغلزنو ع ادولا ةجح

 لاق مث ضوملا يلعادرب ىتحاقر فتن نلامممافاممف ينو فلخم فيكاو رظناف يترتعو ىلات هللا باتكرخ الا نم نبك[
 لاومبللا هيلو اذبف هالومتنك نملاةفهنعهللا ىضر يلع دبب ذخا مث نمؤم لك ىلوماناو الوم لجو رع هللانأ |

 اه ولا هاج خم لو نيخيشلا ط رشم حيبص ثيدح اذطنم !0 طم لل دلتا 212 ءاذاكن مه اوإو ءاللاوف نعمل

 قاما ىزكذا ( هانندخ) امبط رش ىلسع ميرسي ليفطلا أ نعل بيك نب ةملس ثي دح 4 ه دهاش 9|

 ندمان ::قامركيلا هنا نب ناننحان يلعن قار زالا ان بوانن دمجأبنا (الاق) ى رجلا دمجا ن جلع ده

 ٠١ ةفدلا نم تيررق ةنيدملاو ةكم هو هنمعس 1

 ىضر االالاق ءاسنلاونايبصلا عم ىتتفلخ هللاّمف كوبن ةوزغ يفهفلخن يح تركذ ام هبساالو يس لها ءالؤه

 0 :الو دش ةوبث اليناالا نام تم نور اهقلزن خم نوكماذلأ

 وه اولاقيلع نال اقف لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسرل انلواطتف هبدد ىلع هللا حمتفو هلوسروهللا بح الجوأ

 ئح فرح ةيواعم هركذام هللاو الف لاقهيلع سلا متفق ةنأزلا هاطغا مث ههجو يف قصبق هوعدفهوعدا لاق 2

 ] «طقف(م) تتلق (مخ خب دا نع جرح
 هنا لور مجول كاققراةهثيوش ا ندرع ليفطلا يلا نع تبان يبا نب بيبح انن شم الا نع 4 ةنا وعوبا رف |

 كردجاق ترغد دق ىف ا( اع بط تاحودب ئما:مخرب دغلزتو عادولا ةجح نم ملسو هل او هيلع للا لبص

 اقننب لالمبظ اهب وتم تضك لو ةلطنا حد رتعتو نإ ناتكوخ :الا ارم نيك !ةايفسمبا غرلمتلا مكيف كرات قا

 بلك لوم لاق عادي ذخام نمؤملكىلوماناو:ىالوم لجو نع هلا يك ا

 * ثيدحلا هيلو اذهف هالوم

 عمس ا ةثاونا نع ليفطلا يف نغهينا نع :ليبكنب ةملتم ع نب دمع اني ينامركحلا ميهارا نبا« ن ناسح د“

/ 

 4 هك ل لا شع :
 ةيصو

 هلل عفا كا ين



 2 ةايضف ركذ »

 * امنع هلل

 40 جل. «ةلظلاةرساباكإلا 4 ن» ١ «ضفنلا ىكراتشلاط ١ لل
 (لرط نيعمن. ىبح هلق وف ىرودلا دمت نب شابغلا تمع ل اقفن-ن وقعي نب دم سابعلا | ابا # تغمس 9

 | تلاظابا ناب زابخالا ترياو دقو 'قاخئدا نب دمع نواز فانك و( 1 الانا )فانمدبع بلاظ قا مسا

 طلال وبن نيم ى ب تغمس لق دم ن -شابعلا تمس لوقت شسابغلا ابا (تعمس ) لعاهثلاو هسا 2

 ةاه نب دسا تن ةمطاف بلااطينانبا

 كيري لا هللادبعزب تعصمات' ىرملا قاحسانب ميهاربا اننا 3 دححا نب دم ركبوبا © ىئادح أل
 دعو نابعالا نجر تناكو ىشاه 235 تادلو ةلضئاع لوا مد نب عملا د ةنطان نا

 تا ناكواهللع ضو سو هلو هيلع هللا بص هللال وسر ةايح يف تيفوو لح هلاو هيلع هللا لعق لوس

 *- :(مز ديح يا تس ئدلا انا) « لوه كلننلو ديسا لع

 نب وزمم نمنح دسبعانن ىرمتملا بيهن يلعن ستحل” لكم يفوتملا دا دما دم نزيك يبث دح
 ايمشاهراملو نيسحلا نب عارف بينما ن ديعسدنعاسواجاننك لاق ئشرقل اديعس تريب نأ نعوا انن لهابلا ةلبج
 | نع اءزبخا .دمحشابا اي ديعس هللاتفائيلع درف هيلعانملّسف هعمانقو بيسملا نب ديعس .هيلاماَعف هنم هلل دبعاناك طق
 [ن لعنينمؤملازيما كيشتتا لاو ناديت دح مهن لاقامبنع هللا ىضر بلاط يبانب ىلع ما مئاهنب دنا هع لاا

 | املعطصوهصيقُف سو هل او هيلع هللا لص هلال وسراهتفتك, مئاهنبددسا تنن ةمطاف ثنامال لوق نلاطيا

 اه ربقنم جرخقاهيلع وشو هعض وب هن * اكربقلا يحاونيف يو لعجاه ربقف لزأو ةريبكت نيعبس ابعربكو
 لع تلف كتأز هللا "لو سران' هنغ هللا طز تاطخملا 3 نم هل لاق تع ذالف اهبرتفيف اخو اف ردن ةاتيعو

 ش متصي ناك تلاطابا اعلا مس تناك“ أرلل هذه نأ سما اسلام اسم اراه اس

 | هيف داوعأف انين هلك هنم ل دش دلطو سها اكف هم اعظ لع انممجم ناكو ةب دألاهأ ترو ” و عينصلا

 تيرا وامل هيلع لي ربجيفربخاو ةنملا لها نما ما لجو نعي رنع يبزبخا مالسلاهيلع ل. ربجناو

 «املع نواصي كت الملا نماقللانيعبس
 (يريخ ا لاما دك تايم طب راوتلاننلا دوم ان نو نب دمم سابملاوا « انادخا

 تعمسلاق اراهتس نس نيكس. |: قتملا زك وا انبيلا ىتثدج لبنحنب دما نب هللادبعانت ىعيطقلا رفعج نب دما

 لانه لاق تلاطيفلا نا 5 نا كعنع ام (هنع هللا ىضر ضاقوينا ن 'ء دعسل ةيواعملاق كوش دهتسنب ضاع

 | كحا هلم ةادحناو ىل نوكجت نال لساوبهلآو هيلعتلا لص هللا لونر هل نهلاق الث قردوكذ اه نعباال

 انهنغ طوس د زل نيش زان ةعيشا الل اق قاحسا ابا اب نه ام ةيواعم هل لاق منلا رمح نم يل

 ةوغف هللشي يمل تارك ةامههبلسا١الو يب :قهاسلال وه انا هر لاق مث هيون تحت مهلخداف ةمظافو .ةينبا و

 ساد ]
 تلاطيان ا. ةسسنا "كلفنعام ىب ال. ةمواعتم لاق لوقتادهت ننس هاع تمس رام نب ريكب انن هب ىننملا رك والا

 يلابحا ١ نتي ةدخاو ىلنوككن المو هل1و هيلع لا لم هل لاترهل نملا# انالث تركذام هبسا ًاللاقفأ

 : قاس لاق ةيؤو تحن مهاخداف اهبشاو ةمط افؤاراع دخاف' هيلع ران يح لاق نه اموديو انه لاق متلارم نم

 ءالؤه 002



 «(0ج» .«ةاحصلاةةرسس باتك» 430... « صيخللا يك دتسلا ط١
 هتتبا رمت بطخبا هنع هللا ىضر نافعنب نامع نعش ا رح ن يعبر د ينئدسح لاق ليفطن دليل ناديساونا

 0 نتخ ىلع كلداالا مما لاقرمع هيلاحارنا|لف لسودل ار اوهيلع لال صيبا كلذ ذغلبق (١)هدرف

 حيص ثرددح |ذيه قنا نامع جوزاو كنتنا ىنجوزلاةهّللالوسسراب منلاق 5 كنم هلريخ ىلع نامع لداو

 * هاجر خل و دانسالا

 ةعرزوا اننلجبلا بيسملا نب يسيعانت راكي ن ركسي ان يناهصالا ةدنمنب د مان ذاشمحن ب ىلع م ان دح

 قملا عسب نيم لسودل اوهبيلع بأ لس نينلا نم ةنملا هنع هللاىضر نافعنب نامع ىرتشالاق ةريرهىبا نع

 *هاجرخملو دانسالا حيمص# ةرسملا شيج زج ٍثيحو ةوعم ريب رياخا ثليحي

 ريم نعهسا نع زاْرَملا تارفنب نسملان ء سب رذا ن هللا ديعاني رابخلا دبعنب دججا ان سابعلا ونا ب ان دح

 لاف لملف هّيَس نرتشاإلا ىلع اولخد تح مخنلا تممتجاو نيفصيلا م اغلا يلا ريسينا ىلع دا رالاقديعس نا

 هنعانثلو م ةعس ةرصبلا لها انلتاق انا نامعىنعت هولتفف اهلها ريخ ىلا تدمج ةمالا هذه نالاق الاولاق يالا

 هباف ددس هل نك ناو ثب دجاده# هس مضي 'ى ورا لك نظنبلف ةمب مههلعانل سيل موقىلانوريس مكناو

 * عض وملا ادهيف دانسالا حيحص دقعم

 م هاجر ملام هنع هللا ىطر بلاط ىبانب ىلع نينص ومما ريما بقانم نمو دس

 دماحإأيا انعم نالو.ظف الار فظملان دم نيييملا اياو حاحا نسما نب يلع نسحلا ابا يضاقلا « تعمس (,

 نم دحال ءاجام لوقت ل دح ن.دمجا ينعي هيا يق عيسولطلاوزييعتم نو دمه تعيس لوب ي رضحلا نوراهن. دمج
 < هنع هللا طر ب !اطيبا نب ليل ءاجام لئاضفلا نم نم لسو هل |و هيلع م للالصةلالوسر باص

 ١١ ىنافةصيخ ناعلع ضرع معنا حيحصلا |بتكلا ضمب يندجوو 0
 50 نافعن نامءنع شارح ن.ىر ىندح ىليفط ندييبل ناديسا وبا ىتثدج ىموم ن »هللا دبع 9

 نايم نم كاره ىلع كلداالا رمعإب لاق ءاجاف لسو هلآو هيلع هلا ىلص ىلا كلذ غلبف هدرف هتنبا , ينعكللا

 الاخ نيديخصلاي فام( تاق )* يس # يي يتنايامع جوزاوكتنا ىنجوزلاق من لاق كنمهلريخ ىلعزامء لداو

 ««عنتماف نامع ىلع اههط رع ىذلاوهرمجنا نم اذه

 لاق ةريمه.ىنإنغ ةعرؤولا ان بيبملا ن ىسيع انئر اكل نير كياني ةدنم نب دمج انت ذاشمح نب لعب انريخا د

 شيج زمج ثيحوةل وهمريل رفح ثيح قحلا عب نيترسم ملسو#ل آو هيلع هللا لص يبنلا نم ةنملا نامي ىرتشا
 *« ةريغودواد وا هفمض ىسيع( تلق )حيص# ةرسملا

 لعمخنلا تعمتجاو نيفص ىلا ريس فما ىلع جازا كاف اكنجلب ن.ريم نعهبا نعزا زقلا تارفنب 4 نسحلا »

 عناوهنعان واتةعيس ةرصبلا لها انلتاقاناو تام ينعي هواتف اراها ريخ ىلا تدمج ٍةمالاوذه نا لاَتف رتشالا

 *( م )ط رش(ت لق)# هفيس عضي نبا "ىرسما لكر ظنيلف ةعبب مهيلعانا سيل ءوق يلا نو ريسن
 ' س8[ هنعانلا ىضر لعلئإضف ردح

 *لملءاج اميئاضنلا انستا نيبال .اجاميلوت لبن عا دنس ب يسوللاروبصنمن 4 هيلو و

 مللادع»

 مي وأ” (جبك) موج »



 ا 14 1

7 0 
. 

 ا

 ىدر لامع

 4 هنع 35

 دعاني صق لع ناك ام ناثع نع لثسهبا اعنعهللا ىذر سابعا نب نع هيبأ نع ةوسصعنب ماشه نع سن و نب ىسعاتا|

 40 )جا» «ةاسملاةرسباتك» ١ « ا: «صيخللا يكردتسلا)
 لتاش ملى سعا لكنع هلا افع ه ميرا الرادلا لهال ل قو

 ظ لما كوس ءاضنيلاو و ا دنلا م . مهط بص هللا تنأر فيكف

 ا 0197 0: + لفاوحلا» حاب للارابدا سائلا نع . ف هدس رب ذأ ريلا.تيأر فيكو

 يي وك ذاشلادو ادني ترايلس اننينامصالا ةتسرن هللاديعن. دما: ةطب ندم نيد هللادبعوبا 6 انيدح 0
 ظ5

 | «اديهش تامو اديعس شاعدقل هلللوف اديهش ىنتماوادعس ىنيحا ميللا هتس قدص نم هعاخ صف لع ناك دقل لاق

 | ةدبع 53 قنادمخلا قاحسانب نوراهاتب يفاىتادح نار همنب ليعمسا ن دسم ن دما ٠ نسحلاو ا *« ىندح ©

 | اهبنع هللا ىضر ةرانب ديزىلا تلاطيفا ن نبلع' ءاج لاق ينراحلا نيصح نع دلاخىلا نب يللا نع ناملسنا

 ١ هتلاكدشنا ديزلابتف كتربخاالا ىش نع يتولأسال هثلاوف اوتكسإوا اوكا لع لاف موق 0 ةتاوعلا

 (انثدحو)ن وراه لاق# هلتقب تس االو هتلتقأم ةمسنلاأ ربو ةبملاقلف يذلا 0 يلعف رطافذن نامع تلتقتنا

 :* احيرج نإمثع راد نم جرخا امبنع هللا يضر يلع نب نسملا تيأر لاق ةداتق نع ريهز نع ةماساوبا
 ةحلطن دمساتن راوسنب ةءايش ان اسما مدن نب هللادبعانت ىناسا رمل قاحسا نب هللادبع # انربخا ل:

 لجر مجالا نب ةلبج هلتفاللاق 50 نب هن يسراقلاو نابع ساس وش 5 يو دملا ةنانك ان

 ]| اوكرتشا ملعلو ىبيحتلار شل نب هن : انك هلتقليقو تقولا يف لتقف يثوكسلا ةريبك هلتقليقو لاق رصم لها نم

 ظ ةبقع نب ديلولا لاقو *هللا ءبسل هلتقيف

00 

 *# هنع هللا رهو ناحل ا: ىلا س

 | ىتادح ىسومن هللا شيع [ىامصالا + ةنازهم نب دجاان رافصلا للادنع ندمح هللادبعوا انريخا 5

 ْ ,ديساويا ' 00 باعسلا»

 لتاقإ سالك نع للااقع « مولتقالرادلا له ال لاقو

 قضاوتلادسب ءاضننلاوةوادملا .. 'مملع بص هلا تيأر فيكك
 لقاوحلا حابرلا زابذا سانلا نع * ه دعب رذا ريما تار نيكو

 اديز لاقف موق ه دنعو هدوعي مران دب ز ىلا يلع ءاجلاق يتراهلا نيصج نع دلاخ يبا نب 4 ليعمسا 9

 | «هلتق ترماالو هتلتقام ةمسنلا ريو ةبأا قلف يذلاو لاق مث ةعاسق رطاف ن امع تلتق ِتنانا كدشنا

 | اللاةهلتق ركص,يبا نيدم تلق ناهثع رصاح نميف تبكى ودعلا ةناكك ان ةحلط نبدم ان راوسنب # ةبابش

 ١ نب ةنانك هلق ليف و.تقؤلا يف لتتف يوكسلا ة ريبك هلتق لبقو لاق رصم لها نم لجر مهمالا ْن ةلبج هلتق

 م ةبمع نديلوالو يب محتار شب

 رصم نم ءاج يذلا ىبجتلا ليتق .« .مييبل دعب سانلا ريخ نبا الا
 كنت , سب 5 د نو م جيس و 0 - -
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 نوراهنغ يمقلاهللا دبعن بوقت“ ديلا دبغن للعانث ىشرقلا ة دجت ن دما ةنث ىزاا دمجوا' م انثدح

 وجرال ينالاَف ناهنع نزابا الطعون لو هأا )قنروخلابهنع هللا ىطر يب ار لاقةيب أن ع ةرتنع نبا 1
 *« نيلئاقتم ر رس ىلع اناوخا لغ ن< مرودصفام انعزنو لجو نع هللا لاق نيذلا نم كواو اا نوكأ نا ١

 نإ نمحرأ ا دبغ نعهيبا نع ىأ ين 0 ةواسلاب ىشرقلا لسم نب ةيما ن دما نب دمت هنئا دبعونا # انربخا ف ْ

 هللأ لصهللالوسر ة ةجوز نايفسيلا تن ةبيبح ما نا هخؤيش نع 7-1 راشب نب قاحتشا نيدم تمس ءارثمأ

 تربجوو ناهثع لتقن هربخم ةعب ريلانب 1 ىخا ةعينر يبا نب هللا دبعىلا الوسر ترجو متو هللاو هيلعأ

 5 00 اك ميسوم . 6 نعيش يدر تلا#

 ريوس ٠ رادع

 ربدلا دمصو نناثنلا ىلا جرخ لوسرلا هيلع درو ايف همدن تاجرضُمم هناوثا و هيف لتق ىذلا هصيمقت هيلا

 * لوي أشناو همم سانلا كك و ىب و زبنلا لع هّضِيق رثنو هلق ه ربخاو

 #« ريش
 لوط تروا ءاكب هتف او هع ةلمح ”نلانلل هنيف“ ضاق الا
 ليصا فون الل عادتجاهتيفأو ةلذب ةايحال عام هفاو
 لون -لابخلا مشانمل داس. أ هاله و نينم ولا ريما بام

 يخلبلا ف احسا نا ند لي# ققثلا صوحالا ىن ارم نالشلاف رانيا ورك اج |

 حا هنع هللا ىضر اذ الع ف | ص نم تمس ام ل اق ىعشلا نع دلاجح نع ءارغم ن نمرلا دبع انئأ

 « كلام نب بمك لوقنم نسح | نامثع ين | سم نص تعمسأم ل ! نع « دلاع |

 لود ع و ع« ةصع هن دملاب هتيلع" تعا اذ

 نيم نيمرادلا يف اهل ضيق و39 ب ركو رغ 11 عج ان
 ليل ةا ونلا موقلا نم ' ىنشنا و , ننال وقلا نجم عدو الو

 زيي نيوز وب حاج ليت ا وما نب ليقع ماين تادإو

 تف

 46 :رعش ف : + كلام تنك لوق نم

 زفاف نلل هنآ ةينافاع 1 هبي قاغا مثهب ذب كك

 1 سوماقا ةنوكلابربب قئروخ(:) :

 * اهذ امو ابذلا ىلناو ناثعلتقيف

 ناثعنت نانا هدنعو هرررس لعؤهو قنروملابانلع راع ثيرأر لاق هسا نع ةرتنعزب نوراهنع ىمقلا 4 بوتس. »
 0 م 2 در وجرال ينآلاتق

 لفانب سي للا نا نباو * 0

 «-/لان ةوخر نان قاس



 _ 1400 جل .٠ ا« ةباحفلا ةفرعم باتكط. «...١439© ١ صيخلتلامم كر دشسبلا )»
 |[نيملاةلاتف انب حا, ي فكصدمقم احلاداباشناكدقل نلاواما نوءجاز هيلاابا و هتلاثا لاف هللاديبعنت ةحلط نا

 لبق تم يبإ تا دولو ياي كاذناك دقلاةزالفو نالفكنأر ىلع كبانةريسملا اذه نغكامما ثنكدق ثبااب

 [صانرقإبل ىنلللاو د دل كيوم قافانا نيثم ةلازيمل ايت لش كف تطاخو دمي لاق نس رثيزإ ذه

 نانا دعا و رانا يلع ال لاقفالاقو الاف ركع نانشمم ور[ نل . رام ملكتف لاقهيفلؤتاذانف نامنع

 -نب دمشاب علاق مكن 7 3 دع جل !عنوم دقتسو ةن وقعا“ اضاف لاو متبفاعو ة ةنص الا ءاشاو-راتسانايثع

 مب اونم فازه م تاملاصلا اولمتو اونم !نيذلانم تاو ناكتف ناعم ثتاثسو ةنيدملا تم دقاذا بطاخ

 «نونمؤأل لكوتيلف مل لمدن اع ةلوارتلاو اولا

 ثلا ا دبعنب سيسملا انتى رلاب ىضاةلا ىنطمللا قاحتسا نيو يزعل امصالا ليلخلا نب دم هّللادبعوبا ندع 0

 و موقلا:ىعو م نءالاقف لما موب يعانبطخ لاق نائنفس نب ورم نعرا وس نع هن واعمنننا .و.نصانب

 عيش قرع ابق لئش وهللاو هيلغهنلا لص هللا لوسرانيلادبس, مل ةرامالا هذه ناف دهب اما لاف لاق لج ا لوح نع رض

 يايا ا تحتال أقاو 2تلغفُلا ماا ماق ةزكبوا تلت انضاءانلاهاناراتكل ورا

 : 0# ( ا رج نه دلا

 عاملا نع لي 1 رساولاثب داق عانت ىعشاملا كتنرابا نث رضحلا اان بنوع نب.دمج.نسابعلا ونا 6 اننادج »

 « ةرحشلا تنم مياب نم ناَتث امو نوسموايردب نوالف نيفص لع عم ديتشإلاق

 57 انئا رساؤاانن مدافن ىش *املا ابان نضملا انناتموقمي نب دم هللا دعونا. ان ريبخا )ف

 « ان نيفص ىلع ممدهش

 تعم لوق قالا الإ نق متنب ئزازلا.ناماص ن '«قاسي ان ةيوقلل دئماحنيلا نن دماحاني « يتابيقلا »

 نع لاق كوت لمفام ينبابلاةف نايثغىلا نتانهراس قات نادملاب ةفذح ىلا تقلد الوق شارحن ىعر

 هدا قولد تشتم تف مج رخ نم الجر هل تنشف لجل "اذه لا مهن خير خ ثم لاق لأ ملاح يا

 «هدنع يهتجملو هللا قل ةرامالا لدبتساو.ةع' لي قزاقنملوق : لسوهلاو اوهيلعدللا لص

 يع زوالا نع ءملشم ن يللا حابصلانب دمحشاذن جي انضلا ةبطحق ن هللادبع َ ١ ظفاللا لعوب « اننادح »

 تعمل 0 مم ١ "ضرالا ل تنعش او ارتسا اذار يم لاك ماقتساو هرارقرق ئا هنارجب برض لاقت (1)

 كك دقتنااب :رملا هللاقفابرثك انب رح ىلع دعقم احلاصاياش ناكدقل هللاو هللا !لعلاق ةحاط نب دم لتقو

 نرشمب اذهلبق تميلا تددولو:ىببا, كلذ ناك دق لاّمَف نالفو نالفكءأر رىلع كيبلغف ريسملا اذه نع كاغنا

 كش هلو اذاف نائعنعأن ولأسن سانلاو ةئمدملا نوم داق انا نينمؤملا ريما تلف بطاح نب دم لاق ةنس

 ةنوقعلا 3 3 اماه دبأو 06 ةلعاللا ءاساو راتشا هنا ناليع ” يعلاةفالاقو ال و الاف ركبيلا نب دمحخو رام

 تاحلاصلا | وام اما نبذلانم لاو ناكل قفهنع تائباذا بطاحنااب م كنب , عمم كك لدع عنو ىيت]

 دش اونسحاو اوشام اونماواوفت مم
 0 تنعاقا ينرساملاق ادلعزاركذم نار همن نوميم تممنم ىعاز والا :نتنرع لس نب 4 ا 2

 ف (2



 *«(0ج» ع ةاحملاةنرسسباتكإ» ٠ ٠٠ »:١« 2١ « ضيلتلا مم كردتسلا»
 نال رش صر ا 7 | نع عفان نع بوبا" نع ىزارلا رفمج وب انثا قاملنس

 نم لتقف اا ن اهثع حببصاف اندنع رطفا نايثعاي لاف ليلا مانلا يف لس و هلآو هيلع هللا خص ىبنلا تير

 ما هاجن رخو داتسالا حيي ثيدح ا ده *« هنعىلاعتهللا ىّضر هوب

 نب دلاخ انن قار ولا ريبجنن لضففلا انثى ملا ديما دعني دن دحا نب ىضاقلا لماكنب ذمحا م ان دح ف
 دنع ادعاق تنك لاقامبنع هللا ىضر سابعن ا نع ريبج نت ديعس نع بئاسلا ند اطعم ذلإ نادطلاّسا دع

 ةرؤس زق تناو لثقناعابناق هنمان ايف هنع هللا يضر نافع نب نايطلبقاذا لسو هل 1و هيلع هللا م ص ييننلا

 لو ذخم لك ىلعا ريما ةمايقلا مود ثعبب و ميلعلا عيمسلا وه و هللا مهكيتكيسف ىلع كم دنم ة ةرطقعقتف ةرّقبلا
 * رضمو ةمبب رددع يف عفش و ب رثلا و ق رشما لها كطبشي

 ندحتسا لف هنع هلا ىضر ناهنعلتقم باتك يف بابلا !ذه ىف ديناسملا رابخالا تركذبدق 4« كاملا لا

 نينم وما ريما ةنوعم نم ةعدتبملا هتعدا ىذلا اماف ةبافكر دقلا ادهيف ناف ضوملا اذهيفاهرخا نغاه ركذ

 «: هف ااخن زابخالا ترئاون دقف.رو زو. تاذكهياقن ةلتق ىلع ت بلاط يبا نبيلع

 اننا زا نلنةريلص مف وراها: كزتلا شن ون دنع ىسيعنب نيسحلا نب لمؤا ني ىلع مئاقلا وبا 4 انثدح ف

 فاوبللا اذك لوش لججامو هنعاللا يضراولع تدبشلاق دابعزب سيقنعنسحلا غمس ىس و دسللا دلاخن. ةرق

 يبا هللا و تاَقف ةعيبلا ىلع ىو داراو ىسفن تاركلا و نامعلتق مون لقع شاط دقلو نامع م دنم كيلا أ أربا
 ةنم ىيحتست نم ىيحتسا الالسوهل اوهيلع هللا ىلص هلال وسز هللاق الجراولتق اموق عياباذا هللا نم ىبحتسال

 يلا سانلا مجرنفداهفاوف ةرصناذ دعب نفد مل 1 ضرالا ىلع لبتق نارعو عيإبا نا هللانم ىيحتسال ىلاو ةكثالملا

 اي اكو نيش ولا ريما اياولاق دقلف تميابف ةعزم تءاجمن هيلع م دفا ام قفشم ينا مهللا تلقف ةعييلا ينولأسف

 : * ىضرلا ىحانازغل يتف دخلا تلق ىلق عود
 يبطاخلا انس فافخلا ىمومنب راشن نب بلاطينا ن , يح اني لدعلا ميهاربانب قاحسانب هللادبع # انندح ف

 لعن نسحلاو يلع مامف لاقىتقلا ف رظنا تجرخ لجل مو.ناكامللاق هذج نع هنا نعدمح نب نم رلادبع

 لعاب 1 البتق لع نب نسحلا رضباف لاق لتقلايف نورودب ناحوصنء ديزو ر كيا ن دبمت* و سس نب راميو

 دمج لاقينباب وهنم هوا هلْلاَعِف هللاو شيرق خرف نومجار هيللانأو هل انا لاق حرص هافقىع هيلقف هبجو

 هللا لص يتلاتياريفا لاف ثدخش حببصا ناهتع فنرا زمنا نغ مهان نع بواا نع يزارلا © رفعج واإ»

 ةروس أر ث تناو لاتقنامثعإ مسودل وهيل هلا لص ىننلا لاف .تايثع لبقاذا ادعاق تنك ابعنبا « نع
 ددعيف مفشنو لو ذخم لكىع اريما ثعبسو ميلعلا عيمسلاو هو هللا مكيفكيسف لع كمد نم ةزرطق عمتف ةرمبلا

 «هنميتما وهو ىنمملا ديل دير دم نيدمجا داع الا ىفو تحب بذك( ( تاق ) رضمو ةعببر

 0 مش لس وتل ا ذدلع ناوصوبلا ناناثعا 2

 لملامو ناك امللاق هدج نع هببأنع ديم نب نمحرلا دبع ىطالااني مذ( تاق ميال  ىعمن 0 راشلا 0



 ا

 0 - جيم 0

 كح د 4# ةباحضلاةفرعم باتكط ؛ ١ 403... « صيخلتلا عم .كردتسلا»

 «٠ بهوابا ىتكي ناكو الجر سو هل 7

 امم 0 هللا ديعنيديمساتثيرادلاديمس نينامانث(الا) طفلا نس لاو اوهيقفلا رضنلاو ا يان دحإ»

 ْ لال وسر لاقلاقامهجع هللا ئذر هللا دبع راج نع نامعنينابا نو رمت نع ىزهزلا نعىدب للا نغ برحنا

 رمت طبتولسو هل او هيلع هللا ىلص هللا لي 3مل زيركلبللا نا اص لجو ةليللا ترا ملسو هلو هياع هللاىلص

 سو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر دنعنمانقايفر معبنامثع طسنو ركب يباب
 | هللا لوسرف حاصلا لجرلا اما انلق

 |هلل للمدن هللا ثعب يدلارمالا اذه ةالووبف ضعبب مهضعب طوت نم ركذ اماماو ملسو هلآو هيلع هللا لص

 ٠ 4 ١ كوت ا * سانلاو ثيدحلا ادهني بر نيد لو قب نيم نب ىيحبتعمسف(ينرا دلالاق)*لسو هلا ا و هيلع

 هو رحل لاقت نبا نايثع ننابال نكي و نابانبو ريوهاعاالس م ىرهزلا نع

 ةءالقيلا نع بوبا انث تيهو انث نافع اني لجبلا لضفلا نب نيسملا ان يناه نب اص نبدمح# ىنادح »

 هن رف انهي وقف ةنثف رككي لسودل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تغمس لاق بمكنب ةرضنع ثمشالا ىلآ ضرع
 هيلا تلبقاف هنعّنلا ىضر نافع نب ناثع وه اذاف هيلا تمتف ىدحلا ىلع ذثموب | ذه لاّتف بون يف منقم لجر

 *هاجرخم ملو نيخيشلا طرش ىلع حمص ثب دح اذه# من لاق اذه وه تلقف هبجو

 نأ هله وتسقلا+ عوج هسا انك تايلص نإ ميرلا ا ديحتس نيتك نانا ها «اعسو

 ناهثع ءاجلاق ةرمس نب نمحرلا دبع غ نع ةرمسنب..نمحر لاذع ىل ومريثك نع مساقلا نبهللا دبع ضرع بذوش

 رخح يف ناهثع اهغرفق ةرسملا شيج مج نيج يحد نيد فلاب لسمو هلآ و هيلع هلا لبص يبل ىل نعال ضر

 اذن . لما نا رشم لوقي واي ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا لم لاقل سودل اوهيلع هللا لص ىننلا

 01 1 م ملا

 نامل

 تا رس ةنلول العد اجرع ناك د نب ابا نب هرمتنع ىرهزلا: نع ىديب للا نع برح نب « دمحش و

 رمعب تاهثع طينو ركبىاب رم طن و هللا ل وسرب طذ ركبأبا نا طاص لجر ةليلا يرا لسو هلآاو هيلع
 ضعي مهطمب طون اماو هللا لونسرف لالا لجرلا اما انق لس مو هل اوةيلغ هللا لض هللا لوسر دنع نم انش ايلف

 ىرصزلا نع نوددحت سانلاو همفر برح ندم نيعمنبا لاق « هب هيبن هللا ثسب ىذلا سمالا | ذه ةالومبف

 «ورمع هل لاعب نا نابآل نكي لو نبا نورمت وه اه الدم

 ا فلو بيلا قضوا يسد سسم بات ايم سانام نإ نب ة الاي ن ء 4 بوا

 *(مخ) ناهعوهاذاف هيلا تمقف:ىدمل ! ىلع دئموي ا ذه لاّتف بوث يف عنقم لجر هب رد 1 اممرمف هنتف ر تحد

 نجرلادبع ترعع ةرمس نب نمرل ادبع ىلوم ريث < نع مسالا نب هللا دبع نع بذوش نبا نع 4 ةرمض وف
 هرجح يف !بغرفو ةزسعلا شرج نمجب نحب رانيد فلاب لو هل او هيلع هللا ىلص ىلا ىلا تايثع ءاج لاق

 عاب دان القمرإلا ذم دمب لمجاأب نامع رض ابي وقوي ابقي لسو هلآ و هيط هلا ٍلص يب السا

 « رفمج وبا ز»
 ذا ]ا ]1 1 1 0ك
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 «() جا  «ةلاحصلا نرسم باتكلا» 1٠ 4 سيشاتاعمكردعنلا»
 هنعمتلا ىض نافع ن نامع لمعتسا لاق يسمح الا بابش نب قراط ىنثدح دلاخ ينانب ليعمسا ينثدح ىدعنب مثيهطلانث

 هسلجأف دعس للعم دف ضاقوينان دعتسأه وابضراو ةفوكلا ىلع ةمال هاا :ناكو طيعم ىلا نةبمعن دلولا'

 عرداامساو لاَ ف كلم لعلاق ءريش فا لعلاةالمأع تدم دقن لاق كم دقا أم تهوأبالاق مهملعب ملع هالو همم

 كيلغاوري اتسامؤقلا كلو ى دعب تمم الو ك دمي .تسك,ام هللاؤلاعف كانه تقمحماي دعب كتكأ|

 عابضما رمت ايا ةرصانمويلا دبش ولى لما محلب ىرتشاو عانضيثب: دحم ينثدح دعسلاةمث تق.دصلاف مماطلسا|

 نب. ليعم نا ىنث دق مثيلا لاق صاعلانب ديعساهالوو ةفوكشلا نع ةبقعنب ديا ولان انثعل زعاملو مثيلا لاق رشلا|

 ىتح' رينا لسفف ربطي وا هنيلع دهصال نينملا السا لاق ض اعلا نب ديعس مدق امل لاق ئبعشلا نع دلاخ ينا |

 37 صاعلا رب كيعس دعص

 بعشو ىلا: ىنادح ى ربملامهلإ دبعنب هللا دبع ن دمحش هللا ديعولا اننا بومع ندم سايعلا وأ 6 نين هم

 نع يدنسالا ةلاوخن خب ماع نع مقا ل 6ةيسو نزع تيبحيفا ني درزن نعي الا انن(الاق )كيلا نا

 ةقلخ لنقو ينام. ل لاق هللا كو سراب اذاماولاق كل دقق تال ن م ان نملاق سوما او هيلع هللا لص هللا كوس 1

 ب هأخ رع ودايم * لاح تلا نمو هيطعب حل ريطصم

 كلتش انف ملين اواني ةزرغيلانب مزاحنب دمحا انن' ةفوكلا ىف ابيشلا ميه دنب لعن دمج فعجو ا « يزيخا »|

 ماسو هلآو هيلع هللا لص هللالؤسو ل اق:هللا دبعتلاقلاق هال 3 ءارتلا نع شرج نإ قر 2 روضنم نع

 أ اعلبال لاق قب انءوا ئضم.اع هللا ناب هنع هللا طر زم لا نيعبسم ممل مشي د مم قب ناو كله: هرم

 ةعست لما خيرات ن< رك تم مَن ا تفل متيطاولا َ ايلا هفو لع طيش لع معي ثردح اده

 *« نيثالثو سه أ

 ديلولا لاق ى ريب للا هللادبع نب بعدم اذ . قرط احسا نب ميهاربا انن هولاب نب ركبوبا « .اندح ©

 ن ةعير نب زر بنش كورا اسياد هبال قايراسلا ذلكم سمش دبع نب ةيمان.ور نب طيعمينا نب ةبتع

 ملسو هلو هيلع هللا ىل ٍلض هللا لوسر ةمع فانم دبغ نب .تلطلا دبع تنب ءاضيلا ميكح م ايملو ضو

 هيلع هللا ص ماما 20 ناكو هعوجر ىف طيعمىفا نب ةبقع لسو هلآو هيلع هل للص ىنلا لتق

 لوزعس 4

 « ضاعلا ن ديعس هنم | وجا دي ]ولا لزرع مت ادعس

 2 1و هيلا لسانا لو سر نعتلا وح نيا دبف نع طيقل نب ةعبار نع تيبح ىانب د زتنع# ثيللا 9

 »مدي هلا دل نمو هيطعب قا: ربطص هةفيلخ لتق رقرملاةّسا لوا ,اب اذاما ولاا دقف ثالمثنماجن نملاق

 هل اوهيلغ هللا مهلا لوسر لاق هنن دبع لاق لاق ةيجان نب ءاربلا نع ىعلز نع روصنم نع # كب رش »
 ناو كله نم ليبسف اوكلبت (نزاف ةلس نيثالث و عبشوا تسوا "نسخن دعب: راودشس مالسالا حز 3 لو
 ١ *( م) ىقئاع لبال لاق ىضم مب هللا ين اي رم لاق نيعبس متي مهنيد محل قل

 هني >العإ
 كفف نت

1 



 م هنع هللا ىذر 9 0 2
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 400ج ٠ :ةاعملا نرش باتكإو ٠١ 4... 4 ضينللا عبكل ردتسلا و

 - ثيدج اذه# (١)هعلتالف هماخ لع نوقفانملاكداراناف اصيق كصمقمهللا نا نامعل لسو هلاو ةياع

 * هاج رخنملو دانسالا ىلاع

 سي( هنغىلات هللا يضر نافع نم ناهع نينم قا زيما لتقم ركذ زد-
 4 ةللا دنع نانش وهو هنم كلذ ث ميناج اوين وق ا ل 0 ام « لواو 94

 ترف فنا هلا او هيلع هللا ص هللا 1 5 ناكسدن هك ورع عد لهدس

 لنا لوس ناك كت خاب قل ومالسالا نعد راف ل وهل !ؤةيلع هللا لص هللا ل وسر هلزعف ةياتكسلايف هنأ ايخ

 هللا ل وتسز هنم افمالس لا مجار هيبقو ناهع هن ءاج ىتح لاخ فاو همذ حابا ملسو هلل او هيلع هلا اص

 نيس ا 9 محلا نينيسحلا انءيتاهبسصالا دما َن نرخ هللاديعوأ ) انيدخ) همد ندحوملسو هلا او هيلع 0

 ىلوتسا النو(« كاملا لاق) ةع زخ نب ب يبحننب ثراحلانب مانعا حرس يبا مسا لاق هنا من دمحانن عجرفلا نبا

 هلسوملاو اوهيلع هللا لص ةعكو مر هيلالجو ل سوهل اوهيلعّسا لص هللال وسر ةايحىف دلو هناف طيصيلا نب

 قزلاريهزز َضايفان ىلإ ” دخ لبنح نب دمحانب هللادبغانت لدعلا ذاش ثحن ىلع هر 1 الق ةحصب #1 ان دح 1

 هللا هوما ااياهفعو دتلولا نعينادمحلا هللا دبع نعىنالكسلا جا اجلا تانوف ناقرينب .رفعجن

 ىلع ماسو هل آو هيلع هلا لص هلا لوسر حسميف 1 اا دراما دعا

 كل ذنم همام لو ىتسع لو ىس رسأر لسع عمسم ملف ق ولطناب بيطم يناو هيلايباى جرأل مهو ع دنو موس ور

 هردمتف دئمو:لساهبايور دقو هنعهللأ ىضر لبنح نيدمحا لاق# قولخلا لجا نم ىنسعلف قوما ىن تواخ ما نا ذل

 لمف يف لفطلاضيا مرجال ءاع دلا نم منعال قولملاو هل عدب ملو هسعب لف للسو هلاوهيلع هللا لص هللا لوسر

 « (:) عا هللاو هيف لمت هلل عميذبابل لس ددلاو عيبطب يا قلم هما لوس هك رب عنم نيكل هدر

 ديشرن دواد انني دسبلا ءاجرن يدم نب دم ركب وبان ادم نإ ىيح نب ' مساقلا اب ركز ونا م انن دحإل

 5 ٠«هوجوباديتسالا باص ثيدحلاا ذهل حرج (0) +٠ ١ ينآقإىتح ههلخت الفةخسن ف )١(

 كدارا نافا ةامعيقا / كصمقم للا تنانامءل لسوهلاو اودهيلع هللا [صههلا ل وسر لاقتلاةةشناعنغ *« ةو رع نع »

 ع ةلاضفن جرف ىلع هرادمو ةحصلا هل ىلا ت اق مييحص «ةملختالذ هعلخ لع نوففانملا

 #8: نامعلتقم ركذ جس

 ىلع لسو هل او هيلع هللا لص ةللإ|لاوسر حسم ف مه أ بصل ن نو َ 1 لها لح ةكم د اسود !و هيلع هللا ىلاص

 لرعو ةفوكلا ةالؤفدم الناهعاخا ديلولا ناكو ىئا ةلماف ارفاك لتقدق ناك هوبا( تلف ) قى واملاب ىنتملخ يأ

 ادعس 4200 كصمفيس + :

 [ٌمالبع ّفاكوسر كاق كلاقأرع نا ىضر ةشئاع نغ ةورعنع ىرهرلانغ ىديسزا ديلوا | نب دم نع ةلاضف

 ٍ هيمع نب ديلولا امأو تهون هللا دبع ب خاص يح رسلا اوس ورح مهنمو بقا تعم, لعادمس نا هللا كيع

 كا لوسر حتفاللا# ةبقغنن ديلولا نع ينادمملا هللا دبع نع ىبالكلا جاجا نب تبان نع ناقرينب 4 رفمج )

 (نا.الا كلذ نم هعنع مو نسمع وسارع حامل قولخلاب بيطم ىناو هيلا ىف يف جرن ميل وعدنو مهش قر



 _ 400ج : ١ «ةافصلاةنرتم بااتكإو ١ 4 ع « ضيخللا مم كردتنلا 9

 ىيسومتانث”فلاخي ني« ثيهؤانث منه ارباب سنمانن ئطاقلا قاحسما نبإ لعمساان: لدملاذاهج نب عي اندحن لف
 فاتن ذاتسا :ورادلا ىفروضحم نامعو ةزيرغابا تدبش لاق ةنسحوتا انماواانث(اولاق)ةبقعونب ميهاربا ودمو

 فالتخاوا فالتغ.اوةنتق نوكتس اهنا لوقت مسودل اوهيلع هللا لص ظالم تمس ةريره والاف مالكلا

 حي ثيدح اذه# ترام ىلا راج وهن احصاوريم.الاب 4 لاق ايضا اف هللا ا اانلق لاق ةنتفو

 * هاج رخي لو دانس.الا

 نرءدلاخنب تيهوانن ميهاربا نب اسفل ىضاقلا ق ةاحسا نن ليسلا# :. لدملا ذادن نب لعم انندح

 كحلضا اناقلاق مكتدمل ةلافلا نابع ىنعنسانلا لونا الول لاف لظقيتس اذ هيفلتق يذلا موبلا يف ناذع

 كلبا لاقفااذه ئمانمف لسوهل اوهيلع هللالض هللا ل وعر تدأو يناَلاَعف سانلا لوتام لفت انسلف .انيدخهلل

 * هأج زخضإو دا دانسالا سيح ثردح اذه# ةعجج ا انمم دهاش

 نب ىيحانن قراملا راصنتم نب دمح نا. ..”رحرلا ديعاتن دادغس كاهسلا نيدمحا نب نامع ورموا# انيدحب»

 ىلاءن هللا ضر ةشئاعع نع ناهتع ىلوم ةلبس ىلا نع نع مزاحىلا ل نسق نعدلاخ ىلا نإ ليعمسا نع ناطملا ديعس

 لاقركب وات نلت نيل نايت ييرلطبو ىيرطن تيلوا ىلا وعدا لاق لس وهل او هيلع هللا لص هللا 500

 هللا لص ىنلا لم لاق ىوقلاةف ناعما تلاق من لاقناممف تاقال لاق ةيلع كيم نبا تاقال لاقرمع تاقال

 هللا: لص هللا لوشر بترا الكاق لت ننال نتزادلامو ناك ايف لاف ريغتب ناوع نولونامع يلا رس مسالا اودبلو

 +:مايج تخلو حايرلمإلا ميسم جنيد اذهب دفيع ى شم نامابأف ! لما يلادبع لسو هلآاو هيلع

 نب جرشلاانب :ئيضلا دوادن | ىسومان ةمادس اسنإ يبانإ ثراطإ اننورع نم اقل نيسحلا وب هللادبع © يبريخا

 لوق رادلاىف روضحم اعل ةرب رهاب تذبش لاقةنسخواانماوا أن (اولاق) هاوخاو ةبتعن. # ىبوم ف

 كيلا انزسأحاف هلاك سراب انف قلتجلاو ةنتنوكتس لوف وق لسوتلا آو ةينيلع هّللاٍلبص هللا ل وسر تعمسب

 مهم بيهو ةخمس عيب # نامع يلاراشاو هباحصاو ريمالاب

 موبلايف ناهع ينغالاق تالا نبريثك ىثددحو فوع ن. نمحرلاديع يلوم ةمقاعو اني ة ةيمعءنب 6 ىسوم ف

 انشلف ادي هللا كلما انلق ل ٍدحل ةنتفلا | نامعينك سانلا لوقف ِرا الول لاف ظقيتساف هيف لتق ىذلا

 انمم كهاش كنا لاَعِف اذه يانميف مس ردا هنياع هللا لمص تاليه كلر ينا لاس انلال وام لوقت

 #3 حيص# ةعمجا

 متسول اوهيلع هللا لم هللا ل وسر نا ةشئاغ نع تكامل ةلإسىلا ضرع سيق نع دلاخىبا نب 6 ليعمسا.»

 نامعف تاقال لاق ل ع كنيعنبا تافال لاق رمع تلفال لاق ركبونا تلق يباح ا نمالجرىدنعت يلوا يلا وع دا لاق

 نا ال لاق لئاتالا انف رادبا مون ناك أيف نيت كةرابع نولو نامي يملا ريس لمخل يوق لاِقف ناهع ءاؤل منلاق
 ا هياع ىف ٍرباصاناف نعا ماو مسوالاو ايديعدلا لع نالوا

 هندابشأمونيؤرلا فنامثعنلا "لوس ررابخا (,



 2 3 لو م دج 0 هنع 0 تامر 00

 «(0ج» .١ :«ةباحصلا ةف رمت ب اتك ٠» + «ههط + «  صيخلللا عملو دتبلا »

 | يبد ثيدج | ذه » ةحاط ف رصنا | مي لاق م ا ةنملا يف

 0 ماجر خوداتسالا

 ل نامي كتب ستملاايندينساب ييحننب دممن ا بوتسن هللادبعوا:« انربخا »

 هاجر لو دانسالا مي مثمراحادجب ميج ررمغ هللانا مونعللا ىفع دملو اويكحام ضعب ناطبشلا

 لسودلاو انو هللا لص تالسر لفل هلع هللا ىضر ةلاوحن هللا دبع ع نع قيفش ن هفادبعب نعى رجلا ابل

 وهو هع هللا ئكر نام ىلع تمحمف ةنملا لها نم سانلا مياس ةدربل رحتعم لجرىلع بفك”رومجها موب تاذ

 * هاحرخم مو ةاتماآلا م اذه *«سانلا عتاب ة ه ريح درب رجبعم

 مزاحيفا نب زيزعلاديعانم هللا دبع نيسملاانن كييمدلاىفا نب ما  ماشعنب دما قاحبسا نب ركب وبا 4 انيدح

 يذلاو منلاقّقر ةنلايفأ لسو هل هيلع هللا ىيص يبنلا لجر لأس لاق هنع هللا يضر دعسن لبس نع هيانع

 هظفح اذه هللاد نع ْن نيسحلا ناك نا#ةنملا 1 20 0 لعب :تعواتع - 0 كرب ىف

 ١١ه ماب اسودل ا تح 0 يس

 * لوبجم ماحو ا لاقو هثدح

 ديما لاق م نإ ىلا لجو هاج كلم ىلا نب بيج ىتدح لئاون نيك انت ديل م سو

 «. حير « ثيدحلا ال لاق ناوضرل ا.ةعبب نامع

 *«ميحص# سانلا ميابي ةربح ةدرب .رجتيم وهز ناهع لع تمجبق ةنحلا لها نم سانلا عبادي ةدربب رجتعم

 مسهل هيلع هللا لص هللالوسر لج أس لوتس نع هيب نع مزاج يب نبا ان هللادبع نب « نيبسلا ف

 .نيسحلا ناك .ناو«ةنملا هل قربتف لزيمىلا لزيم ندم لوجتيل نامعنا هب ىسفن ىذلاو م لاق ف 24 ٠ ةنملا ىفا

 رع ىور. ىذلا لجملا للا ديبع نب نيسملاوه !ذيهو عوضوم اذ ( تلق ) ( م خ ) طر للف هظفح

 0 ادصلا يف هل درو نا نعالضف هلثم.لقاع جتحيفا تاعوضوملا ه ريغو كلام

 يسوم

 ظ هر 1 تا امل هللادبع نع ىربرجلا انث ةملس نب « دامج 9

 نايل ةميناتع لا اعك ضر متنا ىلا ل امرا اح ينادح لاق لئاوناا

 ١ معزي اذهنا موقلاضمب هللاقف لجرل' اقف من لاق ناطيشلا هلزتس !نمم ناك لاقال لاق ارد دبعف ةلاق اللاق
 |كتلأس منلاق كل. تاقام تاع لاقف:لجرلا ىلع اودر لا لو كا ! رصف لاك نابع ىف قيما ىلا

 | ناطيشلا هلزتسا نم ناكله كتنأسو ال. ت تاقف ارد ديك له كتلأسو التلق ناوضرلا ةعسنامع دبش له

 [ هللا ةجاح يف قلظنا نامع نا لاَعف ةفماق اق لسوهلاأ اوهيلعهللا لص هللال وسر ؛تاف ناوضرا ةمباما لاق من تلتف

 [مهلزتسا اما نامملا قبلا مواولوب نيذلا اماو(١) هريغ باغ دحال ب رضي مومهس هل برضف هلوسر ةجاحو

 ا ةملتنب دامجسان ل يعمسا نب ىسومانت ثمشالا نب ناهلس دواذوبا انب هيقفلا ناماس ندم ركبوا 4 انيدح ٠

3 

 ْ حصيال يراخبلا لاق اذه مساق (تلق) يحبس # ةحلط فرصنام ب : مهللا ةحاط لاف ةنحلا قى ىعمو قيفر ناين



 نفل دع وش نيت نا ا ا تنمو

 صظ5511

 وهز ةثدحلا ركنمدمخ(تلق) ( م س خروىدعب نع ءافلخلاءالؤهةشناعا ابلاتف كو دعاس فيك وهلا ىر

 ٠ «هنيإط 4 ضيعلتلا مم كردتسلا# ١ ()ج) »©« ةباحملا ةفرمم باتك ظ <

َ  1ط رش لج حيبص ثردح اذه# ىدعن نم ءافلخلا ءالؤد ةعئاغإ لاق كيو دعاس 0 اله ىلا ىرالا
 

 رجه كلل ذلف ةطعنب لضفلان دم ةباور نم هآو دانسأب ربت ها امناو * ه اجرخم لو نيتيشلا

 تناكولاق هللا دبعن: بعض انث يرحل قاحسأ نب ميهارا اتنهنؤلاب نادعا 95 نع ا « ىتدح »|

 « نيرششعو عبرا ةنلم محملا ةرشع نينث الا مؤأهشع هللا ضر نامع ةعيرأ
 هللا دبع :رع شمالا انث نيكد نب لضفلا ميعل ونا انث ىسوم نب رشن ابنا قاحسا ننرككو ا 4 انثدح |

 ا ياس لاق هنع هللا ىّدَر ناهع ةعبب تءااخ لاق راس سا نا[

 ناسح نب ديبع نع ددز نت ةحاط انن' خ و رف نابيش أنا باووا"نب دم اق قاخسا نازل وا م انثدح

 رش قا ةهنح ن1 ثمين قطر انه 6 نبع للا ضر هللادلبع ننرب اجب نع )١( قا راخيكلا ءاطع رع

 صاقوا نا دعسو ف وعن ن ,جرلا دبغو ريب للا و ةخلطو لع و نامعوزمت و زكب وا مف نيرجاملا نم ْ

 0 1مل ب امام رام مهلع هللا ىضدإ

 0 ْن لقلاخ هر ةرسيمن و رن هللا ديبعانل ز 001-5 |ءاشن نارئاطلاب هيلا رظنلا وا 7 نان 5
 نة

 مرا نادع يدبش ل لامك ين دح قرزلاا ةدايعوا ا

 0 ميلاد "وج سوما سو 0 ْ

 ثنرقت ٠؟ ةمجعم اهدعب ةياتحتلا م فاكلا حف 0 مقاننب ءاطعوم -

 حصير ل ودب الثلا ةفالخ يفاصن نا اكل اذه حضر عض دقفةقن ناك ناو ىيحنو يحصل !يقهجارخ رخا لسم ىلع مق نم :

 لدياذه 0 ةزيغص ةيوجح ىهو لسودلاو اوهيلع هللا ىلص ىبتلا ام لخد ذئمو و. نك ةشئاعناق هجوت[

 كي ذإف ةيطعتن لطتلا ندم اور 1 ةماعلا اذه رهتتشا اماو كاملا لاق تب دحلان الأب لعأ

 *كورتم ةطع ن نا( تاق )رحم

 ه3 رامانواع“ نعاول !امهللادبع لاق نامعةعب تءاحامل لاق راسن, .هللادبع نع < نسأل >

 ضرنيل لسوهل او هيلع هللا ]صلال وسر :لاقق ريغو رمعو ركبنا عمتيل يفرك ' أجيب لاق 6 رباج ن نع

 ادذلايف يلو تنأ ل لاقو هقنتعافنامعىلا لسسو هلآو ةسيلع هللا ص يبنلا شرفة وفك ىلا مكن لجو لك

 ءاطعنع لهم خوش ناسنح نب هديبعزع هاو ونهو دن ز نةحاط هيف فعض لا ( تق * ا هالو

 * ىتاراخيكسلا |

 موب نامع تدهش ها نع غرز اوال زل ةدابعوا ىتدح ىراصنالا يملا ن نب« مساق »أ
 هيلع هللا لضهّللا لوسر عم تناو انا تنك مون ركنا هللا كدشتنا ةحلطال ل امن انتحلا مضوميف ر ددلا

 5 تناك

 نايثع ا

 م

٠. 

 سمعو

 2 نأ
3 

 لري

 هل

 بتراو ةنملا يف هْنُم هتما نم قشر هلو“الا ىن م هد ل



 # ةنس نين اكو ناع وا 0 وهو لامع هيفا 2 7 ناهع 2

 1400 جا ...٠ :«ةاحملاة رسب اتكإل> 4. : 14 ضيقللا عم كر دتسلا»

 .[ نك د نسي وأ يبا نب ليمغسا ان بيسملا ن دمت نب لضفلا انندح يناه/ن ب اص نب دم ىنن دح ف

 || ن هيمانب : صاعلاىفانب نابع نب ناب لاف بارش نا نع داو نود. .رع هيلع ب مصار | نب ليعمسا

 ةمج ءاضيبلا 0 ما ىورا ماو زيرك تن ىورا نامع ماو بالك نب ىصق نب فانم دبعنب سمش دبع

 *ورمخ وا ليقو هللا دبع وبأ ليف نامع ةينكيف اوُيلتخا دقت سو هل و هيلع هللا لص هللا لوسر

 ( نأبا نع هينا نع دان نلايفانبا انن دوادولا انئلبتح نب دمج انم دمحنتلضفلا اننلم قلن , دمش « ى ربخا )ف

 نامع تاهيس ل وقت ى راقلا ليعمسا نب زيها رب ربا قاحسا ابا(تعمسو)نافمن.نامغهللادبعأب تمس نامعنا

 ةجلبا ي ذيفلتق يا يعاب وازع ابل كي نافع ناهعلوق بيش نب ركب ابا :تممديلوقى رادلا ديعسن ا

 ] 7 : روع ارث الجو نمل ةنس
 نءلالهوا انت يشالا ىدوم نب نى رسحاانن لينح ني دما اننن دشن لضفلا اننلم وا نن دمج « ىن نيخا ف
 ْ * نين اكو ناعوا نيمببن نبا وهو لق نافعن نامعنا دات

 تيقن ةرشع ىتنثل ةعجلا مون نافع ناجل نمير انثنا ربمندمحا انث رافملا هللادبعوا ب ان ربخا 9

 * ةنس ةرشغ ىَ دنا ةفالخ تناكو نيثالثو سمح ةنسةجحلا ىذ نم

 هللا دبع يف ا نع دوسالا يا نعة خيم نبا برج دخلا تهون .انئرن نا اضانين اوقع ند سابملا وا م انندح 9

 ةسمخوا ماد د ةفبزا هتميق ظيلغىدعرازا ةيلعو ةعاجا عون رينملا لعزافع نب نامع ثإ :أرالا# هاحلا نادل دش لاوث

 ه هجولا نس ةيحالا لي قط محللا بر ضم ةيف وك واةطر رو مارد

 بهونب نمل ا دبعنب دمجا هللا ديبعونا اني تاهلس ن . دمج نب دمج ركبوا انن ظفاملا لعوا «اندج»

 يتلاةلحب رين لوا تاق اهنع هللا ىضر ةشْئاع نعبهيلا نغ ةورعنب ماشه انب ب وان ىيح 93 ىمع قنايج

 ا وسر ل تاج رخآ اربح اج لح نخآ ريب وكيل لعن ادسلا نلاقي

 الام : ءادرو

 هماو فانم دبعنب سمش دبع نبةيما نب صاعلا ينانب نافعنب نابع لاق باهش نبانع ةبقعنت © ىموم ل

 ْ 8 سو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسرةمم ءاضيبلاىه ويكسر فاورأمأو وكس فوز

 ةييشىبانيرككون( لاقو)# تافع ننام« هللادبعت ابا تيعمتس نامع نب نابا نع.هيا: نع « دانرلا ىلا ناو

 منيل. ىغ ةنستملل ىذقف لقوم ماو هللا دبع ابا ناهع ىكيإ

 ةربثع ىتنثل ةعمجا مود لتق ميعن والاقو نيناعو.تامتوا نيمسن ناهز. لتقنامع ناةداتقنع « لالهوا 9

 « نيك الثو سمج ةنس ةجنللا ىذن ع نفث يق

 رازا هيلعو يملا زابلا لع ناهعتمي 7 داملان دادش ىلوم هللادبع ينازع مرج هلا يف ينانع# ةعبملن ا

 عب هجنولا نبسحل ةيحللا لوط محللا ب ريض تشم ةيفوك ةطررد مارد ةسغوإ مار زدةعلرا هتبقظلف

 رجح لوا تلاقةشن اعنعهسا نع .ةوارع ن ماهم انبنبوا نبى ان ىمع يدمج نب نعرأ ا دبعنب « دجا»

 للا لوسزاي تاّقف خا. ار نامع لم مث رمت لج مث كيرلا لع تويتس تاه ولم

 ل (111

- 

 كلاين مطل

 إظظ00111 1100600



 + ْ « ةءاحضلا ةفرعم 4 ْ «ةمإلا 5 ا « صيخلتلاعم كردتبلا 8“ ْ ظ

 ْ : هأضبإ كن اع تلاقو

 بينم ا را رايس ل اباوالا رز

 بع تايئانلا يف ةفن ىحا #« ىدعلا لع يلع قدالا لعفؤر

 ب وطق ريغ تا ريما ىلا عب رس *. هلعف لوقلاب ذكيإال لّدب امم

 «ةببرغ 3 ديفم دانسالا ةحيمص افرخا انهانه ت د روادق ىنكل نيحيحصلا يف ج رخم ىز وثلا كي دح

 نب دم اننى ر معلا تيبشن ىلع نب نسملا انن (الاق) بالك ا دما نب دمجو ققثلا بوقعي نن دمحا ان دحإ»

 باضالزملةلتام 0 ما نع 1 دم نع ا ا زب زعلا ايعاعت 0

 0 ا مجسم :

 م: هنع ىلاءت هللا ىضرنافعن,نامع نيرونلا ي ذنينم ٌؤااريما لئاضف ز:-

 اننا يح ايرلا دي زينب دما نب دما ينمؤلا ريماروصنملان ميهاربا نب ليعم ا نب هللا دبع رفمجؤنا اننادخ

 لوقت كب مو هنغ هللا ىضرايلع تعمسلاق دابعنب سبق نع نسما نع دلاغن نب ةرقانت زازجلا ليعمل! ننوراه

 ىلا هللا و تلتف ةمدنلل يف و اجو ئ هدف تركلاونامعلتت موقع: نشاط دقلو ناهض ةنم كيلا أ أربايفا هللا

 هنعئضتتد نى يقتتاالا لهو هل او هنلع لع هللا لصللا لوس رهللاقالجراولتقاموق عيرألا نا هللا نم ىئحتسال

 يولأسف سانا عجز نذل وق راسنا دعب نقال ملضرالا لعل تق نامعو عيرابا ناهللا نم ىيحتسالىلا و ةكنالملا
 يلق عادضاع كف نينم هنم وما ريما اياولاق ديملف تميابفةع : نع ت ءاَج متديلعم دقا ام قفشميلاعبللا تاف ةعبنلا

 5 . ةاجويعلو نيخيشلا ط رش ىلع حي ثيرددحاده 6 ىطر تحيل اهتمل ىم دخ.مهللا ِتاقو

 اهولوؤلةردَش ىزوشلا باحصال زملاق ردع نبا نع بمكنب دم نع ةرفع ىلؤمرمعنع « ىدرواردلا ف

 0000 ةلاونالو هئم كلذرمت تاقف فشلاب هتنعلع لمسنا و قالا لع مهلمح ناك فيكص مليصالا

 * ىنم ريخ وه نم كردمف كربازاو ينمريخ وه نم فاختسا دف

 تك هنع ىلاعت هللا ىضر ن افعنب نامغ لنوع

 نئاطدقلو ناممع م3نم كيلا ربا يناءمللا لوقت لججلا موبايلعتممسدابعزب سبق ضرع ء نسما نع 6 ةرق

 .للاق الحر اًولتقاموق ميابا نا هللا نم ىبيتسال يلا هللا تاَقف ةعئبلل ىنواجو ىسش تركناونانع لتقموب ليقع

 ناهعو عياباذا هللا نم ييحتساليلاو ةكم اللا هنم يبحتسي نمب ىتيحتسا .الا سولار اوهيلع هللا لص هللا لوس

 ةعزعتءاج م هيلع م دقا'اهم قفشم ىلا مهلا تاقف ةمييلا ينل سف سانلا جر نف هايل اوفر صناف دعب ' نفد

 كا 2: *(م خ) ىقزأ ىتح نايل ىم ذخ مولا تلقو يبق عدصام أك اكو نينفلا رب هيما اراقب تعبابف

٠ 

 كما هت بتل نمد: وف
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 هناا ىي

 40ج © ةءاحضلاةفرممباتكو» #« هع. .٠ « ضيخلتا عم كر ديلا »

 *ىجسلا | ده نم هتفيعص ىف اع هللا :قلا نا يلا: تح ديجا ينانلا نيم لاق مث كاي

 0 ةدعاذم ىبب ةقيقس رابخاب

 © هنع يلا ىظز باطما نب رمع لتق نيج ةل اين بم تو

 « رعش 9»
 ديعلا مدقامو جلها وككحش وآدتف *..ايكايناكن م مالسسالا ىلع كيبل .

 دع ولاي نق وب تاك نم اهلمدق و .*«.. اهرريخ ري ذا و اين دلا تريدا و 7

 : « ائيشاو رن فاو رظنف 2

 تن ةكتاع تنر لاق يبمشلا نع فوع نبا ان متاح نبل هش | انن ةالق وبا انث داي ز نب ليس وبا 4 انثدح ف 3
 *تلاقف هنع هللا ىضر رم ليغب نب ورم نب دمز 2

 ظ «رش» ا
 بيلصلا مامالا لع ىلعالا *  بيحنو ةربعب يذوج » نيع
 انا اثءابخ اة يهني يع راقاب بترول شخ
 توركحلا و .فوبللا ثيغ و نه دلا ىلع نيعملا و نريدلا ةمصع

 دور اك نيونلا انتين جل عن :”اوعوم نس ةيلاو. ها ئتملا :لهال لق

 تتااقؤ ينيع»

 * ىجسملا اذه نم هتفيحص يفاعهللا ىتلانايلا

 .أ© رمع لدتق نيح لابس لبمم توص عمس لاق رانب د نب كلام نع نابلس نب « رفمج )»

 دهنلامدقامو ىرصإو كش وادتف . *«. .ايكأب ناكنم مالسالا ىلع كيبل

 دنعول اب نقون ناك نمابلم دقو: .«.. انهرريخ ربداو ايندلا_تريداو
 1 هاثيش اوريلف اورظنف

 «* تلاف مع ليفننب ورم نب طنز تن, ةكسناع تئر لاق ىبعشلانع « فوعنإ ف
 تيلصلا مامالا لع لع إل هب ميو 1 اع د سرت

 تي اتلا و ج ايلا: مو: لغملا سرا ب. نر وتلا .ىتتمخل

 بو ركلا و فاوبللا ثيغو ىه دلا ىلع نيمملا و .:ريدلا ةمصع
 ارم نك نونلااننتس ذا. :» : اوأو: سؤيلاوءارضلا ل هال لق

 #« يدرواردلا »
"11  - 

 ا دلال مثكيلع هللا للص لاف ىجسموه وز معىلع لخدايلع نارباج نع هببا نع دمت نب © رغعج ف

 رست وست سافر ة دسمؤلا

 ٍْإ هلالي ..لاتف ىجسم ونهو نمت ىلع لخرد ايلع نا ايعنم هللا ضر ها دبع نب راج نع هنأ ع ععردم ل رمل !

دصلا ركب ىبإ ةاقو دمي ةب نخي اهنم حصي ام ىر.وشلا رابخا « < الا لاق »
 ل دولا ضن قي 

 ا ظ006 دن كلام نع ناماس نب رفمج انثي انثةالقولا انثث ءالما ناطقتلا دايز نب لقبا « انثدح »



 دكيفتس

1 

 ايا دايزإ لا ىلان ' مساقلاوناانن ىلا ى عب اي لبنح نب د_جا نب هللا دبع انأبنا قاحسأ نيركل وا 3 د ِظ 2

 00 يول يراسل يد

 ىلا نقد ناقل قانطتو 2 زحل ةنغ وياما( وحر معلا 8 اعل :

 ل أمون رشعو ة ةعسلو را ةسخو نينسر شع هتفالخ تناك ء(مهنع هللا يضر) ةثئاعتس يفرك يتا مي

 رشد ندم اننعاجشن ديلولاانن ىرمعملا لعن نساحاانن( الاق ) هنولابنب ركبواو ىنتثلا ديعسوا# انندح اف[

 ناك ا كل لوقت رع ثنا قو مالسلا ىنمابلغ أرقاف ةسشن اع ىلا بهذا هللا دبعل لاق .ىرعط امل هنعأ
 رس كيم قينو كار كل نك ناوايضاس ضدنا ا

 نم ديخ وه نم َنيِنمْؤْلا تااهماو لس و هلو هيلع هللا لص هللا لوسر بادتسا نم عيقبلا ! ذه يف نفد دق

 « عمم ىتوتقداف لاق لاربع الداتا وهبأل كلذ نا ال١ اهفاقن ريل

 00 ظ تفاطعاطادل لف 4 كا دمي ظ ع عل مك ا

 هللا ىضر باطخلا نب رمعزا انخ ايشاو تطاغ نب محلا دبع خرب ىبيحبو ةملس وبا ثدح لاق رمنع نب دخت اني

 م ا , دمج انب هيولاب نب دمج نب دحا م انريخا |

 لخ ديانيصحانصتخ رمع نر اك نا لاق هنعّنلا ىضر دوعسم نب هللادبع ٠ نع هفيحج ىف !نعدابز ىلا نب رت نع

 نوملاصلا رك لق لخدبالا عسر ماسالا ومما ١ رمصبيصأ اف هنم جر الو هيف مالسالا|

 هللا ىلص هللا لؤسر ربق ربقلا يف:تعلطا لاق د نن مسافلا نع * اه ٠ ناوعتب ورفع زرع دمسن .ماننط 3

 ا ل هدا يسي لما 2 ديس
37 

 «رمسب العقلا

 نع ةئيبعنب نايفس انث نابأ نيب رمع نب هللا دبع انب' يمرضملا هللا دبع نب دمج انث يملا دم ونا « اب دح »|

 ةشئاغ لل بهذا هللا دع لاق نعط اليرمغ نإ بطاح نب نمح ادعو ىبحنو ةملسوبا لاقو رن. 4 دز 32 ا

 ناو يبحاص ممن :فدا نأ حا يناةكيلع قيضرألو كرضنالناكنا كلل وق رمع نالِق ومالسلا : ىتماهلعأ رقاق أ

 .كلذنا لوسرال تلاققرمع نمر يخوه نم عبتبلا اًدهيف نفح تلي زيا كطلع قيضرو كرش: كتلك

 * اههعم يتوتفداف لأق لع قيضي الو يرضيالا

 < ءارج ءابطح الع تأ فةشلاع ةرجح نم ر وبلا فب تملطإ ل اقدم نب < مساقلا نع ْ ٠

 « ةنسنيتسو ثالثنبا وهو مع ضبق لاق سنا نع ديعسنب: ىيحبنع ىضاَمْلا« فسووا |
 « امون ننرشعو ةعسو رهشا ةس.و نيئش رشعرمع ف الخ ناكلاق « ىدقاولا
 هلم جا رخألو هيف م الس ذلأ ليدي انيطعب انصح رمع ناك وعسم نبا نع ةفيحج يأ نع دانز يبا نب ا« ديت د

 « ريمي اهيل نوملاصلا ركداذاهيف لخدب الو هنم جرم م السألاف ندمان بيصا الق

 ةشئاع نمر -- 2 هتفالخ

 ا.

 2 دعو
 م

 اكدعال

 هه
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00 01 
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 4١ 1 د هقول ة رم باكو 4 فوت... 6 ليلا وارسل )
 | دير تنيضوتسرو عباللإت هف ءامسلا ىلا هىذب دمو قلتسا مهئادر ةفنص| ملع رط م ”ايلحا

 نئسلا؟<] تننس دقدن |سانلا اما لاّمف سانلا طفت ةيبللا ىذ يف مده مل طرغمالو عيضم ريغ كيلا ىضِفألا

 انيع سانلاباوليك .تا الا ىرخالا ىلع هب ديىدح انبرضو ةحضاولا ىلع مكتكر و ضئارفلا كل .تضرفو

 ىذلا ةؤلؤلوبا نمط لوقت بيسملا نب ديعس تعمسوهنع هللا يضر مر يمل يللا اهنالامثو

 * لك هسقن هن نمطق نافرط نيكس هعمزاكو ةتسمبنم(١)ق رفاوةت ممم تاذ رمعإالجر رشعىّثا رمعلتق
 اربانز زانمو رمع نب ةب وامم انثرضنلان دمحا نب دمج انن بالجلا هىولابني دمجا نب دمع ركب وا 4 ينثادح »

 « نفكو لسفف تام من عطنا دمبانالث زمع شاعلاق| نع هللا ىضر ردع نبا نع ب ء.ثيلنع
 نترءدنهىبا ندواد انيءاطع ن.باه ولادنعاتي بلاط يبان ىيحناني لدعلا بوقعي ن نسملا# انريخا ف

 تسلسل ناكنوللا سناب ةدلبلب زدنا تمض نمط نوفل رضيعا تلع حداق امبنع را ىر سابعا: ترعرع
 هللا لص هللا لوسر نضبق وسانلا هلذخ نيح ملسوهلاو اوديلع هللا لص هللا لوسر عم تدهاجو سانلا ر 0

 لايقل تدعاف يلع دعا-لاَمَف !دبش تاتقو نانبا كنف.الخيف فاتح وضار كنعوهو مودل .اوهيلع

 م ملطملا لوه نمت تردتال ءاضيو ءارفص نم ضرالا ىلعامىل ناونوزيغ هلاال يدلاهللاو

 -ةزعرمعن للا ديبعاتت سيهوانن برح نب ناملسا> . ىضاقلا قاحسانب ل انسي 00 ن.ىلع 6 اني اءدح. »

 م هنعهللا ىطر بدهص هيلع ىلصدجسملا ىفهيلع بصر معنا امبنع هللا ىضررمعن | نعمفان

 يخخا متاقانن يزمنملاد# نل ورمعنب نيسح انن يرودلا فاخنب مثيلا انن ظفاحلا ونا اندهح ٍِه

 نيم امف هياع ةالصالنامعو يلعرد تا رمعلتق ال لاقهبا نع ةو يع نب ماشه نعىروثلا نازفس نعةديبعانن

 #* تيهص هيلع ليصف ةيوتكلاكب لصااناو رمعلع ةالصلا نم رثكأ كما نمتمبل ودّقف ينعاكلا

 «ينربخا» ممم ١قافا اذاهضرم نمضيرملا قرفالاهت(١)

 ترغلل و يرخ تططو ىساوبكح عبلا لا اهلا لا دب دو سات ليد ةغاص املع حرط مث

 ل تتنسدقهلا سانلااهبإ لاَقف:سانلا بطقت ةجملا ىذىف مدقم  طرفمالو يضم ريغ كيلا ىتطبتاف تب ف

 ا اوليع ىللااللا ياخ اللا لع هندي ئداسا: كو ضو ةيضاولا لع كتكر ءو ضن ارفلا نيل تعرفو نال

 ةزكعم ناكو ةتس مهتستباف الجز شع ثا ةؤل لونا نمطو لاق لتق حبلا وختمت ا
 «ابلتتف هسفنهب نعطو ناقرط

 نيختملسا ةنلاب رشنا تلقف نمط نيحرمعىلع تلخد سابع نانع ماع _:رع دنه يلا نب م دواد ف

 يلسوهيطللا لسا لوسر ضيقونانلا هلذخ ن يح لسودل اوهيلعهلا ليمهتللالوسر ممتدهاجو ننانلا تكا

 ةريغهلا ال يذلا هللاولادق هيلع تدعاف يلع دعالاقف.اذيبش تلتقو نانا كتفالخىف تاتو ضار كنعوهو

 «ملطملا لوهنء هبتيدتفال ءاضبو ءارفص نم ضرالا هجوىلعام ىلناول

 « نفكو لغو تام م نفطذا دع انالث رع شاعلاق رمعنا نع مفان نع متلسيفانإ « ثيل »

 « تيهص هيلع ص دج لا يف هيلع لصرمم نا سمن !نع « عفان ف

 دم 0(



 4 0 جط «٠ ةءاحشلاةفرمم باتكط' ١ هذ..." 4« ضيفيللا عم كاردتبتلا» 011
 فقوعن ن*+رلاةبعوري لاو ةحنلطو لغو نامع ضاروبغ وهو ]سو هلو هيلع هللا لص هللا لون نضبق نذلا

 : ..« ةفيللناو رف تاختسا نق نصاقو يبان دعسو

 تيبشن لعن كريشان نب (الا هولا نبدا ن دمج ركبوا و ىنةثلا بوعي ندم ديعسو ا انين 2

 ةبعشن ةريغملل ةؤلؤلوا:ناكلاق مفاريلا نع تبان نع ناهاتم نب ديس امل باسح نيدتيع ن نيج اب يات

 ةريخلانا نينمؤا| ريمااب لامفر مع ةؤلؤلونا قلف هارد ةعبرابمنون لك(١) هلمعتس :ةريغاا ناكو ءاحزلا منصي ناكو

 هملكف ةريغملا قلب نارمعةس نمولاق كالؤم ىلا نسح اوهللا قتارمع 000 فنختنا 11

 لاقى ريغ هلدع مهلك سانلاعس لاقاينإ رصن تاكو زوريفهمسا ناكو ةّؤلؤل ونا تضيف لاقهنع فيفختلا يف

 اذا ريكي ال لمع ناكو رعت ذيك لاق همسو هذحشف لاق ناسأرهل ارجنخ منصف لاقدلتق نا ىلع ملعو بطنف

 |[ ثميقا|مفةادنلا ةالصيف رع بام هاذحم فضلا يفماقف ءاؤس كفوفص اومرقالوشو بكي دب ءالضلا يشستقا

 | هنرصاخيف هأجوورخن !ناكمىلع هأج ووهفنك لع.ه ءأجوربكايقربك م مش وفصا وميقا لاق ورمع ملكك ةالضا

 تهذف هنع هللا قطر رلمتحاو ةتسس مهم تامو ةعبس مهم قرفاف ةقمالحم و لاتعا ةيجلث اهلوعللت رمع طقس ]|

 ىلا عزف ةالصلا ةالصلا سانلا مما فوعنب نمخ رلا دبع ىدانف :ؤ لاق عاطت:سهشلا ث. داك تح سانلا جامو هب

 نبرمع ىلا ناثلا هجوت فرصنا ايف.لاقن ارقلايف نين روس رصقاب أر تف مب لضف نحل دبع دقتفلاق.ةالصلا

 ماوهم د اردن لف جرف ل لاق هن رشف ذيبشت ىنأف هحر + ىدمامرظنيل فا رشناعدفلاق هنع هللا ىضر باطملا

 *«تاتقدقفاس ًايزتقلا ناك نالاقنينم وبلا ريدااب كنلع نس ًايالاولاةفهحرج نم جرف هب رشف هءيلاف نيلباعدف لاق ذيبأ

 ديعس نت يح انبن ايفان ئديجلا انث ئنومنن شن انب (الاق)ذاشمع نب يلعو.قاحيسا نبت ركك وبا 6 انن يح »ف

 ةموث موك م ءاحطبلاب خانا احح ةحبدنر خ | يف ىنمنع باطما نب .رمع ردصالللوق .بيسلانب ديعس عمس هنإ

 «١ عملا بخ امص هن حرص اكموب لك هتعفتملصحم ىاهلفتس كاملازتكيفد(١) ٠
 9 ةفيلخلا وف فلختسا نف ضار مهعوهز يسود ”اوهيلع هلآ ص هللا كوسر يفونذلا

 ىدؤي ناكو ءاحرلا عنصب ناكو ةبمشئب ةزينملل ول ولورا ناك لاق غفار فان تباثنع ناملس نب < رفمج »
 لاَدف ينم فق نا هملكف لعرثك ادق ةريثملا تا نينمؤااريمااب لاقفرمع قلق مهارد ةمبرا مونلك ةريغملل

 مزق ىريغ هلدع مهلك سانلا ميس لايف انا رصن ناكو زوريف همسا ٍناكو بضِفف ك الوموللا نسحاو هنلاقنا

 0 اومنقالوشو ملكي قحربكمأل ناكو رمعربك ولاق همسو وذحشف نام 0 هلارحتخ" منصف هلتق نا

 هن رصاخ يق ورخا ن كن اكملع هأجوو هفتيكل ع هأجو رمع ربك( يلف ةادغلاة 0 يف فصلا رمع ءادحت ٠ .ماعف :و فا

 نيالا جامو + بهدف رمع لمتحاو ةتس وهم تابمو ةمبس مهم قر فافدعم الجر رشع هبال 527 مع لظوف

 نيرو رصقاب ًرقورعب لصفوتقتؤ ةالملاةالصلا نيالا !فوعنب نعرلادبع ىدانف 'علطتسنشلا تاكو 1

 0 جرف هب رشف بنت ينافهح رج ىدمام رظنيل بارشياعدف رمع ىلا س انلا هجو: ف رصنا اف نارقلايف

 تاتقدففاس اي لثقلا ناكن ا لاَتف نِنمؤملا ريما ب كيلع نسأب الا ولاه رج نمججر يكن هب رسبشف هل يلا نيلباعدفذيبما 01

 ظ هادو بك البلل غانا يم درعيس هدم لول لوقت بيسلا نأ تممس ديعس نب« بح 9

0 
 م
 ع

 م وهنع هللا 2 و مج دا



 000 0 0 ب

 #2 7 0 م هلع 1 2

 : 2-5-2 رفا نا »ف

 اذهظرمعنم ريخ نجر لع نمشلا تيار سو د .او هيلع هللالص هللا لوح ينس اننا كلذ تاق

 ' «هأج رخم و دانسالا مي كثر د

 #2 هرون : نالف قطر ىرو «:ىفطتناالا ل! كارل لاف“

 40ج مةيادصلاةفرمم باتك ل ١ « 49 - - © ضيقللا مم و هعبلاو

 , | ىطساؤلا دواد نب هللادبعا3ئدقعلا ذاذم نب نشد انثقاحلا نب ل د يان دم 4 يف بخ 75

 ظ "تاذب اطخلا نأ - سيلا لاهنتي هللا طرز اج نعر دكتملا نب دق همع نعر دكا نب دمج ىخنا نب | نمحرلا:ديعانت

 انا: كنا انزركي وبا لاق لنو هلاوهيلع هللا ص هللالوّسر دعب نضانلا نيخاياةهنعاللا ىضرقيدصلا ركب ىنال مو
 هيسرعج ب سمبل يغب

 ش زيعزا مداقلا نمشاه رضتلاو ا انثث ةماسا ىلا نبثراملا انث ورع اقلا نيسحلا نب هللا دبع * يتربخا »

 ا ايف سرفن نيح ززعلا ةمالث سانلا شرفا نا هنع هللا ىضر هلا سبع لاق لق 5 ديبع يف ع نع قاحسا يلأ ن .ع

 ا كيلو ارت اولا عم أ اياهيب ال تلاَقف مالسلاهيلعىمومتأر يتلا ةأرملاو ما ل ال لاثفب منسم

 | اذ مهني عملا يف نسح ادقل د ومسم نب نع هللا يضرف كاملا لاق 4 اععنع هللا ىضر مع فلختسا نيح

 * حصص دانسالا

 ظ - زاضتخالا ىلع هنع يلاعت هللا ذر زمع لتقم نس ش

 ْ [ديعس نع مزن ديزانت ” ئشرنلا دامحنب لعالا ديعانت نايس ن نسحلا انث' ديلولا وا ذاتسالا 4 انندح ف

 1 امبالا موي ةنع هلا يضر رم بيضا لاقت ريا ةحلط ى ا نن نادعم ن :عادملا ىلا ن ناجلاس نع .هداتق نع

 1 : * ةجملا ىذ ذ نم نيت لايل ميرال

 ش حيبصوي ئنيحانثنايفسانث ى دنيا انثىنومنب رشيانثالالدسلا ذأ ذاشج نب لو قاحسا ن وكيل وا ان دح 9

 أ | لاق هباهنع هللا ىضر باطما نإ رتغ نعى رمغيلا ةحلطيفأنينادغم نع دعما ين نلمس نع ةداتق نعؤامن ارملا

 .|ةتسلا ءالؤه ىلا ى صا تامج دفيناو(١)ئيجا تلقفتاَرقت تالثين رقتاكيد ناك انملاف تيار ىناريتملا لت

 نيذلا ١؟ثيدحلا ىكجا روضحلالاكلذ ىراالوريسلا تن تكيف نكل لودالا يف اذكه(١ (

 ركب ىفالء وب تاذرمع لاق لاقر راج نع ردكتملا نيدمج .همعنع نخرلادبع ان ىطساولا دواد نا 4 هللادبع»
 هللا لتمر 'تيعمس دقلكاذ تاقزا كباامأ ركب والاف لسوهل و هيلعهللا لص َتاىرلتر هب ئالرحأ

 | هيفرككم نخر ادبعو ه رطل دم( ت لإ رب نمر يخجل سمشلاتماظام لون لسوهل 1و ةيلع هللا لص

 8 مواسم ثيدملاو

 000 , أرسم اال لاقق ف سو يف قطوف ” نيحرزيزعلا ةنالث سانلا نس رفا“نا هللادبغ نع ةديبعىلا نع « قاحساوا ل»

 « حيف هزمع فاختسا نع ركحب واو هر جاتسا تبااب تلاقىتلا ةأرأاو هاوثم ىرك]

 نيقبكايل م ءافيرالا مون مع ب تيصالاق ةحلط نا نب ناذمموع دمجاىنانب ماس نع ةداتق نغ 4« ديعس ف

 اان و * ةجلا يذنم
 ظ هنا ر مع نع هحاط يان نادعم نع دعجلاى ان ماس نع ةداتق رع ئئانمآر ملا ع حيو يي 7 ةنيبعنا »©

 | |[ةطيلا الوم ىلا: ىرزساكامج دق نلاو نيج! تاقف تار ثالث ين رمت اكيدنأك عانلا يف ترارزبنملا لغ لاق

 نييدلا



 «(0 جالا «ةاحملاةةرسسباتكإ» مخاط < صقختا مك ردتلا)» .
 ثتضرعو ضرعف قيرطلا نع ض عامل لاقذا يلب ديسننحن انيفلاق ةندلا ىل اهجوتم مجرفابنم رخل

 تكرر# رم ماشلا نع ينودر ممل و ىلاميل لوقت بهذم مانا عطتسا ملو مانف هلبج عارذ ىلع هسأرءضوم هتلحار نعل زنق
 ىبالاق كمون نكرم تهبتيا نيح تاقام تاق لهل تاق سانلا وطل اخمانا تننظاذا يتح 'ىيش نع هلأسا غأ

 نوعبسر مالا برتلايف نوديزلاو صح طئاح نيب نم نثعبيللوهت مل-و هل او هيلعلا لص هللا ل وسر تعمسأ
 نمعجرف صم لزا ىتحىلامو لهاوىلايع نامتحال اذه يرغس نم هللا ينعجرانثا و باسح مولع سيلافلا/|

 « هاجر ملو دانسالا ميم ثيدحاذه» هيلع هللاناوضرلتقو كلذهرفسأ

 سن وانى دعني مثيملاانيديشر ند وادانب ظفاملا متاحن.ديبعانن ةفوكلاب ظفاملا م راديلا نب ركبوا انندح |

 ةرجهراد نيملسملذختا نا صاقوىبا نب دعس ىلا بةكهنع هللا ىضرباطحلاا ن رمعزا ىدشلا نع قاحسا ينان |

 2 دكنلا ةةركحلا عتوم ماض ارق ةمل ا ثراملا هللاقت راصن الا يداي تب لل ليتل
 < نراوخف.إلاو ميبشلاو ىازملا تبتُم ةفوكلاب ناكو ئمشلا لاق ططملا هيف طخو اندجسم طفن سانلاب دعس

 فنا تك باطحلا نيرمعىلا اوبتكق هودانراف ءارذملادخ ةيلهاجلا يف هيمن برعلا تناك نامنلاقئاقش وأ
 8ةفركلا ىلا نءانلا لوحتم هوكازلا

 نعدمجلا ىبانب ملاس نعىنهدلا راع نعكي رش ًابنانوزاه نيدي زان ةملسمن ب دمحانتيىفاشلا ركبوبا انأبنا

 هي ءالبلا ضراو مالسالا ةبقةفوكلا لاق هنعهللا ىضر ةفدح

 نب ريح انن ةيقانن ىزورملا فسوب نب نسحلا ان دامنب ىسومنب دمج اتت ظفاحلا عناقن يقابلادبع 4 انن دح ف

 تدض رع هنا هنعهنلا ىضر باطحلا نب رمع نعهس ا نع ريغ نل ريخن نمحرلادبع ينث دح نادعمن دلاخ نع دعس

 هب رون الق وظي أك ىروقطت نا الاملاراامهلاف هتيلل بصت ةنالوع

 4 انا نطو 1 2

 م ءالبلا ضرا ومالسالا ةبق ةفوكلا طك ةف ل تع 2
 لزتف تضرعو ضرعف قررطلانع ضرعا ىللاقذا ليللاب ريسن نحلنيبف عجرف اهم جرت اكل ناك
 بكرم ماشلانع يتودر مهلوىلام يل لوقت بهذمب مانا مطتسا ملو مانقهلج عارخىلع 5 د مد ةعاززإ

 تع.سينا لاق كمو: نمت بتنا نيح تاقام تاقملهل تاق سانلا وطلاخنانا تننظ اذا ىتح "ىيش نعدل ا ِق

 سيلاغلا نومبس رمح الا برتلا يف نوتيزلاو صمم طئاحنوب نم نئعبيل لوقت لسوملاار او هيلع هللا لص هللالوسر

 هرقس نم مج رف ص لزت !ىتح ىلامو لهاو ىلابع نلمتحال اذه يرقس نم 0 نألو باسح مولع

 ىئاطلا فوع ندم هنذك قيريز نباوه قاحساو ركتمىلب (تلف) «سيحص# هيلءهَنلا تاوضر لثقو كلذ

 » ةَمْث سيل 7-0-5 ىثد سل دوادوا لآقو
 ةرجهزا» نسال انابيلا بتكح رنا ىب.ثلانع قاحسا ىنا نبسن و اننا ىذع نب مثيلا د

 0 هطقام مثيفلاو هثردحلا دابج لزتمو

 < ءالبلاضراو مالسالا ةبق ةفوكلالاةةفذح نعدمملا يلا نملاس نعىنه دلارام نع < كررثإا

 هتيخل خبصت هن: الون تنطر هنأ رم نع هنانع ريبجن نجالادغ يتادح نر ادعم ن دلاخ نع # ريم 2



 ص ا نس ننال يعي < انيس ب

 4 8 0 8 0 ناك ا دي

 «(0)جإط  «ةاحملاةنرسسباتك» ده ٠ 6 ضيغلتلا عم كردتسلا »

 باطخا نب رمح هللانفكت دابعقح كانديعام انيراولاق مس ؤرا وعفر ةعاسلات ماقا ذافةعاسلاموقت َىَح مهسؤر

 لهااماو خل او كلا: دز اهم وولرتت أن .دلا ءامسلا لها االقم اكس اءنول وقامو ةنع هللا ىخر

 قتملعىذلاب فيكفهنلا.لوسراب لاقف كلن الص يفرمع ايابلقف توع ال يذلا ىلا ناحبس نولوقيف ةيناثلا ءاهسلا

 كلاّمعنم كوفمب كيذوعا لاقنا هنصايذلا ناكو ةسمهذهوة رسم هذه لقلاق ىنالضيف هلوقانا ينتيساو
 *هأجرخخ وئىر اخبلا طرشي مدي ثيردح اده*كبحو لج كلنم كيذوعاو كطخس ن٠ كابض رذوعاو

 نجلاسزا دم نيرمع ينربخا تهون هتلادبع انثناملس ننميرلاان. بوعي نيدمح سابعلاوا# اندح ف

 اذكنظ ال نا طفاق يمنا لوش باطمل:ا نب رمع ةناعلا انام معهللا ىضر رمعن هللا دبعن .رعهبدح رمغنب هللادبع

 ف مف ا هللاةف ليج .«رلج دور صاف نب !اج فاو رمع أنين نايك ف ..نراكألا | اكو

 5 مس .وط ائيدح 0 فم كلب اسلم بجعا اذافلاقةيلهاملا يف 0 تت

 قاطعا انبينابلا ليممسا نيدخم ليبدو 3 هللادبعوا ىنامصالا دهازلا هللادبع نيد ىبربخا

 دم ىتدج ىرعشالا ماس هللا دبع ىنادح يدبزلا تراطاتو رمع يندح ىديبزلا هالعلانب ميهاربا نا

 ا دبعنبب . كانا هد ع دشارابا اهلطمإل 0 رلط يدب م ديل 0

 كل ناك اماه. تناو عقووأ ه1 جك :ال نينمؤلا ريما هرقق مف نوعا 00

 جزا
 زيتا كيعماب ونس قلالحل لاقف عدلا نأ رب كين ١ نا تدرالاقسهذبناتدرا نبا رمإ له لاقفراسو ل و

 تيدا عال وح مهو وخر الءوخخ كابا سؤ عع ةالض نع ترا

000 2 

 0 | 7 ُْق 5 ىلع كناو ىانلاعا 1 ليج نجر بنار يهاب 5

 بمعا اذا ف لاق ةيلهاجلا يف مهنهاكت بك لاق يتتربخا الا كيلغ منعا ينافلاق سم لجر هب ليقتسا م ىلاك تيارام
 « هلوطب دانسالا اذهب ىراخبلا حي يف ثيدحلاو «كاملا لاق اذك دنس هل سيلالي وطاب دجرك دف كلي ءاجنام
 ءالملان ميهار ربا نب قاحسا انن ىملسنلا ليعمسأ نب دن انن دههازلا نا مصالا هتلادبع ندم ىلربخا ف

 نب باو اج ىديزأ .ديلولا ن , دم“ ىنثدخ ىاطشاالا ملاسن هللادبع ىن :ة دع يدبزلا كراملا نورمم ىنادح

 رم منمأن رفاس ضاعلان ورح هللادبع لاق. لالك دبع ل نب 21000 ىلا:هدرب مثدح كشازابا:ترادعس

 تناو مقوولهنأ مهيلع مجهت نا كل ىئبنسال نيئمّؤملا ريمااب هلل يقف اف نوعاطلا ناربخلا اهفراش الف ماشلاولا

 ا ياسو 1 لاول ظ

 1 طل أر كس 1 نا تودرال اقف نهذ.نا تدر !نءارمعأب لهلاتف ملسو هلآ اوهيلع هللا لص يتنلاهاداندعب الف

 [نوفرال اعود ةكتالمايزدلا ءامسو هللذا يئببللا شحجي ا ةلابض نع برلا نس د ىتح سلجا لاَثف

 ها نوس نفح 0



 ©4060 ج)» .  'عةاخملا ةفرعم تاتكا» 2 « ام ط. «.١ ضييخلتلا مم كردتسلا 9
 رد ىنا نع ثر احلا(١) نب فيضغ.نع لوحكم نز ءقاحس |ندخيونالع نيباذ زاقلا نبأ لش: نءرجالا

 كلرفغتسا رذاناا,لامف خل رفغتسا ىفايلاةف.رذواهمبتف لاق فلا ممن : رمع لاقف زامع لع قفيصلاق هنعدللا يضر

 زمع لع ترّزعبكبا لاك ىربخت وا ال لاقي ارفغتسا لا ا

 نامل لعق قلبا لعج هللا نا.لوقب ملسسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس يناو فلا من لاف هنع هللا ىضا

 « ةقاوسلا هذه> هاجر خو نيخيشلا طرش ىلع حب ثيدحاذه « هبلقو رم

 ا يانا لئلا امم نأ قبرطتس ارقد هازل موكل نير ن دلل يمك ا

 نبهللا دبع: نع هينا نع رادد نهّللادبعنب نمر لادبع تع يحب ةمادق -نن كلملا دبع انثيورفلا دمج

 اوموق لاق يف للا شججوا م دحا سواجر فن ةب الثو ةمئاق ةالصلاو ءاج هنع هللا نمر باطما نبر مع ار مع

 عم شح ا اب لصرمعه!لاقفموق لا معو نادال تركي هلو هنيلع هللا لض هللال وسر عماولصف

 سدد مينعر صيفا شن ينم دشاو »اءار ذينمىوفا وه لجر ببن اب ىتح موقااللاق لو هل .او هيلع هللا :لص ىلا

 بارتلا ف هبجو تادس د حهتعر صفا شطب ةليبوواواعارذع دا 0 بارتلايفىه+ و

 هيلع هللا لص ينلاه| .ارايفإ !سودل او ةيلغهللا لص ىنلا ىلا هنا ىتحابضفم باطما ن , رمع جبر فش ىل زج نامع يلعوناف

 دجسملا باب لع سولج ا كيا هللا لوسراب لاف" صفح ابا ابك اراملاق هبجو فبضغلا ىأرو لسودلار و

 ةيزولم كين ام هللا وسر تاو ربع اقم ثيم اذاجافنالجرلا ماقف دل نشحج:وبا ميقا تسلا ةلد

 لاّفك دنعرمع ان/لومبام عمسنالا هللا لوسرإب لافن اع هممسفهل اه ركشي نا: بجافةليل هفاضفنا الا هايا امتع |

 هع ماتف تيبلْلا سأرن ىتتج تيك كلبا تددواهللاو ةمر رمعئضونا يسود او هب هيلع هللا لص هلال وسر

 نيعارذ » دك نقي 141: كرعم ةمححلا ٍداضلاب و ةمحملاانيغلا, فيضغ (0 ١(

 رذيلا نع ثراحلا نب فيضغ نع لوحكمن ء قادبسا ندا نالت ن او زاغلانب ماشهنعرمحالا م دلاخ ول 2

 هلال وسو حان تناو كل رفتتساازذابا ايلاف رففتسا ىتفاب لامفر رذوباهعتف فلا من رلاقف رمت لع قف سلات

 هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسيلاو يتفلا من لاف رمت لع تر رص كلنا لاق يب ربختو اال لاق ىل فغتسا لاق

 * (م) هباقورمج نابنل ل عملا لمجهلا ترا لوق /لسو هلاو

 نا رم نبانعب هبا نع راند هيلا دبع نب نمجرل | دبع نع ىحجللا ةمادقن. كلملا ديعانم يورفلا# قاحسا ٠

 هييلع هللا لص هللا ا يثبللا شعج وا هدحا سيواج رف ةنالثو ةعاق ةالصا] و ءاج رمت

 اعارذ ىم ىوق اوهيلجر ينداب ىتح موقاال لام رمت مانموق نا شحج ونا ياو نانما اف ماق بنوا هلاو
 اعط هنمىوقا واعارؤ هنمدشا تنكف هيلا تمّمفرمجلاق با رثلاف ىهجو سد م'ىنع رصيف اشطب ىنم دشأو

 هللا بص ىنلاىلا ىهتلا ىتح ابضفم مع جرفن ين زج: نامع يم ىتاذ بارقلا يفههجو تسس دم هتعرصف

 هنااإلا مايان امع ةنومص تناكام هّللاو لاقو هربخاف صفحابأ اي كياملاق بجو يف ضنلاىأ رايق سو هل اوهيلع

 هل اوهيلع هللا ٍلِصهَللا لوسر لاقفر متل ونام عمبمالا هللا لوس راي لاقفن امعهعمسفهلاه ركشي ذا بحافةليل هفاض

 هيلع هلا للص يبنلا هادان دعب ايلف رم ماقف ثيبملا سأرب نتج تنكح لبا تددوا هللاوةمحر رمت ىضرنا سو
 هدد ا نرجو مح

 قل دا - :

 4 ندي عامل

 تكا رمعةعاحش 0 3

 و ا



 د
 اور

 لع ةليضف يف خب وديلع هللا ا
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10 

 0 «١ ةباخملا ةفرعت ب انك» + « محط .٠١١ « ضيخلتلا عمك دتسلا )ف
 نلطاوو قرعف هتأروحت الع جدع هنم تف رشفانلاواماسع تطعا ينامونلا ف تباري مودل و

 اهي و َةلْضَف تاضفق, هنمت الف سا دكاطعإ معا ذهدّللا ىبناي اولاقف باطما نب رمعابنيطعاذ ةلضف :تاضنق محالاو

 | « هاجر 9 خو نيخشلا ٍط رش ىلع حبت ثردح ا ذه# متبصا ل لاتقبا اظلا نرمي

 حج رأ نك سانلا لع عضوو بازنم ةغكيفرمع لع مدن ضووللاق هللادبع نع لئاونا نع 4 شمالا 9و

 ه(ع خ0 رغعرلع
 انأرقاو برلل اناقتا رمعناك هنع هللا ضر ةوعسمن ان نع بهي نا دز: نعزي مع نب كللادبعن. 6 رعسم 99

 .: * هللا 0.

 ْن 0 (اننادحو )ىلا ان ثيللا نب بيعشانت ناماسنب مب ىلا ان وتس ننادمح نابعلاونا ان

 نع نالجع نيل انن (الاق) بوبا ن:ئحيو دمسن كيبل انا مب صيفا نب مثلا وادع نك دعألا 0 ا

 هللال وسر لاق تاق لسسو هلاو هيلع هللا بص ىنلا جوز ةشئاعنع نجح رلادبعنب ةملسيبا نع معيفنارئا نب دعس

 عيب ثيدج اذه « باطملانب راسنا ىتمايف نكيناف توت دحمممالا يفزاك سو هل اوهِيلع هَلالص
 * هأح رخن و 1و لسع ط ران لذ دانسالا

 دمج اني تانج ما نسا ولا نإ دجا انب ىرودلا دم نب 3 تومعب دنت ىاجلاوا « اندج)

 لسوهل .اوهنيلعسا لص هللا ل وسر بطخ لاق.هنع هللا ىضر:ءادودلاى ا ع ليج نع ديعس نع عسأ و نبأ

 | للا لص يتبنلا نود رضقف بطفت هنع هللا طر ركبوا ماتف بطخلف!3 ركباباابلاقةتبطخ نم غرفاملف ةفيفخ ةبطخ
 نود نصقف بطن هنع هللا يضر رمح ماقق بطخاف ق رمع اي لاق هتبطخ_:نمركيوب غرفايف لسودل آوهيلعأ

 .* اجار لو ةانسالا حرص ثيدخ اذه# هنعّشلا ضر ركب يفا ل نيفقو ملسوةل او هيلع هللا لض ىننا

 دلاخ وبا انن ىلا دمحلا قاحشا نب نوراحاخ ىزاوهالا لا: دبعانب ظفاحلا لع نب نيسمل العوا 4 انثدح 9

 ٠؟ (لملاراشعا ةعلستب بهذ هنا :نورااوناكدقلو اضزا كردتسلا نم اذوخام ريسلا تكيف )١(
 ةلضف تاضنق محللاودلجلا نب قرعفف هتار ىتح تاالع تح هنم تنشف انبلا وامهاسع ثيطغا ينا مونلا يف

 ٠ *(مخ) متبصالاق يعاب عاف ةلضق ا جقق تبعت الفا هتناذك اطعا ملع اذنه هللا يني ولا رمت|هتيطعأف

 ْ حجرلا ةفكف سانا لع عضوو نازيم ةفكح ىف وسع عضوول لاق هللادبع نع لئاو يلا نع# ش هممالا »

 +( نوصل
 ْ يل رقاو برالاءاقتا رمع ناك د وممن با نع بهؤنب ديز نع ريمعنب كلما دبعن: رعنسم ف
 انآ مودل "آو هيلع هللا[ ص هللا ل وسر لاقتنلاق ةشئاعنع ةملس ىلا نع ميهاربا نب دعس نعم نالجتنبا اف

 *(م)رممف دحا ىتمايف نكي ناف فتيويذج مالا
 م وهل اوهنيلع هللا لص هللا ل وسر بطخلاق ءادردلاىا نعريبجنب ديعس نع مساون درمجانب « باهشوا 9
 ركبوا خفايف لسومل اوهيلع هلا لص ىننلانودرصتقق بطن ماتف بطخاف م رك ابا ايلاق غرفاملف ةفيفخ ةبطخ

 انت د هل نودؤ دولا اردبطتلا لم ىلا دفة نا بتطخاف م



 كس يعل دع

 <40 ع» «ةالسلاةركس انك زب < "كلم وج." < ضال دل علال”
 ١ « اخ نو دانسالا|

 ( اولاق ) لدملا ذاقمح نيكو دهازلا هللادبع نيدمجخ هللا دبع واو هِيَقفلا ناءلس نددمحا ركبوا 4 انن دح إف ْ

 سمشلا تراص د ةودغذنم مهلتاش لو راكم دجسنم يف نيكرشملا رمت لتاق لاقامهنع هللا ىضررمت نا نع
 مهجرفا ىحءاخهج ولا نسح ىصوق صيقورمج ادربهيلع لجر هيلعلخ دفدعقو ىبعاولاق هس أر لاح

 هسفنل راتخاامو هوع دفائد هسفنا زاتخا لجر ملف لاقل هلا الا هللاوالاولاق لجرلا اذه نمزو ديرام لاتقأ

 انغلب دقول هللاو هللا ادعا ايذثم وبرمم لاقو لاق يدعون. ىضر الهللاو الر © لتق نا ىضرن ىدع يِتْنورتأ

 ورم با لئاو نب اغلا كآذلاقذثم و كنعهدرىذلا لجرلا كلذ نمدسب بالتاق ابننا انجرخادقلةثامثالثسأ

 « هاج رخو لسص طرش ىلع حيعص ثردح اًذه» صاعلا نإ

 رمتىلا رضنلا نع يبان ديما دبعنت ىيحانت ٍيطافسالا :لضفلانن سابعلا انا قاعنسا نب ركبوا «اندح أ

 مويلا نوكرشملا لق هنه لا يضر رم ل !_سا 11 لاق امهنع هللا ىذ ر سابع نا نع ةمركحع ء'نعزازملاا :

 #)١( هاج رخل ودانسالامميصص# انمموقلا فصتتلا

 انما ىرقملا درزن فايا ةزرسنم ىان ١ ىبح وا انيدكع ىمازمللا قاحسا نيدمحن. هلهادبع جي قتربخا 8|

 هللا ل وسر تعمسلاقهنع هللا قطر زعاهيضبنفأو ء ناءاهن حرشم نعد رن زكي 0 نةويحأ

 تي ل نياربغ ناكل ىددس ناكول لوقت لس و ةلآو هبط هللا لأ

 ب تل

 اننا ف ايلس نب رمتممال نوع نيو رمصانم زب علا دبع نب لعان ل دملا نسحلا ني دمت نسنلا وبا 6 انن دح أ
 هيلع هللا لص هللا لوسرنا امنع هللاىضررمتنا نع هيب نع ث دح ملاسنب ركبرأبا مس هنا رمنب هللا ديبعأ

 0 الا هللا كيسح ىبثلا اهمااب هيف هللا لزباوةرابعلا هذههدنع كردتسلا نم اذوخام طوبسلا م خيزانف (00 )١(

---- 

 ذنم مهلئاقي لبر كس نيكرشمل ازمع لئاقن لاق رضوا نع عفان نع معرب ةنياانيخ نع. قاجملا « نإ ف

 هولا نسحب قم اوق ضيشو رمجا درهيلع لحجر هيلع لخدف دمقو ىبعاو ةلللرالاد دح سس وشللا تراص قد ةو دغأ

 انيد:هسفنل را اتخا لجر منق لاق ابص هنا الا هّللاو الاولاق لجرلا اذه نم نوديرم لاقق مبجرقا ىتح ءاغ

<1 

 ائغابدق ول هللاو هللا ءادعا ان ةسئم وب رمع لاق ورمع لتقت نأ. ىطرن ى دع ىن :: لاو.رب ا

 *(م) لثاو نب صاعلا كاذلاق:كنع هدر ىنذلا لجرلا كلذ نمدسبيبال تاق اهنم كانج خا دقل ةثامشالل
 نلت وبل نيك ولالا لمراد كي انع نا ريالا نء زازلتا رمصىبا رضنلا « نع 9

 1 * حصص «انمغوَملا

 2 ناكل ئدسب ناكولاعوق سم سماع ةبئقع ن نغح رشم نغو رم نركب نع حبرش نم ةويج آف ْ

 تيأز زلاقراسودل .او هيلع هللا لمض هللا كسرنا رمينت نعها نع ءااي ركل [تاءارعو قامو ١

 ْ مفان نع وو هللا دسع نعقادسا َن نك نعدز نداماش ترخن ناقلشاتن ىضاقلا ق ف احسا نب سلسل

 1 ارا ادع رع لاتق 9

 #3 ناك 2 د ناك و ل



 1 هَنع هلل ِ 0 2 واصلا ةيلعواعد 4 0 00 5

 00 ا لوو < امر + قس قادوج
 3 7 : *« هاجرخ مودانسالا جي خر دنا دك هزمت:

 اننن(الاق )ةغدح واو منعت وبااثن ى ذاملا ىديعن دم نيد انن زافظلا هلل ادبغ ن دم هللأ ديعوأ 0 ازيا »1 ْ

 لجن اكرم نامز يف مالالا ناكلاق هنع هلا ىض'ر ةفن الخ نع شارح نب ىهل ر نع روصنم نع نايفس

 يوفي ل ص ثيدح اذه# ادعب الادادزت ال ردملا الج وسام انرقالا دادزت ال:لبقلا

 .و هاج رم لو

 نل .اضفلا أن قيل ديجلا دبع ند ن دنا اننا دادغيب لدعلا قاس ايلثا .|قاحسا َن هللاددع # ايربخا 9

 هنغ هللا طر" كعك ن ب ىنأن ع تنيسملا نب: دعس نغ دين ثم ئنضانثينقفلعا ا[ 13 ليم عاام قارون ر اج

 قالا هاب نملوا ورم ةسمايقلا مونقللا هناي نم لوالوقت لسسوهل اوهيلع هللا لضىنلا تمس لاق
 1 *:هنع هللا دز باطحلاا نب رمق نجلا ىلإ هن قلطنيفهدنن دخ ؤن نم لؤاورتع ةمادقلاءوب

 نايمسأتث ىدفلا ديلولا نت هللا دبعانت ىلالحلا نسا نبىلعاش ظقاللا تودي نبدمجتلادبعوبا  انندح )»

 درعا رزان اال كارا يطرد ونار نع مزاحيبا نب سلق نع هلاغيبا خل وشلا“ ةغ

 كت يم طرشلع خير ثلدح اذه

 لاقلاق امنع هللا قطر نئانع نآا نع ريبج نب اهيعس نع بشو>ن ماوعلا نب شارخن هللا دبع# انئاد> ف

 «ميرص# رمغمالساب ؛ ااينلا لج غيش +ءةئادقلاةف ليث زيجانا رمعلسا ام لسو هل او هيلع هلا لبصهللا وسر

 منيهاربا ني دمع هلل عا ا (الو) ظالما ههس نب دحماؤائربا دلع ث ىزغا ركز وا «انندخ »

 هللا دع نع هلي ااهّبِع قب ماس نع ب فئاططظا نعرف نب هللادبعنب هللأ ديبع نب ركب ينا نب ؛ دلاغان يقتات حعفيملا

 سس سا: نيح هد تاطلخا نت ندع ز دم يرض لسو هلو هيلع هللا لاه كوسسر نام مع هللا ضر زمعنإا

 م ةئاسم ممرك ثدحانه«انالث كلذ لوةتاناعادل داو لغنم هردص يفام جرم امبالا لوقو تاره ثالث

 ' -فاذنرالا !؟ ', جم ا وسركلللا نما تغيضا خير نبالغ ( )زن *

 0 ' 304 -- هدوم

 قارا دز لقل لج رلكرمع نام ىف مالسالا ناك لاق ة ةفذح نع ىعإرنع روبل ني نعول

 * (عخ) ا دادزنال رئدملا لج رلاك ناك رفع لتق

 ثيدطارمع ةماقلاءونقملا هقتاعإ نملوا هعفر تدك نإ يلا نع تيسملا نإ ديعس نع ديعس نو ىبحن نع

 5306 ب ْ با ذك هدانسايف ون عوض (تاف)

 *(خ) رقع 1:ءاادنم ةةرمعا انلزام دوتتسم نا ن ءاسق نعا# ليعمسأ »
 لول هللا لص هللا ل وصرنا سانعنا نءزيبج ن دنعس نع بش وح نب . ماوعلا 6 : نئارخل هللا دبع 9

 |. 1 #5 ىطقزادلا ةفعض هادنع( تاق ) جدضص رم مالبتاب ء ءامسلا: لها سشبتسا دق كاف يرجى انام لماانل
 زغرب برضو هلو هيلع سنا لتط هيلا لوس نا هينا نع ملا-نعيرمملا ر ىف نب دلاخانتا4 ىلغنلا »
 لاك (تلف) هانسالا ياقتسم هاداعا ةلدنا و نلف نضر هسا خان مبالا كوقت : وهو تارعشنالل لسانيخ نا

 ئراخبلا ' 4فلف]



 0(«4)ج ٠» 4 ةباحضلا ةفريم باتكط « ل... صرتنتلا ىلهدعمللاو#
 لاقم انكم هباولعفاف يشكل زيث نم عبراذا لاق م هنرشم تارص ثالث ءاملأ هيلع ىف رار تحتمأ

 سهذلاو ةضفلا ةي ايفاؤرشنالو رب رطاو جاب ردلا اوسياتال لوفي لسودل .اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ثعمس

 *هاج رخم ملو دانسالا حيحص#ةر جلا يفلدإ وايندلايف مهلا عناف |

 هللاديبع نعةلاضف نب كرابملا انوا وسن ناب ابيشاننينافصلا قاحسا نيدمح انت بوتس نب دم نمابملا وا 4 اذن دحإ»

 * باطأخا نإ رمعب ندلادما مبالال لاقل ودل | وهيلععللا لص ينلاناامع هللا ىضرر مين | نع مفأن ن ءرمجن ا

 نعرمع نب هللا ديبعنع ةلاضف نب كرابملا ان . ناءلسن دنع كل ااغ ندمحأبلا قاحسان 51 وا 4 انندح»

 ميللا لاق هنا لس وهل .اوهيلع هللا لص يلا نع امهنع هللا 2 |نعامبع هللا ىطر رمعنن ا نع مفان

 « ماج ريخياو و دانس الا ميحص ثي دح | دبه *« رمعب مالسالا نغا

 يبيرافلا رفعج نب هللادبع (هانن د ) اههنع هللا رضر قي دصلا تنب ةشثاع تر 0 ا «معد و

 هيبا نع ةو عن ماشه نع ةملس ىلأ ن نانوشجاملا انن يسوالا هللادبعنب 1 علا قبعات نايفسنب بوعي 9

 ادبو#« ةضاخ ب باطملا نب رمعب مالسالا زعا مبالا لاق لسو هلآآو هيلع هللا ص يلا ا .هنع هلا ىطوة شاع

 نعقو رسم تار :رء يبعشلا ثيدح يلع ثي.دحلا اذه رادم و هاجرخم لو نيخيشلا طرش * ىلع حي ثب دح

 ' مكيلا نيلج رلا بحاب مالسالا زعامبللا هللادنع|

 أبا قاخسان ركب وبا ( هانن دج) هتاو رلبقاعف دلال ر كذا مو ىبعشلانعديعس نب دلاجم « هب درغ دقو »

 ىبتشلا نع دلا ع نعةدئاز يلا نب ا ابرك زنب ىنيح انن ىلا انب ىدسالا دمحم نب معاني ظفاحلا لجعلا ماحب ديبع

 نب معي مالسإلا زعامبللا ملسو هل اوين ليسعلا لوو ندي هللا يطر دومسهنبانع قو رسم نوع

 وي عبرا ضرع لس و هل او هيلع هللا لص هلال وسر ةرعد هللا لمس ماشه نب لبجيإبوا باطملا

 : «نابوالا هنمدهو مالس سالا كلم

 ٍِ لك ىجومسملا انن ىلعنب مص انت ىس ودسلا صف> نب رعان قتلا برقع نما ديعسوا # ىتدح 9

 .لرايهاظ انفكلا دنع صن نأ انمطتسا أم َّياَولاَق هنع هللا ىذر هللادبع نعهسا نع نمحرلا دبعنبا |

 مكب راؤا لاقل هب رشم تاس ثالثءاللهيلعسصف . ميرا أركنم مدجوف همش م هام هيلعبصف مث ىلا ركحنم

 هيك 6 هادو ثيدملا اذكه هناواعفاف "ىش + ركب اريش نم

 لاقلسو هلآو هيلع ِهّلا ىلص ىبنلا نا سابع نبا نءر# نبا نعمفان نعرمت نهللادببع نعةلاضفن « ك رابم 9

 7# محرم # رمعل نيدلاد.اوهللا اعوف مهظفلو هنعةرايشءاورو# رمعب مالسالا رب مهللا

 *(مخخ)باطملا نبرمعب مالسالا نرعا مهللااعوف سم ةشئاعنعوسا نع ماشه نءع# ن وشج الإ )
 ةوعذ هللا لف ليج ينابوا رممب مالسالا زرعا مهللا اعوف رص دومسمنءا نعقو رسم نع ىبهشلا نع #« دلاجم »
 7 نانوالا ءمدهو مالسالا كلمهيلع ينبف رمعأ هلوسر

 نب صهاط ةبمكجلادنع لصن نا انمطتسا|امدنلاو لاقّسادع نعهبانعن*+ رلادبعن ميباقلا نع ى دووسملا »
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 ال ريغل ةزعلاا 7 اديه
٠ 

0 
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 © هللا

 بيس اك 27 1

 40ج» © ةناحصلاةف رعمب انك 00« « صيخاتلا عم كردتلا »

 كيل عالطسلا لاف ندم ريما رمت لع لخ دفورمت سثوفزونمؤلاا نحتوريمالا وه همسا اميصا هللاوامنا ورمي

 ىدعوةعس رنبدييبإنا لاق تقام نج رختت لعب فر صاعلان اايممسالا اذهيفكلا ديامر يلاةفنينم ملأ ريما أب

 ثنف 21 نهم لغو رع اانا تتر ذأعل ا يلع الخ د م دجسلاا ءان ذم اراخ انف ام دق متاحنب

 دج فشلا تنكو ذثمو نم باتككسلا «ىضق لق انريما تناو ترونمؤلا نحن كنسا اباضإ هللا زامبف

 * ناماسْن ركب ىلا

 | لصنإ سيق نعى اطلا بوبا نافيا“ ذبل ان واط ؛ رشأبا قاحسا نركحروبا م انربخا 9
 أ ذخامت هيقوملاقوا هيفخ عزو هريعل نع رمت ل زف ةيضاخم هلتضرع ماشلار د اللا تاهشن ' قراط نع

 ,ضرالا لها دنع امظعالمف نينمؤملا ريمااب تطفدقل حارملانب ةديبعوا هللاقف ةضاخلا ضاخو هتلحا ر ماطخم

 كريغول هوا لاقق ةديبع قار ردض يف هدسر هع كصف ل )ا ةضاخملا يطع فلطاعاز جرم ديكو كيفخْن ع و

 «ىلاعت هللا كلذب هريغب ةزملا اوبلطتامبف مالا كنعاف نناتلالذاو سائلا لقا متنكمتنا ةديبعاباا املوق

 مم تونغ لاق لئاو يبا نع روعالا لسمانن ضصوحالا وأتت ددنسمان“ ىتلاوا انا ركبوا # انريخاو

 لاقفدخم رمع ناةهذلا ىارايف ةأنا تح نيتموللا ريمأ ىلع لدتس ناقهد ءافؤ الزم انلزفماشلا هنع هللا ىذررمم

 ال تبإف نلطا نكلو كنب يفاثل ةجاحاللاق من لاق مجملازبواضن نم كنت ىف لهرمجل ف لاق ىنتاماعط كلل
 ”ىيش كءوادا ىف له همالغل رمتلاق من 7 انظب هيلا كلف: ىلطناف لاك هطانجالو مامطلا نرمنولإ

 مدحوف همشم ءام هيلع بصق معبرلا ركتم ه هدج وف همشمأ < ءانا يف هيصق هازل انلثساف لاق مأ :لا اقدينلا كلذ نم

 ركل ١ لبي »

 ةضاخمل تضرمع ماقلا رم مدق ا لاق باهشنب قراط نع لسم ن سيقع يئاطلا بوبا ' ةمايناو
 نينمؤااريما أن ابت طق دق ةديبعوأ هأ لاف ةنضاْلا ضاخوهتلحار :ماطخم ذخام هقوموأ ه4.> عزو ه ربعي نعلزف

 ىانلال داو نمانلا لقا مثكم تا ديبع ابا ايناملو قي كربول كفو مرت يفركمف ضرالا لهادنع امظع المف

 ه هللا عل ذي هريغب ةزملا وباطت اعف مالسالاب هلا كرم

 الاول او لثاو يبا نع روعالا ملسم ان مالس ض والا ونا

 كل تءعنص - من لدول ا دال حم

 هدحوف ا هلسفؤتلا ذيل 55 ضع 70 نب همالغا لاقو 087 هيلع اندزتالو |
5 

 رك

 | تعنصدقلا نينمؤللاريماابلامفكقلخ ىذلا كب رادجسا رميلاَدف كوالا. » ليفت اذكهلاقق دوجلا اذهامرمع

 كيعمالسلا لاق رم ىلع لخ دف ورمع بثوف نونمؤما نحو ريمالا .وههمسا امبصا هللا و اهتاورم لايق

 دببل نا لاق تلق انم نجح رختل ملم, يبر ص أملا نا اي م الا اذه ىف كل ادب ام رمع لاف نينمؤأل د يما انأ

 تانكلا هب ئضف كمسا ابانما هللاو اعف َنيِنمْؤلا ريما ىل 5 يي
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 تن ني هدسشل 1 15 مد زبك فرن

 «(0ج» ' ٠ «ةاعملا ةئرمم باتكإل هم ١ .٠ « ضيختتلا عم كر دتسلا# ٠
 ةريغل | نبمثاه تن ةمتنحهماواالاق ادجاو اظفل رف نب كلاهف خب كاعد كبك نب ' ىدعن حافزا طرق نبا

 «ةرخاالا ىداج نمنيقب .نامل ءانالثلا موبوهو اههنع للا مر رككوا'يقاو|

 كاع سس نن 0 بو ن ديب دمحأ ىنتادح نيك 6 هللا ديعانت لدملا ف و 4 اي 4

 ا اوهيلع 00 0 نتعل :

 ١
 يوحنلا ن +رادبعز. :ناييشانث رضنلا واانث هماسا ىنانب ثراخلا اع ىضاقلانيسالا نب هللادبع ل ريح 1

 م

 ايو

 ميش ايفاح يشع هنع هللا ذر باطما نيرحي تيأرق ديع موب يف ةنيدلا لها عم تج يب لاقرززرع مداعنعأ

 ذب كيم نار ورجاههّلادابعل وت ىرطقدزبب باد لعدن أك سا .انلا لعاف رشم الاوط (0) ريس لسع مدا ملصا|

 «لبنلاو حامرلا لسالا ماكذيل هبإو اك >لاب اييمروا ىصحلاب ايف دخ تن رالادخا||

 مييهاربا نب دمجا اننا لدملا ذاشمحْن ىلع ( هانث دحام )نينمؤملا ريماب هبيقلتيف بلا ناكو 4 كامملالاق ظ|
 نير نا تابيش نبا نعةيقعنب ئضوم نغ ناصتكمإلا و .رجرلا دبع نب بنوقمي نثر يكب نب ىيحلانت نادم نأ

 هلل.او هيلع هللا لص هللا لوسر ةفراخ نم: تكي ناك ءىثيال ةمئيخ يبان ناماس نا ركب اال انت تللادع
 قيم ةلا زوالا يم هايتك خيل مل 0 ركب ىلا ةفيلخ نمالوا بدكم رم ناك م هنعلا ىضرركب ىلا دبع قاسو :

 ثم نابا زغلال !لماعىلا ءكهنعّرلا ىخر رباطخلان برمج نا لوالا تارحداملا نمتناكدما هلا ىبتي يح لامق 2 ١

 اهاباة هب . دلاامدقامف 1 ىدعو ةعبس دق دييلت قارغلال ماع ثعيفهلهاو قا رعلان -,عامل ادن دلو نيلجر هيلا ٍ

 كاف نينمؤل انيما ىلك اور كندا الام صاعلان ندر اهاذاذ دحسملا م د مث دجسملا ءانق ٠ (عيتلحأر ْ

 عمت“ ١١ ربابعأ لآشلاب لمع نا اشو 53 أاعيج هندس لمعي نأ ! لاَع رسل ريسعأ 6

 *.ةرخ الاى داجج نم

 * مل-وهل او هيلع هللا ص هلال وسر ىفوتم نم
 6 توا وتكلم اح يشمع رم تب رف درع موي. يف ,ةنيدما لهأ عم تج رخل هوز رعبا منصأع

 تنرالا كدحا 0-0 ا ا و داق رسال

 * ميرك» (تلق) لبنلاو حامرلا كيا ك ذيل نإ كلو اهكأيف ايف رجملاب اهيمرب وا ىدجلاب:انهف ذخم

 م يال ةيثيخ يا نب ناهاس نب ركب, ابا ل 5 1 نأ نع ةبقع 000

 0 زالوا ينوب 07 ل 17 لاو

 قارعلا لماع ىلا .ينمتك ربك نوال الا رجا ريالا نم تناكو « ايا ينتدس لبق نينا د هريضأ نيج تيتو

 هنيدلا ام دق الف ماحنب ىدعو ةعيبر نب ديبلب: ثعبفهلهاو قا رعلان عاملا دس نب دلج نيلجر هيلا ثعن نراي

 نيم ال روطا ىلعو رغإ انا ندا (قلابجف سايل !نب وريم هاذاف دجسأا:الخد م دجسا ءانش |عيتلحار اانا

 . | موو فلختسا صفخابا. ىنكي مين نيدعس نب ىدع نين سبق دبع تنب هافشلا اهماو مو زخم نب رمح نبب هللا ذيج نبأ |

 [اموي نيزشعو نينباو رهشا ةبالثو نيتتس سار ىلع رم فاختساو ركبوا ينو لاق قاحتسا نء « دمحخ و:

 يي دعو ا

 . هيع !'ئضرر# 0

 هال ير ددس 9

9 

. 

 م

 5-3 نيئمؤملا ريمأب 3



 4 لالابإ »و ةبلايو

 «ي 0 ا ا 3م 2

 ف 2 7

 1 ب جا»  ةاحملاةةرم باتك# ١ «مضؤ) 0 ب هيلا

 05 :ةالوسر 57 ارلاتف مايل شا غاب قج مهعم شم ةنتسح نب لسد رش وصاعلا نوره وزايقسيلا ا

 * هاجرخ مو نيخيشلا طرشىلع حصص ثيدح اذه «نابكر نحن و

 ندم ن هللا دبغ - نعلضملا رشئانب د دسمان ىدحب ن دمج ْنن حم انب قابيشلا توقعي ندم اندح )

 لاق هنع هللا ىنطز رب ,اج نع (هداتسابو)ةفةاخ يفرك يباىلك اع تءاخدلاةاجرنع هللا قضر هللادبع نب رياج نع ليقع

 « ركب يبا ةف الخف نب رحبلا لاعان ءاج
 دم نب ىرجرلادبعاتث ةبيشيا نب ركب وا ا نارفس ن.نمحلا.انن هيقفلا دمْن ناسح نب ديلؤلا 6 انب دج »

 ركب يبا ىلا سباح نب عررقالاو نحن ةنبيع ءاجلاق ة ديبعنعنب ريسنب انع ران د نب جاجحلا نعي راحا
 * (ملسو هلآ و هيلع هللا لص) هللا لوسر ةفياخابا ولاعف هنع هللا يضر

 لسن سبق ْن 2 ةنعشاَنل ساياىنا نب مد ١ث نيسملا ارسل ادلك اذب ىضاقلا ع هللا ح ععإلا دبع « نرخ

 * ركب يبا ةفالخيف تو نغو لس وهل او هيلع هللا ليم هللا ل تأرلا ابشن قراطنع
 ىلع سانت دأب ز 55 دداولا دنغاتت ثراولاذبعن دمتلا دنعاتت هالقوأ. 3 ورعىريصلا دمج نب 05 أ انريخا ِظ

 ةقيلخأب انلمف 8 ع دل لكي ا تانك اق هنعاصلا ىطر قرأ نب دن ز رع ببطلا : سنعيفوكللا

 2 ءاىبلا ادهام هللا كلوسر 1

 نعشايعنب كيو انم(الاف) د ينم ندا ويفا انثىبنح نب ديجحان ' ّللادبعأببا قاحسا نب رك وا « انن دح »

 اعمال ردك أ وفلخيت د داو ودل ”اوهيلعهللا لص يتنلا تاصا مجالا نع هلا ىض طر هللا دبع نعرز نعمصأع

 4: هنع هللا ىذر باطمللا نيرمع نينمؤملا ريما بق انم نمو ]يح

 هدج نعمينم ىلا نا جاد جح انث يلا ةماس ان هللا دبع اذن ةماس | واانث بوقعي ندم ساايملاوبا# اني دح »

 قاحسانب ميه اربا انثدولا ندما ندمح ركبوا( ىنثدحو )يره نلا نع يفاصرلا دابزيبانب هللاديبعوهو

 هللا دبع نب حاب رن ىزعلا دبع نيليفب نب باطملا نب. رمع (الق) ىريبزلا هللا دبع نب .بعصم ىن” دح يب رحلا

 نبا

 لب تح مهعم ىشن ماشلا وحن ش ويلا ثب ل ركب ابا نأ تيسملا نبا نع باهش نبا .شرع « سن نب
 «س سم ( تلق ) ( مخ ) نانكر ن مي ون فا لون 1406 اوان مانراذبت

 ىلا نفاع ن 0 لاق ةدسغ ع نع نب ريس: نت ١ نع رائد نب جاد نع ب يبراحلا »

 « هلال وسر ةفيلخ اب اولاَقف ركب يفا

 انلقف كبف ركبىلا عم انك لاه قرا نت هيز نع يللا ةرسم ىرع يفوكسلا لسا انث دايز نب.« دحاولا دبع ف

 ه ءاكلا اذه ام هللا لوسر ةغيلخاب

 جودلع هلا ىسرغرمت ول

 نم 7

 2ظ))2أ]11000100]]#“]]1 ]1 ]| ]|]|]ز]|]# |]|]|ز]ز#| ]| ] ]| #] ] ] ] | | ١



 5 « ةءاحفلا ةفرعمباتك» «م- « سوال حيلي تلا)

 هاج رخو دانسالا معي ثيدح اده# هنع هللا ىطر 9 اوفلختسز ا اعيمج ةبادصلا ىادني 0000

 ْن و راه نب دب زياني دوعسم ن. ديما انءيبوبحلا س ايملاونا (هانربخلا)الاسرا هيفنا الا هنم حصا #« دهاشدلو 2

 نورجاملا ممت عمتتجا لس وهل اوهلعمها ىل< ينلا ضيقا لاقهنع هللا ىضردوعس نبا نع يعشلا نع دنهيا ند وادأسا

 «ركب ابا سانا مياباملل تليف ةملسما تيناف ركب يبا ةعب يف.ة دعاس ين ةفيقسىلا:راصنالاو

 ندير طيس نس ةرابج ا يتاوللا حورن ّللادممانبورع قبولا دججا نيدمج ركب ىا 4 يت ريخا ©

 لاق انيلع فلختسالا هنع هللا ىطر بلاط يبا نب لعل لبق لاقلئاو ىف ع نع يبعشلا نع نمحرلا دبعن نيصح نع

 ى دعب مهعمجسف !ريخ سانلاب هللا د رثنا ع كل فلختساف لسو هل اوهيلع سا لساشا كوسم فاختسا او

 +.ءاجرخ | و دانساالا جيرمص ثم دا اذه« مريخ ىلع مهيب دعب مهعمج كم ريخ ىلع

 ماجاب مهلا ئضنرةباحصلا نم ةحيجصلا تاياو ىلا ركن
 لم وه اقع هبا اص هللا لوبر ةقيلخ اب هابا مهتبطا يف

 ميلسن محبات فاز زا ارذنملا نب ميهارب | الما رنندح ندم ركل اننىضاتلا روصتمنب ينم 6 ان دح ا

 |[ طوول هعلخ ديب ناكيفؤك ىبا ايي ولا بلا ىضر رفهجن هللا دبع نعهمان ء دمت نإ رفعج ةعج نع

 # هاجر + و ذاتسالا | مي ثيدحاذه# انيلع هانحاو

 نع ياول نع ةريغلا قياقاهأس اني ىلعز مداعانن ي ف يسع لدعلا ذاشمح نب ىلع 4 اننا دح

 سبيلا لاق ةمالطم انيلع لطاف هيف بق يذلا هعجو هباصسانيح ركب و امف ةفرغب نفط لاق مومع هيلا يطرأ نأ

 مس ط ربث لع سيوص ثيدج ! ذه (لسو هل وهيلع هللا لسص)للا لوبسر ةفيلخ اب ىلبانلق عن :ما اع نوضرع

 * هاج رمل

 ننأ ترعس وى ريخا تهون هللادبءانيف الوملا رص نب ْرِه 5 بوقعي ْن دم سابعلا ونا # اب ربخا

 « ريزمصو :ركذ انأ اويلشتس لا انيج ةباحصلا ىأر دقو: "ينم ةللادنع ويفاثس نفاجا
 عمتجا للسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر ضبق 1 لاق دوعسم نبا نع يبعشلا نع دنهينإ نب * دواد

 « ركد ابا س 2 تاقف ةملسما تيناف ركيىلا ةعيب يف ةدعاس ي ىبب ةفيقس ىلا راصنإلاو نو نارا

 فلختسنالا ىلعل ليق لاف لئاو يبا ..:رع ىبعشلا نع نمح رلا.دبع نب نيصح نع ن وميم نب * بيعش »

 مومجيسف اريخ سانلاب هللا درب نا نكحلو فاخيتسافلسوهل اوهيلع هللا لصهَللا لور فاختسا ام لاق اند

 * حرص # مريخ ىلع مهيبن دوب مهعمج اك هريخ ىلع ىدوب

 همجراو ةفياخ ٍريخ ناكو ركبوا انيلو لاق رياعج نب هللا دبع نع هيبا نع دم نب رفعج نع ميلسنب ؛# ىبحن 0

 ش » حيحص * انيلع ماكاو

 هيف ضبق ىذلا همجو هناصا نيج ركبوبأ أمف ةفرغل انفط لاق سنا نع تبأثنع ةريغلانب 4« تاملع »

 «() هنا لوسر ةفيخ ب ىلب اذ عنما ؟ ترووضرت سلا لاق ةحالطا اع طاف

 ناب كا ةبطاغ»

 ا



 1 ةضاخ 3 0 يأ ةدارعل هب 2 :

 للا - ١ 6 ةاحضلاةفرعم باتكط, +. 4089... ١ « صيخلتلا عم كردتسلا »

 ' تاق لاق عمسا ىتح لقلاق مذ لاقاثيش ركب يبا يف تلقله تباننب ناسمللاةف

 البجلا دعا ذا هب و دملا فاط- 6 دقو فينلا راثلاو نينا يتانو
 ال د رن ا ل

 ,ىفا نعل وغم نب كلافانثق باس نيدمحانب ةماساىبا نب ثراملا انو رع ىبضااقلا نيسملا نب هتلادبع# يتربخا »

 لابام لاق هنع هللا يضر بلاط ىلا نب يلعىلا برح نب نايفس وباءاج لاق ببطلا ةيع نع ىدنكلا ءاثعشلا

 ترداعاملاطا يلعلاف الاجر وذايخ هيلعا اليل يشع لهو ا ةلذاملذا وةلق شرق ة لقا يف سال اذه

 «الهااهط ركب ايااندتجو انا اي كلذ هرضب مف نايقسابااب هلهاو مالسالا

 اع نر كرات قسلا نلاخب ندب مع اني طامخلا نسر من فسو اني ى داقلا لماك نبدا م انريخا ) 5

 0 لاقامهنع هلا ىضر هللادبع نب رباجنع ر ,دكتلا نب دمج نع ةقوس نيدم نع ناقربن دا ىنالكلا

 هنا لص يتلا :تفتلاف مالكلايفاذل مالكي بضم ملكف سيلا ديعدفو هءاجذ ذا سو هلو هلع هللا لص ىلا

 مهماجاف لاق مهبجاف لاق هتميفو هللا لوسر ايون لاقا.ولاقام تعمس ركابا ايلاقو ركب يناىلا ملسو هلآآو هيلع

 ااا ركل | سودا وهيلع هللا !بص لإ لوسر لايف باوملا داجاو باوجهنع هللا ىضر ركبوا

 اةيايب خالق 1 هللا لجت لاق الور ايزك لانا ناوضرا 2 دبر نع لاتفربك الانا وضازلا هللا

 * ةصاخ ركب ىلال لجتو

 ىلا نرع ب كا 0 0 ىياتن ظفاالا بوق ندم للادبعوبا 4 انيدح ه

 اننانتسم 0 آوهيلع هللا لص هللا ليش نارا اهنع هللا ىضر ةشئاعنع ةكيلم ىلا نا نع سي.علا

 «ةحرخاو نيدبعلا طوشك حييص ثردح اذه# اهبع تاير وزكملا فليت

 شايع 0 وناان (الاق) ينم ن نبدا و ينا ىنثدح لبدح ن دما نب هللادبعانت يعيطقلا نفمج نيدمجا# انريخا ف

 ٠ كلدع لطم ترلا ةآر امو نسح هلنأدنع تاهس نوساتلل قار اعلا هللا دبع نع رز ع نع مصاعانل

 1 ع

 مهضعب ملكتف سيقلا دبع دفو ءاجذا لسو هل او هيلع هللا لص يبنلا دنع انكر اج ن رع ردكتملا ن , دمح # نع

 منلاق ة اولاق ام تعمسب رك أبا ب ل 3: ركب ىلا ىلإ ملسو هلو هبلع هللا ىلص يبنلا تفتلاف مالكا يف انل مالك
 هلا ك اطعا ركب با اب لس و هلو ها هللا ىلص هللا لوسر لااتف داجاو باوجي ركبوبا مهب ءاجاف مهبجاف لاق

 ةيضانركىفآل لوو ةماع ةرخ 5 هدارعل هللا ب لاق هتلا لوسرايرب 5 ا ري

 «هعضو | دم بسحاو ةقوس نبا نع ناقرب نب رفعج نع ماشه نب ريثكح نع ىلبحلا دلاخ نب دمحشهيدرفت (تلق)أ'

 اهلختم لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ن اكول تل اق ةشئاع نع ةكيلم ىلا نب | نع « سيمعلا وبا )ف

 *( م خ ) رمعو ركب ابا فاختسال

 مار امو نح هللا دنع وبف انسح نوملسملا هآر ام لاق هللا دبع نع رز نع. مصاع انث شايع نب « ركب وبا

 نوماسم ا 5



 ا

 «(0جاط_ «ةاحطلاةةريس باتكإ» 41... « صيخنتا كلر تلال
 نيكر شملا نم لاجر سو هوقدصو هنا ونما ناك نممس اندر افكللذن سائلا :ثدح « حبصا ىصقالا دجسلا يلا

 مناولاق كلاذلاقوا لاق سدقللا تيرا ليلا بي رسا هنا معزب كبحاصىلا كل لهاو لاف هنع هللا ىضر رككاىلا |
 هقدصالىلا منلاَف هف حيصب نا لبق ءاحو سدملا تي ىلا ةليللا سهذهيا هق دصن و ااولاةقدصدُما كلذ لاق نئللاق:|

 اذه :*هنغ هللا ىطر قيدصلا 0 كلذلف ةحوروأ 0 0 رح ك هقدصأ 0 0 ظ1
5 

 ا نبو رمغ ىن لق 20 ءاطر ,ظلا ةالصل 508 ندا 5 نو ئقر ديد تا مزاح يلا نع

 ا ركسإباايلاقف 0 وهل اوهديلع هللا لص ىلا اناقةراذأ لاب اومارن ىتحرش مس ْ
 ينلا ض,يص يف كلذ ىلع اًمهااعا 0 *هاجرخلو نيخشلا | طرسش ىلع رك عر دخلا ذه# متلاقف نساتلاب تس

 ههفتامئدلا يسوملاو اوهيلعدتلا لص

 روصنمنب ر هه ئسلايظلا نامعفلا نب ا نب فجات داو هنففلا تاهس نب دما ١-2 2 03 5 ريخا 0 ْ

 خلا قلطصملاود ىندعل لاق كلانم نب 1 .نع اكلف ٠ هنزل راد بحور لعاشت ثز الل ينشب اك ىزورملا ١

 كد انتاقدص مدن نمل م ا!سوهل او هيلع هللا لضهَنلا ل وسر انل لس اولاتف لسودلا| اوهيلع هللا هالو ٠

 نمىلاف ثدح ركب يباب ثدخ ناف هلسف هيلا مجرا اولاتف مهتربخاف مهتيناف ركسيلا ىلا ل ف هتلأف هتسافلاق

 هلأيق ةنس اف رولا تثدح ردعلا ثدح نافهلف هيلا مجرا اوف ممربخاف مهتيتافرمع ل لاّمذ هتاف هتماف :

 ناد ظاقذ هتلأسف هتاف ن“ ىلاذ ثتدواح ناب كد نافولسف هلل جبرا اولاوق ب ريخاف مهتساف نايع ىلا لامك

 «هاجرخ ملو دانشساالاوسي 1 م تيدح اذه ايزهدلا ابق ثدح تانس تيت

 انمي 7 نبدمح هللاديع اأن 6 ادمبم ظفأ النا يدشالا ميهارا نيديع نبدمحا رفج و أ# ىندح 0

 مسودل اوه هللأ لص هقاالوعز تدبشلاق نبع يان بخ نع هنا نعيناسفرقلا لاف اندايز ناورمع

 ادق فوغ نب ورمع ىنب لبق حايصلا ءاخ رهظلا ةالصل لالي نذا لق لهسنع مزاح ىلا نع عن. :# رمع |

 مدقتف ةواصلا تميقا قانكي اللا لاقف لسو هل او هيلع هللا لضييبنلا عاناف ةراجحلاب اومار تحرش مهني مقوأ

 * لسو هلو هيلع للاى م هللا لوسر ض ص يفناك كلاذزانيباتتكلا فو ( مخ ) مهلاقف نئاثلاب لصق

 هللا لضةللالؤسر يلا قاطصللا ودب ىنشب لاق سنا: نع لفل نير ابتخحلا انمث هسا نإ ىلإ ع ان 4 يناملا شب

 * ميص# ثرردحلا ركبفأ نالاق 9 ك دعت انتافادنص مقدن نم ىلا ةلدل ناراتس وهلا و هسيلع

 ءائعشلا يبا نغ كوغم نإ كلام اا قتاس نإ دمع انث ثا انناوأ رع نيسلبا نب هللا دبع-6 يف ربخا 9

 شرق لق ةا ىف سعال ! ذه ل اب ام لاف ىلع ىل !!: بح نب نايفسوبا ءاج:لاق ثيظلا ةلصنع ىددكحلا |

 هلهاوءالسالا تيداعام لاظل لع لاف الاجرو اليخ هيلع اه : للمال تنشزا هللاو ركب ابا ىنمي ةلذ اهنذاو ةلق

 ووجب

 « مح هدنش ( تلق) الها اه ركب انا اندحو انا اعيش وش كلذ هرضب. لف نآيفنسالا أي
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 # هلع 3 0 ةفالخ ّ 00 ف 5-6 2

 _ 406ج  «ةامملةرستاتك» 4« «صيخللاوم كردتلا»
 |ركبفا ىدسي نمنيذلاب اوادتقا لسوهل اوه يع هلا بصهّللا لوسر لاقلاقهنع هللا ىضر دوعسمن هللا دبع

 ْ «دوعسم نأ دهعب اوكسعو راع ىدب. اودتهاو رمعو

 نا ةوادانث تيهوانن سم نب نافع اننا ركاجو د نب جال بوكس ن دمع سابعلا وبا « ان دح»

 ءابطخ ماق لس و هل اوهيلع هلا لص هللا لوس ريفوناللاق هنع هللا ىضرىر دحلا ديعسىبا نع ةرضن ولأ انث دنه

 ويت اذا نب سوما ”اوةللع هللا لص هللا وسرزا نب رجابملا رشعما,لوهتت مهم لجرلا لمْ راصنالا

 ءاطخ تساتفلاق ةاثم رخالاو م كتماره ذحا تالجر»رصالا اذهب ناىرتفانمالجر هعمزرق م ا

 مامالاناون 1 حلالا نمذاك م ا هيلع هللا لص هللا وسر نا لاف تان دز مق كل ذل 0

 هنع هلل ئيطرز رب ماهو لرد اي ديح شان الون رراعلا انك جوانا: 2و نر رعابلا م نوح

 نب دب ز ذخا مث مانا اصاملاكل ذ ذريغ متامفولاما لاق م مككلاق تبنو راصنالا رش رشممأي | ريخ هللا كاز جاف

 ايلعر لق 1 هوجو رظن رتتااىلغ ركب وا دمقا م فاوعلطنا مت هوغيابف مل ف كيحاص اذهلادف ركل يلا تان ١

 1 هتتخو لسو هل اوهيلع هللا لد ف توبرشولا ركبوا لاقف ارح هلك و انك ةنعلأق

 آسف أ !وملأ نب رين للآ نب مم هعيافرسودلاو اوهيلع هللا[ ص هللا ل وسر ةفيلخاب ببر رثد اللام نيماسملا اصع قشن

 لاَقف نيملسملا اصعق كرر! تقرا هنراوحو سو هلآآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةمعنب لاف هناؤاج *ى هن

 نيخيشلا ط رش ىلع مي ثيدح | ذه # هاع .ابف لسوهل آو هيلعللا لص هلال وسر ةفيلخاي بي رثنال هلوقلثم

 * هأح رخو

 ريك نب دم انث ىولبلا مثيلا نب ميه ارا انث دادغبب دهازلا كامسلانب دما نب نآمعورمع وبا  انن دح ف
 ملسوهل ا و هيلع هللا لص ىبنلانيرسا امل تلاقابعهللا ىضر ةشئاعنع ةورع نع ىره زلا نع رمعم اش يناعنصلا

 ده ىلا ةمالا هده )

 : هاو هدنس (َتلق) دوعسمْنأ دبع اوكسعو راعيدعب
 راصنالا ءابطخ ماق لسوهلا اوهيلع هللا لص هللا ل وسر يفو , ا ديعسيفا نر ء ةرضن ىلا نع #« دواد »

 مم الجر ل امعتسا اذا ناك ملسو هل اوهيلع 1 لوقت مهنم لجرلا لم

 تراءنب ديزمامف كلذ ىلع راصنالا هابطخ تسب اتتف مكيموانمنالجر ةمالا هذهمىلدناىرنف انمالجر هعمز رق

 انك ايكمراصنا نحو نير جابلا نم نوكحب مامالاناونب رجاملا نمزاك ل-وهل اوهيلع للاٍلصّسالو-رزالاتف

 لاقممككئاق تبسو راصن الا رشعم ايا رخل مكازج لاقفركب واما انف لسودل آوهيلع أ لص لا :لوسر راسنا
 ىلع ركبوبا دمقاملف اوقلطن ا مدوعي ايفمكبح اصاذه لاف ا ديزذخا مك انملاصام كلذريغ متلمفولاما

 ٌفالودر معنا ركب وبا لاق هبوب اهزاصت الا ارم سأ مات هنع لأسف اعرب ملف موقلا هوجو يف رظنربنملا

 هما واج ىتح هنعلاسف ريب زلاربج مث هميابف هللا ل ودمر ةفيلخاي بيرثت اللاتف نيملسملا اصعقشن نا تذرا هنتخو
 هللا ل وسر ةفيلخايبلاَمف نيملسملا اصعقشن ناتدرا هيراوخو ملسو هل او هيلع هللا لص نأ لوسرةمع نالاَقف

 70 اعبايف 0-3 شا
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 0(4ج)» ٠ « ةاحملا ةفرمم باتك »  «ا/ءط ١  ضيخاتلا عمك و دتسلا »ف
 ' ٠ * هاج رخل و دانسالا حييحصص ثي دح

 دمجوا ويلال ديصلادم ن هللادبع دسمشوبا ولدعلا ذاش نب ىلعو هيّمفلا قاحسا نب ركبوا © انندح

 ثراملان ناولس ندم 8 ولان (اولاق)و رعيف ريصلا دمت نب ركل دجا واودادغب يوغبلا قاحسانب هللادبع

 شارح ن يعبر نرع ريمعنب كلملادبع نع رع 0 7 نبصفح ليعمسا ولاني ىلعساولا

 نم نيذلاب اودنقا لوقت لس و هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تعم لاق اههنعّللا ىضر ناهلانب ةفبذح نع

 * دبعما نبادهعب اوكسعور اه ىددع اودتها ورمعو ركب ىناىدعب

 ا 0 (الاق )دادغس للملا اس 0 دع َْن هللادبع دمح واو رافصلا هللا دبع ندمج هللا ديعوبا 4 هأج لف ٍِظ

 نع عا دك نب رسم و هيعسس نب نايف م نعى ان دبي ادع نب ىبح ب لع ربت لفتح ن ميه ارا

 لسوهل او هيلعللا لص هلال و سرلاق لاق هنع ُهّللاَي طر ةفدح نعش ارح نب ىعبر نرع ريمي نب كللا دبع

 * دبع ما نا دبعب | رك و نابع م اودتفاو رميو ركبىبا ىدع.نم نذل !ب اودنقا

 ان ميكو ا" ىرسلا نردانج ا: لم كن وجع دمع امها دبع ذي نسما نب دجا # ىترب او »

 هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةف ذح نع شارح نب يمر نع ريمع نب كلما دبع نع رعسم

 » هوقدصف دبعما نبا ؟ثدح اًذاو رامت ىدهم .اودتفاو معو ركب ل ىدع, نم نيذلاب اودتقا لسوهل 7 ١

 نب كلما دبعنع نايفس انب ىديجلاانب ىبومنب رشدان( الاق )ذاشمحنن لعو قاحسا نب ركبوا « انيدخ»

 هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر ةفي ذح نعشا رح نب ىعبر نعشا رك « ريمي

 ن دمح انب هيقفلا هللا ديبع ن , دم ركبوا هيمدح (دقو) رمعو ركل يلا ىدعل ن نمن.ذلاب او دتقا.لاقلسوهل او

 كالا دبع نع رعسم نع ةنييع نب نايفس أذ ” عابطلا نبىسيعنب قاحسا انث ليتنا ىلع انث' دلاخ نانودمج

 للسو هل او هيلع هللا للص هللا لوس ر نا |عنع لل ىضَر ن املا نب ةفيدح نع شارح يبرا نع ريمعتا |

 رم ثيدح ا ده « دبع ما نب ادبعباوكسعور .|ع ىدجاودتهاو رمعو ركب يبا ىدعب نم نذلاباو دتقا لاق

 اضيا هماق ةأو يب املا ىببح رعسم و يروثلا ]نر ” رع داس اذه ماقادقو نيخيشلا لئاطق يف يو رام ل رحا

 نعدانسالا ما اورو ديلا عا نع هتاورب رصق م ىبالا رمعزي صفحو ميكوو رعسم نع

 ا و

 ا 1قطع نب ركب وبا ( انثدح ) دوعسم نب هلل ادبع نع حي دانساب | دهاش هل اادجو « دقو »

 نع ءارعزلا ىلا نعودبج نع هي نع يلا ان ليبك ن ةملسنب ىيحن نب ليمدسا نب ميهاربا [ لبنح نب دمجا نبا
 بيض يلنلم 0

 نعى! دنع كلملاديعنع نايفسو رعبسم نعيناانن يتاجلا ىيحبو (ح)رعسءانثدح لب الا رمعن 4 صفح »
 اش(دانه)دبعما نبادهمباوكيسعو راعيدهباودتهاو رمعو ركحب ,ىلا ىدعب نم دلاباودتتقا أعوذ سةفبدح

 ظ * حمص ىبر نع بر ىلوم لاله نع كللادبع نع ربسم نع ةئييع نا هاذهب رمسم' عيكو
 اودتهاو ىدعل نم ندلاباودتقااعوف ص دوه. بنم نب ا نععا سعزلا ىنانع هبا نع ليعكن ةملسن 6 ىبحن نع 0

 ةيوسمم ا تيمي عال مش

 تالا ع
 ث

 6 لام



 تلو“ هوا هيي قيم

 7 هنري اوصل نم ونعم ضو. وف

 «(جط ٠  «ةاحملاةفرم.باتك» ياسك»ا « صيخلتلا عمك ردتسلا »

 .تنبكلاة(١) ىسودلا ىورايبا نع نمحرلا دبعنب همام يلا نع ث ثدي ابان ميهاربا نبدمخ نع اصيفان لفبس نع

 هلا و هيلع .هللا 1 ووو عل اعل

 0 0 00 ثيبحأ ماه دبا ىدلا هلل دا مسو

 9 الا نيمو فوم رف نب لوح

 انن ثراملا ني باجنمان. ةبيش يلا ن:نامعن دمحانت ةفوكل ابىحلطلا دمحم ن هللا دبعركب وا « ىنث دح

 مالوم لكوبلا لعتل مل هنع هللا ىضر كا نعقراط نعق 2 ىتحالارثعن نيصحل

 ركب ابا ايانالثث هلاق ركب ابا اب كل هللا رف لاق هب انن زج هانلمع ءوسلكف هب جي أوس لمع نم ةن آلا هذه دعب

 اذه «ايندلاف هب نوزجام وبف لاق تلق ءاؤاللا, كلبيصنت تسلا صنت تسلا نزحت تننلا ضرمت تسلا

 ثردح ايه 7 تيذدهم ٠؟ ىسودلا ةمطاف ىلا نب بيقيعموه )١(

 دنع تنك ى سودلا ورا .يلا نع ةملسىلا ن ء ميها ربان. دم نع ليهس نرع هللاديبع وخا رمجنب 4 مصاعإ»

 «هاو مصاع (تلف) حي ماكي يندباىذلا هللدجلا لاقف رمتو ركب وب | علطاف ملس وهل اوهيلع هللا لص يننا

 لومت لسو هل آوهيلع هللالص هللا لوسر تممس ةفادح نع ىببر نع ريم ن كلل دبع نع عا # رعسم نع 9

 ناف هل ليق نيبر اولا ىسيع تعِباك ضنا رفلاو ننسلا سانلا نوملعي هيلا ر.قاقاإلا ىلا ثسب !درا تحدت

 نع ىندفلا رم نب ص فج هدرفن «رصبلاو عمسااك نددلا نم اهعذا امهنع ىبىنغال هبالاقرمعو ركيىلا نع تنا

 «*هاووه (تاق) رعسم

 نذلانا ا مسو# وهل او هيلعهنلا لص ىنلا ىلع تا زن 1م لاق ركب يبا نعقراط نعقراخم انن ىسمحالا رمعن ب نيصحأ ف

 مسومل .اوهيلع هللاىلص هللا لوسر ملك االذا ىض لعتسيل فركب وا لاق ةيآلا هلال وسر دنععتا وصأ نوضخ
 كلا ونيصح (تلق) حيحص#رارسلا ىخ مما

 دمب حالا يك فا لورا تاق ركبنا نعريهزيبانب ركدىلا نع دلاخيبا نب ليعمسا نع « نايفس ٠

 5 حيد ايسدلا يف هنو زجنأم ووف لاق ممن تلق ءاواللا كييصت تسلا صنب تسلا 2

 «صفحإ /

 ٍْ هءاجرخإو دانسالا يمص تيدح اذه ل 0 37 اوهيلع 0 ا

 | ليما نك نايفس امتنرييثيك نب دم اني نابس نب دان: ؤرع يب وتجملا 0 اج

 لملا فك فايل وس دل تاقرلاة قع هدف وتر قي دصلار كلا لا نع ناهز ينأى ركل يل نغ دلاخ يبان

 | تسلا ض رع تسلا انالث املا كلل رفغلاق هنانيزج هانلمع ءوسل كتف هنزجي أ وسلم, نرم ةنآلا هذه
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 !!! ىبيع ثمن اك ضئارفلاو نةسلا سائلا نوملع. الاجر قاف“الا ىلإ: ثغبا نا تميم دقل لوقت د لو ةلاو هيلع

 ْ اده#رصبلاو عمسلاكن.دلانماهنا ابنعىب ىنغال هيا لاقرمعو ركب فان 05 تنانافدلل اقنع داو ص نأ



 402 ا تسلا ظ ا مم كر دتسلا»

 0 دوعسم نإ تاو اك ةدينع ع نعةملس دج نع سمع ا

 ملسف ركبوبا ملطاف ةنل ةنجلا لها نملجر ميل ماظب لس هلآو هيلع لا لمص ىلا لاقف سود او هيلع لص ىبنأ

 * ةأح 20و ممم طرت ىلع ميم ثيدح اذهه سلجم

 برح نبمالتسلا دبع نغ يبراحلا اننا ةرسيم نبا رمع انت مسمولإ ابنا هيففلا قاحّسا نب ركبوا انادخا»

 ملسو هلاو هيلع هللا اص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةربرهىنا نع مزاح ىلا نع ىنالادلا دلاخينا نع

 ىتح كم تنك ى أ تذدو هللالوسرازركب وا لاَعف ىماذنم لخدت ذلاةنملا بابو ارافئدس نيربجلاخلا

 طرش ىلع حمص ثدح أذ ه# ىتما رم هلخذب نملوا كلنااما ملسو هل او هيلع هللالص هللا ل وسر لاةفهارإ

 : ظ * هاجرخم مو نيخرشلا

 1 0 0 3 د

0 

 ىبحت نعو رمت ن دش ل نعسردان نهللا ايم را و ١ هللا دنع ندمان توقعي ندم ابملاوا# 2 جه م

 ىاميكح تن ةلوخ تعاج اهنع هللا ىضر ةجتدخ تنام لارنعللا ىضرةعئاعتلاة لاق د طاحن. نمحرلادبعن ا!

 ركب نمولاق ا َن ا لا نأَكلاق نملاق جوزالا تلاقك ملسو هل ع هللا لص هللالوسرب

 تنل ةدوسف نيل اماو هنعهللا ىطر ركب ىلا تن . ةشئاع كيلا هللا قاخ بحاةنب اف 00 بيثلا نمو.

 0 0 20057 3 هآجرخمل و ولم طر ىلع حو ثيدح !ذه»ةعمز
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 نهللادبع ن ضرع سمهك اننددسم ان ىبحن نبدمحن قول هيفا رع ندم للادبع وا# انندح 4

 تللاق لسوالا' و هيلع هللأ لص هللا ناشد ل تبحا ناك سانلا يأ بق هللا: ىكر ةماعل ت تف له ىف

 00 هأح رخو نيخيشلا طش راس ” يس ثيم اةخةعارلاب ةديبعوأ م رص ركوب

 ٠ م كك ا يعز مافات كلب دقيتا ن ليعمسان ' دمحان ناد .ناملسان لم وا ًايناقاحسا 0 م ان دحا#

 دوعسم نبأ نعيفالسلاةديبع نعةماسن 'ر هللا دبع نع ةسمنبو رمع نع شمالا نعتلا دش اندرو « رارض#

 ملطاف ةنإلا لها نملجر مكيلع علطي لو 1و هيلع هللا لص ىلا لاف لس وهل آو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنعانك لاق

 .*(م)سلج مثقف ركبوا
 ىناراف يدب ليربج ذخا اعوقرم ةرب هينا نع مزاحيبا نع ىنالا دلادلاخ ىنأنع برحنب 4 ماللادبع 5

 #3 .هنعي رادللا هاور ) مح ثإ دخل !ىما «ملخدب ىدلا ةنجلا بات ا

 ةلوخ تءاج ةجب دخ تنامامل ةشن *”اع تلاق.: نمجرلا دبع نب ىيحم نع ورم دس .نرع# سردا نا ظأ

 انتعشتا وا 0 تلاق نملأق جوزالا تأاقق مل-وهل اوهيلع هللا لص هنئا لوس ر ىلا ميكح ْ

 *(م) ثيدحلا ةممز تن, ةدوف تيثلااماوةثئاع كيلاضا قاَخ بح ةنافز كلاما تلاق بيثلانمو ا
 مسوهلا اوهيلع هللالص تالوسسر ىلا بحا ناك سانلاي ا ةشئامل تلق قيتشنت هللادبع نع « سمعك |

 * (م خ) ةديبعوا عمرك عدكمب تالاق

00-7 

 وفور
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 0 كلملاو 2 دملا ف 5 5

 400 جط _ «ةاحملا ةرسس باتك» ' "473 ١ « صيخللا مم كر دتنلا »
 اقل 00 م 0 1 0 5
 ظ اصلا زج را انف سوه اوةياع هللا لض يتلادنع نانا لف رباج لاق رمحب نامع طبنو ركحي,ىإإب رمتطيتو

 : هللا لص هيبنان هللا ثعب ئدلا مالا اذه ةالو مر فاضعب مهضعل طوب نم رك ذاماماو ملسو هل اوهيلعنلا لص يتلا

 * هأح رخخ و ةرب ره ىلا نع حيوص دانسا ثيدحلا اذه ةبقاعلو «اسوهل اوهيلع

 ماوعلانع ء ميشهأتت نيدمن ىيحانم ةبشابا نب 'نامعندمحانن هباتك ل صا نمه» ولبن دا ركبوبا «ىتادحإ»

 .| ملسو هل اوهيلع هلال اص يلا نع هنع هللا ىضر ةرءره ىنا نع هيبان ء ناماس ىنانن ناملس :رع بشوح نا

 0 مدغلا كلا و ةنيدملاب ا

 رس ياي تاو 00 ا نفاطيفا نبل بزي هنا فتنايحو|

 « جرو لس طش لع عنيمص تنحي ذه هزم ذادبلا يف امو هتنبأ ىنج وك

 2 قسع نت قدم اهئارخلا رذنملا نب منيه ار اان رقصلانب هللادبعاببا قاحسان رك وبا اتي

 حتتفلاءاع اوه ١ اوهيدع هللا لضهللا لوسر لخدامللاق امبنع هللا ىضررمت نبا نعمفأ.ن ,ء صقح نرمتنا

 تلا باتا لا فيك ركب 8ائلا لولسطتلا ضر ركبىا ىلا. مسبتفرمحلا ا!نايفلا هوجو نمظلا .ءابتلاوعأو

 هنع اا نطو كتر هدشباف

 ءا دك ىنتك نم عقنلا ريث #3 اهؤارث لنا نب تضادع

 ءاستلا راب ١ ريد 6 "كاع زنق ةنعالا نضسؤاتب

 ةانسالا مييعح تييدخ ا ذه * ناسح لاق ثيح ترم اولخدا - وهل اوهيلع هللا ص هللالوشر لاقف

 > ههاجرخلو
 «اندح )ل

ايف باج لاق رتشب 'نامع ظن وركب نإ
آو هيلع هللا لض هللا لؤسر'دنع نمت انف 

 : حلاَصلا لجل انلق لس و هل 

 1 هب هللا ثعإ ىذلا رمالا | ذه ةالو مهف اضعب موضعي طاون نم َر اماما و ماسو هلو هيلع هللا لب يبنل
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 قوارعلا ع عمال اين نايا هينا يان قاس نيادحت انالملا نم هب ولاب نبا# ىندحا»

 1 ةف الملا لاق لسو هلآآو هيلع هللا لص يبنلا نع رب ه نا نع هوبا نع ناما- ىبا ن ن اهلس نع بشؤح

 ا هواو ناملس (تاق) معرفط ماشلاب كلماو هنبدملاب

 [ىأر 0 ع مسوهلا هد لص نا لو سر لخذأل لاق رمت نبا نعمفان نع رمتنب هتلاديبعانن « نمم ف
 « هدشناف ناسح لاق فيك ركبابااب لاقو ركب ىناىلا مسبق ةركعاب ليلا هوجو فطلب ءاننلا

 "ءادك نك نم» عقنلان يس اهورمنا قينب تمدع

 . الارانب 5 تاعرشم ةنعالا ن عزان

 »سرب ناكتمتارلالا ثيح نم اولخ دالاتف

 « رارضوو 60( مقنلا ريش »



 تالة ننجح اا تانك 2 تيب بحجج

 *«()جظ ١ «ةاحملاةةرسسب اتكها 47. ١ 6 ضيخاتلا مم ك ردتسملا#

 ايؤرمكتم ىأر نملاق لسودل ار او هيلع هللا لص ينلا ناهنع هللا ىضر ةركب يلا نع نمل | نع ىنارجلا كلملادبع

 ركب واورم نزووركبىبابتنا تخج رف ركبواوتنا تنزوف ءاهسلانم لزانا مناك تا لجر لاَقف

 هيلع هللا لص هللا كوصو. جف يفذبعا ركلا ان ا[بلرف ناني ملا مفر رمثرمت حجرف نامعورمج نزوو ركبوا حجرف

 ههاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع حيو ثدي دح اذه« لسو هلاو

 شايع. ديم ان« بوقعي ندم سايملاوبا( هانبدح )ى دلا ةنيغس نع نابجج نب ديعس ا

 كفا ىضر ةملس ما ىلوم هئيفس نع نابجج نب ديعس نع ةملس ن دامح أن ليعمسأن. لمؤل ولا ان لم رلا

 ان ور ةلبللا 0 لقا مثحبصلا لصاذا مس وهلو هع هللا لبص هللا لوسر تناك

 ةفكيف تعض وفءاهسلا نمهن يلدانا زيمذ اك للا لوسراب ترانا لجرلامف ادعأر مكب لامقمول تاذ لصفلاق

 يفعضوف باطملا نب رممب'ى بخ هن اكمركي وبا كرتو تمذ رفركل ىإإ ل ركبولا مضوو

 مف رمل نايسب رمت حج رفىرخالا ةفكلاف عضوا نامسب "حو مفرف ركلواا هنججج رف ىرخاالا ةنكلا

 ننكر الع هيبتا هنن لاق مث لسو هلاو هيلع هللا ص هللا لوسر هجوريغتف ذ لاقنازإملا مفرو نامءورمع

 يلع تسونامعةرشع ىتنو رمج رشعو ركبريلا تس كما ةتيفس ل لاف نابج نديعس لآق كلمن وك ماماع

 *لسودل او اوهياعهللا لص ىنلا ىلا اعوذ م هب ل ع تدنسادقو# نيعجا منع هللا ىذر

 نيد انى دربلا نوراهنب ىب وم انن مت :سر نب ىدهمن.دمجا انيزافصلاهّلل دبعندمخ هللادبعوبا 4 هانربخا

 هللا ل وسرنا |م,عهللا ىضركهنلا دبعنبرباجن ءن امنع. نامعن نابا نيو رمتنع يرهرلا نع ىديزلا ىنادح برح

 (لسودل اوهيلع هللا لص )للا لوسرب طينهنع هللا 6 اصل جر ةليللا يرالاقلسو هلآ, اوهيلعللا لص

 لو مداور ,# لزوو هن تحجرف ركب وناو تناتثمن زوف ءاهسلا ن ملي انازيم تأك تيار انا لجر ِلاَمِؤ

 لاى هللا لوسر هج و يف ةيهاركسلااسأرف نازبلا عفر مث رمح حججرف نامعورمت تزوو ركبوا --
 « هباجتحا ام نكل ةقن ا ذه ثعش ثعش |( تلق ) ٍلسو هل او هيي

 ليم! و هل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر ناك لاق ةنيفس :رع ناهمج نب ديعس ن نع ةملس نء « دام »

 ناك ت يار انا لجر اسقف ايؤر ىأو مكيآ لاسقف حبصلا مون تاذ لصف لاق ايؤر ةليللا ىأر ركب لاق ة حبصلا
 كرو تمفرف ركبيلاب ت تحجرف ىرخا ةفك يف ركل وفا عضوو ةفك يف تعض وِ ءامبلا را ما

 عضوف ترامس ند ركل ب ورع هرم اطخنانب ٍرمعب هوي ناكل ركب

 لاقمث لسو هل او هيلع هللا ىلص هلا لوسر هجو ريغتف نازل عفرو امفر مث رمع حجرف ى رخالا هفكححلا ىف

 مريشع يتب زم ري و كل قل ١ تس كما ةتيفس يل لاف كلم. توك متاماع نوتالث ةوبنلا ةفالخ

 * يلع تس و نامع

 هللا لصدتلا لوس رنا راج نعناع نب نابانيرمت نع يرهزلا نعىدي أ | ىنادج ب رح نا # دمحم إب

 0” طينو( ملسو هلآو هيلع هللا لبص )هلال وسر طز ركب ابا لا اص ليبجر ةليللا يرالاق مس ودللاو هيلع

 « كلم نيك 02 ع 4 ضم خزف و ا لو زايؤر 2



 إ 0
 ا

١ 7 

3 

 هلل

3 
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 *« هنم م م ىلا

 «(0ج» - «ةاحضلاةةرممباتكإ» ١ ١47 « سيلتا عم كودتسلا »9
 3 اننى هوما تلا دبع ندم( ين 2 ريخاو )نافعنب ىلع ن نسحلاانب بومغل نب دم سابعلاو ا 5 3 دج ٍِك

 ىساو لا قو ز.ىصني ليضفان ,:هباطاش ديز اننى اعلا نافع نب يلعن. نسا انما ةع : زخن. قاحسا

 1 اول وأ نأ يلسوهل و هيلع لا لص هللا لوسو لاقل هن هللاىضرولعنع عينين ديزؤع قاحسا وبا | 1

 اولونناومتالةمول ىلاعت هلثنا هدهالالانبا أوق هاودجل ضاؤلو ناو جرح الاغا انغا ر اسدلا يف ادهاز رايب 2

 + هاج رخن | و دائسألا حي ثيدحاده #* قب رطلا مب كلساي دبمأي داه هو 5

 انثئىرر و دلا دم نب سايملاانث دادغب ىميكسحلا .هتلادبعن لع (انثدح)ناملانب ةفذح ثندح « هدهاشو

 لاق هنع هللا ىضر ةف دح نعةملس نب قط عرب و قامع وع هللا دبع نب كلب رشانث ناذاش نب صاعنب دوسالا

 | تتلف اولا ولاقت اذبلا مكب كزي هوصعتف ةفاخ ؟يلع فلختسا نا لاقانيلع تفلختساول هللا لوسرأي اولاق

 لاق رمت انيلع تفلختساول اولاق هدسجف افيعض هللا سمايف ايوق هو دج م لع هيلع ا نالا# 1 ا نع

 اوامفتال كت لاق يلع انيلع تراجم ول ولة الةمول ضيف هذ نال اني رق هودجن مكيلع هفلختنا م

 « ناظقيلا وباوه اذه ريمعنب نامع# ميقتسملا قي رطلا مكب كلس اب دمايداهدو دجت اوامشت ّنآو

 نايغسأبنا مرنم يبان ديعساتت رصعف العلاب وبا نب ىبح اننيدادغبلا دما نب دم رفمجو | ان ربخا لف

 رولا لاق سمالا ىف مرواش ولج و نءهلوق يفاهبنع هللا ىضر سابع نبا نعراند نو رمح نع ةنيبعنا

 « ءاجرخإب نيخيشلا طرش لع ثيدح اذه# امهنعّلا ىضررممو

 نب ث عشاان يراصن الا هللا دبعنب دمحشانت يزارلا متاحوبا انن رجاتلا ريزولا يباني نمحرلا دبعوبا * ىب ربخا ف

 كلما دبع

 * هأو ىسومت لق «حيص# رمتور وبا

 ركب أبا اولوت نا اعوفص يلع نع عيش نب ديز نع قاحساوبا انن قوزرصنب ليضف اس « بابملا نب ديز ف
 فنراو منال ةمول هللا يف هذخأتال انيما ايوقمو دجيرمع اولون ناو ةزخآلايق انقار امادلا يف [دهاز ةودجت

 هل جرخ دقونيعم نإ * فيعض (تاق)» حيحص# قيرطلا يب كلسي ايدبم اداه هو دجن ايلع اولوت

 «ركنمربملا اذه نكل لسم

 ائيلعتفاختسا ول هللا لوبان [ولاق ةفبدذعب نع ةيلش نن قرتنع نع ريب ننادع نعا ىضاقلا <« كلي رش ال

 | هفاختسانا لاقركبرأا انيلع تفلختسا ول اولاق <يلع با ذملالزني ه رمت ةقلج ل هزه بيتم توا لاف
 هواك مكسيلع هفاختسا نا لاق رمع انلع ت هل را ا يف اي وق هو دجت م ع

 اداه هو ده اولمفت ناو ولم ةال كنا لاق ايل نع تقاختساول الق مثال ةمول هللا يف هذخأتال انيما ل

 ليرد ىلا وا توربو نامع«ميقتساا قب رطلا مكب كلسرايدبم

 نب ديعس هيدس ( م خ) رممو ركبو لارا فل ايو كاعد جرللا 1 ١

 بؤر ركتم ىأأر نم ل اق سو هل او هيلع هللا لص ينلا نا ةركيىلا نع ندملا نع ىئارجلا « ثمشا )ف



 رظنف لسو هلآو هيلع هللا لص هللا كواقز انه ككل فس واول عم ندع نشل دل

 ىتدحلاق نينمؤاا اصول يي كارلو طاق ظنع» امر لأ لونا ردك كنبلا

 لوألا حيزا د تناكفا البق تناكج قئاذلا ْظَ | كم 0 تءاجم < |ملق تناكيتلاالا ميش

 تم وتساولف ئكسماف:هناثؤعدف 2 0 دلو طيف انام هللا ل ؤشرأ

 « ()ج» ١ # ةاحملا ةقرعم باتكإاو  «د.» 4 صخلتلا عم كر دتسلا

 اهينسلاقف سانلا طخ هنع هللا ىضر ايلععمسهنا هربخا ممطم نل رج نل انجن نا ثرتوملا واف بوعع نإ

 ىتلاالا طق اهلثمرا ةدددش حبر تءاج 5 تبهذ محطق ابلثمرا م ةدددش حر تءاج ذاردد بيلقنم مهتماأنا

 ليئربجللوالا مرا تناكفاهابق تناكىتلا الا طق اهلئمرا| ةدب دش ممر ت ءاج مت تبه ذ متايلبق تناك

 فلا لو لئاكيمةن اثلارع لا تناكو للسو هلو هسيلع هللا لص هللا لوسر عم ةكئاللا نم فلايف ل

 ذارساةئلاثلا مم ىلا تناكو هنيع نع ركب واناكو ملس و هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر نيع نع زكمالل ا نِع

 ىلاغن* هللا : نه الف ةرسسمملا ِف انا و ملساو هل او هلع هللا لص هللا ويمر ةرسم نع كلن 50 نم تتلافتلا+

 لجوزع هللا توع دف ىقع ىلع تعقوفىإ ت هر ديا ددو هللا ىلص هللا لوسر ىنلمح ه ا دعا

 ثردح ا ذه»»هطباىلاراشاوام دىب : اذا حافلا ىحموعلا ف هذه ى د تنمطاهماع تبوتسا الف ىنكسماخ

 + هأح رح و دا داتدلا م

 ,والقسعلا سابا ىبان مدا اننأ نيسملانب ميهارا ان نادم ظفاحلا ديبعو دما - وأ « ينئدخ

 ن..باطملانن ز «زفلا دبع :ءىدعسلا ةيطعنب هللادبعن نسما نعىف دما كندفىا نب ليعمسان د يتثدح

 *: هأج رخو دانساالا مييحتص ثي دح اذه # رصبلاو بسلا ناذدهلاَدَق امنع نيا ىدررمو رك« يناىلا

 لاق ريمجن ىسومان دام نلبس تاتع ونا ىثاقرلا ةالق و نات ورع يفريصلادمم 3 4 0

 * هاجرخم ملوداتسالا حيصص#رمتو ركب وانينمؤملا اص ىل, ريجو هالوم هللا لاقاك هن ةماماوبا

 دك لاو

 عمس هناهربخا معطمن ربيج نب. دمنا ثروألاوا ىن :”دح بوقته نب ىسوماتن ةمثعنب دلاخن. # دمح 1

 0 تءاجم 28 مث طقابلتم 5 : 1 5 تءاجذا ردن بيلق نم حتما اناس لا بطخم ايل

 فال 0 5 ثلا رلا ت تناكو ل اودع هللا ص هللالوسر مم ك3 انآ هثقلافلر , لب ربح

 فارسا ةثلاثلا عيرلا تناكو هنيعزع 8ركيروت وناناكو سول وهيل هللأ لبس هللا ل وسر نين ءاكتاللا :ر

 0 مج ةهعادعأ هللأ م :هالف ةرشدملا وق 5 دو و اع هللا ص هللالوشر ةذ ةردتنم لع 2 الآ نم 0

 برع ركتم لب تلق اق مص « هنطإ لااراك او 0 0 بضتخا ىت > موقلا يف هذه ى «دس تع ملع

 2"ىدش هيف ىسومو ةقنسبل كلامنا ن تان كلر ,وملاو او

 ب .6- ن ند ل كرك ل طفل ن , هللاديعهذح :رعوما تلطملا ن اديع نع ةيطعن هللا يعن ن سمان ع كيدفيانبا)

 1 0 3 0 ناذه لاف رحتو وك 0 -- لص هللا 2

 ربج لوز »
7 3 

00 
8 

 اك
 د

 1 ا |
 مل است

 هو

 ردا



1 

11 ٠. 
 ىحر ف

 هلل

 0 منع

 0(4جإ»  «ةاحملا ةفرسم باتكو» .«دمإ» ١ 4« ضصخللاعمكردتسلا»
 ْ 0 هللا وفعب 0

 كاطيلا 3 7 ءاج مهفانا 00 0 رب اس اع طعما ىضر سر هدب وها مع

 يناو رحوركب ونا وابا تجرخو رمعو نكبؤباوانا ت 00 ور«وركبو ا تبهذلوت ل !وهل اوهيلع هللا لص

 * هاجر ذم م و نيخيشلا طرشلع حي ثيدحا 50 كلمجمن ا نظا تنك

 ةملسم نب ديس انب زي :تارحن ىل اعاتب لضفلان  نيسحلا انني الديصلا ل دعلا قاحسا نيدمحا © انندح 3

 لو طوب ل هللا لص هللا ل وسر لخدلاق امهع هللا ىذر رمثن | نع عفان نع ةيما نب ليعمسا نعىشرقلا

 *« ةمايقلا موب ثعبن اذكه لا لاف نمل ىرخالاو ركحب ىلع هيدب ىددحاو دجسِ|

 رع رو مضاعان خلاصلا م مقان نب ا ضان سرادم ل نب ريمعانم نا دعب قيقدلا دي زبنب نادبع 4 1 ربخا

 هذغ قشنب نم لوا لسسو هل او هد يلع هللا لص هللا لوسر لاق سمعا ,خر رينا نعراند ن للادبع

 ا داتسالا مرت ثردحا ذه *مهنيإ ثعباف مهنعقشنتف ميقبلا اها 1متر مترككوبامن انا ضراإلا

 ني ريساتت( الاق )ىيح ندالخو ميعن وأنت ىلعسا ولا ناعلس ندمان لدعلا ذاشنح ن يلع# ىنادح

 اه اع رخ : ءاقسدلا جيروم

 ىسوم انث(:)ة.كع نيدلاخ نب دمتانثىدعسلا هللا دبع نب ميه ارا انث بوقمي نيدمت للادبع وبا 4 اندح ف

 ل ؛؟ هبتشلا بح اص هب حرص ةئاثملب ةمثع )١( انتطبخ »

 سانلا ةفئكت «عرسس لع عضوا لوَقي سابع نا كم علمونا نبا: نع نيسح ىلا نب ديعس نن « رحم »

 حمس أنا راكان تنك ى كلذو هكا با كلج نا نظال تنكينالاتف رع ءاؤ مهفاناو هلزوعدب

 وركيواوابا تجرخو رمتو ركب وباوانا تلخدو روركي واوانا تبهذ لوقت : لسودل اوهيلعللا ليصل لوسر

 *( مخ ) اعمم هللا كلمجي نانظا نس يللاو رع

 * فيعضديعس (تاق) ةمايقلا مون ثعبنا ذكه لاّمف رمت لع ىرخالاوركب ىناىلع هدب ىدحاو ملا

 ةيلعدللا لص هللا ل واسر ل :عراند نهللادبع نع نب مصاعان مئاصلا مفأ نإ #« هللادبع 9

 «هوةعبطهللا دبع وخا وه رضاع (تاق)» حبت « تيللا رمتم 00 متنا ض ةراالا هنعقشنن نملوا لسوهل او و

 عمركي ىنالو ملبينومل اوهسيلع هلا لص نلا ىل ىللا# يلع نع .ىننملا اص يف نعوثلا نوعا نع 6 رعسم »

 « ميمص#» فصلا ن كيو ل لاتقلادهشي ميظع عك ليفارس و لئاكم رخ الا عمو ل اءريج ام دحا ْ

 « دمخ » 607

 / هنلالوسر عبسانا ا كلذو كيبجاص عملات هنأ كلج نأن نظال تنك ىلا لاَتف هنع هللا ىكر

 عمركبىلالو ملسو هلل او هيلعهللا ىلص ىبلا ىللاق لاقهنع هللا ىضر يلع نعىننملا حاصيفا ن ء.ىقثلا نوعا

 |ثيدح اذه# فصلا قي نراب لاتملا دهشل م ظع كلم نيفا باو لياكعز لا عمو لني راج ا

 ظ لسو هلآو هيلع هللا لص هنلأال وتسار لخدلاةر < نبا نع مفانن :,ع ةيمائ , ليعمسا درع ةبادمن © ديعس 9



 *(0ج»  #ةاحضلا ةفرسس باتكإ» ا «د«» « صيخاتلاعم كر دتسلا 9

 * هاجر ملو نيخيشلا طرشلع بح ثدحاده *ىح وهو نمانلاب ةالصلاب

 ء ىنعملا ىلعن. نيسحانن ركااشنب دم نب هللادبع ىرتحبلاو اان بوعي ندم سابعلاونا م انثدح »

 راصنالا تلاقرلسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ضبقامل لاقهنع هللا ىضر هللادبع نع رزنع مصاعنع ةدٌئاز

 هل اوهيلع هّللالص هللا ل وسرنانوملعت متسلاراصنالا رششعماب لاف هنع هللا ىذر ري ماباف لاقريما ؟تموريماانم

 مدقتتنا هللابخومن راصن الا تلاقف هنع هللا ىضر ركبربا مدت ناهسفن سيطت مياف سانلامؤي ركببا صادق لو

 * هاجرخنإو داتا ثردحاده»# ركرالا

 يبا نب دم انن ريغ نب هللا دبعز ديمه انن طافسالا لضفنلا نب سابعلا أب نا قاحسانب ركب ونا 4 انب دح ل٠

 هلااو هيلع هلل لص للالوسر اور مذ دّقل لاق هنع هللا ىضر سنا نع نايفسىلا نع شمالا نع هبا نع ة ديبع

 اولاقهنا رك وقت ناالجر نولتقا 2 ولوقت و ىدانن لم نع هللا ىضر ركب وب ماقف هيلع يشغ تح سال

 *« هاج رخل لو 6-0 طرشىلع حي ثردح اذه# تونج ا ةفاحقىنا نا اذهاولاق اذه نم

 نع ليقع نع دعسنب ثبللا انب ريفعنب ديعس اني نايفسن بيكا ىسراقلا رفمجن هللا دبع انياح

 نب ةقارس مش هن ا هريخا ةأيا نأمشعج نب ةقارس ىلا ناوهو ىلا تملا كلامن ندلالع نع بابشنا

 نلو ةن دركب يبافواسو هلاوهيلع هللا لص هللا لوسريف نولعجل شب يراك ليو طل اج لون مش ست

 * هاجر لو مو لم ط نيش ل حي ثيردح اذه#اهرساوا هب , داهم دْيْحاآَو 2

 3 ىريي زلا دا ونا 3 ناق رب للا نب رفعج نب ىبع < ةتنؤأ دمت كاملا نبدمان فتامعو رمع ونا# انربخا 0

 ْن ماعلا نع نايس نع ىيحن انئيلا دع ندع تام ان ىيطتلا رفعج نب دمحا اب ربخاو نايس

 ١ صو ملسو 4و هيلعتلا لص هللا ل وسر قبسلوقت هنع هللا طرايلع تسمسلاق ى راكلأ سبق نع ريك ل)١(

 ١؟ثيدملا اذه دهاش اندجو ام نكل ثلث ةبس ان ى:فيحصت ظفالا اذه لماو لوصالا ىف اذكه ()

 دلما 3 * (مخ ) ىحوهو سانلاب
 3 وريماانم راصنالا تلاقلسو ل وهل اوهيلع هللا لصّللا لوسر ضبقال لاق هللادبعنعرز نع مصاعنع 4 ةدئاز »
 سأنلا موي ركبابا صادق مس وهل اوهيلع هللا ل صهللا لوسرنا تم وملعتمتسلاراصن الا رشعماب لاّمف رم متابأفريما

 *« معصم ركبابا م دقت ناهنلاذ وعن راصنالا تلاتفركب ابا م دقتي نأ هينش تيرطت : مكيف

 هل او هيلع هللا لص هللا لوسر اوب رضيلاق سنا نع نايفس يلا نع شمالا نع هبا نع ةديبع يبان. « دم )ف

 يبان با اولاق اذهنم اول هاير لوقت نا الجر نولتفلا ليو ىداسي لم ركبوا ماتف هيلع يشغىتح لسو
 » (م) نونجملا ةفاحق
 شيرق لسرانن ءاجلا# مشعجن ةقا رس نع هبا نعىلدملا كلامز. نمر لادبع نع باهشن.| نع « ليقع »

 :(م( (م) اهتدركبيلايفو مسودلاا او هيلع هيلا لص هللا ل وسر يفنوامجي

 لسوهلآو يلع هللا لص هلا لور قيسلوم الع سسل ينراملا تنعي ن ملام < ةنعنبلا

 م ء اش نمي فاروق هنت يع هل ركبوا لصد

 ركبىبا ةفالخ
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 #« ةرامالا:يماف 0 0 8

 0 60(4ج» 4 «داذملا ةنرممباكإوا < 4 ضيقلتا مم كردكتلاا د

 * ناموا هللا دبغنب دادش ويسارلا ةحلطوباو تنبح نب ةرعضهتاور ىلع مالسأبا عيابدقو *« هاج رخو

 ان'ينالوملا نبلملاوب فتى رعات بوعي نب د سابعلاوا 39 دخب ةحلط ياو نفض 16 ثم دحاما

 يله إبلا ةماماىبا نع ةحلطوباو بيبحنب ةرمدضو ىيحب وبا نأ طاصن ب ةن واممينربخاو لاق بهون هللا دبع
 تاقظاكمن لزان وهو مل وهل او هيلع هللا لص هللا لوسر تبنلالاق هنع هللا يضر ةسبع نورمت يتربخا لاق

 « كلذ دنعتسلساف لاق لالبوركب وا دبع ورح نالجرهيلع 200 اذه ىلع كيسا نم هللالوسراب

 نةمر كم ىسلايطلا ديلولا وابا ب وان .همتابناق احسا ن ودا( ها :.انل زرامتيبا# ثيدحاماو لف

 لاقلاقلسودلاار او هيلع هللاإ ص هللالوسر با نأ طارق 0 .ناكوراتع واهللادبع ندادش نيرا

 * هلوطب ثيدحلار هصذق مالسالا عبر كلا يعدب يني هسيع نورمحجأب ةماماو 8

 لالب نب تاماس نع سيوا ىلا نب ليعم.-ا ان طافسالا لضفلا نب .سابعلا انت لدعلا ذاشم نب ىلع م انندح :

 )ا قلااتيحاو انريخوانديسركيونا ناك لاق هنع هللا ىطررمي نعامنعهللا ى خر ةشئاع٠ نعهسأ عن نع ةوىصعن ماشه نع

 + ءاخرتم إو اييط د لل ميج «لسوهلآو هييلع لا لص هللا لوس

 ى.وم نعحيبلف نب دم اني ينازل رذنملان ,ميها ربان قييبلادمم ن.لضفلا' يناهن اص دم« انندح »

 َّن < ممزاك فوعن نم رلاادبع نافوعن نزع رلادبع نبميهارتأ ى ا دح لاق ميه[ ا ندع نعةبمعنا

 لاقو مهلارذتعاو سانلا بطأن كو وناماقم دي للا فيس رسكح ةملسم ندم 3 ودنع هللا يضر باطما نبا

 رسيف لجو نع هللا ا اك اهالو اقار اف تنك الو طق ةليلالو امو ةرام الا ىل عاب د صاد

 ديالو ةقاط نم ه.ىلامامظعا ما تدلق د قكلو قيل زلوم ترابا الانف لاسو ةنتتلا نام تلقا كتل و ةعالعو

 يلعلقهبرذتعاامو لاقام هنم نورجابملا لبمف مويلانقاكم !هاعنسانلا ىوقاناتددولو لجورع هللاةيوقتالا

 هللا لص هللالوسردعب امم: سانل انلا حا ركمأبا ىرئاباو ةرواشملا نع ان رخادق انال الا انيضغام ريبزلاوهنع هللا ىضر

 ملسوهلاو او هيلعهللا لصّشالوسر هرمادقاو هربكو و هفرشل لعلب ونينثا ياثوراثلا بحاضلونا لولا اوهياغ

 ةالصلاب

 *ن رصتخم هنعر ان ةمركغ ثردح نم دادش ثيدحو

 انريخو انديسر كس. وا ناك لاق رع نع ةشئاعن :ع هنأ نع ماشهن :ع لالننب ناملس نع « سواين'نبا إل

 *( مخ ) لسو هل اوهيلع هللا لص هنا لور (للانرعاو

 ةملسمنب دم ناو رمتعص ناك ف وعن. نجرلادبع نا هبا نرع ميهاربا نب دعسنع ةبقعنب « ىدوم)»
 ةائئالوامو 2رانالا لك الدري جدتك أه لاو لاقو مييلارذتعاو ساتلا تطفن ركبوا ماقم نيالا هناك
 ةجلار نم ةرامالا ف ىكلامو ةنتفلا نم تقفشا يبكسلو ةينالع الورنسيف هللا اهتلأالوابغار ايف تنك الو طق
 ليقف :فمورلا يناكم ام املعسانلاىوقانا.تددولو هللا ةوقننال ادبالو ةقاط نم هب ىلام |مظعا سما ثدلق نكحلو

 جوخ اركنابا ىرالا فة رواعملا ن م رونا هنلاللا انهان ياو ءلاَف هنر ذتعا امويلاقاسادتم كورد انما

 ةالصلاب راس وهل اوهيلع هللا صلال وسرهصادّقلو ه ريكو: ةقتربتت لعنلاا ونيننا يأن وراغلا بحاصل هنا اهب سانلا

 سانا

 1س: موتسؤرازإ نكن 11031: 0بلا ل علا ايي ام د هاا ىثاجالا©



 :-ذذزذ ز1ز] ] ]ز ]| | ]| ]# | ]| ]| ]| ]| | | ]| | ]ذا 7 070 0ةز ز ةزةزة ز 0 20ز2ة02ةزةزة2ةزة02زة 070 نقاب ننس يح ال ل

 «(0ج»_' «ةاضلاةرمباتكؤ ١ 408... « ضنا يكردتلا»ا

 إ

 تم

 أ هنع هللا ىضر ركب ابانا ةو رع نع - ديلولان كنا نكح لاق ةورع نبما خه ىثدحو ميحرلا دبع ل اك

 نءمفان نع ميعن يلا مفانن ع 9 هللا ديعاج يا 5 8 ىقثلا ب 2 8 . ينرخا : ظ

 مالنا ْن ءااس نبس ايعلا نغر جاهم نددمحانب يب 5 مقا نبعبرلا 4 ةو اان نايفشن ان ترا يسرافلا :

 كعبنا تلقو تملساف:لاق مالسسالا عبر انانو ىتأ ردقل لوش ور ناك الالى رك ايل ايناس ١

 «ىلونفت 3 هقلاقب او | ةناليف تلق لسوهل او اوهيلع هللا لص هلل[ لود ا ةقك اع «تلاق ٍِ ْ

 هلا لص ىبنلا متتفك كف لاق ةاذولا هن رضح نوح ركبإبا نا ة ةشاع نع مما نع ماناون ع تاماسنب 8# مراد 3

 لهملل هباثيأا | نم ديدجلاب ق ودنا ىلا لاق قلخ هنأت تاقف نيدنددج نوب وث عم هواعجاف قشمو نارغع ز ثرعأ

 عيب «الالب و ركبإبا ىنعيدبعو رديلاق كنس ارم تاق هيفو (تاق) ثردُلاثعبام لوايف ماسو 1 هيلع

 ٠» نعةو ع .نبماشه ىتثدج نايفسانت ىدي+- !انن ىسوم نبرشن انبلدعلا ذاشمح نلعم نئثدح ابيهعرن 
 ملسوهل !وهنيلع هللا اسم هللا لوسر متتفك 8 يفهنع هللا ىضر ركب وناىنلأس تلاق اهمااهنع هللا ىضر ةعئاع

 هاجرخم ل ونيخيشلا طرشملع منبع ثردح اذه +ينونغك اهيفف لاق باو ةمالث يف تاتف «

 انثى د زالا باص نين محرلا دبع انث ىرمعملا بيبشن لع نسسملا انب. يناثلا بوتس نب دمسأ م ىزيخا 9

 نيح ةنفولا ضر 3 ايانإه ريغلابعا ولى تو ةقئاف نع هبا نع ةورعنب ماشه نع ناجل نب ميحرلا دبع

 اهف سبل ددح ةساع 0 .باونا ال يف تانف لي هلاو هلع هللا ىلص ىنلا 0 1 لاق ةاف ولاهءرضح

 هباتاتف نديدج نيبو عم هولعجاف قشمو(١)ذا رفعز نم عدر هيفو أده ىو اواسغالاق ةماحتالو ضيق

 « ليمللهنا تيلل رك ديدجلاب قحاىل جلا لاف قاخل

 يام ١

 1 ممسالاو

> 

 3 اهعهللا ىضر ةشئاع ةرح> يف و لسودل "وهل هللا لص هللا لوَحو تذج ىلا ايل نود ودجتلا يف هباع ص
7 

 هب وتس رد نب زفعج نب هللادبع ىلريخا ءالما ظف املا هللادبع نب 3 هللاديع ءا لضافلا 0 1 3 5

 دلع ول .اوهيلع هللا لسا ارز ل لات الا لغو هع او راق واطول ىلا .

 تاق من لاق كلس رادهلل "تلق هللا نورس لاق 1م كتاف يالا الا ل م تالف: ختم ةئلبحل وهو ةكع

 لاق اذ هىلع كعب نفد. كلسراام من تاق م ماحرالا لصت ناو مانصالا رس هر كادشت نا لاق كللس راامغ

 دا الامي ثردح اده# ىنساف تثتحرخ دقيلا تريخا اذاذ كموق قلل ةاوعلاو ال لاق هللا لوسرأو

 راولا راح عمت: ا ره! نيط قسما و تم 0 ك5 ةمعب 1 مطل ىأ هامل 0 هلوق )١(

 عدر هفواده يواواسغا لاق ةمامعالو صيش ثابف س ءلددح ةياع ضي تالا ةنالثيف تاق سول اوهيلع

 :(مخر(ت تاق)اليل نفد ودحجسم لا يف هلع لص ر كباب نا ةوىرع نع ديلولا ننامعىد رميخا و ةو عن ماشه(ىنادخ)

 »روش هعبسو نتتس ركحب وأ ىلولاق رب نبا نع مفان - * ميعت يف ن.مفا 1

 هنئا لص هلنالوسو تيب ةسبعنب ور# نع ةماما ىلا نع مالسيلا نع ماسنب سشايعلا نع رجاممنب 5 ني 2
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 مك متع هل سم 24 مسلا نمركب ىلا ةافوناك»

 «(0ج» >> «ةاحملاةرسمباتكإ»ا «>6طظ ١> «صيخلتاعمكردتسلا»
 # تامىّتح ى رج همسج لازام ملسودلاو

: : 

 لجرمهدنع وةريزخ نمةفحص هنعهللا ىضرركب ىنالاموت ئدها الجرزا بابشنا نعليقع نعىدج نعيلا

 انامىتح لومار عم هديب ىسفت ىذلا وفةنس مساهف ةدلك نبالاق اهنمالكا | لعددنعو ةدلكنب ثراملا هللاق

 * ةئسلا ساردج اوموديف

 ليعمسلا نب يرسلاانب مييهاربا نب ىيمان لضفلانب دمضلا دبعانبو رع يفريصلا دم نب ركبوا « ىنثد
 قيدصلا ركبوا مسو لسوهل اوديلعلل لصّلالوسر مسدقوةيندلاايدلاهذهنم مقوت اذاملاقهنا يبمشلا نع

 « هانت نيسلل لت و ىسملا مسو يلعو ناهع لتق كلذك و هفا فتح باطملاا نب رمعلتقو

 نبناسمل لاق اسود او هيلع هللا لص هللا لوسر تدبش لاق بيبح يلا نب بيبح هدج نع هيبا نع يناسفرقلا

 *« تلق لاقم مسا ىتح لق لاق من لاقاديش ركبىنايف تاق

 البلا دع اضخا هو دعلا فاط #* دقوتنينملا راغلا يفنيننا نانو

 (0)الديهءلدعي ل قث الخلا ند * .اوملعدقهتلال وسر 7 ناكو

وهيلع هللا لص هللا ل وسر مسبتف
 : لسودل ا

 ةلاجاتناب ركز ن ليلطلا اننةماسا يبان: ثراملاانن دادنبب ىرهوملا داخ نب ىلع ندم هتلادبعولا م اننا دح لف

 دنع هللا ىضر ناسح لوق تمدساما لاف لسا نملوا نم لئسواب سابعنبا نعتلًاس لاق ىبعشلا نعد عس نبا
 المف اع ركب ابا ك اخ ارك ذاف . « . ةقث يخانماوجش ترك ٌدئاذا

 المح اعاهافواو ىنلا دع * املدعا و اه اًمتاةيربلا ريخ

 السزلا قدص# مبنمسانلالواو 0 هةسمد وما ىل اتلا يب املا

 ىندح » نمم 7 ٠١ (الجردب لدغجل ةءربلا ريخ) ريب ةعرصملا هذهبايعتسالا فرك ذ )١(

 « هاو هداننأ (تلق) تال ىرجم هج لازام ملسو هل اوهيلع هلل لص هللا لوسر

 ةداكن ب ثراحلا هللا لجر هدنعو ةربزخ نمةفعحص ركب يب الامو:ىدها الجر ترا ىرهزلا نع © ليقع »

 ةنسلاسأر دحاو موبيفانأمىتح لوحلا رغمل هدب ىضب ىذلاوف ةنسمسابف ةدلكنبالاق اهنمالكا ايف ملع هدنعو

 * لس ص وهو هنع ثيللا هاور
 هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر مسدقو ةيبدلا ادلاهذهنم عقوت اذاملاق يعشلانع ليعمسانب م ىرسلا »

 « كورتم يرسلا (ثاف) ثيدحلا ركبوا مسو ملسو

 هيلع هللا لص هلال وسر تدهش بيبح يبا نبت يبح هدجنع هببانع هللادبعنب بلاغانن دايزنب « ورحم اف
 ملسو هلا و هيلع هللا لص لوسرلا مسبتف نيتي تدشلاف تاقلاقائيش ركب ينايف تلق ترانمللا لسودلاو

 هثردمحلا مضيوو ربو (تلق)

 تلقو 62

 | قثدح ثنللا نسكن كللادعع انب ثنش الاز .تايلس ن.تلادبع انيدل ولاوبا ذاتسالا « ىثدج »

يزن ورم انب ميهاربا نب دم ان ترادمه ظفاحلا ديبع نيدمحا رفعج وا قدح ©
 ٠ هللا دبعنب كان دا

 >>> »ب41006



 لذ طش. ا عوام." "6 يللا مم كاز علا 3
 «ءاجرخ لو دانسالا حيبص ثيددح | ذه

 نب ةعين :ر نع هع نع نا طلح ةحئاو نر اهأأل ركز ند مح انب ديا دبع نب دمج ركبوا « قئدخ»

 هلآاو هيلتلا لص ئبلانم هنع هللا طلو إاذضلا ركبوا ناك لاق تسلا نب دشن نع ء خ : نشرت دعا

 هسان اكو راثغلا يف هان ناكو مالسالا“نف.هللأت كراكو هر وما: عيمج يف ق/هزواتس ناككف رز ولا ناكم لتسو

 با دحا هيلع دقي الو هلو هيلع هلا هللا ل وسر نكي مو دبقلا يف بنان ناكو ردب موي شررعلا ىف
 ندمان يرقملا دو اذ نب ناجل بّودا'ودأ انب ةئسر ن هللا دن دمحم ان' ينابنصالا هللا دبعونا « انتدح

 0 وايفون تلاقابنع هللا ئطزةثثثاع نِعقو رع نعى زره دل اعط زلاىخس! نب هللادبغن .دمحشانن ىدقاولا رمي

 ناكو نيتنو ثالث نا ةقفؤي وهوة قع ثالث ةئض يلوالا يداج نم نيظاناهل(0)ءانالثلا“ةليل هنع هللا يضر
 تاك ةالضلاوا .ج رخل ةلئلرشع ةنسمت مخ درايمو يف لدتغا هلا هيطوسم ببسناكو اهون شع ةسخ هرم
 نايك راو ةاجو ل تيوعل .اوهسيلعهّلىلَص هلا لوشر هلوطق ىلا هراد:يفوهونئانلاب لضيدهنع هللا ىطررمي

 أهدخا نيبو: يف نفكو نم زلادبعب تناعتساف تفعض !هماو هب اما سيمت تن ءايسا هلسفن ناىصوا وموبلا

 ىدلا اهنعللا ىضر ةشئاع ررس وهو مسو هلو هيلع هللا للص يننلازب رش لعنمحو تاوثاةنالث ند

 عم تييلاف نؤفدو ئيلملاو َنيَقلا نيد دحسملا يف زم هيلع لصف هنع هللا طر رك واهبلع لمح هيلع م ا

 * لسودل آو هيلع هللا لسص ىنلا ينك نيهسأر لمجوالل لبو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر

 نع دمج نب فيس انن ىمغ اني دعس نإ هللادببع انثدح ليععسا نب مساقلا ديب وبان ظفاحلا لعوا# ينثدح »

 هيلع هللا بص هللا نايت نيام ريو دل ىو لولم نا كا نع للادبع نيماس نع لضفلا ني سنو

 حملا نينسالاءوي ليقوةعمجا مويفوت ليقف التخالا ركذي ل5 الا نكل هنافومو.يف فاتخادق )١(

 نحيمص# قب ذملا ركب ولا يمس كل ذإف ةح ؤرؤا ةو دغيف ءامسلا ربخم هق دصا كل ذ

 ميج يف هر واشد ٍناكف ٌريزولا ناكم غلو هل او هيلغ هللا لبص ىتلا نم م ركل وا ناك لاق بيسسملا نا نع اف

 هللا ىِلَض هلال وسر نكي [وربقلاف هنأت ؤردب مون شي رعلايفهنانوراَملا فهينانو مالسالا ىف هان اكو هروما

 *:لوب هتاورف( تاق )ادجا هيلعم دش لسوف او هيلغ

 نيقنامل ءابالقلا ةليل ركب وا فو > ثلاق ةيثثاغ نع ةوىع نعى سهلا نعى هلا ىخا نءا ان 4 ىدقاولا

 ةرشغ نيج مكن »اراب موو اًستغا امو. نسشع ةسمخخ هبطررص ناكو ةنيم نوتسو ثالث هلوىلوالا :ىددام نم

 ماجو لس وهل اوديلع للا د هللا لوسر هل مطقىتلا هراديف وهو سانلاب ىلصي رمت ناكف ةالصلاىلا جر 1 هلي

 نفكو ف وعن نمحرلا دنعي ٍثيذامتنساف: تفعطاهن اود ا لم .تنندءاهسا هلسغت' لنا ىصوا و ءوبلا نامع زاد

 رب سوهو مليسو 419 نيالا ليص يتلا ريرسلع لو باونأةالةيفلاقن ليسغايه دخا نب ونيف

 هللا: ىلص يتثلا تكن هسار :لمفتو اال ل نف د وربنملا و ٍرَملا نيب سمع هيلع ىلضف هيلع مانت تناكى ذلا ةقئاع

 لس و هلا و هنيلع

 توم رككيبا توم ببس ناك لاق هبا نع هللادبع نب ملاسنع لضفلا نب سنوبنع دم نب فيس نع
 - - م

 م

 رك 4 رتزولا ص يلا نعرك 0 5

- 
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 ف نع

 يحسم # هتقذوهناف وو
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 4 هّنغ هللا ىذز 3 ا 7 علا لا

 أ بالما دم نب نيرا دبع ( هانث دح ) هنع لاى ضر يلع نع ةربسنإ لازنلا ثيدح نم 6 دهاش هلو ©|

 | نأ نامع ن هللا دعا هلها هام ئدلاة.ساناونزك ىناىلارظنيظراتلا نم قيتعيلا رظنن 'ناهرس نم دو هلاو

 ايل ل اك ةارجالبا ( تاز اقيدص ءاملا نم كج يلا ب | هللا ل زثال فاحايلع هسا ظ

 كاذ لاف ركب ىلا ى رع ” دح اناتف اما ملسو هل اوهيلع هللا بص هَل لوس ر تاما ىلك لاف كلءاعصا ٍ

 00 «ةاعئملا فرس باتككط» 4 4+ *« ضيخلتا مكر دنا

 ْ 0 00 ادؤتلا "تاو "يا جب ربل نم قيل ل راج كاست ىب طي 5 1و هبط
0 

 || 24 هك ىو

 نع نرد ينط دلتا ىنيغااعكيلا ا فارس نفرح عال عال

 | نانا رم نع ادعت ن نورا طرف دنع ىاكيفسلا تيرايشننل ديم مش ىلولنسلا روصتم نب قادتنا العب

 | الولا فاقد * املا نم هنع لا ضر ركل ما قام هلأ لزنءال فاحت اياع مه ئيبح ايفان غن راتبظ

 ا هلا ةحضلاب ةاتسمالا | نملك حلالا للا نيل ئديتسلا نامل دمم «تزاكم

 | لاق ةزبنس نب لاززنلا ان كاحتضلانغ قانسس وبا اني" تغسؤي نب قاعتسا انن يبا ىتثدح قرا ءالعلا ن لالهاتن

 هللا لع هللا تسر ثادضا لكل اق كلا نع انندح انلتق:حؤزع وهنو سفنلا بيط هنع هللا ئضر ايلع انتفاو

 ْ ليربج تاسل ىلع اق دص هللا هام نسما كل ! ذل اقف نكي يلا نع انيدح اناقف يب احصا لس و هل ١ او هيلع

 ْ «اعيلع لال صدمو
 لاو رمعم اننى امنصلا ر يثك نب دمج ان ىدابلا مثيملا نب ميعار :! انن ىضاقلا ادمجا: نب م نكم 6 يف بخا

 | ىصقالادجسلا .ىلا سو هلآ ةيلعشتلا لص ىتنلان يزسلا ال :تلاقاهنع هللا نضز ةشئاعنع ةو سع نعي سهزلا نع

 هنعهللا ىضر ركبىلا ىلا كلذ . اومشو ةنوق دضوب ازونما ناك, يرق سال دي راف كاذن سانلا ثدحتت حبصا

 نأل لاق مت اولاق كلذ لاق وا لاق سادقلا'تيب ىل ا ةليللا هبا رسا هنا معزي كبحاص ىلا كل له اولاتف

 | من لاق مص نا لبق ءاجو نن دقملا تي ىلا ةليللا بهذ هنا هقدصتوااولاق قدص دقل كلذ لاق تاك

 [«قيدصلا ركب وبا يمس كلذإف'ةخور وا ةودغ ىفءامتنلا زْبْحم هقدصا كلذ نم دعبا ىه امذ هق دض ال ىنا

 ' ادع

 * لظم دنسلاو هوممضْل اع (تاق) * يضف « قينغوسا هيلع تلفف دلو ث يحوز تن صاع

 هرعت دخانلمف حزع وهو نيفبلا نترطابلع انففاو لآ وا ع

 لالهات تالجلا نادنج نب نمر لادبغ( اتايدل ( مالسلا |ملع دمحو لب. .ريج ناسل ىلع اهب دص هللا ةامس ء سا

 * كن ديار كتمت الملا نب لالغ(ثق) نانسي انف سون نبق اعنا اننا اننعالعلا ١

 هل ”[و هيلع هللا لص ينلاب يسال تلاق هشْاع نعةو سع نع ىره زلا نع رمعمان* ىنامنصلا ريثك نب ع دمع ف
 هبيرسا هنامعزي كبحاص ىلا كل له ركبيالاولاقو سإن ذيرافشانلاثدحت حبصا ىصقالا ددجسملاىلا سو

 نم كعل ارمابت هق دصا فال قدعصص دم كلذلاق 0 "مار كالزملاةواو لاق سس دعما تيبس ىلا ةلبللا

 بسسس يآ

 كلذ
 اه



 777777 777 و

 701 ١17 ا 2 ز

 «()ج» ي«ةاحصلاةفرسسباتكط عد « ضيخلتلاعم كر دتنيملا 9ط

 نع حنالاديم س ندا نب رمجاتن يملسلاهّللادبعنب ىسومان . قاقدلا ميكحنب دينجانب ذاشمحن ب ىلع م انيدح 1 ٍ

 ىأرله لاق اقرا دج مر اوهلع هللا بص يننلا تاك لاق هنع هللا ىطر سنا نع ةداتق ق نع هيو عى نانا

 هللا بص ىلا اللافي رجح ىف نطقسراقا ةبالث ناك تدار ابنع هللا يضر ةشئاع تلاقمويلا اي ١

 هل !وهيلع هللا لص ينلا يفوالف ضرالا لهاريخوا لضفا م ةيالث كتيب ىف نفد كايؤر تقدصنااسوهل ١ اوهيلعأ

 «اهتسيف انفدفرمتو ركبوا قونمتاهريخوهو كراَق ادحا اذه هنعللا ىضرركبو ا امللاق اهتبيف نفدواسو |

 ن ماشهأب 35 ةماسانب دامحاتس يلا ىتادح لبنح نرب دمحا نب هللادبع ان يطتلاو ع ندعا # انريخا »|

 يلآو مسودل ”ةوهبلع هللا لص هللال وسر هيفيذلا قب لخدا تنكتلاق اهنع هللا ى ار حبا نع هببانع ورع ْ

 رح نم ءايح يبان يلع ةدودشم اناوالا تاخدام اوف مهعم رم نفدالف ىلاو جوز وهاعا لوقاو ينونعضاو ]

 *هاج رح لو نيخيشلا طرش ىلع مييوص ثيدحاده «هنع هللا ىذرأ

 « ميحرلا نحرلا للمس )
 6 سي[ مولع ىلاهت هللا ىضر هن ادصلا ةفرعم ب اك جس :

 اطرش لع مصرع م هنافوو بسن ةف رمعيفاحصلا رككلوا يف اناددقو بق انللا ىلع ! دم زي اعناف ناخيشلا اما ْ

 و ةفرملا يف هنارقاو يدقاولا رند رككنع نذتسا مل هاجر خم ممم هيقانمنم |

 « امرنا ىضرةفادقىانركبوبا ظ ْ
 هاجر خلا ات لايم ريو املا هفاحق يبا نيركبيبا لسوهلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر ةفيلخ لئاضف نت

 تحف هدد: 0

 بكن ب ةرصنب هب نب دعسنب ازكي , ور متن نصاعنب نامءنب هللادبع همسا قيدصلا ركبونا لاق ىرهزلا |
 «رهقن بلاغن يؤلنا

 مر ىحلطلا ىسو.م نب طسامماتب ةيابش * انب ىئادملا حور. نب هلا دبع انبىضاقلا لماكن دما 4 انندح ف

 هللا لصهّللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر نينم ْوملا ما ةشئاع خ نع ةحلط تن ةنثن *اعزع قاحسا نب ةيواعم

| 

 |حعالا ديعس نب دامن نب رمج ةءاور نم وه ( تلق )( م خ) لاقو مالسلا هيلع ه ريبعت نم اعوفرسم هقاس من
 ْ *« وه نم ىرذا ال ىملشلا هللا دبع نن ىسوم.هنع هب درفت ءافعضلا دحا|

 ظ دمج ةلاحسلا ةبقزعم ب انكر .
 عبط رش ىلع ميصام ون مههتا قو و مهباسلا ت دي را دقق و بقاثملا ىلع رت يدم اخبلا ناخيشلا اما[

 قسا لون هفمشلا ريثك كلذ نم تف. ذح ( تاق ) ةقرعلا فهن ارقاو ىدق اولا .درم نسإ لكما رح مام
 : لاغ تان ولا الوب اسالا|

 « هنع هللا ىضر نكس واو

 4 سيب حج موب مو .ةداطس ٍ

 1 نع هدجن نع عينان. جاتجح اننى الا ةماساىبا-نإ ةتلادبع اس بوتس نب دم سابملا وبا 4 انيدح ظ |

 اىضر دعما ركب واط

 هيلع هللا لص هللأ ل ويسر لآ 6 تلاقةشئأع نعةحلط تن .ةشلاع نع قاحنسا نبةنوادمنع ىحلطلا ىسومن طاع

 هلل ٠

4 - 

 4 ا ةف رعمباتك»



 مسحت هع

 3 7 ه ادع 0 ينلا 6

 يف تطقسراشا ةءالثث ةشئاعا 5

 4 0 و

4. 

 «(0جط  «تكاتلاباكؤ' 2 هد >6 صيخنلا عم كروت
 تربدتساام ىرصا نم تلبقتساول هللامحا وابنع هللا ضر ةشْاع

 لسمو اوهبط .ةلاىلسص هلا لوسر لسفام

 7 « هاييرخلو لص ظو ثللع ميحص ثيدح اذه# هؤاسالا

 | "ل يئادلا تاملس مالسانت ىنئادملا حور نب هللادبع انن دادغبب يبقملا سابملا ندم نب ةزجم انندح )»ف

 3 يتاوع نيطو ثعش الا رع يلرغلانسملا نع نمحرلا دبعنب كلملا دبعزع لب وطلا ميلس نب ناملس

 ىلصي تسمانلق ملسودل .اوهيلع هللا لص هلال وسر لقتأمل لاقدنع هللا ي مطر دوعسمنب هللا دبعنع ل اخارخ

 00 فووق اذاا ريخ مكيبن نعكازجو م كا رغالرملاقوانيكبو ,ةهللالوسر انكنلع

 فارسا مليئاكيمو ليربج و ىليلخ يلع لصي نم لواناف ةعانسينعاوجرخا مىربقر يفش لع ف

 7 رفواجاوفا اجاوفااواخدا مث واسد م ىتب لها لاجر لع ,يلع ةالضلابأدبيلم ةكئالملا نمذونج عمت وملا كلمن

 ذقيلا لع دبش يناذ مالسلا ىنم هوغلباف يناحصا .راماف ناك. نمو ةحبصل الوةبرب لو ةيك اس ينو تاواالو 1

 * ديالا دبعن. كلملادبع# ةمايقلاءو ىلامويلا ليماذه يسد ىلع سب أنو مالسالا يف لخذنم لعتسملس

 * تاقتمبلك نوقابلاو حرجالو ةلادمب هف د نين الل دي ىانساالا اذهيف يدل :

 كا نايفس اننى ديلا 8 ىسوم نب رشدلتي (الاق)ل دعلا ذاش ثجح ن لعو هيقفلا قاحسا نب ركب وا 8 ان 2 "5

 اغلا ةااكزلك تا امابع لات هللا ىضر ةشئاع تلاق لاق بيسملا نب ديعمس ع نا كي اب داما نب قي تعم

 ضرالا لها ريخ كنس يف نف ٍدي.كاؤر قدصنن ا ةشث اعايلاتف هنع ةيلوتو كيال ضل اسف رجح ف تطفس

 هاه دحاوهو ك راقا ريخا ذه ةشئاعاي ركب ى ا يللاقنف دو لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ضقاملف ةالث

 - «أدتفم كلام نسا :ثن دحر نم ءانتك بقو» هاجرخم لو نيخبشلا ط رش لع يرخص ث دحا ده

 نسل
 *هواسنالا سوما اوهيلع هللا ض هللال وسر لسغ ام تريدتسا امىرسا نم تلبقتساول هللا ماو ةشئاعتللاق

 لبوطلا ميلسنب .ناملس انن يبثادملا ناماس نب مالسس ا ىتادملا حور نب هللا دبع ىلا ةزمح © انيدح

 دوعسم نبا نع ليحا رش نب ةرص نع قيلطنب ثعشالا نعىنرعلا نسما نع :رخجرادبع ن كللادبعنغ

 مكل هللا رفغالبسلاقف انيككو ىبف هللا لوسر ايكيلع لص, نمانلق لسودل ؟وهيلع هلا لص هلال وسر لقتامللاق

 ةعاس ىنعاوجرخا مثىربق يفشل عا ىفوءذف ىنوفتتفكو ىنومتطنح و ىتومتلسغ اذا اريخ سنع كازجو
 لصنإ مث ةكحنالا! نم دونجمم تووملا كلم< ليفا رسال يئاكيمو ليربج ىسيلجو ىليلخ يلع بصي نملو انف

 ىنادصا نم ايئاغ ناك نم ةحيصب الو ةنربالو ةيكأبب قوذوتالو ىدارفو اجاوفا اجاوفا اولخدامث ىتب لها ىلع
 ناش اذهو(تاق)ت ا نوقابلاو لاقسالفلاهبن كلب ( تاف)ل وب كلا دبعلاق# ثيدحلا ماللسلا ينم هوغمباف
 «ادهلثم درواال 5 ىيحتساولفدحاو ىوس ةافن هناور لكن وكي عوضوملا

 شسنبألا كتم رجح يف ثطقس راق ةثالث نأك تيار ةشئاعتلاق لاق بيسملا نبا نعديعسن  ىبع )

 هللا لص هللال وسر ضبق ايف ةب الث ضرالا لها ريخ كتب ف نفد كاب ور قدصت نا ةشئاع ١ لاق

 (تاف)سنا ثني دح نم انبتك دق'و ( م خ) اهدحا وهوكراقاريخ اذه ةشئاعاب لاقنفدو لسودل او هيلع

 م 000



 «()ج» م« ىزاتلا تاتكط " .« هده 4« صيخاتلاعم ك ردتساا ل"

 | ْ ظ * هاج رخن لو نيخيشلاط رشا

 ن دؤادان '. ميها ربا ن ىبم اننىخلبلا ل ضفلا نب دمضلاة مان ةرتع ريغ ىزو را دمج نيدجا رك وأ # انن دغ إذ

 ناسا را ملول او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مس دق لاولوقت ىبعشلا تممسلاقى دوالا دن

 نيسملا لتقو يلعن, نس ...لا مامواربص تلاط ىبا نبلغ لتقول بص نافعوي ناوع لتقول رز ايتاظملا نير ,علتقو

 * مث دعب وجرب اذ مهنع هللا ي در اريص عنا

 رع 5 ؤرلا ديعانن ىلا ىئثدح لبنخ نا دما نب هللا ديعان هنولاب نبذ مم نيدمجا ركب ون 4 هج

 ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تكسو هلو هيلع هللا لص هلا لملاك ا

 : ىلع مص ثد دح اذه # هاوام سو ذرفلا ةنج هاتا ب هاعن يلب ربج ىلل هاتنا اب هانداام ةيرنم هات اب هج

 *:ه اجرخم و نيخيشلا 2

 ناملسانت (الاق) ليز دن ميهارباوىزارلار ه)نبميهارا انئنادنج بالجلا نا دمج ن بن رلادبعم 0 .ِ

 يورو لاقهنع هللا ىضر يلع نع بي سلا نب ديعس نع ىرصزلا نعرمعم نع دز نب دامحاتت برحن ا

 «لسودل او او هيلع هللا لصاتيم وايحابيط ناكو ائيشراملف تملا ع نم نوكي امرظنا ت تامخن مل سوهل اوهلع هللا لص

 'س مامحر# مو رخال ط ريش ىلع حم حص ثيدح اذه

 يح ىثدحلاق قاحس ا نبانع ريك سن وانس ا بوقعي نبدمح سابعلاوا 6 50 0

 10 اوهيلع هللا لص هللا لوسر لسغاندرا تلاقاملع هللا ىضر ةشئاعنع هيانع ردزلا نب هللادبع ندابع

 بأي ةيلعو لش واانان ود ورم اك" لسوفلا اوهيلع هللا لص هللا ل وسر درجت أمهضعب لا هيفموقلا فتحا

 هيب وسر نا نوردب . انايحسلا ةيجان ع نملة لاقف وردص لعب هنقذمتاب الا لجر مهنمأم يت 95 ةنسلا مهنلع هللا قلاف

 تاق هق ىف هنوكلا دو هيلع ءالا نوبصي هصيقهيلعو يم هناي هيلعو لسفي مل سول او هيلعمللا ص

 لتقو ركبوا مسسو لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ميس دقل هللاو لوقت ىبشلا تعمس « ىدوالا دواد ف

 « مدع وجر اه | ريض نيسملا لتقو نسحلا مسو اربص يلع لتقو | وبطن ايع لكتو ازيرا

 هانا لح < ىلا هاتنا اب هاندا ام هير ضم هاتنإ اب تلاق و تكي ةمط اف نا سنان ءكاث نع « رمعم 9

 « ( مخ ) هاوام سو ا .! |

 هلآآو هيلع هللا لصةّلا لوسرتاسغ لاق يلعنع بيسلا نبأ نع ىر زلا نع رمعم نع ديز نب « د داو

 * ( مخ ًاتيمو يح ًايط ناك ائيش را لف تيما نم نوكببام رظنا تلمفل لسو
 هياع هللالص هللا ل وسر لسغ اددراتلاق ةشئاعنع هسا نع هللادبعنب داع نب ىيحب ينثدح 4 قاحبسا نبا

 هيلعو توا اناتوم درجتاك ل ودل وهيلعللاىلص هللا لوسر درجت أمه مسالا يلع رورو
 نا نوردب اما تيببلا ةبحان رم لئاقلاتف هردص لع هنقذ متانالا لجر مهصام ىتح ةنسلا يلع هللا لاف هياين

 أ هقوف نم هوكلدبو هل هيلمءايلا نوبصي هيي ياعو راسل هيلو لشإلسو هلآ اوكبع تبون ةاالوسو
 حج بسب
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 وسب يل /

 «(جطظ  «ىنزاثلا باتكإل 2 «هدط ١ « صيخللامكردتسلا)»
 اف ازوجراف هااواودف تان لك اعل ةبيضم لك نم ء ا نع هللا يفنا هناكرو هللا ةجرو تيبلا لها

 * هاج رخب و دانسالا مير ثبي دجاذه»ةنأكرب و اة روكيلعمالسلا و باوثلا مرحنم مورخلا

 نع دمصلا دبع نب دايعانت ةحاط نبلماك ان رطمنب رشلن دمج داود دمحا ركب وبا  ايرب ريخا

 اوممتجاوهلوحا وكيف هاحصاهب قدحا لس وهل اوةيلعةنلا لص هللا ل وسر ضيقا لاق هنع هللا ىض در كلامنب ىنا

 هل او هيلع هللا لص هللا لاعيسر تاما ىلا تفتلا م ى بق .ماقرأطختق اطختف حيض ميسج ةيحللا ببصا لجر لخ دف

 اويغرافهيلاواوينناف 0 ا الا لا هللافذا لاّتف إس و

 [ركب والاف لجرلانوفرعن ” ضعبل موضعب لاقف فرصن او ربجت منم باصلا اهئافاو رظناف ءالبلا فيلا ةرظنو

 ْن دابعزاك ناو» دشاملل دهاشا ذه «مالسلا هيلعرضملا ملسسوفلا اوهيلع هللا للص هللا لويز قا ادهمأ يلعو

 ه تاتكلا | ذه طرشن مسيل دمصلا دبع

 انه ةنيعانلز لاصنب دمحا انبىزورملا ىمومنب فسو ان .رتشالا ىبحن دن دحا ركب وبا ىف ربخا »

 لاق سو هل اوهيلع هللا ل ههّللا ل وسر ناكلوقت اهنع "0 ةشئاع تناك 5 ورع لالا تايش نا! نع نيناوب

 اذه«مسلا كل ذنهىروبا عاطقناناوا اذبف ربيخم هتلك( ا ىذلامامطلا ملا دجا ىنا ةشئاعاب هيف يف ون يذلا ههضسعيف

 00 :وملاق دلع راخبلا هجرخادقو نيخيشلاط رش ىلع حب ثي دح

 نع ةرضن هللا دبع نع شالا نع ةيواعموا انيرابطادبع نيدمحا انن بوقم.نب دمح سايعلاوتا 4 انندح »

 تحاالتقلتق لس وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسرأ اعسن فاحاناللاةهنع هللا ىضر هللادبعنع صوحالاىنإ

 ىلع مرح ثب دح اذه#ا ديبشهذخلا وايرسه ءلخنا لجو نعهللا ناكل ذو لتمت لهنا ةدحاو فلحاذا نرعهلا

 طرش

 « سيح هللا ةجرو مكيلع مالسلاوباوثلا مرح نم مورحملا اهنافاوجراف ه ااو اومن هلل اف تئئاف لكنم افلخو

 ندطللبو هللا او هيلع هللا لص هللال وسر ضبق لاق سنا نع دمصلادبعنب دايعاتم ةحلط نب #« لم مك »

 0 اقر ًاطختف حيبص ميسج ةيحالا بهص | لجر لخ دف اوعمتجاو هل وح اوكبف هناحص | هن

 تاق لكن م اضوعو ةييصم لك نم ء ازعل ىف نا لاتف لسو هلآ هلعتلاىبص تلا لوسر باعصأ ىلا

 0 مندل نم تاصملا اهناف او رظناف ءالبلايف م كلا ةرظن و اويغراف هيلاوا وبين فهلا ىلاذ كللاه لك نم

 ةرضملا لسو هل اوهيلع هللا لص هلال وسر وخا اذه من 10 وا لاق لجرلا توفرعت ضعبل مهضسب
 * هلبقاإ دهاش | ده

 يف لوب لسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك ةدن اع تلاق ةورمع لاق لاق باش نبا نع 4« ساو )»

 كلذ نم ىروما عاطقنا تااوا | ذبف رييخم هتلكاي ذلا ماعطلا ملا دجا يا ةشئاع اي هيف يفوت ىذلا هضيم

 « سنوي لاق و ٍلاَمْف ( )  هجرخاو ( م خ) مسلا
 هيلعللا لص هللا ل وسرنا امسث فلحا ناللاقهللادبع نع صوحاالا يبا نعةسمنب هللا ديعنع « شمالا »

 «( مخ ) ا ديبش هذختاوايبنم ذخا هللا نا كلذ و لتتم هناقدجاو فاحا نان يلا بجا التق ل تق ماسو هلآو
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 *«(0ج)» 6 ىزانملا ب اتكؤ»» 02200 ا صيختلا مم كر دتسملا#
 *؛ هأج رخضم مو دانسالا حي ثيدح ا ذه« توملا تاركسأ

 اني لعالا هيعات د 5 يس رافلا زازببلا دمصلا دبع نب ىللغنب نسلم ىضاقلا لماك ندجا # ان ربخا ِ :

 لالج ه ماك امي رخا ناك ٍلسوهل ١1و هيلع هللا ى لص هللا لوسر نادهنع هللا ىذر سنا نع هسا نءذاعلس ن درا

 مم رم اذه ناالا دانسالا حبحص ثردح اذه لسو هل او هيلع للالبص ىضق مثل دف عيف ذرلا يترأ

 * لعالادبع ندم لع هش.

 ناهلس نع هريغو ريهزانب ىل اتفنلا ان يمرادلا ديعس ن نا انم يزئملادمش نيدمحا ن . سلا وا ها انيلسفتو 2

 توما ه رضح نيح ملسودأ او رلعهللا لصدنلا لوسر َة ةيصو رخآ | ناكل اق هنع هللا ىضر كامن. سنا 2 ءئبتلا ٍ

 جارخا ىلع اًتفادق# هنأسل امم ضيف امو هر دص يفامم ىغرغي لازامو عناعا ت نتنكلماه وو رسال[ مجان

 « لعالا قفرلا ارم لكك ةلكرخ ا | ةشئاعث ردح جارخاىلعو ثردحلااده

 نع ثنا "رع ناهلبس نب رفمجتانت نفظ وبا ان :ىزازلا ماع وان بونا نب نسملا نب نيسملا« ان ربخا ©

 * 'ىيشلك ةنبدملا نملظا لسودل اوهيلعللا لص هللا لوسر هيف تام ىذلا ويلا ناك مل لاقهنع هللا ىطر سنا
 * هاجر لو .لنس البارت لك موتا مضض ثردح اذهأ

 ةارع تبان نع ياض ْن داهج 5 نعال هللا دبع ْن دم نع لعن ماشهان ليلا اعج ن ىلع 5 5 ع 0

 بتراكاموررا ملف لسسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسرهيف فونىذلا مويلات ديشلاق ِهنعّلا ىضر نا
 #2 هأح رخو ملسم طرش لع خي ثندح اده# هنمحبقأ

 اني اعنصلا دنع رملا ن- نمح رلا دنع نب هللا دبع انثى دادغبلا هللا دبعز دم نب دم رفعجوا # انزيخا اليا

 قوت امل لاقامبنع هللا ىضر هللا دبعزت راجنع هينا نعدمن ب رفمج نع ضايعنب سنا انن ىو زخملاديلولا وبا
 مكيلع مالسلا تلاعف صخشلا نورئالوس ملا واعي الملا ءهتنعملسوهل ا وهلع هللا لص بلا نأ وسو

 *« مكك «* تروملا تيل كَم

 نيح لسودلا اوهيلع هللا لص-هللا ل وسر ةيصو رشا وك الاي .رع ىميتلا ناماس نع 4 هريغو ريهز »

 «هناسل اهب ضيشامو هردصيف اهب ىغرغي لازامو منان تكي نوح ةالسصلا السلا تنولا يضل

 * هندروا اذالف ( تاق ) هاجرخ

 لظا نيود وهيل هللا لص هللال وسر هيفتام يذل امويلا ناكل ننانع تااثنع ناملسنب * رفعج

 * (م) ىبش لك ةندلا نم
 امرا مق مسودل اودط الاخ اه لوسر هقاؤو ذلا ملا ةيدرغ ارنا نيد نإ ةملسنب 0 39

 ةكتالملا هتنع سول اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىفوت لاق رباج نع هيبا نع دم نب رفعج نع 4 7 2
 ةبيصم لكن م بأ رع هللايفنا هناكر وهلا ةححرو تيبلا لها كيلع السلا تلاهف صخشلازورب الو سحلانوعمس 1
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 «ل 0ك عضو 3 4.“ هيض ارو ا
 مل ايفدعم تقل اف ميتا ذهل هال 1 رفغتسا قلطنا ةقيومانااب لاقفةللتاذ لس وهلآو

 عبتب لظلا ليلا خطتك فلا تلبقا نما اجئاامزوملمن ”راديف تحبضاام ع نعيل يبل لعاب كيعمالسلالاةويقبلا

 لجو نعىر ءاقلنيو ةنملا < اهفدلخناو ضرالا نئازخ ينينونايبريخ هللا نا ةبه وماباايلاقمع اهرخ !املوا

 ىبر ءاقل ترتخادقل ةيموماباا ذلكلأ# ةنجلا م انف دلل او ضرالا هذه نئازخ «٠ ميا مذخت ىاوتنا ىنابتلقق

 اذه لس وهل اوهيلع هللا لصيف ضبقىذلا هاوكش هادب حبصا|لف فرصنامث ميقبلا لهال رفتتسا مثل جونع

 انب هناتكل صا نم بوقمينب دم سابعلاو ا( انندحدتف )دانسالا اذهل بجي هناالا اسم طرشلع حيبص ثيدح
 هللادع نعمكحلادبع نديبعنع ةعس رن هللادبغ ىتدخ لاق قاحسا نا نعريكبن سنو اتنرابجلادبع ندمحا

 « هوخم لسو هل او هيلع هلأ لص هلا لوسر نع نع هلا ذر ةبهيومىلا نعصاعلا نيور# نبا

 ريب للا ىنث تح ةوراملا نب ةعلسمنب رضنلانب دمج ركب ونا انن ظفاللا .توقسين دم هللادبعوبا 4 انن دح ف

 نةو رع ناىره لا نع قاحسان.نمحرلا دبعنع بوقمينبىم ؤم همجنع ما دّملانب ىيحيينأ دخ راكب نا

 مباك هبتع 3 هللا دبعنب 1 ثراحلان , نءحرلا ةنعنب ركباباور كر نب دمحن , مساقلاو ريب : ١

 هنت ام ىذلا هيطرص هأ لب ' لسودل هيعمل لصلا لوسر لسوف او هيلعّسا م ىتلاجو زةشئاعزع ه ربخنأ

 نعو سابعلاهنيع نع. .ضرالا هالجر طخ نيلجر نيب يلع لخدف « -ًرابصاعججرفنا معلا ىضر ةن وميم تس يف

 دقو هاجر ملودانس الا حيحص ثيدح اذه#يلع هراس نعيذلانا سابع ْن ا ىنربخا هللا ديبعلاق لجز هراس

 ةهيفيفوتموب لسودلآو هيلع هللا لص هللا ل وسر نس غلب مىفممع هللا ىضر ةباحصلا فالتخا م دش امف تركَذ

 نع دعس نب ثاللانب بيعشو يأ ا كا دبعنب 3 دات بودعلنب دمح سابعلاوبا 3 دح

 هللا لص قالوضر تنأر تلاقاهع هللا ىضرةشئاعن نعم ن.اقل | نع سج رس ىس ومنع داما نب دب زينَع ل

 ع ينعامتللا لوق م ءاملانهبجو حمم حدقلا يف هدب لخ دب ١ ءام هيف حدق هادع وتوع : لول وديع

 تكي

 ميقبلا لها م مالسلالاق ميقبلاخابالف همم تلطناف ميقبلالهال رففتسانا ترا قاف نط لاق لل تاذ

 ايناس خا املوا عب ب لظلا ليلا عطقك نّفلا تلقا هنم هللا ماجنا ام نوملمتول هيف متحبصاام يكل ني

 ذقت ياو تناىناب ت نير نييوةنملا< اهيف للكلاو ضرآلا نثا زخ ىنس . ونا نيل ينريخ هللا نا ةبهمومأبا أب

 ميقبلا ل هال رفغتسا مثىب ر ءاقل ترتخا دل ةببمومابااب الكل اقف ةنجلا مث اهفدلملاو لطرلا نا خياقم

 عال نميهارئاةاوز اذاكه ذانسالا اذه تحي هن كل(م)هيف ضبقيدلا هاوكل هاد حبصا اهفف رصصن م

 ةبموميلأن ءو زمن هللا دعنع ءكادنعز , كادنع زرع ةعيبرز هللا دبع ين ”دح م رك سوهاورو ْ

 هضم هنأ ذب , سو هلو هيلع ص لإ اب ةشياع نع نسما ا ةاوزامهبشا اذه( تلق زءوحت

 حم ما ثا دحلا ةيوميم تب يف

 هلاو هيلع هللا لص هللالوسر تر ةقلاعب تردد طن ىنوم نع بييح ىف ن 4«دزو
 ىلع ىنعا مهللا ل وتب م ءامملاب هه و حست م حد .هلا يف هدب , لخ دي ءان هيف حادق هدننعو ثوع لسو ْ

 يراك 6



 «ننجاط ,«كانلاكل < ل نييك
 ناو سلا الا هلاال نا دبشايباو هيف متتكام هَ مك ذقنتسا اباتك هيلع لواو الوسر تن دق هللا نأ ناثشالو|

 هبرضاح نممويلا كل ذىسما ام هللاوفهنع كانو هب كيما اع هدنع نم مكتنج دقىاو هلو ر  دعاربخم

 ةبلعث نب مامض ئرملْضفا ناك موق دف اونانعمس اف امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ايلسمالا اسال لك

 هلوطب ثدملا اممم دجاو قس لو ةنا بدأ ماض د و رو جارخا ىلع بلا( ةفادتو دع تأ ذر

 5 حيحص اذهو

 نب قاحسا يسومودا انن ىرمعملا ب يبش نب يلعن 000 هرولابزي دمحان دم ركبوا 4 ىثادح إف

 سودا اوهيلع هللا لص هللا ل وسرزا امهنع هللا ىذر رمزا نع مفاناشت عفان هللادبعانن يراتو نب

 *جسللادرفاف ةلب ةنيدملا همدقم نمرشع ةنس بح

 دابعز دمت نب ما ا[ يدادنلا عاجشن هللا دبع نب دجا سابعلاو اان ظفاحلا مراد ي يبانب , وا ينربخاإ»

 لحاس . نالبق مسودلاو او هيلع هللا لص يننلا ج سلات نابص رع ء يل رطاوؤاكا 7 نري هللا ديع انب يلهملا دا ,عنبا

 هللا لص ينلا رح ة ةضفنم ةر هش يف ناك لجابف ة 7 دب بأن هر ءاجأم عيجناكو عادولا رج - اهامدعب جداوعو

 نع دمخ نب ريل لاش رك د دير را و فطر مدس ل نيتسو انالثهدس : لسوهل اوهسيلع

 *امهنع هن يسرع نع مبقم نع ىلا يباني او راج نع هبا

 ةحيص داب اهجا رخا ىلع ناخيشلا قفادق عادولا ةجج يف ةرسفملا ةروثأملا ثيداحالا اما 4 5 املا لاق »
 : ل هجارخآب د رف يذلا هنع هللا يضر رباج ن :رع هسأ ن نع قداصلا دم ن رفعج ثيدحابعاو اكاوامبط رش ىلع

 *يلسودلا اوهيلع هللا لص ةاادو ءادّتا يلاهءوعو يلاعت هللا ة ةئيشع انيهتبا دقو جاجا نا

 دف ا ا 0 نيم د مي دتادل 4 5300 ,

 : 0 عبو مناندع م يملا لون ني ا نعفخ رم نيا ديع تح

 لعلام الور للا لسو هد اوس لا وسر قري ةعارض را رع اهينع هللا ىَط

 متتجدقىلاو هلوسرو هديعادمت ناوهللا الا هلاالا دهش ا يناو هففمتنك امدبو دقنتسااباتك هيلعلزئاو الوسسلا

 سابع نالاق انانمالا ةأريصاإلو لجر هن رضاح نم مويلا كلذ يسماأم هللاوف هنع مود كسا هرلنع نم

 ةنءدملا همدقم نمرشع ةنسعي> لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر نا رم نبا نع عفان نع عفان نب هللادبع

 *# عاد 0 اهام

 نو رم نءهللأ دبع ن نءسصاعلا يبان , مكح ا ىلوم نينج نب ديبع نعرمتن هللاديبع 6 نا

 مسد أوه لع الس كيصر ينترطلا ملا اوهيلع الع تاو لوم ةيهيوميلأ نت اعلا

 انودو

 4 هبادنخ كد ٍِظ

 و 3-5
5-8 

 8 هدس هن طرحت و ٍ وه



 01 7 ادام هموق ىلا لا لت 1 عوجي 3 7 0 1 0

 كل ١ ٠ .« يزانلا باتك «٠ هو» «١ .١ صيخاتلاعم ك ردتسملا »

 0 « هاجر خلو دانس الا حيحص ثيدح اذه ههموق ةكلحلر +ا لجراذهذا ملسو

 0 لاق قاحسا نا نع ريكي نب سن و اني رابجلا دبع ندمجا ان بودي دمح سابعلاوبا  انندح :

 نب مامض ركب نب دعس وثب ثمب لاق اعنع هللا ىضر سابعن! نع سابعنبا ىلوم 08 مهيول نب ديلولا ن

 هللا ل وسر ىلع لخد م - هلت فهنلا نايا رج خاناف انيلع مدقق لس ودل او هيلع هللا لص هللالوسر ىلا ةبامث

 هللا لصهللا لوسر لاَقف باطلادبعزا مكيا لاَقف هال ا ا اوهسيلع هلا لص

 ندحنن الف ةلكسملا يف كيلع ظلغمو كلئاس ىنا دمشاي لاق منلاق دمع لامه للطملادبعناا انا سو هل او هيلع

 ناكوه نم هلاو كلبق نمهلاوكملا تلاك دغبالاق كلادب امتلس لاق يسفب ىف دجا ال يناف كيش يف يلع

 اكد نئاكوه نم هلاو كلبق نم هلاو كملا هللا كدشنا لاق اق معن مهللا لاق الضر انلا كل هلاك دس

 ةللا لص لاَمف نودبسي انؤاب ١ ناك ىتلا دا دن الاونائوالا هذه ملكت ناو اعيش كرشنالوه دبمن ٍنرا كرما

 جحلاو مايصلاو ةاكرلاو ةالصلا ةضي رف ةضب رف مالسالا ضنا رف رك ذب لعج مثمن مهللا لس و هلآو هيلع

 هلال نا دبش ينافلاق غرفاذا ىتح ابلبق ناك تلا يف ه دشنا مةضير رف لك دنع هدشنب املك مالسالا ضنا رفو

 فرصنا مب صققتا الو ديد هنعىنتتيعنام بنتجاو ضئارفلا هذه ىد ؤاسو:هلوشرو هدبع كناو هنااا

 ناكو ةنجلا لخ د دفع مدار قادس ناىلونيحلسو هلآو هيلع تاَلَص هللا ل وسرلاَةف هريعل ىلا اعجار

 ماكناملواناكف هيلا اوعمتجاف هموقىلع مدق ىتح هلاَةع قاطاف هريعب ىلإ من نيترب دغاذ رعشا ! داحل-ر مايض

 نار ضي ال هللا وامهنامكلي ولاتف فتونملاو ماذملاو صربلاقتامامضاي هماولاتف ي زيلاوتاللاب سوهو +

 ناعفني الو

 ف حي نهم وقةكلجلرخا لجراذهنا لاقل ر وتلا, تنم !مل- وهل اوهيلعتلا لدا لوسرلاذفهّللا وسر

 ةبلمثن ماهضركبن دعسولا ثعب لاق سابعن ا نع بيرك نعش ون نديلولا ندم ىنثدح#« ٌناح-١نا

 هللال وسر لع لخد# كين دجسأ| بايىلع هريعب خاناف انيلعمدقف يس وهلاو هيلعلا لص هلال 530

 هيلع هللا لصدتلا لوسر لاف باطما دعوا لافهباعصا مم سلاج دجسملا قوهو م انو هل او هلع هللالم

 كسفن ىف فعن دجتالف ةلئسأا نشل ظاغمو كلئاسيادمشاب لاق من لاقدمحس لاقب ال دبعنبا اناس و هاو

 كش هللا كدب نئاك وهنم هلاوكلبق نم هلاو كملاهتلا كدشنا لاق كلا ددامعلس لاق ىىسفن.ىفدجا الياف

 هليعت 3 كلما داكدي نئاكوهنم هلاو كلبق نم هلإو كلا هللا كدشناف لا لاقمعن مب الإ لاق الو رانيا

 رف ركاذب لمج م مم موال لاقف نودع ابواب ”!ناكقلا دا داري الاونانو الا هذه ملخم ناواكش هكر شل 30

 ل دي "ل ناويش ١ ينافلاق غرفاذا ىح ابلبق ن ذاك ىلايفهدشلا اك ةضب رف لك دنع ه دشن اهلكمالسالا

 لامفهريعب ىلا امجار فرصن امه صقتاالو ديزاال هنعينتيمام بنتجاو ضئارفلا هذهىدؤ 0 ومدع

 ادإج الجر ماهض تاكو ةنم ا لخدب نيتصيفملاوذ قدصينا يلو نيخ ملسو هلاوهيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تاللا بسوهو ه.ملكتاملوا ناكفهيلاا وعمتجاف هموق ىلع مدق ىنح هلاقعقلطافو ريع ىلا منيل ٍريدغاذ رعشا

 الوسر



 «(كج»  «ىزالاباتكاط ١ «ه+» 2 «صخلتاعمكردتسلا#
 * هأج رخن لو ولم طر ىلع حيحص ثيدح

 نحر لادبعانن ثدوعنن رامبل باهولادبع ن دمحم انس ظفاحلا بوقعي نب دمج هللا دبع وا 4 ان دح ل

 دوعسمن هللادبعملا لجرءاجلا هبنانغ قلنوشلل هللا ديعنب نمحر لادبع نب مساقلان ع ىقتسلا هللا دبعو |

 هللا باتكريغ باتكا لاذع لاقف ةمليسم »ةءارقنم نؤرقاموهانهاهنا نم رلا دبعاتاانلاقف هنع هللا ىقرن|
 رادلايف مهنا هريغ هلال ىذلاو هللادبعابل اقفدعب هيلا ءاخ هذرق ءالس الاوتكف دينه لوس 5ك لاوتو ماا

 هللا دبع لاقف ةنعدللا ىضر نامعزامز يف كلذو 0 ةءا رقهيفافحصمل موعم ناو ةيلطسف فرق وورق

 محو هللادبع مل لاقف الجر نينا هاناق لعمان ن ب نحاس رادلاب طخ ىت> قاطنا ليخ بحاص ناكو ةظرقل

 مياقإشادم مهكر تف انملظ دق اناف هللا ىلا بوتناَولاقفهللا ل وسر ريغلوسرواىلاعتهللا ناقك رك لاما |

 هنار حرطاو همنع ب رضاف بهذا ةظ رمل هللادبع لاقف بوتنا ىناةخا وىنلا نبا مهسُن زن رغم ال مريسوأ

 ناللوبعر لآثأ ناووهءاجاذهنا لاقف ثيدحت ثدحم هللادبع اثنا ملعق هلعف تملعدقاهأ 1 هما رجح يفاأ

 ينادبشت لسوهلاو ا هللا لص هلا كوسر هللاتف لسو لاو هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا ةمليسمدنع نممأأ

 هرلغ هللا لصهتلال وسر ل لاقف لال وسر ةمليسم نا دهشن ملسو هلو هيلع هللا ص هللا لومرل لاقف هللا لوسرإ ْ

 *ب هاج رخل لو دانسالا حرص ثيدحاذه# لو سر لقال ناذثمو ةنسلا ترفس كتل لوسر كلن الولل ودل ١ اوأ.

 ةلاضق نب هدول خورفن ناب شان ىراشنالا 3 ايحندمش ان ىنتثلا بوقمين دما ديدس و! © اندح ف |[

 ليكي هللامف ةملسم لسودل 1و ةيلع 0 كانون ىلا لاقهنع هللا ىضر سنا نع كا

 هلأ د باع هنالك هللال وسر لاق مهلسرو ه لا تنم ملسو هلا وهيلعمتلا للص هللالوسرلاقف هللال وسر

 نانخ» نارق»

 *(6) اكي انعا تبرضل ل ثمال
 انهاه نا نمسرلا دبعابا الام دوغسمننا ىلا لجر ءاجلاق هنأ نع نمر لا دنع نب 2 *ىدوعسلا ل |
 مالسالا وف دمي هللالوشرزيفلوسروا هللا نناَجك راع تاتكأ ! هللا قيعلاقف ةيلسم قهوه نؤرماهوقأ

 كلذو ةمليسم ةءارق هيفافحضلل مهممزاو ةنلسم ةءارقىع نؤرقلز | دلايف مهنا هللا و لافقدعي هيلا ءاج هدرفإ

 نيناث هاناق لغتق أ مقنم دخاتقر ادلاب 1 قاطن اليخ تحاض ناكو ةظارفل هللادنع لامق نامع نئمزوف

 انمللع تقاناقمشلا ىلات وك اواتق للا لوشر ريغ لاوس وا هللا أن ريغ بانك (مكحنو للا دبغ محلل لاف الجاز
 ىةسأر حرطاو ةقنع ب رضا ةظرقللاقق بوتت ناىنا ةحاوتلا | مهسيل رريغ ماشلاىلا مريشو مهكر تق
 نيلوسرل ام ناو وَهَء اج اذهل ادق ثيدحم ثدح هللا دنع + قنامثل انفق هلعق تملع دق اها رايثاف همأ رجح
' 

 يف كدبشتا ملسو هل آو هيلع هللا لص هللا كوهر لل لاق لسوال "او هيلع هللا لص هللا نارتو لا ةمليسم كاع 2
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 دهثتةمليسم هللاقق ةمليسم لسودل "يلع لإ للص هللا لوسز ىنالاق نتا نع ناسحلاانن'ةلاضف ند“ كدي

 كتلتتل لوسر كلنا الول لسوهل اوهيلع هللا لحهنلا لوسر لاف هللا لوسر ةمليسم نا دهشن لاف هللال وسر
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 «(0ج)إ# - «قانلابتكذ "4.098 ١ «شيدنوم كردتلا)
 هيلع هللا لص هلال وشر «نااوبع هللا ىخر 8 نانع مسعم نع نكملاو ع نيسح نا نايفسنعماوعلان

 قيرظلا ضعب ركبوناانيبف ايل الع همساق تايلكلا ءالؤبت ىدانيزا هصأو هنعةتلا ىطر ا ملسو هل 1 و

 ملسو هللا اوهيلعهللا لص 21و سرها نظفاعزف ركبوا جر سولار اوةيلعهللا لض هللالوسرةقانءاغر عمسذأ

 1 يد اننا 000 رو ع 0 0 او هيلع ا 00 0 لعأ !ذأَو

 ١ قا 0-5 فتاك نمؤمالا طاع 3 الو ل تسل 0 لأ ماعلا دع ن "جمال

 : ( *هاجرخل لو دانسالا مص «ىدانفق رهو ا

 (الاق) ذاشمح نيىلعو قاحسا نبدجحا ركبوبا ( هانيدح )«ءادنلااذهحرشن يلع ء ةرع# ةناورلا ت تدضدقو )ف
 هنع هلا ىضو ايلعاتل اس لا() عين لنا ع قا دمملا قادتسا ونا ىثدح نايفسات'ى ديلا اني ءومن 0

 نمؤم م نقل ةنمؤمنسفتالا ةنملا لخدم ال مهرب تثعب تع لآ ةجطا يف تشعب تسي ىس ا

 هيدملا هنديعق 0 هلو هيلع هللا لص ىلا نيبو هس كيك ل مو اذه متةأعدمب مار !ادحسلا ف 00

 « هاجر لو نيخيشلا طرش مع 5 همر اف نبع نكيلن 1
 ل 0 ريكب ن سن وانترابللا دبع دمحا ان بوعي نب دم سابعلاوبا انيدج

 نيح لوقت مسو هلو هيل هلا لص هللا لوسر تعمس لاق هببانع دوعسمن ميعننب ةملس:نرع قراظنا

 لثع نالوغ وه (تاوايمل كوشن لس هو هل "او هبط لا لع نايل وسرواتكييبا ذكلا ةيليسم الوسر اج

 اذه + امك انغا تا رلاناالول هللاو مسؤولا او هيلع هللا لص هللا ل لاقف من الاقلوشام

 ثيدح ةصالخ ١١ ءا د .الا ىف زمحلاب عب .ا هيف ليقو )١(

 زكيابا خشب لسو هلو هيلع لا لصتلا لوسو ناس سابغ نا نع مسقم نع 2-0

 هللا لنص هللا :لوسز ةقانء اغرعمتم ذا قيرطلا نطعبن ركبوا انيبفايلع 0 الوم ىدانب نا هىصاو

 هسا دق باتكلاهيلا مقدف يغاذاف لسوهل اوه يلع هللا لص هللا لوس ردنا نظفاعزف ركبوا حرفن لسوف اوهيلعإ
 هلوسزو نيكرشللا نمير هللازا ىدانف قيرشتلا مان يف يع ماقف تايلكلا ل1 ءال ومب ىدان.نا ايلع راو مسوملا ىلع

 نمؤمالا ةنللا لخدب الونابرع تييلاب نفوطبالو كرشم ماعلادعب نجحال رهشا ةغبرا ضرالا يفاوحيسف
 عد انف ةريره و اماق جياذافا م ىذان . يعزاكف

 ميزاب لاق ةجحلا يف تقي "ئه يان ايلع ننأنس مي ُْ دبر نع ىنادنمملا قادساو ا ى دح 4 ةنيع نا د

 دعب مارأا دجسأ |يف رف اك و نم ؤم عمتجم الو ناب ىعثييل ب فوطي الو ةنمؤم سفاالا ةنلا لخ دب ال

 هل نكي م:نمو هيدم لل هتدهعق دبع لسوتهل اوةيلع هللا لص هللا لوسر نيدو هم براك نمو | دن مهماع

 *( مخ ) ريشا ةعبرا هلجاف دبع
 نيخ لسوهلاز اوهيلع هللا ليض هلال عمس 4 هتاّنع مييعن نب تنعقراط نيدعس ىنأ دح «قاحسانا 8 ١

 لسؤلا نا الول ساو لاقمنال منالاقف ل وقام لثمذال ىقلات اوال وه لال وضرو هءاتكل ة ةيلسم الور ه ءاخ

 لتمال 400



 « © جو» « ىزانلا ب اتك 2#« ه١ .. #  صيخلتلاعم كر دتسلا »
 هدحوتوعو هدحو شمع رذابا هللا حر لسو هلآو هيلعاللا لص لال وسر لاَ ر ذوبا هللاووه للا لوسرإ
 همالغو هنأ,رماىصوا توملا ه رضحاملف ةذب رلاىلا ر ذواريسو هتبرض نم ىهدلا برضف ه دحو ثعب و
 رذوا اذهاولوتف مك تيورع بكري وافق رطلا ةعراق ىلع ينامضف ينالمحا مث ينانفكو ينالسغاف تماذا

 0 يا اذاف هرب رسأطت مهب اكر تداكى تح هباوملع اف بكر ملطاف كلذك ه.اولمف تامايف

 هللا كير ف د لاذ 5 هنعهللا يضر دوعسمن !لبتاف ر ذيلا ةزانج ليقف اذهاماولاةف ةفوكسلا لها

 ىتح هسفن هيوف ل زنف هدحو ثعبب و هدحو توع و ه دحو يش. رذأبا هللا محرب ملسو هل او هيلع هللا ىلص

 * هأجرخم مل ودانسالا حبحص ثيدح | ذه# هنميلوامو هللادبعلوق نامعل رك ْذ ةئب دللا اوم دقايلف هنجا

 ليضف نب دم اننىله اكلارشلنن قاحساان' يقربلا ىسيع ندم نب دمجاانن يضاَعلا ل كنب ديا # اني دح 9

 هنع هللا ىضر يلع نعهتلًاسفامهنع هَل ىضررمم نبهللادبع ِتببالاق يبل ريم نبع يمج نعةصفح ىلانب ماس نع
 تب اذه ودجسملا يف لسو و هل او هيلع هللا لص هللا لوسر تبب اذه يلع نع كئدجا الا لاق مث ير يتاف

 كم لها ىلا ةءاربن اههنعهللا ىضر رمعو ركب ابا ثعب مسودل .اوهيلع هللا ليص هللا لوسر نا هنعاّللا ىضر يلع

 تيلعام كناو لاق لامويلات كيم ىذلا تاتكلإ تاع ركب اا اب يلعانا لاق اذه نمالاتف بكارب اههاذاف اًلطناف

 لاق هللا ل وسراب انلام الاف ةنيدملا يلا امهنع هللا ىطررمح د عجرو هببه ذف باتكلا لعذخاذ اريخ الا

 ريم نب ميج لع هيف لمجلا وذاش ثيدحاذهه «كنملجر وات نا الا كنع غايب لهنا ىل ليقنركلو ريخ الا يكلام

 * رشل نب قاحسا ىلع هدب و

 ذايعانت نالبس دايزنب ميهارإ انبيرمعلا بيبش نبلعنب نيسملاانن هبولابنب دما ندم ركبوا ينادح 9

 هتبرضنم سهدلا برضف هدحو ثعبر و هدحو توعو هدحو ىّتع رذأبا هللا مجر لاف رذ وا هللاو وه
 يب امضف ينالما مثينانفكو ينالسغاف تم اذاهم الغودت أسما ىصوا توما هرضحايف ةذيرلا ىلارذ واريسو

 يتحهلا ويلع اف بكر علطاف كلذ هءاولمذ تام الف رذونا اذه اولوقف مكبذورك بكريلواذ قيرطلا ةعراقدلع

 لهتس افرذ يناةزانج ليقف اذبه اماولاتِف ةفوكلا لها نم طهر يف دوعسم نبا اذاف هرب رسأطت مهبئاكر تداك

 مدحو توعو هدبحو ىثميرإابا هللاوحرب ٍليسوهلاو اوويلع هللا ىلبص هللال وسر قدد لاتفىب دوءبيمنيا

 لا سرا هيف( تلق) حيرحص هنجا تح هيف هلل هدجو ثعبو

 هتاف رمح نبات يبا لاق ىنللا ريمصنب عيمجنع ةصفح يىفانبملابنع ليضف نبااننىله اكلار شنب« قاحسا زف
 تِباذِه ودجسملا يف ف لسو هلو اوهيلع هللا لصفللا لوسر ترباذع يلعزع ِكئدحا الا اقم ين رهتناف ىلع نع

 نم الاف ب بك راها ذأ الاف كبر يلا ةءاربب رمت وركبأبا ثعب يلسودلاو او هيلع هلا لص هللا لوسر نا يلع

 باتكلا ا يلعمذخاف اريخالا تمام امهئلاو لاق ىلامو لاق كم ىذذلا باتكحلا تاه ركبابااب ىلعانا لا ا ذه
 ( تلق )قاحسا ىلع هدعبو عيمج يلعديف للا وذاش( تلق )4 ثيدملا ةنسدلاولا رو ركل وا مجرو هببهذف

 «انه عووضوملا دروب ملف
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 سس هد 0 َط
 4 هاري ةفرو



 ١ «0ج» + : مب ىتزانلا باتكإلا «٠ ١ > ..« ١ صيخلتلا مم كر دتسلا
 2+ تائضر ىلنلا حبجن ىلا نع ةحلط باني تةانايقما نع دعجلا ىنانب لاس نع ةداتق ن ء ىلا ىن علا
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 لوق ملسو هلا "اوهليلع هللا لص هللا ل وسر تعمسف فئاطلار صق يلسوهلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر عمان : اع

 كلوش ملسودل اوهيلع هللا لص هنلا ل ودشو تيفستسو اميين 0 يسوع

 واعر ةمايقلاءونازون هلت ناك مالسالا ىف ةبيش باش نمو رز+ لدعوهف هللا ليبس يف حسن ىر نما :

 تقتعا ةملسم ةأرصا اعاو رانلا نمدنم مظعب ع لك ءافو هماظع نم مظع لك ل عاج هللا ناف |اسم الجر قتع

 *:هاجر خلو لاعبي *«رانلا نم اهررخ ماظعنم مظعلك ءافواعما اطعم مظعلكل لعاجهللا نافةملسم ةأرصا

 ورمتت عمسلاق نجرلا دبع دوادانن ميهاربا ن «لسمانث زب زيزعلادبعن لعبنا قاحسا نئركبوا « اندح »

 رهتعا ع وهل اوهيلع هللا لص هلا ا امهلع هللا سر لاكي ءعذم 6 نع ثدح راند نا

 | ثيدح اذه «هتجح عم ىلا ةعبارلاو ا رعللا نم ةثل اثلاو ل باق ن + ءاشلل] صوتت لان رع هع عبرا

 * هاجر ملو دانسالا حي حو 0

 د , زي ينادحلاةقاحسان ا نع ريكب نب سنودانم را ايلا ديعنب دمحأ 3 بوق نب دم سابملاونا # اننا دح 9

 / ولع والم ها لو رزان 01 هنعةللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعيظر لا مك ل نءنايفسنا

 ريخ هسيف كي نا هوعد لوتبف نالف فاخت هلا لوسرإي نولوتبف لجرلا فات لا الزاب كريو لظأت

 لاف مراسل و رذوا فاخم هللا لو سراي لبق ىتح هنم هللا م كيرا اهلل كار : كني ناو عب هللا هتحليسف

 ا كسا را ديف كل ةريغ كل ناو كيبل هتحليفريخ هيفا هوع دملسو هاردي لام هالو سر

 هللالوسر عبتب جرفت ه هريظ لع هلمقيسهعاتم ذخلا هيلعأطبا ايلف هيلع ًأظباف هريس لع هنع هللا نمور ارو

 : دو او اخو او د و فازم كالوس 4 وايشام لسو هلو هيلع هللا لص

 اولاقءوتلا 'هلمأت ايفر ذابا ع نك لس وهل او هيلع هللا لك هللا ل وسر لاف قير طلا ىلع ىثمي لجر اذه هللالو -رايلاَقف

 هللا لوسراب 9

 هللا لص هللا ل وسرعم ان رصاح لاق ىماسلا حب ىلا نع نادعم نع دعجلا ىنان . ملاس نع ةداتق نع « ماثه

 : * مص «ثيدحلا ةنملا ىف ةجرد هلف مهسب غلب نم لوقي هتعمسف فئاطلا رصق ملسو هل اوهيلع

 ردتعا سو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا سابع نع ةَمْركَع نع راثيد نورمع انن راطعلا 6 دو اد )ف

 7 رعص# هتجح عم ىتلا ةعبارلاو ةنا رجلا ترمةثلاثلاو لباقْنص ءاضتلاةرمعو ةيسدحلا ةر «ةرم عبرا

 لال وسر زاس امل لاق دوعسم نبا نع ضرَقلا سكن دم نع نر ايم نب ديزب ىنث دح « قاحسا نا »

 أمودد لوقف نالف فاخت هلال وسر اب نولوقيف لجرلا فلخت لازيال لعج كوبت" ىلا لسو 4 او هيلع الم

 0000 ا ل ماو اوتو يك

 هللا لد هللا لوسر عبت, جرفل ه هربظ لع هعاتم دخلا هيلع أطبا الف هريمب ىلع رذ وبا مولتف هريعب هب أطبا و رْذ وا

 فا لوسراب لاقفرظان رظنو هلؤانم ضم يف ملسو هلو هيلا لص هللا لوسر لرثو ارشام ملسو آو هيلع

 هللا ل وسراي اولاقموقلا هلمأت ايف رخ ابا نك ملسو هل'او هيلع هللالص هللالوسرلاقف قرطلا ىلع يشع لجر | ده
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 <«( جل « ىزاثملا ب اتكؤ» > « و9 « ضيخلتلا عم ك ردتسلا لف

 ل بهذا لاّمف ىملسالا دردح ىلا نب نمحرلا دبع ثعب للسو هل اوهيلع 0

 هللا لص هنا وسر لاقفريملا :هربخافلبقامت نيمويوا امو مريف ثكحف لخ دف مهملع نما ل

 ,ىبانبا لاّمف دردح يبا نابذكح رم لاف دردح ىلا ن ,!لوقام عم .ناالا باطحلا نيرمعل لسو هلااو هيلع

 لاف دردح ىنا نبا لوقي ام عمسنالا تا ع :مريخ وه نم تبذك اعرف ىتذك نادردح

 هللا لص هللا لونسر تسب مث لجون علال دهفال ارم تنيك دق سو هل او هسيلع هللا سهلا لوسر

 دم ا ايصغالاقف ام ع دبع نوم اهحلصي اموعرد ة 4ك اماعا ردا 2 أسفةنما ن.ناوفصيلا لسودلاو اوهيلع

 حي « ارث اس مدبومل او هيي هلل لبا لودر جرش مث كيلا | مدؤن ىتح ةء ومضم ةءراعلب لاقأ

 (0)« هاجر خلو دانسالا
 هه

 ىنادح رفعج نب ليغمسا 00 مصيخل درب دش 9 ةنوأعم نب زيزعلادبعانت يزحسلا ديحان اعد 3 اكد ِ

 بحاص هع هللا ىكر لهاب الا مال سس ىلأ 0 2 قدشالا ىدوحو ناماسن 6 ثراحلانب نمر لادبع أ

 سودل اوهياع هللا لص هللا ل وسر ذخالاق ةنعدنلا ىضر ال , ةدابعنعرسوهل ار اوهيلع هللا لص الوش

 سآلاو نجا الا هر دوا مب تا اا دع للفلك ى انلا | ماي لاق متيم بنج نم ةريو نينح مو

 تايهياف هللا لم مس ف د امل ابكيلعو 3 هم ايقلاموب هلها لعرأع هنا لولغلاو كأياو طريملاوظ يملا اوداف جيلع دود

 يوقدريل لوقو لافنالا» ركب لسوهلااو اوهيلغ هللا لص هللا ل وسر ناك و لاف ةلاو محلا هن هنهللا بهذي ا 51

 ماشهن ذا 2 ءماشروصنمنن د“ نب نحرلادب 35 دادغبب دهازلاهللادع ندمان ب نع ورغوا 5 مرد هش /

 5 هلوط, جرخم ىزاغملا واريشلا تك نك قف !فرييلا اذه كاملا رصتخا 00

 نمر لا دبع ثعب ملسو هل .اوهيلعةللا لصةللا لوسر رعب عم عمدس الف ءانءالاو 8ع ايتلاؤلا ومالا اسوماسو هلعاأو هيلع :

 نيءونوا امو مهيف ثكف لخ دف مهملعن 24 ماع ىتح مولان لخداف بهذا لاف ىلسالا دردحىنا نبا ْ

 رم لاف ذردح ىنأ نبا لوةام عمسالارمعل 1 او هلع هللا لص هللال وسر لاةفهرن هش 5 ريخاف لبقا م ١

 هللالوسرأب م لامه ىنمريخ وه نم تن دكح اعرف رض سك نافؤدع ىبا نا لاف دردح ىنان ابنكأ

 ثمب م هّلاشلا دهف الاضرمتاب ت كدت لسودل آو هيلعشا لص هتلالوسر لاقق در ,ديح ىف ن .!لوعامعسنالا|

 انصغنا لام | 0 ا ودم دج يل ا
 « ميص# ارثا س ملسو هلو هيلعتلا لبص هللا لوسز جرخ مث ام دؤن ىتح ةيومضم ةءراع ل الاقدم نأ

 ريعب تدخن نم ةربارو ,نيلخ موا ملسو هل او هيلع هللا للص هللا لوسر ذخا لاق تماصلا نب * ةدانع ن هع فا

 طيخللا اوداف مكيلع دو ةرم نيخلاو نجلا الا هذه ر دق مكيلع هللا ءافا امتى .لحم.ال هان نس انلا اهعا انلاق م

 نإ امو نمي هلا ل ليس اما تي ملا نيب لمريم لال أل لاو طبل ش

 نانسنب ئسيغ هاور * مب ةيعضلع نيتمؤلا يوق دريل لوق و لاشالا هرك هج ناو لاو م للا هن هللا بهذت |

 * ةداع نكذل الش نا لع رع ْ

 4 لآ م 11 3 9
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 هبييلع

 و هلاو
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 400ج 4« ىزاتلا باتكإ9» 03١ «هط «ضيغلتاعم كردشسلا»
 «ديدقلا لك اتناك شرق كرم ةأسما نباانااعاف كنلع نوهرلسوهل هيلع هللا لص ىنلالاقف ةدعرلا هذخاف

 # ءابنرتجلو نيعبشلا طرش ىلع حيحص ثردحاده

 نزع ىملسالا ىصاعنب هتلادبع انثرمتنب نامعانم م ركمو نينا انم دادغب هيقفلانالس نيدمحا# اندح ف

 رشعمأي لاف راصنالا نينح مول م 2200 او هيلع هلل لص ةنبآ ل ونسو بد.لاق 5 قضرراج ن .ءردكتملا نبدمج

 تانج مكلخ دب هلوسرولاو هللا نكرم وناولبقا لاق هللا لوسراب انماو .تنا انيباب كيبله وجاف راصنالا

 أ «نيك رشملاهللا مزه ىتحنولتاق م كامت :ةبكبك هناوقدحا 5201116 :الا اهتم وم يرجي

 * اسرق و دانسالا ميدحص ثردح اذهأ'

 قاحسا نن ليعمسا انث قاحسا نب دمحا ركبوا( هانذح ) ىذلا ةلاظف كرابلا ثيدح  هدهاشو 9

 نينح مو قتلا لاقهنع تاوضر كلام نب .سنا نع نسملا ان ةلاضف نب كرابم ان برح نب ناهلسانت ىضاقلا

 لاف راصنالا مل_سودل :اوهيلع هلا قاض ُهَللال وسر ٍتدنف نرربدما ولوفلاتقلا دتشاوةنب دل] لهلو كم لها

 ثيدح اذه# مييلع هللا تف ىتحاولتاق< مهسؤر اوسكنف انثجنلاوكيلاا ولافهَللا كوييرنالا قيلطللب نعنماب

 * هاج رخو دانببالا يحص

 ىتادح لاق قاحسا نبا نع ريكي نب راسل دبع نب دمحا انب بوقع نب دمح سابعلا ونا 4 انيدج

 هللا ليص هللا لوسر نا امهنعهللا ئذر هللا دبع نير باج هسا نع رباجن, :رمرلا ديعنع ةداتقنب رمتنب , مصأع

 نمو مشجو رصن ىنب نم ىرصنلا ف وع نب كلام عجج ةكم حنتق نم غرف ا نينح ىلا راس للسو هلاو هيلع

 فالحالامبعم تءزواو اعزب فوع نب مصاعنبو رمت ىنب نم اسانو لالهىنب نم عازواو ل نب دعس

 ءانبالاو ءاسنلاو لاومالا عم راسو لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسرولا مم راس مث كلام ونبو في نم

 ايف
 ١ ( م خ) دب دقلا لك ١ تناك أسما نبا انا .امعاف كيلع توهلاَف ةدعرلا هن ذخاف
 نينحمو لسودل او هيلع هللا ليصدلا لوسر ب ذب لاق رباج نع ردكنملان ا أ نع ىملسالا صاعنب # هللا دبع 9:

 هلوسسر ىلاو هللا ىلا مكهوجواولبقا لاق هللا ل وسرابانماو تنا انياب كيبل هوداجاف راصن الا رشعمايلامفراصن الا

 ق0 واخ مهي نم كا ةيكيك ب رغد ىتحننينح مهل واوابقاف راهم الا اهتمت تزن ككرمت تانج: مكملع دب

 * حرص » نيكرشللا هللا مزه

 يدا الو لكلا تار ةياز ماد لاو بقال ينا نع نسما انب ةلاضفنب © كرام »
 انئج هللا و كيبا اولاقف هللا لوسرانا نيملسملا ريشممإب لاف راصنالا لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر ب دنف

 * حيمج « مهيلع هلا حتف قحاولناقمثمهسةراوسكتت
 لسو 4 هلاو هيلع هللا لص هللالوسرنا هبا نع رباجنب نمحر لا دبع نعرمتنب مصأع يأ دح# قاحسا نبا »

 لاله ىنمعا ذو او ركبن دعس نمو ميد ىب نم م ىرصنلا فوع نب تاناع مج نيحملا راسامل

 هللا لص هللا ل وسر ىلإ مهبراس م "كلام وو فيقب ىرم فالخالا مهعم تع زواو صاع يب نم !سانو

 هلع 4#



 ذهن تنس سب نحنا سل ل بع انننف

 20010111111 ااا هتف

 *00جط ١ «ىزاتلاباتكإل 0 «ه» ١ «ضختا مكر دتلاولا
 # هاج رخ / 1و مللت ط رش ىلبعحيبيوص ثردحاده# ليل سانلايف ةنامالا نا هتلاوف

 برح نب ناملس انن سرر دان , دمج ماحونا انن ىسسوطلا بوبا نب نسما ني نيسحلا هللا دبع وبا ان دح لذ

 رعد تيل هنم عمسنف هاقالا ىحوه ةبالقوبا ىللاق من ةماس نورت نه ةنالقوبا انث بوبا انن دن زب دامج ان

 مغري ي نولوقيف سانلل امور الا اذهام مهلأسنف نابكرلا انن دحتف سانا رمعاانك لاق تيب دحلاب ىث ده

 ناف هو رظنا ن ىلوقب و جتنا اهم السب مولت برعلا ثناكو اذكو اذكه يلاىحوا هللا ناو هلس تالت تاو

 مدقق لسو هل آو هيلع هللا لصةتلا لوسروملا مهمالساب موق لكر داب حتفلا ةمقو دب ناك |هف هوق دصف ينوبف ربل

 ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع نم مكتتج لاقف هانيقلتف هدنعنم ءاج من | نكد انك دنع ماقاف

 او دج مقاورظنفان ارق مرثكا مكم يلو كدحا ن ذؤيلف ةالصلا ترضح اذاف | ذكو ١ ذكي كمي هناواقح

 لوقتلاةلعيلدرب تصلفت تادجسا| ذاف ل بضا ثناككن ينس ثسوا نيس: عبس نبااناو نوم دّقف نم يشل

 تحرفاف ةعبسوا مار ذةتسل نم .ىملا تادقعم نم(١)ةدقعمتيسكفلاق مكتراق ك كسا انعاوطغ ىلا نم ةأرمعا

 * هل وطب هتج عطا رسط تزاو ناماس نعش دحلا اذه ىراتبلا ىوردق كل ذ,ىحرفك ءىشد :

 نعن املس رفعجانب يب دقملا رك ىنا |نب هللادبع 5 راب الا لعن, دمحا اننىزجتسلا دما نب جاع د ين ربخا «

 هلحر ىلع هنقذو جتنا موي ةكم لسسو هل او هيلع هللا ص هللا ل ويمز لج حلا هنع هللا ىطر سنا نع ناب

 *« هاجرخم م موزتم طرق كك عزم كندتخ ا ذخ ءامج

 زفعجاتب ثراملا ىفائب ليعمسا ا" دعاصن دم نيدمحا سارملاوباانن هنولابن دمحا ن دمج رك وا انادح ل»

 ميتفلا مون مودل اوهيلع هللا لص ىبنلاوك الجنا دوعسم ىانع سبق نعدلاخ ىنان ديلا نوعنبا

 دارلالا ا اا لا )0(

 * ليلقل سانلا ف ةنامإلا نا هللا وف كقوط

 لاّقف اريتيقاف هنم عمستف هاتلتالايحوه ةءالقوا ىل لاقمأ ةماسنب ورم نع ةنالق يلا نع * بوا »

 اديك لا ىو اوةلسرا هانا معزي يف نولويف سانللام ورسمالا اذهام ملأسف نابكرا انبدحيف سانلا زمانك

 مدفلا ةعقودعب ٍناك الف هوقدصف ين وهفرهظناف هورظنا نولوشو متنلا اعمالساب مول برعلا تناكو اذكو

 هانيقلتف هدنعنم ءاجمب اذكو اذك ا م لو .اوهيلعللا لص هللاكوسرولا م مهمالسأب موقلكرداب

 نْدؤِيلف ةالصلات رضح اذاف اذكواذكب كاي هناوابع 0 .اوهيلع هللا لص ع 0

 لصا تنكو نين ت سوا عبسنإااناو ينومدّقف ينمان اقر كا اودجيط اورظنف ان ارق مرثكا ممْؤيلو مدحا

 نم ةدقعم تبيكف لاق «كراق تسا انعاوطغن ىلا _نرنم ةأما همس طرد

 ه«هضعب ىراخبلا جرخا# كلذ. ىحرِ ؛ىشب تحرف افةعبسوا مثار ةتس نما تادّقعم

 هل اوهيلع هللا لصاللال وسر لخ دلاق سا نع تبانن ل ناماعاو لسان لالا ١10 4 ةاردصلا

 «امشختم هلخز لع هنق ذو متنا موي ةكملسو

 وينام . ةضفاعل» لا ليص ىلا الج نا دولبصياوع نع س:ثنك كسلا فوغ سا

١ 

 اوفا -

 تح



  0 0اا 1 ١

 ين هنعدللا ىذر هف 7 ل

 «(0ج »8 0 « ىزانلا باتكؤ «: 32« صيخللاممكردتسلا »

 ن نامء ىلا رف ةكم لسوهل .اوهيلعللا لص هللا لوسر اخد الف هلال زامل ثملزاسلاق نمو ”ىش هيلاحوب لو

 هلو هيلعهللا لصَشا لوسر هنىلا 1 + 3كم لها نامطا ىح ه دنع هبينف ةعاضرلا نم هاخاناكو هنعاللا ىضر نافع

 نسا ملسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر نا نيب اتكلا ىف ةءاورل | ت تع دق ( كاحلا لاق ) نماتساف م و

 نافعن 12 نيم ؤاطرعما لتقط يف رظن قرف لطخ نب دبا دبعو دعس: هللا دبع لاح ابق

 هيلع هللا لص ىنلا َن تارع ناكام هرط نه ناك ترا ىلا او صم هيلع دعس نب مانع تايانج و هنع هللاىضر

 « هن فرعا ناك مل-وهل آو و

 بع الاف قاحسا نبا نع ريكب نب سن ولانن رابجلا دبعن. دمجا © تاركين ندم سابملا وبا 4 انئدح ل
 يراك اك. كرات بع فا ىسر قيرفصلا ركبيفا تنس هاهسل نع هنلاديعن دابع هبا نعرت رلانب هفادبع ندابع
 ىاهدلو رْبصا تناكودل ةنالةف احقوالاقىوطاذ مس وهلا و «يلعهشلا [ضص هللا لوسر.لزيو متتفلاماع

 تراواعمتحاو اوسىرا تلاقنيرئاذام ةينن ىا لاَعفهيلع هلت فرش افهرصب فكدقو سيبقيلا لعيب يف رشا ةيند

 نشتادق داوسلا ىوا تلاق نراذام لاقمت ةيناب ليخلا كلت لاقف البقم داوسلاكاذ ىدد نيب ىربس الجر

 قرولطاّمض ىف ناكو حطب الاىلاهن تطيهاؤا حاير س تجرقع ىتبب ىلإ يبيعرساف ليلا تيفو واذالاتف
 ركحب وبا جرخ دجسملا لسو هل اوهيلع هللا ىبص هللا لوسو لخد اهفابتنع نمناسفا هعطتقاف قرو نمامل
 قحهتيب يف خيشلا تك اله لاق مس وهل آو هيلع هللا لص هللالوسر هارالف هدوقتهساب ءاج تح هنع هللا يضر

 .هبيلع هللا صّللا لوسر حسممن هيد نيب هسلجافهيلا ىشعنا نمقحا هللا لوسراب كيلاوهىشعلاتف هئيجا
 قوط مالسالاو هللا دشنا لاَمف هتخاديس ذخافهنع هللا ىضر ركبوباماق مسار اسالاق ووردص سولو و

 كقوط ىبستحا ةيخا ايلامفدحاهب ءاج .انوىتخا قوطمالسالاو هللا ذهبا ةياثلالةمدحا هنءاجام هلا وف ىتخا

 هللاوف

 «يانايع ىلارف ةكم سو هل اوديلع هللا لص هللال وسر لخداهف ةيآلا يملا حول ويلا يحوا لاقوا ايذك

 »هل نم انسان كملها ناطا تح هدنع هبيغف ةعامطرلا نم

 كالوس لوو ستتفلام اع تاك املتلاق ءامسا نعهبا نعريبرلا نب هللا دبعنب دابعز ىيحانت « ق قاحسان ا

 يحدقو سقيا لع بيف رشا ةينبىا هدلو رغصا تناكو هل ةنيالا ةفاديقوبالاق ىوطاذ اسوم اوهنلع ا

 البقم داوسلاكلذ ىدد نوب ىرتسالجر ىراواعمتجم اداوس ىرا ت تلاقن راذام ةيننيالاّف هيعهن تفرش
 تب ىلا يف يعرساف ليحل تمفد هللاو اذ!ٍلاَمْف رشتب .ادق داوسلا ئرات تلاقن رئاذام لاقم ةناب ليلا كلل |

 اهقنعنم ناسفا هعطتقاف قرونم اهل قوط اهفنع يف ناججو حطب ؛الا يلاهب تطبه اذا يت اعب ريس تجرأ

 هللا لص هللال وسر هارالف هدوق هيابءاج ىتح ركبوا جرخ دجسملااسوهل او هيلع هلا لص 0 لخدالف

 هيبلاىشع نا نمقحا هللالوسرإب كيلا ىثشعوهلاتف ياو هت يف خيشلا كر الهلاق لينا هو هيلع

 ٍدخاف ركحن وا 1 اق أ مسافرا مسارلاقو هردص لسودأ ١ اوهيلع هللا لص هلال وبر ا ند هسلجاف

 يبستحا ةيخايلافدحا هب ءاجأ م اه ةياثلالاق ماعاع هب ءاجام ا يجبازرط العالول هللابدعيلا نمد هتجاديب

 ثتاقرط



 ب نتي تعيس 62 فهدا

 نويت 4 نودبلا ا هيل 0

 0015 ا أذ  ذ ذ 1 1 12 2 2 ز 2ز2 2 2ز 2 ز 2 ز2ز 2 12 2 ز 2 2ز2 ذ 2 ز

 «(0جط» «ىزانلاباتكط ١ « 9 «صشلتلا عم كر دتسلا ف
 لماع مافن وةميلخ امهتعضراةعاضرلا نم خخ لدي وهلاو هيلع هللا لص هللا كوسر وخا ثراملانب نايفس واو

 هنديصقت هنع هللا طر تناننت ناس هناج ناعع ةرص ريغ هاحه وةحيبق تالماعع لس 2 او هلعللا لص ىنلا

 «اهفلوق وق ىلا

 ءا ملا كاذ يف هللا دنعو * هنع تبجاف ادم توجه

 هنعهللا ىضر تبان ناسح ناكدقوىلاعتةللا همحر مس حيحصلا ثيدحلا يدعي رخم اهلوطب ةديصقلاو ثءدحملا|

 « هلزذابالف هوجعم نا مسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسرنذاتتسا

 ىنادح ةبيشىلا نب ناهنع ان ثعشالا نبناملس دوادوا اني دا دغبب ديقفلا نالس نب دمحا ركبوبا < انندج »

 ًابتخاةكممتتف مو ناكامل لاق دعس نع دعس نب بعصم نع قفديبلا معزلاق رصن ن ظابسا انن لضفلا نب دعك

 لجر جيف ناكاما لاق هءاعصا ىلع لبقا مان الث هيلا رظنف هسأر مفرف هللا دبع عياب هلال وسز اي كايتو لبق

 *هأح 3 0 ١-0 57 ةنئاخ هيسيحلا اللا كايد ا
1 

 * هاجرخلو ىراخبلا طرش ىلع يمص هيلو مل اويل هللا نم هللا لاوسمر مزاجي هنع لا ي 2

 ملسوهل اوةيلع هللا لص هللا لوسر برض (درطم لك تدرط نرم) لسومل او هيلع هللا لبص هللا لوسر دشناايف |
 «() هزتمك ىتذرط تالق هردسف
 دعس نب ّتاد.عاتتخا حيتنلا مو ناك اللاق دعس نع دعس نب بعصم نع ىديلاعز لاق رصن نب #« طايساو»

 هيلارظنف هللا دبعمنإب هللالوسر ايلاقق ملسوهلاو اودهيلع هللا لص ىنلا ىلع هفقوا هن ءانكل نامعدنع حرسىلانبا

 اولاتق هلتفيق هنع يده تففكيق ١ ار نيحاذهولا م هيفي لع رالف :ناكاس لانك ذا مص ىلع لبقامامالثأ

 «(م) نيعالا ةن ةيئافل هلز وكنا ينل ينبنسال هنالاقف كنيسإانيلا تامؤاالا كسفنىام ىردن ام هللالوسرانأ
 لسوف اوهنلع هللا لص هللالوسرل تب حرس انبا ناك لاق سابعنب | نغةم ركع م ء# ىوحتلادب زب 0

 هللاو هيلع هللا للص ىنلا هراجاف نامتع هلزا جتساف لتقتنا لسوهل اوهسيلع هللا ىل هلال وسر هنرصاق ر افكلابق داق

 «(خ)لبستو ظ
 هللا ىلع ىنرتفا نم لظا . :سمو حرسفلا نب هللادبع ىف تارن لاق دعس ن ليبح رش ىتثدح « قاحسا نا »

 : هل او هيلع هللا للص يبنلا ىلع هفقوا تح هن ءاخج هنع هللا ىضر نافعنب قامع دنع حرس ىانب دمسنب هللا دبع

 -أ تأمواالاك سفن يفام هللا ل وسرايىردبأم اولاقف هلتقيف هتعب نعىدد تفك ى ارنيج ! ذه ىلا موه ديشرأ

 . | ىتثادح لاق قاحسا نا نع ريكب نب سنوب ان د اللا دبع نب دما انت بوقعي نب دم سابعلاو ا # انندخ |

 يلا يجوا لاقوا ام ذك هللا لع ىرتفا نمم لظا فن مو حرس ىنا نب هللا دبع ىف تلزيلاق دعس ن لتيحرشأ

 راجتسا
 نإ

 - دع هلع ا دنع ءءء هللا دبع



 «(0جإ» ١> #«ىتانلاباتكإب  ««ط ١> «سصيشتاومكزدتسلا»
 كلذ غلب اهف اءوجوأ اشطغ تومي ىتح ضرالا ىف نيهذتل م ذه نبا اادن هك وتتحاال وا ملَسو هاو هيلع

 ناكامم هزاذتعاو هم السا يف هلوق نايفسوا هدشناف هيلع الخدف امل قر لس و هلو هيلع هللا لص اكونسرا

 * رعش )ف لاف هيفئضم أ
 دمه ليخ تالل | ليخ بلغتل * ةءار لج | موب ين | ك رمعل

 ىدتهاو يدها قلما ناوا اذبف“ * هليل لظا: ترا ريملا لع دمل اكل

 ىدعواف ىدنع كلت فيقثل لقو مكل انتق دم را"ال تيل ل سقف

 ذرطم لك تدرط نم هللا ىلا * ىنلد و يسن ريغد اه ينا ده

 « ىضمامم هرا ذتعاو همالسا يف نايفسي لا داشنا# ....

 * دش نع اذه اج اعين رس رفا

 مب ل رم بسع م
 ظف ال تسل و مهيضةزال دمرا

 0 !نماعلانئذلا شيما يف تنكاف

 دمحل ستنا لولو ىئداو

 دنف وليا راذ تناك ناز

 دعقم لك ىف ده ا ملام موقلا مم

 ىدبالو يناسل ريخ نع لكالو
 دذ رس و ماهس نم تءاج عباوب *  ةدنع. دالل'“ ترم-ت ءاج لنابق

 ددعق ريغ "ىلا يمس مكل ىبسيس 95 مثمنا متج رخا يذلا ناو

 لل لص هللا لوسر. بريض#دنرطم لك تدنرط نم هللا ىلا ة راسو هلاوهيلعسا لص هللا ل وسر دشنا  الفلاق ال:

 ْ 0 ا ا

 هاج رخو مونملسم طرش ىلغ حبحص ثيدح اذه» راجنلا نب ._:رم اهلاوخروزت ىهوع اون الاب لسوهلااو هيلع

 نايفسواو

 هيلعالخدف امل قرف ملسو م هللا لص هللا نلاهسو كلذغلبف اعوجواشطع اتلوهّح ضرالايف نيهذنلم

 لاقف هراذتعاو هلوق نائمَسونا هدشنافأ“

 قعر عر اللا لع باغتلا ةبار لما مو ىن ا كريما

 هليل لظا تا ريملا ادم ال

 مكلاتق ديراال فيقثل لتقف
 ىنل داو ئش ريغ د اه:يت' ده

 ندوه

 : طبق والاب نم اكن ءاس لقلبف
 متمشش و متجج رخا ىءذلا ناو
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 ى دتهاو ىدها قكطاناوا | ذبف

 ى دعوافي دنع كلت فيّقثل لقو

 درطم لك تد نط ند:ةللا ىلا

 9 نرع ادهاج اع رس رفا: انتط تيتا 1 نلكالاو ىعداو

 تشو مل ىأز اذ ناك ناو * "8| وعن لقت “ملا نم ةنصع مث

 دمتم لكيف دها: ملام موقلا مص 8 ظفالب تسلاو مهيض زال ديزا

 ىدن-ال“و يقاتل ريغ نع لك“ال-و :«٠ ارتاهغلائذلانسيحلا يفثنكاف

 دبذ رس و ماس نم ءاج عباوت

 دادعق ريغ ىرما يمس.<ل ىهسيد

6012 



 «(8) جط «١ ١.. يزانلاباتكظ .. ١ 2: « ١ « صيخلتلا مم كردتسملا ل9
 ورمي سما بركلا:ناكم ىلا وهن ايلف !عتلاىضز نميو:ركيوبا مهيفو لب السلا ثا ذ ةو غق”ساسلا ْ

 لا لوسر هلمعتسن مل هلا مريخاو هنع هللا ىضر ركبوا هاهق هنم لاب برا موريع بضنف ارا اوروتال نا

 1 ذا الإ حفص تبدا اذه» هم هنا يمد رم هع دين نويل 10000 ودل او هيلع ّفالص

 * ماجرخم ملو

 ْن دم نع يرازففلا السا ل درج هيد امو ان ىدرلا زيخنلا نينه . دمر ككوا « يندح ل»

 ةرشع ثالثل حفلا ناكل اق ايهنع هللا ىضر سابعنب نع هللا دبع نب هللا ديبع ن نع ىرهزلا نرع ةصقحىلا

 0 ناضمر سد

 ىنثدح لاق قاحسا نبا نع ريكب نب.سن وبان رانبجلادبع نب دمحا انب بود ندم سابملا سا م انن دح

 هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر ىضملاق اههنع هللا ضر سابعن | نع ةبتعن ملل هيعنب هللا كينع نع ىرهزلا

 يفو ةنس زم تفلاو ميلبب بيف نييلا لا نم فال ١ ةرشع ىف ناربظلارم لن ىتح حتتفلا ماع هبادصاو لسو

 هنع فل لف راصنالاو نورجابملا ٍلسو هل آو هيلع هللا !يص هللالوبسر عم بعواو مالساو د دع لئابقلا 0

 وهام تا سي راحل ل احب يرام تيم دقو دحا مهنم

 لسوهلا و هيلع هللا لص. هللا لور امل دق ةريغملا نب ةيما ىنا نب هلا دبعو ثراحلا نب نابفس وا تاكو عئاص

 نباو كمنا هال وسراب ِتلاَيف ةيبلس ما هتمكف هيلع لوخ دلا اسيئلف ةدما و كم نيب ايف بابقبلا ةيث

 كك ىلا ىذلا وف يرهصو 8 ىن رع كتبف ىمبنا اما هيف ىل ةجاجال لاَمِف كربصو كتم

 هلا لص هللا لوبسر نئذأيل هللاو ُلاَعف هل نبا ثراحلان . تايفسفا عمو كلذي اههيلا ربملا جرخ ايف الف لاق ام

 ممورمت ب ضعفاران اوروننالن او رمع ميسا برملا ناكم ىلا اوهننا الف رمصو ركجب وا مهفو لسالسلا تاذ
 برحلاب +مليلالا كيلع لسومل .اوديلع يلا لص هلال وسر هلممتس مل هنا هربخاو ركبوا هامش هنم لان 7

 *# مدبحص # رم هتءادبف

 تاخةليل ةرشع ثالثل جتنفلا ناك لاق سابعنب نو هللاولبعنيللا ديبع نعي سهرلا نعةيصفح,ىنا نب 4 دمج وف |
 *لاضمر رهش نم

 هل اوهيلع هللا لصهتِبا ل وسر ىضمِلاق سابعنبا نع هللادبعنب هللا دييع رعى هلا ينثدج © قاحسانب اد

 لكفو ة ةنم ص تفلاو مياس تعبييف نيملسملا ن هيف الإ ةريثجيف نا نامل نع حتتفلاماع هءاعصاو سو

 كيمرتعل فاض لذ راضنإلاو نورجامملا ملسوملار اوه لعدتلا صولا لوسر عم بعواو مالساوددع لئابقلا

 هيلع هللا لض للا لوبسر ايقلدق ةريغلانب ةيماينان هللادبعو ثراملا نب نايس وا ناكجو شيرفىلع رابخالا

 كمين ا هللا لوسز ابِتلاَمف ةملسما هتملكف هيلعلوخ دلا اسْملاف ةندلاو 1كم نوامف تالا ةينث لس وهلاو

 كيلا يذلاوعف ىرهصو قبنااماو ىنم عك تهف يحن اااما !مهفىل ةجاحال ٍلاَبف كر بصو كتمناو

 اده ينبادم نذخ .الوا هلال وسر نذايل َساوِلاَم هلنا 0 عمو كلن اعيلاربخلا جرخ ايفلاق ام
 22 اد

 عدا اهلا كبل الإ 2



 0 امة ةهأ

 نإ ع5 5

 52 . 4 قزاتلا باتكاو + « 09 1 4 نمجلتلا عم كو عسل )9
 ةحاور أ دبغ ىلع يما لاقامبع هه ىضزأ ريشن .نب نامعتلا نع يبعشلا نع. نيدح: نعارثبعانم قعش همشالا

 ْ ىل لقال ائيش تلقامقافانيح لاف هيلع د دمت اذكاو اذكأو هايخا اوبن ة مع ةتخنا تلف هْنع هللا د

 0 ع ماجر ا

 نع دقلاخ يبان ليعمسا نع ريكبنب'س وا رابجلا ديعنب دمحا ان بوقعي نب دمج سابعلا ىنا 4 اننا دح

 يد ىف يقباف فايسا ةمست ةءوم مو ىدءىف قدا دقل لوق ديلولان .دلان هيتس م زاحىبانب نمي

 ْ هداج نم لو نيخيشلا طرش ىلع جيم تيب دحاذه ه ةيلاع ةحيقصالا |

 هيلع هللا لص للا ل وسر نع هنع هللا يضر كلامنب نبل !نعلالهن ديمح ثي ٍدحل ىلع ناخشلا « قفا دقو ظ|

 هللادبعاهذخا مث بيصافرفمج اهذغنا مث بيصافاه ذخا ةنراحنب دب ز'ةبارلا كخنا ةيوم ةوزغف مسو لاو

 « ةبومىلا هنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ ثمن لسو هل اوهيلع هللا لص هللا وسمر نا مث ٍبيصاف ةحاور نإ

 ينث دح لاق قاحسا نبا نعريكب نس نوب انس رابجلادبع نب دمحا ان. بوقسين دم سابملا وبا كان دخ 9١

 ةأرمال تلاق اهنا اهنغ هللا ىضر ةملسما نءري ىلانب هللا دبع نب صاعنع مزح ن بو رمتن ركب ىنانب ةنلأ افنع

 نيملسملا عم و سو هل. او هيلع هللا لص هلال وسر عم ةالصلارضحم ةملس ئراال يلام ةريغلا نب ماشهن هل

 هت ىف دعق ىت> لجو نزع هللا ل يبس يف م ررفأ رارفإب سانلا هن حاص جرخاطك جس رخن نا عيطتسام هللاو تلاق

 ع و ا مودل ولا نب دلاخ عم ةيوم ة وزغيف تاكو ج رخماف

 ٠ْ « هاجرخممو

 انا للان دلاخان'ي دقاولا انث مج رفلانبنيسملا انثمبلا نب نسحلا انثىتاهصالا هللادبعوا ان ربخا

 تررداف ةنوممو كرا رفالا لاّمف مالك ىل,عنبا نيبو ىنيب ناك دما لاق هع هللا ىضر ةربسهيبا نع جرعالا

 هال رقاد سينا

 رذنلا نع قاحسانا نع ريككنب سو ان نابحلا دبع نب دمح اان بوسي نب دم سابعلا ونا. اندح 9

 نيورمت لسو هلآو هيلع هللا لص هنأ لوو ثمعب لاق اهنع هللا ىضرديا نع ةديرنب هللا دبع نع ةبلعث ن 1

 ايلا

 نكاد مانعل او ىبن ةرمت هتخات اخ ةحاور نب هللادبعلع يمتالاق ناهنلا نع يبعشلا نرع #« نيصح

 ظ «ميصص و« كلذكت نا ىللبق الااعيش تلقامقافا نيح لاف هيلع دعت اذكآو

 جدي يف قنا هقاوسا ةيسنفب و موكب يف قدا دقاول وق ديلولا نب دلاغتسمس سيقنع «دلا>ىبا نبا وف
 ه*( مخ )ةب ةيامع ةجيفصالا

 2أرصال .تلاق اهن :أ ةملسما نع رييزلا نب هللادبع نب صاع نعركحب يبانب هللادبع يدع 4: قادتنا ناو»

 هللاوتلاقن ,ماسلاو لسوفلاو اوهيلع هللا ضنا لوسروم ةالصلارضح ةنن تال للم ةريغملا نب ماشيه نب ةملس

 00 دلاخعم ةيوم ةوزنغيف ناكو هللا ليبسيف متررفأرا رفأب هن سانلا اص جرخافك جرخمنا عيطتسام

 ضيف ارمع لسودل وبي ناس ةةاءلوسرشسب هاهم نع ةيماوب رفاورم « ناعما ناو

 :بتعتو

0. 

 ناو



1010011111100 

 تصن ب

 بيسو بيبو

 *«(00جاط ٠ #« ىزايلاباتك «4 « صييلللا مم كردتسلا
 نونلا مجراف لاق اننيلغ وا اننتف دق ءاسنلا نا هللا لؤسر اب لاَمق لخ اذ هيلع لخ دف نزملا لتس و هلو هيلع

 تلاقبا رتلانبهاوفا ىف كثحافنيا ناف نوبلا عج رافلاق تارسم ثالث هذرف هيلا مجر مث به ذف نعتكساغأ

 0 رطع 0 ها هللا ك دنبا لج و ةشئاع

 * هاج رخي لو ا

 نعءاذخلا دلاخانث باهولادعات' راشينب دمشانث بلاط يا نب ميهارإ انث ءداه ن ' لاصنب دم « ىنثدح »|

 هيلعهيلا لص هللا ل وسر دعب اناطملا نكرالو لمت االول وسلا دما اكان هنع هللا ىضر ةربسه ينا نع ةم ركع

 عمل طوال طرشلع م ثيدح اذه * هنع هلا ىضر بلا طينانبرفمج ملفا لسوهلاو

 لا وفص نع سن ون نب قطعان ىدع ناب ركزان ىرهوملا ناذاش ن دمحأينا قاحسانب ركبوا اندح |

 هللا لص هللا ل وسر باجصا مومف يتلا ل لامعالا ييراوا نعريغن ديصخل نرلا دبعن ءورمجناإ

 ا متم ارريخوأ جلشم اموق لاج دل نكسب لسوفلاو اوةيباع هلال هللا لؤشر لاق ةنوممون لتقنم 3 ْ

 نيخيشلا طرش ىلع حمص ثي دح اذه«اها رخآ ممن ىسيعو املا انإ ةما هللا يزخي نراو تاسع

 * هاجر لو

 نع ىلع نب معاني . ركب ىبا ندمت انن افلا يزتم نعل ققثلا بوه ندم ديعسونا# اندح

 | لاق[ هنع هللا غيط رف نم فادي هاذا بعقار ذر رمعنب! فاك لاق صاع نء دلاخ ىنأنب ليعمسا

 رفمج لئاضف ترخادقو *هاجرخم لو نيخيشلا ط رش لع مص ثيدح اذه#نيحانملا ىذنااي كيلع مالسلا

 * نيعمجا مهنع هللا ىضر ةباحصلا لئاضفيف اهركذال هنعهللا ىطر بلاط ىبانبا

 ىلعنب رم ان ركب يفانب دم ان ىضاقلا بوتمينب فسوب انمىنقثلا بوقمي نب دمحا ديعس وبا 4 اننادح اف

 ورم نب ديعس انب يم رضما هللا دبع نب دمع انب يف زم هللا ديعنب دججان بدمج نع دلاخىلا نب ليعمسا نع

 نميلامجراف لاق اننيلغوا اننتق دق ءاسنلا نا هللا لوسراي لاف لخاد هيلع لخ دق نزملا !سوهل اوهيلع هلا لص
 *( م ) بارتلا نيهاوفا يف ثداف نيباناق

 هللا ل وسر دعب اناظملا ل كر الو لمتنا الو. لاعنلا: ىذتجااملاق ةريسهىا نع ةمركع لنرع 4 ءاذحلادلاخ ١

 *( خردل اطول نب نرفعج نملضفا يلسوملاو اودع هللأ يح 1

 هلاوهيلع هللا نسوا موب حاط عءريبج نب نمح رلا دبع ن نع ورمجن. © ناوفص

 عن اريخول ملتماطوق كاهدللابا ركز :ةنكزمل ملسودلا اوهنلع هللا لص هللا لوسرلاق ةءوم مون لتق نملع لسو

 سنو نب ىسيع هعمس لس ص اذ (تاق) مخ *أهرخ .ا ملص نبا ىنسيعو الو اانا ةما هللا ىزخينلو تانمثالث

 ةركمربخ وهو ناوفص نع

 0((ن)نيح انما فق نإ كيلمالنلا اقر تسجن قادبعأيجاةارمصنا ناك اعن :ءدلاخيان 3 ليعمسا 0

 5 لال 0



 5 ا

17 17 5 
0 

 ؟و وبك 6 هك م

5 

 5 د 1
5 
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 <40ج» « ىزانلاب اتكإل  م«:.» « صيخلتلا عم ك ردتسلا

 ثيدحاذه دامبنعالا زرع ركبواو د هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ةايح ةعضاوميف هتعضوف سلا سخ
 * هاجرخم لو دانمألا حيوص

 ينادح لاق قاحسان ا 0ك ريكبن قنولاثي رابجلادبعز دهان: توثس ندمخ سايعلاوا 3 ايدح ل

 هيلعّللا لص هللا ل وسر عم انف رصنا لاق هنع هللا ىضر ةريرص ىلا نع ميطمن هللادبع ىلوم لاس نع ديزنيرو

 تالوسرد احر رم وه امتيفيازحلا دزز 4 ةعافر هلداذها هلمالغ هعمو تارتلايحاو ىلا ربيخ نع لسودلاو

 هل تف هكر نرم ىر ,دبال يذلا سلاوهو هلتفف نى غ ميس هأ م( ةريقلا بر 3 مل-و هل اوديلع هللا لص

 هنلعد رولا كان انا هدب دم سف .يذلاوالك ل.وهل اوهيلع هلا نت قا لودر لاتق نما هانم

 مهو عرفا لو هلا اودع لالصهَللا ل توسسرو باعصا نم ل اجر داقم ربيخ مون 'يملسأأ ا نمابلغ رانلاف

 هللا لوسر لاقف نإنيلمنل نيكارش تبصا هللالوعز ايلف كلذ لوق ل وهل اب كارام كالو

 انااا هاجر خيل سؤ ط رثش ىلع دانس الا عيزتتم ثدح اذه هراثلا يفارثم كلدق ىلسو هل اوهنيلع للا لص
 #خرذملا ةضفالوابه 3م رع نااخرخ دانس ادهم دار كنز رو نع كلام دخبلع

 ْْن رهان دواذ ندمت تنجب تهدم ندم ن نسل ةف وكلاب ىعا زمللا نس ون ّط نديز ُ ىتدح 2ك

 هل هللا لص هللا لور ىلا 1 لاق امهنعدللا يضر بزاعن. ءارعلا نع تبان كاد شمع الاانن رافغلادنع

 مدلابنيج رضمنيح انج رفملل لعج ىلاءت هللا نزا لاَدف ليربج هانأف كلذ نم هلخاد رفعج لتق لس. وهلاو

 « هاجر و ءاربلانع قر رطدهل ثيدح اذه“ يللا ١ مماعبر رطب

 نم رلادبع انثلاققاحسان أ ْض يكتب نأ سو فب مر دا 95 تاوبعإ ن , د انعلاو . ةانيعو

 هللا لص للالوسر هجو يفاف رعدنع هللا ىذررهاج ةافو هأنا ا تلاقاع هللا نوط هشناعنع هب !نعممناقلان ا
 ص 5 :

 *ميرحض © معو ركب ون :!- وهل او هيلع هللا لص هللا لور ةايح هعضا ويف «ضرف نازل

 هللا لص هلال وسر مم انقارضنا ل ةروضه يلا نع عيطمن !ىلوم ملا مإ-نع رتب رو ئىعدح « قاحسا نا ٍِط
 لحد عضيوهاهنيف يا زاادذ نب ةعاف رل ذيل مالغ هممو ىرقلا ىداو ىل ريبخ نع مل.سو هل اوهسيلع

 هى رنم» كرد.ال ىدلاممسلاوهو لتقف ب ىغمهسها ذا سمشلا ب رتنم عم وهل اوهيلع لا لص هللال وسر

 هلع قرتمت نآلا هللا هد ىف يدلاوالك م وهل اوهلغ هللا للص هللا ل وسر َلاَمف ةنملا هلاثزه هلانلمف

 5 نياق تصادف لسوهلا: اوهلع هللا ص ةللال وتر دماخ سس لجرءاخرب ريم ماو ل ئملسأ 1 ىفنم اهلغر انلا يف

 «هنمو خر وت نع كلام ثردح ىلع امها !دقو ((ل لا كده ديما اوه.لع هليا لصفللا كوز لام ىلنيلعنل

 سودا اوهيلع هللا لص هللالودزىنا امللاق ءا ربلا نع تبان يدغنع نش «عالا ان رافملادبعن «ورع»

 «ةكلاللا عم اهيبزيطب مدلابنيجرضم ٌنيحانِح رفمأط لم ةلا نا لاتق لير رود 2 كلذ الا هلخاد رفعج لتق

 هنعا ريلاخ نع هميعضاملا " ( تاق عا ربلا نعقرطدل

 الزوج يف افرع رفعج ةافو هانا ا تلاق ةشئاع نعةنا نع مساقلا ْن نحرلادبعا 3 1 قاحسانا 0

 هللا لص 60000 : قرشألو



 2إ»ظ<©ه!|0901001090909999-

 221111111 ا 1

 1أ100أ10إ101010101011110994

 اددضس نيب يش

 50 جو ْ 4 ئزاخلل باتكا# 4 مدا 0 نعل لا عم كردتساا د
 د

 ةيليشسا حيض اربف عى ىيعفف لسوهل او هيلعهللا لص هللا لوسر

 يبرخ لطب حالسلا كاش اش © يحرم ناو اعدت

 ببلت تاق اب و زا اذا

 * لوش وهودهنع هللا ىذر ىلع هلز ريف لاق

 هرظنملا 0 #4 0 ىنتمس يذلاانا

 هرتيلازك طصلاب» مكيفوا

 هاج رخم لو سيم ط رش ىلع حيي 00 فكاكو هلت فس أ رقاقق ابح م برضف.لاق

 هن ةقايسلا هذهم

 دازلا ىبانا ينريخا بعون اانا يبل ديعنب هللادبع ندمح 5 بوعي نبدمح ىابلاوا « اب بج 1

 هللا ىلبص هللا لوسر لفتت لاقامبلع هللا ىضر سابع نا نع دوعسم نب ةبتعنب للادبءنب هللا ديبع رع هيبانع

 رابخال عضوملا ادهيفدتجر خااعاو هاجر 2 و دانس الا سي ثيدحاده# رد مويزاقملا اذهفيس لسوملا اوهاع

 #3 ٍرييخ نمراهملا' ذ ناةهاو

 | ماشه نع انسان داو اان ىلا ىنأدح لبدح نب دما نب ّللادبع انه. ولاب ندمجا ندم ركبوا 4 انربخا ٠

 طارش لع ع ديال ل ماهنع هللا ضر ةيفصتناكتلاةاهنعوللا ىضر ةشئاعن عسا نع ةورعناا

 * هأح را مو ندشلا

 ع رع طولا لا رفيع جاع يكب لأن ى وحنا , يرودلادمم نب سابملا بوم ند تاناع :دح

 ملسو 4 كا هلع هبا ا لص هلا لوسر ىنالو لومت هع هلا ضر يلع تمعس لاق ل يانغ دعي عي رظمأ

 ٠ 5 ظ ١ مهذ اد !

 «لودي وهو بج ص زرق هنارأ هطعءاف اربف ىلع ينبع يف لسو هلا و هنعمل ىلص هاد قصب نيج

 00 ا ا
 بهل ٍتاقابو رملا اذا

 لوفي وهو يلع ز ريف
 رييظنملا# ركت اذ يك ه رديج ىأ ىنتوس وس يذلا انا

 م ردنيبلا ليك عاصلاب مهيف وا ْ
 * (م) حتفلا براك هلتقف هسأر قافق ابج م برضف

 ملسو هللآو هيلع هللا لص هللا لوسر لهن لاف سابع نا نع هللا ٍديِعْن هللا ديبع نعي !نع# دانرلا يلا ن ءاو»

 * ربيخ نم رادقلا اذ نا ةيهاو رابخإل انه هندر وا امئاو «ييصص# ردي مون ٍرافلا اذ هفيس

 *( م خب ) ينصلا نم ةيفصتن اك ٍتلاق ةشلاع نع هببانع ماشه نع « ى روثلا ط

 لال وسر لقت »

 24 مص 0

 و 0
 1 ل
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 مسد اودي ل مالو سريفالو لو قال تيس ىياينا نبانع فرطم نع يزذإرا ف رفمج وب كابل
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 2 يي اذه يول بكر «عمطا م« نضيخلتلاءم كأ ردتسلا »

 ليث ةيه يا نب مسالا نت ناملس نب هللا دبع ن و انوا تملا نان . دمحا رك ايتو

 | رييخ مو.ةنارلا قد وهل او هيلع هللا لص يتلازاهنعشاى ص ,رباج ا يانتاقاديخت ءلقعمان' لعين ىبحت

 .[« هاج رخن مو لص طرش ىلع حيدص ثر دح اذه هنو نبجيو هناا ن :بجت مج رققلطن افهنغ هللا ىضررمم ىلا

 | يط و يسلا ليعمسان ميها راو ناوىص ن :ىبحل ن ب كرات ءالماراقضلا تادس ندع تانجو ا# اند

 [هللادبعز راجنع ران : د نب ورم نع ةرص نب ل انما نع ناملس نب رفعجاش باهولا دبعن ليضفان:( الاق)

 1لاعف ةملسمن دم ءاخ نيجالجر ,ملسوهلا اوهذع هللا نم هل ليدوعم رييخموناك اللقا اممعهللا ىضر

 ودعلا ءاقل ا ونعال ل وهل اوهيلع هللا لص هللالوسر لَهف ةملسم :رب دوت لتقطق مويلاكراململلا لوسرأب

 ميتساوو انيصاواو عب روانر تنامإلا اووف عومتيل اذاو مهم نولتبام نوردنالك: :اف ةفاعلا هللا اولسو

 هل او هيلع هللا لص ننال وسر لاق من اوربكوا وضيناف كوشغاذاف اسولج ضرالا اومزلا مآتنام ,اتغاهاو كادي

 هلع هلل ' ىض ريلعو سالا اه ف رشتفهب دم ىلع هللا مستغل ربدلاىل وال هنابحتو هلو رو هللا بخ الجر ادغ نئمب الرو

 هلدمعو هينيعيف لفتف امضومرصباام هللا ور ري لق رسوال] اوهيلع هللا لم لليل ]اذ دمر ادئموب

 :هللال وسر يناؤ هللاالا هلال نا اودهشن تر وا لسع لاقف مي1اقا ام ىلع هللالوسراب يل اع لد ةنارلا هيلامفدو

 * هيلع هللا حياقق | مبيفلف لاق لج وع هللا ىلع مباح < ءايمحتالا محلا ب د اولمفاذاف

 ا ةنارلا ثيدح جار الع د اضعلا ناد

 ان ثراولادبع ن فكي ملادص ا ع ىنادح ليثح ند جان هلل دبع يبيها ندم! 4 ايربخا»

 قس نيحزيرخ ها لوسر عمان مش * لاق راق يف 'ئنئادح لاق هملسنإ ىلع رو ةمركع

 ههالويمز ا

 ل و هل او هرلعللا بص ىنلانارباج نع ريب زل ىفا ع ء ادع ن كتممان لست زن ىلا . ةيرمفا نب# مساقلا ف

 « هاو مسالا (تلق), م) هنونبيو هنادصا نبج مج رف ف را كلا رييخ مونهنارلا مف مقد

 رييخ موب ناك امل رباج نع ران دن ورم نع ةصنب ىلإلا نعذ زايلسز رمفعج انن باهولا دبع ن « ليضف
 لتق طق مويلاكرا مل هلال وس اي لاف ةملسم نب دمج ءاؤ ني الجر لسوهل اوهيلع للاى اه هلال وح رت

 تورد 1 ءلا هنا اولسو ودملا ء « اقل اونعال لس مهل اوهياع هللا لص هللا لوسر لاق ةملسم نب دوم

 اومزلامث تنا مهلتقت اعاو كدي مهصاونو انيضاوو «مه-رو انءر تنامبآلا اولوتف مومتيل اذاو.مهعم نولتبن ام

 ريدلاىلوبال هنابحتو هلوسرو هللا بحت الجر ادغ نثمبال لاق مث اوربكو اوشه افكوشغ اذاف اسواج ضر الا

 لامها رس لسوهل اوهيلع هلا لص هللا لوسر هل لاف دم را دقمو يلعو سانلا اهل فرشتف هدب ىلع هللا ميت

 لاق مهلئاقاام ىلع هللا لوسر ان يلع لاقف ةءارلا هيلا مفدو هل دقعو هينيع ىف لفتف اعضوم رصبام هللا ل وسر أب
 اهيتحالا مهلاوماو مءامد ينماونمحدمف كللذ اواعف اذاف هللا لوس ر ىناو هللا الا هلا ال نا او دهشل نأ ىف ٍِع

 « هنم ةبارل | ركذ اجرخا» هيلع هللا حتفف مهيقف هيلا لع مهحاسح

 را ا عسا لوس ناس رح 9 سأيا انن راحتن هيفا

 نح



 لاا ما اولا دل طل سس لص مح

 ا هلام

 ني ا ا ا ال لل الط ل يو ا ا ع نوع

 ع

 بيو صوب وبسم

 ا

 «20ج» « ىزانلاب اتك » هم« مب ا
 0 ااا

 ةددر.ىنثدح لاق ق 3 ادسانب دمت نع ريكبن سنوبانل ل ! ىاعرسا 1 ىك ا 58 :

ىل 20000 هللا ىضرع وك الان ورمن هما نع نيلساالا ةسر ناش
 يل-وهل امهيلعللا 

 *:هاج رخ م ودانسالا حيص 3 ثيدحاذه«حتف نكي مودبجول اب اه رببخ ن وص> ضءب ىلا هنعىلا هن هللأ ىّصر ا ٍ

 ا :ى كا تيا نب نامعن دم اننا كب يدالا ل اذفلا نحب ماس ةييتقوا ب ان ريخا

 مكعم تنك هللاو ل لاق رييضانعم تنكاما ره اخ وهنا 0 نعى فان 0 نحرلا دبع نعىعاوا كمل

 5 ده # مجري قح عارم .اونمانلابراسف ربيخ ارك ٠ ثمعب, مل-ودل او هلع هللا ىلص هال وسر نافلاق

 * هاج رم لو دانسالا 5

 ريكب نب سلو 3 :: ىدراطملا ر املا تعتد اننا دغد نيشان © ياو : قاحسان نذم ُ اذ يحل 0

 سانلاىإ | 0 ل ميخح ل زيان. رخم ال نيم ياو دك أ هنيفشلا هب دخا اع د موا

 جراما دب دش / انهقلأ ةف ضب مل اراه هن لع هللا ىلص تلالوسر ةيأر ذخا هنع هلا ىضر ر 9 ابا نأ وب

 * هاح رخن ل دال مع ثب دحأ ده

٠ ١. . 37 0 04 5 : 

 رمت ثمعب » اهبانا الق ربيخ ىلا لس وهلاو هيلع هللا لص ىنلا راس أف هنع هللا يض ا ْئَس وعينا نعأ

 ع | 5 1 3 . 3 م 7 ١ 39 3 هن 5

 * هأح رخخ و دانساالا ميك تاذح ادهدثدحلا لو هلاو هع هللأ ص يبنلا راسو مب وهب وثب

 انها القد

 « حيرص « ةنبدملاب ير افتلا ةطق رع نب عابس

 هلأ ل وسر عمل عوكألا نب ةملس ن نع هنأ نع ىما-الا ةدير.نإ نايس نب 20 ينادح # قاحسا ناو

 0 هيعك اع ممتف نك + مو دبحو ىل اننأهف رييخ بروصح صعد ىلا ركبإبا ملدودل او هيلع هلام

 توسط اهل قيل ابا اي لاقملاى 2 نع ىلباىلا نعن مح رلا دبع نع ا ء# ىلل ىنا نا ه|
 6 يرو و دام فيلا اقيامت لا ركبابا ثعب ملو هل او هيلع لا لص هللالوسرناف لاق لب لاق

 ثبايقدعي ةشلادءدخلا اعر ملسوملا اوهيلعهللا لصةتبا ل وسر ركاك هان ع ةديرتن 0 يدزالا مبطن عتيل 9

 لئاتف ضمن نا !رئادخا رك لانإو سانلا ىلا جرخعيلف ةقمدلا هدخا رييخمل زرق جرا نيمويلاو مويلا لا

 : 4 « حف خز 1 ا
 رم ثعءناهأنا ايلف رييخ ىلا لسوقلاو هيلع هلا ص يتنلار اسلاق ين قمل ىسومزأ ا < ناك مد 2

 هللا ص ينلا ر راسؤ مبجو هنوئبجتا وءاؤهءادصاو رعاوم هزل وثبم ميم مشي دم ىلا سانلاه عمو

 حم ثيدحلا لسوفلا او هيلع

 ا 0 5 5
 ا توست ادا عن مكر 4 !نعة د رب ن هللا ندع ان ىذا لب نسل 1

 ربخ ةوْنْعَر 0
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 ْ ايجي د جوزرامن َ قليب ولا وا انبيجرا دلاديعس نينامع انب يزتيلاةماسن . دمج دي>ا# ىل ريخا
 أن ةمركعان ساعوا أبنا ميهارب'نيقاحسإ ان ةمل نب ديا نب هل ظنللاو ىم الا دللي مسد

 0١ ف 4 يزانلا باتكؤ 4م 0 ميختلا 2 --[

 « هاج رخو و مليم طرب ىلع حيجص تيدح اذههو تان تف يعدقو بكسل

 ركب ابارسو هلاو هس دلع هللا ىلص هللا ل وسر انيلع يما لاق امبدع هللاىن ىضر هنا نع ةملس نب سأبا نع رامتن

 مهد( »)رانا نم قع ف رصلافلةالتق نر هب انلتف ءامإ ان دروفلق ةراذلا اننشف هنع لاو ضر ارك و | لها

 ممهتثجاو اوفتو بسلا اوأ رايف ليلا ن نيب و مهني امهس انح رطق لبجلا ىلا كيل ا الرع

 : برعلا نسحا ل 4 اارعم مدا نيج : اماع ة راقي نم 5 ميفو هنع هللا ير جادا ىلا مم ومما

 قوسلاب لو هل اوديلع هللاىل اص هللا ل وبسر ىنيعلف ةنسدملا تمدقف لاق ىتنا هنعّللا ىضر ركبوا ياننلا

 # امك نع !ىديا ىفاوناك نيماسملا 6ك يراسأ ام ىدادف ةكموا جو هل 1و 4. لع هللا ىللاص هللا ل بوسر

 27 ةتاءسلا هذه ريخإ لدم هجرخا دق

 ١ نراطملا ديعس ىيحبذ ل الا لا نس ا : دادي كابلات دعا نولاص درو 4 د رح 5

 هللا ىلد هللال وسر نا مربخ' هنعملا طر يررملا عسسل اذا قاري 00 ى يلا ن + دم انا

 هيا اما اوعنطصاو اودقوا لاق كلذ ديب ن اكايف ل اطار ابءاودقو:ال ل قف ةيبيدملاب ل تاك لسو هلآ هيلع

 2 ةاجرخل موقانمالا مو ثردحا ده 4م ؟ نالو مكعاص دنع موق كلردب ال

 عابس ْ عمت ٠١ مهنمةعأ اط يا سانلا نم قلع ()

 ال ودق ركب للا لسو ودل, او ىلع هلل مرش ليسو سا لاق4-١ نع ملبس نب سي . نع رام ناك ةمركع ف

 هيانلتقفءاملاب دروذةراغلا اننشف ركب وانما حبصلا انياص ايفانس مف ركب ون «لان ىصاءاملا نيمانو دايف را زف ىف نم
 لبجلا نيبو مهن اه- [نعيرطف ليج لارث رت با وذ اكدقءاسنلاو ىرا فابلر جانا مقنع ىف رصن فانلتق نم

 نماحل ةنباارعمإ مدام عشق اهبع ة ةرازف ي نم ةأرسا مهفوركب يلا لا مقا ةوسا مهم تشع اوفثو مهسلا اور اف

 تتلال ]اف قوسا لود اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىنيقلفةن دا ثبم عفا 0 را

 ه رخآ ظفاب ملسم هجرخ هن ةيكرشلا ىدنابا وناك نيملسملا نم

 دا ندع سلال يحيد ندم اشب ناطملا يح انب بمن نمحرلا دبع ان كامسلا ناب انا

 ناك ايف ليلب ارا اودقوتال ل !ةقةيبب دملاب ناك لسو هل آو هيلع هللا لص هلا لوسر نا هربخا ىردحلا دعس

 يا ةك دمالو مكعاص ك.دعل م يقرا دب ال هلا انا | ينعم ءاوستوأ لاق كلذ دس
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 ادلع ريرخ ىلإ مايو هل اوديلعتلا لص هللا ل اور جرخب امل لاق ةريبه يدان نغ هجأ ن نع كارعنب 4 ميخ »

 كس اك

 ١] طالما انس رخ هيلا ف دررألب ونا ابر ءان دل اا ىلإ نواسان انو نئقةنعدتلا ىطر

 | ارم ثميف هلأ .امماعلا صدام ل ا لا تاق" راا لمه كو ١اهنن ةملسال

 لمعت رييخ ىلا لو هلاو هيلع الص تاكوسر جرخا لاقرب سه يلا نع ها نع ثلا رع ن# مب

 [يراساابي ىدانق كم ىلا اهب ثيبفشلل يصوابوت هلت هشك املا كو سراي هللاو تلتف ةأرلا يل به كوبأ

 10000 ا ]| 0 ز ز زا

 انضم ا 1 ل ا نوبي وي ل 1 ١

 بج شين اطل نا



 40# ج»ا "« يزلللا بايك 98 يدم 4 شيخلتلا مكر دتسسلا '

 | نمكن رم لعل ةظررت نيو هلس س ]ع رق ل 7و9 اوهلع هللا نص ينل' :+ونيشرفلا نم ادحا لسودلاوأ

 لوو ل كيلر ةنادوب قل لالا جارد ةفيطق هنح ءاهبش ةلل لع يلكلا ةيحد انبلع ما ؤلاقدحا

 اورتتس نرا هادا ىسعاو لسوف اوديلع هللا لص يبنلا مرضا بعرلا هيولق يف فدعو مل زازا : هظب رق ىن ىلا

 اولي ىتح مرصاخ- اه ل كلم ماتلا ابا اب او ! رزانخلاو ةد رقلا ةوخا أب ماذانف هم ذلك ب ءميعمأ ىتح فححلاب

 . ثيدح اذه# ثْو تاو مه زا هى يساو مهل هم لت نا جيف كف ءاطسب اكل اس دعس مكح ىلع

 * هاح راو هاو لاق قر الأ رع“ هلل دبس اجتح ادق نخر شلا ط رش ىلع ميوص

 ىتدح لاق ريمتْن كلما دْيِعَنَع ةملتنن , داحانت كابتمز جاو انأر مرا انا اع ان ركبو ا4 انادح ل

 0 حشو الناخب ناكنمف ةظيرق نأ لولو لاقل الق وشر ل اتظنعل اف يل رغلاةاطع

 ن كل“ادبعن ..ء قرط هلوهاج رخو دانس الا مي ثريدح اذه# تكتف هشناع تتبن نك ملفه اورظنف

 ةدريغزو ةبعشو يروثل أمهنم

 دش ينثدج لاق قادس 3 نا نع يكن سن وا ” رابجلادبعز دما ا بوعي ندمت سابعلاوا م امدح

 ١ هنلا لنج ماو لق امتلاق امم اهنع هللا ىضر ةشناع نع رييولان 6و ترا 30 زلانب رفمج ثناإ

 هللا لالسو ناو 4 ناعبلارب ظ ا دل 3 هنلأ ا ةأرصاالا ةظنر 0 ينم رثعا هأ و اوهلعأ

 كلامكا :وفتلق هللاوانا -] ةفةنالف: ْن :'اهمسأب اااه لومتْذا فويسلاب مهل احر لد ل مل و41 اوهناع هللا لص

 ةرثكو اهسف ةبرط اهنص انجح ى سا ا يلع فرضا م ل . قاطناف هلادجا ثمل د تت اة
1 

 ةظيرق ليلو هنس .نيلاح أ < رق مل -و هل "1و هيلع هللا لص ىتلاجبزخو نيقير هلا ٠ نما هحاملمو هلو هيلعاشأ 3 ا

 ةيحدب كلذ س ل لاق عج اد ةفيطق هتحم ءابهش ةغب ىلع يبلكلا ةيحد انيلع رم اولاق دا نم مكب سم لهلاف

 مل-و هل او هلع هللا لص ىنلا مرما بعرلا مم ولقيف فدهت و مه زازمل هظر رق يىلا ىل-را ليربج هنكحلو

 0 تكن مساق ولاقرب زانخلاو ةدرّقلا ةوخا اب مث ادانف همالكمبعمس ىتح فجأ-ا اورتن !هياوصا ىماو

 (مخ) مواسو معرار 0 يبشتو مهفتاقم لا مهف طش مءافلح ازاك و دهس مكى اول قح مر م

 « دعاوشلاىف رمح ن : هللا ديعبأد حتح ا(هناف

 2 او هيلع الص 3 لعانبض رع لافي 2 يتح ربو كلما دبعنع ةمل نودع

 ةبعش هاوز# حيحص تكتف ىتااع تنبت نكك لظييلااو رظنف لتقدتن اعتنتبنوا اهتعانم را نال

 « كلملا بيع نع ةدبعو

 سوال اوهيلع هللا لص هللال وتر لثق امئلاق لعن اع نعةو ع نع رفعج ندم يا دح © أ احسان ا ل

 هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ناو نطبلاروظ كجضن يدنملا منا ههاوةدخاو أرسم آلا ةظير قى نيرا

 تلاقإلو تاقدثلاو لقا تااّقفكلام كليو تلق هللا را تاهل اعلا لع : ذأ مهاجر ىل اتم مو

 * تقارن تف رعدق واوكجض خرتكو اوف ةبيطاهتم ابحت ىسا اف ؛ا ولع برضفامم قاطأ افهنل دخا ثدحل

 ب

 تا
 عمه كوس

 ١س

0 
 إ

0 . 

03 

 تم نمو

2 



 ل ع

 روصو مالسلا هيلع ل
 ةجحدوم

 ةظررقىنب لزازال يلاكلا
 9 و

 . «(02» ٠٠ < ىزانلا باتكؤ ا«ممجا «نميخلتلا مم كارتدتسلا »

 تبشاملوق 1 دان ويم كلم ئدراطعلا رابكلادبع نربدما تعم توقعي نب دمج سايعلاانأ تعمسو

 «هللا ذاب مومزهف تولاج دوادلتفو لج ورع هلل الوب الا ازمتلعلتق

 ةورعلاق لاق ةعيملن | انى اني دلاغ ندمت ةنالع وناانن ىدادغبلا هللاذبع ندم نب دقثرفمج وا 4 انربخا :

 رضن نبدودبغ نو زم ل سح نب كلامى نم ىؤلن صاع ىبب نم قدنللا مو سب قر افك نم لتقو ربي نا
 ةدنسنلا كءداحالا نم دودبعن و رم لتفم يف ترك ددق هنعهللأ ىذر بل ُط ىناني لع هلثق لدخ ن كلامنا

 ورع زا ململا ل ها نم مضصنملا دنع رقتيا ىتنانامرادنن قادما نيدمتو دمر ضو وري نق ماهو عاتجل

 ءاصقت الا! ده ىلع قلجاغا و هنع ّثلائذر تلا ىلع نينموملار يما ريغ هلتق ىكزتشد و هلتمت دودبعن ا

 دحانع ادهانغلام هللاوو باسل! ضميدخاو هن رض ةنارئاشنا ةمل مند نا عجرا وحلا نم لاق نم لوق هيف

 بأس نع تنفر ىلا ائغلبام كوش 2 هللا ىطر يلعو اذه رع دنكو بف هللا ىضر نيعاتلاو ةبادصلا رم

 «لسوهل اوهيلع ا ٍلصهَلا لوس ةرضح هنع هللا ىذرباطخلا نب رمينينمولا ريمالهءاوج اذهو هتكرتف حنا

 | ىيسلاادبعوبا قاخسا ندمان ىئربربلا دام نب ىسومن دحمان ىض ةلالم اكن ذا ركبوا 4 انربخا لف

 جوز اه ء هللا ىطر ةشئاعنع دنمح نب مساعلا نع رم نب هللاديبع هيخانغ رحمن هتلادبع 3 مفانن هللادبعانن

 تيبلا لها نمىلجز انباعرإف اه دنع ناك ماس وهل اوهباع هلنالص هللا ل وسر نرا ملسوهل او هيلع للا لص ىتنل

 ليئربج اذه لاف ىلكلا ةيحداذاف هرثاف تدتفاعزف م وهل اوهبلع هللا لص هللالوسر ماةف تيبلا يف نحنو

 دسال ءارخ اتعاب ىخ نكدكلا انياطدق ضن زاك حالسلامتممضودق لاف ةظ:رقىت ىلا تهذا يارا سان

 هبا ال لاف اعزف لس وهل او هيلع هللا لض يلا ماةف قدنحلا نم لس وهل او هيلع هلللص هللا لوسر عجر نيحثلذو

 نيملسلا نم ةئاط تلاقق مايزال بقسمشلا تبرتف ةظيرق نا وان ئىتخ رصنلا ةواصاواصنالا ؟لعت هزع

 هل آو هيلع هللا لص ينلا من غ ىفلانا ةقط”- لاق و اولصق ةالنملا اوعدت تادرس وهل او هلع هللا لصيبنلازا

 هيلع هللا لص تلا ميلواب استحاواناءا ةفاط تحح رتواب استحاو انامما ةُماط تلصف منا نم انيلعامو لو

 هلو : 1

 دواد لتقو ىلاعت هلوقبألا رمت يلع لتق تبشام ل وقي مدان ىيحت تعمس يدراظتلا تعمس مصالا « تممسإ
 < هللا نذاب موءزبف تولاج

 اتناك لو هللاو هيلع هللا لص هللا لوسر نا ةشئاع نع مساقلا نع هللا ديبع هيخا نع رحينب 4 هللا دبع إف
 ةيحد اًاف هرثايف تمتفاعزف لسد هل اوهيلع هللا ل صهّللالوسر مات تيبلا يف نحنو لجر انيلع سف اه دنع

 انبلط دق مضن ملانكل ح السلا متعضو دق لام ةظبرق ىنب ىلا به ذا نا ينساب ىلب ربج اذه لاقف يبلك.لا

 اعزف ماقف قدنخلا نم لوهلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مجر نيح كلذو دسالا ءارمج انغلب ىتح نيكرشملا
 تااّتقعوتانزا لبق سمشلا تب رثف ةظبرق ىنب | ونان ىتح رصعلا اولصن ال نا مكيلع تم زع هب احصال لاف

 ةعيزع نانا ةفئاط لاو اواصف ةالصلا اوعدننا در م لسوهلاو هيلع هللا لص ىنلانا نيمل لا نم ةفئاط
 يبا بيف اباستح اواناعاةفئاط تك رواباتحا واناعا ةفثاط تاصقما نم انيلعامو ملسو هل اوهيلع هللا لص ىنلا

 هنلأ لص

 نات توتي ةنفح
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 هك

 «(60جال «ىذ اووماكو سيال 1 4 صيخلللا مم كودتسلا وف '
 يان | فضيل لدم مهل اجرا

 زها زملا دنع اه 1 #9 ءالخم هن رض ن

 قإ صضاناد ركأ ام هللاو ىن > سفك طال كا و تا با وه نم كمامعا

 طقس قت املا: ىلح ل هنع 0 قرانا هخثف هسار باصاو فيسلا ايف تبساورومقف ةقرادلاو

3 117 ٠ 

 ها : ب
 هام اناونخا جو ىنع # أ دكه سرا ونلا مختق لعا

 ابك ا تيلحو . > هلارادش  نيح ديع ناألا

 يجو 15 3 قلاب لام نم دنياك أ

 ٍناورو ك داكد نال عادملاك 01 ا دحتم هتك نيخ ترادصق

 يب! طا! تر زي :رطقلا تك و. نت اول و اونا نع تغاو

 تاوصب ١ دمج تري تدعو 0 ةلدع ةه اقس ةس نم ة رادخا دع :

 هتع هللا ذر باطخل'ن « رمل هف لابتي هبجوو سو هل اوهيلع هللأ لص هللالوسر وح هنع اى نع لببقا م

 تجرخؤ هتلتسانا ىةنبا تبيحتساوهءوسف داما ضَلاَفف اهص اريخأعر ,دكس وعلل 0

 *ق ا تمحقا ىتح ةمق زينم هل خ

 نع "يناهنب دايعنب دم نب يساجاتيا اني ىخللا هن ب رذنملا بل ظفالا مراد ىناز ركح وا م انن دح ©[
 نب ورم هنع 0 با طين نبع لت ا لاق دات نب رحت مصاع ىف 1 3 راسننب ٌقاجتاَن دخم ٍ

 5-5 2 3و رفع هتنتلا تأكل دودبعأ

 ةرشو ظ
 ىدنس> ف حورل' ماقاأم هتيكب ه .هلب اق ريغورمجلتاق ناكول
 هلا ةنم ادق تدب ناكو ه هب باء ال نم هلي اق كب

 تشن ادودبع نو رم لع لتقامللاق رمجن مصأع قدح قاحس أ نبا نع ىئرحشلا دايعنب دم نب سيح ٍ

 *تلاقةف همر ةرمع هتخا

 ىدسج يف حوزلا ماقام هتيكسب ..«. ,هلتأق نيكو رح .ىل : اق ناكول

 ب رح يل ! نبااي كدت لاقف باط ىباز يلعالا كاذم دبعز ا اقع نمناد أ 3 نمور 4(لاَتف)

 | ورم هب وضف هتق ز دن لع هلبةتسا و اضخم ىلع وهن لبقا م ران ةلمش هن اك# هنبس للف ل زو بضغف:كم د

 6 راف اردد ن ورم

 م

 دف
١ 

1 

 55-5 هيي ل يسال



 1 ةزرانم 07

 0 #1 ىزاللا باتكؤي :» م« م9 2 « ضيلتا مم كزدتنلا»
 يكملا نع نخراادبع نجلا نش ريك نإ فاول ناملانم ندم 9 تاوقعت ندمج سابعلا ونا# انثدح 9

 هنا وسر ىناقدورا وذا اولظف قدنملا مون ةكرفلا نم الر لتقل ةامبنعتلا ىضر سابعناا نع مس نع

 لط ىلاح ٠ يلع هلتقدو دبعزبو رمت ئؤلنب صاع ..:زملتق وةندلا هؤاتعا ىتح لسوهل 1و هيلع هللا لص

 * هاجرت ل وداتس الا ميج ثيدح اذه# ةزرابم

 000 .اانب دادقبب ةقرلا زصق يف ىئر دنفملا هللادبغ ن ٌولؤل ادع # بيجي دهاش هلو

 نع ىر ,وثلا" ن زانفصاتن ةملتن يلا ْنَوَر عا سنس تاعمنا ىسبع ن *ءدمج اننا ىقشمدب يزصملا تاهولا دئعنا

 نورممل تل ط نبا ن يلع ةزرابملا ل نمد اودداع هللا ل امد تانراع كاقلاق هدح نعي نع ويكح ْنزإم

 000 ىلاىت أ علا عا ٠ م لذفا فقبنحلا 3

 00 مو مدس مال م 1 و

 : * نيخشلا ط رش ىلع ميبوص ىزاغملا اده دانسا# هنع

 ؤرمع ناكلاق قاحس ا ن نانع زيكب نب نوعان رايك ةفنع ْن تمجا اتت ولامن 0 / « اندحال

 جرخ قدنخلاءو ناك الفادحا دبشد م ملو ةحارألا ةئتيثا ىتحار ذه مونل ميدل اك ىح رث اكلات دو ةعالا

 نيتلخ ىلا لجَز وعد الذا شيرعل هللا دهام كنك دقو رمايي !ء هللة هلخووه لت افا هياام جر العم

 هللا ىص هل وسر ىلاو لجو نع هللا ىلا كوع دايئاذ هنع هللا نضر اع هلل 'ةذ لجاوّزهععل ةفاهادحا هنمات ثايقالا

 نا خا امهتلاوف ائخاناااي لاقزاربلا ىلا كوعد' يافلاق كلذ د اجالل هفمالسالاو يلدو هل او هيلع :

 نملا# و يلع ىلا ءاف ىلبقا مث هرقعض هسرف نع مجتق.اذورمع ىمفع كلتق اذا تح اهنلاو ىنكك يلع لف كلتقا
 لجر الا ورم ىدانف سلجا ذو دبع نورح هما لاف هللا ي ايهل انا لاَعف ديدمللا يف منقم وهو يلع ماقف زرارب

 ل وقنوهو هنعللامت هللا قطو لع هيلائشُف لسوهل اوهيلع للا لصاشلا كلو سر هل. ن ذو

 نجاع ريغ كءوض تيم ك « انادقف ناجثال ْ

 ياو نك طب اجد سلا اوا ةمن:' ةزااطردوراةهنوذ

 يق ظ

 قدنملاموب كرشم لف لق سابعنبا نع مصم نع ملا نعد 0 جرلادبع ن ةديت نفر ركن « ساوبو»

 ندر ىدازب صاع يني نم لتثو هب ةيدلا هوطعا تح ودل اوهيلعدتلا إ د هللال وسر, لاف هوراوزا اويلطف

 : ْ ْ « ميس «ةزرابمل اماولتق داوديع

 قرشا يف زاك اخ ءدج نع ها نع ميكح نب زغب نع ىروثلا ان . ةما- ىلا انبورمجنع « هدهاشو و

 ْ : ؛ نهانا انخأر هللاحببق (تاق) ةمايقلا اموب ىلا ىت ىمالامعانملّضفا دودبعنبا

 ةزراس قاما نإ ودود بوز دنا مو لعل لف بالا نع بات 4 وم ١

 « ةاصقتسم ايلع

 4 ىيحنإ» كا
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 <(0ج9ا  «فدلباكؤا ٠ هم (ضطق ع ةرعلال
 ا را لوهان مها قر هلا دبعن. راج تعمس لاق ءاتيم

 . اص لس وهل آو هيلع هللا يلم هلالوسرب تيأريفا ت قراقع 1 سارزل خفي تنفاكماف لقا دب هعابسخ لو

 هللا لوسو تاخاع اص تنعط وارحي ذف لاق نجاد ةميهب انلو ريعشن م عاص هيفابا رج ميل ترج خلا قش

 يحل رصف انج هلا تخ رخافيف اسما تئج ىتح سانلا م دف لسو هلو هيلع هللا اها لوو

 رتج اهواك ل / يلاو هنلاب رياج مسقاف فلا مث واهول زيت الو مكتم رب نم اوغرفاو كممم زبختنف ةزاخيل اوع دا

 ! لل يف ورمح يبا ثي.دح ظل اذه ه ىهاكز يختل انتيع ناوىماك طغتلانتمرب ناو اوفرصنا و وكر
 * هاج رخل و نيخيشلا طرش ىلع ميحص ثب دحاذه * زاصتخا سابغلا

 | فسوانن نيكد ن لضفللا يمن وبا ان ىلا للا هللا دبعن ىسيع انثىضاقلا لماك نب دمجا ركب وبا « ان ربخا 9

 اتم سانلا ا امبعمشلا ىضر ناملان , ةغا دج ني ىيبملا لالب نعِراَتمْلاَن , يمومنع ةدر ف ان هللا دبع نا

 هيلع هللا للص هللالوسر يتانافالجور تالا قبب لف بازحاللا ةلللسولآ اوهبباع هللا لص هلال وسر نع

 هدفا كوسسر , اب تاقمحلاحيىلا رلظناف بازجالار 6 ىلا قلطنانق تاملاز .ااي لاقودربلا نميناج اناو ٠ لسو هلاو

 ' 568: |,لاعتف ان ينع ناكر يعش نماعاح تايبطواتل ةينيب انحم ذدق لا لوسرإ تاقف هن رواشف لسو هلو هيع هللا ا

 :_| روس مص د. !ريااجز! قف دنخلا لها إي لسوول اوه..لع هللا لص هللا لوسر حاضف لاق كمم رفن و تنا
 أ ,ز'' اجو تاق لاق "بج -ا تح مت نزيخنالو كتمر نازءنال وهل اوهيلع هللا ىصهنلا لوسر لاقف كب الهيل

 لست 2,

 مدح نإ

 | وع سأبالو ناملان ناايقلطنا حبصلا دريو ةرحلا زرافلاق دربلا نم كنم ءايحالا للا تقاموملاب كني ىددلاو

 5 . هلوح ةبصع يف راثلا دقو. نايفسألا تددجوف ةمركسعملا تقلطن اذ لاقي لا مجرت ىتح درب الو رح نم كيلع

 5. وكادعبب لاق مم ريغ نممبيف لخ د هنا نايفسوبا بسك لاةميف تساج اذا ىتحلاق هنع با زحالا قرفت دقأ

 5 فقرات نعىدلالإ ع ى د ثل رض مت ه ديب ت ذخاو ىنيعنعىذلا خي ديب تب رضف لاقهسيلج ديب عمل

 1 'يلا.ىم واذ لصي ماةوهو لس وهلا و هبلع هللا بص هنا .لزوساو كلا تل م ةيلها مههف تل تشإف هدب تادخاف

 ال لصي رهو هه اع ناك يذلا بوثلا تر . .«يلعلبسا ىتح توندف ندازا اضيايلا وا م تو دؤ نا نا مدي

 ب رانلا دق و ةبصءالا قب مفايفس يا نعسانلاق ٍرغ ..هللأل وسراي تاق ربما ام دعقا نامل! نبال ةدالص نم غ غرفاف

 0 دانسإلا حيحص ثبإ دحابه «وجرالام هللا نم وج رانكلو انيلع بص ىذلا ل ثم دربلا نم هيلع هللا بص دق

 ْ ١ « هاج رخب و

 ْ نجادةمزهرانلو ريمش نه *عاص هن هيفايا رج يلا تج رخاف اهسلعاف يف صا ىلا تئفكناف ادد ديئاصخ يسود را

 ا «(مخ) ثيدحل !معذف

 :| نع اروقرف.سانلا نا: ةغرذح نع ىسيفلالالب غراتان .ئنوه نع ةدربىا نب هللادبع نب « فبوب ١
 1 هياء هللا لص هللالوسر ىناناف الجور شع ىت الا همم يختار الا ةللولسوول وهيل هلال هالو

 “ رار ثردملا مركسعيىلا قلطنا لاف د دربلا نم ىل ؛جانأو لسوهل ار و



0-2007 

 - 0 ةلباَقَم دنعف 0 ةالض ركذ »

 «م جو 4 كزل 4 كانا باكو «-.) « صلت ممكردتسلا »

 72 مس وهلا و ع فا لص هللا ل وسر لص ةالصلا ت ءرطح اي سانلايخ دنع بم مك لاق وتىلآ

 نيدناب لصق لاسودلا !وهيلع هللا ص ةزئا لمع عم مل اهنا لا ءازاب ةمئاأط م

 هباغ هللا ابص هللا لوضر مرر بف كاثاوا ءاجو مودع ءازاب نبا كيلوا عطوم ا وناكف اوف رصناق ا

 ثبدح اذهه تامكر عبرا ٍلسوهل ؛وهيلع هللا ىلص ينالو نيتمكر نيتمكر سانلل تناكف نيتمكر 2
 م ماج رخو نيخبغلا طرش ىلع حريب

 نعةم ركع نعرمت ينا رضنلا نعريكبن, سنو انن راب جلادبع نيدحاا:" بوي ندمم س املا 0

 سليل ناني 0 ملسودل .اوهيلع هللا لص هللا لوسر جرخلاق امنع هيلا يضر س

 ةصرفهده بتناك عبل .مهضعب ياي سلا ا ا رف ربظلا لسو هل او هيلع هللا لص 3

 موللها نم مهبلابحا ىهىرخا ةالص ممل نافمبنض لئاقلاتف موعق او ىتح مكباوملعام مويلع مثرغ !وامكسل

 منيب تلاعب إ-وهلع هللا لص هس أع لجو زع هللال زفاف مهلعاو ري ىتج !ودمتما# مل اوم و

 هتلاق' واكو رصعلا ل-وهلاو هيلع هللا ىلد هللا لوس رمل اصاياق نوكرشملا هبرمتلاام هيلعا وهب ةالارخأ يلاةالضلا

 قولا الم ؟دفدمماو ربكف إو هل اوهسيلع هَل لص هلال وسر كف نس هقدر يملا لج وتلا

 اذهد هابدرا اع اوريخ ,بخادتلاول انق ملا رظن مهضعب موو موضعب دجسل نو رشم اهلارظن اهفمرخ ا يفلاقو

 «ماجرخإو يراخبلا طرش ىلع حوحص ثردح

 | رج و 'نبورمعوبا انربخأو مصاع وا'ند ىرو هلا دخت نب سابنلا اس بوس نب دم سايملاوبا « انريخا وف
 نبديعسات نايفس ا نب ةلظنح اننمصاعوبا ةلعزورم اي نمحٍرل'دبعن. دمحن ةنلأ دبع ان هل لخهللاوىرقللا

 ع اتيم

 عمىصت ةنءطو ودملا ءازاب ةقاط نيتيتاطرانا ناكو فوجلا ةالص لس وهل اوهيلع هللالص هللا لور

 | مودع ءازابإ نيدلا كلوا مض د ااا شررصلاذ نيتك روني , دلاب مق مل وهل اوهلع لا للص هللالوسر

 1 هنلا لص ىنللو يصبكر نيتمك ر سانا تنكشف ن ركحر راسودل مجاز كليو 3 لصف كاوا ءاحو|

 *( مخ )تامكر رعب ا لسوهل ا اوهلع

 مان َعيف ىل-وهل اوهيلع نا ىلص ىلا جرخ لق سابعن.ا لاو ةمركع نع رمي نا رضنلا ن .عء ريكتن 8 ساوب 9
 | لاف هيابصاو وهدجسيو عكر هوأرف ريظلالسودل اوهيلع هللا لص هلال وسر ىل اص|لف _:تافسسي نيكرشملا قلف

 | يه ىرخا ةالص ممل نافهنم ثا لاق هومقا وب ونىتح مباوملعام مولع مرغاول عل ة ةصرف هدبهن ضحايا

 ةياالا ةالصلا مل تقف ميفتنكاذاو نالزتة اجب ءلع اوريغت تح اودعتساف .ملاوماو مولهانم مهلابحا |

 ةالسي مكنسة لمح ةليقلأ ف هلق اماكو رصعلا سايق نوكحرشملا هيرمتئا.ام هملعاوا
 | ميضني دج نوكر شايع اق ضاق ولام فيجا امرك ة نمسا مد كش سوا اره كو

 «( خي)هادرااع اوربخا دّبل.اولا مهلارظنن ميطس موقوأ

 هللا لص هلال وسرب 2 قدتملا رفح ان لوقت ارراجتممس ءانيمنب ديعسانب تايفسيبانب 4 ةلظنح
 هلع

 وما



 «60 جو ىزالا باتك» هم. 4 صخلتا عم دتسلاوط
 ةيقاعز 0 ىلا دبعانت ىركسلا ةريغملان دمشات ىرلاب هيففلا ليعمسا نب دمج لي 8 ول 5 اذن دح 31

 هيلع للا لص ينلازا ها نع ةورف ىنان هللادبع نب ىلع الادبغىنثدح ىوزخلاا دلاخ نب فاطملا د ىزؤرأا

 مييلع ملسو ممرازنم هبأو ءادبش ءالؤد نادبشلا كير وكدبع نامبللا ك لاققدحابءادهكلاروبق ر ازي-و هلاو ١

 نامالغ الا ىىم سلو تلاقت ءادهشلاروبق تراز اما ىتلاخ ىنتدحو( فاطملالاق ]هلعاودر ةمايقلا موىلا

 تاافئاع انس ف رمي اك يةرشنان هللاو اولاق م السلا در تعمسف مبدلع .تملسف تلاق ةءادلا يعزاظنحم

 + هاجر 1و حي 0 رّئَُظ نما لق توظف :

 ناش نع بدؤللا ديعس و مالت ركنا ما ان يرودلا دخت نا سابءانن بوقمي دمج سابملاونا# انن دح أ

 رص ٍِي

 كدحول ابا نادشاو انما خان 00 هللا ىحر:ر زل هنلادسلا ملا 3 ة اساابنعاتلا قذر ةعئاع نعهنا نع داو 1

 -. ا بوب 5-0 2#

 5 اصا امدعب نم لوسرل اودنلا ون اجتسا نيذلا لجو عدلا لاق نيذلا نمل انبنع هللا نظر رينزلاو ركمابا ىنمت

 # هءاح 0 و ع ثردخح اذه# حرعلا

 نرع ةناوعونا ا مراع ىلذفلان دم 0 1 ذاعمن ديس ىف ذيحلادحا ق دمه سابعلاو با انريخا أ
1 0:11 

 يآ !وةتلاع هللا 0 بص 006 ١ لتاق لاق ايي هللا ىصر هللا دنع تن راج ها ا نانل-نع ء رشا ىلأ

0 

 2 لع مات ماق ىتح تر اا نأ ثرومت هللاق ” من لج ر ءاخل هع نيماسملا  :صاوارف لخن ةنضخ نرخ

 ,هدخا اؤهلن مر فيسااظطمدق ل !اهشالاق ىنم كمذع + نم لأ لاه ف لاب ؛: لوهلاوديلع هللأ ص هيا لدا

 ةمايعلاعوإ ل 7 مهلعاسسو مراز زنم هاو ءادهش ءالؤعنا دبتن كينو ادبح كلاعب لاةفدحاب ءادبشلا|

 ةاديلا نظمت نام المت آلا رعم يلو تلاق ءادبشللا زوبق تراز اهنا ىلا ىتادحو (فاظنلا لاق)ة يلع اوهز

 مالغأب تيقنح تررعش اذ تلاقاضما ةضعي تف عزك ج3 رمنانا هنلاو اولا مالنسلادز م مولع تما كااقن

 ْ أ لاس ص( تاق ) منفسم تبك 0 قاظيتدا |

 نا هللاوامأ يَدْخأ ن نا رييزلان ال َت !ان مآ ةقئاعز ع هنأ ع نع ةويعع ن ماكثه رع # بدؤلا دينو

 نا 0 أنه صنم لوشلاو هللا واجتشان :هذلا هل لاق نركب ربكزلااى قتل كد وكلب

 ب راح مسوهل اولي هللا 3 8 مرر دي نعرشل ىلانع < ةارعوا ف

 هنا لص هلا لوسر سأرل * مة وح توالت نإ ثروغهل لاق معنم ل ا رءاؤع ةرغ نيل ان م اور فل اخت ةفصخ |

 هلا اوهيلع هللا لص هللا ل لوسر هدخاف هذب نم تّمسلا طقس هللا لاق ىتم كقول فيلات 7 ودلع

 ن1 نا لع كدهاعا' لاو هلال وسر تاو هللا الآهلاّال نادهش اق دخن ريخ نك لاق كمنع نم لاقو سو

 هيا ل يل و هللا الاهل كلنا يع لاقذخ أريخ نكت كمنع نم لاقو: سو هل اوهيلع د! لص هللا كرو

 ءاغ ليس ل سوهل ١ او هلع هللا لص هنلال وسو لخ لاق كنولت موقع ن كالو كارتوأ النا لع كنه انا لاق
 ياعس هدفا 000ه فئاعد تظلم بيد اصف همم حاع 222

 -حوبببصمخصسصصج

 00 .0 ّ ملص يبنلا

 روق 0 لص يبنلا نأ هد هنأ نع هو رف قَد ةللأ دبع ْن لعالا ديعان دلاخن ١ #« فاطماا ف

 يه ججج حم

 تت

 تت
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 0 2 4 م ءاد

 1 ل
1 
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 د

 لص ةالصلا ترضح اللف نسانلا ريخ دّدع نم «تتج لاف ةمؤقىلا ءاخ ةلريبس لقت كولا موقعُم نركاالو
2--- 

 م 0 4

32 
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 _ 400 جز © «ىزاتلاباتكط ١ «م» «  ضيفنا مكردشلا»
 اك ويم تودع اقسم متل نرمدعا هنموندمأم تح ءاوللا انببصا نا دنب 0

 « هاج رخن ملو 9 لبس

 و

0 
5 

 لصنإإو 5 5 س

 تن

4 

 نراكو ةيلهاجلا يفابر هل زاك سيق نيو زمنا ةريره ىلا نع ةملسىنا نع و رمنب دم نع ةملس نب دامح ف

 لاققدحاب هباعصاو لسومل آو هنيلعللا ىلص هللا لوسر وموب تاذ ءافم هذخأي ىتح مالسالا نمابرلا كلذ هعنع

 هتمال ساو هعروهفيس ذخاف دداب اولقهموق لا دحأب لدق هيخاؤني نبا لاقفدحاب ليقف ٌدامصنب دع-نا

 لخدفاحت رج - هلها ىلا :لمك- لتاقف لطم ادع نابل /اق و رمتاءانع كيلا | ولا نويل لا القدح ا ىلا بهذ

 لام هويتتلو ظااشلم تدع - لف ٠ لاق كم وقل ةي+ ما هلوس رلو هلل ابضغ تنج - هل لاف ذاعم نب دعس هيلع

 00( طر رجلا ««دسغ رسايجطوسدلا 0

 بوهلاوةلع هللا لصدللا لاوس تعمحس لاقةنع هللا ىضر هسا نع هللاد. ءْن راج نمحرلا ديع نع 0

 # موعم تلتق لوقت لبجلا نضح ىناص أعم تر دوغيلا تددول هللاواما لوقدحابا صا ركذاذا

 نان بلش نم لع ىث' دع ىشزقلا امن دلا يلا: نركب واانن رافلا هّلادبع نب دمج هللا دبع وبا  انربخا

 ةطاطزاقتا نعي دنح ني 00030 تاي اع ةأباز ا ها نع دم نرفعج نع هن هنا نع دواذن نامل يب نيا كب دو يلا

 ادهن هذ دنمأ ىكبتو لصف ياللا : فاطأإ د ةزو ع زبقرو.ز : تناك سوهل او هيلع هللا لح يذلا ف كاب

 34 هأج 2 1و دانساألا مرد ثا دح

يخلتلا نم فيضأ ثيدحلااذه( ( ١
 ححصلملا ٠؟ص

 4 000 ك

 ش *( م ) موعلانم دحا هتموت دنا قىحءاوأالا انيضا ةرادفب

 هعئع ل أكو ةيلساللاو از هلذاك سيقن ورممنا ةز/رع ين , نءةملسيا ندور رنا نع ةماس نب داح ٍِظ

 الاف دخأ هناصماو يسودلا و 4 لع هللا للصف ةايلرسراو 300 تاذع "ان 3 مالسالان .,مايرلا كلذ

 هتمال سلو هعرو هفيس ذخاف دحاب اولاق هموق مل دحاب لبق هيخاوشب نالاقف دحأت ليقف ذاعم جدع

 لخدفاحت رخ هله ىلا قست افلم تنمادقيا لاق محايانتع كيل لاا ولاو هه ضصلسلا هارالفذحاىلا بأه 37

 :نورهوتا لاق هلوس راو: للامضم ت تح لب لاق كلموتل ةيمح ةيمحما هلوسرلو هللابطغثنش ؟ج هل لاف داعم ْن دعس هيلع

 0 الح هلل لص امو ةنحلا ل دف

 هلع هللا لص يبنلا عم سانا هنا نع راجي نما دبع نع ةاداتقن رحمن مصاعيث دح « قادعسا ن ا

 لو 11 رع قاما عطمز درعا للا ث هدول لو هاما لوقت دنس آتنا ركذاذا شو هلآو ْ

 ةاوا
 اذ

 نع هن د نيسملا نب لع هابانا ها نع دم ن رفعج نع هبنا نغ ذوادن املس ربخا كل دق يبان دانا

 ه دنع كس و لصتف مايالا يف ة زخارم ربق يبقزو رب تناك -و هل او هيلع هلل لصقل لوس كس ةنطافإلا ١

 « هيف لكن ين دم. نامل ( ت ثاقز © حفص

 فاطعلا 9» 22

 فرج نر نبا وسد تير نر شراوش 1 23 و اع ا و يع لا ا

 05)ش)060001001

05200111 6 



 ة60ج) #« ئزانلا ب اتك ١ ١ :0 «١» 4 صيختتا مكر دتسلاف ١
 .تلاق ارنع هللا ىضز ةشئاع نغ ةحلط نب ىبنوم نعةجلط .نب ىيحبنب ٌقاحس | نيد اني: يتؤازلا ركتيوا نب ىلع

 قيد يلوا مك لسوهلا او هيلعهنلا لص هللا لوسو لع ساتلالاج امهنع هلبا ىكر ىف دصلا ركبوأ لاو

 ذرب .ريطلا ثم ىناخ 3 ,م ( ىتتنتعادق لجرألا اذاف دعب نم#: ترصبف لسودل او هيلع هللا لص هللا لوسر

 : تاقفىرخا هعضيو ةلض هءفرب لجربأبا اذاو حا رليا نبا ةديبعوناوه اذاف لسو هلو هيلع هللا لص هللالوسر

 هيلاانيبت اف ىضا وأبا كاذف ةخلط*ىبجمو لسهلو .اوديلع هللا لص هلال وسو مم وه انا نوكأ نايت ًاطخا اًذااما

 هللال ويسر اذاف هلكأ نهادجأ تمطق دقو ةحا رجز وتيمو تيس ةحلطباذا و يرخاهعضي و ةيضهعفر ةحلطاذاذ

 ةديبعوأ ى ًارايف هيننجو يف رفثملا قلح نم فاتقلج تقزلف هيتتجو لت ب رطدق ملس»و وهل اوهيلع هللا لص
 ملسو هلآو هبيلع هللا لص هللا لوسو نيبو ىنيب تيلخنا امل للا يثدشان لسو هل آو هيلع هللا لص هلا لوسر ام

 هللال وسر نيد ىنب .:كيلخ نانا يندشابف ىرجحالا ىلا رظن موتي تزدنو تردنف اهدقهتيشاه ادحا عزجاف

 اذه هللانثلا مرن ةديبعوا نات هتثث تردنو تردنفاهدمفيرخالا ةينثلاب اهزتاف ملسودل ا اودهيلع هللا لص

 * هاجر و هاني الامي ثم دخل

 ىيحب ىثدخ لا قاحسا نبا نعديكبنب سن وان رابجلادبع نب دما نب بوقعي نال سايعلاوبا # ان دح ف
 ىلا رظنا ىنتأردقل ناو لاَ نع هللا ىضر ماوعلا نب رسزلا ناءديج تورط هيلا نع ليلا نب هللا دبع نب دايعنب!

 تح ركسملا ىلا ةامرلا لام ملا ريثك ألو ىليلق نه ذخا نودام,راوه تارمنشم اهبح اوصو ةبتع تنيدنها
 اج فا الا واب مويمو ولدا ني انرأل ليغلا ١ ربألا اخو بيتا نو ديو هج مولا ايلا

 ينبمعأ (

 ركب وها لاق تاق ةشئاع نع ةجلطنب ىسومنعةحلطنب ىيحنب قاحسا نانن ىزارلا ركب يلا نب ىلع )ف
 !ذاف دعب ضرمهي ترضيف ملسوهلاو هب راع هللا لص هلال وسر يلا ءافنملوا :غضكا نجا مو سانلالاجام

 0 نب ةديبع وا وهاذاف ملسو هلو هيلع هللا لص هللا دوسر دب رب ريطلا لم ىفلخ نم ىنمنتعا دق لج رب نا
 هيلع هللا لصهللا كوبر عموهانا كروك ا نا ىباطخا اذااما تليف ىرخا همذن و ةرج هيفرب لجربانا ١ ذاوا

 تس ةحاطباذاو ى رخآ ةمطب و 5 م هنفرب ةحاط اذاذ ةيلا انيهتافرم اوانا كلا دف ةداط * ىبجيو لسو لاو

 هيتنج و ىلع ب ربط دق لسو هلو هيلع لال هلا لوسر اذاذ هلحكأ نها دجا تيطق دقو ةحار رج فوتسوأ

 فاىدشان لور ودهيلع فا لستنا لوسر ءام ة ديبعو ا ىأر امف هيتتجوىفرفثلا قلح نم نانتلح تق زافا

 ىرخالا ىلا رظن م هتينب تدع و تر دنفاه دف هتيش عب دنا عزنا هللال وسر نإ و ىنب تيلخ نا 0

 ' | ناكف هت تررادنو تر دفاه ديفئرخالا ةينئلاباه زهد .افهنلا ل وسر نيب و ىنب تيلخ ا امل هللا ىدقانا
 0 كو رتم احس ا(تاق حيان ثلا مر 5 .٠ ديبعوا

 ةيلع كش دنهيلا رظن ا ىنت ادد هللاو لاقريبزلا ل هدي نع هب نع دايعن ىنيجي ىنادج قادحساْن 1غ

 هنعموقلا انفشكيت وح ركسملاملا ةامرلا تلام ذاريثك الو يليق نه ذخا نودام براوهتارمبشم اببجاوبصو
 موقلا انكتأو اكلم دفاعا خراص عرس وادا نم انيباف ليخللانربظ اولخو بهلانوديرب

 4 ملص يفكك 0 - 3



 يهل 7 ا ا 2 0 1 0

 6 ع مزانلب اكو. ١ « مو « صيخلتلا عم كل ردتسلا
 (0017 11+ هماج ةكملو نيخيغلا طرشلل اع ميحصثيدحاذه» امل يتلايصالا تاشوتايس تمطقوأ

 3 اعل قاحسائ ا ديرك نبن واتم. ايل ادع نيدجا اني بونعل ندم سابعلا مام | :يرلحإ 1

 هلأ لص هللا لوس نع نانلا:لاج ا لاقونعهللا ىضر صا وينأَن دعساّسأ نعدعس تن ةشئاع نع نمحرلادبع

 هللال وسر قتلا ّتحوجتانااماو:دهتشتسا كرااماف ىسف نع دوذا تلتف دحامونةلوجلا كلل سو هل اوهيلع

 ” ةردق تانىح نيكرشل نافاؤومرم ياذا امسحي رع 0 للالَص

 ازازم كلذ لعفق لبجلا اواي. تحن ىرقيقلا مي.اقعا ىلع اويكحنق:ميهوجو ىف هب ىر مث ىصمل ا نم هذب الم

 هللال وسراذه دعسإب دادقملا لاق ذا هنعدادقملا ل !ًاسانادرا اناانيبفد وسالا نبدا دما هئيب و نب ووه نم يرداألو

 لاتنىذالا نم ىمت * بصي ل أاكلو تمقف هيلا دادقملا ىلراشاف وهن او تلقف كوعدب , لسوهل آو هيلع هللا لص

 ىراجلخ هياماوي ديلا لاوسول تءاز..ثببح تاق همسايمويلات 59 ا ناس وهل او هيلع هللا لصهللالوسر

 ددس مهللادعسل بجتسا مبللا لوق : لسوللار اوهلعهللالص هللا كوسر و كودعد مراف كبيس مهلا لوقاو

 ةدسومبللا لسوهل ار اوهيلع هللا لص للال وسو لاقإلا هبىرأ موس 0 يناويلا 2 ا ا هتيمر دعسل

 هتنانكفام لسوهل آو هيلع هللا لص هللا لوسورثت ىنانك نم تغرف اذاى مح دعس أبا هل ؤعو بجاو تمر

 7-5 ودعس !مب ىر تلا ماهسلانايره للا لاق#هريغنمدشاناكو شرردق ىدلاوهو لاقامّضن اهبس ىنلتف

 «ءاجر و لص طع رش لك ج بج ليدعيافم# ميج هيلا

 ىثدح ثراملا .باجنم انب ةبيشىا نب تاعن دف دحمشانب ةف ةوكلاب ظفاحلامرادىلانب ركل وبا 4 انيدح زف

 *«( مخ ) ايلتيتلا ع تاشو هتابس تعطقو 0 ةيصرو

 ّقلا حنا .فراااما و دهشت-انا اماف ئض نعبدوذا تقف. تر دجا مو هللا كف سو 13

 نول رج 2 وجي روعب اا يدع يتاجر دا كل رك ايعرسو هودي كاس لا لوس

 1 ده دعسأب دا دّقلا لاق ذا هنع دا دق دقملا ل أسا نا ديرا انآ انييق دا دما هني وىنيب و وهنم ىرداال وارآسع

 روم تصر 1 هتاكيلو عيت هيلا ىلراشافوهن او تلتف كوع دب ماسسو هلاوهيلع هللا! سهلا لوسر
 مهللا ل وقاو يمرا تام هم اما تلا تارا تيار تاقف دعس اي مويلا تنكن اًلاَعف ىذالا

 ددسمبالا لسسوول او.هيلع هّللاىبسص هللا لوسرلاقالا هنيعرا مهس .:نمافيماو ىنا كا دف دعب اهلا ةجومز
 هتانكيف ام سو ل آو هيلع هلام هتلالوسر رثث يت انك نم م تمنرف اذا ىتَخ هيوعد بجاو هتيمر

 دئمو» دعس اهب ىر يتلا ماوسلان ا ىرض يلا لاق «هريغ نم دشا ناكو شي ر دقيذلاوهو لاق ايضناموس ىنلبنف
 «(م) ميس فلا تن اكأ

 4 ٍلعو

 [هشللذ لد لبملا اوي تح ىرتهتل موب اقعا عا وبكتف مههوجو قدي ىرهت ىصحلا نم هدب لم هول ردت حلا

 | دعسلا دس ميالا دمسيل بيتس مهللا لوقت ىل سو هل او هيلع هللا هل كيوي مراف كمهس

 يي



 «(0جلا ١ «ىزالاباتكالا | 40 ١ «صيخشتا مكر تلال
 نببوبا نب ناملس اننى ملسلا ل يممس ا وبا انتدادغب يرطنقلا ميع ندمحا ني دم نيسملا وا « يتربخا

 | ّناىضر هللاديبع نب ةحلط هيا نع ةحلط نب ىسوم نع ىدج نع ىبا ىندخ قيلطلا ةسلط نب نيبوم نبناولس
 *« رعشلا اذهب تزجبر ادحا موبناك 1 لاق هنع

 10114 زا ع هندي كلام ول افةاجح ترم

 كرابملا موكل حا افدب رض. 8 كرامملا ىف مويلا هنع برضن

 ]او ناس ًاثداف ةحلط فلق ناسمل لاقدخا موي ميو هلو هنيلع هللا لص تلا فرضنا ايف

 ةشينلا ماسلا ناءعرد نيب 0 10 اوهلع هللا لص هللا وسو ناكو ةرحصلا ىلا ضهنيل ل تهذنيح

 2 لاق ابل قوجذا ىتح لسوهل او هتلعا لص هللا] وسر ضعنف هتحن هن هللاديبع ن ةحط ساهل

 *:هاجر خم م مو سم طرشلع ند دول تحوا المودل أو هيلع هللا ل

 يبن قاحسا ًاناكرأ اا امن رس وتلا قاتلا ندا ا بو ندم يبطل

 هنييج' عصا ةيمر*و ةنعطو هن رض نيب نيثالثو ىحؤا نيثالثو ميس مجر ةحلط نا ةحاطن, ىسوم ينربخا
 ظ الناج

 عرمشلا اذن دا 3 َِت را لاق ةتلاب ماي اع 6 فق رع ةحلطن ىسومن ناماس.ن © توبا 3#

 كل راثلا» انيق: رع باذن “ «.: كلامو نل اغا ان وز
 1 رض« كرادملا قمويلاهستع ب رضن

 لاق ةحلط ىف لق نانسل.لاق ل وهل او هيلع هللا لص تا را

 تكمشخو هلع كقاظ كلا لع“ ه4 دمع ىس !بعشلاء و ةحلط

 كاثع قوشتلا تر هعاصأ- *  تدل او حامرلا هيك يق ْ

 كتنما ىتع مالسالا ىحرماقا 5 ادمشألا نم اننلا ماما ناكو

 هل او هيلعهللا لص هللا لوسو تيارلاق هدجخنع ةما نع رييزلانب هلا دبعن دابعنب بحى ثدخع قادما نإ

 «(م)ةحلط 0070 ضف هت

 ةلءاطو نرسل نيل ٌنيالثو سمحوا نينا معا حر هتاف اهلل را وم قربخأ ى 2 دخل نام

 الوسر»

 كتركذ»

 1 هللا ديمعن 93 . ةحلط سلقباملا ضيتننا علم طف ١ مق نيعرد ن ناب سه هاظ دقناكو هرخصلا ىلا ضهنل بهذ نا ملسو

7 
 ف : « ريش ا

 0 تهشو هنلع  تقابط كلاس ىلع 3 ا دم ىسا 'بعشلا مون ةحلط

 و تاغف ف ؤويسلا ث» هنحاشا» هي - تملأ و حامزلا هرؤككجب هبقن

 5 تاتا ىتح مالسالا حر ماقا ٠ !.دنمجمالا سانلا ماما ناكو ظ

 ب لا ىبح تدك لاق قاديشلا نا عليكم ل دوب سنو بان زابطلا دنع دجاانء فوقي ندي نئايلااوا 34 انيددت 1
 0 0-5 . 1 ؛ 0 3 :

 3 و4 و هابلع هللا لص هللا ومتز تن ا رفلاق هنعهللا ىذز رين لاه جا ن اح هان عريب ز لا تي هللادبع 3 دابعن 5

١-0 
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 ا 0 كزانا 0 4« 2 ضيا مم يم 9

 10 ل تلا ينل هياط انرط زف ناعبا ناضلاوأ

 اذه هنيما ىلا هلاكباذعو كزجر بلع لمجاو كايبس_ رع نودصنو كلسر نودذكي نيذلا ةرفكلا ل تاق

 ةهاج رخل 13 نيخيشلا ظرش لع 2

 يمدتلا تزاخلان باجنمانن ةقوكلاب تقلد ئ لغ نسما و بانر افصلا :هللادبع ندم للا بع و4 اند أ

 ةنعاللا ىضر لعفاج لاق امهنع هللا ىذتر سانعنبا ترق 35 ران دنبو رم نع ةنبيع نبنايفس معزولاق
 تلا وص لاك ترلاقف ىتفتدق ا بلافاديمح فيبنلا ياه ابنغ تلا ىضر ةمظاقللاقف نحت ادقدحا موبهفيسلا
 ملفالا تبان نا مضاع و ةناجذ وناو .فينخ نب لهس ةداجا دقل كيش برضلا تدجا تنك ّنثل لصوال و هنلع

 0 اين رخخإ و قراكلاطرغ ىلع حب ثيدحا ذه# ةمصلانب ثدراملاو“

 نع ريككن ب سا نان رابجلادبع نيدححا ان بوقمي نيد سابملاوبا (هانندح) ىزاغملا يف حيحص # دهاشملو اذ
 مجرال لاقائبغ هللا تر ننابضترلا وعشت ع ء سايعنت هللاديبعز هللادبع ننيسح ىتثدخ لاق" قاحسلا نبا

 لاف هفيس لع اهاطعافم كلا" اذنه نع لسغا ةينناب لاَعُف هفيس هتنبا ةنطاف عا لسو 0 او هيلع هللا لص دعا كور

 ل32 حلك نت لدسوةلا اوةيلع هللا خص هللا كينمز ,لامق ةق لات ربل ئقدض ذل هللاوف هئمدهتع لئغافاذهو

 نبيع لاقو قاحسا نب الة.«ةناجدونا' ةشرخن كاسو فتح لبسموبلا لاتقلا كاعمقدض دعلءونلالاتقلا

 * فدلا مالسلا اهلعةمطاف لوان نيح هنع هللا ىذر تلاطقا'

 ميش ال و نب دعب تسل © ميمخ نيغ فيلا ىكاه مطاافا

 ميح رذابعل انير تاضرصو #* دما رصن ىف تردعادقلىرمعل

 م« يربخا ف
 ناصعلاو ىوسفلا و رفكلااذيلا ه ركوان ولقيفهن زوناغالاانيلا ببحمهللا اذتعنماام رشوانتظعاام رف نمالاه

 لاق مهلا نينوتفمالو انا زخ ريغ نيلعاضلاب انقللاونيدلسم انيخاو نيملسم انفو مهللا نب دشازلا نم انلعجاو

 هعمس# 'نيمآ قلللا هلا: كلب اذعو ك زجر مهلع لمحتاو كليبس نء نو دصب و السر نو دكحب نيذلا ةرقكشلا

 01 «( م خ)هنم ةيوامصنب ناو سم
 نحت ا دقدحنا مو هفيس يعءاجلاقنابع ن :رنا نغ ةَمركعن عو رت نع ةنبيعنا معز لاق ثزالا نب« باجتم»

 نيرفغلا تك دقبا تنك ل لسوف او هلع هّللالص هلال وسرلاقف ىتنشدق اهمافاديمح فيسلا كاهةمط اهل لاف

 *( واو مضداعو ةءاجدوا وفينخ نب لهس داجادقل كفي:

 ملول اوهلعشا لص .هللا لسور مجوالتلاق نابع نبا نع ةم ركع نع ةيادنم نيس نفس «« قادس نءا واف:

 هللاوف همد هنع ليسغاف ادنهولاقو ةقياس لع طعاف مدلا هنعلسغا ةينبايلاقف هفيس هتثبا ةمطاف: ىطغا دحا نم

 كبمقدص نقل ميلا لاثتلا تق. دص تيكن سو ةلاو-هيلع هللا لص هللا لوسر لاف لاَتَقلاءويلا ىنف نص دف

 هب هب اجوونا نشر خن كلاومو فينح ن. لهس مويلالاتقلا

 بوباو» ن0



 4 0جط « ىزانلا باتك « « صيخلتلاعم كر دتسلا»
 نا مصعبص مجسم سمس مس

 ل حسا نبا نعري بست رابجلا دبع نيدمجا أين ابوس ندم سايعلا ياو

 بين بنز تشع مماراسا ءادف يف 1كم لها ثعبامل ت لاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع هبا نعريبزلا ن هللا دبع ندايع

 نيح صاعلا ينا ىلع اهناهلخدا ةيدخ تناك ةدالق هيف لاع صاملايا ءادقيف ملسوهل او هيلع لا بص هللا لور ش

 اهريسا اهلاوقلطن ناوت متبأ» برا لاقو ةديدش ةقرال قر لسوهل اوهيلع هلا لص هلا لوسر اهآر ايف ماع ين

 هلآ اوهيلع هللا لص هللا لوسر ديغووهلعذخادق ملسوهل او4لع هللا لص هللالوسر ناكوامل يذلا! ملع اودرو

 *هجرْ لو 0 ا تردعبلاعو هيا بيير ناجو

 دما ل ا

 جيب ثبردج اذيه# لطابلاو يتلا نيب هللا يف موبر دب موب ن اق رفلاب ينمي تاقرفلا» وبان دبع ىلع
 «: هاجرخت ودانسالا

 ْن كادوا بوان دايز مئاهوا ان ىنقثلا قاحسا ني دمجشازن . ظفاحلا بوعي ن نيسملا وا «يل ربخا »

 اناا موب ناكاىللاق هما نع ع ٍقررلا مفارنب مار عي 1 نميانب دجاولا دبات يرازفلا ةيوامم

 مهللالاعفاَؤ وص هلخإ وراصف لجو نعي رلعىنثا يت>اووتسا سول اوهيلع هللا لص هيلالوسرلاق ن وكرشأل

 ا يطعمإل وترده نأ لضمالو تالضا نمل ىداهالو تضبقال طسابالو تطيسامل ضباقالمبللا هلكدجلا كل

 كتجرو كتاكرب نم انيلع طببإامبللا تبرق امدع ايم الو تبدع ابامل برقم الو تيلعاا عنام الو تمم

 فوملا 0 نمالا كلأسا ين مهلا لوزيالو لوحال يذلا ميقلا ميعنلا كلأسا نا مبللا ا ,و كلطفو

 ا ماراسا | ءادفيف كم لها ثم : التاق ةشئ اع رع هياكل د5 ب يع يح «قاعإ ا نا»

 ىلع اهباب .لخوا ةجمدخ تناك ةدالقهيفلابع : صايلاى لا ءادق ىف لسوهلاو او هيلع هللا ص هلأ لوسر تنب بنز

 اهدا املا وشللعت نا متيأر نا لاق و ةدي دمش ةقراهلقو مودل اوهيلع هللا لم هلا وسر اهلرايف ص املايبا

 | اوديلع للا لص هلال وسر دعوو هيلع ٍذخا دقلسو هل اوهيلع هللا لص هل لوسرناكو ا اود

 لاَ داما قتلامو ناقرفلا مول نس سابع نا نع ةحلطىانب يلعنع طاصنب دايو ف « تا 3 3

 « سيمص# لطابلاو قحلانِيب هللا قرف ردبوو

 أيكنا بحا مغ ناك ل لاق هبا نع يترزلا مفار نب ةعافر نب ديبع نع ىكملا ن نا نب © دحاولا دبع

 | كل مبللا لاَقف افوفص هفلخاو راصف ير ىلعىنثا ىتح 0

 عمالو ترده نإ لضمالو تللضا نإ يداهالو تضبقام طسابالو ِت 1 طبس ضباق ال مهللا هلك دمجلا

 كلضفو كنإكر نمانيلمب طسبا مهللا تيارقامل دعايمالو ل تيطغا 6 0 تيمامل

 مهل ال موبنمالا كل ًاساىا مهلا ليرالد وحال دلا مي +! مينلا كلأساينا ملا كقزرو كنجرم|

5 5 0 0 

 5 داق 7 7 ِِب 1 0 :



 «(0ج» «ىزالاباتكؤ 0١ «0)  «صيفلاعكردتلا)
 وع نبلتن القتليع لِ موتنا مكدشي ززلا تقا كناق مرفت ناوكدابهجرا# يقع ةايقج
 تجف تن مالمالا رك هتعم دقو ل انما هياف ءاضس نب لييسالاتلقف هللادبع لاق قنع برضيوا ءادشالا

 رسمنا اوةيبلع هللا لص هلال ريبربلا تشاد زيف ءاسلا٠ نم ةراجح يلع قل. نا ىدنعز وخا موناكاف

 5 هيما عب تيرس اول ءاضننو لوا

 ردا را وو عادوا كولا

 ىراسالا ءال وه ليقفانب اذا دنمل ىلا هللاوف ة دوس تلاق باجملا نبهيلع برضينالبق كلذو ءارفع ىب

 ةرجملا ةيحاب ىف ورمسنبليهس دب رب وبا ةظم لسوجلا اوهيلع هللا لصدتلالوسرو ىتس ىلا تعج رف مهل ىف دق

 مكي دباب متيطعا دب زيابا تاق[ كلل فك ذب , زبابا تيأرنيح تكلمام هللاوفلبحم هتنعملا ناتغو# هادو

 هلوسر ىلعو هللا ىلع ةدوسأب ت تلا نم م مسو هل آو هيلع هللالص هتلالو سلو تالا تبعت ١ امامارك رك متتمالا

 | تلقامتلقنا لبحلاب هقنعيملا ها دد ةعومج دم زبابا تيأر نيح تكلمامقملاب كشب يذلاو هللا لوسراب تلتف

 « هاجرخم ل وسم طرش ىلع متي ث دخا ذه

 سنا (انب دح) لاق باوشنإا نع ةبقعن. ىسومنع حيل نب دم ثي دح جارخا لعزاخيشلا 4 قفنا دقو )»
 هللا لوسر اب اولاتق ٍلسو هل او هيلع هللا لص هللالوسر اون ذاتساراصنالا نم الاجر ا هنع هللا ى ذر كلام"

 4# رد نر ذي الهيلا ولاقف هادف: ئغاسلا انتخان .ال ك رتنلف انل ن ذا

 « دبس كد مهحايص#

 يتسن مسار 6 ومومولق ىلعددشاو محلا وما ىلع ىسطاانءر ىموم لاقوارايد نبرفاكلا نم ضرالا ىلع

 نيلقني الفةليغ مكيف موق مكلاوةن آلا كدابعمبماق مههذمتنا ىسيع لاقو ميحرروفغ كئافىاصع نمو ىنمهنأف

 5 0 اشلا اتنب ال هناف ءاطن ن ليبس الا تلتف هللادبع لأق قنع ب رضب وا ءادفن آلا متمدحا

 للا لص هللا لوسر لاقىتح كلذ ىو نم ءاهسلا نم ةراجح ىلع قلب فنرا ىدنع فوخا مون ناكاف تكسف

 « ديما دبع نب ريرج هعمس حيبحص هءاطببئب لييس الا لسو هلا و هيلع

 مدقق لاق ه دج نع دعسا نب ضرما دبعن هللا دبعزب ىيح نع ركبىا نب هللا دبع ىتثدح# قاجسانا ف

 يالا لو ارا ةينيز اقوي لل مطار يف ارضع ل دنم ةسز تدع دوسو ةبذلا ىراسالا

 هللا لص هللا لوسرو تيد ىلإ ,تمح ف عرامالا ءالؤه ليقف انيتا ذا م دنمل يلا هتلاوف ةوس تلاق باجملا

 تكلمام هللا ف لبحب هقنع ىلا ناتعومج هادنو ةرجملا ةيمنانىفورمج نب ليبس دنزب وبا اذاف هيف لسومل اوديلع

 هللا ل صلال وسر لوقت الا ثبتنا امن اما 8 متمالا مدنا متيطعا ديزئابا تلق ترا ك كلذك ديزئابا تيأرنيح

 هتلوذا تكشلاط نمل [كسبب ىلذلاو هلال وصايا ٍتاَعْق ةلؤسرو ةفالع ةدوسان 2 تيبلا نم لو هلآو هيلعأ

 * (م) تلق ام ت تاق نا لبحلاب هقنعىلا ه هادب ةعومج

 252000 0 0 0 ز1 0 0ز زة 0 ةز2ةزة2ةزةزةزة ا ناإ»

 1))0+!++*ه شه صه“



 ميهاربا ن ربا نن كلمات اغت قتنيع ينا نب نستللا نب ىلع انن ظف املا ب وي نب دم هلادبعوا م انثدح طأأ

 بسور

 نا ويا خب رام مويا م ردع يملا ىادعلا لا سقلا لادا 2 ةلالا نع « قاحسا وبا 9+ ١

 «(عخ) نامخلا قتلا مى

 افي زاصت اللا تناكو نيناكو اهينرذأي مون ورجلاهملا ناك ءازبلا تمهس قاعسا يلا نع ةبعش انني ىدملا »|

 *(مخ) نيثامو نيهراوأ

 انففص نيح ردن مول سوهل او هيلع للا لض تلو مرعب عسا يان رول كا

 لاقفامفوبملا م ران مرضاف نطمل ا ريثك داو يف تنا'ةخاؤر ن ةللادبعلاقق ىراس الا ءالؤ هَ: تزولوشام |

 دسب مهقانعا برضافكو ذكو كولئاق عؤاسؤرو مهم داقهنع هللا ىضر رملاف كنمحر هللا مطقهنع هللا ىضر سابعلاا|

 , تلاقفهتجاح» ضعبل سو هللاو هلع هللا ليض هللا ل وسر لخد مث كموقو كلن ريشع ةتعاللا ىضر ٌركبوالاَتعَأ

 الوشق ناءالؤهى نولوفتام لاف لسمو هل آو هيلع هللا بص هللا لوسر جرفترتم لاقاملوقلا ةفئالعأ

 سمطا اذنرن ىموم لاقوازاند نيرفاكحلا نمضرالا :ىلعرذت ال برو لاقوهلبق نماوناك ملةوخا لثك. |
 | لاقو ميح رروفغ كاف قاصع نمو ىنم هناف ينم نف ميهارا لاقو ةنآلا مه.وأق ىلع ددشاو محلا وما لعأ

 غذا ترم موسع عدل

 هلا دبع نع دوسالا نع قاحشا ىلا نع ةناؤعؤتاانن ةيبتق ندم انن:(الاق) نيسملاوناو قاحساونا' انناذح وا

 عير ثرادختا ذه ناعما قثلا-مون ناقرفلا معرب موت ةخيبض ةرشغ مشتردقلا لي اوسملالاَق ةنعللا ضر

 ” رج مو نينبفلا 22031

 كالا كبر ' 4 ىزاثلا ب بات ك1 0ك 5 4 قلدنا ماكر قا

 يناعواغين النو و نو ةعابلل ناكل وق بزاغن.ءازتلا:تعمس لاق ينادغمملا قاحات | ىقآ نع ةبعكانم يدملا

 * هاجرخم مونرحبفلا طر 0 خيبكص ثيدح اذه «نيّئاَنو نين زارا الا تاكل

 ا ليسفلا با تم رلا هيعانتا ميقولا انة نركبوا 3 نايف نب نسما اننايقنلا ديلولا وا يتربخأ 9

 اوفعو شيقل لاةةللانففض نيحردب موي سول لوةيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاقةيا نع ديسايلان ةزم نع

 يدا رخإو ذانسالا ني ثردخ اذه ليثلابهومراف ب را اًكانل

 نئمحالا نع زيرجأينا جيهازرا نب ق زادسس اان." مالتسلادبغ نتدخشاتن يربتعلا تع ْن بح نركز رونا 4 انربخا 2

 ا لس ودل اوةيلعمتلا لص !لوسز مللاق ردن مؤيناك اكل لاقةننا نع هللا دبعنب ةديبع ىلا نع ةرضن ورع

 نضميل »

 سو 4 ]وهيل هللا لبض هللا لوسر محل لاقردم موناك الها و :
 سارعلال اعف ف اهقدهتلا ١ زان مرضا بطلا ريثك هاو ثباةحاور نب هللادبع لاف ى زاضالا ءالك وه يف نؤلوقتاخ
 كم وقو كُن ريشع ركبوا! لاتق مهقانغا برات كلوبذكو كولتاف مواسؤرو مهنداقر مع لاّتف كمحر للا عطق
 هللا لص للا لور برأ نم لاقام نوقلاةفئاط تلامفةتجاح ضعبل لسوف او هيلع هللا لت الوسم لف

 قس 0 فلا 9
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 قع 00 و

4 

 رذب التنر ميول, مهلبق نم اوناك ممل ةوخلا لثك ءالؤه لثمتسا» ءالؤهىف نولوش اءلاقق مسو ب د ١

 و سس ع ويييس يس 53



 5 ع 9 7 و

 7 دادي سرفو رييزال سرف 0 مويناك ٍ # اشي رق راو
 هس ظل احس مم مع كي

53 

6 

 هةر“ 2

 «()عجزا .٠ «ىزاثللباكؤ 220 40.9 « سيلا مكزيصلا)
 تديتف هنيفكجاالداع ناذلاقام تركتادق يناالا.ةزيغنمكلذيف ىدنعناك انمو نتقدم هنلانودق تاقفةريغأأ

 ديدج رظنلا ديدح هجولادب دج الجر .ناكو هوحن لنعمل ىنا هللا وف هقاشاف اعيشل وقيل هضرعتا ثلاثلا مويلايف

 ْ ممساملامعمسدق وهاذا ”فاغازإ نماقرفناذه لك !هنملاميللا: ىسش يف كلقف دتشددجسملا بابوحنىلوذ! ناسللا

 ريتعماي لوقت: هريعب عدجوهصيق ىقبشو هلحر لوحدق. مطب. الاب هريعب ىلع فقاؤوهو ومع خبفطمض توص

 نكيلف ىنع كلذ هلنهف ثوناف داع دحاذتض عدم ككراجتونايفسيلا م ملازما ةمظللا ةميطللا شيق"

 «بلطملا دبعتن. ةكتاع تااقف م رايخر ساو مهفارشا لتقنمردب موب ماصا:اماشد نق تاصافانجر خ ىتح زايطا الا

 بزاه موقلا نر لقابقدصتب .« ديو ةديركلاا

 بذاكوه< رم ق دصلاب نب ذك 3 اهاو ثي ذك ب ذك !و و. ميتلعف

 * ةللوط ةضق 1

 نب" ! ىتثدح تما قانان ىف الا :قاحسا نبليعمسا انن:ىئوغبلا قاحسا نب هلل دبع ن..قاخسا 4 انربخا 9:

 هللا ىضر بلاط" نب يلع نا:سابعنب|:نع ريبجنب ديعس نع لجبلا هن وام ىنا نع رخصوا ينربخأ بهو -

 ثيم دح !ادهب « ردد موبي ىنعي دوساالا نن دا دّقملل 121779

 لغبلاةنواممو او دايز نب كيمج رخص وباو يني دملا هللا ديبع نب دمج وه تنام ابإ ناف نيخيشلا. طارش ىلع. مي

 « هاجر و مهيلع قفتم مهلكو ىنهدلا راذع

 رذنع مصاعنعةملس نب داخمانن ىبلايظلا ديلؤلاونا:اننىنثلا ن امم ئثلا وا 0 ركبوا انن دج

 لاق سولار اوهيلع هلل ص هللا لؤسر ليمز ةءابلوباولعاك يلق ري لع ةنالع زكر مونانك لاق هللا دنع نع

 حصص ثيدج اذه# 2 ىا نع ىخاباناامو ينم ىوفاباهتتاام لوف ىشع ىتح.بكرا:انلقهتبقع-ثناك اذا ناكو

 « هاج ري لو لاسم ماظرث ىلع

 يفقتلا قاخس اندمجت (ةالاق) ظفاملا ب وقع نننيسملا واو ىيحنب دم ن مييهازرإ نب قادسا وبا انيدعب و

 لاق ردّقلا ةلليف هلنع هللاىضر هللادبع ع نعدوسالا نع ميهارا نع ء شمالا رع ر رجب ديعسنب ةيسنقاشنن

 »هاج رخ ملونيخيشلا ظرش لع حصص ثيدح اذه «ردن مو اهحيبصنيقب شع فاكحتالاا هور :

 «انئدح
 *فيعض نيسحو ا وطب ةصقلا مث اتلاىرامف 1ك اتنأو الاغا ةاوزيغ رع ناموز

 سرفنادسرف'الاانعم ناكاملاة الع نانمابه.نءا :رعريبج ئبديعس نع لجببلا ةنؤاعم ىلا نع #:رخضو اف

 « (م خ) هردب مون ىنميدادعملل سرفو ريال
 هللا كوس ىليمز ةبابل وباو يلعناكو.ربعب له .ةثالثلكر دم م وبانك ها دبع نعرز نع صاع نعةملس نجداح |

 * صدقو ثردمحلا ملسوهلاو هيلع هللا لص

 نوّبب ةرشع ىدح الاه ورح لاق ردقلا ةلبل هللا دبع. نر دؤس الا نع ميه اربا نع « شم الا ف

 « (مخ )رد موءنهتجيما .
 سس

 نيا + 0



 ص500

 *«()ج » «٠ ..  ىزافلا باتكؤ» « «2١ ١ظ 2 4« صيخللا عم كرّدتنلال
 اهف سيل ةكءاججحو انيح للا 5 رق لاق ةنع هللا ىضز دوعسم نبا نففيزين ناد قاحنا ينأنع

 ' « هاجرخلإو نيخيشلا طرش ىلع يعم ثيدح اذه ءاوؤنما نذل ماا

 نم[ ايارتسلا و ىنزاغلا باتكريجس 00
 ١ « ةئام عيراو ىدخا ةنسة ج١ .ىذيفءالما ظفاملا هللادبع ندمح هللادبع وك املا# انثدح »

هلاو هيلع هللا ٍلض هللا لوس رةافوو ةرجحلا نممئاقولا رثاسو # ايارسلاو ىزاخلا باتك ف
 قشادقو سو 

 درغدقو هنع هللا ىطر راج نع ريبزلا ىلا لعاهرا دمة ريثكرابخلا دو باتكسلا اذهيف عديامهنكص لعناخيشلا

 سابعلا وا (مانثدحام) اهنفمبع اع رخل نمي تاق اماور ةريس رابخا امهملع قيدقو هيلا هحر مسماهجا رخآب

 هلا ديبعنب هللادبع نب نيسح ىتثدح لاق قاجيسا نبا نع ريكب نب سن وبانن رابجلادبع ند حانت بوقمي ندع

 نب ةورع نع نامور نب ديرب يثديحو قاحسا نبالاق اههنع هللا ىطر سابعن | نع ةمركحع نع سابعنبا

 يلع يرافغلا ورمت نب مطمض مدّقم لبق مانلاىر ام اهنع هللا ىضر باطملا دبع لس كب اعجأر (الاق) ريبزلا

 دقل ىحاايهل ِتلاَتف بلطملادبع نب سابملا اهجاولا تثعبف اهسمظعاف ةكناص تحيصافايؤر لايل ثالث كك شيرق

 الجر نا مثانلاىرب امف تيأر تلاقف يهامولاتف ءالبورشاملمكلموق ىلع نرلخديل ىتضزفا ايؤرقلبللا تيأر
 هريعب ىرامت هيلا اوعمتجا سانلا يراف ثالب يفمكع راصمل ردغل ابا رمت ا لاقف حطب الأب فقوفهل ريعب ىلع لبقا

 ىف ؟ءراصل رذعل ا اياورفا لاف ةبمكحلا سأر ىلع وهاذافهريعب ه لثممن هيلا سانلا ممتجاو دجسلاه. لخد

 سأر نم اهل -راف ةرخصنخا مْ'ثالثىف مكعراصملردغل آ اياو رفلا لاقف سيبق يبا سأر ىلع لثم »ريما ن' ثالث
 اهضعب هيف لخدالا تيالو كموقرود نمرادتي قاف تضفرا لبلا لفسا يف تناكاذا ىتحى وب تابقافلبجلا

 هديته نم نسابملا يرقي اننوذؤيلاشد رقدذه تذلب نئلابمتك اف تناو تلاق اهيمتك فاي ؤ راوذهنا هاو سايملا لاف
 ثردملا|هفقام ثدحتف هسالديلولااهرك دف اهإبا همتكحتساو هلاهرك ذف ايدصهل ناكوةبتعن. ديلولا قلو
 بر ود شررقنمرغىف لبجو ا اذاف دجسملا تلخد ذاهب فوطال ةبمكحلا يلا داذل يلا هللاو سابعلا لاق

 تن.ةكنام اهنارايؤر لاق كاذامو تاق عيف ةيبنلا هذسه ت'دح يتم لضفلا ابا اي لبجوبا لاف ةكئاعايؤرنع
 نب ركَذ لا ثالثلا هذه صبر قنبسف كايين ًاينقح علاج ادهني بلطملادبعىأب متيطرأما باطلادبع

 نم ينمهيلا ٍناكام للا وف بربلا يف تب لها بذكا عتاباتك عيل انبتكألاو نوكحيبف اًمهناك نافآكناع

 باطما دبع ين نما سما قيل تيبسما اهفاذه- تبيسالو اًييش تأرام تلف تلاقام تركبا يناالا ريبكج
| 

 كلذيف كادنع نكي لفممسنٍت ناو ءاسنلا لواننمت «يلاجريف مق تلا ثييملا قسافلاادمل متربصا ناةفىنتاالا

 سلام اججج وانيح ليمفلااب أرقلاق دوعسمن ا نعد زينب نمحٍلادبع نع قاحسا ىنا نع 6 يثار لف
 م( مخ )اون نيذلا اما ااهف

 نبديزب ينادحو( ح)شابعنا نعةمركع نع سابع. هلادببع نب هلادبع نبنيسح يثدح « قاحبسانإا ف

 « !ارسلاو يزانلا بانك

 ور 8#
030 

 ةحتاعأب

 «رتراتكزتؤ مضض مو دق

 ١ض

 دوا و



 0 2 مييلع هلل و ةمنقلا 2171 0

 000 لاب كو 4 مؤ 2 هب ضيخلتلا عم كراكتتلا ف

 ناكل هلال هل ةفايننو هئيدحت ' انعم لد 36 تت كيلو ولو ةقرفتم انيلا ةلوقنملا رابخالا ف مهماسا

 مموزاصتخالا ليبش لع زأبعنالا كلتا ئاشالا ترك دف باتكلا اذه يف ط رش لعاه ديناسا ضعب ىو

 دوعسمن هللادبعو رساي نربرامم ناظقيلاواو حارملا نب هللادبع ن أع ةديبع واو ىسر افلا هللادبغؤنا
 بابخو ىدتكلا دودالا نب ادادقلا ليقف هان ثوغدبعندوْسالا ناكدقوةبلمث ن ورحين ذادقملاو ىلذهلا

 ىلومةشبكو او رحوخاباطخا ن طزو ناو نغ نب ةبتع نيناشب نب بييص و حاب نب لالب و ترآلا نا

 ملاسو ربج نب سبعوناوءاضينب ناوفصو ىودلان يصح نيزاك ديس واو لسوكلآ» اوهيلع هللا لصهللا ل وشر
 دوعس*و ئدشالا دن ةشاكعو باطلادبع نب دابعنب هنأبان ميطسمو ة هعبب رنب ةبتعنب ةفدح ينأ ىلوم

 10 نوملاسو ردناادبعنةن اواو ةدعاس نب 0 و رمح نب ليهس يىلومفوع ن َي ريمتو ىراقلا 6 ف

 نسكن عبلا و وناو ان زح عم دلا نم ضيفت مهنيعا و تلزن هيفو ةناحصلا ن يي قاع نا تأ '

 هللا دبع داو ودرلا» عضو ةبتعو ىرافغلا ةداتجن د و ا عبو و فاس ن:تيبخوو رمح

 معلا وأ « نمضي ناملا ن ةفيدخ ناكو دجسملا يف مهعمت ينو مهلا ى 4 ١ نم |ههنع هللا ىط رباطملا نرمتْا

 ةريرهوناو ىبلسالا ورم نب جاجملاو ىنيجلا دب ز نب هللا دبع ورصاع نب رع وع ءادردلا وباو مهعم تيب و

 تبابو دالخ نب تئاسلاو ىراقلا ثراحلا ن ذاعمو لسوهل آو هيلعللا ىلص هللا لوسر ىلوم ناب وثوىبودلا

 « نيعمجا هنع هلل | ىضر ةعيدو نب ءا

 0 او ب يح ةربتكرا ابخا نم ياسالا هذه تَّملع هنع هللا ىضر 4 5 الالة

 ثول نم مهمو مريمودادقملاو تيبضو لالنو نالسو رساب نب رادع لكم هلرحف تمد نم ممفدجسأل

 ةندلابوأ ؛ لذا ة فصلا لها يف دمقو همم درو منحت ماع س | نممهممو ةفصلا لها ةلج ف دجسملا نكسفهنرجه
 نادت وداع نكس حتفلادعب ةردهال لسو هلو هيلع هللا ٍلصهلو 0 نر جابملا يف دعب الو لامالو لهايلا

 ىو مهنسهنا ةمايقلاءونهلا رمل لكوتلا ىف مهتنس ىلع ىرج نم لكنا لجو نع هللا لضف نم وجراامم

 نمرلسو هل اوهيلع هللا لص هلوتل ًاضيا كلذ هلوجرف ةورواسد ىلا عجربناك ناو مهبحا نم لكن او مرهه رشح

 « مما رشح لموت شلل
 نعهيا نع ميكو ان نيعم نب ىيح ان ىنثما نب امم ىتملاوبا اني هنولاب نب دما نب دمج ركبوبا# انئدح ))
 ناكامو ةنسدملاب لزا ونمآ نيذلاامما اب ناك أم لاق هنع هللا ىضر هللادبع نع ةمقلع نع ميهارنا نع شمالا

 ةلكتف نعاذلا امعاإ

 لئازنا اثاؤيكوللا ميار ان قادشا اب مالسلادبع ندم انن ىريئملادهم ن نبىيحم اب ابركزوبا# انربخا »

 نع ؛
 ظ - © ةفصلال ها نم ا الاد رسم باتكلااذه يفهركذل هجوالو كامنلا
 ناكاموةنئادملابلزتاونما نيذلا اماايناكاملاق هللادبع نع ةمّماع نع مييها را نع شمالا نعهيب نع ميكو »

 هدكمف سانلا اهنا

 لئارسا »



 20ج» « ةرجملا باتكلب « 0 « صيخلتلا عم كريدتسللا ا.
 معلاب مسا كشف هيفوهابم لتس نا نمادجاب ماير ءا*لا وداغتولا وق وبإلا و .عانصلاو.راجتلاو ىثاوملا |

 ىبلغ دعب ىلىتبئياملويقب نا لقاعلل نو هيع هللا ةمجر لبس لاق هيفا واكانم عيج ىف لكوتلاو ىوقتلاونيتيلاو
 لو وا ىسفن ىلا لكنا كلادبعب ىنروصو ينتتيلج ذا كنلع موب: الو كريغ لمٌو اووجرا, ترا: كديعىاب

 نين نم هنىلاعت هللا .ميصخاعةفئاطلا هده لسو هلاوديلع هللا لص هلال وسر فصودق 1 اكيالاق «كريغ يروما
 «فوصتلا مسارب قحتسا تافصلا كلت هيف تدجونف تافصي فئاوطلا

 ظ ميها را انيناقرب را رفدجو ب دادغبت 5 0_0 دهازلا هللادبع نب ترامع ورمعوا « انربخا :٠
 هلت ناكوبناولس نب ضاعن ءلوكست ءديمح يبان دام ن عةميب رجل د ا

 ! رركمت موقىلعالا الملا ينأيناامف ما 0 .او هيلع هللا لص هللال وسر لاق لاق هنغ نبا ىذر ةبحص

 ةادغلان همر نوركاذب لجو نع مهد بادعر ميش فارغ نهار ِس نوكبو لجو نع مم همحر ةعس يف ربج

 مهول نوليش و اعفرو اضفخ طفخ مهيدي هبولأيسوانهرو ايغر مهنسلاههوع ديو دجاسملاةبيطلا توببلايف ا

 ليئاخس يدك ميم رق لمي ةافج/ ضرإلا يف: برود ةليق مرسفنا لغو ةفيفخ سائلا عمبتوثف أدبو ادوع

 مولع ناتي نوبسلبو نابرملا نورمتو هنارقلان نورتو يرانا ةملقيكملا جننت دبالو جب صال

 مهوأقو ايدلا يف مبح حاورا دالبلا ف نوركخفتتو دابعلا نومسوتب ةظفاح نيعو ةرضاح دوهش ىلاعت هللا نس

 هللا لص هللا لوس رالتج مهم مال دادءتيسالاو موايبسلز ,اوملاو مروبقل زاهملا اودعا مهماما الا مل سيل ةرخ ١ الا يف

 ةفوصتمنم فيمولا اذهلامتسال قفو نف ( كاملا لاق ) ديعو فاخويئاقم فان نمل كلذ لسودلاوهيلع
 د مدد اخأ منف نملبملا فكثاوط نم ةفئاط ةيفوصلاو همدق * رم ىدهل ىةئاوهف ءانطقعلمز

 ناف لس ودل !َوهيلغ 1 هللا ل وسر دبعىلع ةفصلا لها .اماف ممف ةعيقؤلا نم ريثك نع اوكسمال لسوهل و هيلع

 هلكوتلاوبىوغتلاونيقيلاو للاب نكحلو هيفوه امم لقتسنامهصادحا سمايل ءارتفلاو

 ةارمضو ماني ديلولاانب يفاشلا دمت نب ميهأ ران رفعج نب ىيح ان دادغ تحدها: ل اكلنا .#1 انربخا 4 ا

 ملسودل :١ اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق ةبك هلك ناكو ناولسْنن ضايغ نع لوجكمن ء ديجي لا نب دام ن

 ط0 فوخ نمارس نوكبو مهر ةمجر ةعبم 0 موق ىلعالا الل ينأينا تاع

 اضفخ مهم ديأبهت ولانيو انهرو اخر مهتسل | ايهوع ديودج اسما ةبيطلا توببلا يفىثملاوةادغلامجمو ن نورك د

 مهمادقا ىلع ةافح ضرالا قفنودن ةليق مهسفنا كو ةفينج سانلا لع مهتوثف ءذ أدي واداوعميم ول نواب 5

 ةرضاحدنوهش هللأ نم مهلع ناةلخلانوسبليو نابرُملا نو رقون ارقلا نؤرق خذالو حصمالب ل املا ييبدك>

 مهمامأالأ مط سيل ة رح الآف مهمولقو اب ام دلا يف موحاو رادالبلا ين ري ايلا نومسو < 2

 فاح ناكلذلسوهل.او اودنلع للا لصمنلا لوسر التم مهماقل دادعتسالاو مهليبسل زاوجلاوب مروبمل زابدلا| ودعا

 نإا لع لغدا هبسحاو اذه لثم لمحالن لو ةشلا امحو ركيم بحت ثيدحاذه (تاق)ديعو فاخوىاعمأ

 4« الصنم نصل لما ف ْ



 تسع هن هوس

 2 ب 4 نيللا 00 2

3 7 

 «(ج)إ# د ةرجهلا باتكإ» -. #«ا9 . «  شيغلتلا مم كودتسلا»
 ص وذ ىلن ذاف هتتذاتساف هل زنم لخدو هثمم اف ىضمو قملا لاقف هللا لزوسراب كيبل تلق ةرب نهابا لاقو ىف ار
 ةريره مسودلاوهيلع هللا ٍلصدللا لوسر لاف نالف انلءادها ليقف نبللا اذه مككنبا.نم لاقف حدقفف

 7 31 ثسب ةقدصهتااذا لام لعالو لها ىلع نووي ال مالسالا فايضا مف مهعدافةفصلا لها قملا لاق كيبل

 نينسدقلا اذهامتلقو كلذ يب ' ءاسفارف مبكر رشاوامم باصاف مهيلا لس راةيدههتا اذاو اعيش اهنم لوانتو

 ينينغيام هنم ىنبيصي نا وجرا تنكدقو هنم ىبيصننا ىسعاق ماع هرودانا ينيصايف مهلاهلوسراا وةلمللا ها

 مهسلاجم اوذخ او هيلعاولخد ايف مهم وعدف عيتيناف ملس وهل او هيلع هللا لصدل وسر ةعاطوهّللا ةعاط نمد نكي ملو

 برغيفرخ الاد واناو هدر مثىوري تح ب رشيف لجرلا هلوانا تامفي حدقلا تذخاف مهطعافحدقلاذخ سهابا لاق
 هيلع هللا لص هللا لوسر ذخ اذ ماكموقلا يور دقو لسو هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هه تيهلا .ىتحخ

 دعقال اف هللا ل وسراب كيبل تلتف سهابا اي لاق و مسبتف يل هسأر مفر م هدب ىلع هم وف حدقلا ايزدل او

 كل ةعيينرفا لوقت و برشا لذ اف تبرشف برشا لاق م تب ىف كارلا لاق مث تبرشف برشاف

 هأح رخو .نينسلا طرشلع معيص# ب رشم ىعسو هللادمك حدقلاذ خاف اككسمةلدحا امو وحلا كشعب يدلاو

 * ةقايسلا ه دهب

 قاسي ان ركاشت ديني را دادغبب يدبعلا باتع نب هللادبعن, دم ر كسب ونا 4 انيدح
 ةغصلا باعحص | ناكدقل لاق هنع هللا ىضرةريسهىبا نع مزاحيلا نع ناو نغ ن ليف نع: لونم_ ىلا اب

 ::هأجر خم ملو نيخيشلا طرش ىلع حبحص ثيدح ده يف اطاح نيعبس

 أاعرو مهنع هللا ىذر ةءاحصلارباك | - ةفصلال هايف ةدراولا رابخالا هذه تامان < كاملا لاق 2

 مدت نع لا هراتخا ملسودلاو او هيلع هللا لص هلوسرو هللا ةمد1ن.ةمزالمو لجو نع للا ٍلعالكوو

 ةمئاطلا عوزابلم الابسدلا كريو لمبو نجل | ةدانمل عر رضتلاو رقفلاو ةنكبملا نم م لسوهل اوهيلع هللا ىل اص هيبثل ا

 ضرعتلا كرورقنلاب سنالاو ايندلاءارب لع ٌمربصو مهثنس ىلع ىرج نف فتررقسسلاب رق ةيفوصلا مهلا ةيمتنما

 هرصعف فوصتلا خيش (اندحدقو زنا مهملاخ ىلعو نو دعم ةفصلا ل هاب رصع كيف مقفل اًوسال

 هللا ثعبإمل لو ىرتستلا هللا دبع نس لهس تعس.لاقىر رجلا دمه وا 59 ىدلخا نيصن ندم نب سبح دونا

 باح او نوع نأ! زااو كولملا سائلا زم فانصا ةعبس ايبدلايف تكامل اوهيلغ ا ص يننلا لجو نع

 ىشاو اوأل 5

 عوما نم ىنطب ىلع رجملا دشاو :عوملا نمضرالايلا 5 دنتعأل 7 0 هلال ىذلا تاه

 *(مخ) هلواطا ثندملا ** مهن رط رظ لعامو تدعقدملو 1

 ملامالجر نيعبس ةفصلا باتا ناك لآق ةرب هيا نع مزاحىبا نع ناو نغ ن ليضف نع لوغم نب «كلامإ# |
 ْ , ةف(م خ) ةب درا

 هنلطدتلا لسعص للاسم لرش ىرتستلاّْ ا دبع ني لبس ثعدس ىررجلادمشو ا انبى دلل ضج# انثدح»

 ءافمضلا وءارجالاو عانضلاو راجتلاو ىثاوملا بادكاو نوعرا زا و كولللاَفائّصا ةعبس اييدلايفناكرإس ودل و

 ءارتنلاو 620



 "سرت دي سلو ا ادن عاد ع نيدو

 « 2 حو « ةرخملا باتك #8 2 >« ٠6 #« نضصيخلتلا عم كر دتسلا 9:

 روم ب لعان يحين لام ناو ممن دخان ىسيعنب ىلع (ىنتادحو) ب رخ ىلا نعدنهيفاندواد نعأ

 ةنيدملا مدقاذا انما ناكلاق ى رضبلا ةحاط ين ىتثدح لاقدوس الايبا نب تروح ينأ ن ؛غةنثط ياندوادنغ

 انيلع ىرجم ناكةفصلا: ثاّرنف تمدقف ةفصلا لنا في سعابمدل ح نكيلن أو هفن نع للغ لت تفي رعاشمم .هل ناكف

 للا لص هللا لوبيز ان لضف(؟)كضنملا انوشكيو نينثانييرك 6 نمدمموب لك لسوهلا منيل توماس اب] دور

 ردعلا امنووطت قرحا هللا ال وشر ا: الاتات :ياةيصلا له هناطاب قسايفر !ملا ةالص ضيب لساو هلاوهيلع

 ةدشلا ركذ متهيلعى او هللادمشل هدعصف هرتنم ىلا سود اوةلع هللا لص هللا لوسر.لاؤ فكن اانع؛تقرتو

 ياويبزج ىنالت تاقلاق ارب ربلا الا ما اعط هلو قالو تزعم ان , يح ص لعو يلعفلا كم اولاق تح هموق نم قلام

 مظعو راصنالا نم ا رءانمدقف كار الا رع لسو هل اوهيلع هللا ىل لسن ماعط لاق ريربلا يش

 لعىدشي ىحابامزاوكودم لا ىسع نكلو هنم عتمبشال محلل 7 زبملا علدجا نايا قل باول ريشا ااققم

 ريح مويلا م الب لاق مويلا كلاذ ما ريخ موبلا نحنا هللا لوسران اولاقذ لاق ى ين حارة

 لبس يبا ثردح ظفلاده 3 نوضغأبتم ٍلاقهارا ضع باق ر مكضف ترضل ديمو ١ متاو ل لوب ادتم مويلا متنا

 ة:هأح رخو دانسالا مم ثبدح اذه * راصتخالا لعىيجنب يي ثيدح و نراطقلا

 يا دارج دههاانن رذنز رمع نعي 0 سنوات . راحلابص ندجااني بوعي ندم نسايعلا وما ان ا 00

 ناوهالا هلاالىذلا تاوول امم الو لها ىلا نووأب الءالشالا فاي ضا ةفصلا لها ناكلاقدهنم هللا يطر ة ةرب سه

 اهون لع امد تما قلو مخ رجلا نيتي ىف رجملا دشاو عوملا نم ضر »الل دك تال

 رج لم م لع ورف ىنعبتتسيل ديلا هلأ ا تالع هللا باتكنم ةنا نعت ًاضركبوا ير شهيف لود رخضيدلا موق رط

 نحول م ايتو, اوهبلغ هللا لص مس انايبا سم مل مغ و رف ىنعبتتسيل الا هلأساامىلامتهنلا باتكن مب !ن مادا

 ْ . مج ١؟نراتكلا "ئ درا نم ظيلغ عووه ةمجملا ءاملا() ْ

 ةنيدملامدق اذا انم لحرلا ناك لاق يرصيلا ةحلط ينادج دوسالاي ان برح>يلا نع دنهىلا نب # دواد

 يرجي ناك ةفصلا تازف تم دقف ةفدلا زن فيرع اهم هل نكي مل ناو هفيرع ىلع لزن فيرع اهم هلذاكو
 تلال وسر لضف قتحلا انوسكيو نيننانيب رن نم ديم موب لك لسو هل: ]و هنلغ لع هللا للص هللا ل وسر نم انيلع

 رمتلاانن وطن قرخا هللا ل وسراب الازقو مف ةفصلا لها هأ دأب لس ايلف راب دا جال لل انو لو هيلع هللا لص

 دقلولاق يح هموق نم ينل امو ةدغيا ركذ ذ م هيلعينثاو هللا دمخ هدمصفهربنميلا لاف فنملا انع تقرختو ٠

 ءالؤه انناوخا ىلع انمدّمِف كاراالا رع ىنعي ريربلا الا م اعط هلو يل ام و ةرشع عضب ىجاص ىلع و و يلع ىنا

 ىسع نكسحلو هنم كتعبش محللا و زيخلا يل دجا يل ها وف هيف انوس اوف رمتلا مهمامط مظعو راصنالا نم

 كلاذ ما ريخ ميلا نحنا هلالوسراي اولق ىرخاب هيلع حارب و ةنفجم مددحا ىلع ىدنب قسالشابو !ريتودت نأ

 لا 1 م ادم نبا مول :ناريخ مويلامت ١ لب لاق مويلا

 «عدبجا دن سميف وهو دوادنم ةعامج هعمسس حيي

 لام الو لها ىلا نووأي ال مالسالا فايضا ةفصلا لها ناك لاق ةربسهىنا نع دهام انب رذ نب < رمع ل»

 ةفصلا لها 000 ا لي يع 5 دع 9 0
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 «(ن)ج» > . «ةرجحلاباتكطا «ا4» « نهزلتلا مم كردتسلا »

 5 ه« هاجر مل مو ملسم طرشرلع حيص ثببدحاذه *ريبزلا نب هللا دبع دلو ايفو ةنب دملا سو هل أو هيلع

 ١ راك نبي رولا البقر دح داعب مت انسزعاا دلا هس بنا ةعانس ةملنس نب ذم نودع | جانا دخ ]ف

 3 راتلا كي مونيانم محل أسف سانلارمج عجل وهن بندعتملا:ن ديفا شن لاق 5 مفار ىلا هللاديبعن نامع

 هنا ىضر رمهلعفف كرشاا ضرا ك رتولسو هلو هيلع هللا لبس هلال وز رجاه موب ن بلاط ىباا يل انلاتق

 ١1 .* هاجرخت ملودانسالا مسيح ثيدحا ده :هنغ

 ان مداقن ىلع انثى ر اذا وصمم ن مح نم نما ديعانث دا دغبب لدملا ميهاربانب قاحسانب هللا دبع  انربخا ا

 هللا لص هللا ل وسر درواممل لاق !هبنع هللا يطررمم نبا نءريمع نعيج وج نع دوج نبيك نع يح نبال نب ىلع

 خاوت لوكباحسا نييتيخآ للا لوضر اي لاقق هانيع عمد هنع هلل ىضز لمع ءافهياحصا نيب خ1: ةندمل دما - ودل او هيلع
 ةصفح ينأن ماس ةينان ف :2ةرخ . الا وأين .دلا يف خا تنايلعأب مسوهلا او هيلعهللا لص هللالوسرلاقف دحأ نيبو يئس ا

 * قايسلا يف ةدايزب ميج نع

 رشد نب قاحسا ان' ىضاقل ىسسيع نب 6 نينا انن دادغببيوحتلا ذأ 0 دم نب دمحا لبس وا 5 د 0

 هللا كوسرنا 5 نضر رم نا 0 , عيجج نعةصفحى انب ماس نعل يضف ن دما لفاكللا

 .نافعن.نامعنإب.و دين زلاو ةحاط نينو ةعواكف انو ل

 هل اوهيلع هللا لض هللا لوسو لاق خا ى ف كاحصا نيب تيخا دقكبا هيباكاوتسراب يلعلاتف فوعنب نمحرلا دبعو

 هللا ل وسر ايىلد  يلعلاقف اءاجش * الج هنعهللا ىضر لع ناك ورمي نبا« لاق كاخا كفواناو عا ىطرتاما ٍلسو

 ةةيخالاو ندا ىخاتناراسنو هلآو هس لل اوبس هللال وسر لاقف

 مصاعن «لعانت بلاط ينا نب ىيحانت(الاق) ناطَقلا هللادبع نب دم ن دمحا ولدعلاب وق زتسين نما« ندع

 نع
 * ( م )رييزلا نب هتلادبع دلوابف وةنبدملا سود او

 د جالو تيس نأ فيعام تعمس عقارى لا ن هللادينع نذامع نعدم نب زيزملادبع انسدا نا ميعل 9

 كلرتو لسو هل او هيلع هللا لص نالوشز نجا ه مول نم يعلاتف خم راتلا بتكي موي يا نم مهلأسف سانلا

 « حيمص»# رمح هلدفق كرشلا ضرا

 هنيلعللا لص هللا ل وسر درو 1. لاق رمتنبا نع رين ب عيجج نع ريبج نب ميكح نع يح نب مساص نب « يلع اف
 نيبو ىني خاوملو كءاعصا نيب تيخا هللالوسر ايلاف هانيعممدنيلعءاخ هبادصا نين ىح" ةئددملا سو هلو

 ! « ةرخالاو اين دلا ىف ىخا ثنا لاقف دحا

 هللا لصدّلا لوسرزا رت نبا نعر يمن عرج نعةصفحىبا نبملاس نع ليضف نبا ابا لهاكلا رش. نب 4 قاحسا ٠

 نمجرلا ديعو نافعنب نامنع نيدو ريبزلا و ةحلط نيب ورمو ركب ينانيب ىخاف هباعسا نيب ىخح ا لس وهل اوديلغ

 اعايشا دلج يلع ناكو رمتنبا لاق كاخا نوك 1 نا ىضرت اما لاق ىخحا نم هللا لوسراب يلع لاف فرعنا

 «كلاه لهاكلاو مهنا ميمج (تلق) ةرخ آلاو اسدلايف ىحا تنالاَف هللا ل وسر انىللاةف

 « دو اد



 كس نرشضنحسس يي تسبح اصسس”:يعسينةحسح

 نيكاهللا لا لوسر ءاج.دمت ءاجسزاللاو ما دحلاو هاسنلا حاوي رطلايقانلخ..ذ ىتح نئاثلا ججرخو ةن.دلا|

 غ7 11011  ذ 2 ز ز ةزة202ة2ة 2 12 2ز2ز2ة2ةزةز 0 ز 2 402 ا

 اما هيلملا) هتعس نمو دعام ددعلا يف سانلا ًاطخالاق هنغ هلا ىضر دعس لوم« نع هبا نع مزاحيبا :

 ةنملا اواخدم ماين سانلاواواصوماحرالا | رار اعلام و.عطاو مالسلااوشفاسانلااماايلاقنا رع هتعسس ىتلوا |

 مخير عاما

 هيلدا لبصهّتلا لوسر ام مدقئتلا ةنسلايف .خراتلا ناكلاق سابعنبا نعو رمت نع قئاطلا اسم نب دمخ وف |

 « 0 جل #« ةرجحلا باتك » 4# مو ١ ١ *« ضيغلتاعم كر دتسلا

 * هأجرخم ملونيخيشلا ط رشم حب ثيدحا ذه#ر ما ثيح لزتف قلطنا حب حبصا ايف هللا ل وسر ءاهاع ءاع

 ىبا نب ةر ارز نعةليمجىبا نب فوعانم ةفيلخ نب ةذوهانب لضفلان نيسملا نب. قناه  طاصن دم #( انب دح ا
 سانلا لفجتا نب دلا لس و هلو هيلع هلل لص هلا لوسر دروام لاق هنع هللا ىضر السب هللا دبعن عفوا

 هبجونا تف رع همجو تنيبتاملف رظن ال سانلا يف تثقب لاق لسو هل آو هيلع هللا لص هلا لوسر م دق ل يقو هلآ

 اولضو ماعطلا اومعطاو مالسلا اوشفا' ساثلا | ما انلاق نا كش هتممس ”ىش لوا ن اكو با ذكه جوي سيل

 *هأجرخ مونيخبشلا دع جلع مسرعص ثلإ دح اذه مالسل ةنملا اولخ دب ماي سانلاو اولصوماحرالا

 ةيابن نب ج رشح انت ك زابملان للا ديعانن دامحن ب مي 523000 دييعانت قاحسا نب ركب ونا © انن دح ف

 لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىنام#لاق مسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسرىلوم ةنيفس ءنابمجج نب ديعس نع

 لاَمف هعيضوف رجحم نامع ءاج مث هعطوف رجحت رمت ءاج مث هعضوف رجح هنع هللا طردركي سادس
 « هاجرخ لو دانسالا حيعص ثير دحاذه#ى دعب نمرمالا ةالو ءالؤه لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر |

 نب زن زعلا دعانب رمعمواا انب زا زيلا كلن رشنب ديبعانن دا دغبب طايخلا دمحا نب دم نسملا وا انندح

 *: هاجر ملو نيخيشلا طرش لع مييحص ثي دخاذه#ةن دملا هم دقمنماودع |

 هللا لص هللا لوسرابيف م دقىتلا ةنسلايف زب راتلا ناك لاقايهنع هللا ىضر سابعن | نعرانبد نبورمتنع لسمن!|

 دمع ءاجربك اهلا هللا لوسر ءاجدم ءاجنايلةلاو مدخلاو ءاسنلا اصو قبرطلايف انلخد ىت> سانلا رخو ةنيدملا |

 ( مخ )صا ثيحلزتف قاطنا حبصااملقأ

 ناكو باذكه جو. سيإ هبحو كرات ف رعدبجو تدلل سس انلاف تنفي لسوهلو اوهيلع هللا لص هللالوسو ا

 مسودل ١ اوهيلع هللا لص هللا وسر ىتباللاقةنيمأس .ىرع أوج ن دينعس نع ةيأين نب جر شحات , كرابملانءا |

 هل وهي وتلا لصون لاف هوو رتب نادم "جم هموم 2 رج دايمن يشرق ربك وا ءاج دجسلا

 *: معيحص# هنع دامحن مسن هاور#يدعب نم 7 ةالو ءالؤه لس ٍ

 اودعاا ةنافو نمآلو هتعبب نم اودعأم ذدعلايف سانلا ًأاطخالاق دعسن لهسنع هنأ نرع # مزاح ىانبا ٍِ»

 ا هندشسولا

 دمام سميبا نب ان ركسعنب لبسن دم انب ىلا قاحيسا نب دمام ظفامحلا بوم نب دم # ىت دح 8|

 0 دف مالسالا حج 5 ءدب 2 2 1 5 352 ل ّ
 ٍ مدق للبقوهيلاس انلا لفجا ةنيدملا ملسودل .اوهيلعللا لص ينلا ىلا لاق مالسنب هللا دبع ع نع ةرا رز نع 43 فوع 2 ظ



 7 ل 0 0
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 *«0)ج» ١ «ةرجملا باتكا» 0 «8» ١ «صيخللا مكردتلا»
 هللادبع نعملسأ نيديزان ةنييغ ن نافجات ا ىديجا 93 ىسوم نب را قاحسا نب كح وا# انندح ِه

 5 كوعسم وهوفوع نب ورم يبدجسم سو هلآ اوهيلع هللا لص هللا كلوضر لخد لاقامبنع هللا ى در رم نيا

 للا لريسو 0 للا 1+ دو رحم نبا لاقهيلع نوءاس رأ لا نملاجر ةيلعلخدف هيف ليصل

 طرش ىلع حي ثردح اده# هدس ريشل نراك لاق ةالصلا يف وهو هيلع 5 ذا ملعب سودا اوهيلع هللا لص

 3 هاج رخو نيخيشلا

 نان كاما ان 00 ىاَقلان يبان كلل كم ,عو د ادغس , يرطنفلا دمجأ نيدمخ 0 وا ارب ع 0

 ل مس نب ةم اماايا اة 5 ياز 1اناملس ن 0 ىندح تري عمم“ 8 . عابطا ىسيع ندمان ةماسا

 ءاق دححس.# لعل ددتملا اذه يان ىتح و نم يلسودلاو اوهيلع هللا ىلص ىنلالا 5 ل اها نع ثدحل فينج نأ

 *: هأح 20 مودا اكس الا ميك ثردح اذه# ةرمم لدعكن اك هيف لصف

 يرادلا ديعس تاس ىدرولا دم ندم ايربخا ىسودسلا.ىلعن. ما ماهم اشهانن لدعلا ذاشمح نى عك ان دج ِظ

 لال رعت كعْرس بن ةقأم وود عدس نن ص أع دعس لا مئاهنب مثا 0 ا ::ادملا | هلنادنع نما

 * هأح رخو ن نيخيشلا ظن م

 نعام تن ٠ نع ةيِلَس نئيدامح اني ليعمسا اى 08 ىسودسلا لعنب ماشه 9 لدملا ذا 1 ن لبع# اندح 2

 8 هنم ءوضاالو نيسسحا امور . م سودا اود رلعهنلا لص يلا لخدموتدبشلاق 5 ةنعى !اهنأ هللا ىذر سا

 * هأج رخم مل 00 ط رش ىلع مميص ثردحا ده

 ع لقا را 0 هللا دينعاتي دوعسمن 0 سابعلا ونا « ان ريخا 0

 مدقق ىتح لسو هل و هبلع هللا لص هللا لوسر ىضدو لاق هنع 0

 هنيدملا

 فوعنب ور< ىن دجسم لسوهل اوهيلعهللا لعشا لموت لحد لاقو نان لسا ن دزان :: ( ةئيبع نا

 فيك هتلأسف بيبص مهعم لخدو هيلع ىتوملسي ز اصنالا نم لاجر هيلع لخدف هيف لصي ءابق دجسم وهو

 *(م خ) هديب ريش ناك لاق ةالصلا يف وجو اعرب ادا عنصل م 0 هلاو هيلع هللا لص هللا لور ناك

 نعل مس نب ةماما ابا تءمس يا زملا ناهلس ن.دمح ىنادح بوقعي نب عم ان :ب عابطلاثب ىسيع نب « دمخ 9١

 مرتك # هرم كدمك ناك هف لضيفءابق دحيسم ىنتعي دجسملا اده يأ ىخ 2 م أعوذ سم هبا

 دحسم يف ىل اصا يكل لوم اههانا ايس دمنت تن ةشئاعو دعس ن صاع ع مئاهن مثاه اني ةماس اولا ٍِط

 « ( م خ ) سدقملا سب دجسم يف .ىلصا نإ ن :م يلآ ثحا ءابق

 0 زا ملف ةئيررمملا ملسو هلآو هيلع هللا لص ىب وا! لخ د موي تدهش ىنا ملا نع ةماسن # دام )»

 * ( م) هنه ءوضا الو نسحا

 مدقىتح لو هللآو هيلع للا لص هلا لوسر ئضمو لاق كيلا نع ءاربلا نع قاعسا ىنا نع 4 ليئارسا

 ةندملا 020



 «(00جإ» «ةرجحل باتك9 0 م« ١ «سصيختاعمكردتلا 9
 يركسلادم نب رشن دجا ونا ىتثدح رازنلا مركمن نيسان ءذن ىلعا دوغ ب ومين دم سابعلا وا(هانثدح )

 هللا لص قالو كز جرخلةىازملا ديعمىلا . :رعىبختلا حاصلا رات ةدنلا بهو كللادصانم

 فيلا نيكل 2 علما و) مسملا نيناجاس مدع لكم ةلوطإ كتامكلا قادها رجابم لذ لش ول اوةللغ

 (ىنربخاو) راوس نيد. نب رفعجو داب زن دم نب نيس اننئرسلادع ن ىبحن ايركزوا ةايدَع د هناورب

 ندم انن ىحرقابلا رفمج نبدلخم (ىربخاو)مامالا قاحسا ندمتاسن اولاق نيرخآيف يقرودلا دحين: ّتادبع
 لوقت ىببطقلا رازيلا نادمحن رفمجنب دمت ركبأبا مطاصلا خيشلا(تسس) زر مركحمان اولاقريرج

 ةعمس يمرطقلار بيبا انخشل تاقف دبعمىفا تتاكمل نمود# هإوطب ثردحلا اوركذف هسانع زرحن *

 ةذرغ 1 م ىلخداف نيئش ميسا اناوؤاق جن لاو ىازات م لا

 ذاعمن هللا كم اع رواشملا نب ىس ا مرجلانب نسا“ قاوبضالا هطب ن دمحا نب دم تان - 3

 ل قاهنارك ذيريإزلا عم د هلاريدلا قفورع قفل القاها مدار نزيعماك قالا

 نيح ضب باشر كب ابو هلا هللا ص هللا ل وسر اوضراع كم نم نيلفاق م اشلاباراجتاون اكنيلسلل

 لاةادغ لكذودغبا واكل سول اوهيلع هللا لص هللا لوسر جرخم ةئسدملا نوملسلا عمس ايلف مهج ورخناوعهس

 نملجر ىفوا متو ىلا اووا الف هراظتنا اولاطا امدع امواوبلقتاف ةريبظلارح مهم ذو: ىتح هن ورظتتيف ةركلا

 بارسلا مه لوزب نيضيبم هباحصاو لس وهل اوديلع هلال صهَللا لوسرب رصبف هيلارظنيل بم | طا نم ايظا دوبم

 اوقلتفح السلا ىلازوملسلا راثف نو رظتن ىذلاكب بح اض اذه 'تارغلا ادا هيوصلع ابلاقنائدوببلا كلع ظ

 *: هأح رذم مو نيخيشلا ط هع مس ثيدح ا ذه « ةرااربظب 6 هلو هيلع هللا لص هلال و

 رلا انن ىجحذملا بهون كلما ديعانت ىركسلا دم رش يتدخ 0 :, نيسملا اننميصالا (ةاننادحإ هنع

 ثردح لثم هلوطب ثيدحلا ةليللسو هل اوهيلع هللا لص تالوسر جرخلاق يعازمللا ديعميبا نع حابصلا نبا

 قاحسا نب دمه انا اولاق ةعاجأبناو (ح)را وس ئ.رفعجو يتابقلا انن يربنعلا يركز ونا (انيو) ملا نناملس

 هينا نع مركمانن ىهيطقلا ركب أبا تعط اورف و مككام اولاق ريرج نيدمم اننا رفعج نب دلع اناو مامالا

 «حييحصلا ط رش ىلع ”ىش قرطلا هذه يف ام ( تلق ) هلوطب ثيدحلا اوركذف
 لكلا |: ول هلي 1 ريب نأ | عمس هنا ةورع ىبربخا ىرهزلا نع ء رمعم انن يناعتصلا ذ امم نن 4 هللا دبع ف

 تباشر زكي اياو لو ارد ىلص هللا لوسر ١ وضرام 3كم نم نيلفاق ماشلاب اراجت ! وناك نيملسملا نم

 نودشي اوناك لسو هل .اوديلع هللا صلال وسر جر خم ةندملاب نوماسملا عمس اهف مهجور اوعمس نيح ضب

 ىلا !ووا ايف هر اظننا اولاطا امدسب اموي اوبلَتاف ة ريهظلا رح ممم ذو ىتج هن و رظتنيفةرملا ىلا ةادن لك

 نيفيا ورتو هلآاو هيلع هللا لص هلال وسرب رصبف هيلا رظنيل مهماطا نماطا دوهيلا نملجرفوا مود

 تنورطنت يذلا عياش ذه بيلا رثدس ا وص ىلع اب لاق نا يذوويلا كلع لف بارسلا مهم 4

 *(مخ) ةرملا ربظب لسو هل او هيلع هللاٍليمّلالوسر اوقلقف حالس بلا ىلا ؟ن وماما راف

2 
3 

1 
 ل

 م66

 سس
5 

 ممر
 م6

0 

 3 ع

 ميسم بني مس ل

6 



١ 
. 

 ل سا

 0 هنعهللا ىضرث بأن نب ناس نمهءاوجو فياحلارا

 : ينم 7 م ةص لذ الد ف

 |[ توص حبصاواليبش كلذىلا ت دجونا نامفالو هبا نا تممق دقلور كذا ةرماةماك رك ذ ىذلا نكات

 « لاّمف فتاملا بواحت ببش كل ذب فتاحلا نامح عمس مف

 060# جطط | «ةرولا باتكؤ « 0 0 - نم

 9 لوشوفو هيحاص :سذوز ددالو ا

 « رسول
 دبعم ما ىتميخ( الع نيقيفر *  هثازج ريخ سانلابرهللاىزج
 دمم قيفر ئسما نم زاق دقق 8 هتتدتهاوىدملا:اهالز اه

 ةادوسو ىزاجم ال لاقف رمد # جستع هللا ىوز ام ضق لايق

 لد لل (ةيتقن جارد مم و دعت امن 1 نزل

 ةيخرق ينحاؤملا اهدنمو + مم 0 نفاد

 دهشت ةاعلا اول اسس نا عينان + "ايكاناو اهنا را
 دب زو ةاشلاة رضاع رض هيلع *«* تبلحتف 0 اشن اه

 دروم دعب ردصم ىف اهددرب 7 0

 ىدتنو مهي يرسم نمر دقو« مهينوبع لا ز موق باح دق
 هدم ر وس ماوق لع لحو # .»وهلوةع تاطفموقنعلخر

 دش رب قا عبت نم مدشرراف 3 مهم ر ةل الضلا دعب هب ماده

 دتبب تودتءةادهو ىمت * اوبفنموقلالض يوتس لهو

 دعساب مهلع تلح ىده باكر * برش, لهاىلع هنم تل زئدقو

 دبشم لك يف هللا تاتك وات و. « هلوح سانلاىر الام ىرن ي
 دغلا حض يفوا مويلا يفاهت دصتق : » بئاغ ةلاقم عوب يف لاق نأ و

 قطصللا لوزت (ابسث)لئال دب هباو ر قدصو هتك ىلع( ل دتسو) هاجرخ ملو دائسالا حصص ثب دح اذه

 لع قيولت اىفاع نّذلانا (امنمو)ددع تاوذ ةحبض رابخا ىفاراوتم نيتميملا ملسودل اوهيلع هللا لص

 ظفادعاظفل هوذخا دقوزاصقنلاو ةدايزلاو ثيدحلا عضو:نومبتال نيذلا تميراغالا نم نيتنبملا لها هبجو

 نهوالو لاسراال هدج نع بالاو هبا ىع دل ولاذخا دنلاب ذخالاكديئاتساهلنا (امهو)دبعمما ودبعمىفا نع

 هانور يذلا دانسالا انا دنع ديقوم دخلا مدعم يفا نءهذخا يمخنلاحابصلان. رحلانا (اممو زةاورلاف

 «حابصلا نرحل ثيدحيف انواعدقو ةيراعالا ترفال ل لاع حي دانسا هناذ نييبسكحلا نع ثيردمحلا ةقايسب

 (هانيدح ) مهل ومع تلا زف ) لاق 4

 ترد نيتفيمللا لها هبجو ىلع ثدحلا افاسن ْدلا فثرا ( اهنم )(لئالد كلذلو) ةحرص رابخلا ىفارءاوتم

 نع دلولا فخا ديلاب ذخالاك ديناسا هل نا (!منمو)دبعم ماودبعميلانع هوذخاادقو نومهتال نيذلا بيراعالا
 هدلو هادشأ 5 دبعميبا نعددخا ىعخنلا حابضلا نإ رألا - فل ( اهنمو) ةاورلاى نهوالو الاسإلا ال هنباا

 4ع
 اسادم



 «(00جإ» «ةريملباتكط ٠ «) « صيخلتلاعم ك ردتسلا 9
 يلع مت كي كلا ريوالاق طق كلثم ترام هللاوذ ا هللابيعارلالامف برشف باح مهيعارلا سف باح من

 ل كلذ نولوتل مهل )اة "باص هبا شبر رق معزي دلا تنا لاف هللا ل وسر دمج يباف لاق مذ لاق كربخا ىت 5

 كمو كلذ عيطتسن مال كيا لاقكمتماناو يالا تلعفام لعش الناو قد هَ تح نادبشاو ى كنا دبشاف

 هن هأ> رخو دانسالا" حصص ثيدح اذه هان 5 تربظ دق ىلا ثا اذا

 دع زال عيب رلا نديم ١ 0 نيببملا 9 ةفوكلاب يس حالا ورم ن دم نب دما دعس و ان أ دع 0

 عا وللا دن . السو خلان ن بوا يا ان عا لا راقب هد ن تبان ناملس نب بوأن ْن كلان ناملس

 هالومردن ناس وهل اوهينع هللا لص هللا ل وسر سحا هس كلو تبن شبح ن ماش ا نعم 0 .ماز ل 8

 ةرببف نار ..اعركب ين ىلومو هنع هللا ىذرركب واوةن دملا ىلا | هامل + لسو أ اوهلع هللا ص

 ةميختا ءانغ ىتحتن ةدلج ةزر ةارما تناكو:ةيعاز 5 ديعمعا ىتميخ ىلعاو رم طقرا نب هللادبع غيللا امبليل دو

 لنج امم نتاومكب كلود اةعام دج وص مفاجماور خيل ! مرا طع رلاو ةممطتو قسم

 نعدبجلا اماخ ةاش تلاق دبعمء! اي ةاشلا هذهاملا لاف ةميملا ريسك يف ةاشىلا لسوهلا او هيلع هللا لص هللالوسر

 أملحاف ايلحام تب ارزافاوجناوا تاقاهملح !ىنا ىل نين ذابا لاق كل ذ ذ نمدبجا يه تلاق نبل نماهب لهلاقمنخلا

 يو عاب ا هللا ىمسو أمع رم هدم حش ل اندولأو هيلع هللا لص هللا لوسرابب امأع دق

 ىّتح هءادصا ىساو.تءورّح اهامسم ءابللا هالع تح انوفا يهز ضب ىب ءااب اعدف ترتحاف تردو

 اممعاولحتراوابعي !ماهدنع هرداغمت ءانالا المىتح ةده ىلع ةيأثلاهيف باحم اوضاراىتحهرخا برشو اووو

 كرايم لجران رمها الا هللاو ال ت تاق تيبلا ف تولح الو نث ا> بزاع ع ءاشلاو دب.ممازاذه كلنا نم لاق هحما

 هبعت ل قلخلا ن 4 هجولا جيلبا ة ة ءارطولا هاظ الجر تير تلاق دبعم ما ا ىل هيفصلاق ]لك ف1 كا نم

 ةئاثك هت هتيح فو مطش همنعيفو لبص هنوص يفو فاو هرافشاىف فو جعدهينبع يف معيربق ميسو ةلعصدرزملو ةاج

 هلجاوهنسحاو ديعب نم هاهماو سانلال اجا ء ءاهلا هالعو هلع لكل ب ناو ر اقولا هلمف تمص نانزرقا جزا

 لوط سعب ال ةمبار نر دعت ممفيس ار رج هيلي ناك ده الورزال الصف ق 1 اج ريس رتلا

 لاق برا هبل وقح ءاقفر هلا ردقمونسحاو وارظنم ةيالثلا رضن ا وهف نينصغ ناب نصغ رق نم نيع همحتق 1

 بحاص هللا وا دهديعموا لاق دنفمالو سراعال دوشحم دوفحب هسا ىلا او ردات صا نإ وهلا وعمد

 ١( احلل ا, اجر تجرفىا ةقانلا تجاه لاق هيل تجافتف هلوق لب؟١ 032

 لروف هنلال ءءردخع ىنافل لاق من لاق ة كريخا َى 0 كل كا روالاق طق كلثم تيار ام هللاو ف ل نع هليأن

  0كشماناَو قى هن تحلم ناو ى أبا دهشاف لا كلذ غر ولوعبل مما ل لاق ىناص هنأ شرق معر

 حرص ان ف تريظ دقي ا كغلب اذاف كمو كلذ عيطتس تنال 4

بو بوبا يح با يعازملا كسلا نب © ناماس ١
 ناو ء ماشهن مازح ن ءيعاز :لنا دم نيلا

 ينيج مانع

 9 قطضملا لوز و مي ءلا و ديعم ماةصقر 0 دف سوو ١ اوهيلع هللا لصفللا ل وعر ب>اص دلي اوخنا ا د و

 : ١ ديف ا ,الف ليلق د نكون نابع ازا قوسبل ديعموا اهجوزاه ءاج ىتح تثلاملّمق

 ع تف
 ايس

 يت

 لا : كيعم 3

 راابعبجم ه حج دا 03 ٠

05-72 



 0-0 ِظ

 دل هكشينس كب

 «بىني## لآ

0 
06 

 ن . 0 او

 ظ 34

 00ج ١ «ةريمل باك >2 «هطظ ١ «سصيختلاعمكردتلا»
 ركبوبا ف رع *:قحرينب مراي دنم اوجرخا نب ذلا رب دّقل رصن ىلع هللاذاو اوملظ مهناب نولتاقت نب ذلل نذا

 * هاجر خل و نيخشلا طرش لع مص ثي دحاذه#لاتقن وكيس هنا

 ىبحن اني نإ ْز رمان ف و ريما ىضاقلا قاح.سأ نب ىس زماني ئزاقلا فلخ نب لماك نب دمحا 0 وبا ايربخا ©

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمو رييزلا نب رفعج نب دم ىتثدح قاحسا نبا لاقلاق ةدئازيفانبأب ركنا
 راغلا نم سو هل 1و هيلع هللا لمص هللا لس ب رخآمل ت تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاعن عريب للا نب ةو ريع نعنيسح

 كم نم لفسا امهم كلسف يثيللا طقزا نب هللا دبعهفلخو ركب وهف د ةريبف نب صاعور و هعموأ -

 دعب قل ردا ضراع مث ا لفسا لعاعمبز اجتتسامت نافسع نم لفسا لجاسبلا ل او طعيع ىت>امهب ىضم 6
 نطبتسام فة دماعبم زاجا مءايفخلا مهب كلس م رارملا ةيثب اهب زاجا 4 عزاوي بكلام ماد دقزاجا لا

 ذنطب 6 وسقف 0 جاف نطبم بح د ماب كلمت حا ةلدماعب
 بحابجلا حا مثدشك ى

 طبه هءوكر نيك نع رئاغلا ةينن كلس 6 جرعلا طبه 3 ةحافلا دخا 3 - ةل دمىلع | نطب نم 0 ىذكلسم

 ةةاحرتخملو لتس: ط ر رش ىلع يروص ثردحاده «فوعنب ور ع ىبب ىلع ءابق دف عرنط

 ْ رمال نامعنلا نب سيق نعطيقل ن داياانن طيقل نب دايانب هللاديبعاننديلولا وناانن قاحس ان ركبوا «اندحإ»

 اش ىدتعاملاف نبل نم هايقسستساف |نن حرب دبمب الص نييفخت دم يع هللا لي ىبنلا :

 اإل ماعدفامم عودا لامف نيلاهل قبامو (؟) تح نأ دقو ء تكل لوا تامحاق ادع هاه ناريغ تا ١

 1 قسف تال نوع هع هللا ىضر رككوا ءاخولاق كلارا كلل ص 5 اوهياع هللا لص

 ١ ممجش ١؟اهدلو تقلا ىأ (؟ ) ٠١ ميلسيب ةرح نم داون صفلاوذ(١)

 * | ده نص

 نع ةدئاز يا نإ ركذن. ىدح انب.نابزرلا نب قؤ رسم اني قاحبسان بيوم اني لماك نب دما م انريخا ف

 هيلع هللا لص هللا ل وسر جرخ الات تلاق ةشئاع ٠ نعةو ع :رءهريغو ربي زلا نب رفعج نب دم ىندح قاعسان ا

 اممم كلاسف ي هلا طقرا نب هللادبعو ر تصيب وبا هفدرم ةريبف نن ضاغو ركب ونا هعمو راغلا نم م لسوهلاو

 نأ وم افلا نعام منعا لفسا, ىلع عهيزاجعتسا من نافسع نم لسا لخاسلا لعام طبه مث ةكم نم لسا

 ناطبتسامث فقن ةلب دم اهب زاخا متءايفلا كلس مرار ا ةسينث (غب زاجا مث زاجملا اهب كلس مث ادب دق زاجسا

 نمم لس ىذ كلس مه»بحابملاذخا 0 نط نوصغلا ىذ نم حيد ذم نطبب مث حاد ةملدم

 ءابق مدقف مر نطب طبهم - هبوكر نيك .نع رئاغلا ة ةينب كلسع جرعلا طبهمن ةحاقلاذخا مث ةملدم ىلعا نطب

 ' «*فوعنل و رمت ىنب لع
 ركام لآ هس سلا قع ل املا سيو يان .رع طيقل نإ دابا نب © هللا ديبع

 لوا تاما انع انهاه لا ريغ تاحن ةا ث ىدنع ام لاّتفنبللا نم هايّمستس اف امن ىعرب دبعب |سم نييفختسم

 .اهعرض حسو للسو هلو هيلع هلا لص يبنلا القتتاف ارب ام دفاع عدا لاف نبل ال ما

 ىمارلا لاف ترشف: بلح ميعا راء قفى باخ م ركب ابا قف بلع نج ركب ونأ ءاجو كلزن ا ىدباغادو

 هللا 26(« بجايجلا »



 « (0جط 6 ةزجحلا باتك» 0١ م«دابإظ ٠ م ضضيخللا مم كردشللا)»
 اهارا لحاسلاب ةدوما ف !تبارهلا ةقارسأب لاك انيلعماق ىتح لجر مهنم لقا ندم ين نم ىوق نلاح نم

 مث لاق ةائب اوقلطلا انالفو انالف تيأز ينكلو عغباوسيل معنارحل تاتف مهنا تفرعف ةقارسلاق هباكصاوا دمت
 0 0 د ب صقل ف تثيلام

 : | انعت 3 ىمرف يبت رثع توضلا مبعمسا ثيح مهصتؤدايلف اممدوسا تءار ىتح يفت رقت اهسفارف 0 1ْ

 ا مرضا الثا هركا يذلا رنا تيدتتساوا مالزالا تح رختساف قنابكولا ىدبيب تروهاف تمقف

 لسوالاو هيلع هللا لص ينلاةءار 0 تعمس غنم توداذا ب يب ترف ( امعف رف ئمرف تبكح رف مالزالا

 |موجزم اع تررفن نيتبكر ا انقلب تح ضرالا ىف ىسر فاد تخاسفتافتنالارثكب ركب واو تفنلبالوهو

 نوكيىذلاناخدلا تعب هللا دبعلاق» ءامهتلايفمطاس» اةعاهم دن ربالاؤا ةئاق تنوتسا ايفا دم جا رخفدكت رف تضف

 ىبرفثبكر فافقوف نامالابا مت دانفأه رضا الث اهرك !ئذلا جفن امم تمسقتسافمال زالا تجرخا مر انريغنم

 لسوهلا اوهيلع هللا للص هللا ونتي ؤ رع ار ظبتش نا مهماع سيما نم تيهلامت رقل نيح ىسف ىفمقوف امهشج ىح

 ,عاتلا وداز ا مهيلع كروط معو مهيسانلا ددربامو مرقس راع يو ممريخاوةيدلا كفار مارت اعف

 باتك كرا 0 اوهيلع هللا ص هللا لوسرتل !ًاينفاتغ فيخا اولاؤؤا الا واسوا 2 , رف

 ىلع حبحص ثردح اذ ههايضمم < مدا نم ةنقرف ؛ ىلستكف رككيلا يلوم ةريهف نصا ماؤه نما ةع داوم

 00 ع

 ىرهزلا نءليقع نع ثبللا انن ربك نب ىبح انناعلمن ميهارب ن دما اناا نر ' وبا 4 انندح ف

 هتلحار لعوهو اسود أر اوهيلعهللا ليلا لوسر تار فشلا +ار ان يدعنب هللا دبع ن نع ةملسيفا نا

 اده «تجرخام كنم تجرخا يبا الول و هللا يلا هللا ضزا عار ةارخرا كا هللاو لوق ةروزملاب

 .- ه هاجرخل مونيخيشلا طرسش لع حيص تب ل

 لم نع ء شم الا نغ ةسشانم دوادوا ان بيحب نب نما وبان كيعس نب لع انب ىلع نيسملا دجاوا# ىل ر ريخا و

 لاق كم نم مملسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر جرخ لاق أمهنعدللا ىطر سابع نبا نءريبج نب ديعس نع نيطبلا

 1 ا هاله تازبف لاق نكلبل لس و هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ هلآ نيج ايدل: انام تارا ركب ونا

 اهتفدف (  ايغ». ٠ .تضفخ# .. ىبعو» عيمرلا لفسايف نوكت يلا ة دب بلا وه جرزلا )١(

 ةقارس اب لاسبتف لجر انيلعمافامهتد ركب ىبا يفو لسو هل او هيلعهتلا لص يبنلا يف نولمجن شيق لسور تءاج
 ْ * ( م خ ) هلوطب ربذلا لحاسلاب ةدوسا ا 1تأر يلا

 هلاو هيلعشا لص هللا لوسر تنيأر لاق ىرهزلا ءازججلا نب يدعن هللا دبع نع ةملس يبا نع « ي سهزلا ا
 تجرخا ىلا الولوهّبا ىلا هللا ض زا بحاو هللا ٍضرا ريم كا هللاو لوم ةروزملاب هتلحار ىلع وهو لسو

 : م خر تجرخ ام كنم

 تردتملا يانا رك وبا لاق كم نم سو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ امل لاق سابع نا 4 نع

 اةرس كنف

 0 3و رق "2 نأ 3 ن1

 اوةيلع

 1 3 ثلا

0 



1 0 

 أ
| 

 ا أ

0 0 

1 

 الا تي «ةرجاا بناط ١ ع+ ١ « صرخاتا م كءز دتدلا )ف
 م لد ثني نع تنج مث بوش راجخالا ىلع تيطغؤامفهلاوم «أ لمي ركبوا ناكو دس ا <

 ظرش لع سي ثرادنح اذهد اذينك الوالد كرام باوؤ تلاقمنق اذه كرت اذااما لاّمف بوثلا ىلع

 ْ *هاجرخم م

 نب ريس نيدمج انث ىبح نب ىرسااانث لسمن نافعان' لا ا كبام ام 0 03

 هللا يضر رمع كلذؤلبف لاق|مهنع هللا ىضر ركب يبا لعر مب اولضف مهنأاككهنع هللا ىضر رمع دبع لع لاجر ركذلاق
 هللا ص هللالوسر جرخ دقلر معلا نصريخر كييف يباَنم مويلوزمجلا نمريخ.ركبيلا ن ا لاتفهنع

 !ٍ هللا لص هللال وسرهل نطف ى ٍو> هفلخ ةعاسو هيدي نوب ةعاس ىثع لمؤ ركبوا هعموراغلا ىلا ٌقاطنيل مسوفلاو ارضع

 كفلخ,ىثماق تاطلاركذا هللا لوسرأب لات يناخ ةعاسو يددنيبةعاس ىثمتكلام ركبنا لاقف لسودلا اوهيلع

 قحاب كثعب ىذلاو من لاق ينودكاب ل رلابلا تميحلا نيم ناكولركبأبا لاقف كيدي نيب ىثمافدصرا ركذا م
 قتحهللالوسراب كاكم ركب وبا لاق راغلا ىلا انيهتنا الف كنود ف توك ناالا ةملم نم در

 قوسوتلا لوشاراب كناكملاهف ةرحيملا ةىروتسإ هنا ركذمالعا يف ناكاذا ىتح هأربت :.تباو لجتف زاثلا كلل ئرتَسا

 |[ نمريخ ةليللا كلتلهديب تن ىضللا و رع لاتف لوف لوسزايل ربا لاق م انيتساو لهدف ةرمملا يرحل

 ٍ * ةأج ري لود لاسر الول نغشلا طرش ىلع دانساالا مي تثدحادهو رمعلا

 دى موم اني ىنعا ةلبجن. مهلا نب .:رسملااش يناهص الا قاحسانب دمحانب دمج هللادبعوا © يتربخا »

 ىلدملا | كلام نم رلا دبع ىنربخا لاق ىرهزلا نع دشارنب رمعم نع ىف :امنصلا ذاعمن هللادبع امن رواشملا

 نواعجب سيرك ربا ءاجلوقت مشعجنب ةقا رس عمس هبا هربخا هأاذا مشمج نب ةق ارس ىخان. اوهو
 سليف سلاجإناانيبف امه رساواامملتق نملامهنم دحاو لكل ةددركحييناو يلسودل اوديلع هللا لص هللا لوسريف

 ند

 تثجمثب وثب راجحالا لعتيطغو اهيف هلا وما لمجم ركب ونا ناكو تربلا ةوك يف نولمْج راجحا ىلا تادمعف
 * (م) مق ا ذه كر اذا امأ لاهه ب ىثلا لع ايميج 2 وفهد تخاف

| 

 ُملبف ركب ىفا ىلع رم اواضف مهن أ اكو رمتدبع ىلع لاجر رك ذ لاق يومنا انعم نب ىرسلاانب © نافع »

 ليل رمل نم ريخ ركبنا نم مويلو نيرا نمش كيلا نمةليلاهللاو لاق رمع كلذ

 هللا ل وسر نطف ىتح هفاخ ةعاسو هيدي نيب 3 ةعارس ىشع مط ركب واهعمو وابيعلا للا قاطني لسوهل او اوديلع هللا لص

 كدب نبي ئىثماف دضرلا ركذا م كفلخ ى ,ثماف ل 510 را للا لسودل .اوهيلع هللا ام

 لاقرافلا ىلا ابننا الف قملاب كني ىذلاو من لاق يود كب نكي نا ثيحا* "رع ناكل ركبألا ! لاف

 هنا ركذنهالعا يف كراك ذا ىح هأربتساو لخ دف راغلا كل ءي ربتسا ىتح هللا ل وسر اب كناكم ركب وا

 هللا لوسراي زنا لاق مث أربتساو لج دف ةرجملا 'يربتسا تح هللا ل اير يلا "ىربتس ل

 ** لان سم حيبخص رم لا نم خللا 916 رمم لاقوياوت

 لوقي مشعجنب ةقارس عمس هنأ هربخا هابا نا ىل دملا كلام ن.نمجرلادبع ينربخا ىرهزلا يزرع 4 ريمم »

 تءاح



 «(0 جالا ١ اهةريللاب انك «.09/١ 20١ سيفا مكر لاو
 مرموبانن ميكح نب ميعن انيدوادنب هللادبع انن ىشرَملا سوم ندم أبنا قاحسا نب دمش ركبوبا « انت دح ف
 هشارف ىلع تساذا سودا اوهيلع هللا لص تايلور صا وتاقللا ناك امللاق هنع هللا ىضر لع نع ىدسالا

 تقيل تان ا 5 هل اوهيلع او للا لوسر يب قانا 0 ةكمنم جرخو

 ٌ ا لعادمصا لعاب ىللاق<“ ل هاما هل ىل سلحو ىنعهتلز اف ت 000

 ىو ةبنكتلا ىلا :تدعصو ءايدلات لن تاشولى ايلا ليخو للسو هل اوهيلعهللا لص هلال وسر ضعن م هيبكم

 نير الاى 1 ديدح نم دانو انادن وم ناجح ٠ نم ناك و ربكالا مهمنص تقلا سوو اودهيلع هللا لص هللالوسو

 هيلع هللا لص هللا لودر لوقتو هلأعا تازاف تم اف هملاع لسو هل او هسيلع هلام هللالوسر ىللاقف

 مك ثيدح اذه# تلزو 52000 دف هقد لامفهنم تكول هحلاعإ لزارلف هنأ هنا ملسو# و

 2 هاجر ل ودانسالا ْ

 ىزورملا ةمملعن نمحرلادبعا :. ىنخنرسلا ميها ربا نب قاحسا بوما انيدرع ىدا 0 ن لع 3 اة 2

 هللا ص ىنلا 8 ع هللا صر لقنف ى رتخببلا يلا نعد 6-5 وره نع رعسمو ةعض نع كرا لا نب هللادبعاتم

 2أ نسال ميعص ثدخا ده «قدصلا ركبوا لاقئمرجاتم ن م مالسل و ةالصلاهب لع ل 5 ربل لاق سوما اوهلع

 7 هاجر و نئلاو

 دابعنب ىبحن نع قاحا نانعر ل لن سس د ولأن . دالي ندمان كيوت ندمح س ابعلاوا 5 00 7

 و مل وهل او هيلعهللا لص تالاوع كح رانل كاتايبظ نا قررت وفضلا ساو ص ريبزلا ن تلادبعوا

 بهذدقو ةفاحقوا ىدح ىلااناف مردناا ةتسوا »فلا ةسمح هلام مك ةعم ركبوا نجر كبوناهعمو ةنيدملا ىلإ ْ

 رايخل لا تديف ارعكار ريخاتل كر 1 تاايالك ت بلف ديف ده ع كالا ا

 فالاةسخ»

 ىدسالا ميمو | نب ميكح نب عبمن ان دواد نب هللا دبع انن م دكلا انن قااحسا نب ركب وبا 4 انيدح ف
 كمن م جرخو هشارفيلع تن ارم كم بوست ل ىتلا ةليالا ناك ا لاق يلع نع

 هيعححلا بنج يلا تسلق سلجا ل اتق مان الا ىلا لسو هلآو هيلع هلا لص هللا وسر يب قلنا !رجاوم

 نط 0 ا ا للا

 # سم دق و“ دق د ىو ةبكلا ل تا دعبصو

 ف هلآ و 0 2 خو ال: ت 520 اتا .ع هللا 0 007 نى بح نع 4 قاحسا ناا»

 ةفاحق وا ىدح ىاناف مردف الا اةتسو نيالا ا ةسخ هلام جة عم ا 2 هدمؤ ةئدملا قاوم

 اريثكلا ريح انك 3 ةيبا 1 دلع تن هسف عم هلاع كج هللا و اذه تا لاف هرصب بهذ دقو



 هلكسنمل "تنسون كس سي

5 

 4 نإ

 «()جا ١.4 ةرجملا باتكاط ١ 438 « ١ 54 ضصيغلتا عم كو دتسلا»
 | «ءاج خم لو نيخيشلا طرنث ىلع يمص ثيدحا ذه ههنابرما مهو نيتبالنيب لخنشتاذ ةخبس تيرا عر جهراد
 نع جاب يلا نع ةناوعوا اننا ىيحصنب ريثك آس ىرتستلا للملا نيدايز ان , قاحسا ندا ركبوبا # انندح ف

 ملسودل اوهسياع هللا لص يبنلا بوث سبلو هسفن يلعىرش لاق اعنع هللا ىضر سابعنبان ء توميم نب ورم

 سو هل اوهيلعللا لصةللا ل وسر ناكد قو ملسوهلا اوهيلعللا لصهللالوسرنومريز و كرشللا ناك و هءاكم مانت

 هيلع هللا لص يبنلا هنوربو الع ذومري واخ لسوهل اودي هللالص ينل لتقت تاددرت نشيرق تناكو ةدروسبل

 ناكوروضنتل كلا ميثال كلا اولاقف يلعوهاذاف ١( ) روضتت هنع هللا ىضر لع لعجو ة درب سبلدقو لسو لاو

 ىسلايطلا دوادونا هاوردقو هاجرخ لو دانسالا حيحص ثيدح اذه# كنم هاب ركنتسا دقلوروضتال كبحاص

 «ظا ملا ةدايزئةءاوع ىلا ن ءهريغو

 سرا نسا ينل ديل ادم نير انيرازيلاذفنق نب ديبع انبورمب يف ريصلادم نركب« انيدج دقو )ف

 دنع يلعلاقو بلاطينا ننيلعهتلا ناوضرءاغتنا هسفن ىرش نملوانا لاق نيسما نب لعن عريبج نإ ميكحات

 * لسوهل آو هيلع هللا لص هللا لوسر شارفلع هتيبم

 #« رعش )ف
 رجحلاابو قيتعلا ثيبلان فاط نمو . :  اصحلا ءطو نم ريخ ىسفنب تبق و

 ركملا: نم دل.الا ل وطلا وذ هاجتف> ه هءاوركك ترا» فاخ هل !لوس ر

 رتس يف.و.هلالا حظذح ىفاؤا:ق/ئم . .ه :انم" زانلا ين هّللا لوسر تابو

 رسالاو لتقلا لع ىىست تنطودق و * ين ومهلإ 1 و مييعاراتبو

 8 انثدح قلفلا هلا « راحبلا ميش ٠؟ نطبلا رهظ باقي و يوأتب ىاروضتت (1)

 * (مخ) نائنرملا اهونيتبال ني لخن تاذ ةخبس ترا
 هللا لص ىنلا بوث سبلو هسفب ىلع ىرش لاق سابعنبا نع نوميمنب ور نع جلب يلا نع « ةلاوع واد

 نا لربات دقو ]دلوع قل ع نور وكلا ناكو هناكم من من لسو هاو هيل

 فوم اوامفب ملسو هللاو هيلعدتلا لص يبنلا لتقت نا دمرت شيرقتناكو ةدرب هسبلا سو هل أو هيلع هللا لص

 ناكوروضتتل كلنا ميثال كلا اولافف يلع وه اذاذ روضتن يلع ا

 * حرص « كنم كني هاي وكتتسإ دهسفلو روضنال كيجاح

 ءافتأ هنسفل ىرش نع لوا نأ لاق نيسملانب لغ نع ريبجن ميكح ان عيبرلا نإ سيقان < يناجلا ىبحير»

 كلذ ىف يلع لاق و يلع هللا ناوضر

 رجملاب و قيثملا تييلاب فاط.نمو .* . اضم ا طلو ندرم ريخن ىسقنب تيقو
 ركحلا نم هللا لوظلا و ذ هاتف.« هب ١و ركع كرا فاخهلا لوس ر

 ةتس يف و هللا ظفع ىفاو قون: م. ام ار ايلا ف للا لوس ر”تابو
 نسالا و لتملا ىلع ىسفي تنظو دقو. :* ين ومهت امو مهيعارا تلو

 # انثدح 0



 _ 40ج #1 ةرجملاب انك ٠ «عط ٠ « ضيقلتا عمك ردتنلا» :
 ثيدح اده# نير ستقوا ن ا لا ااا الزم ولاد لجوزعأ

 : : مار هر سا ابك در ها و دانسالا 3-3

 نايبظيفانءنيوااق ع نيج نايف قاف بش ياسا: قرد لدم «نلاو

 لة رحملا سما كك ء لسوهلا, اوديلع هللا بم هللا لنشر نت ناكل اق'(مهنعىلامتت هللا ىطر سابعا نع هيا نع

 ثردح اده# اريضن اناطلتس 0 ىللءجاو 0 ىجرغا ونقدص ل خدم ياخ دابر لقو هيلع

 ّْ ْ «هاج رم لو دانس الاخ

 ن ل انيشان' ىزو ملا دم ن نيل“ نيللا ن.قاحشااهخ ققاعلا هللادبغنب دمت ر كوبا  انربخا

 هللا هج رخاف قدص جرخم ىبجرخاو:قدص لخدم ينلخ دا بر لق و يلام ل رق ةجاتت كرم 2
 ملسو هلو هيلع هللا بص هللا يو لاق قدم لخ دم ةنبدملا هلخ د او قدص جرخم ةنبدلا قارمن

 ةماق الؤدللا نَطْناَرَهِلَو هتلادو دحو هللا نلاتكلا رين اناظلتم لاق ناطلسا الا ص الادب هل ةقاطإل ا

 لك او ضعب د ل مظا نيب هلعج هللا نم ة ع ناطلسلا ناو هللا بانك

 « ميقيعيط ليد

 دمساتب ىراصتاالا جن وم اني نايس نب نسما انريخا(الاق) هللادبعنب ركب واو ديلولا ونا ذاتسالا  انربخا

 كنا مهلا لاقاسو مل آو يلع قال هللا لوسر نادنع هلأ طر ةرب سه يفا نعي ىئدح ىراثلا دعس ا

 رف نويندم هناور ثيدخاذه# ةنسدملا هللا هنكساف كيلا هافا صارلك [ اتامفلبا جا مح

 ْ ا ' * يربقملا ديعس ىلا تيب

 سنو)يربخا بهون طادبعانتا عموم نادم ا بوعي ندم س ابلاوا 4 ايدج ل

 5 ا الا عابر لاو يلع شل للى لا: ل تكا اضع رع ع نع ىلا نع

 1 ؛ رخبلاوا ةئندملا كل رجع راد يهف تاز. ثالثلاد البلا ءال وهيا يلاهّنلا ىحوا لاقرلسو هلآو

 لنور جلاب لما ةكك لسومل آو هيلع هلا لسنا لوسر اكس ابعنبا نع هببا نع نايبظينانب « سوباق ل:

 « مي هيلا قدص لخ دم ىنلخدا بر لقو هيلع

 يقدتم جرم ةنيدملا ىلا كم نم هجزرخا لاق قدص لخادم ىلحما بر لقو هلع كداح_ ع 4 تاكو

 جو حو هل رايكم | اريصن اناطلس ل ًايبِف ٍنراطلسيب الا يسمالا 1 ذم هل ةقااط ال هنا لعب هللا ينن و

 ظ * رالا هضئارفو
 ميلا لاق ملسو هلو هيلع هلا ص هلا لوسر لا ةريرهيا نع هيخا ب كر يربقملا ديعس نب © دعس

 هنكلا(تاق) نؤيئ دم هتاور # ةسدلاهّللا هنكساف كيلا دالبلا با ىكساقييلادالبلا بحا نم ينتج رخا كلا

 ٠ 1 « ةقثل ( سيل دمس وكم هللا لا هالبلا بينا بشرا تبث دقف عؤضوم

 هللالوسر 2 ,
 ص

 ن

- 

 م2 رخهرادتررا دق ا سودل اوهيلع باستا لوس لاقتلاق ةهئاعنعةؤع نعي سهلا نع « سنوي
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 0 ج4 مفتت 0 . ءاطمط لحج 1س

 2: ميح ىلا نمح رلا هللا مسن رجس
 1 م 1 كج كم زد ز»

 #[ لسو هبضصوهلا لعودم انديس لعدللا للصو زيوس

 4 ةرحش لا باتك »+

 هللا لوسر ماقم يف مهنع هللاىضر ةءاحصلا فالتخا امامجاج رخاو نونيشبلا ضاع رابجإ رثكأ « عيمدتو»

 ش « ةكع لسوهل ا وهيلع هللا لص

 5 ديز نبنيسح انيىئازمللا رذنملا نب ميه ارياانن ىدجانب ىلا رمبشلا دمتن لضفلان.ليعمسا 4 انثدح
 مونع دار يلع نعهببأ نع ىتثدح ىلا نادبشا لاف يلع نب دم عم تيب كشعلا عنب رح نعهب ردبع ن.باهش

 * هأح رخو دان مسالا مي ثردحا ده» ةنس ةرشع ثالث كو ميا ريقا لس رم لج و علا نا

 ايبنع لات هللا ىضر سابع نب هللادبع رع اهاج رخا يتلا تاب اورلا عم هذه ىلع تان اورلا# تتشادقو ف

 * لمعلاو لوقلا امهيلع سيلف نيئسرشع يف م تدك
 نب ىسيع انن قيقش نب نبسملا نب يلع انت لاله نب ميهاربا انيورع يراريلا مسالا نب مساقلا 4 انربخا

 لانا لاقل سو هيلعّللا للص ينلا ناربرج نعورمتنب ةعرزبا نعىرماعلاّللا دبعزب ناليغ نع ىدنكلا ديبع

 لدا رع د

 ناو: ةنواضوب نفااريغلبلا

 « ميحرلا نع هللا مد »ف

 4: ة رجح ا باتك زوج

 نعى ثدح يفا ناديِشا لاف لع ى ندم مم يتضملا ىلع نب رم نعد ردبعن باريش نع زن نيرسح 2

 م ليملاامهبلع سيفاحصن او ةمواعمو سنا ريخأمافك الا لاق عيبعصو ةنسةرشع ث الكم هين رم هلا نا لع نعدين

 هيلع لس ينل ربرج نعو رم نبة«وزيفانب اسس د نسا ىيبنكلا ديبعن ىسرع 9
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 مك الاب فورعلا هللادبيع نربدمج هللادبعيبا نيثدحلا ماما ريبكسلا ظفاحلل

 هللا ةحر ةلام و رار بك سوم ف ا

 1 ا رام نيحيحصلاىفاق لع حيحصلا تيدا 3 ةدع ف هفداز هيلع

 عمات يف تاور رع اجّرخ دق و نيخيشلا طرش ىلع
 ىلاهداهجاةاداامواهنمددحاو طرش لعوا

 اعنم دحاو ظرشل ع نكسي مل تناو هحيحصت

2000 
 : : «هليذ قو »

 نامت ةنسووتلا ىهدلادمحا نذمح هللاذبعيلا نندلا سمش ةجحلا ظقاحلا مامالل

 1 ايملغ هللا ةمحر .هحيحصتو هلهاس ع هشنت :؟ةلام كفيك راو

 002 2362363122362:6263 36ج

 د ىل والا ةعبطلا 1

 ا
 ةسورحع دنحلا يف ةئئاكتلا ةسيم اظنلا ف راعلا ةربا د سلجم ةعبطع
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