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 يضاقلا هرمصغع كنا 5 يمالملا 0 ىيقفلا يفل 3

 ةبرج ١١مهاب ةنس يقاثلا ميبر ٠ 00 ا

 « فلؤلل ةظوفحم عبطلا قوقح 2#

 ١ هه ءاضيبلا رادلاب هيك ءاشيبلا رادلاب زبكلا بابلاب ةجدقلا عوزلا ةبحرب ةيبرعلا ةعبطملا وح بابلاب ةمدقلا عرزلا ةبحرب ةيب رعلا ةعبطملا لوح
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 لعل 0 هصو ىل آو دمج ان الومو اندبس ىلع للا ىلصو

 ميظعلا يللا للاب الإ ةوقالو لوحالو

 0 6 9 م
 5 5 : لا باو

 هللا ناده نأ الو يدتهل انك امو اذهل اناده ىذلا دبا

 هلعفو هلوق ضحو « هافظصا نم هتادُه قفو نم تراحسسف

 نم ىلع نالئكالا تامتالا مالسلاو الصلاو « الاضرل هدصقو
 ممس ًاءرمما هللا رض لئاقلا ؛ّمقئارلا عملا و كلا عا يتوا

 كرثأ اوفتقا نيذلا مبا أو هل 7 ىلعو ' همس أك هغلبف ايش ام

 .هالوم ّتمحر ىلإ سائلا جوحأ لوقف [ دعب امأ ] هاده اومبنااو

 دق « هالوتو هل للا راخ يرومزالا ينيكلا يلالسحلا نب ورمع

 هل ديقا نا ' ةححارلا لوقعلاو باملالا يوذ ضعب ين بلط

 هل آو هيلع هللا لص لوسرلا نع ةدراولا راكذالا نم تبث ام
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 سبلاطلا بلط لاثتما ىلإ تردانف . ةضورفملا تاولصلا سمع ملسو

 تدجرختمساو « ب راملا عيج ُق ميظملا هللا ا يلع ا نا دعب

 نم تسل ينإو ريصقتلاب يفارتعا عم . املحن نم ثيداحالا هذه

 ايسح « ةفاك سانلا ديس نع تبث ام كلذ ىلع ينام نكل ءابلهأ

 نم ؛ ّسمالا ريح سابع نبا نع رادنلا نباو بيطحلا هجرذا

 فلا ةالص نم لضفا ناك هب لمع مل وا هب لمع ملعلا نم راب لمت

 لدعإ نم باوثو هباوث هل ناك هياع وا هب لمع وه نإف ,ٌتعكر

 نبا نع طسو الا هي ىناربطلا هاور امو “ ّيمايقلا موي ىلإ هب

 انلق يءافلخ محرأ مهللا : لاق ملسو ميلع للا للص هنا « سابع

 520 يئيداحأ نوور نيذلا لاق كوافلذ نمو هللا لوسراب

 باسلالا يوذ نم بلاطلا بلط ةيبلت ىلإ ترداب كلذلو , سانلا

 ىلع هتبترو * باودلا ديز٠ عم ميظعلا هللا مجو كلذب أ

 تاولصلا ربا ةدرولا راكذالا ىف لوالاف . ّيِمتاحو دصاقم ّييناك

 ريبكتلاو ديمحتلاو ميبستلا نوكح يف يناثلاو .ةبوتكلا

 ةالص دب لاش اميف ثلاثلاو . تاحلاصلا تانقابلا ن نم ليلهلاو

 دنع لاش. ايف سيغرتلا هع عب رلاو . ةادغلاو برغملاو رصلا

 راثكالاينءاج ايف سمالاو . هلالاهجو كلذب دار ,ءاسملاو حاصلا

 سلاح روذح ىخ بيغرتلا ىف سداسلاو . ًارهجو ًارنم للا ركذ نم

 لامعتسا زاوجف عباسلاو . ًارخذو ًارجا 1 ركاذلا لانيل ركذلا

 نوه وفوق 11
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 ىف نماثلاو ,ةملا دئاوفلا نم هيلع توتحااملاهب دملقتلاو “ ةحبسلا
 داوسلابسضحلاو ىحالا قلح نم « ركانملا نم مويلا دهاشب ام نايب

 ةبسانم هجوو « رضاحلا رصملا اذه يف عاش امه كلذ ريغو عزّقلاو

 ءارقثلا ىلع نيركنملا ىلع مالكحلا مدقت وه“ ةل.أبا ىف كركذ

 « ةيضقلا اوسكع وأ مهنأ ىلع مههبذت بسانف * ةحبسلا نيدلقتلا
 ّتمتاخلاو ؛ ةنمزالا هذه يف عاش ام رييغت يف ريكنلا ارددشو
 “ رات ينلا ىلع مياستلاو ةالصلا نم راثكالا ىف يغرتلا يف

 عم هلوقب اكسمتم , راذتفا دصق ريغ نم مدآدلو ديس انأ لئاقلا

 اه هيلع ل لص ةدحاو يلع ىلص نم « ىرخاو اند هيلع يدامتعا

 ا هنررفأم قش لع » ةيلل رب من ا م ارشع

 نيقيلا قيرط ىلا بابلالا ىوذ داشرا

 ديس نعّبوتكملا رثا ةدراولا راك ن الاب

 انديس هاجب : تاناهئلاو ءدبلا ىلع توعلابلطأ هللا نمو

 تاييلستلا تامحتلا ىكحزأ سو ىل آو هيلع للا لص (دمم)

 هيف هندحو ام راكنا ىلإ عراست نا “ هيلع فقاولا اما كابإو٠



 يا ير يلا يتيح يحيي ا يي يي يحيي يحيي يي يحيي يي 0 مارح محيي ياي

: 
 تاو

 0 نيمالب دينقتلا اذه ةددع تزضو 8 يد دهع نهم اراو هدأ ص

 دعب * نيلقثلا ديس مالكح نم ثيداحأ تسمخو ثيدح يتئام

 ها ىلص ملوقل 2 نميعل راب ىندكأ نا الوأ ىسفن ِق رطخ نا

 3 مقل انك د نيعإرأ يما ند ل نم: ملسو هل 1و هيلع

 نم ىلماحح ىف يدع نبا حج رخأ : 6 2 ٌيماقلا مو

 نع يزوملا ناو يللا و . كلغ هللا يكدر سلا ةياور

 نم: لاق ملسو 01 هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ 555 نب رياج

 ونأ جرخاو . ةنحلا يي قسفر وهف هنوم لعل امدح نيعبرأ كر

 ١ مس و هلآو يلع هللا للص هللا لوسر نا هع هللا يذد ىلع نع معن

 مطالح يف ىمأ هن عيل هَل هدو ءاغشا اثيدح نيعبرأ ملعت ند: لق

 يأ نعيناربطلا جرخأو : الاع ةما.قلا مول ا الرشح مهمارحو

 :.لاق مس و هل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر نا هنع هللا يضر الرب سه

 ثعل مهيد صهأ نم مهعقتلإ أف اثادح نيعبرا يما ىلع لظفح نم

 تجرد نيعيسب دباسلا ىلع ملاعلا لضفو «ءايلعلا نم ةمايقلا موي

 سابع نبا نع يدع نبا جرخاو . نيت>رد لك نب م معا 2

 نم لاق: ملسو هلآو هيلع لل لص للا لوسر نا مع هَل ىكر

 ًاديهش و ًامرفش يل تنك ةئسلا نم ًاثدح نوعا 3 ىما لع ظفح

 للا يضر يردخلا ديعس يبا نع راجنلا نبا جرخاو . ةمايقلا موي

 يتما ىلع ظفحنملاق : ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرنا هنع
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 كلذلو . يتءاذش ىف ةمايقلا موي هتلخدا ينس نم ًاثيدح نيمبرا

 . ىسح ءانبالو 007 ثيداحالا كلت عم « ىسن تكح رم

 للا ىلص هلوقل الاثتماو ؛ ىسمر لولح دنعو داعملا مويل ًارخذو

 يذمرتلاو ملم و دمحا مامالا هحرخا اهسح َس و هلآو هيلع

 انعد نم : هنع ملل ىضر الر ره يا نع دوواد وباو هحام نباو

 نمكلذصقن الو ةعبت نمهروجا لك رجالا نم هلاك ىده ىلإ

 هيلع هللا ىلص هلوقلو . اًئيش مهماث 5 نم كلذ صقني الو هعبتت نم

 هدعإ نمل وا هسفن هن حياصيل معلا نم اباب بلط نم : ملس وهلآو

 طابع كا هولا اع لمد لثم رجالا نم هل هللا بتك

 لس و هلآو هيلع هللا ىلص هلوقلو هنع هللا يضر سنا نع نابا نع

 ءامبن الا نسو هئيب نك مالس الا هب يبحبل معلا نم اباب بلط نم :

 يضر ءادردلا ينا نع رادنلا نبا هدرذا . ةيدلا ىف ةددحاو ةدرد

 , تاينشلا رئاخذلا هذه ءانتقا ىلع زع يوق كلذلو هنع هلل

 :ءتاينلاب لامعالا اغإ : ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع ًادامتعا

 . دوبعملا كلكا نوعب ؛ دوصقملا ف عورشلا ناوأ اذهو

 * تاريخلا قرط ىلإ نيياسملاو كاباو للا يندشرا ملعا

 ىلع ءامسلعلا عمجا دق هنا “ ةاجنلا ليبس كولس ىلا ًاميج انادهو

 ثداسأ هيف كرار دكا ءالكسلا ةنراكذلا فاهتتا

 نجوي 200ج:220727 52 جججممم ومر مممممقمتل جر جججج جوجل مرجع مج مج#

 ماث 5 لثم مثالا نم ىيلع ناك ةلالض ىلا اعد نمو ًائيش مروجا

 ظ



 دلفتتمشلا
 يي يي يايا ير رخ يتيح وع يا يي يح يحي يسيح نع يلج

 2020 0 ز ز ز ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز زل

 فارطا ناي كيلاف 0 كرمه ةددعلم اهنم عوناف : ةديردص ةريثك

 لاقو ١ يدمرتلا جرخا 1 أهرصخحم ىف ال يلثم دلقملا ذا ' اهنم

 للص الور لبق : لاق هنع للاىضر ةمافاىبا نع نسح ث دح

 تاولصلار بدو رخألا ليللا فوجلاق عما ءاعدلا يأ لسو هيلع لل

 دوواد وباو دمحا مامالاو هحيحص ىف ؛ لسم جرخاو وتكمل

 لاق . هنع للا ىضر نابوث نع هجيام نباو يذمرتلاو يناسنلاو

 رفغتسا هتالص نم فرصا اذإ ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ناك

 لالجلا اذ تكرامت مالسلا كنمو مالسلا تنا مهللا لاقو . امال

 فيك ثدحلا اور دحا وهو ىعزوالل لبق . ماركالاو

 جرخاو ٠ للا رفغتسا هللا رثذتسا هللا رفغتسا : لوي لاق رافغتسالا

 نب ٌمسقع نع مهتنس يس يءاسنلاو يذمرتلاو " دوواد وبا

 لو هيلع ا و ين سما لاق . هنع هللا ىضز صاع

 تاذوملاب دوواد يبا ةبإ ورفو .الالص لك رد نينذ وعملا ارقا نا

 ىضر ةيعش نب الر يغملا نع اهيحبت ىف مادم و ؛ رادثلا جرخاو

 ةالصلا نم غرف اذإ ناك . مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع للا

 ىلو كلملا هل هل كب رشال هدحو هللاالإ هلالإال : لاق ملسو

 ال ىطمعمالو تيطعا ال عنامال مهلا ريدق ءىث لك ىلع وهو دبل

 هك ردتسم ف ماحلا جرخاو . دحجلا كنم دحلا اذ عفتني الو تمعنم

 ىف ملسم ه جرخاو . ةوحن نيبكلا همجعم ىف يناريطلاورازبلاو
 مهجججججججججججج جم



 57 5 يدرج يل عا 50
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 ريبزلا نب للا دبع نع يءاسنلاو دوود وباو دمحأ مامالاو هحبخ

 هلا|ال : ىلسي نيح ةالص لك ريد لوقب ناك هنا . اهنع للا يضر

 ءىش لك ىلع وهو دمجلا هلو كلملا هل هل كيرشال هدحو لال
 ىل هايإالإ ديعتالو هللا الإ هلإال للاب الإ وقالو لوح الو ردق

 نيدلا هل نيصلخم هللا الا هلإ ال نسحلا ءانثلا هلو لضفلاو ةمعذلا

 للا ىلص هللا لور قاكو ريبزلا نبا لاق. نورفاكلا هرك ولو
 دوواد وبا هوحن جرخاو الالص لكح ربذ نم لام مس و ىلع

 جرخاو . مفنصم هع نيش يبا نباو اهنخ.م ىف يءاسنلاو

 ىراخبلا طرش ىلع ميج اهدحا ديناسأب يءاسنلاو 5 يناربطلا

 للا ىضذر ّيماما يبا نع هححصو ةالصلا باتك ىف نامح نباو

 ىدركلا هنآ أرق نم : لاق سو هيلع للا ىلص هللا لوسر نا هنع

 يناربطلا دازو . توألا الا ةنلا لوخد نم هعلع ١ ةالص لك رد

 امدح ةدايزأا هذه هدانساو دحا ل وه لقو هقرط ضعإ ىف

 نع . نسح دانساب 7 يناربطلا جرخاو . ىرذنملا ظفاحلا هلاق

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق اهنع هللا ىضر يلع نب نسا

 ىف ناك ةبوتدكملا ةالصلا ريد ىف ىمركلا يآ أرق نم : ٍلسو
 غل ملسم و 4 راجنلا جرخاو * ىرخالا ةالصلا ىلإ للا مذ

 نبررجاهملا ءارَمَف نا : لاق هنع هللا ىضر ةرب سه يبا نع امهحيتص

 روئدلا لها بهذ اولاقق مس و يلع هللا ىلص هللا لوسر اونا
 يدعي مجمع عمم بحجج

 جيجججججججججججججججججججججججججججججججججججمجججججججججججج2287

 ببججب وجب ججج جوبا ججججج مج 7-0 جاجا 001
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  تلوموصاو يلصن 5 قولته مقل ميعنلا و ىلءلا تاحردلاب

 نوردم20و اهب 5006 راو دعس لاوما نم ل_ِضف 8 موصل

 لضفا دحأ و الو دعب ن 0 هب نوقيشتو مسقتس نم

 هب ن 1 ردن اكد مكمعاالا : لاقت نوةدصتيو نودها_حبو

 نوحبب د : لاق هللا لوسراب ىلب اولاق متهنمصام لثم عنبص نمالإ كنم

 | . لاق نيثالمو الث ةالص لك د نو ربكتو نودمحتو
 8 لوي اهركذ ةيفيك نع لكس ال ةريره يلا نع يدارلا اص

 نوثالثو ثالث نبلك نهنم ن 5 ىتح ربكأ ماو د دبا و هللا

 نع هنع للا ذر ربع نب تع نع ةح ىف مام جرخاو 4

 نولعاف وأ نولئاق سيخ الت ايقعم : لاق سو هيلع لا ىلص لال وسر

 نانالاعو انالتو دوت ىينالثو نال: ةيؤتكم ةالعب لك وذ

 : ىءاسنلاو يدمرتلالوحن جرخأو ةريكت نوال و اعلرأوةديمحت

 نأ هنع هللا ىطر ةرب سه يبا نع هحيعص ىف ب جرخاو ٠

 كج ردو هللا حيبسأ نم : ::لاق لبو هيل للا لص هللا لوسر

 نيمالثو ا مالغطا زيكو قيئالثو انالث للا دعو نيئالثو امالث ةالص

 لو كلملا ىل ذل“ كين رشال هدحو للاالا هلإال يرانا مات لاقو

 ديز لثم تناك:ناو الايإطخ ترفغ ريدق ءىث لك ىلع'وهو دجلا

 تكل ذأ ىف محب ىف مجم وىراخيلا جرخا وذا رحبلا

 هللا يصل لور نا هنع هللا يضر صاقو ىبا نب دعس .نع داهجلا
220 
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 ذوعا ينإ مهللا : تاملكلا ءالؤبم ةالصلا رد ذوعت ناك ملس و هيلع

 لذرا يلإ درا نا كب ذوعاو نيجلا نم كب ذوعاو لخبلا نم كب

 ::سقلا تاذع قم ةءلب ةوعأو انندلا ةنتقا نم كب .ذوعأو نيعلا

 وبا جاو ١١ اضناس ىف يءاسنلاو دوواد وبا هوحن جاو

 ناك . لاق ىلع ثيدح ن٠ هحضو هنسحو ىذمىتلاو دوواد

 : لاق ةال_صلا نم مس اذإ ملسو ىلآو هيلع للا ىلص هللا لوسر

 امو تنلعا امو تررسا امو ترا امو تمدق ام يل سئغا مهللا

 جرخاو ١؟رخؤملا تاو مدقملاتنا يم هب مرلعا ثنا امو تفرسا

 ا ملسو هلآو هيلع 5 ىلص هنا ءاريلا ثيادح نم ميدي

 جرخاو١ ؟كدابع ثمعبل مول كياذع يف بر : ةالمصلا دعب لو#ي

 هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ظفلب طسوالايف يناريطلا

 ليفارساو لئاكيمو ليرربج بر مهلا . الص لك رد لودي لسو

 دبجأ مامالا جرخأ و ٠١ ربقلا باذعو رانلا رح نم ينذعا

 ىراد يل عسوو يبد يلمماصأ ممللا : ظفلب ريبكلا يف يناريطلاو

 8 دانسإب دوواد وبا جرخأو ١5 قزرغ يل كرابو

 للا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع يءاسنلاو

 كبحال ينا هللاو ذاعماي : لاقو ًاموي هديب ذخأ ملسو هيلع لا

 : لاق كبحا هللاو اناو هللا لوسر اي تاو تنا يبأب ذاعم هل لاقف

 ىلع ينعا مهألا لوقت نأ ةالص لك ربديف نءدن ال ذاعماي كيصوا
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 نع زخ نبا لوحن جرخأو . كتداف مح 7 ركشو كركذ

 طرش ىلع مسبح لاقو هكردتسمف ماو هحيح يف نابح نباو

 رشك ىبانع أ ًافوقوم دمحأ مامالا جرخأو 0 ٠

 لص الوز بحاص ىرافغلا رذ ابا عمس هنا مثاه ي يب , ىلوم

 : ةالص لك رد الر م ةلام نه ركذ نم تاك لوقي ردوا

 كيب رشال هدحو ُهللاالإ هلإ الو“ لل دألاو هللا ناحبسو ريكا هلل

 دبز لثم هاباطخ تناك ول مث. . هللب الإ وقالو لوحالو هل

 ىذمرتلاو دوواد وباو لسمو ىراخبلا جرخا و 18 ن وتحل رحبلا

 لصاللا لوسرنا هنع للا ىضر يلع نع هل ظفللاو دمحا مام'الاو

 اهوشح مدأن .مةداسؤوو ةلمخ : اهءم ثعل ةمطاف يوما ١ايأ ل لم 9 4 ملع هللا

 هي امانا هلا ىضد يلع ء لاق ن مل ردحو 0 فنيل

 دقو :قرادص تكتم دس ىحتونسدقل لاو ممول تاذ 9 عشا ىحصر

 تحل قا ناو انو تلاق هيمدخت ساف يبهذاذ يبسإ كابا للا ءا

 ام: لاق ملسو هي هيلع هللا ص للا لوسر 5 يادب تاج ىتح

 ىلاست نا تدحتساو كيلع مخ سال تئح تلاق ةينب ىا كب ءاد

 اعيج اين أذ هلأسأ نا تييحسا تلاق تلعف ام يلع لاقف تءحرو

 ىا تونس دقل لل لوسراب يلع لاقذ ملسو هيلع لا لص ينلا

 تنحاطدق ةمطاف تلاقوىردص تيكتشا ى :> ريملا نم تيقتسا

 انمدخأف ي ىعدم و يجسإ َّضا ءاح دقو ىادب تءطقاىاشث راو ىنح



 جاجا جججججج طمعا

[ 
 آ

 دكا

 رومهيهيومجومجود

 عويجاوب مهنوطب ىوطت ةفصلا لها عدأو كي ءطعا ال لاو لاقف

 اهانافامح رفمهناهتا مهلع قفناو مهعيبان كل ومهلءققتاام دجأ ال

 اهسوءر تطغ اذإ امهتفيطق يف الخد دقو لسو هيلعللا ىلص يب يتلا

 اراثف اهسوءر تفشكت امهمدقا تطغاذاو اعمادقا تفشكت
 تالك لاق ىلب الاق ىناهتلأس امم ريخب امربخاا الأ لاق مث : ناك لاق
 ًارشع الص لك رد يف للا ناحبست لاق لدرربج نهنياع

 احبس |ىكشارف ىلإ اهتيوا اذإف ًارشع ناربكتو ًارشع نادمحتو

 لاق . نيثالثو ًاعبرا اريكو نيثالثو ًاثالث ادمحاو نيئالثو اال

 يلع هللا لص هللا لوسر نم نيتممس ذنم 0 رام للاوف ىلع

 لهاا لا مكلت اق لاف نيفص ةليل الو اوكللا نبا هل لاق لاق مسو

 نع ي-سلا نباو ىناربطلا جرخاو ١5 نيفص ةليل الو قارعلا

 اذإ ملسو هيلع َّشا ىلص ّا لوسر ناك لاق منع َّسا قطو“ سلا

 الإ ملال نا دهشا لاق م نقلا هديب ةتهمج حعسم هن الص ىَضَق

 نبا جرخاو” «نزحلاو ملل ينعبهذا مهل محر رلا نايحرلا هللا

 نم توندام لاق منع لل يضر تماما يلا نع ءاضأ ١ يسلا

 الإ عوطن الو ةبوتكم ريدي ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر
 ينثملا مهللا اهلك ىاياطخو يبونذ يل رفغا مهللا : لوي هتعمس

 الاصل ىدهمال هنا قالخالاو لامعالا اصل يندهاو ينزبجاو

 هل ردّيسم 5 مالا 5 جرخاو للا الا انس فرصيالو

 22020000 مج ج7 ج7ج 772ج ج جت ججج مرج جم جججبا ب1



 2 با

 حجج ب جب ججج ج ججج جج ج جج ج ججج جججج بج ججج جعجع بج جعجع ب ب بيس بع وو حب جي بح عرب عرب ع وص صمم مم

 كك ا

 مججعججبجججج مج

 نع ًاضيأأ ينسلا نبا جرخاو ١" ريبكلا ممجعم ىف يناريطلاو

 اذا لو.شي ملسو هيلع للا ىلص يبنلا ناك لاق منع هللا يذر سنأ

 ريخو هرذلا ىرمح ريخ لجا مهللا : ةالصصلا نم فرصلا

 ينسلا نبا جرخأو؟؟كاتلأ موب ىنايا ريخ لعجاو هعاوذ يلمع

 هللا لوسر ننأ دنع هللا يضر قيدصلا ركب يلا نع ًاضيا

 ذوعا يننا مهللا : ةالصلا رد ىف لوقي نآك مس و يبلع هللا لص

 يءاسنلا هو هجرخاو . ريقلا باذعو رّثفلاو رفكلا نم كب

 يءاسنلا جرخاو ١ يلصوملا ىلعي وباو هكر دسم يل ّ احلاو

 للا ىلص هللا لوسر تبا مقرأ نب ديز ثيددح نم دوواد وباو

 ءىش لك برو انبر مولا : الص لك رد لوش ناك ملسو هيلع

 برو انير مهللا كل كيرشال كدحو برلا تنا كنا ديهش انأ

 كلوسر و كديع ملسو هيلع هل ىلص ( ادم ) نا ديهش انا ءيث لك
 اندر ممللا ةرخا مهلك دامعلا نا ديهش انا ءىث لك برو انير مهلا

 نم ةعاس لكص ين لهأو كل ًاصاخم ىنلعجا ءىش لك برو

 ريكأ للا بجتساو عمجا ماركالا و لالحلا اذ ةرحألا وايندلا

 لا يبسح ريكالا ريكا للا ضرالاو:تاوايساا رون هللا ريكألا

 يدمرتلاو دوواد وبا جرخاو 5" دركألا ريكأ هللا ليكولا معو

 يف نا.ح نباو هحام نباو يءاسنلاو مس نسح ثيدح لاقو

 نب ءاطع نع دي نب داح نع هوور مولكو هل طظفالاو هدر

 :ججرويجوججيججججججججججججججججججججج ج2 ج2ن222222727 حجرجورجججججمججممممجج مموج مجرججججنمججوم ججججججججججججججججمججججججمت
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 ميجا يني ياي بيب رجيججيجع عججججججج مجرب جرا -

 ب اع ]ل

 لوسر : لاقلاق اهنع هللا ىضر رمح نر هللا دبع نع هنأ نع بئاسلا

 ةنجلا لخدالا دبع امهصحب.ال ناتلصخ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لك رد مك دحا هللا حب هللا جيسي : ليلق اهب لمعي نمو ريسي اهو

 نوس#و ةئام كاتم ارشع 0 و ار هدمدت و ا ارشع ةالص

 حيبسي هشارف ىلا ىوا اذاو نازيملا ىف تنام سلو فلاو ناسللاب

 كاف ماتو الرا كر وب نتالقو 0517 و يقلل ل
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . نازيملا ىف فلاو ناسألاب ةئام

 هللا دبع لاق ةئيس ةثاسمخو نيفلأ ىليلو مموي يف لدعب عباو

 لبق لاق هدس نهدقمإ 0 يلع هللا ىلص هللا لوسر تبار

 يف وهوناطيشلا ؟ دحا ىناب : لق اهيصحن الف كلا وممرات

 .همويف همام دنع هيتانو 0 ركذا اذك ركذا لوقف هنالص

 ىضر ةماما ىبا نع سررغ ثيدح وهو نا رسطلا 3 واد

 ءالؤ_م اعد ن ا مو يبلع ىللا ىل ص ىبثلا نع هئغ هللا

 ةعافشلا هل تاح ةب 0 ةالص لك رديف تاوعدلاو تايلكلا

 نيفطصملا ىف هلعجاو ةليسولا ( ًادمم) طعأ مهللا ّتمايقلا مري ىنم

 ف :اريطلا جر ,حاو 55 هراد نسرقملا فو هتحرد ن نمملاعلا فو هتيحم

 لاق . لاق هنء هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع ريغصلاو طسوالا يف

 رفغتسأ . ةالص لك ريد لاق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 5 فحزلا نم ّش ناك ناو هل رفغ هيلا بوث او هللا

 احيا سيح يعيب يحييع يجرح يع يا يع اب الال لب

 يح ايمي مايحس حوار يح ييجي يعيب <جحجعج ءميعيععلم ييعمعمممم
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 م56 ىيشت 0

 معيب ستلا هع يفلت دادعأب ثتدرو ثديداحالا نا ملعا

 ثندح ىف - ًارشع هن رك دروف حييبستلا اما ديمحتلاو ريبكتلا و

 يءا_سنلاو ىدذمرتلا لذع يضل ثددحو مدقتملا رمح نبا للا دبع

 بلاط ىأ ن يلعو يءاسنلا لنع صاقو نأ ن: لودم ثبددو

 نيثالثو اال دروو ىناربطلا دنع ةيراصن اللا كلام ماو دهأ دنع

 تلح توي ىداسإلا و ىدمرتلا دع جيانغ نبا مانع اك
 21101000100000 ز ؤ]زؤ]| ؤز|ز ز0ز|0ز|ن0زب ]ل ]ل  ]ن ]1 ز]ز ]ذآ 7777 تضع 3

 ةر ارضه ىبا ثددحو ىءاسنلاو ىدمرتلاو مم دنع ةرّيغ نبا

 اسخ دروو ىءاسنلا دنع ءادردلا ىبا ثيدحو نخبشلا دنع

 نب ا ديعو ىءاسنلا دلقع تأ نن دير ثددح ىف ام نب رشعو

 قرط ضءإ ضل 6م ةرشع ىدحا دروو اضا ىءاسنلا دنع رمح ١

 : ثادح قرط ضع ىف 6 امس دروو رازملا دنع رم نبا ثردح

 دنع اضيا سنا ثيدح قرط ضعب ىف اك ةرم دروو سنا

 ىناربطلا لع ليمز ثددح ىف |[ حتص ندعبس دروو رازملا

 قرط ضعب ىف !م تئام دروو ةلابج هدانسا ىفو ريبكلا ىف
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 ىبا نب ءاطع نب بوعي هيفو ىءاسنلا دنع ةرب سه ىبا ثيدح
 ْ يك نينالثو ةعبرأ نيرك دروف ريمكتلا أناو فيعض وهو حابد

 يسم ثددحو ئءاسنلاو ىدمرتلا كلنع سامع نبا ثدردح ضل

 ىءاسنلا كنع ءادردلا ىباو ىواسنلاو ىدمرتلا و ملسم دنع رع ا اح ميحيحو

 2 2 مجججج جيب جت د)



 تاياورا ضب ىف ملم دنع ة ربه ىباو حيبستلا ىف مدقت اك

 تراث نيا ديزو ىءاسنلا دنع رمح نباو هحام نبا دنع رذ ىباو

 دروو يءاسنلا و ىدمرتلا دزع رمح نب ملا ديعنعو يءاسنلا دنع

 ا دروو نيخيشلا دنع ةرب سه يبا ثدردحب نم نيثداثو مال

 نم دنع رمع نب كا ديعو تباث نب ديز ثردح 5 م نيرشعو

 هكا ةرشع ىدحا دروو نبرشعو سمخب معيبستلا ٍق مدقت

 ثردح يف 8 ا ارشعو راز.لا دنع رمع نبا ثيدح قرط ضع

 لمنمو ضل نعو هجام نباو يءا.سالاو يذهرتلا دنع رمح نبا

 اذهب مييبستلا يف مدقت نم دنع كلام ماو يلعو صاقو يبأ نبا

 رادقملا اذه مسيبست ىفانركذ نم ثيدح ف امك ةئام دروو راق

 انو نينااثو مال هنوك دروذ ديمدتلا امو مدت نم دنع

 ةروكذملا ثيدحالا ىفايك ةئامو ًارشعو ةرشع ىدحاو نبرشعو

 دادعالا هده نم درو ام لك واهاور نم دنعو حيبستلا دادعأ ٍِى

 ىناكوشلل راطوالا لين نم ها دئازلاب ذخالا ينبني هنال نسخ

 نم ةملعلا ىيلع صن ام ىلع كبمنا نأ انه يبني [تلق ةدئاف]

 وه هتمصع ع رصذ اع 5 و هيلع هلل لص 4 اعد ىف رسلا نأ

 مازتلاو ةيدوبعلا رابظإو عضاوتلا قب رط كولسو هتمال ةميلمت

 ىلع ظفاحيلو ميف ةيغرلاو يلا راقتفالاو هماظعإو هللا قوقح

 نع ع نمابف' ةدواولا دادعالاو راكذالا ةيحن ةروكذلا ةفيكلا
 حايع

 مييعيعم مم زرم ممم -



00 0 

 ةدراولا دادعالا نا ىلع ثيدحلا ءالع صن دقف ناصق 0 و ةدانز

 لاّحال اهبلع بترملا باوثلا لصحي.ال اهيلع ديز اذإ راكذالا ىف

 كلذ ةزواجع توفت ” ةيصاخو ةمكح دادعالا كلتل نود نا

 ىتتلقنو هخويش ضعب نع ىذمرتلا حر شيف قارملا هلاق : ددعلا

 ظافل الاب دمعتلا ىف سم اذهو : هصن اع يناكوشلا هبقءت دقو هانعع

 ةداءزلا امأو لاثتمالا هعم ققحتبال رخآ ظل ىلا لودلا نال

 ّيفصلا ىلع لصح دق هب رومالا نال قحتم لاثتمالاف ددعلا يف

 ها لوم ريغ هل ةريغم هيلع ةداءزلا نوكو اهب مالا مقو يتلا

 ىناثلا دصقللا

 ه4 تاحلاصلا تايقاباا نم ليلهتلاو ريبكتلاو حيبستلا نوكح ين '- ١

 هللا ىضر سابع نبا نع رذنملا نباو ةبيشىبا نبا جرخأ 0

 هللا فتراحس :: لاق « تاحلاصلا تايقايلاو » ىلامت هلوق ىفاهنع

 نر جرخأو ١م ريكأهللاو هللا الا هلا الو لل دبجلاو

 نامح نباو متاح يي يبأ نباو ريرج نباو ىلعي وباو دمحاو روصنم

 . لوسر نا يردخلا ديعس يلا نع هيودرسم نباو ا احلاو
 تاحلاصلا تايقابلا نم اورثكتسا لاق : : مس و هيلع هللا ىلص هللا

 حبستلاو لسابتلاو رييكحتلا لاق . ىللا لو سرأب نهامو لق

 : روصنم نب ل. .هدمجنخأو ؟ هللابالا ا ا لل همدتلاو

 اه



 دحام ع

 للا ىلص هللا لوسر نا ريشب نب ناهنلا نع هيود رم نباو دمحاو

 هللا الا هلاالو هلل ديلا هللا تحبس ناوالأ : لاق ملسو هيلع
 نباو يءاسنلا جرخاو ٠" تاحلاصلا تايقابلا نم ريكحا هللاو ش٠

 نباو هححصو 1 الو ريغصلا يف يناربطلاو ملاح يبا نياوري رج 1

 للا ىلص هللا لوسر لاق : لاق لرب سه يبا نع ىنبيملاو هيودرسم: 1

 رضح دق ودع نمأ هللا لوسراب لق . عتاج اوذخ“: ملسو هيلع ا

 الا هلاالو هلل داو هللا ناد لوق راثلا نم كنج لبال لاق

 تانسحم تايقعم تامدقم ةمايقلا موي نيتان نهنإف ربكأ هللا هللا

 هللا ىصر ءادردلا ىدأ نع امد. ف5 سو نباو رّكذلا ٍق سيغرَدلا يف 0

 . داو هللا ناحبس : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . لاق هنع

 : اهقرو ةرجشلا طحت م اياطخلا نطط# نهو تاحلابملا تايقايلا

 . نيهاش نباو ىئاريطلا جرخاو ١" تاحلاصلا تايقابلا نهو 1

 نبا سنأ نع ىنيودرم نبا جرخاو "” ّينلا زونك نم نهو
 ظ مس و هيلع هللا لمالا ل وسو م لاق هنع هللا ىضرر كلام.

 ' :لاقف ابلعقرو لك رانتف اهداوعأ نم ًادوغ لواثتف ةسبأب ةرجشن

 " هلاالو هلل دلاو هللا ناحبس لوقي الئاق نا هدي ىسنأاةئىذلاو
 ” ةرجشلا هذه نع قرولا رثانتي ا5:بونذلارئانتل ريكا.هللاو هللاالا

 هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ضر سنانع دمحا جرخاو *#



 عجيجععع جبعع ربع م مععمميمعلا

 ندردمندده دمعه يدم دمممت 2مم 22جمجج مجرب رجم جمم جججعجرمج بج مجرمجججججججججججججججججججججججججججججججج جوبا جن 222ججججججججججججججججججججججج2ججججج2 ج2

 د ا ؤهيادل

 ميهمومعجب جوج دمممج ججعععجعجج# .جججرجن جججججججججججججججججججج ججججججج جحا

 ىللاو هللا الإ ىلإ الو ىلأ دبا و هللا ناحببس نا لاق : ملسو هيلع
 نبا جرخاو "4 ا-هقرو ةرحشلا ضفنت 8-1 اياطخلا ضفنت ا

 نع تافصلاو ءامسالا دع قيسلا و يءاسنلا و مد و ٌيبيش ىبأ

 ىلإ دججلا نم هللا ىلا بحال ىش مالكلا نمأم : بدنح نب ال رس

 نع رثكت الف عبرا نه ربكا هللاو هللا الا هلاالو هللا ناحبسو

 منبع نا لاق: لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر

 لوق نع اوزدمت الف هودهادت ناودملاو هو دباكت نا ليللا نع

 تانقابلا نهناف ريكا هللاو هللا الا هلاالو ىلإ داو هللا نادس
 لوسرنا ةنعفللا ىضر سا نع هب رردرمنبا جرخاو؟”تاحلا.صلا

 نا.>حس اولوق رانلا نم - اودخ لاق : ملسو هيلع هللا لص هللا

 هلل, الا وق الو لوح الو ريكا هللاو هللا الا هلاالو هلل دجلاوهللا

 تايقاءلا نهو تايجنملا نهو تارخؤملا نمناو تامدقملا نهناف

 هي ودرم نباو رذنملا نباو ةييش ىبا نبا - رخاو نذو تااطازفلا

 لاق مس و ةيلع هللا ص يبلا نا اهنع هللا ىَص ر ٌىشئاع نع

 ودع نم اولاق ثالث وا نيترم عتنج اوذخ بباحال موي تاذ

 الا هلاالو لإ د, او ةللا ناحبس اولوق رانلا نم لب لاق ريضح

 0 نّدج نهناف ىللاب اللا الوق الو لوح الو ريكا هللاو ىللا

 تاحلاصلا تانقابلا نهو تايقعمو تانس#و تامدقم تمايقلا

 ْ ا

[ 

[ 
١ 



 للا ثاحبس تايلكلا ءالؤه ىنيعو « نورفاكلا امأاي لقو

 هم »وادم

 ىضر سامع نبا نعكاحضلا قب رط نم ةهبودرم نبا جرخأو م

 مكلبأ, نا : لاق مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اهنع هللا

 لامسلاب متلخبو الوموصت مف راهنلا نع 9 نيعو هومو# مف ليلا

 ناس قماورفك اناهوانا# ملف ودعلا نع متتيجو الوطعت ملف

 تاحلاصلا تايقاملا نهنإف ربكا هللاو هللاالا هلاالو هلل دججاو هللا

 هللا ىلصىنلا تيت الاق ةدانج نيدعس نع ىئناربطلا جرخاو "9

 ' تازلز اذاو . دحا هللا وه لق » ينيلعو فنانات شو هلع

 تاحلاصلا تايقابلا نه لاقو : ريكا لاو الا هلاالو لل دمْلاو
 هنا نافع نبا نامثع نع رذنملا نباو ريرج نباو دمحا جرخاو ٠

 للا ناحبسو هللاالا هلاال نه لاق . تاحلاصلا تايقابلا نع لكس

 جرخأو ١ هللبالا ةونقالو لوحالو ربكحا هللاو ن دملاو

 لثس هنأ امهنع للاى ضر رمسنبا نع ريرج نباو هخيررات ىف يراخبلا

 للا نا حسو ريكا هللاو هللاالا هلاال لاق تاحلاصلا تايقابلا نع

 ىف دمحاو بيش ىبا نبا جرخاو 4؟ هللب الا ةوقالو لوحالو

 نمار زا نب ةيسادتم انك لان يوما نيس: نهوسراا
 قش نم ريخ هذه يتتكس ىف تلق بقل لاذ ةتاكس تاكسف

 5 دجلاو لا نا حمس تلق .لاق تلق امو هل انلق تارفلاو لئنلا

 نامعنلا نع ّسبيش يبا نبا جرخأ و ؟* ريكأ لاو للا الإ هلإ الو
 مجرب جججججججججججججمججججججججججججججج جب ججججججججعجمجرجمججججججججججججججججمجججججمججججججعجمججميعممجمم ؟هعممجججججججججبج ظ2ظ2أ]00010 0 ز] ] ]ز ز] ]ز]ز]ز] ]ز]ز زي ا



 ينير جيحج جيعا

 كه م

 نيبذلا : لسو ىييلع للا لص هللا لو_سر لاق . لاق ريشب نبا

 هلمامتو ه ري و هليمح و هحبسأ نم للا لالج نم نو ركذي

 ترركذي لحتلا ىودك ىود نط شرملا لوح نفطامتي

 ركذي ءىث نامحرلا دنع لازي ال نا ْ دحأ بحب. الوأ نوبحاصب
 لجحرىألاق قد ينأ نب ّا ددع نع ةييش ينانبا : دو 55 هب

 نم خاب نا عيطتسال هنا ركحذف ىلسو هيلع لا ىلص يبنلا

 ناحبس لق : هل لاف نارقلا نع ي زج اعيش هلأس و عش نآرقلا

 للاب الإ ةوقالو لوحالو ربكأ هللاو هللاالا هلإ الو لل دخلا هللا

 لاق : لاق ةحلط نب ىسومنع ىلسمو ةبيش يلا نبا جرخاو 4

 نبعضو ديبعلا نطاق اذإ تايلك : ملسو هيلع للا لص هللا لوسر

 الا نركمالملا نم الم ىلع سمع الف نهب جمع مث هحانج ف كلم

 ناحبس نامحرلا يدب, نيب نعضوت ىتح نهلئاق ىلعو نيلع اولص
 للاب الا ةوقالو لو.>الو ريكا هللاو ّللالا هلاالو لل داو هللا

 لجرآَر لا . يرصبلا نسلا نع ةييش يبا نبا جرخاو 45

 عزف حالس اوذخ سانا اهمأ ءايسلا ىف ىدان ًادانم نأ مانلا يف

 اصع هعم امو ءيجل لجرلا نا ىتح حءالسلا اوذخاو ساذلا دمعف

 نم لحجر لاقت 2 ف حالس اده سيل ءامسلا نم دانم ىدانف

 لالا هلا الو ّلل دبّجاو هللا ناحبس اقف انعزف حال سام ضرالا
 ١ . ِِء ع« 9

 للا يضر ةربرسه يبا نع ّتديش بأ نبا جرخأو 47 ربكأ هللاو

ْ [ 
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 هللا ناحبس لوقا نال لاق : مس و هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع

 قد._صل ١ نا نم يلا بحا ريكا هللاو هللا الا هلاالو لل دبّلاو

 رحم نب هللا دنع نع ٌتييش ىبا نبا جرخاو 4 ريناد اهددعإ

 الا هلاالو ىلل دبّلاو هللا نادسس لوقا نال لاق اهنع هللا ىضر

 اهناسرأب ليخلا نم اهتدع ىلع لما نا نم يلا سحا ريكا هللاو هللا

 ةر' سه يبا نع هدئاوز ىف دمحا مامالا نب هللا ديع جرخاو 4

 نيلادعلا توق: دعا يفت لق من لاق نع لاق يعش يعي

 للا لاق نمو ّتقيمم نيثالث منع احنو ةنسح نيثالث هل للا ىتك

 اجو ةنسو نس رشع اهب هل هلل 5 هللا الإ هل الاال لاق نءو

 نم هد ولا نأ مدهت مم ثياع لق ) تلق ةئيس نس رع اهب ةهنع

 ىنااهو ةمدقتلا ثيداحالا ضعب ىف درو ؟تاحلاصلا تايقانلا

 جرخأ دقق 5٠ اهئراَأ لصأحلا باوثلاو اهلضف ىف دروام كل دروأ

 نأ هنع هللا يذر لج نب ذاعم نع يءاسنلاو دمحاو ةبيش ىبانبا

 ةنلا باوبا نم باب ىلع كلداالأ لاق : سو هيلع لا ىلص يبنلا

 جرخأو ها هلابالإ ةوقالو لوحال لاق وهام لاق
 ْ جوعا قنا

 ةدامعنب دعس نب سيق نعيءاسنلاو هحتصو ىذمرتلا و دا مامالا ر

 ىنبرضف تعجطضاو نشكر ت ملص دقو ملسو هيلع للا لصىبنلا

 يلع جرخف لاق همدخي سو هيلع للا ىلص ىنلا ىلإ هعفد البا نا ؤ



 لق لب تاق ةنجلا باونا نم باب ىلع كلدا الأ لاقو : هلج رب

 لوسر نا ةماماىبأ نع دمحا جرخاو ه؟ هللبالإ وقالو لوحال

 تملك كيلعاالا رذ ابا اب رذ ىبال لاق : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 ه* ىللاب الا ةوقالو لوح ال لق لاق . ىلإ لاق ةنجلا زنكح نم

 لوسر لاق . لاق رذ ىبا نع دما مامالاو ةبيش ىبا نبا جرخاو

 ال ةنملا زونك نم زاك ىلع كلداالا ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 بوبا ىبا نع ّتبيش ىبا نبا جرخاو 4 هللابالا ةوقالو لوح

 يبلع هللا ىلص هللا لوسر ىنىمما لاق هنع لا ىضر يراصنالا

 نم زنك مناف للابالا ا 00 لوق نم رثكا نا ملسو

 هللا ىضر تباث نب دير ند ةبيشىبانبا جرخاو هه ةنلطل زونك

 ىلع مكلدأ الأ لوسي: ناك و هيلع ىلص هللا لوسر نا هلع

 ه1 هللابالإ ةوقالو لوحال نم نورثكت ةنجلا زونك نم زنك

 لوسر نا هنع هللا ىضر ةرب ىه يبا نع ةبيش ىبا نبا جرخاو

 نم زنك هللابالإ ةوقالو لوحال لاق : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةيس يتهببلاو هيودرم نباو ىلصي وبا جرخاو ه٠ ةنجلا زونك
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع بعشلا

 لوقيف دلو وا لام وا لهأ يف ةمعأ دبع ىلع هللا معنأ ا سو هيلع

 هتينم هين ان ىتح ةفآ لك هنع هللا عفدالإ هللاب الإ وقال هللا ءاشام

 « هللابالا ةوقال هللا ءاشامتلق كتنج تاخد ذإالولو » أرقو
 تمممممممم ممم
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 لاقلاق هنع هللا ىذر مماع نبا ةمهع نع هب ود سم نبا جرخاو 6م

 اهءاقب داراف ةمعتهيلع هللا معلا نه ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر أرق م هللابالا ةلوق الو لوحال نم رثكسلذ

 ةوقال هللا ءاش ام تاقكتنج تلد ذاالولو» ملس و هيلع هللا ىلص

 ةياسنب دامح قب رطنمةباحصلا قهدنم نبا جرخاو « هللاب الا

 ال للا ءاشام تاَقف سراف ىلا ت>رخ لاق ريرج نع كامس نع

 نه ىمعأ مل ىذلا مالكلا اذه ام لاقف لجر ينءمسف هللابالا ةوق

 تنك يبا لاق ءامسلا ريخو تاأام تاَقق . ءامسلا نم هتمعم دنم دحا

 ناطيشاذإف تمدق م تجرخف الرومأ ض.ءل يف يلس رآفى 0 عم

 نوكيي نأ ىلع ىنرطاش لاقف يلادبف ىتروص ىلع ىلهأ يف ينفاخ
 ينثداحن ىسيلج اصف كل ذب تيضرف كتككلهاالاو موي كلو موي يل

 . تلق يبون ةلالاو عمسلا قرتسي نمه ىناموي تاذ يللاق: هثداحاو

 - يقرعم ذخ لإقق ىناتا مث ايهتف مع لاق كلعم "ىبتخا نأكل لهن

 تسل ىتح يب جرعف هتفرعم تذخأف كلهتق ا_مكرتت نا كاباو

 ' اوطقسف هللاب الا ةوقالو لوحال هللا ءاشام لوي لئاق اذإف ءامسلا

 مايا دعب لخدي هبانا اذإف ىلها ىلا تعجرف تطّقسو مههوجوأ

 بوذف لاق للاب الا ةوقالو لوحال للاءاشام لوقأ تلم

 انع عطقناف هتظفح دق يإ لاق مل بايذلا لشم ريوصلا ىح كلذل



 نيح نيطاديشلا ةكحئالملا اهب رجزت ىتلا ةملكلا لق ىل خيش

 نع ةيلملا يف ميعأ وبا ججرخأ و 51 هللا ءاشام عمسلا توقرتسي

 ال لوش ىتح ضرالا نم كلم ضميمام لاق ميلس ننس ناوفص

 ةربسه ىبا نع هبنودرم نبا جرخاو 70 هللبالإ ةوقالو لوح

 لول مس و هيلع هللا ىلص هللا لو مر لاق : لاق هنع هللا ىضر

 "8 ملا اهرسيأ ءاد نيعستو تعسن نم ءاود هللابالإ ةوقالو

 نبا نع قرط نم يسوايدلاو بيطخلاو ميودرم نبا جرخاو

 اولا لاق : مسو هيلع ا لص يلا نع ةهنع لا ىصر دوهسم

 ّتيصعم نع لوحال هنا لابالإ ةوقالو لوحال ريسفت نا لربح

 نباجرخاو 54 هللا نوءبالا للا ةعاط نع ةوقالو هللا ةوقبالإ هللا

 1 هللابالا ةوقالو لوحال ىف اهع هلل ىصر ساسع نبا نع ماح

 كر ىلع انل ةوق الو للابالا ّمعاطلاب لمعلا ىلع انب لوحال لاق

 ا لم نا ريهز نع متاح ىبأ نبا جرخاو كه لاب الا ةيصعملا

 . هللا نوسعب للاب الا الرككتت امم عنتم الو هللبالإ

 ثلاقلا دصقلا

 سه برغملاو رصعلاو حيبصلا ةالص دعب ىلاعت هللا ركذ ىلع ثحلا ين زنوح

 ةالص دع رجلا راهنلا ف ركذلا اقوا فرشا نا اعا
7 

 2ضطك أ 000/00 يي 2272272227: بججحص حج ججحج جج ججج ججج جا ج جججج جج ج حج ججج جب جد جج جرب جحيم جمع ج مج عحح جبر مع جرم مربع رع ربع ممبو محرج حجج عم عسب سرس ميج جب جي سبب سي سب سب سيب ييبحم

 اهي



 نع 41 كح

 اهنا لاق نم لو ىلع اف راكذالاب ءانئغالا بحتسيف مميصلا ٠

 سلا نع هندكصو هئسح وىدمرتلا جرخ نو ىطع.٠ ولا يالصلا

 رجبفلا ىلص نم لاق مسو هيلع للا ىلص للا لوسر نأ هنع هللا ىصر

 .٠ م - 2 هم ا 8
 ىلص م سمكا علط ىاح ناهز هلأ ركحدب كلمعو م ةءاج 2

 عر ىا7/ سمان سمات يان ةرمخو 3 جمد ناد تناك ل

 لص هيلأ لوسر نا هنع هللا ىحكر رذ ي ءأ نع هناحو ىدمر 2

 2 مير ميحرت حبي جير مج جب يجيب يب وبيج حي حج

 يبلحر نا" زد عرفا ةاسوكل م 20 ملسو هيلع هللا

 دبا هلو كلملا هل هل كبرشال هدجو هللا الا هلال 007 ارق

 رشع هل تو ثار رشع رب دف ءيش لك ىلع وهو تدعو يب

 ناكو تادرد رع هل عفدو تاس سنع يمنع حمو تانسح

 و نا_لعشلا ند سردحو 4 للك نع لرد ف كلذ ةمولا

 جرخاو ىلا عت هللاب كرشلا الا مويلا كلذ يف هكردب نا بنذل ذي

 ميعيوع بعمر عم عربيب م ميمع احا جاجا >< جججج ججججاجاج جر ج جن مج تق -

 جججججججججج ججججج ججج ججج جم جم جا مج جج جم جت مج م م حجما ل

 ٠ 3 ء

 نيح نطاق نمر 4ف دارو داعم ثءدح ند يءاسنلا اًضيا هادرو

 جرخاو 58 هتليل ف كلذ لكم ىطعا رصملا الص ند فرص

 سم مسأ نع يمبتلا ثراحلا ند مدد نع هنلس ىف دوواد وبا

 5 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع هنء هللا ىضر يباحصلا

 ين رجا مهلا لقت برغملا ةالص نم تفرصنا اذإ لاق هيلا رسا

 بتنك كاليل نمتم مث كلذ تلق نا كناف تارمم عبس رانلا ن



 ظغظ2>2ههظط 2117ج جججج جج ج جج ج7 ج2 جت ج1 ج2:

 داو
 رهمهموججومموجمجم#

 نم كم اذا كناف كلذك لقف حبصلا تيلص اذإو أهنم راو> كل

 هدنسم ىف دنجا مامالا جرخأ و45 انعم ناو كلل فك كذوت

 باس ما نع تبيش يبا نباو ينسلا نباو ننس ىف هناا

 ىلص اذإ : لسو 1 هللا ىلع لوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر

 البقتم المعو ًامفان الع كلئسأ ينإ مهللا ملسي نيح لو, حبصلا

 يمنع هللا يضر بيهص نع ىسلا نبا جرخا و 7٠١ ابيط اقزرو

 ةالص دعب هيتفش كرح ناك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 مهللا لاق . لوقت ىذلا اذهام هللا لوسراي, تاقف ءىشب رجفلا

 . لتاقا كبو لواصا كبو لواحا ككاو

 [ عرف ]
 راهنلا رخلآو رصملاو رهظلا دعب راكذالا نم راثك الا بحتتسي و

 سمشلا عولط لبق كبر دمحب معيسف » ىلاعت هللا لاق رثكأ

 «راكبالاو يشملابكبر دمحب مسبسو» ىلاءتلاقو « امو سغ لبقو

 رهجلانودو ةفيخو اعر ذل كسفن يف كير ركذاو » ىلاعت لاقو

 ودغلاب اهنف ىل حبسإ ىلا: لاقو « لاص الاو ودغلاب لوقلا نم

 لاصالاو «هللا ركذ نع عيبالو ةراجن مهبل ال لاجر لاصالاو

 يلا سمشلا لاوز نم يذشعلاو برغملاو رصعلا نيبام ةغللا هي

 نبا جرخاو ١ يرصهزالا رو_صنم وبا مامالا ملاق . امورسغ

 لودسر لاق 5: لاق هنع هللا يدر سلا نع فريعض دائدمأ» ؛ ينسلا



 مهموم مم ممم مصب ممم جبو مع معطر 00

 ظ
 دج جمجججججج

 اجو سيح مربح يح بجرم معجم

 دولا نووكذت مرق عم سلجا نال سو هي ةيلع هللا ىلص هللا

 ند يل حا نشا ب 5-0 * نأ ىلا | رصحلا سال. مم نم لحو

 : 5 هنع هللا ىكر شا نعو ؟ك؟ ل.عامسا دلو نم ةيناك قتعا

 نوركذب موق عم دعقأ نال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . نم هللا نوركذي موق 2 كمفأ نالو 5 ليعاما دلو نم يفر

 ةعبرا قتعا نا نم يلا بحا سمشلا برغت نا ىلا رصعلا الص

 نا نم يبا بحأ نيعضوملا ا لاق . ىلعي وباو دوواد ودأ هاور

 ل رع انثا مهنم دحاو للك ةيد ليعاعا دلو نم ةعلرا قتعا

 امم يلا بحا لاق . هنأالإ لوالا رطشلاب ايندلا ينا نبا هاورو

 نع ىلع وباو دوواد وباو دمحأ جرخاو 78 سمشلا هيلع تعلط

 يللا لص شللا لوو نا ةفعتللا ذر هنتناا ىعاذانعم ون ليم

 حبصلا الص نه فرصأد نيمح الالصمىف دعق نم لاق : 2 و هيلع

 هاناطخ مل ترفغ ًاريخالإ لويال ىحضلا يتمكر ىلصإ ىتح

 نع ايندلا ىبا نبا جرخاو 76 رحبلا ديز رث ؛كاتناك نإو

 ىتح هللا ركذ مث رجفلا ىلص نم لاق : همفرب هنع هللا ىضر ةماما

 نع يتسبيبلا َج 0 واله ًادئأ ر انلا هدلح سمت ل نسوفلا 0

 جادا ا لم هللا لوسر تمس لاق . اهنع هللا ىضر يلع نب نس

 لجو زع هللا ركحذ مث ةادغلا ىلص نم لوق, : مس و هيلع
 يبي يبيح يبي يلعبوا ميحا ي رعيخرلاب يايا بيلي يخي يبي يأ

 ممم و جمممم ممم »عع

 يي وا مي ا حاوي يا يبخا ويححمعععمبعب ميمي يمرر بريح
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 مين جس يح جيب بيم عجحعع جرم جيوب جب بمععم

 بح "<86

 هداج سم مل تاكر عبرأ وا نيتعكر ىلص مث سمشلا علطت

 يضر يماعا لآ نع نسح دازساب دعا مامالا جرخا و الة راثلا

 ركذا دعقا نال لق: مسد هيلع هللا ىلص هللا لوشر نا ةلع 2

 ىدشلا علطت ىتح ىللداو هحبساو هدنحاو /ربكاو ىلاست هللا

 دسعإ دعق نمو . ليعاسا دلو نم نيقبقر قتعا نا نم يلا بحا

 تابقر عبرا قتعا نا نم يلا س>١ سمشلا برغت' ىتح رصملا

 ىل ظفللاو ىلعي وباو ىناريطلا جرخاو الا/ ليعا#ا دلو نم

 ّيشلاع ىنعن نينموملا مأ تعمح تأاق اهنع هللا يذر "+ نع

 لودقي : ملسو هللا ىلص هللا لوسر تعمس لوقت اهنع هللا ىضر

 سءأ نم ءىّشب غل مف هدعقميف دعَعف ائادغلا لاق وا رجفلا للص نم

 نم جرخ تامكر عدأ ىحضلا ىلصي ىتح هللا ركذيو ايندلا

 هعماج يف يذمرتلا جرخاو 7م هل باذال هما ةنادلو مويك هبونذ

 هللا ىلصيبنلانأ هنع هللا يضر باطخلا نب مع نع تاوعدلا يف
 وغرس و مئانغ اومنخف دجن لبق امل ثعل : سو هيلع

 لضفأ الو ةمجر عرسأ اتعب انيأر امجرخبل انم لجر لاف ةءجرلا

 مكلداالأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاف ثعبلا اذه نم ةمدنغ
9.6 

 8 مءيصلا الص اودهش موق ةعجحر عرسأو ةميلغ لضفا موق لع

 يعج عرسا كلوا سمشلا عاطن ىتح هللا نوركذي اوسلج

 م
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 معجح مح عمبع جمع ييبععمعععمججم



 دل مهول

 ذا

 وبا وه انيأرام لئاقلا نا هيف رازبلا ركذو ةر سه ىبا ثيدح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقق : لرخآيف لاقو هللا ىضر 5

 ىلص نم ًامنغم لضفاو ابابا عرسا وهام ىلع كلداالا ركب ابااي

 جرخاو 74 سمشلا علطن ىتح هللا ركذ مث تماؤبا ةيس ةادفلا

 ناك فيك الرمس نب راح لاس كان نع هحي يف نع زذ نبا

 دعش نآك لاق : حبصلا ىلص اذإ عنصإ ملس و هيلعىلص هللا لوسر

 دعب لاقي ام اماو سمشلا علطنت ىتح حبصلا ىلص اذا الصم ىف

 هللا ىضر ةياس ما نع ىنسلا نبا جرخا دف ١ برخملا ةالص

 نم فرصنا اذإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنع

 باقماب . وعدي ايف لوقي مث نيتعكر يلصيف لخدي برغملا ةالص

 ةرامحت نع يدرتلا جرخا و م١ كنيد ىلع انولق تبث بواقلا

 ال لاق نم ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.لاق : لاق بيش نبا

 تيعو ىبحت دما هلو كلملا هل هل كيرشالهد.>و هللاالإ هلإ

 هللا ثعبب, برغملا رثا ىلع تارسم رشع ربد-ق ءىش لك ىلع وهو

 حبصلإ ىتح ناطيشلا نم هنوانكخت» 7 رح يا ةحلسم هل ىلا

 تائيس رشع هنع ىو تابجوم تانسح رشع اهب هل هللا بتكو

 يدمرتلا لاق . تانموم باقر رشع لدعب هل تناحو تاقيوم

 سو يلع هللا ىلص ينلا نع ًاعامس بيبش نب ةثرامل فرعن ال

 نيقيرط نم ةليللاو مويلا لمعبات.كىف يءاسنلا هاور دقو [تاق]

 هجعئفعمع عمم برعم معع

 دهني يع ربربوملا عمم حمحح يحب ينجح عع ع عععم
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 ريح رح يحجي جحا
 0 يي ل

 لاق . راصلالا نم لخر نع ؟ئرامح نغ كس ذا ١الكصو اهدحا

 جرخاو 87 باوصلا وه ىناثلا اذه ركاسعنبا مساقلا وبا ظفاحلا

 بوبا ىأ نع هح ف ىف فت”نايج نباو يء 5 ديما مامالا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىصر يراصن الا

 كالملا هل هل كب رشال هدحو هللا الإ هلإال مسبصأ اذإ لاق نم لق

 نه هل هللا كيف تاس رع ربدق 5 ىلع وهو قدا هلو

 تاحرد رشع نو هل عفر و تائيس 0 نوب اهو تانسح رشع

 ا 8 00
 نمو يسع ىح اسرح هل نكو تامقر عبدا هقدع لدع هل 0

 لسو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاق : لق هللا ىضر لبج نب ذاعم

 ال هدحو ىللاالإ لإ ال ئادغلا الا)ص نم فرصن» نريح لاق نم

 ريدق ءيث لك ىلع وهو ريخلا هديب دمملا هلو كلملا هل هل كرش

 تانفيخ نقم نون لالا "نع ك ههنا اا نطق زعم

 لدع هل نكو تاجرد رشع نهب هل عفرو تائيس رشع نهب انو

 نم ًازرحو ناطيشلا نم اظفح هل نكو تامنس شع )١(

 نمو هللاب كرشلا الإ بنذ مويلا كلذ هي ىقحاي مو وركلا

 ام نييكما لدعلا مهضعب لاقو . لثملا وه هحتفو رسكلاب لفل

 فلؤم هأ هسنج ريغ نم هل لدد ام حتفلا ,و هسنح نم ءىفغلا لدع

 "ثنا 2 ىدح كلذ لكم يمنا الص كي برغملا للص اذا نطاق



 ا لاا ع ا

 م8 ىتليأ كنذ لكم ىطعا برغملا ةالص نم فرص 1

 شرود نس رود ريغ حييحصلا لاجر هلاحرو لها مامالا جرخاو

 نيح ن

 منغ ن» نامحرلا دبع نع هتيح يف فات منغ نب ناحرلا دمعو

 فرصنب نا لمق لاق نم لاق : لس و هيلع هللا للص هللا لوسر نأ

 ال ءدحو هللا الا هلاال حبصلا و برغملا ةالض نم هيلحر ىنث.و

 ءىث لك ىلع وهو تيعو ىبحت دسألا ىلو كلملا ىل ىل كيرش

 امو تانسح رشع الدحاو لكي هل للا 95 تارم رشع ريدق

 لك يب ازرع تناك تاهو د نيقماال عفرو تاكيس رشع هنع

 هكردب نا فنذلا لح و ميجرأا ناطيشلا نق 5

 لوقي هلضفي الجرالا المع سانلا لضفا نم تماكو كرشلا الإ

 ىضر ةباحصلا نم ةعاج ثيدحلا اذه ىور دقو لاقام لضفا

 لبج نب ذاعم نع هباتك يف ىنسلا نبا جرخاو 66 مهنع هللا
 لوقي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم" لاق . ةئع هللا ىضر

 رفعت تاره كالا نيصفلا نمي كنا رعاك روفلا ذكي لاقت نع

 ترفك هيلا بوتاو مويقلا يملا وهالإ هلإال يذلا ميظملا هلل
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 ١ رحبلا دبر لثمتناك ناو هبونذ 4هنع

 د د ه دع دج

 هي ءاسملا دنعو حابصلا دنع لاقي امف بيغرتلا يف ٌرههح

 رايك
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 ظ 7 مايه يع حي يحب يح ييجي يح



 هدأ ه اع مناف.
 ١ : ان

 0 ل "الو هريهج قاطبال ًادح عساو باملا اذه نا ملعا مث

 زجاعلا سفن نئمطتل ' 71 رصقخ نم لج ركذب سابال نكل ؛أ 00

 ىلا عت هللا لوق كلذ ف لصاالاو * هنثدارا دنع هب لمعلا ىلا لثم

 لاقو « امورغ ليقو سمشلا عولط لبق كبر دمحم ١ حبسو »

 ىلإ .: لاةو « راكحرالاو يشملاب كير دمحب حبسو » نات

 لولا نم رهجل نودو ةفيخو اعرض” كسفن ىف كبر ركذاو »

 نيب ام وهو ليصأ مج لاصالا ّيغللا لهأ لاق «لاصالاو ودغلا

 مهد بت وعدد نيذلا 5 رطن الو ىلاعت لاق واب رغلاو رصعلا

 مي رميح رج خا
 يي يي يي يي

 نبب ام يشملا ّصْعللا لهأ لاق . هبحو نوديرب يشملاو ةادغلا

 ثنا هللا نذأ » ةروس ىف يلاعت لاقو امورغو سمشلا لادز

 ال لاج ر لاصالاو ودفلاب اهمق هل حعبسإ همسأ اعف ى 5 هو عف و

 ار انإ » للاعت لاقو ةبآلا » 0 عيبالو ة ةراد مهلك

 ا هلإال يندر تنأ مهللا رافهتسالا ديس لاق * سوة هيلع

 يا ارباح كل وعفا كوع ىلع اناو كدبعاناو ينتقاذ

 تنأالإينذلا رفخي ال هناف يل رفغاف يندب ةوباو ٍس كتممنب كل

 لخد تاف يسع نيح كلذ لاق اذإ تماص ام رش نم كب ذوعأ

 ةمون نم تاف حيبصي نيحب لاقاذاو ةنجلا لها ن .م ناك وأ ةنملا

 مج ججججججججججج جججي 7777227 ججججا

 ىف يراخسلا جرخأ مك « قارشالاو يشملاب نحسسل همم لامجلا

 لا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر سيوا نب دادش ن نع ةحيبص

 جبع جوج عجو#»:



 ميعييييررويععم يمي رممعمم

 ةل اللإ مه

 نع يحك ى ُ هيجل 0 رخآو /ا/ ف رثعاو را بأ ىممم 2 هلعم

 لارج هيعاقلا لص ه1 لوسربا هعشا يظرارإلا يأ

 57 نام ةهدمد و لا نادسس ى هلك نيدو مبيض نح لاق نم

 6 م لشد لاق دحاألا هب ءاد م لضفاب ةمايهأا 0و دول تأ ١

 مريد ىدمرتلا ويءاسنلاو د دوواد وبا جو ْخاو مح مع د'اروا

 20 رانج ل 2, هنع شا قطر: تييخ نشا درع نع ديرك دئاسأب

 هاك ردأفانل يلموأ ١ :وةيلع لاى اص ينلا سطل الدب .؛ش ةيلاخو طم

 للا لوسراب تلق لقلة اكيش لقا ل لآ لو 9مل اكيشلقأ لف ل اقلاقف

 ححمصت ن نيحو ىسع نيح نءنذومملاو ا ّسا وه لو ُل 0 لوفأام

 ثرددح يذمر لا لاق . ءيش لك ن٠ ك م كج ت سم ثالث

 لاك نيا اذإ : ملسو هب هيل 6ع ّسا لص َّسا لو عمم رز ناك لاق . اه ع َّلا

 كيرشال هدحو هللا الا هلاال 7 دبّجاو هل كيما ا انفع

 لك ىلع وهو دبا هلو كلملا هل نم لاق هادأ ىوارلا لق
 اهدعب ام سدو ةلمللا مله م | كاعرسم بر رادو «ى

 ىضر خوعسم نب نبأ ع نع هجرك ف 00 جرح و /م6 6 نس

 كب ذوءا بر اهدمإ ام رشو ةليللا هذه ىفام رش نم كب ذوعاو

 ربقلا باذعو رانلا باذع ن م ذرعا كل اةودمو لسكلا ند

 جرخاو ه٠ لل كلا ميصاو اندييضا اه أ كلاذ ل : ويم اذآو

 ينلاىلإ لجر ءاجلاق هللا هنع ىضرر يه يبا يلا



 2 لا

 747ج: جججج جعجع رجم ججججججا ترج جر جب جر جوج لججج جم ججج ججججججججج جججججججججرجججججججمجججججج مجم جم ججججمج جعل

 د مهاد

 لاف : مدرابلا ينتغدل برع نم تقل ام لسو هيلع للا ىلص

 ْْ قلخام ش نم ةماتلا للا ةملك ذوعا تيسما نيح تاق ول اما

 نسج ثدردح لاقو ىدمرتلاو دوواد وبا جرخاو ١١ كريضا

 ىضر قردصلا ركب اانا هنع هللا ىصر ةارئ طه ىلا نع 1

 اذاو تثحبصأ اذإ نطوقا تايلك يف سم لا لوسراب لاق هينع للا

 الداهشلا و سيغلا 0 ءضرالاوتاواسلا رطاف مهللا لقلاق : تيسمأ

 رش نم كب دوعا تناالا هلاال نا دهشأ هكيلمو ءىث للك بر

 تيسما اذاو تحبصا اذا اهلق لاق هكرشو ناطيشلا رشو ىسف

 نيهجو ىلع يور ( ملا هكرشو ملوق) ) كمدضم تذخا اذاو

 كارشالا نم ءارلا ناكسا عم نيشلا رسككب اهرهشاو اهرهظا

 يناثلاو . ىلا: للاب كارشالا نم هب سوسويو هيلا وعدي. ام يأ

 ّيكحرش اهدحاو دئاصصمو هلئابح ءارلاو نيشلا حتفب هك رش

 ىذمرتلاو دووادوبا جرخاو 5.7 هاه اهرذلأو ءارلا و نيشلا معن

 هللا ىذر نافع نب ناثع نع يح نسح ثي.دح لاقو هل طظنالاو

 غي لوب دبع نمام لاق : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع

 ري ىش همسا عم رضبال ىذلا للا مسأب ةليل لك ءاسمو مول لك حابص

 مل تارم ثال ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا فالو ضرالا ديس

 جرخاو ؟* كالب الاخ هيصتن ١ دوواد ىبا ةياور ىفو . :ىش الرضي

 ّسا ىصر نابوث نع با ىغ 6-2 نسوح ثردح لافو يدمرتلا

 ل
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 معمم عمم ميحر

 ىسع نيح لاق نم لاق : سو هيلع هلا ليم هلا لغز نإ نع

 ملسو هيلع لا ىلص « دمحعو » ايذ مالسالابو ابر للاب تيضر

 دا'سأب , دوواد وبا جر .خاو ه5 ميضرب نا هللا ىلع امد ناك أي هلل

 لاق : امو هي هيلع للا لص هَل لوسرنا هنع هللا ىضر سنا نع ديح

 دهشاو كدهشا تححبصا ينا مهألا ىسع وأ حببصلا نيح لاق

 هلا ال ىذلا هللا تناكناكةلخ عيمجو كتكئالمو كش رع ةلمح

 رانلا نم هعبر هلل قتعا كلوسرو كددع « ًادهمم» ناو تناالا

 ىلاعت هللا قتعا امالث اًهاق نمو هفضن هللا قدتعا نيني اهلاق نف

 وبا جرخاو هه رانلا نم لاعت هللا هقتعا امبرأ اًطاق نإف هعابرا ةثالث

 ١ لاق . اهنع لا ىلع رم نبا نع هجام نياويءا.سنلاو دوواد

 ىبع نيح تاوعدلا ءالؤه غدي دا ىلص يبنلا نكي

 مهللا َ ةرخألا و ايندلا ىف ةففاعلا كلكسا ينا مهللا : حيبصا نيحو

 مهللا يلامو يلهاو ىايندو ينيد غي ةفاملا و وفملا كلثسا ينا

 نمو ىدب نس نم يطظفحا مهللا ين اع ور نتا 7 روغ 7

 لاتغا نا كتملظمب ذوءاو قوف نمو يلاهش نعو ينبع نءو يناخ

 اذه هللا دبع وبا : املا لق . ففسحلا ينمي عيكو لق . ينحت نم

 ىفعضإ م دانساب دوو هاذ وبا جرخاو 66 دائسالا عي ثددح

 " هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر يرعشالا كلام يلا نع

 بر لل كالملا مبصاو انحبصا لقيلذ مكدحا حبصأ اذإ ل : مسد



- 
 الرونو و هرصلو يشف مويلا اذه ريح كلغسا ى مهللا ن ىملاعلا ا

 2 ٠ هد.عل أم رش نمو هيف ام رش نم كد ذوعاو هادهو ةثكرو

 )0008 .ع نع دور ءاد وبا جرخأو ولب كلذ لشم لقلت ىدمأ اذا

 لك اوعدن كممسا ينإ تبأاي هيباللاق هنا ةركب يبا نب نامحرلا

 َْق يفأع مهللا ى 5 5 ينأ ع مهللا يف د 5 يناع مهلا ةادغ

 كب ؛ دوعأ يل | مهللا رهفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ي زا مهللا يرصل

 ا امال هد : ندمح ا مديعلا تناالا هلاال ريقلا باذع نم

 اوعدب سو هيلع َّسا سس للا لور تدم ينإ لاذ ى يسع نيح

 سايعنبا نع دوواد وبا جرخاو هم هتلسإ ! نتسانابحا انف نوم

 نمح لاق ن م لاق : ملسو هي ةيلع ّكا لص هللا ل وسر نا اهنع للاى ضر

 0 هلو نودسصت نيحو نوس# نيح هللا ناحبسف 5م

 يملا جرم نورهظت نيحو ًايشعو ضرالا وتاوايسلا

 « نوح رخد د وم دعل ضرالا بحت و يملا نم تيملاجرخيو

 هنافام ى كردأ يدك نيح نطاق نمو كلذ ةموي ف هتاف ام كردا

 هللا ىلص يب لا تان ١ ضع نع دوواد وبا جرخاو و5 هتلمل هي

 : اهياعلإ ناك ملسو هي هيلع هللا ىلص ى لا نأ نوهنع ىكرو ملسو هي هيلع

 لان الإ ةوقال هذمحو ّا نام دحومم 00 نس د يلوذ لوقيف

 رردق ءيش لك ىلع هللا نا ملعا ندكب ؛ 1 اشيل امو ناك لا ءاشام“

 ظذح حبصل نيح مح نطاق نم هنا الع ءىث لكب طاحأ دق هللا ناو



 2ظ)إض:00 0

 ند هل جر وه اذاف دجحسملا مول تاذ م هيلع هللا ىلص هللا ظ

 ظ
 جرخاو ٠١٠١ حمصإ ىتح ظفح ىسع نيح ن 8 نمو ىسك ىد

 00 لاق . ةنع ّسا ىكر يردحلا كيفس ىلأ ن 6ع دوواد وبا

 ًاسلاج كارا يلام تماما انأاب لاسقف : ّسماما وبا هل لاقي راصتالا

 لوسرا, نوبدو يتمز نأ موس لاق ةالص تقو ريغ ىف دحسملا يف

 كنع ىضقو كمه نأ بهذأ هتاق اذإ ًامالك كبياعا الفأ لاق . هلا

 كنسما اذإو تحصأ اذإ لق لاق للا لو.سر اب ىلب تاق كنيد

 00 نم كبذوعاو نزحلاو ملا ن رم كب ذوعا ينا مهللا

 لاجرلا رهقو نيدلا ةيلغنمكلب ذوعاو لذملا و نم ا ذوعاو

 يبد يع ىنقو ي ومحو يمش لايقل بهذ كلذ تامفف لاق

 هللا لوسمر نا منع سلا ونا يأ أ نبا جرخاو ٠١

 اذإو حبصأ اذا الوعدلا كذم اوعدب ناك : ملسو ٠ ىبلع للا لص

 رشلا 3 5 نم كب ذوعاو ريخلا 1 نم كنئسا ينا مهلا ىسم

 لوسر نا امنع هللا ىضر سادع نبا نع ينسلا نبا جرخاو 6

 تحبصا ينإ | مهللا حسم اذا لق نم م لاق: ملس و هياع هللا لصّللا

 كرتسو ك.ةيفاعو ىلع دع ذ ردتسو ةفاعو ةمعل ىف كنم

 م ىسسما اذاو حبصأ اذإ تام ثال.# 9 1 اندلا ىف

 يسلا نباو يذمرتلا جرخاو ٠١ هيلع مت 32 ال ا ىلع

 : مسو هيلع هللا ىلص ا و هدر هنع لا ىكر ماوعلا نب 5 ءزلا نع
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 2 يي م يح يح يح يح ع حي يح يس يحال يي 2 ييميعموربمبربربوريربروروروببوببورربرررب بعرعر يعول يركب ريب ب حب ميري جير رمي ريب ييجي جيجا

 مج مجم جوج جمع جون مج جم مم حم مم ممم مج جما

 21000 م

 ايي حيي يع

 كلملا تنادي يداني .دانم الإ 0 حعيصإ حعبص نم ام لاق

 قئال.لا اهيا خراص خرصالا ين.سلا نبا ةياود ينو . سودقلا

 ءادردلا ىبا نع ينسلا نبا جرخأو ٠١5 سودقلا كللا اودبس

 ع لاق نم لاق : ملسو هيلع أ لها لرسر نآ هلع ضو

 ىءلع وهالا هلاال ل يبسح يسع نيحو حصل نيح موب لك

 اهلا ا ةاقك تادرس مظعلا شرعلا بر وهو تاكوت

 قاط نع ينسلا نبا جرخاو ةرخألاو ايندلا ىمأ نم همهأ

 دق ءادردلا ابأ ا, لاقق ءادردلا يلا ىلا لجر ءاج لا . بيبح نبا

 كلذ لفل لجو زعملا نكي ل قرتحاام لاف كتيب قرتحا

 لوأ اهاَق نم : ملسو هي هيلع هللا و ها لوعر نم نوتمعس تالكم

 عيصت مل راهنلا رخآ 7 اًهاق نمو ىسع ىتح ّتبيصم هيصت هدا

 تاكو: كيلع تنأالإ ملإال يبر تنا مهلا ججاصإ ىتح ةبيصم

 نكح 5 مل امو ناك هللا ءاش ام ميظعلا شرعلا بر تناو

 ءىث لك ىلع للا نا ملعا ميظعلا يللا للاب الإ ةوقالو لودال

 نم كب ذوعا ينا مهألا املع ءىث لخب طاحا دق هللا ناو ريدق

 طارص ىلع يبد نا اهنيصانب دخل تنا ةباد لك رش نمو يسفن رش

 لمعلا للا هقفو نف ثيداحالا نم ةلدج هذهف [تاقز ظ ميقتسم

 كلذ نم ءاش اع لمعيلف نب نمو هللا نم لضف . كلذف اهعمجي



 سيح يحي يحس يح يح او يم يح يح يحج از

 ناكل فيقفلا
 ةينآ رقلا تابآلا نم ًارهجو ًارس ىلاعت هللا ركذ نم راثكالا يف ءاج ايف

 ةيوبنلا ثيداحالاو

 .اذإ كير ركذاو» فهكلا ةروس يف ىلا لاقو » ًاريثك ًاركذ

 نيئموملا فصو 0 نارمت ل1 ورود ف ىلا.:' لاقو » ثدسأ

 لاكو ةيالا 6 مهبونج ىلعو ًادوعدو امانق هلل فتاوركذي نيذلا

 ركذل مهبولق عشخت نااونما نيذلا ناب 01 « ديدحلا ةروسيفىلا

 نونموملا انإ لاق الا ةروس ىف يلام" لاقو « قملا نم لزن امو هللا

 مهتداز هناي مهلع تيلت اذإو مهبواق تاجو هللا ركذ اذا نيذلا

 خي بازحالا ةروس ىف ىلاءتلاقو « نولكوتي مهيد ىلعو أاناعا

 ميظعلا يملا نم مهلهل دعأ امو تاركاذلاو هللا نيركاذلا فصو

 ًارجاو ةرفغم مط هللا دعا تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو »

 مكركذا ينوركذاف » ةرقبلا ةروس يف يلامت لاقو « أمظع

 الروس ىف همسا كرات لاقو « تو اكلالو يل اوركشاو

 ةروس ىف ىلامت لاقو « للا اوركذاف ةالصلا متيضق اذإف » ءاسنلا

 ةروسف ىلا لاقو « هللا اوركذاف عكسانم متيضق اذإف » لرب

 هل وهف ناطيش هل ضيقن ناحرلا ركذ نع شءي نمو » فرخزلا



 دي < يح با وغأز اع
 0202000>2]ز0 ز ز ز زن ز0 /ل

 هحسوّأر 55 كبر ركذاو »(ق اةروتف لاق لقوا

 نءو صن ارقلا تاب الا نم كلذ ريغ ىلإ « راكجالاو يشنملاب

 .يءاسنلاو يذمرتلاو لسمو يراخبلا هحرخأ ام ٠١5 ثرداحالا

 هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر ةربره ىبا نعهجام نباو

 اذإ هعم اا و ىب ىديع يل دنع انأ هللا لوش : مس و هيأع ّا لص

 هس ىنركذ نإو ىسفن ىف هتركذ هسفن يف ىنركذ ناف ىنركذ

 .هيلا ع يللا برم ناو مونم ريخ ءالم ىف هن ركذ رءالم

 هبي |يشع ىنات أ ناو عاب هيلا تبر ”ًاعارذ يلا برق ناو مار رذ

 هرخلا يف دازو 8 دائصاب دحا مامالا اضلا هح 3 . ةلوره

 نسجدانساب يننا ربطلا جرخاو ٠١77 ةرفملاب عرسأ أ لاو داق لاق

 هيلع لا 35 للا لوسر لاق : لاق هنع ا ىضر سلا نب ذامم نع

 يف ه:ركذالا هسفن ىف دع ىنركذي. ال هركذ لج هللا لاق : ملسو

 قيفرلا يف هتركذالا ءالم ىف ىنركذي.الو يتكمالم نع ءالم

 هلا ىضذر سابع نبا نغ مدرب دانساب نازبلا جرخأو ٠١ ىلعالا

 نبا, ىلا كرايت هللا لاق لاق : مس و هيلع هللا لص ينأا نا اهنع

 الم ف يرسخ اذاو ايلا> كتركذ ًايلاخ ينتركذ اذا مدآ
 نبا جرخاو هى 5م نر نيذلا نم ريخ رءالم يف كتركذ

 للا ىظر ةربره ى 00 دبا و هدد ىف نادح ْ

 لو# ل لح ثم زر ء هللا ن نا لاق : مينو هع لا ىلص ذل وفر نإ هلف

 توجروججب جمد همجعججب سامايم
00-0 2000 



 دججججججججبججججوججججججججعججمججوججمججمججمججوجججججججججججممعب 2 ججججججت ججججججججججججت جججمجج معمم مم جممجممجممومججممجممجمج معجم جمر ممومجمم ع ممممملل
 72222 مج

 ريغ كوت

 نباجرحاو هام نىب تدرخو ىئر وهذ يديعرم» امرخاو 11 ةاثاشرر تكرحتو يركذوهأذا نا

 ير رسل نب للا لبع نع بن سغ نسح ثدح لاقو هل ظفالاو

 ترثك دق مالسالا مئارش نا هللا لوسراي لاق الجر نا هنع للا

 للا ركذنم ًابطركناسل لازي ال لاق هب تينا ءىشب يل ربخأف ىلع

 نب كلام نع هل طظناللاو ىنارم طلاو اندلا ىب نبا جرجا 03

 تقرا مالك ر أ نا مط لاق هنع لائق ليج نب داعم نار ما

 ىلا ١ بحا لامع الا ىا تلق نامسو هب هيلع للا لص لا لودر هيلع

 نامح نبا ا مجرخاو للا را نمسطر ,كناسل وثوع : نأ لاق ل

 ىلإ اهبرقأو لامعالا لضف أبى :ريخأ لاق هنأ الإ رازيلاو هحيص يف

 ائدلا ىبا نباو نسح دانساب دمحا مامالا جرخاو 1١0 هللا

 نع يتومبلا ودائسالا 9-3 لاقو . املاو مج ام نباو ىذمرتلاو

 الأس هيلع للا لص لال وسرلاق 1 لاق هنع للا ىضر ءادردلا ىبا

 متاجرد 86 اهنقزأو مكي دنع اهالكزأ وم "لامع ردخعا ا

 اوقلت نا ند مل ريخو قرولاو بهذلا قافإ ند مل ريحو

 للا ركذ لاق ىلب اولأق عقانعأ ارو مهقانعأ أوبر ضنق لو دع

 هاورو لا ركذ ند للا باْذِع نم قا لىش املج ند ذاعمل ف

 اعاطقلا هيف نا الإ ديح دانسأب داعم ثردح نم نع مامآلا اضن

* 
كلهم ةياور نم يتمبلاو ايندلا نبا جرحا

 رائس نب 
١١ 0 



 2772ج 2-22 مععيععربعموعم يعيعععوب يعمم بعموم معبمع عيب مربعا ب حح يعيعبم ميع عع عع وع عع عع عر عملا

 م 7 لا

 ىلص هللا لوسر نا اهنع هللا ىضر رمعنب هللا درع نع هل طفألاو

 بولقلا ةلاقص ناو ةلاَمص ءيش لكل نا لوي ناك . لس و هيلع

 الو اولاق هللا ركذ نم هللا باذع نم ىجنا ءيش نم امو للا ركذ

 ١١4 عطقتب ىتح هفيسإ برضإ نا ولو لاق هللا ليبس ىف داهجلا

 ىضردى ردخلا ليهس يبا نعاس سغث د> لاق ويد رثلا جرخا و

 لضفأ دابءلا ىأ لكس : ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا

 تاق لاق ًاريثك هللا نوركاذلا لاق تمايقلا موي هللا دنع ةجرد

 غي هفيسب برض ول لاق هللا ليبس يف ىزاغلا نمو هللا لوسراب

 نوركاذلا ناكل أمد بضتخي و رسكني ىتح نيكرشملاو رافكلا

 لوسرا» لبق لاق ًارصتخم قبلا ًاضيأ هاورو ةجرد لضفأ هللا

 جرخاو ا6١ هللا فتروركاذلا لاق ةحرد مظعأ سانلا ىا للا

 : لاق اهنع هللا ىضر سابع نبا نع هل ظفالاو رازيلاو ىناربطلا

 هدباكي نا ليللا نع جنم زيعنم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 رشكيلف هدهاجم نإ ودعلا نع نيجو هقفني نا لايلاب لخبو

 حعيحصلا ىف مهب جتحم هتيقيو تاتقلا يح وبا هدنس ىو هللا ركذ

 ىذمرتلاو هجام نبا جرخاو اظكاضيا هقيرط نه يتومرلا هاورو

 نيذلاو » تلزن ال لاق . هنع هللا ىضر نابوث نعل ظفللاو هنسحو

 للا ىلص هللا لوسر عم انك لاق . «تضفلاو يهذلا نوزناكي

 بهذلا ىف تلزنا ىباتحا ضمإ لامقف هرافسا ضعإ يف ملسو هيلع

 0 جم 77ج جم

 ظإ2)إ)أ 7



 نيممع ل

 حجما

 عن مجم جوج يجج ا ععععمملا

 0 مم ا حما

 ركحاذ ناسل هلضفا لاف كذختنف ريخ لاما نا انباع ول ةضفلاو

 ىناريطلا جرخا والاا هناعا ىلع هذيعأ ةنموم ةحوزو ركاشسلف و

 هللا ىلص هللا لوسد نا اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ديج دائساب

 ايندلا ريخ ىطعا دقق نهيطعا نم عبرا لاق : سو هيلع
 .ةرخآلاو

 ىيغبت ال ةجوزو ًارباص ءالبلا ىلع اندبو ًاركاذ ًاناسلو ًاركاش ًاملق

 نم محيح ىف نابح نبا جرخاو 1١ هلامو اهسفن ىف ابوح

 هع ا نضر ىردملا هس ا نع ميلا ىبا نع جارد قيرط

 عما وقأ هللا نوركذيل لاق: مس وهيلعشا ليغ ملا لوسو نأ

 ١ خرخأ و 1١4 ىلعلا ةجردلا مهلخدي ةدهمملا شرفلا ىلع ايندلا

 6 لاقو مك اخلاو هحيفص يف نامح نباو ىلعي وباو دمحأ مامالا

 ىلص ّا لوسر نا هنع ّلا ىضر ىردخلا ديغس ىبا نع دانس الا

 ٠٠١ نودج اولوةيىتح هللا ركذ اورثكا لاق : ملسو هيلع لا

 هللا لوسر نا اهنع هللا ىضر سابع نبا نع يئاريطلا جرخاو

 5: نوققانملا لوقي ًاركذ هللا اوركذالاق : ملسو هيلع هللا 0

 لاق منع هللا ىر ةرب ىه يبا نع مدي جرخاو ١١ نوءارم

 لعق رطل اك ملبس هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك
 اولاق نودرفملا قس نادج ادهاوريس لاقت نادبج هل لق 00-7

 ١٠١١ ًاريثكح هللا نوركاذلا لاق هللا لوسرا, نودرفملا امو

 نودرفملاامو هللا لوسراي هظفاو دايز عم هول ىذم رتلا جرخأو



 يريح رح حيي حايحاييحايحايجسا

 للا نوت ايف مطاقلأ مهنع ركذلا 0 هللا ركذب نورتهتسملا )١( لاق

 نع ويب 1 وناوايندلا ىبأ جرخأو ١ ًافافخةما. .هلا موي ىلاعت

 ناطيشلا نال: مس وةيلع هللا لص هللا لوسرنا هع هللا ىضر سأأ

 نإو سنخ هللا ركذ نإف مدآ نبا بلق ىلع هف ىا همطخ عضاو .

 هللا ىضر رذ ىبا نع ايندلا نبا جرخاو 1؟4 ىيلق مقتلإ يسن

 هللو الإ ةليلو موي نماملاق : ملسو هيلع هللا ىلصمللا لوسر نا هنع

 ىلع هللا نم امو هدابع نم شل نمىلع اهم نع ةقدص هيف لجوزع

 ىناريطلاو دحأ مامالا جرخاو ١١ الركذ ةمهط نا لضفأ درع

 هللا لوسر ينمي هلأس الجر نالاق . هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع

 لاق : ًارجا مظعا نيدهاجلا يا لاق . ملسو يلع هللا ىلص

 ًارجا مظعا نيهلاصلا يأف لاَقف ًاركذ ىلاعتو كرات هلل عرتكأ ١

 ةاكزلاو ةالصلا ركحذ مث 6ذ ىلامتو كرات هلل حر شكا لاق

 0 . سو هب هيلع هللا ىلص هللا لوسرو كلذ لك ةقدصلاو جبملاو

 صفح ابأ اب رمعل ركحب وبا لاف ًاركذ يلاعتو كرايت هلل مرثدا

 لجأ ملسو هللا ىلص هللا لوسز لاقق ريخ لكب نور ٍكاذلا يهذ

 لق : لاق هنع هللا ىضر ىموم ىبا نع ىناربطلا جاوا

 اهم مارد هرحدح يب الجر ناول ملسو هياع هللا لص هللا لوسر

 ناو ال هيلع 5 وموادملا ركذلاب نوعلوملا م نيئاتلا حتفب )١(

 فئاؤم ها م4 لعف ام الو مهيف ليق ام

 مبجيججججيجججججججج جب ججججج جرم ط0 ذأ ذا
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 مجمع ميم عرمرم عم رعمربعيعبعل



 اه اضن هل ةناوز قود لضفا 2 نكاذلا قاع ذأ كدي ركاو يي يحب

 نع ديج دانساب يناريطلا جرخاو 10 هللا ركذنم لضفأ ةقدص

 لاق : ينصوأ هللا لو_سراب, تلاق اهنع هللا ىذر كلام نب سنا ما

 اهنإف ضُئارفلا ىلع ىظفاحو ةرجملا لضفأ اهنإف يصامملا يرغأ

 ءىشب هللا نيت ان ال كناف للا ركحذ نم ىرثكاو داهجلا لضفأ

 ى.خيش نع يناربطلا جرخاو 17 كركذ ةرثك نم هيلا بحا ٠

 نب ذاعم نع ديح اهدحا دينامسأب يتمبلا ىروصلا ميه ر ١ نب دمت

 سيل ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر لمج

 اهيف ىلاعت للاركذي ملم ترم تعاس ىلع الإ نجلا لقا ربع

 ثيد.ح وهو ريغصلاو طسوالا هي ىناربطلا جرخاو

 هللا ىلص هللا لوسرلاق : لاق هنع هللا ىضر رب سه ىبا نعسب سغ

 ١٠ ناعالا نم ”يرب دقق هللا ركذ رثاكي مل نم: سو هيلع

 نا هنع هللا يصر ةارب سه ىأ نع طسوالا يف ىنارمطلا مرح

 جوج جوج جنجر ج2 ج2 جج 2 جت 7ججججججج ج2 7272271 جججججججججججججججج ججججعجججب ججججججج ججججج جوج جججججججج7 جججججج جججججججججمجت

 مدآنباا» لوي ىلاعت هللا نا لاق : : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نباجرخاو 1١ ينترفك ينتيسن اذإو ينتركش ينتركذ اذ!كنإ

 لوبسر تمم اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع انت الوم نع يتوببلا وايندلا

 0 مل مدآ نباب سم ةعاس نمام لوش : ملسو هيلع لا ىلص هللا

 اذه ينو يت -مبلا لاق . ةمايقلا موي اهيلع رسحتت الإ ريخب اهيف هللا

 : مدقتملا داعم ٌتنادح ند دهاوش هل نا ريغ تفرح دائسالا
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 هللا ركذ ىلع عامج الاو ركذلا سلام روضح يف بيغرتلا ىف ]8:-

 هللا يضرال ارب سه ي ا نع هحيضص ىف ىراخبلا جرخأ ١

 نكحبئالم ىلا نإ ملسو هب هنلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لق هلع

 امو اودجو اذاف ركذلا لها نوسمتل قرطلا ف نوفوطي

 ىلإ مهتحنجأ مهو فحف عجاح يلإ اوراه اودانت هللا نوركذي

 لاق ىدابع لوقي ام مهب ملعأ وهو مهد مهطأسيف لاق اينادلا ءايسلا

 لاق كنودجممو كنودمحيو كنوربككيو كنوحبسي نولوقي

 لوةيف لاق كورأام براي هللاو ال نولوةيف لاق ينوأر له لوقيف

 ةدابع كل دشا اوناك كوار ول نولوهقي لا# ينوأر ول فيك

 ىنوائسام لوقف لاق احبس كل ريكحاو ًاديحم كل دشاو

 نولوّلاق اهوار لهو نولوةبف لاق ةنجلا كنولئسي نواوي لاق

 نولوقي لاق اهوار ول فيكذ لوقف لاق اهوار ام براي هللاو ال

 أمف مظعا ف ارلط اه دشاو ًاصرح اهيلع دشا اوناك اهوار مهنا ول

 لهو لوقيف لاق رانلا نم نولوقي لاق نوذوءانب مف لاق تبغ

 اهوارول فيكف لوقيف لاق اهوارام هللاو ال نولو, لاق اهوار

 لاق تفاَحم اط دشاو ًارارذ اهنم دشا اوناك اهوار ول نولوم لاق

 ةكمالملا نم كلم لوش لاق مط ترفغغ لق ا مدهش لو.

 ذأ ] ]| وز زج



 مساع قشال موك م لاق ةحامط ءا ح اعإ مولع سيل نالف م ف

 نا هنع هللا يضر الار سمه ىبأ 50006 جرخاو يفر

 ةكمالم ىلاعتو كرا منا مال نا لاق : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ركذ هيف ًاسلج#ت اودجو اذإف ركذلا سلا# نو.ةتبب المطف رايس

 مهنيب اماوشلع ىتح مهتحجأب ًاضعإ مهضعإ فحو مهعم اودعق

 مهلئسيف لاق ءامسلا ىلإ اودعصو اود سع اوقفتا اذاف ءامسلا ندبو

 دنع نم انئج كتمولوقيف متثج نبا نم ملعأ وهو لجو زعل

 كنودمحب و كنولامبو كنو ريكي وكأ 'وديمسإ ضرالاف كدايع

 اوأر لهو لاق كتنح كنولئكس لاق ين :ولاف م لاق كنولئس و

 كنورجتس و اولاق يتجاوأر وا فيكولاةىبرياال اولاقيننج

 يران اوأر لهو لاق برا, كران نماولاق ىن وريجتسي ممو لاق

 لاق كنورفنتسي و اولاق يران اوأر وأ فيكف لاق تراي 0 اولاق

 لاقاوراجسا ام مهثرجاو اولأسام مهتيطعاو مهترفغ دق لوقيف

 لوقف لاق مهعم سلخ رم اعإ ءاطخ دبع نالف مهيف يبد نولوقي

 جرخاو 14 مهسيلج مهب تشي ال نيرذلا موقلا م ترفغ ىلو

 فنا نع هللا يضر تيواعم نع يءاسنلاو يذمرتلاو سم

 لاقف هبا نم تفلح ىلع جرخ ميو للا ىلص هلا لوس

 مالسالل انادهام ىلع هدمحنو هللا ركذن انسلج اولاق 1 ف

 الا انساجا ام هللا اولاق كلذالا ا تاما لآ انيلع هب ن

 غط2>ضطأ0100 0 زجر ج27"
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 هةيحارح سايح يحير يحيح يح يخل
 ميج يايح رجلا ا ل ل
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 جججججبجججججيججججججججج ججججججججججججججج7 جمب

 أ ٠7 لح هس غاب دع

 لايءاربج ىناتأ هنكلو مكل ةمهت عفاحتسا ل يبإ اما لاق كلذ

 ججرحاو ١و ند الملا 2 ىهاسإ لحو نزع لا نإ ىنر يخاف

 نع مريع ىوبلاو هجرك 2 نايح نياو لعل ناو دا مامالا

 مو ةيلع ّا لص ا لوممر نا هنع لا ىضر ىردملا ديمدم ىبأ

 لها نم عما لها لميس ةمايقلا موي لجو زع هللا لوقي لاق :

 سلاج لهأ لاق هللا لوسراي مركلا لها نمو ليقف . مركلا

 كلام نب سْأ نع نسح دانساب دمجأ مامالا جرخاو 15 ركذلا

 نم لجرلا يبل اذإ ةحاور نب للا دبع ناك لاق . هنع هللا ىضر

 ععاس انيرب نمون ىلاعت لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ

 هيلع لا ىلص ينلا ىلا ءاخ لجرلا بضغف لجرل موي تاذ لاف

 كناعإ قع نعوب علو نبا ىلإ ىر الا ّا لوسرا» لاف مسو

 نبا هللا محرب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاف ةعاس تناعإ ىلإ

 جرخاو 7 ةكئالملا هب شاش ىتلا سلاجلا بحب هنإ ةحاور

 يءرملا )١( نوميمالإ مسيحصلا ىف مهب جتحم هت اورو دمجأ مامالا

 تبا منع هللا ىضر سنا نع ىناربطلاو رازبلاو ىلعي وباو

 اوعمتجا موق نمام لاق : سو يلع هللا ىلص هللا لوسر

 دانم عادا الا هبجوالإ كلذ نوديرال لجو عشا نوركذت

 تانوح 3 اعيدم تأ لب لق مكحل ارو 0 نا ءاسلا نهد

 فلؤم هأ سيقلا ءمأ ىلإ ةيسن يءرملا )0 (

 220 لل
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 ةممومممت

 لا ىلص هللا ل وسر نا هنع هللا ىضر سنا نع دازبلا جرخاو 34

 زكذلا ىلخ نوبلطي ةكتاللا نم ةرآديا ملا نإ لاق ملسو هيلع

 ةزعلا بر ىلا ءامسلا ىلإ ممدئاد اوثعب مث مهب اوذح مهيلعا ونأ اذإف

 نوسمظمي كداع نم دايعوملع انينأ اير نولوقيف ىلامتو كراذت

 للا ىلص ( دمحم ) كيبن ىلع نودلصي و كباتك نولتيو كءالآ

 ىلاعتو كرابت هللا لوقيف مايندو مهترخأل كنولثسي و ملسو هيلع

 جرخاو 19 مهسيلج مهب ىذا ءايننلللا مهف ىتحر موشغ

 نيم لاق ..هنعللا يشرب سام ورا نك نيفصلا نم قاررطلا
 ركحذي وهو ةحاور نبا هللا دبمإ سو هيلع ثلا ىلص هللا لوسر ظ

 نيدثلا الملا نإ 4 سو هيلع للا لص هللا لوسر لاقف تباخأ

 كسفن ريصاو » ةبآلا هذه ال مثث جسم يسفن ربصا نا هللا ل سما

 ىلإ « مهجو نودي. ىثعلاو ةادغلاب مهد نوعدل نيذلا عم

 موعم سلجالإ عتدع سلجام هنا اما « أطرف الرمأ ناكو » هلوق

 للا اودمح ناو هوحبس ىلاعت هللا اودببس نا ةكالملا نم مهتدع

 فانت لج برلا ىلإ نودعصي مث الوربك هللا اوريك ناو هودع

 كوربكو انحبسف كوحبس كدابع انبراي نولويف م ملعأ وهو
 يتكحنالماي هلالج لج ان.ر لوقيف اندمخ كودمحو انريكف

 ءاطخلا تالفو نالف مهيف نولوقيف مه ترفغ دق يا مدهش

 +ججمججب ججججججججج جججججن 72 ججججججججججججججججج 7 ججججججججت ججججج 7: جججج جججججججج 2 ججج جن جججج ج7 جججج جججججججججججججججججمجججججججم جججججج ج21 ج77 جمججعبو -
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 : ا تلق لاق . هنع للا ىضد ر نب هللا دنع نع نسح لئسأب

 ١4١ ( ّتنجلا) ركذلا سلام ةمينغ لاق ركذلا سلاح ةمينف ام

 يقمبتاد ماحلاو ىئاربطلاد رازملاو ىلعي وباو ايندلا نبا ججرخاو

 انياعجرخ لاق . هنع للا يض ا.ج نعدانسالا يح املا لاقو

 7 مَ انيس نإ نئاثلا بأ لاقق : ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر

 ةنملاضاير ف اوهتراف ضرالا ين ركذلا سلا ىلع فقتو ةكاالملا

 ركذ يف اوحور وأ اودغاف ركذلا سلاجم لاق ةنجلا ضاير نياواولاق

 .ش سظنيلف هللا دنع هتلر كه نا بح ناك نم كسفنأ هوركذو أ

 هسفن نم هلزنأ ثيح هنم دبعلا لزني هللا ناف دنع هللا ةلزنم فيك

 : نب ورمج نع هب ساب ال براقم هدانساو يناربطلا جرخأو ٠45
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمس لاق هنع هللا ىذر ةسبع

 الو ءايبنأب اوسيل لاجر نيع هيدي اتاكو نايحرلا نيع نع لوقي

 توئينلا مهطبغي نيرظانلا رظن مههوجو ضارب ىشنب ءادهش

 نم هللا لوسراي ليق . لجو زع هللا نم مهبرقو مدمقع ءادهشلاو

 . هللا ركذ ىلع نومتجي لئابقلا عزاون نم عامج )١( م لاق م

 . جرخاو ١68 هبباطأ رعلا لك قتتني اك مالكلا بياطأ نوقتثيف

 يضر ديعس ىباو الرب سه ىبأ نع هح ام نباو مدعو يذمرتلا

 عضاوسمو يتش لئابق نم طالخأ يأ ميملا ديدشتو ميجلا مخي )١(

 فلؤم هأ بيرغلا وهو عزان 0 عزاون هلوق ةفلت
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 لاق هنأ: ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ىلع ادهش هنأ اهنع هللا

 تمجرلا مهتيشغو ةكحئالملا مهتفحالإ هللا نوركذي موق دعقيال

 جرخاو ١44 هدنع نميف هللا مركذو ةنيكسلا مهيلع تلزنو
 ىصر كلام نب سنأ نع بل سغ نسا ثدلدح 0 يذمرتلا

 ضار رب ' مندرم اذإ لاق : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأهنع هللا

 © ركذلا قلح لاق ةنإلا ضاير امو اولاق اومتراف تَنملا
 د دج د اج دج د 5

 4 نالصف ميفو عباسلا دصقللا 2 ْ 0 4
 4 اهذاخملاو ةحبسلا لامعتسا زاوحج ىف لوالا ١

 هه اهذافناواهغولبيف برآملا بلاطل اهب ديلقتلا ةحابإ ين يقاتلاو قوس

 ' عرشلا ةلداو “ دئاوف َتَممْلا ىف ىوح دقق اًطاتسا اما
 ةكرحم اهن ال « ةدابملا ىلع دمعتيلل ةناعا ىه ذإ «دهاوش هل لّدعلاو

 ةداقإ اًطامتساو * ةدارع اهذختاف « ةدايزال الط وفللا ىلع هل

 وسلا ىلع اهلمح الو ؛ هيد يف ىه ن 1 00 ىهف “ةدارإو

 لهاذلل سيبتملاكو ؛ لفاغلل ها ذإ هيدل اهدوحو ةلفذلاو

 هيلا بودنم نئاد اد هلامتساف و هنأش اذه ناكا مو « لهاا م ءألو

 ٍْإ كب رحت ”الصلا ىف ةداسعلا لا ا ند هلا صاو 0 ةيأث اللا قيرط ف

 3 ل وأ نه ثنسلا ةجا# 2 طايتحالا ىلع اذه دصعلو 0 ةبايسلا

 1 : م 3 5 ٠

 1 ىبا نب كورس نإ بعص ثددحى درو اموهو ١:5 طاشتسالا

. : 5 59 200 



 دع ما اد

 عنعأ سو هيلع للا ىلص هللا لوسرلاق : لاق دعس هببأ نع صاقو

 دمحلو ًارشع حبسل و 1 الف لك رد 100 نا مث دحا

 ةثامسمحو فلا ناسللاب ةثامو نوس+تاواص سمح يف كلذف ًارشع

 ثالث دمحو نيثالثو ًاميرأ ربيكح هشارف ىلإ ىو 1اذإف نازيملا ىف

 هي فلاو ناسللاب ةثام كلذف نيئالثو انالث مسبسو نيثال:و

 [تاق] ةئيس ةئامسمحو نيفلأ نيمويلا يف لمعي عيباو لاق مث نازيملا

 . ةدابع ىلإ سانلا بد مالسلا هيلع ينلا نا هب لالدتسالا هجو

 . «دودلا ركذلا ءاصحاب اهيف عرمأو “ دوبعملا ركذب ةصوصخم

  ةدابع هذهن « رجالل ًايلطو « سماللالاثتما ءاصحالا نم دبالو

 ءدع ؛ءازجالا اهودب لصحن الو ءازعأ ةميرأ نع نكرم ٠ْ

 ل هب ىعحت ىذلاو “ ددعلا ىصح هبامو ,دودعمو ' داعو

 3 ىليلعتو هيمجوت لعل هب لمعلاو 3 هليوات نه لب اللف ثيدحلا ُى

 عباصالاب ادا ع نو نأ لمتح دعلاو ءاصحالا هن عقب ىذلاف

 ليتع ى ايلكاق انو ءارغالا نوكيا لدا تايبلباك

 ناك ام اميحو . اهاهاض امو ّتعونصملا حبسلا هذهب ن رك

 اهريغ ىلع ةحبسلا حج ا م “ هيلع ضركتو ء هيلا بودتم وهف

 ' لامع الا دنع دعلا رصح نم هارب ال اهطيضو لاعتسالا يف اهتنخل

 ' لقملا لئالد قا سيلو ٠ عقا وو دوجوم اهذاختا ىلع باوثلاو

 . ناكل * باوثلا مدعب كلذ ىف انلق ولف « عنام هل نوكس ان( لتلاو
 زجرجججججبب مججججججججم#
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 0 جر جم مجرم

 ءأ نجأ نم هز لمفلا اذه نال باوصلا قيرط نع ا

 كلذ ا دقو ؛ بولطم هيف باوثلا أمود حاق بؤدنملا

 “ نيحلاصلاو ءالعلا نم « ريثكلا قلخلاو « ريفغلا ملا لامتساب ارضنا

 ' دحا دب ىف ترهظ امو ؛ نيكلاسلا رايخالا ةمس نم ةمس ىهو

 عبطلاب رش هلا 3 هأ نع كلذب نمو 6 ةداعو ةعاط ىلإ بسنوالا

 ةلدأو ' دئاوف ثودح لق ةقيقملا ىلع 3 ثملبم ةلج هذدهف ' ةداعلاو

 هيلع هللا ىلص هساجع كلذ لمف دقو * دهاوش اط لقملاو عرشلا مهر رمي مرمي ممجيب

 الو كلذ بؤر دنع راكنا هنم عقب مو « هترشحو ملسو هلآ ْ

 ينسحو يدمرتلاو دوواد وبا جرخأ دقذ ١55 2 هتروشم دنع

 نب ريس عمو كار نابح نباو هحام ن راو ا

 ل وال هيلع للا ىلص هللا لوسر عم لخد هنا صاقو يب

 رسل أوه اع كريخالاقق : هب حبس ىصحو أ ىو امد ندو ةأرما ٌْ

 نادبسو ءامسلا ف قلذ ام ددع لا ناحبس لضفا أ اذه نم كيلع

 ناحبسو كلذ ن نب ام ددع هللا ناحسو ضرالا فق اذ ام ددع للا

 هلإالوك ذلث لش دا و كلاذ لرد .دا للاو قلاخ وهام ددعُلا

 جرخأو ١47 كلذ لثم للابالإ ةوقالو هلو>الو كلذ لثم ُللاالإ

 يلع لخد تلاق . ةيفص نع ىطويسلا هحاتو مكاملاو يذمرتلا

 اون فال ةعبرأ يد يفو : مد هل ارد هللا لع لاروع ا

 مب تحبس امم رثكأب كيلءاالأ اذهب تحبس دق لاق اهب حبسا
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 فتااذهو [تاق] هقلخ ددع هللا ناحبس يلوق لاف ينيلع تلاقف

 اذكو ىعللاو ىونلاب مسيدسنلا دع زاوج ىلع نالدب نائدملا

 ىلع نيت ريل لسو هل آو هيلع هللا ىلص هربرقتل قرافلا مدعل ةحبلاب
 لضفأ وهامملا ملسوهل آو هيلع للا ىلص هداشرإو الراكنا مدعو كلذ
 سودرفلا دئسم ىف يسل.دلاج رخأ دقو ١4 اميسال زاوجلا يفانبال

 رفعج تنب نسحلا ما نع يلع نب ناميلس تنب بنز قدررط نم
 هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا يضر يلع نع اهدج نع اهيبا نع

 جرخا دقو 4١ه ها تخحبسلا ركذملا معل لاق : ملسو هلو هيلع

 ملسو هل آو هيلع هللا ىلص ينلا اءر هنا رمع نبا نع ةبيش يبأ نبا

 شلا كلذ ركذ نامحرلا محرلا حتق ىف لاق . هديب ةحبسلا دقعإ

 )١( اذه رظنا [تلق] ها ةالصلا تابودنم رخآر ييكلا ىف هرامد

 اريغو دوواد وبا ابجرخا يلاو رمح نبا ةياور نم ىت ايس أم عم

 هنيميب حيدبستلا دعي لسوهلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اءر هنا نم .
 مامالا هح أ يذلا ٠ ثردحلا مدقت ام ضراعبالو [تاق]

 نه تناكو ةريسل نع مكاملاو دوود وباو ىذمرتلاو دما

 ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق : تلاق تارجاهلا

 تدحرلا نيسنتف نافغت الو سي دقتلاو ميبستلاو ليلهتلاب نكيلع

 تاالوئسم نهناف لمان الادندّقعاو ديحوتلا ىرخا ةباور ينو .

 فلؤم ها رم نبا ثيدح ىنعل )١(



 ىدم 0 ىاال ىرخا تباور يفو ١٠١١ تاقطنتسم

 هللا لوسر تبأر لاق . ورم نبا نع محو 0 احلاو يءاسنلاو
 نال هنيمد دوواد وبا داز 2 استلا كقعلا ملس وهلآو هيلع هَ ىلص

 حييبستلاب لمان الا دّقع ّييعو رشم ىلع نالدب نيثيدحلا نيذه

 ملسو مل 7و هيلع هللا ىلص هليلعت ليلدب طقق ةيلضفالا ةيئيح نم

 كلذب ندهشي نهنأ ينعي تاقطنتسم تالوثسم نونإف هلوقب كلذ

 نا ىلع لمأت طق ىلوأ ةشيحلا هذه نم ميدستلاب نهدقع ناكف
 اما تود ةئاملا نم ةليلقلا راكذالا ىف رسينت امنإ لمانالاب دعلا

 مهمياصاب اودع ولف ةلصتملا راكذالاو ةريثكحلا داروالا لها

 باتك نم ها عباصالاب لغشلا مهيلع يلوتساو طلغلا مبادل

 نارك نييطلا 2 ىلقو 07 ةيغب ىباتك ىف يلحاس

 0 رمسعم قرط نم رافحلا لاله ءزح ىف 5 رامخاو ا

 تناك هنا ملسو هلآو هيلع هللا ص ينلا كر ةيفص ىبا نع

 راهنلا فصل ىلإ 4 حيبسيف ىصح هيف ليدنزي ءاحب و عطن هل عص ول

 مامالا هجرخاو ها ىسع ىح حيبسيف هب ىت | ىلص اذإف عف رب ّ

 نب ساوب نغ دايز نا دحاولا كيع انثدح لاق دهزأ| 5 دجأ

 ىلص يبنلا باح نم الحر ةيفص انأ تأر تلاق . هما نع كينغ

 ها ىصحلاب ميسي ناكف تلاق انزاخ ناكو سو هل آو هيلع هللا
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 1 م يع تالا

 يضنو ا نيدسا نقلا نب مكح نع دعس نبا جرخاو

 ديغات ع تاقيطلا ىف دعس نبا لاقو . ها ىمصحلاب محبس ناك

 نع متم د لأ ما نع راج نع لسوءارشا انريخا ىسوع نب لا

 طيخب حبست تناك ابنأ بلاط ىلأ نب يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف

 دهزأ| دئاوز ىف ع مامالا نب للا دمع جرخاو ها ابي دوقعم

 مسإ ىتح ماني الف ةدقعفلا هيف طيخ هلناك هنا الر ” سطح ىأ نع

 . نامحرلا دمع ند ميافلا نع دهزلا ىف كيا مامالا جرخاو ها

 ىلص اذإ نا 0 ىف الودعلا نم ىون ءادردلا ىال ناك لاق

 ها نهذقني ىتح نب حتبسل ةدحاو الدحاو اهجرخا ائادغلا

 حبس نآك نأ هنع هللا ىضر ره ىبا نع دعس نبا جرخاو

 ّتشُناع انت الوم نا ةحنملا يف ىطويسلا ركذو ها عومجملا ىونلاب

 ءايلوالا نم امج نا دروو . ها ةحبس اًط.تناك اهنع هللا ىضر

 ما ودلا ىلع اهذدخا ببسنع لفسي هناف ( دينجلا) ةحسم مط تناك

 دنع ) يديس خيشلاك و:ىقرافا ال ما ىلا _ تليغو صب قب رط لاق

 نسحلا) انديسو (يخر لا فورعم ُ يدءدسمو ) ىناليجلا ردلقلا ا

 ترا معاد . لاق من م ” نامحرلا ميحرلا ح 23 ىف لاق : ( يرصبلا

 ِيى رصبلا نسملا ىلإ هأهمذم 2 ل وانع الساسم ثا دح نيل دحر

 يطوبسلا قاس دقو هصن ام : راطوالا لين ىف يادوذلا لاقو . ها

 ةلجنم وهو ةحبسلا لامتسا ى : ةحذملا هامس يذلا ءزجلا ي راش
 1 ججججججججججججو عججج
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 0006 م

 نم دحا نع لشن, لو هرخآ يف لاقو يواتْلا ىف عومجملا هباتك

 ناك لب ةحبسلاب ركذلا دع لاو ند « عنملا فاخلا نمالو فاسلا

 ها ًاهوركم كلذ نو ريالو اهب هنودعي مرثكأ

 يلحاسلالاق 6 ارو نوككي نا !ممظن ىف بحتسملاو [تاق]

 . امقيئاو قف

 رولا ىلع ظناخ ًاررو اهمظنت © تحبسلامعإ نم اذهاي دبالو

 رو ىلاعت هللا نإ : ثيدحل ًاررو نوك: نا بحتسا اماو لاقو

 داروالا ددع ظفح اهتءكح ىسدقملا فيرشلالاقو .رتولا بح

 تمرح ءايرلاو ءالخلل تلعجولف لاق ةرتفلا دنع اهحاص ريكذتو

 حالصلا نبال اك تمرح الف ءاليخال ريرح طيخىف تمظن ولو

 خيشلا لقو ها بذملا حرش ىف يوونلا هب :مزجو هبواتف ى

 زاوجلا ةلعا٠ رظناو هصنام : يناقرزلا ىلع هيشاوح ىف ىنوهرلا

 تازاجالا ةماحن هيلع سيق اكفحصملا ةءلحن ىلع اسايق مظعتلل له

 لوطي و ربصي ريرحلا طيخن وكل وأ اهتلحتب ناوجب لاق نم خط

 نفاس لا ةذاعتد ةترودام قودعت لوألا ليف اربغ نم نقكا

 زوجي, ال ىناثاا ىلعو رب رحلا ليداجمب اهوحنو عابرالا نيب لصفلا

 بهذلا نايضق اهبلع يول ذإ اميس الو يدنع ىهاظلا وه اذهو

 صاقو يبأن ب دعسثي دحف انل مدقت دق [تاق] خب ها ةضفلاوأ
 0 م ايل «# هو

 ددع) جدعت و.فعاضت ركذلا نا ى.حب رص ؤهام ةيفص ثردحو



 تول يحيحيحرح اي يحيح ييجي

 ممم مج ججمججمب جججججججعججتجج2ج 2222ج ججججر جججججججججججججججججججججرججججججججججججج ججججمجج جججججججججججم ممل

 يجي يح رح يح جر يح يح يجب يجرح يح يح يع ري يح يحب يي يح ا يي حج
 ياحب ا ا ا حل يع و يي حم

 هوك

 ىسف ىف ركذلا رركتب مل ناو هددع ىلع ركاذلا لاحأ ام

 ةدحاو رم لاق نأ نيثيدحلا نيذاه ىضثنم ىلع الثم لصحبف

 رركح نأ لصحب الام حيبيستلا ن م ءيث لك ددع هلا ناعم

 ِق هاننتك ام رظنا ددع ىلع ةلاحالا نودب امااو يلايل حييبستلا

 يلصلاا نأب باوجلا هي بغارلا لفافلا ميبنقب موس 0 اني

 9 باوصلال فداصم تاذلا ةمظعردق ةالضل

 هويوععمو

 هه ةبحسلابديلقتلا زاوج يف زهم-

 ركنا نمل ًافالخ ؛ ةهشالو عرشأ] هيف ةداضمال ام كلذو

 مهسقنأ ءارقفلا زيبع < ميرصتلا ةياغ كلذب حرصو ريصعلا ةبلط نم

 « ةسو هاير كلذ نأ اومعزو ٠ حييستلاب ديلقتلاو ةعقرملا سبلب

 دنع نورورغم مهن ؛ ٌيعنشو سانلا نع جراد ٍِي 0 راهظإ و

 اذه بستوالو“© ىنمولا لمس: نيف ةلرنس نب دلت نفااوا

 هلو5 ضقانو ' هلبج هدسح بلغ لق فستم فسع الإ راكن الا

 ةعل رشلا للدو ٠ مه حالصلا داقتعا عم سياشملا هتلعف امو  هلعف

 بعالتم هئيدب نعاط وأ سبغاشم الإ هراكنا غل زال“ مهفاني ال

 « تبرأ تاجرد العأ , ةيرقلا يف اوملب دقو كلذ ركني فيكو

 ليلدو . ًادهاش لقعلا هب نوكيام هللا ءاش نإ كلذ نم نيباسو
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 1 هيلا رف 2 لا هلم | كلذو ضمدل لكما

 هد "و دل

 0 جا

 ساتقاو ' طايتحالا هدو ىلع كلذ لامتسا اماف“ ادضاع هل ءرشلا

 يتح “ ليصفتلا نود ةلدبا ىلع « طاينتسالا قيرط نم ليلدلا

 دبالو « باتكلا نمنيننآيف دوجوُف * ليلدلا نم ارجو هلنأ رهظي

 يال اقل قوقل نم يحل لولا نيبني يك هحرش نم

 سانال امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج » ىلامت هلوق ىلو الا

 3 الإ هذه لالدتسالا هحو « دئالقلاو يدطلاو مارحلار يشلاو

 ظاقيالاو . نانتمالاو هيبنتلا هجو ىلع انيلعأ ىلاعتو ك رام طا نا

 نمانروما ليصافتب ملعلا وه لاق شا © ناسحالاو نكذتلاو

 اهحاحنو اهزوف نم 7 وخأ لام ريبخلاو ءاهحالصو اهداننف

 نفذ ' اهذافناو اهزارباو امودح دعإ نمو , اهداحبإو اهقلخ لبق

 , فئاظو مانالل فظو نا « تغباسلا ةمعنلاو , تغلابلا ايلا ةمكحلا

 لدع دانعلا اصمم معمم موه 3 فك :اذو 0 ا 1 نونا لل اماق 5 اهلمد

 عئاو ولا دوحو ادل مهلإ !١) رشلا لوصو نم م مهس رحنا و“ عفان ملا بلط

 ال ثيح نم ةدايع كلذ لج مث « دالبلا راطقأ يف هجوتلا دنع

 لمع “ داسفلا «تياوتظو رغلا يعاود ع سات 1| ىلإ قر طش

 وبا لاق ءاماوق مارحلا رهشلاو * اماوق قي اوف وك تبمكلا

 سانلل موقت روما ءاشالا ها لع قحلا دبع دمش

 ةنامأو ؛ ةبعرأل اماوق ثألملا لمح 66 مهمقانم ب بلط دنع نامالاب



 0مم ممم 0

 برعلا تناكف“ هاضتراو مذ هءرشو . هيلع مهضرحو لمذلا كلذ

 هنوذوب الف برات ريغ هناو : ةدايع َق هنأ اوواع امرهم اوأر ىم

 نمل انما ناكو ةدابع يف ىقئاس نا اوياع ًارعشم ايده وأر اذإو

 كيارب 2 اذإ لجحرلا ناكفذ كلذح هئالإلا لعد م هقوسإ

 اذإف مب انمآ ناكف ءايشالا نم هريغو رمسلا اهل نم قاعت ةدكم

 ىف منا كلذب ىلعيل مرحلا رجش نم قئاعت هترايزو ة.اكم نم عجر

 سنجل مدا وهو مار لا رهشلا لعح مْ هل انما كلذ ناكف الدابع

 بجحرو . مرحلاو . جملا وذو . ةدعقلا وذ . رهشأ ةمبرا ىه ذإ

 ناكف ديدحلا توص هنف عمسإ ال ناك هنال كلذ يدعو مصالا

 نم لك و برعلا سوفن ىف كلذ مظع مث سانلا عيملب انمآ هلوق

 رذميال هنا ىتح مهو-اق ىف كلذ نكمو برحلاورشلا لهأ وه

 ذهن ىلا.ت للا نم افوخ ائيش دله نا مارحاو جبحب سيلتم ريغ

 يف ) ةيناثلا تب الا امأ و]) نورسفملا الركذ وهن 3 هتنمضأ ىذلا

 مارحلا رهشلا الو هللا رئاعشاولحت ال اونم 1نيرذلا اهيأاي,» يلاعت هلوق

 عي وتم باطخاذه ةيطعنبالاق . «اناوضر»ىلإ «يدهلاال و

 نمىما ىف هللا دودح اودعتي ال نا نايعالا ىلع ضورفم نينموملا

 ىلاعت للا رعشأ اموهو ةريعش عج رئاعشلاو لاقةروكذملا رومالا

 غل ف ماع يدطلاو ملاعملا ضو ةعاطو و هذودح نم دح اهنا اب

 هنودلقت, سانلا ناك ام دئال َهلاو ةبرق ىدهأ ام ا 0 عاونأ ٠
 ظ22000ز0آ02/
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 دبات دع

 مهمججججججتجمتتم#

 ] تمرملا ىلع هيبنتلا ىف ةثلايمو ًاديكانو ةنم ىلاعت هركذو مه انمأ

 تيب نم ةيلهاجلا جرخ اذإ يف لجرلا ناك ةداتق لاق . ديلقتلا يف

 لاقو . ءوسب دحا هل ضرعني الف ةدالق رمسلا نم دلقت جملا ديرب

 جلا وح هي مرحلا نم اوجرخ اذإ سانلا ناك لب الريفو ةاطع

 نم مهنأ ىلع كلذ لديف هئال نمو مرملا رجش نم اودلقت م

 نع ىلاعت ماه كلذب تونمايف ىجاجح نم وا مرملا لهأ

 ] هده حرج نبا لاقو 5 يباعملا هذه نم ءىّشِل مرحن نه لالحتتسا

 و

 . لاقو مهلبس مهملع عطقت نا حاوملا نع اهف ىلاعت هللا ىهن ةيالا
 ممو ةيلهاجلا ىف سانال رومالا هذه ىلامت لا لعج سمج نب كيعس

 ها مالسالا ىف كلذ ددش مث ًاران نوفاخب. الو ةنج نوجر ال

 ىلع حضاو ليلد نينيألا نيتاه ريسفت نمانل جرختي [تلق]

 تمسي فواذدّلاو تاقرطلا ين .ةدامعلاو نيدلا لها زن زاوج

 مهسقنأ ىلع رشلا لبا نعد و.حوتسي ام لك نم ؛ تمالعو

 لاحت كلذب دصق نأ زود دقو ' ةمالسو ناما نم محلا وماو

 لهأ داسف رثك (او “ ةدايع هل وه نع فيكف . هداع هلامو هسنأ

 اوكرتف * ثلاعالا لاك قبر نم سانلا لج علخناو ؛ نامزلا

 نيدلا يف اودهزو . ةدايعلا ىلع انوعالوأ ةلمعتسم تناك ءايشالا
 20مم ظ2ظذظ2001010 0 ]ز ز]ز ]| ]| ز]|]ز|]|]|]ز]ز|]ز|ز]|]|]|]|]ز|ز]|ز|ز|ز]ز|ز]ز]ز]ز|]ز|ز]ز]ز|ز]ز زن ن1 جج2 ج2 ججج ج27 جججج جججج جت جججججججج
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 اركعستف مهنع نيدلا لهأ 03 . ةداهزلا لك ايندلا بلطإ

 ني ب ل حي ا يح 7” سيعرج يح يع يسيح يحي ا

 . ةعزملا دح ىلع صخرلا تلود فوقولاو . ةعدقلا ةقررطلاب
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 دنع مركذتجئاتت وه ساو تاتش ف مهجنيام اولمعتساف

 قاكملا, اهياعتم را هقرطلا ين رك ارث تالثلا

 نم اهنكمو ؛ ماوعلا سوفت يف رومالا هذه هللا مظع . ةقيقلاو

 , يزلا اذهب ايزتنم « ينبلاو رشلا لهأ نياع ىتف « مانالا بولق

 كلذب ممومظعو ةللاسم مطاومأو مهسقأذيس موملاس
 ال الجإ

 دضعل و ' ةمحرو هنم اصيصختو ؛ ةمعلو هللا نم المضف * ةمراكمو

 هركذ 6 مالسلا هيلع هلمف نم * ةنسلا ق دروام ءهانركذ ىذلا اذه

 ] رصحألا ال : مس و هل آو هيلع هللا ىلص ينلا نأ /ريغو قاحتسا نبا

 رم نب سيلهلا شي رق هيلا تئعب ةيبيدملا ماع ةكم لوخد نم

 هاءر الف شايحالا ديس ذئموي وهو ةنانك نب فانذم دنع نب

 تومظعي و نوطأتي موق نم لجر اذه لاق مالسلا هيلع ينلا

 يدلا سيلملا اءر ايذ هارب ىتح هبجو ىف يدها اوئمباف ةمرحلا

 نم الرابوا لكأ دقاءدئالق ىف يداولا ضرع نم هيلع ليسإ

 . جرف ءالؤره لثم دصي نا ىنيثي ام لاق هلحم نع سيلا لوط
 مط لاقق اءر ا( ًاماظعإ مالسلا هيلع يبنلا ىلإ لصإ مو شي. رق لإ

 ا كل ملعال يبارمعا لجر كنإف سلجا هل اولاقف كلذ

 ليواتلا سيلو . لاهحا هيلا قرطني ال لمف ليلد ةنسلا نم اذهف

 نم نمالا مب عقب ام لكح ذاختاا زاوج ىلع ليلد هيفو لاه هيف

 «يزلا عا 4 عيج نم مظعت هبفن وكي املك لامعتساو ينبلا لهأ
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 قةانيعلا رك ذيل فديو ناكل تم لمأللا نافأذلا ناشر كو

 اوزيمتإ يك .تناسيصلاو لضفلا لهال كلذ زاوج “ ريتعا ىت

22 

 0م عمم

 دعم

 وي ممم

 ةفملاب مهنيب نم اوفرعي و * ةمالعلاو ةمسلا كلتب رشلا لهأ نع

 تآرتلا ردن يف الر كف لمعتسا نم لك هدجب اذهو ؛ ةنايدلاو

 ؛ ةواشفلا لفقي هلق يدح نمالإ هدحجس الو , هلمأكو ميظعلا

 ىلاعت هلوق هيلع قيطنبف ميدع ريمف ةنسلاب هتلاهج مظع نهوهو

 انافض دقو « ميدق كنفإ اذه نولو_ةيسف دب اودتمب ١ ذإو »

 ىتلكاش ىلع لمعي لك »و ء اليصفتو ةلج كلذ ىف هاندروأ ٠

 ةرس ىف > نيففلا ماقتسا 52 3 اليبس ىدهأ وه نع لعأ م تحصي رو
22 

 1 هلاعتساو 3 هدومعم ىلإ هلصوت هه للك 2 هداقتعا عض 8 هيسوسدو

 دنع اميسال 0 هدب هد اهموزا ند هل حجرأ يقنع ىف ًيحسسلا

 لحم قنملا ذا برعلا ءارقف هلمشإ |_تحح .: تاقرطلا 0 يحوَتلا

 هاضربو هيج اميف نييلسملا عيمجو انلمعتسي ىلاعت للاف * تاراهطلا

 1 هأٍضقو لالضلاو عديلا لها ىلع ىابكص دقام أنئمصعلو

 مقيام ارث ك ذإ . ةحجار تاطاينتساو لاوقأو . ةحضاو ةلدأ هذهف

 يزلا اذهيف ءارقفلا فانصأ ىلع ريكنلا ءاهقفلا لهاجمو ةماعلا نم

 ءاهتف ركني فيكص ابيعاوف . يغلا نم دشرلا هيف اوربثعي 0:

 ١ وهن هبالإ كدابعلل بلاغلا ىف لصوت, الام ذا . ةناعالا هذه رصعلا

 ةاولملا ةقرألا 0 دحتا ٠ نم ىلع ريكالا اوددشي كى ةداع



 4 ١ 1ع تا
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 هذه ىف ربظ امم كلذ ريغو ' ةلالضو ةعدب هيشتلا نا عم ةدالق

 * رورغو لوضف وه امم ّمتزااو وهللاو بعللا نم ؛ روصعلا

 لد حالو اذ فرتقا ام هنأك * كلذ لعاف نع نيتكاس مامد

 لكس نس الما هلأ ةقدلا ترام تن اكل انعام ارزو

 ركانملا ند م وبلا دهاشي اممفو ٠ عاطتمسا ام ردق ىلع اهب دحاو

 © عازت امف سيلو ىوعدلا هذه ةح ىلع. ليلد
 نم عع عم م

 ناك" قضينلا
 ه4 رضاحلا رصعلا .اذه يف عاذو عاش امف زو

 | رجاز رجز الو ربكن ريغ نم معلاب هلراشي نمت يتح ىحللا قلحنم رهو

 تان قنةراكا و“ ومما هدام نيستا كلذ لاق ملي امأ

 لسمو هدنسم يف دمحأ مامالا جرخا ١54 « سوسحملا راكنا

 اهنع هللا يضر ةشناع ان الوم نع ىذمرتلاو ىءاسنلاو هحرتص ىف

 .ةرطفلا نم رشع لاق : مس و هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 ىراخيلل .ةياورد فو ١64 ثيدحلا ةيحللا ٌةفعإو براشلا صق

 ىمتللا اورفو لاق : :لسو هل 7و هيلع هللا ىلص هللالوسرنا

 نا «قاثيملاو دبعلا لهأ اي مولعمو ىحللا اوفوا ملل ةياود فو

 بابرأ كلذ ىلع صن !؟ « قالطالا ادل بوجولاب رعشي مالا

 اءالإ ءاهصقو اهقلح ىنمع كلذو . قاذحلا ءايعلا نم لوصالا

 ميمي بيبا ب
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 حرص كح ءاهض معو امرا اسال قيستما ايقعلاط

 سرفلا ةداع نم صقلا نا لاقو ىهتلا اولوا ثيذنا الع كلذن

 مامالا جرخاو 195 * اهئافعإب رماو كلذ نع ع راشلا ىهلاف

 للا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا يضر ةرب سه ىبا نع لسمو دأ

 ١١1 سودا اوفلاخ ىنحألا اوخراو براوشلا اوزجلاة:ملسو هيلع

 لوسر نا اهنع هللا ىذر رمع نبا نع ملسو ىراخبلا جرخاو

 اورفو نيكحرشملا اوفلاخ لاق : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مللا

 يف ينكجلا هللا بيبح دمحم خممشلا لاق . باوشلا وفحأو ىحالا

 دح دقو بصل أم : ملسمو ىراخسلا ميلع قفكا اهنف مهنلا تق

 بسنالاو نيتضبقلاب مهضعبو ةضبقلاب ّثيحللا لوسط مهضعب
 تالانملا نم ًادج اهليوطت تال ةضبقلا ىلع ديزتال اهنوك

 بحبو ىوادتلاك رذعلالا لجرأل زوجب ال ذإ اهقلح اهنم حبقأو ئ

 تيحألا ع ةقفنعلاو براشلا جو ةيمل اِطتتبن اذإ ةأرملا ىلع ٠

 ىن داهش درو بدؤي اهقلح دمعت نم نأ ليلخ ىلع رسيملا فو

 : يلودقب ليلخ رصتخ يتءارق نمزيف كلذ تمظن دقو

 .هتقفنع عم دمتعا ىذلا ىلع © ىتيحل قلح لجرال منع

 بختي, ايف ةأرملا ىلغ كاذ © بجوو وادتك رذملالإ

 ركذاف اميمج 'ىنغملا اذ ركذ © ركذام كح براشلاي ملا و

 دزو دمعلا ىوذ بنذاتو هب © درت ةداهشلا رسيملا فو



 ال

 نش رخاقإل و ةيل لا ضعبل ةيوم تلا ةها ركلابل و عذملالباةمولاق

 4ج رضاع ىضاقلل يي رابلا متتف يف رويح نبا هيسأ دق و ةيعفاشلا ند

 لهأ نم ًاريثك نا ىتح ةيقرشملا دالبلا ىف !هتاحب ىولبلا تمءاملو هللا

 غلي اهتلح جدايتعال هنم ةماعلا كح نمافوخ الر يغ هيفدلق ةنايدلا

 ىح اهقلح زاوج هيلع 4 خا لضأ نع ثحبلا مباع تثحم مهف نع

 هتنارجأف قافتاب مرحلا باكترانع ةحودنم لضاف ال نو

 نبرثكالا لوق ىف لمفا ّمغيص نا ىو ةيلصالا ةدعاقلا ىلع

 بوجولاو بدنلا نيب كوتشما ردقلل ليقو بدنا ليقو بوجؤلإ

 نإو ٍتوجوأل ىهف نآَرقلا يف ىلاعت للا نمتناك نإف ليصفتلاب ليقو
 : ةياور هي ثيدحلا يف 6 مالسلاو ةالصلا هليعينلا نم تناك

 لاوقالا هذه ىلإ راشا دقو . بدنلل ىهف اوفءاّدباورو اورفوا

 : ملوقب لوصالا ملع يف دوعصلا يتارم بحاص لسفا ةيص ىف

 فوبلطألا لا تالا لوقو 87 ترذنولا يكآلا ئذل لكتاو

 بذنال ىتاسرا نم رماو ©. برلا رما بو_حوأل ليقو

 نع القت ةلاسرلا ىلع هتيشاح يف باطملا لاق .:هظفلب هنم ىبتنا

 - دسملا نم لاقاعإ ةصئام : دسإلا نم فنصلا لوق ادل ىجايلا

 ٠ باطحلال:ةها ةعدب اهقلخ ناف ةيحللاو هال نيش رد اراك

 . هلعاف بدؤيو كلام لاق“ ةلثم وهو ةعدب اهنا مضاوف ةيحللا اما

 : ا 00 تانك لبق لصف يف يلزرملا لاق



 باكتراو تنسلا:فالخ كلذو مال نوقلحي نيذذلا م و.ةئيس

 ناوالإ ةلاسرلا ىلع سوسجح نم ها ةيعرش الرو رض ريغل ةعدبلا

 ' ىلاعفأو هلاوقأ هي ملسو هلآو ميلع للا لص لوسرلا ةمباتم

 هلاح ىف ديعلل ابك تا ريخلا لضأ “ هلا ايي راس ىف هب ءادتقالاو

 تاثدخلا عدبلا باكتراو ملسو هيلع هللا ىلص هتفلاختو , هل و

 ممريغو رصعلا ءاهتف ى رب اذه عمو “ تارضملاو رشلا عينج لصأ

 عرشلا هيف ةداضمال امبفالإ نوملكت, ال « ريبغتلا نع نيتكحاس

 نم هللا ركحذ ىلع ةناعا كلذ يف نأ عم « ريقفلا ةحبس ديلقتك

 رصعلا هذه هي ًاضيأ عاش امو ؛ربدكتلا نم متيو.ط ترهط

 الو ؛ رحازالو ريغم ريغ نم داوسلاب ىحللا بضخ . ضاخلا

 داق ةذبال < هيضترنو هللا بحب انف ناك اذإ اع كلذ دسقتل

 بيشلا يضخ باحتساةي درو دق لؤقنف ءهيومتلاو عنصتلاك

 اهنم ؛ ةريهشال يشك رابخاو راثآو ' ةحبض ثد داحأ سغتو

 نم دوواد وباو يءاسنلاو ملبدسم و::ىراخبلا مح رخاام

 هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امهنع هللا ىذر سابع نبا ثيدح

 اذ وةلاخف توغبصيال ىراصنلاو درهلا نا لاق : ملسم و

 لاق: سو هلآو هياع للا ىلص هللا لوسر نا يذمرتلا جرخاو
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 نسحا نإ

 ثيدأ

 امديفو ادوحوتةلملا عم دودي ميلا نا ؛ 1 ريمالوق
 لجالو :

 - ةهلال

 ىضر زذ ىلأ ثد.دح نم هحام نباو يءاسنلاو هنسحو يدمر لاو

 سحأ نا لاق : ملسو هلآو هيلع هللا لص لل لوسر نا هنع هَل

 حالا نم كلذ ريغ ىلإ 9

 باضحلايف نيمياتلا و ةبادصلا نم اصلا فاسلا فلتخا دق [تاق]

 لاو ءانملايشلا اذه هب ريغ ام

 نورذا '1لاقو ' « هلمفن م لصلا باسط ك ر مهضعل لاقف ' هساحو

 كلائه ثيداحالا ضراعت نم ترث ال ؛ هكر نم لضفا باضحلا

 ثيداحالل ممكل او ءانملاب نيعباتااو ةباحصلا نم ةعاج بضخو

 ذيع اوفشتر 0 داوسلاب ةعاج يضخو « كلذ يف ةدراولا

 امسح ءاسنلا نا س> تمم الالو عنصتلاال ءدامجلا ىف ةيغر هلنإ كلذ

 نآلا هيلع نحن ام فالخب ' داهتحالا ةعا ع نه ضعبلا كلذب الدبق

 عذصتلا كلذب اندوضقمو « ةدساف يني داوسلاب بضخلا نم

 لوصالا ةعأ لاق دقو ؛هاضر.و للا هبح سعال ال نأ انيكتانألاو

 داوسلاب بضحلا افلا نم. فاسو مدقت ام اتيلع ركسيال كلذ

 تدرو بضخلا بايحتسا ثب احأ نا ىلع ؛ فاسلا ضع هلمعتسا

 باب 0 ادل موعمو ' و ' ةحرصم داوسلا بانتجاب اهريغو . ةقلطم

 ' لوقنملا ضراعت ادل دسقملا ىلع لمح, قلطملا نا لوصالا

 هجرخأ ام 151 داوسلاب ينضحلا يغن ىلع ةلادلا ثيداحالا نمو

 ي..جام نباو يءاسنلاو دوواد وداو مْ ديف ول دمحأ مام ماالإ



 ظ
 لوسر نا مهتفلا مو ةفاخ نأ ءى 5-5 لاق ٠ لا دبع نب راج نع

 لوسشر لاهو : ة ل هلو تاكو لو هز 7و هيلع هللا لص لل

 لريغتلف هئاسن ضعب ىلا هب اويهذا مس مل 7و ميلع هللا لص للا

 بضحلا مب مني رحت ىلع تي دحلا اذه لمح دقو داوسلا هوءنجو ءىشب

 هححصو يرونلا ىتلادعو ىتماما ىلع.عمجلا ' ىبوصو داوسلاب

 لمح نم« ةيمهذملا لاوقالا ضعب عضوملا اذه ىف انماما فش الو

 رئامض هيلع توطناام ةظحالمل * ةيهيزنتلا ةهاركلا ىلع يمهنلا

 ١+١ ,ةنمزالا هذه لهأ ادل دسافلا ضرغلا نم ؛ ةدقالا

 95 ئضر سابسع نبا ثيدح نم يءاسنلاو دوواد وبا جرخاو

 نويضخي موق 5 لاق : ملسو هلآو هيلع للا لص هللا لوسر نااهنع

 ١18 ةنجللا مير نوحب ريال مالا لصاوك داوسلاب نامزلا رخآف

 نإ كيدح نيملا تأت 0 اع ىلا نباو يناريطلا جرخاو

 : ٍلسو هلآو هيلع هللا ص لل لوسر نا هنع هللا ىضر ءادردلا

 يفف [تلق] ةمايقلا موب, هبجو ا دوس داوسلاب بضخ نم لاق

 دهعال * ّييلكلاب داوسلاب بضحلا نم غيلب ريذحت ثيدحلا اذه

 ةيلعلاب رعشم فصولا ىلع محلا بير : نا ؛ ةيلوصالا دعاولا نم

 رضبلا لها نم هيف فلتخي الف ' فناآلا عقاو هلك اذه ناوالا

 امو 'ناسن الا ينب نم ةلءورملاو ةريصبلا لهأ ٍهاضر. الو « نانثا

 “ ةب رصملا ةيسشلا لهأ هداتعأ | م“ةيلبلا ىولبلا هبت معو عاذ و 3
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5000 

 .ٌييداعلاب 6-5 ل 1 ةنسلاال مهسؤءر طسو عزقلا .مذاخلا نم

 عنملاب , كلذ مكضح يف ثيدحلا ّدعأ فلتخا دقو « ةيدزولا

 رشعم اندنع مولغمو “ كلانه مدنع طوسبم وه ايسح ةهاركلاو

 فاخ الب مهنم وهف موب هبشن نم نا  قالطالا ادل لوسرلا ةما

 ٠ ١35 ىقطنو يعي رشلا ردص كلذب حصفأ امسح ؛ قاقشالو

 للا ىذر رمع نبا نع كردتسملا ىف ماحلاو دوواد وبا جرخا

 موب هبشنا نم لاق : ملسو هلآو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ اهنع

 هيلع هللا لص هللا لور ثنا ىذمرتلا جرخاو 116 مهنم وهف

 . عقلا نأ ءافخالو انريغب ميشن نمانم سيل لاق : ملسو هلآو

 تيلهالا دقفل ةنسلاب ءادتقالا ىلعاف نم ليق.الو « هبشن ضح

 ٠ سوسج خيشلا لاق . اذلو ءالدلب لهأ فرع نع هجورخلو ء هيف

 ينلا كرت نا رودهججلا مهف مصنام : ةيذمرتلا لئامثلا حرش ف

 . ناك كلذ ناللب ةنسلا لج الن كي. مل قلحال ملسو هيلع هللا ىلص

 . ىلع لميلف كلذ فالخب هنررع ناكح امو مهفرسعو هموق داع

 . اميل ةلاسزلا ىلع متيشاح ف يروهجالا يلع خيشلا: لاق . هف رع

 ' قالخال نب ًايلاغ مويلا رعششلا سبح اغإ اهيلع ةتيشاحفف باطحلإ
 ' ىلمفي نم ليلقو.دساف ضرغل وأ ملعلا لهأ نم سيل نم وأ هل

 . هنم ها ركذ نع هنشتلا مدمل ىلوأ قالا تروكيف ةنسلل ًاءابتا

 . ١15 عزقلا لامتسا نع يعنلا ىلع ةلادلا ثيداحالا نمو هظفلب



 ايميض بنل .حعيمجججج ومع روي رعلبعع

 ةس ا ا/؟

 اهنع هللا ىضر نم نبأ نع عفت نع ماسمو يراخيلا هد أ م

 ليقف . عزقلا نع : ملسو هلآو هيلع للا ىلص هللا لوسر ىعهن لاق

 تناو تلاق كر يغملا ىخا ىلت دك هنع هللا ىذر كلام نب سلا ىلع

 جرخاو ١ 5/ دوولا ير اذه نإ اهوصق وا نيذه اوقلحا لاقو

 ىضر رمع نبا نع هححصو يءاسنلاو دوواد وباو دمحأ مامالا

 قل اوف اءر : مسد هلآو هيلع ا ص ّل لوسر فا اهنع

 هرذ وا هلك هقلحا لاقو كلذ نع ماهنف هبضعل كرو هسار ضعإ

 قيرط مزالو ' هيبنل ةفلالا بجوي امع ضرما نم لقاغلاف هلك

 هذه هي عاشو معام ك رو . هلااعفاو هلاوقا رئاس ىف ّتعباتملا

 دل » . رداقلا كلاما ىلاعت هللا لوق اردتم . ركانملا نم ةنمزالا .

 هانلمعو هانلبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نع حصص اف « رخآلا
 جرخاو اكمل هانكرتو هانددر.نيلظاملا لمع نمالدعل ثدح امو

 للا لوسر لاق : تلاق اهنع للا ىضر ةشّناع نع ملسمو يراخبلا

 هنم سيل ام اذه ان ماي ثدحا نم ملسو هلآو هيلع للا ىلص

 ؤ
 ا

 :نببجججججل جججعبججججت



 ميلا ٠ ليبح الا دع

 هي ءاج ام ركذ ىف ةداعسلاب نيياسملا عيمجبو انل هللا مح

 ملسو هل آو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا نم راثك الا
 ىطرُقلا نوحرف نبا لاق اك مس و هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ىفو

 ةعافش ةيناثلاو “ رابجلا كلالا الص نهادحإ . تامارك رشع الريغو

 ةفاام ةعبارلاو , ماركلا ةكئالملاب ءادتقالا ةثلاثلاو « راتْخلا يبنلا

 ةسداسلاو ءرازوالاو اياطخلا وح ةسماخلاو “ رافكلاو نيقفاذملا

 ,مهاودظلا ريونت تعباسلاو ء راطوالاو جملا وحلا ءاضق ىلع نوع

 لوخد ّيعساتلاو ءراوملا راد نم ةثاحنلا ةنما_كلاو ؛ رارسألاو

 ثيللا وبا لافو ها ء رافتلا محرلا مالس لرشاملاو ' رارقلا راذ

 للا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا نأ فردت نأ كفرا اذإ يتدنقرمسلا

 نإ» ةبآلا هذه رظناف تادايعلا رئاس نم لضفأ لس و هل آو هيلع

 هيله اواص اوئمآ نيذلا اهأ اي ءىبنلا لع نولصإ هتكئالمو للا

 هاد لهو تادانلا رئت هداف لاعت كا وساق ملت" اولي
 ناب نيم ولا أ م ىيلع ةالصلاب كل الملا ع و ل و ةسفنب 22020200 م من نتن ب م00 - - ---111-1-1 11 + + + + + 1 111||-م-س-س سن ن]أ نجأزؤزذأزنأ نجا

 ىبنأا اذه ىلع تالضملاب هتاقوأ نمعي نا لقاعلا ىلعذ ها هيلع اولصي

 عاونأ نم « بولطملا ليصحت ىف هتنمزا قرغتسي ناو * بومحما ارح يحاور سيح يحرج ينحرف
 ٍْ دلو اجا ع. توركلاو نازحالاو مومطلا فشكو تارسملا

00 
 راو يحس يحي يح ايي
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 يا يااا ياخور يلي يلا ايجي ل ابحي يحاياب رب احا حاحا و حو يايا حو رحاب يعاب يحدا

 مسوةيلع هللا ىلص ههاجب لسوتي ناو ' بوغرألا ظالاب رفظيإ ىتح

 راثكالا يف سيغرتلاب دييقتلا اذهتمتخ اذلو '؛ بويغلا مالع ىلإ

 ةعالا قدح ا هرج“ وروعأ نلكلا را جرف مياستااو ةالصلا نم

 اهنم ةريهش ةريثك كلذ يف ثرداحالا لاوقأف * نيردلا ةداعسو

 نباو ىدمرتلاو يءاسنلاو دوواد وباو مدع نا اما

 ص لل لوسر نا هنع للا ىر ةرب سه ىزا نع هد ىف نابح

 هللا ىلص لدحاو الالص يلع ىلص نم لاق : ملسو ىل آو هياع هللا

 ةدحاو الرم ىلع ىلص نم ىذمرتلا ظافلا ضعب ىو . ًارشع هيلع

 ىضر كلام نبا سنا نعو 17١ تانسح رشعابب هللا بتك

 هدنع تركذ نم لاق : ٍلسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هنع هلا

 ينو ١0١ ًارشع هيلع هللا ىلص ةلرم يلع ىلص نمو يلع لصيلف

 تاولص رشع هيلع هللا ىلص ةةدحاو الص يلع ىلص نم ةيباور

 مامالا هجرخا تاجرد رشع اهب هءفرو تائيس رشع اهب هنع طحو

 - ظفلو ١7١ هح. ىف فالح نباو هل ظفللاو يءاسنلاو دمحا

 يلع ىلص نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : مالا

 تائطخ رشع هنع طحو تولص رشع 5 لل ىلص ةدحاو

 لص هللا لوسر لاق :طسوالاو ريغصلايف ىناربطلا ظفلو 107

 ًارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو المص يلع ىلص نم مسو هلآو هيلع

 ع ةئام يلع 0 نمو ةئام هيلع ا للص ًارشع يلع ص نمهو

 200زؤ020ؤ0102آآ جلا

 1221-11-22101002 2222277277 2ج ججج ججج 2 حج حجج جم خب

 يلي يقلي يايا يف با يا يبي يلع يبي يا يل يف يح أ
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 تن ا دك

 يايا

 00 كك رانلا نم ةءارمو قافنلا نم ةءارب هيليع نيب هل للا

 لاقو مكاحلا و دمحا مامالا جرخاو 14 ءادهشلا عم ةمايقلا 2

 لاق «, هنع َّا ىضر فوع نب تلاحرألا درع نع دانسالا 58

 لخد ىتح بتم اف ملسو هلآو هيلع هل ص 5 لوسر جرخ

 نوكي نأ تيشخ وا تفخ ىتح دوجسلا لا 0000

 كلام لاذ يبا ةرذ رظلا تنك لآ هضيق وا هافوت دق للا

 الا لاق ليربج نإ لاقق لاق هل كلذ تركذف لاق نامحرلا ديعاب

 نمو هيلع تيلص كيلع ىلص نم لوش لجو زعّهللا نا كرسي

 اا ًاركش 2 هلل تدحسف تاور يف داز هيلع تاس كيلع ملس

 تراه عووا ولا نعالاازفلا تاتك ع مصاع ىبا نبا جرخاو

 ن٠ لاق ؛ ملسو هلآو هيلع هللا للص للا لوسصر نا هنء للا ىضر

 رع اهب هنع ىحو تانس> رشع هل ىللا نك ارو السم يلع ىلص

 ١71 باقر رشع لدع هل نكو تادرد رش.» اهب همقرو تائيس

 نب ورمم نب هللا دنع نع يءاسنلاو دوواد وباو ملم جرخاو

 : مل و هلآو هيلع هللا ىلص ىننلا عم هنا اهنع هللا ىضر صاعلا

 ىناق ىلع اولص مث لوش ٠١ لثم اولوقن نذؤملا مهمس اذإ لوش

 .اهنإف ةليسواا يل اولس مث ًارشع هيلع هللا ىلص ةالص يلع ىلص نم
 تموكا نأ اوجرأو هللا دايع نم ديعل الإ يفينت ال ةنجلا ىف ةلزنم

 جوخاو ١ا/اب ٌتعافش )| هيلع تاح ةل هسولا َّا لأ 1 ةرهانأ



 بجججح جوخ مج جع مرر مم يريم

 ةذمضمضصض ممل رب ب حاملا

 0 ى ىناريطلا جرخاو 185 يفلبت مكحت الص نافذ يلع

 ىر ىصاعلا نب ورم نب هللا دبع نع نسح دانساب دمحأ مامالا

 ةدحاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يننلا ىلع ىلص نم لاق : هنع هللا

 دمحا مامالا ججرخاو 178 ةالص نيعيس ل و هيلع هللا لص
 حبصأ لاق : هنع هللا ىضر ىراصنالا ةحلط ي نأ يءاسنلاو

 يف ىرب سفنلا بيط ًاموي ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىرب سفنلا بيط مويلا تحبصأ هللا لوسراب اولاق رشبلا ههجو

 ىلص نم لاقق يبر نم رتنآ يناتأ لجأ لاق . رشبلا كبجو غي

 يدع اهو“ تاني شعاب هل هلا ستك ظالض كتنا نحكي

 ١/9 اهلثم ىيلع درو تاجرد رشع هل عفرو « تائيس رشع

 هللا لوسر لاق : لاق منع للا ىضر سنا نع يناربطلا جرخاو

 ينانأ ينإف ةممألا موي ىلع ةالصلا اورثكأ سو 1 هيلع للا ىلص
 يلصي لم ضرالا ىلعام لاقف لجو زع هبد نع انأو ليربج

 ١.١ ًارشع ميلع يتكحئالمو انأ تيلصالإ ةدحاو ةرم كيلع

 هلا يضر دوعسم نبا نع هحيتص ىف نامح نباو يءاسنلا جرخأو

 نك ل نإ لاق: لسو هل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر نا اههنع

 عي يناربطلا جرخاو اما مالسلا يما نع ء ينوغلس ن :يحايس

 ب لل يدر يلع ْن نسملا انكيسم ع نع نسح دائسأب ١ نع ىكصلا 1

 اوايقت منك اح لاق : لس هلاءو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

<2 

 2/2/2227 7777ج ج22 ججججج حجج :ججج جججج ج7:

 نايات ني يبي: 27022272 2-2-0
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 لوسرلاق : لاق هنع للاى ضر كلام نبا سنا نع هب سابال دانسإب

 تيلصو هن المص ينتغلب يلع ىلص نم ملسو هلاءو ىدلع هللا ىلص هللا

 َج ضار" تاق رفع كلذ قرشا هللا: نتتاكو هلع

 لوسر نا هنع هللا يضر الرب سه يبا نع دوواد وباو دمحا مامالا

 ىللا در الإ يلع مسي دحا نمام لاق : ملسو ل آو هيلع هللا ىلص

 وباو دازباا جرخاو ١84 مال_سلا ميلع درا ىتح يحور يل

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رسا» نب رامع نع خمبشلا

 ءامسا هللا هاطعأ اكلم ىربقب لك و هللا نإ لسو هل 7و هيلع هللا

 ماو همساب ينفلبالإ ةمايقلا موي ىلإ دحأ يلع يلصي الف قئالخلا

 يذمرتلا جرخاو ١86 كيلع ىلص دق نالف نب نالف اذه ىببأ

 ىممزأا بو.ةعإ نب ىسوم ةباور نم |ه)5 هحيخ يف ناح نباو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اهتع هللا ىطر دوعسم نبا نع

 ةالص يلع مرثك أ ةمايقلا موي, يب سانلا ىلوأ نا لاق : سو

 هجام نباو ةبيش يبا نب رككب وباو دما مامالا جرخاو 5

 نع ٌمعيبر نب ماع نب هللا دنع نع هللا دبع نب مداع 3 مهلك

 ىلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمس لاق . هنع هللا يضر هيبأ

 ىلصت ةكئالملا لزت مل ةالص ىلع ىلص نم لوقيو بطخب سو

 جرخا و ا١ما/ رنكبل وا كلذ نم درع لاقيلف ىلع ىلص ام هيلع

 نا نع هددكو ملاحلاو هديدكو هاسحو ىدمرتلاو دعا مامالا

 همهم ضفضضمسشل



 يح محجيجج بع عجعه

 م اء دس

 هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق . ةنعهللا ىذر بعك نع

 هللا اوركحذا ىلثلا اهبأاي لاقف ماق ىلوللا عبر بهذ اذإ : سو

 هيف اع توملا ءاج هيف اع توملا ءاج ةفدارلا اهعبتت ةفجارلا تءاج

 لمجا عب ةالصلا رثكا ىنا هللا لوسراي تلف بسمك نب يبا لاق

 نإو تئش ام لاق عبرلا تلق لاق ثئش ام لاق ىتالص نم كل

 ريخ تدز ناو تئشام لاق ثاثأأ تلق لاق كل ريخ وهف تدز

 لعجا لاق كل رنخ وهف تدز ناو تقشام لاق فصنلا تاق كل

 ىو 1م كينذ كل رفغيو كنه ىنك ًاذإ لاق اهلك يتالص كل
 تلءج نإ تيارأ هللا لوسرا» لجر لاق : لاق دمحأ مامالل ةياور

 كمهأ ام 0 كرام هللا كيفككي ًاذإ لاق . كيلع اهلك يتالص

 سا نوعا نوي وسفك وأ جرخاو كنرخاو كاد نم

 نم لاق : ملسو هلاءو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نا هتعدللا ىضر

 ّينللا نم الدعتم ىر ىتح تعمل الس فل موا ةَح يلع ىلص

 فتزا هنع هللا ىذر لهاك أ 5 مصاع ينأ نبا جرخاو او٠

 ىلص نم لهاك ابأاب لق : لسو .ىلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ًاةوش وا ًابح تارمم ثالث ةليل لكو تارمم ثالث موي, لك يلع

 ١53١ مويلا كلذو ةليللا كلت" هبونذ هل رفغي نا ىلع ًاقح ناك يلإ

 7 منيل ينُأ نع جارد قرط نم هحيمحص ىف ناب نبا جرخاو

 يلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبا
 1 يبجي دع روب مييعم دوحه عحجحججلت
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 411011 لنهر عر مح وطعن ح مموج جوا

 لكيلف ةقدص هدنع ن 00 لحجر اعا لاق : مسو هلاوو

 ن.ئهوملا ىلع لصو كلوسرو كديع (دمحخ) ىلع ىلص ممللا هّنا ءدؤ

 نموملا عبشيال لاقو الاكز اهنإف تالسملاو نيياسملاو تانموملاو

 ىجام نبا جرخاو 7 ل 00 ناي م

 لصّلا لوس نا تنعش ىضر ءادردلا ى نع ديح دانسأب

 هنإف ةمأبا موز يلع ةالصلا نم اورثكأ لاق : 0 هل آو هيلع لا

 ضع الإ ىلع ىلصا نل ًادح اناو تكئالملا ددهشت دوهشم

 سلا نإ لاق توملا دمبو تلق لاق اهنم غرفي ىتح مث الص يل

 ١س مالسلا م ملع ءايبث الاداسحأ لكات نا ضرالا ىلع مرح

 ترا هتعمل ىضر.ةماما ىبا نع نسح دائسأب يقيببلا 2 ل و

 ةالصلا ن م يلع او رثكأ لاق : سو هلاءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نف تعج موي لك هي يلع ضرعت يتما ةالص نإذ ةمّلا مد ْ

 جرخاو 4 ةلزنم يم مهبرقأ ناك ةالص ىلع رم :.تصأ ناك

 بحي يف تابح نباو هجام نباو دوواد وباو دسمحا مامالا

 هللا لوسر نا هنع للا ىضر سوا نب سوا نع هحتضو مكاحلاو

 ةسقلا موي مايا لضفا نم لاق : ملسو هل آو هيلع هللا ىلص

 ىلعاو شكاف ةفمصلا هيفو ةذفتلا هيفو ضيق هيو مدا ١ قل هيف

 هللا لو سراب اولاق ىلع ةضو ريم ع د الص تناق هيف الالصلا ن

 هللا نا لاَقق تيلب ينمي تمرا دقو كيلع انت الص ضرعت في 7 1
 ب جم جج مجرم معجم ممم ممم ممم مم مممملا



 تمدرا هلوق ءايبنالا داسحا لكات نا ضرالا ىلع مرح لجو زع

 رسكو ةزمطا مغ يورو ميلا نوض سوارا ةزمطا م 37

 سابع نبانع طسوالاو ريبكلا ف ىناربطلا جرخاو “١9 آلا

 نم لاق : ملسو هلآو هيلع ىلص هللا لوسر نا اهتع هلل ىضر

 فلا ايتاك نيعيس بعتا هلها وهام ( ًادمح ) انع هللا ىزج لاق

 هنع هللا ىضر كلامنبا سنا نع ىلعي وبا جرخاو لا حابص

 نيباحتم نب دمع نمام لاق : ماس وهلآو هيلع ىلص هللا لوصر نا

 هلاءو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع نايلصي و هيحاص اهدحا ليقتسإ

 رخأت امو امهنم مدقتام عب ونذ اطل رفنل ىتح اقرفتي ملالا ملسو

 ديناساب طسوالاو ريكحلا ىف يباريطلاو رازبلا جرخاو 90

 لوو نأ منقل ىضر ىراصنالا تبان نب عفيور نع نسح

 (دم) ىلع لص مهللا لاق نم لاق : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 ١5 يتءافش هل تبجو ةمايقلا موي كدنع برقا دمقملا هلزنأو

 دافور ةودشم نا نق نييك هانا اهو قام ةحام لل جرخاو

 ماس و هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ميل اذإ لاق . اهنع

 لة ميلع ضرعي كلذ لعل توردتال عنإف ثالصلا اونسحأت

 كن اكر وكت+روكتاولص لعجا مهللا اوأوق لاةانيامف هل اولوُعد

 كدي( در ىوبللا مانو وقل مامو نيلسرلا يدش ىلع
 اماه« هثمبأ مهللا ةمحرلا لوسرو ريخلا دئاقو ريملا مامإ كلوسرو



 1 1 ز- -ملإ

 (دمخ) ىلع 0 مهلا وتلا نولو الا 4ب هطبغل ًادومت ]

 كنإ مهاربا ل1 لع مهاربا ىلع تيلص اك( دمت) لآ ىلعو

 ىلع تكراب 5 ( دم ) لاء ىلعو ( دم ) ىلع كراب مهللا دبه ديمح
 ينارهطلا جرخاو ١55 ديجت ديمح كنإ ميهاربا لاع لعو مهاربا

 فودقوملاو مهضعب بمفرو ةاقث هتاورو افوقوم طسوالاةي

 يلصي ىت> بوجع ءاعد لك لاق . هنع هللا يضر يلع نع معصأ

 يبا نع يذمرتلا هاورو ملل و مل آو هيلع هللا ىلص ( دمم) ىلع

 افوقوم باطلا نب رمت نع بيسملا نب ديعس نع يدسالا رق

 :؛يث هنم دعصإال ضرالاو ءامسلا نيب فوقوم ءاعدلا ثلا لاق

 ] جرخاو ( 7٠١ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كيبن ىلع ىلصي ىتح
 : لاق هنع هللا يضر ربع نب بعك نع دانسالا مسيح لاقو ملاحلا

 النار طل اوويوخأ سو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 املف نيماء لاق ةيناثلا ةجردلا ىتترا الف نيماء لاق ةجرد قدا

 امنعمس دل هللا لوساب انلق لزن ايلف نيمآ لاق ةثلاثلا ةحردلا قرا

 لاف يل ضرمع ليرربج نا لاق . هعمسن انكام اشيش مويلا كنم
 0 - 007 5 5 ٠

 لاق ٌيساقلا تمفر الف نيمأ تلق نجإ ل ناضمر كردا ند لعل

 محمر 2722ج 272 222ج7ج2ج222جج برجر ج جم ج جر 7جججججججججججججججج جمجج7ججججججج ججججججججججججج جججججججججعجج

 تبف ر الف نيمأع تأقف كيلع لص مف "دنع ت رححذ نم لعل

 لالاخدب مف اهدحا وا هدنع ربكلا هبوبأ كردأ نم كعل لاق ةئلاثلا

 نسحلا نب كلام نع هجرت ف نادح ندا هاورو نما تلق ةنملا

 دىوجوخ جوع جبععجل
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 نع يناريطلاو رازملاو هدو نع ةيبأ نغ كثارغوذلا نا كلام نبا

 نباو نع زخ نبا جرخاو ٠١1١" ةيراقتم ظافلأ ثراحلا نب لا دبع

 كتياةنع يضر الر سه يأ نع هل ظفللاو هحيص ىف نابح

 نيماء نيما« لاق ريثملا دعص : ملسو هلآآَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نيماءنيما٠ نيما تلف رينملات دعص كننإ هللا لو.را لبق . نيماع

 ناضمر رهش كردأ نم لاقف ينات | مالسلا ميلع ليربج نا لاف

 نمو نماء تاقف نيماع لق هللا «دمبأف رانلا لخدف مل رفذي ف

 للا هدعباف رانلا لخدف تاف اهرس ملف اهدحا وا هيوبا كردا

 تانك لوا لف هدنع تركذ نمو نيماء تلّقف نيما لق

 يذم رثلا ج رخاو : ”٠ نيماوتلةف نيماء لق ّا هدعلأف رانلا لخدف

 هللا لوسر نا ًاضيأ ةرب سه يلا نع سي سغ نسح ثيدح لاقو

 ملف هدنع تركذ لجر فنا مغر لاق : لسو هلآو هيلع هللا لص

 نأ لبق خاسلا مث ناضمر هيلع لخد لجرفتا مفرو يلعلصي

 هالخدي ملذ كلا ةلاونا دنع كزدأ لج انا مغرو هل رف

 وهو ماغرلاب قصصا يا ةمجمملا نيغلا رسككب ( مغر هلوق) ةنجلا

 هانممو نيذلا حتتفب وه يبا سعالا نبا لاقو . اناوهو الذ بارتلا

 مكاملاو هحيص يف نابح نباو'يءاسنلا جرخاو ٠١ ها لذ

 ثيدحلاقو بلاط يبأ نب ىلع هدنس ىف دازو يذمرتلا هححصو

 هللا ىلص ىنلا نع ةنع لا ىكر نيسح نع بن ىغ عسي نسح

 مججججججججججج حجج ج27
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 مججومورو مجم مج جنمت جن تت ج جج ج جم جح حجج ج جت ججحجب

 ججججمج لا ههجججججمجوججج2 ج22 جججججججججججججججججمججج وجع جججججججججججججعيجججج جوع عجججمجتل

 اهدممممجل

 ذم ملش
 يجححم ىلإ

 4 يلع يلصإ لف هدنعت ركذ نم لخيلا لاق: ملسو هلآو هيلع

 ّا ىكر رذ يبأ نع ةالصلا باتك ىف مصاع يبأ نبا جرخاو

 ميلع هللا ىلص هللا لوسر تيتتأف موي, تاذ تجرخ لاق . هنع

 0 كربخا الأ لاق : سو هلآو

 م6٠ سانلا لخبأ كلذف يلع لاصي لف هدنع عوكذ قلك

 لاق : لاق امنع هيلا يضر يلع نب نيسح نع يناربطلا جرخاو

 ةالصلا ءىطخف 5 مسد هاو هيلع للا ىلص َّلا لوسر

 نه د نع وعدا اذهىورو ةزملا قدرط ”ىطخ ىلع

 : صيشأ وهو الرمغو ةيفنحلا

 اهباوث ىجر ةطاق ةيعدأب 2 مالكلا مذو ملعلا فو انهاهو

 . دولا باوبأو ,تقلعم كلذب لاما ىلف . مانملا دعب ظةيتسا نأ

 يقاع دق بطحلاو ء 00 يقهرا دق يرهد نإو٠ ةقاغم ريغ

 كيلع يبات ال كنإف * بلاط انا يذلا ىمالا يلرسيف '« بغار

 كتمعت عزنناالو * يرزو شك ينذخاؤتال ممللا بلاطملا

 ىلإ ينةقوو ٠ يربص ةلقب كبلع عم ينلتبت الو * يركش ةلقب ينع
 غرفو * باتككلاو تنسلا ةعباتع ىندهاو “ باوصلاو ةيادملا

 نإ مهللا 5 هيلع ينضب ىح ىندذ ىلع ينعأ و هيلا يتهاخ ل يلق

 قرط ثا دق“ قالها نمت رانا قرط ةتاطخأ



 يل ل

 ظ
 دازةلَلعطقنا دق يءاجرنا مهللا © !متمار ,5 ورا اه كيلا مرفلا

 كيلع يله وعن نم هن ددعأام ا هتلاصو دقن © كيلا نكوضَو

 كل نوير ود هنا غدر كا ورت جد ١ نم ءاعد كوعدا يننا مهلا

 ءاعد كوعدأ ىنا مهللا © تئاجرب كاوس دصَقي مل نم ءاجر

 ن٠ كرفنتسأو © كتفلذأ مث هب كتدعو املك نم كرفغتساو

 لك نم كرفغتساو © كتفلاخف ام كمعيطا نأ ينل س مأ ين ل مهنلا

 مث هنم تين بنذ لك نه كر ةئتسأو © هوا لكل | هنادقع دقع

 نيدلا ىف لوقأو © ملعب 552525 © هيق تدع

 ال امد ضللصأو © ملعأ اناو ك كيصعا نا كب ذوعأو 2 ريغل

 ' ىلع كدنعن باو كديعاناو ىنتقلخ تناالإهلإال ى يبد 5 0 معأ

 ًةاوباو يلع كتمعنب كلذ وبأ © تعطتساام 0 وو كدوع

 8 نيحلفلا كيزح نم ىناعجاو © تمنص ام يل قاف يب

 نيحارلا محرأو © نيمركالا مركأ تنأف © نيملاصلا كامو و

 انديس © نيلسوتملا ةلبسوو © نيلسرالا ديس ىلع براب لصو

 نيدذلا نيرجابملاو راصن الاو ىباحأو © نيداطلا هل 1 ىلعو [دم ]

 نيعمجأ مهتبحمم انعفناو © نيعبتم مادط انلعحاو © نيدلا اوداشأ

 غرفلا ناك و #ردجةباج الابو ه8 ردق ءىش لك ىلع كنإ

 ىدج ثلاث ءامبالا مولي ةيشع ديبقتلا اذه نع

 فلاو ةئامئالثو نيسمخو ةتس م ةنناشلا
 جنجر ج2 #22 2جججججج جججج ججججج ججج بج جب جه ع ع عع عع يع عع معمر مممملا

 2>))ظطظط ه1 جرجا ج جججج ج27 ججج ججج 77ج ج ج جت ججججج جرو
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 عيال ١ ؟ لقلب - مؤ دع
 7 رعب نهيب درب مدور جججججججججا جا 11ج ججنج طخ يه يط

 0 يامال

 باوص ١ ءاطخ رطس ةنص

 : اناده ناده ١ ؟

 ْ تالستلاو تايلستلا 5 ١١

 :ةنهناذلا 1 ' ”انيكشللا 5 0

 : ثتاهسأ تاينس 3 ما

 ِ َّت وس ىف ةروس ىف ٠١ ذو

 بونذلا بفذلا ١ نفيا

 ْ انيسمأ 55 1س 3

 ا حابص حبص ١. موب

 انيعيح اهيتحت 1 سالب

 تدشنا تبلت ا ه 000 ع1:

 اهاعرأو اًطاكرأو 1 ١

 جرخاو خرخاو 9 33

 ايندلا ىبانبا ١ ايندلا يبا "00 4م

 ايندلا ىبا نبا ايندلا يلأ 06 و

 ل لان ع - ف
 ايندلا ىبا نبا ايندلا نبا 55 ١6

 كوارام كوراام /5 ٠6

 م باج ج جن جججج رج ججج بج تج ج7 جج رجع جج جاب ججججج جججج جج ج جج ج جج ججج ج2
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 هم

 64م

 هوب

11 
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 تفحص
 ول

 5م

 54م

 ها

 ها

 ها
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55 

 ا

54 

59 

 ب.

 هن ماؤادس

 ءاطخ رطس

 لويش» و

 الا :

 ١

 كدنسأب ١

 ايندلا نبا م

 يارس 5

 اهدخت اف ١

 لكس ١١

 ءالمخلا ٠

 اهنلحت ١5

 منيزيالا 1
 ا م

 ظل ا /|/ش)*هشش[ه<<ش 61

 ءالس 0
 اهتلحت
 2 ديال

 نجلا

 جرخاذإ ةياهاجلا يف ةيلهاجلا جرخ ه0 ؟

 با وكلا م

 0 م

 الإ

 ثداحا ١

 يروزلا 6

 براوشلا

 كرتشملا

 تاركا
 لوقف

 ا

 اورا_حتسا

 دانساب

 نذل تا
 " ايارس

 اهذاخت اف

 ظ
 الأ

 ثا داحأ



 ٠ش ٠

 باوصلاو ءاطخ رطس  ةنحص

 رار الا ماركلا 0

 ءاجر ءاحو 0 7

 نيرادلا نيردلا 5 ,”ؤ”ش

 ىعمزأا ققرلا ١١ ف

 مكحف مكحب ع 78

 فنلزا هللا ىلع فكرا ىلع 4 ١

 لصي للصي 0 14
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 نيقيلاقيرط,لاب اهل الاى وذ حاشر أ ةسرهف

 يلع ثعابلاو فيلاتلا علطمو ةبطخلا ؟
 ىف لوالا . ةمتاخو دصاقم ةينامث ىف رصحني هيف مالكلا *

 5 يف ىناثلاو . هب وتكلا تاودصلا رإ ةدراولا راكذالا

 تاحلا.صلا تايقابلا نم ليلهتلاو ريبككتلاو ديمحتلاو مسيبستلا

 عبارلاو . ةادغلاو برغملاو رصعلا ةالص دعب لاقي اميف ثلاثلاو

 هال الا هحو كلذدب دا ار ءاسملا و حايصلا دنع لاقي أميف تع رتلا يف

 دل الا 272-2-222222: ا يي يي اال جم ججججج ججج حج بج جججج جججح ججج حج بج ج جمع جب جحر ع حرص ج رج مربع يرعب يعرب ب وبيويي ييايعيعباع يي ميمو يع يعي جوجو جيبي بي عيجحماب ساداسلاو . ًارهجو ًارس هللا ركذ نمراثكالا ىف ءاج ايف سماخلاو

 ا رخذو ا ا كلدب ل انيل ركذلا ىن سلا# روضح ىف سيغر# لا 3

 اريحا حا ميحا ج
 م و



 200000 ]0 ] 0 ز1زذزذزذ]زذ زل هم

 يلع توتحا اهل اهب ديلقتلاو ةحيساا لاىثسا زاوج يف عيا لاو

 ركاسنملا نم مويلا دهاشي ام نايب يف نماثلاو . يبا دئاوفلا نم

 عاش ايف كلذ ريغ ُو عزقلاو داوسلاب و بضخلاو 0 ىحللا قلح ند

 يف

3 

0 

 يي يوب يب ب جب يجب جحر جبع حج رب جعار عار يع يعج بتيععمععم مععمع ريمي ممم

١6 

15 

 . رضاحلا رصملا اذه

 مياستلاو ةالصلا نم راثك الا ىف سيغرتلا ىف تعاجلا

 راتملا ينلا ىلع

 ش راكذالاب ن هيلا قر َط ىلإ بأم ءأالا ير هدد اشرإ همم خش

 نيعمجا أ تاقولخلا كيدم نع نىبوت.كحلا 5 ةدراولا

 ًاثدح د هنوم كدعل كك نمش ةدراولا ثياحالا

 ثىداحا

 ةيوتكملا ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا ىلع ءالعلا عمجأ
 كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا ناببو

 مي ةفلت دادعاب تدرو ثيداحالا نا ملعا هيبنتت

 ديمحتلاو رييكتلاو حييبستلا

 وه هتمصع عم لع و هيلع ّا ىلص هئاعد ىف رسلا

 هتمال ةميلعت

 راكذالا ىف ةدراولا داد.عالا ىلع ةظفاحلا نةتبف

 ديعتلا قرط ىلع

 | لياهتلاو ريبكتلاو حيبستلا نوك ىف ىناثلا دصقملا
 جب ج77 جت جج مج جج 77777777 فهؤوظ وهو وفض طفف حس حجب



 ضن

1 
: 
1 

 مك

 ةدراولا ثيداح الا نابو تاحلاصلا تايقادلا نم

 نم زاك اهناو ةلقولا ىف ةدراولا ثيداحالا ناد

 هللا زونك

 للاب الإ وقالو لوحال ريسفت

 الالبص دعب لافتا ركذ لع ثلا نك كلاذلا دصقملا

 كلذ ىف ةدراولا ثيداحالاو ب_ةلاورصعلاو حمبصلا

 صعلاو رمظلا دعب راكحذالا نم را الا يديتسي

 ناموا رخآو

 برغملا ةالص دعب لاقي اهيف ةدزاولا ثيداحالا

 حابصلا دنع لا ابق سيغرتلا يس عبارلا د- صقملا

 .كلذ ىف لدراولا ثيداحالا ن امو ءاسملاو

 ىلامت هللا ركذ نم راثكالا ىف ءاج ايف سماخلا دصقملا

 ةيوبنلا ثيداحالاو 0 5 نم ارهجو ارش

 رمدلا نيلاق ووضع نت: يشرتلا ف نيداننلا ديققلا

 كلذ ىف ةدراولا ثيداح الا نامبو

 لامعتسا زاوج ىف لوالا نالصف هيفو عباسلا دصقملا

 لعف دقو اه ديلقتلا ةحابإ ىف ىناثلاو اهذاذتاو ةحبسلا

 راكنا هنم عش 0 ملسو هب هيلع للا للص هسلجع كلذ

 زابخأ و رأب , 7 اصحلاب اب حييمستلا لع 8 ثدرو لق

- 



 ءالبخلل 57 ل نإر رح

 ةحبسلاب ديلقتلا زاوج يف عباسلا دصقملانم يناثلا لصفلا ه9

 كلذ ركنأ نم ىلع درلاو
 قاح نم رضاحلا رصعلا اذه ىف عاش اهيف نماثلا دصقألا 58

 .يهنلا يف ةدراولا ث.داحالا ناسو ىحلألا

 ثيداحالاو ءا_حلاو مكلا ىحألا بْض> ين درو اه 4

 كلذ يف ةدراولا

 داوسلاب بضحلا نع يهنلا يف دراولا ثيدحلا

 ننال طيف و عزقلا ذختا نع يهنلا يف دروام ١

 ظ ثيداحالا نم

 مالسلاو ةالصلا نم رائكالا يف ءاج ام ركذ ىف ةعاؤذ 7م

 تامارك رشع مالسلا هيلع ةالصلا يفو راَْلا ينلا ىلع

22 
 هاقر 2 0
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 اجح رمل
 هرراصكررم كريت كرم

 طيخ يفواو ارو نود 54 نا ةحيسلا ماظن 6 تبدشسإ همب 1




