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 سا

 يك ا للا ا

 # ىجهتلا يرثرتلا ىلع ابترم ىسلابطلا دوا د يبا ديذ أسم ءامسا سربف ْ

 5 0غ : |
 ظ | 07
 ا هبا
 دعنا ىلا نع ترح نيرخ "4 »6 ةزمهلا فرح لف ا

 96 يح نب رشب اب 81
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 3 هنع هللا يح ر عملا نب دوراجلا 21 ايذت

 3 نرتح نب رشب قي 5

 جم هنع هللا ى ٍض رةيصاصخلا نبريشب وي | ٠0

 ةرار# لأ ع نع يو دملا داع

 هرع ره لا نع كمن نبريش ا مم

 وج (عنعههلاىضر قي دصلا ركب يبا ىلوملالب 5 ١6

 سام قالا نان

 ينال ا <+لا نب ةبامث »قنا

 و مدهز نب ةبلمث قع ١ ا/ 1

 دك ىراصنالا ك اىضلا نب ةباعل ويإ 5

 يمي مان وهيلعهللا ىلص هللا لوسر. ىلوم نابوث قب "٠

 #« ملا فرح 9

 ا
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 ارعنع هللاىضر سابع نبا

 يتم لا ىضر ىلا يلم ني راجل ١
 # هنع 8 نيرباجإ |

 3: ه:ءىاىض ري راصن الاهللا دب2نب رب اج 9 د

 ةري ره يلا نع دبر. نبربأج ادح

 ىراصأ اللا ادع 0 أح نع دا 8 3 ؛/)و 51



 ةوفصلا هذه ىلع انغلب الف ضيا ةتصلا كلت عبط ن امز يف هيلا مالا ؛ نضام بالا لقفل كك( ْ

 ةوعصلا هذه دعب ىرخالا ةوعصلا لد ةتالا ةرابعلاون :ىرالاظ هل ىلع تمت دق ةعمصلان د : كيعلا 5 12 لالا اقن نوح |

1 0 

7 

 هت تحدكت ل جم

 نب لبس )و ( عوك الا نب ةلص )و (كلام نب 00 شاع لضتلا) وآ 0 ا

 حلا ليلك ةدنيدفلا 1

 ١ 13 ةئفصولا ٍباتكلا 'ادنبا نم اهنع. لوقنملا ةزحنلاو هقيتعلا ةزنلا نيب ف التخالا ن ايب 96 683

 - 1 َ 3 ظ ةقيعلا ةئصنلا ىف دجو ام اهنعلوقنملايفناكآم | 4

 ىف وايبا نبا |

 هللا ىضر عفار يبا نع ماس | نا 5 ك5

 ىن اىتحال لاق يال لاق[ ١ ظ
 كو 0 مب اربا نع / 1

 0 لسو هيلع هلل | لص اواو ظ

 9 اهارقب |

 ا ذم 21 ١0
 ريمح نب دبي رجوي دي نتا 1 ا ظ

 اهيتبنحي | ا 113 8 لاك تلق ادا يبازع ءدردلامانعأ لاقلاق ءادر دلايبانعأ ؟ ا

 امتي اينما ك1 1نيا
 ةنجلا ١ با وبا طسوا دلاولال ومي ةسجلا ا باوب ١ طسوا 7,لوقي 2 | 15

 مالس اكلاق دوا د وبأ ١! زيوعلادعانت دج ل ا!اًقد وأ دوبأ 89 6

 مالساتت لاق ١

 تلقف نإ ٠١١ |١ اا |

 سباح نبانع سلح نبا نع | 14 | ضيا
 دبع نماه | ملسم نماه | ؟؟ 595 ظ

 كلا ب جب سرس

 ةحايمتلبا 1 9
 اميسسبو سيجا سس

 ادج رمالااذه يفان ركفت واروهصت واتشتفف أطوبرمالسلسم ت تأ ارهصلا 5212 ناكر 1 دقحلا هر لة سا هزم وى رم 5-5

 عبارلا ءزجلا اذه ديناسماناباقت مثنولقانلاا لابي وعاض دقق يتعلا 0 ادكلا نت 1 ك2 1 ان جوف

 ا يا

 ةقعلا خسللا نع تطقس ديناسم ةيناك هذه( صاعلا نب و رمت )و (نايمخ.. يبا نب ةيواعم )و ( ي دعاسلا دعس

 سلس



 96 +.1 39 46 )١١( ةىفص ملا باتكلا ءادتبا نماهنع لوقنملا ةخسنلا وةمتدتعلا ةخسنلا نيب ف التخالا ن ايي 3

 ةقيتعلا ةخسنلا يف دج واه اهنع ل وقنملا يف ناك ام |

 . 0 ظ
 | اورشعتالوا و رشحتالا كل ملس و هيلع هللاٍلصاثالوسر لاقفا وبجتال وأ نب دف ريخال واوبجيالوأ 67 ظ
 ني دينربخالواوجتال و |

 ةاالصلا ممفنخاف ة الصلا مهب فخاف كال

 هلا دحل ثيجح امادحب ثيحإ ه | أضيا

 * لو هرلعدا للص يبنلا نم اعلا ىلا نب نامئثعء نعريبج نب عفان نع » ملعم نب ريبج نب عفان نعأ 0 ظ ا
 أ ريبج نب دمح نع ريبج نب عفان نعإ | أضيا
 نارقلا ةءارقل يبق عدص امناكف | نارقلا ة"ارقب يلق فخ اهناكف | ٠١ اضبا
8 5 2 ---50 

 تيجنا تيارا كال وسراي تلاف يلا ىجرام-و|ت جفرا ” 220للسوأ ٠١ اضيا

 اهناك نهلا لها يبلع اك نيل | لها نم مكيلعأ ٠٠ ايضا
 متاالا لاقفتكسفملا لوسراب نحنالو لاق مث تكف اهتنالا 7< 2 2تكفإ |١ اضبا
 ةكمياتماقم يفانل روجاإل هنا 2 ىاثروجا الزؤا اا

 رحج ينناكوأو م رجا رحج ف متنكولو كد وجا ايفيا | اغيا
 ىباصصا يف نا لاقف يباجصا يننإ ىف لاف + أضيا

 ىأرا لش يأرلا لبني ١؟ | اشيا

 البا اوءاصأف ولبااببسافا ؟ءاروو

 انلق لاق الف لآاف] ١١

 . ٠ ةعشانف !ة ع كا 1 : ر لآ : 8
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 لقحلا نعيهن سو هيلع لا لص فا لو رنا مي دخ نب فا ر نع دهامت ظ
 هند 1 لل 0 0 5 0 8

 يب ب لكلا ند راس حج يشلا ريم واس. ماجمحلا 5 نهو .نسييبج» م اجحلا 6 5 اضيا

 تكشيطلاالالا
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 ةبعض ام لج لاثد ,ادرباانث دو لاق سوي نب ان دح 3غ اثدحلاق سنا ويوياندح ا "5 ضيا

 ةبجس

 اخ سانلا و ريخ ىناكصا وانأ ريخيباممساوانأأ 2 ١
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 اهي كيالو اهركيال و 8 ضيا
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 هع ا
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 مريغو ٠ ١أنا نم هريغ وءالأ نم لاانك
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 ع بذي نا[ ؟0 5 ١
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 لجر» وبال اقف هابامللسو هيلع

 ب ررطبغم لاوط



 و١

 أضيا اضيا |
 ١ ضبا ١

 | ؟اب | اضيا

 ماشا قيال

 م٠ 9

 فأل ثري

 ا 3

 ا اغلا

 اضيا | ١١

 | اضيا | اضيا
 او ا

 ضيا 5١"

 ااا 2

 هاك

 اضيا | ؟٠

 | اضيا | م٠
 يب الخ الح

 | ضبا 3

 | اقرا ١

 اه اجا

 أضنا

 تاآدأ)و
 يزوبص

 ةقيتعلا ةزحنلا يف دج وأم | اهنع لوقنملا يف ناكأم

 ْنانااماةبتكلا | ٌئانااما نبللا نم ةيذكلا

 مالسالان ا ل وقيوشو بطخي مسد مالسالا نالوقي متو

 ةفياخ ةرشع ىثلا ةمعلا
 ءاقلا و رعقلا دعو ادضاتاار' | رمغلا# دلع 3ث ورك ذباعو

 اع

 اهنمانلكا وات رحن ول أهنمانلك ااهت رنول

 هيلع تر ىاذا هف رعال يلا تثعب [ء تر ىماذا هفرعا تثعب

 اوعفر دقاموق

 نوستلل وقيس هبل هلل لبنا تعمس لوقإ
 ةتجلاتلخ دانا

 لخد

 اوعفراموق

 نوستل لوقي
 ةيدلا تلك كذآ

 لخذ

 ةبالق ىلا نع ىحي نع ةبالق يبانب ىبحي نع

 لاف مغ موي يف لاقف موب ىف
 9 ل 3 3 2

 كرت نمملس وهيلع هللا ىلص نال وسر لاق وا لوقي ملسو كرت نم ملس وأ

 ملسانأك و ملسا تناكو

 ا قاوذ
 « اهتربغ نم لك 1 ةحا ضيتل امي وح ضف

 ١ <20 ءاتخأم

 ن اليغ كش و ملسو هيلع نا ىلص دم ة الص انب ىلص لاق وا ملسو

 كر ا

 ترك
 - . ٠١ ص

 هارب وح 0 0

 نررابع كلسا# 2و

 ةرمع وذم نوب

 ةيراوج نير

 يعط

 كلذ ىار

 مهنيب ملس و هيلع نأ ىلص ها لوسر عرقاف مهني عرقاف
 تحاو



 خيبسلا د سس

 1 1 1 ا ا 1 1 ت27 كك مرد 3 اك ( ١ ١ ةىقص ىلا ناكل ءادتبا نم أهنع وعلا ةفانلاو كيلا هد نب فالختلا ناب لك

 ١١ |وم

 ١م | امزرا

 ا
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 4 اضيا

 ١ ما

 ١ فيل

 ا

 تاس

 ياا

 ع أضيا

 فحل

 انا

 ٠ نيا
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 ١ ة +١١
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 ؟١ | شيا

 ةقيتملا ةزعسنلا يف دج واه أ يسرق د 0 1

 جدع عج
 جد 95
 تيوحننولصي مثواوتأم نب زلاانباحصاب نيك١ ولام سدقملا تب وحن هللا لزأ اف س دقملا تيبوحت

 هللا نآك امو لج وزع نالز 'ان نع دقللا هللا ناك امو لج وزع

 ىزحو ىروحو

 نول واع رم لإ ف ؤ-:1ولاق مت اج رمال
 0 وذ لإ 4

 00 نب رطم نا عملا ةيحأن ل

 عفراذاو دجحا ذا و عوكرلا نب م هسار عفراذا و مفرف ىلص اذا نمهسأر ةراذاو مكرف ىلصاذا
 (1) نيتدجحلانييو دوجتلا نمهسارعفراذاودجاذاو عوكرلا ن يطا را ةراذاودوحاذاو عوك رلا

 نيت دجسلا نوب و دروحلا نم

 رح

 ىلا يف غيدلا يف

0 0 5 36 
 ىناخ دد 0 8 يح دي ريخم

 ةوعب:م 1 ويم 3

 ٍديبز نع ةيعش لإ رز ع ةيعش

 دارا نب هللا د ع دار ص ا 50
- - 00 

١ .٠ , 2 . ١ 

 ىحاضالا نع َى أضاللا نم

 هع نهريح ةنسم نم ىلريخ

 ةناوعيلا ثي ٍدِح و بز اع نب ءارباا نع نا ذاز نع نقف ا نع

 هأ 3

 0 ٍر 2

 نيت نوه دي تارعشو. مرت
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 اونو هسار نهدا | دا
| 

 نيت هنه لبو
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 سلا سمت نعت م دحا فل 22 م دحا ناز

 هدر جا ل ل | سبيآلا

 ؛؟لييل تو ليصتلا_-رم نكترابلا ولختالو !ذكه (1)



 هك ( غ١ فص ىلانياعكلاءادنبا نماهنعل وقنملاةخ ساو ةةبتملا ةذس نيب فال >الا ناب 34 دك ميد د

 ةقيتملا ةزسلا يف دجو ام

 جلا ظ

 صخنتني ناريغ نم ٠ دعب نماج لمح نم اص نب ناريغ نم اهب لمعنمأ + |اضبا |
 رع رتب جومانا ةعّوو فا: :ور“ نع ةعرز يبإ| ١ (اضيا|

 2دءر+

 0 ةعمل  قاأا قة
 52 6 د6 ْ :

 .اذخا دلاخ ئلملا كلاح 16 أما

 لا ايل لادا

 هيا عست هلا ,وعسف كا |

 ةلطن نيد دع ةليضف نب ديعإ 7 585

 ةريغملا ةريقملا 7 ضيا

 ةلاضن نبا اذ دح ةلاضف دعا 051

 يعول و اييوفاهنيي نعوا ايي رف اهفلخ وا ابب رقاهماما اهنم هاش ثيح ابيرقابماا انراهح اتاك يو

 هابي رق اه راس اب رقاهراس نعو اهنيمب نعوا 0 |

 هيبأنع ةيحنب ريح هما ا عرف ااا

 ملسو هبلعهللا لص هللا لوس رءاج لو قرطلا ىف ءامالا تلعج ىت> (نايصلا و دئالولا تيار تح ٠١ | اضيا
 مدقق اذه قيرطلا يف نواوقي ظ

 ٍْ وهيلع هلالص كالوسر ظ |

 مدق ظءاجدقأ | |

 لوقي ينلاو ءاضيبلا لوقيو ءاضيبلا | © | اضيا
 د وح و اطل ليز موارد ا 7

 ممسو
 هنأعب ضاد هنظب ضايي | ١ ضبا |

 هتاد ةباد | ؟ 5 | اضا

 ءاربلا نب عيرلا ءايبلا نع عدرلا| ؟١ ه4

 00 رفوف نلا وللا ترخاتيإ لوني كاوتلا عبس ذا روم تا يلا عيش: | قي
 هللا لوسر نا هاربلا نع ى احنا يبا نع مالسانت دج لاق دوادوبا م دق امل لس و هيلع هللاىبص

 ةني دملا مدق ام سو هيلع 5 71



 كح ا( قص قابباتكلا ءادتإ 0 ا ةخسنلاوةقيلملا ةخسنلا نيب فاللخالا نايب
 | هدو ل د مس م جا

 د قدحوام اهنع لوقنملا يف نآك ام أ 2 ظ

 ةماساأب مو هيلع هللا لص مال وتمر ل لاقف ةماسااد يل لاقذ 1 0 ظ

 ريثك يبانب ىحي نع نيك نبا يعين ؟ه اذهل

 كلاثلا هربا ناتلاءزجلا| مه |
 أ
 ا

 ا

 نا لاقف سيمنخلا و نو الا مون : موصتاتللا لوضراو تلقف سيمللاو /ل اعالا نا ل اق و سيخلاو ١ ايا

 ض رعتلاعالا ضرع ْ ا

 ةماسا نع ةماسا نأخ ضايع ةماسا نع ضايع ا

 لاقف مجرف 0 لاقف مجولا ه ذخاف| اي
 ارا داع ساقي اناو.ءاشي نم| 1١ |اضيا |
 ةشئاع تسمتارغسلا كلذ يف ل سوهيلد# نا لصاثا لوسر ,عم ةشئاعو ملس و ةشئاغ تسنعلاذ ملس و | ؟"! !اضناأ|

 ليلارهنا ليلارهتبا | ظ

 لاقو اهياع ظبغتف لاقو ظيغتف  اضنا ظ

 ركبوبا ءاخ ديعصلا ةيا] ركب ىلا يف ديعضلا ةيا.|اضيا ( اضيا

 كيفكم ناك امنا كنكيامما] ٠١ أهه ا

ْ 

 ا

 ظ
 ظ

 اعلا نب و رمت ىلا رظنف ص اعلا نإ ورم رظنف | ١ ضب

 انوب رضول انبرضول |
 ع دلا نع نيكرلا نع[ |اضيا

 نيك دلع نيكرلا نعإ؟١ اانا
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 قاربلاب 2
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 عدوملاابا عدوملاوبا
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 مهلك مالسو مهلك كابس و
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 » اهفوحامو رافلا ذخوت ناملسو هياع نالصيبنلا رماف ةن ومعمل ال دماج نمص يف تع وةرافذا

 "1 اوسر ىتةتساةدابع نبدعسنأ سابعن نبا 0 ديبع نع ىرهزلا نءةعمزات دحلاقدوادوبا 5 2 د

 ها نادخ ا 2 لوسرلاةفهضقتإو تتاقهما لعناكر ذن يف ل سوهيلع هللا لص

5 
 ذا لقا لوسرنا س ١ اصلا 2

 0 لعف نمرخ الاؤرخ الابذخوياغ ورطفاديدكلا غلب اع ناضمر يف رخل سول ١ . 3 : كل ل 1 1 121ه ة رأ ا

 هنبا نع .مادبعنب ياديبع نع ىرهزلا نعةنييع نبنارةسانت دحلاقدوادوبا ا أنأ دح ب

 نبا نعئادبعنب با دببع نع ىرهزأ نع ةطيع نب لايم سأع دح لاقدوادوب ي 3 كَ 0 8 . ل ٠ 0 0 5 5 _ د ُه 5

- ١ 

 * ممتع د نأ يضر سابعن؛ا نع قبقش نب ىيا د د

 نب ٌنادبعات دحلاق يدزالاتيرخ نبريزلااثدح لاقديز نبدامح ات دح لاق دوادوبا انش دح لاق سنوي 0 000 ِ#

 لوي يت ىنب نم لجر قفطفموجنلا تدبو سمتلا تبر غىتح بطخب لزب ملف ةرصبلاب سابعنباانبطخ لاق ىلبقعلا قبقش

 برغملا نيب نيتالاصل نيب ملسوديلعملا للسما لوسر عمجدقف”نسلا ىنلعت تناك مااال سأ عنباهللاقفةالصلاةالصلا

 «هقدصفهت افي اال 'ىش كلذ نم ىسفن يف لزب ملف قبقشنب |لاق* ءاشملاو

 *6 مهنع نا ىضر سابع نبا نع ىرتئغلاوبا

 َناَضَم رانللها ل وقبي رتخملاابا تع مس لاق ةرم نب ورم ينربخل لوي تاعم زورا دوبأ انثدح لاق سن ا وي*ءاثدح»

 هدم.ق لج هه ع2 نان مل وةملع 0 سم نال وسر لاق سابع ا لاك ةفدإ || ميل ( سس اك ؛١ىلاالحرادأ د راف رعد اذب نمو

 « ع« دهاأ وخف 5 جاع ىف ١ لاق هع ورز كاكا م عاب لو 03

 0 ها < ا ةديلا|ا ١ 1 1 دا 1 " 2 .
 يللا نع ساب كننأ تلا 1 وكيف ركغااب فه|]|ءوك لاق تن رم كاؤر رع بز ريجأ لاث هي.مسان دح لاق دوادوبا عال لوم 3

 سابع 4 , ال لجر لاقت ِنل 1 0 ءءء د كو 21 ايىتحلفألا ع ل نع لسو هيلع ا هلإ ص

( 
 هل لوسر ىعن لاغف ل اا 1 ده» 7-7

 سابعنب ا أودي ىتتح تحس : الود لج )| اذه 1 ظاتغي :ةبعش أكو د وادوبالا هر زج ىتع- هدنع لجر لاةفْيئإ نويأه ا أ َ 8 لكل 1 | ١ : 57 ١|هء اء ا.
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 سب د مسمسم هل امس اع | م يمس ل صل هم. وه نم ميييسسمل ذأ ماما ماس يم ل 585 عب 1

 537 ردع لافوهلءر» < ن درع نك ”بحس لاك دل زن ىلع نعوهرإيع وةبعس انل.اجح لاق وبا دح ل 5 سنوي * اثنح) 1 0 ا ل ل 3 +

 > هل لاقفاوب
 كر روساأر 50000 اةفادلاو ىنعي كسعنباوا وأك كنج لافوادلاخاغلب ىاع عش

 ف هنعع رع هيلع ا ىل هلل لو بر برشف مهن لاقوا لج لاق هندذق كناكدلا خل لاقنابهيبشةكو ا بسنالا لع نمي هيلع لف

 اوكاةبر علا !لافونبللا نم اسو

 تيس ةيييسيمسس سل
 دش مسلسل

 ل ل

| 
| 

7 

0 1 

 0: 3 "ب هللا كي
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 رلإ دلع ؟ا

 نع هللا

 ساما

 ديلا ا نال تا

 و ا 2 ١

 ا

 ل ع
 مابعأا
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 ةمح سم ب ساسسان-سس سس(
 - 1١١



 ا

 96 ىسلايطلا د واد ىبا دنسم نمرشع ىداحلا هزجلا 3“ يي جدع

 م - توعد ىناك انه تسل لوقيفانئيب ىضقي ىتحانبر ىلاانل ع ةشا نولومت ةاحون تروتًايفنييسلا لوااحون او 1 ظ

 ظ انل عفشا نولوقيف !سو هيلع ها ىل لص مهاربأ نوت ايفا ليلخ يهارب اوت -,ا نكلو ىسةنالا مولا ىنمهيالهناوضرالا لهاتف

 لاق لاق ىسقنالا مويلاىنمهي الهناو تابذك ثالث مالسالايف تبذك« مقا < ايم تيس لالو قزف ابكي تشي وح 0
 1 ىلا هنا ىلوق ةراسل هلوقو ثريبكه هلعفىلب هلوقو يقس فا أوق هذ نيدنعالا نهي لواحام او ملسو هيلع هللا لصدللا لوسر

 مكانه تلين لوقيفاننبب ىفقي ىتحانب ر لللانل عفشا نولوقيف ىسوهنوت ًايدسالكوهتالا سري اءافطصا | دبع ىسوماوتلا

 ظ 01 درارعبف ضنا ايف هتلكو ّاحور ىسيعاوتلا نكلو ىسفنالامويلا ىنمببالهناو سفتريغباسفن تاتقيفا

 هيلع مخدم ءاعو يفاعاتم ناوأ تي را نكلو هللانود نمنيمل !ىماو تذختا فا 8 أنه تسلا ينال وةيفاننمب ىضقي ىتحانب ر

 4 / نممدقتامهل رفغدفوموي ويلارضح دق سو هيلع هللا صادم ناف لوقبفال مد ىتح ءاعولا يفامىا لصوي ناك ١

 ْ ظ ىتحاملاناالاثا لوقافانتبي ىضقي ىتحانبر ىلاانلمفشا نولوقبف سانلاىنتأ ًايفلسوهيلعهلا لصْلا لوسر لاقرخ ًتامودبنذ
 كك ينعبليو موقافهتماودمحا نياءانم ي دان هقلخ نيبىضقي نا لج وزعّيادارااذاف ىضري و« اشي نم لجوزعهللانذاي

 , ممالاانل ج رفتو بساحي نم لوا واوالانورخ الا نحف ملسوهيلعدما ىلص نا لوسر لاقروبطلاو ءوضولارثا نمن ولجحم رغ
 | | متفتسافةنجلا بابىلا ىهتنافملسو هيلعدتا لص مال وسر لاقاهلك «ايبنا نوكلن اةمالاهذه تداك مالا لوقتوانقي رطنع

 اهبدحاهدمحي ملدماحب ىب ردمحافادجاسرخاف هيسرك ىلع وهو يبر ىلا ىهتناف ىل خفيف دما لوقافاذه :رملاقبف ا

 أ راملانمجرخاف بهذاف لاقي شاق عفشت عفشاو لعمل ل وعم لقوكسأ عقال اقف ىدعبدح اب هدمحيالو اخ
 عفشاو عمست لقو كس ًارعفراىل لاقاذجاسرخا ذيب ر ىلا عجرا مث مهجرخاف قلطناف ذك واذكر يخلا نمهبلق يف ناك نم

 هرانلا نم مهجر خافادح ىل ديف لاق هطمت لسو فشت ا 39

 --- ديا ياو وبل 3 |

 ظ لاجرأافوذص را نوملكي سان ناكف لاق سال |لمجا لسو هيلعْنا ىلص ينلا فلخ ىلصت 1 نما تناك لاق نتاع

 أ نال زئافاغا ريال ىتحل والا فصلا ىلا مدقت, مهدحا تاكو هطبا تحت نماهيلارظني مثدحا ناكف لاقاهماانو رظنيف
 ظ « نيرخاتسملا لعدقلو ع«نيمدقتسلاانلعدقل و ةيالا هذه لجو زع

 هم

# 

 ع 6 مهنعدلاا يضر سابعنبا نعفنا رهبلاديبعنب ىحي د

0 ْ 
 | ىن لوقي سابعن ةدي] تع« لاق يا ربل اديبعنب حن ع ةعشاتدح لاقد وادوب اانث دحلاق سن 14 اث دحإ#ع ||

 1 ه تفزلاوريقنلاو ءايدلا ومتنحلا نعملسو هيلع ع هللا لصالا لوسر

 | ملسوإهيلَع ما بص ىلا نا سابعنبانعىا ريبلاههيبعنب ىحينع جاجحلانءماشهانت دح لاقدوادوبا يه انث دحح 9“ | يي
 ٌْ ه هقارهاهنم قب ناف ثلاثلاءوي ىلا ىفاثلاءويو همويهنم ب رشيف هاقسيف هل ذبنب ناك

 ةفيانت

 2 0 . 0 ٠ د | خا 32 : 2 أ

 | مسوهيلعا لص نا لوسرنأ سابعنبا نعينارهبأاديبعنب ىحم نع لا رساوبا وةبعش امدح لاقدوادوباا# اثدح# ||
 ! 9 3 ' ا تح مدس ع كتم شستم تيس 58 :

 ناك



 يفلاقوا هدو يف لوس ناك كد: رورادع تال سو هيلعهللا لص الوسر ةالص تل ءاكتف هني نع ينماقافهراسب عا :

 نعوارون نخ نموارون ىتحت نموارون قوف نموار ون ىرصب يفو ارون لق ىفوارون م يف لعجا مهبل #ةبعش كش ه هنالص | |
 انكو غنا ىتح مانمث ء ةبعش كش و ارونىل لمجاوا ارون ىناعجا و وارون ىراسي نعو ارو ىنمي نعوا رون ي مرامألا :

 ا نا لصوبلا اذا سابع نيا هاك 6 ةيقع نب متجا ربا اٍينريخا ل | ة هنمع نب ,نايفساتت دح لاق دوادوبا هع ْ

 سفنالامويلا ىنميال هناو ىتمرطخب ةنجلا نم تجرخا ناك انه تسايفالوةيفانتب ىضقب ىتحانب ,ىلاانل مهشافهتكئالم |

 3 ىسلايطلا د واد د يبادنسم نمر شع ى داحلا ءرجلا#* دي سن نس دي

 51 تيب يف كرت نلا 5 سابع نبأ نعشدحب لسا ابرك تعمس لاق ليكن بةلس نع ةبعش ان دح لاقدوادوبا عانت دح# ا ٍ؛

 ةب رقىلا ماقف ظفيلسا ممانمت هيفكو هلت ظقيتساممانفلاق مسوهيلع ن هنا لص هكا ون ترقق ةنوعم ىتلاخ |

 تمعف ىلصب ماق مث نيئوضولا نين 0 اوضو ايضا زهبحاوو هيفك لف ةعصقوا ة ةنفج يف بص م اها ماضل :

 م ةالصلا ىلا جرخ مث هون ةمول فرمن أ

 ظ ه رجا كلو معن لا اذهل لهاط يبص نع ةأ أماهتلأس اسوهيلع .

 ظ 9م مهنع هلل ىضر سابغ نب ١ نع راعيبانب رامع

 ؟ (لغبلام تلخ د لاق سابع نبا نعراعىبا نب راعنع ةلس نيدامحانثدحلاةدوا دوبا انثدحح لاق سنوي جي ان دح 3

 أ كغ نبا تيأراذ بحال ىللاق جرخالف لج لعل يقم نع ضرعموهو هلكتىل مف ل سوهيلع قل لت كالو
 لاقفمج رفمعن لاق دصحا هدنعناك(لاقال لاق هلكت هدنعناك يذلا لج رلاتيأراما تبااي تلق ىنييجيالفهلكا تنك | ئ

 لف اسو هلع ل ص هللا ل وسر ٍلعلبقاف لاق كلذب ادق ولما لاقفخ ارولاقدحاك دنعناكا هنا لوسراي

 ردك ه مالسلاهيلع لي ربج كاذ لاق معن لق هتب را ١

 3 مال 6 أ تمهئاووك د ؟؟تلكاموبلا ةي الا هذه الث هنا سابع نبا نعرامع يبانب ر اعنع دامحانت دح لاقدوادوبا *«اثدح 37 ْ 0

 0 | سابعنب اقف اديعامموبانذختالاذهانيلع لرتاول لاقف دويبلا نملبجر هدنعو اني دمالسالا مل تيضرو ىتمسن كيل |
 ةفرع ةيشصوأ ةف رع موي ةمجاموي ىف تلز :ادقلا ْ

 و
| 3 

| ( 
 م

5 

 هك

 *«مهنع نا يضر سابعنب !نعةرضنوبا 9

 هللا لص يبنلا نا سابع نبا نع ةرضنوبا انثلاق ىونغلا دب زينب هاريلاات دح لاقدوادوب اندح لاق سنوي وي اث دح+ |

 ل فل لبس نم وتاملاوايحأ ةئتف نموربقلا ةنتف نم هللا دوعأ لوقي عب ران مهن الصرب د يف دوعتي ناكل سوهيلع ا

 «ا/ أ : رصلاربنم ىلع سابعأ نبا !انيطخ لاق ةرصن نا نعدي ز ن 3 لعاشدح لاق ةلس نبدا دح لاق اددو ادوبا هي اندح #َ

5 
 ز ربا ىفاه زح 7 دق مهلك ةوع دهلوالا يبن نما ماسوهللع هللا لضدللا ل وسر لاقلاق 3 هيلع ىنثإ و لجو زع قاديش

١ 

 , ةمايقلاموي ضراالا هنع قشنت نم لواو ر مالو ةما ايقلاء ويمد دلوديسىناوالاةمايقلا موي ىتمال ةعافش وعد ترخ دايفاو
 رشببلا ىلا 5 ىلاانبا وهلطنان واوقيف سال لع م وب لا كلذ برك دنشنورخف الو هنود نمو ومد اهتحتدجلا ءاوايديبورخخالو |[

 كلدواو هشنح كيتكساو هدد هللا كفلخ يذلا تنا نوار ف ماللسلا هبلعمدا انوتايفاننب ىف ىتحانب رىلاانل مفشيلف دل

 _ 0 ا مع ل معسل سس ل يل 0520



 ويب يسدل يك) نصمن ل هكا يب يمل حب
 ا

 ؟ 4

 ع”

 انفراد

 د ىملابطلا دوا د ىلا دنسم نم رشعىداحلا «زإلا 9 دب سو د

 | هلضرعف ىوصقلا ةرمجلاىفاثب هذ ىتح تايصح عبس هاهرف ناطشدل ضرعف ىلطسولاٌةرخبا ىلاهب بهذ ىتح تايصحح عبسإ |

 سابعنبا لاق ةفرعهذه لاف ةفرغ هب ى م ما ارح ارعشملا اذهلاةفاعمجدب يلام بهذ ىتح تايصح عبس هامرف ناطيش ظ

 رماا ميه ربانا لاق ةيبلتلا نراك فبكى ردتاس ايعنبا لاق تفرعاهل لاق لبريج نال لاقال لاف ةفرع تمس مل ىردتا ظ

 . جملاب سانلا فنذافىرلاهل تعفر واهس ور تضففت لابجلاترما جلاب سائلا يفنذئينا |

 ومي منع نا ىضر سأبعن:ا نع مسك 2#

 0 مرح اًءاص مجتحا لسوهيلع ْ

 ملسو هيلع هللا لص نا لوسر نا س ابع نبا نع سقم نع يملا نع جاجا نءةلسنب داما نثدح لاقدوا دوبا و انث دح 7

 :كادصف لصدنلا لوسر لاقف موقل ا ىضمو ة ةحاور لب افلختف ةتوهش ذح ين ىنعي ةحاور نباوادي زوار هعج ثعب ظ

 ةحوار وا نأ ليس يف ةو دغل ملسو هيلع هللا لص 6 وسر لاقف حو رأم عن منا ةعملا املا لورا لاقف كفلخام ||

 « !يفامواندلا نمريخ

 ءاءاص تحا سو هيلع لص هللا لوسر نا سابع نبأ نع سقم نعداي زيبا نبدي ري نء ةبعشل: ٌدح لاقدواادوب أ جب انثدح ولع

 «ةراضم رف ماص سودبلع ناليص يبلانا سابع نب | نع سقم نع ل نعةبعشاشدح لاقدوادوبا 6 انث د ا“

 هرطفا ننس عب
 ضافالمل ٍلسوهبلع نا لبص ينلا نأ سابع نبأ ن نع مسقم نع محلا ن رع ىدوعسملا اندح لاقدوا دوبا خب انث دح ؤ

 1 هنا تا كرا لف ياعاراو قولا عاضيابربلا سبا هنا سانلا اهيا سانلا يف يعدون سانلاعسضواف تافرعنم

 * اعج ىتاىتح ةيداع

 ةليل هاه |ةفعمدق لسوهيلعُنا لص يبلانا سابعنببانءرسقم نعوملا نعىدوعسماانّثدح لاقدوادوبا 26 انث دم لي

 « سمتلا علطت ىتح ةبقعلا ةرمجمرتال لاقو هلجسربهكر حت مهنم مياغ لع ىقاف ةفلدزملا

 هع مهنع هللاىض ر سابع نبا ن ءاكا نق قب هللا دبع 8

 [02ااطلقمدادش ني طابع نع زةنعنئمعالاو روصسم نعةبشاف ددح لاقدوادوباادح لاكر نوب يي ا دحإا
 لاق لاق ههب لكنا نم هيلابحا ةمحح نوكي نالهسفنثدحي 'ىثلادحي انملجرلاهللالوسراي ليق لاق سابعنبا

 « ةسوسولا لعهرباد ىذلا هك دجللارخ الا لاقو «ةنسو ولا ىلعالا مكنم ردقيإ يذلا دجلا|مدحا

 و مههنعهللا ىضر سابع نبا نع لسموبا بيرك 4

 سابع نبا نعبي رك نعدعملا يبا نيهلاسن ع شمهالاو روصتمنع ةبعشانث دحلاقدوادوباانثدح لاف سنوي انثدح ول ظ
 دلو ىض قو « ىنتفز رام ناطيشلاب نجو ناطيشلا ىنبنج مهللا لاق هلها ىتا اذاك دحانا ول لاقملسو هيلع هلل بص يبنلانا

 « روصنم هعفر و شم الا هعفرم ل ٠ ناطيشلا هيلع طلس ملواناطيشلاهرضيملاهتج

 اكاثدح# (ةهز



 دي سوا < راق قاب ين ومرت كلغ ءزملا#

 » ةمحرلا هكردتنا ةفاخم نوعرق يف يفهسدافرحلا لابخ سل ىعبار د لب وبلا اهي هيلءشاىلص ظ

 5194/١ :ربناثع ىفوت.اللاق سابعنبا نعنارهمنب فسول نع دي ز نب ىلع نعةلس ني دا انت دحلاق دوادوب ا! دح

 انتر الانا ةرظن لا سو هيل عدلا ىل اصدللا ل وسر رظنف لاق ةنجلا ن وعظم نبا اي كلاين ه هنأ ملتي ْ

 .مرايخ نمدعي ناكو ملسو هيلعألا لص نا لوس ر باعصا ىلع كلذ قشف هب لمفيام يردا املاق كبحاصوكسراف ْ

 ,نوعظم نينامثع يملا انفلسب قتلا سو هيلع هلل لص نا لوسر لاقف لسوهيلعدللا لص لا لوسر تنب يقر تفوت تح ١
 نك ؛لاقمت لاقرمع أيدم مسوديلع هللا ىلص نال در لاقف نمب رضي وا نهاهنب رم لعخ ةيفر ىلع ءاسنلاتكب و لاق | 1

 ١ تلعجولاق تاطيشلانف ديلا ناسالا نم نوكياموةمحرلا نش باقلاونيعلا نم نوكي امعم هناف ناطيشلا قيعنو |

 اهبجو :نع عوم دلا جسمي وهيل هللا ىلص ْنا لوس ر لع ةيقرربقريفش ىلع ىكبت اهنعهللا ىضر ةيمطافا 0 ش

 م« بونلاب لاق وا دبلاب |

 وع منع هللا ضر سابع نبا قع جرعالا ناسح وبا ٠

 501 ىحيجهلادبعنبميلس نعش دحيجرعالا ناسحاب | ممس !عمس ةداتق نعةبعش ا دح لاقدوادوبا انثدح لاق سنوي وي انث دج 9 |

 هللا لص مكيبن ةنس كلت لاق لح دقف تييبلاب فاط نم نولوقي سانلا يف تشفت دق رابخا ام سابع نيل تلفاز

 وه متمغر فنراولسوةيلع

 | لسوهيلعّا لص نا لوسرنا سابع نبا نعجرعالاناسح يبا نعةداتق نءماشهو ةبعش انثدحلاق دوادوبا انثدح 9

 لاقجحلاب لهاوم رإا طاما مثءاشه لاقو مدلا اهنعتلسمت ةبعش لاقنمءالا اهمانس بناجنم هتندب رعشا ةفيلحلااذ ىتاال ا

 لني اد نر لال كر رلل نايس هر دخلا ذب تل دخل ةبعشل اق »هن يلعن اه دلق و ربظلا دنع لهاو ماشه

 ٠ ثي دحلا يف ىنعي ةدالق

1١ 

 أ. 6 هللا ىضر سابع نبا نع جرعالا ناسحوبا #

 © مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ليفطلاوب
 25 0 تاقلاق ليفطلا يببا ع نءىونغلا مصاع يبا نعةلس نبداهاشتدحل 000ا عخاتدح# |

 أتاك واو دام تلق ارب واوق دصلاقةنسكلذنا د ردع ىلع فاط ل سوهيلع لل ىل لص ّنالوسرناكموق

| 

 - راع ىلع فاطف مفدي الو<هنع سانلا فر طيالناك اسوديلع هن ريأ 0 لوسرنا ةنيسي سنلو ريعت لع فاطاوفدص '

 | ام اقا اوبذك و اوقدص لاق ةنس كلذ نا 2 هللا ىلص ا لوسرزا نومي تلفوعتلا نيد

 | د 6

 أ اوحلاصالف فغنلا توما ءاونومع ىت>دهبأ مصاوارمخاو ءدتلاؤ ا ةأسن رقنا 9 بنات سنل وبدل ولءردقاوقدص لاقاوبذكو اوقدص ١

 | 0 0 20000 4 0 22 1 هللاىضر سابعنب | نءليغطلاوبا 8#

 ا هباوص اوإسوهيلع للا لص نالوسر م دقفمأيا ةثالث 4 ١ييقبف لباقلا ماعلا ىف وك نا ىلعملسو هيلع هنا لصدللا لوسر ظ

 | نيب ىعسدق سوهيلع نا سنا لوسر ناك موق عزي تلقةنس سبل واوامرا هباصال لاق ناعم مق لبق نم نوكرمتملا
 ْ ١ 1 3 هك نإ أ . 2 ةوعخ 1 - . - ٠

 2 ف أ و ع 5

سف هقباسفىسم ادنعنأط شه ضرع كسانملا يراامل سو هيلع هللا لص هارب نااوقدص ل !اقةنسكلذ نافةورملاوافصلا |
 | هتب

 جمع

 1 ءامرفناطبشهل ض رعف ةبقعلاةرمج ىلا ىهتنامت اذه سانلا خانم لاقف ىنمهب ىنا ىتحمالسلاهباع لي ربج هب قاطنا مث مهاربا



 ا .٠

 2 مم هللا يضر سابع نب !نعنا رهم نإ فاسون

 96 ىسلايطلا دوا د يبا دنسم نمرشع ىداحلا ءزجلا يك. قع

 | سابعنب نع ةمركعنع بلطلاىلوم و رمتىلا نبو رنع دان زاا ىلا نين مح رلادبعاثدح لاقدوادوبادجانت دحإل# ببي

 أ لاقف لاق معلا ض راب عنصن ماعطاولاقاذهاملاقف ةنبج ىأأ ردكم تف ناك ام لسو هبلعهللا لص يبنلا ةءارق مسا تنك لاق

 ظ «اولكو هللا مسا اورك ذاو نيكسلا هيفا وعض لسوهرلعهللا لصدللا لوسر

 انا سابع نبا نع ةم ركع وريبج نب ديعس 2 عم ره نب و ندا بيبحاتت دح لاقدوا دوبا 3 انث دح # 50

 | | «ملس وهيلع هللا لص هللالوسر رما نعل ذ تلعفف جملا يف طرتشت ناريي زاا تنب ةعابضرماملسو هيلع هللا لصويبنلا

 ,بئاكلاىدؤي لاق سو هيلع هللا لص ىبنلا نا سابعنبا نعةم ركع نع ىبحينعماشهانث دحلاق دوادوبا هيانث دح 8 | |م ريد

2211111111111 | 

 ْ ' قرشملالبق لبق نمجرخي لاقملس هيلع نا لص ىبنلانا سابع ن:| نعةم كع نعلايب نعمالسأ:أدح لاقدوادوبا دانت دح ل 3

 1 مع ةيهرأا نم مهسلا ق رماك ماللسالا نملاقوانيدلا 21011111000 رقلان و رعي موق |

 | دج لاق سايعنبانع ديك طرت درو قبب دقؤبا ثراملاا د لاقدوادوبا ياخ و9 |! درو

 ه ةني دلاىلا ل وحتامدعب لصفملا نم ”يشىفلسوهيلع من | ىلص نا لوسر

 | هلال وسر لوقل مهتلتقلا( )مهب تيتاول لاق سابعنب ا نعةم ركع نع بوي نعدي زنيدامحانثدحلاقدوادوبا «انثدح 96 | |؟ رهو
 ب هرلتقاف هنيد لدب نم لسو هبلع هبلع هناىلص
 | ةمركعنعروشبو يبانبا هنلظا دواد وب لاق » كلملا دبع نع يلس يبا نبْث يل نع ري رجانث دج لاقدوا مس

 | ه. نسسحلا مسالا هبجعبو ريطتيال ول ءافتيناك سو هيلع هللا لص يبنلا ا سابعنبانعا

 وج مهنع اى ضر سابع نبا نعنأ رهم نب فس وب + ظ
 لاق سابعنب!نعنا رهم ني فس وي نع دي زنب لع نع ةلس نب دامانثدحلاقدوادوب اانث دح لاق سنوي * انث دح 91 0١

 يالا 00 | ذه نمهانيقسف هف در ةماسا ورإس وهيلعهللا لصدملا لوسرانألا

 أ هللا لوس ر لاق لاق سابع نبا نعنا رهمنب فسوي نعدي ز نب لعنع ةلس نب داما دح لاق د وادوبا دانت دحولل | |[

 | مد ادحج نم لوإنا ةي الا رخ !ىلا هوبتك اف ىمسم لجا ىلا نيدب متنبا دتاذا لج وزع نا لوقف لسوهبلع هللا للص

 ظ ةنسن وتسلاةهرمعاشب راي لاقدواد كنبااذه لاقاذه نمبراي لاق هر وناعطاسره زاالج رى :ارف هتيرذ هارا هللانا

 ةتسنيعبزا هل تبه ودقف مدالاق ةنسفلالاقىرامو لاق كرمعنمد ديرتنا الااللةه رمعيفدز برايلاق

 أ ىرمع رم قيدقهنالاق ةكلالملا هتءاجو توملامرضحالفهتككالم هيلعدبشا واباتك هيلع لجوزع قا بتكفلاق

 أ «هتككالمهيلعد شو باتكلا لجوزعهللاجرخافلاقائيشدحال تبهوام لاقدواد كنبالاهتبهودق كناولاق ةنسنومبرا

 ظ ّنالوسر لاق لاق سابع نبا نع ناربهنب فسوي عقعديز نب ىلع نع ةلسنب دامح انثدح لاق دوادوبا اتدع| م1

  3و ١ )١( هنع هللا يضر ىلع رما نيذلابسنب هللا دبع باعساوا ني دلا نمز وق رمي نيذلامهب دارملا لعلو لصالا ىفاذكه |

 | ةعملا ذ ذا سايغنب !ناك امومهقا رحاب ١١ مافلا



 , د د

 سس 5 733559522233+: 272255555532551 سس

 دك مو و ىسل ايطلا دوا دولا دسم نم رشنع ىداحلا هزجلا ع

 ان ةيعكلا ىلا اسو هيلع. لصديبن ناهجوال لاق س ابعنب ١ نعم ركع نعك امم نع سبق انث دح لاقدؤا دوبا *ي اثءدح 5 ْ
 ٠ منايا عيضب هثناك امو لجوزع ا لزئاف س دقللا تيبلا لصيوهو انباحصا نم تام نمفيكاولاق'علاةالصلاو ||
 يد يول تكلس ثراملا نيوتادبعةمعنا سابعنبا نع ةمركع نعدلامس نع يبضلاذاعمن.ناولسانئدحلاقدوادوبا يي انث دحؤلل |[
 ظ هاهجو ز ىلا ملسو هلع ىلص يا لوسراهدرفاهلبق ءاسا اور ناكدقو سور تبعا ملول
 مرو هعيابا الجر عياب اسوهيلع ذا لص يبلانا سابعن:ا نعةمركع نعكامسنعناولسانثدحلاقدوا دوبا 4 ان دح“ ||

 ٍ هعيبلااذكع ملسوميلعهللا لص ثا لوسر لاقثرتالاق
 او «لوهيلعْا ل امرا لوسر ىخ !لاق سابع نب! نعةءركع نع كامس نعناهلسانث دح لاقدوادوبا *©امث دح
 ال ظ م« سسسلاب اول 1 اونراوتو كلذ اوكرتف# ضعبي ىلوا مهضعبماحرالا ولواو تلزن ىتح ضعب نم م هضعب ث دوو

 0 ناك سو هبلع هللا بص يبا فنا سابعنبا نع ةم ركع نعللامس نع نايلس انث دسح للاقدوا دوبا 3 انث دح وي ٍ
 هب رطفي و رفسلا ىف موصي ْ

 بيدا ملسو هيلع هللا لطاالوسرنا س ابعنب ا نعشدح ةمركع تع مس لاقكأمس نع ةبعش انثدح لاق دوا دوبا ةيانثدح# (

 ظ 1 مب نانشاملا تكلمامافر طق لاقوا نطق نم. ىزعلادبعب سانلاهبشاروع(1) نا هزا لاقف لاجدلارك 3 ذأ

 نيهيشتملا نعل ملسوهيلع هنا بص يبنلانا س سابعنب | نع ةمركع نع داتق نعماشهو ةبعش انث دح لاقدوادوبا دك اثدح ع :

 ظ 8لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملاو ءاسنلاب لاجرلا نم ظ

  يفلاقملسو هيلع ها لصاللا لوسر نا سابع نبا نع ةم ركع نعوما رهبنب ةلسنعةعمز انثدح لاقدوادوبا هياثدحإلا ||

 ظ © ءا رج ةقيفص|.ميبصابسمش ميصل ةد رابالو ةراح ال ةقلط ةععسومل ردقلاةلل !

 م .ريرإ ولجي هنافدمالاب جيلعلاقلس وهيلعما ىلص بلا نا سابعنبا نعةم ركع نع دابع اقدح لاقدوادوبا يياثدح ا
 *هذه يناث الثو ه ذهيفاثالث هلل لك اهم لنك ل“ هل تناكملسوهيلع هللا ىل اه لوسرنا 52- ْ

 م .رروأ او رخفتال | سوهيلعم ا ىل اصلا لور لاق لاق سابع نب !نع ةم ركع نع بويا ن نمماعمل دس لدورات ل 1

 «ةيلماجلا فاوتأم نيذلا منا ,ا نم ريخ هب رخم د نعلعجلا هدهديأل هدب ىسفن ىذلا اوذ ةياهاجلا ىفاوت هن نيذلاتااب|| 1

 د حأ |

1 

 «.ريمأ  اهتلطيناةدوس تيشخ لا سايع نبا نعذم ركع نع ب رح نب كاش ,ءداه«نب ناملسأت دح لاقدوادوبا يت دحول | أ

 نوال تارت ةسئادى وبرج وكساوتالا اوس تا ع تال ||
 ه زئاج وهف *ئث نم هيلعاهلططصا| لاق ةي ضا رعغا وااز وشناهلعب نم تفاخ أما |

 مجيتملا ١؟ هريغ ودحا وااهيفى وتس و ضيبالاى ا ناجم 5-6 بحاصلاف(١)

 ىا كالملا كلما روعاب سيل مب رنا كلحلا لك كلما نكلولاج دلا ثيبدحيف ممحلابحاصلاق (؟)

 | هنال روملاةلز 1 1 ردقبال هناف رشبلا هيلع ردقيالاع سلا ىلع سبلو ة هد وب را /| ىعدا ناو هنال لاح دلل كالا لك

 ظ ١١ بويعلا و صئاقنلانع هزخمىلاعت: |



 اج ىسلايطلا دوا د ىلا دنسم نمرشع ىداحلا ءزجلا »“ م

 لاقف مهيلعّماباث نيذلا ةثالثادحاوهو ينقاولا ةيما نبل الغ *اجذا كلذك ل سوهيلع هللا ىلص تالوسر انف تمجم ظ

 | هلا لوسر هركف ىف ذابت عمسو ىنبعبت ب ًاروالجر لهادنع تي ًأرفهيف تنك ىلطئاح نم ءاشعةحرابلا تثج نا لوس داي

 ' كلنا كبجو يفكرال ىلا هئاولالوسراي لاله لاقفنيلسما يف هتداهش لطبتو لاله دلجيا ليقف هبءاججام 1 سوهيلع كا ْ

 هلا لوسرناكو ىجولا هيلع زنذاكلذك] لسوهبلعنا لصْما ل وسرانيبف لاقاجرفهللا لمحيناوجراليفاو هبت ثجامهركت |

 ظ رشبا لاق ىحولا عنب مانام مكتب إف هباعصا نع كسماوهبجووهدسج كلذإدب رت ىحول هيلع لت اذاملس وهيلعىا ىلص ئ

 | دحا نارلعي !ىلاعتو كرابت لا نامل سوهيلعهلا لص هللا لوسر لاقف تيعدفابعدا لسوهيلع هنلا لص نا لوسر لاف لالهإي

 ظ ليقف لاق بذك كلذدنعيف تلاقف لاق تقدصدقلواّةحالا تلق امنا لوسرايههاو لاله لاقف يئاتاكتم لهفبذاك اك

 | سانلا باذع نمدشا ناب اذعنافهللا قتا لالهاي ةسماخلا دنعهل ليقو نيقداصلا نم كلنا هللاب تاداهش عيرادهشتالالحلا

 ظ شاول يبا دبع ع دام < دل ماسلا يرقي ال ناو لاف, تاذسلإ كيل حوت ىلاةبجرم اءدحفأو
 دشاهناباذعنا لا قتاهذهايةسماخلا دنعاهلليقونيبذاكلا نلهناهئاب تاداهش عبراىدبشا ليقونيبذاكلا نمناكن ا

 ْ ناتساخلا دبش ى رفعت ال هللاوتلاقثةعاس( ١)تأككتف باذملا كيلع ب جول ىتلاةبجوملاهذهناو سانلاباذعنم

 ْ 0000 مرتال نا لسوهبلعّما لص لوسر ىضقو لاق نيقداصلا نمناكن هيلع ابضغ
 / ملسوهّيلع نا لص ىلا لوسر لاق واهنع ىفوتمالو قالطربغ نم ناقرتفياب بنا لجا نم ىنكسالواتوق هيلعاط سيل ودحلادلج

ْ ْ 
 | قرواهب تءاخ لاقهبحاصاوهفايلا#جادعج قروانيتولالا غباس نوقأسلا شما مصرا بهيصاجبيثاهب ت ءاج نافاهو رصبأ

 ؤ تعمصفدابع لاق ىما اويل ناكل تاميالاالول لسو هيلع هللا لص تا لوسر لاقف نيتيلالا غباسنيقاسا الي دخ |يلامجا دمج ْ

 ظ هءربا نم ىرديالزاصمالا نمرصمريماه تي ًاردقل لوقي ةمركع ظ
 للريقتاا ناوناضمر يف ىمانميف تبل لاق سابع نب !نعةمركع نعكامسنعمالس ان دح لاق دوادوبا هانت دح 8« 00

 | ني رشعوةعب راةليل يئاذاذ طاطسفلاسنطب تذخاف ىلصي :ِمَسْوَهلَعَا لصدفا لوسر ماقاذاف تظغبتساف ردقلا ةلئلتلبلا |

 ظ ٠ عاعشأهل سلا ذ افا مونبص رسمشلا ىلات رظنف

 أ ماعرك جملا نا لوسراي لاق الجر نا ساب نب | نع ةمركع نع امس نع ءمالاسو كي رشأ ةدح لاقدوادوبا اد #* "6

 « ماع لكن اكم اعلك تاقؤلفةجح لب ال لاق

 | ملكتف اسو هيلع هلا ىلص يبنلا ل جر مدق لاق سابعنبا نعةمركع نعدلا سنع ةناوعوبانثدح لاقدوادوبا ب انث دح + | +. ٠
 ه كحرعشلا نم ناوارحسنايبلا نم ثا لسو هيلع لا ىلص نا لوسر لاف نييمالكما

 لاق سو هيلع لصدملا لوسر فنرا سابعنبا نعةمركع نع كامس نعةناوعوباانث دح لاق دوادوبا وي اث دح وني 51/1

 اولبقتستالونوثالث نابعسش رهشولك اف ةبابضواةمامغهنيو كتيب ىلاح نافدتي رلوراطفاو هني 'ورل ناضمراوموص
 هنابعش نمموي موصب ناضمر

 | ءةرمخ | ىلع لصي ناك لسو هيلع هللا لصهنلا لوسر نا سابغؤب نع ةمركع نعشلامم نعمالسانث دح لاقدوادوبا ا دح # ؟

 ياش دح م0 عمجم 1١؟تلمأتو تفقوت يا1)
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 ِ ظ *6رهنع هللا ىضر سابع نبانعراسي نب ءاطع 6 | نيم د
0 

 6_0 1 | نبالاق لاق راس. نب ءاطع نع ا تو ةحر اخانثدح لاقدوادوبااث دح لاق لول 6# انث دح

 2 لغوةر» قشنلساو ةره ضمضم ةرم ة رئاسرت لاذ لو اعشق فال وسر وضو مكك ًاضوتاالا سابع
 90 ا دي هدوم اس بوو

--_ | 

 ا لاق وكي رسل سارا في رستارعا رن كاوا

 | لجر لاق هللا لو سراي ىلباولاق الزخءسانلا رشب ربخا الا لاق م هيييبسعا
 ظ + هيطغيال ونواب لاقي

 1 سايعنب ا نع راسإ نب ءاطع نع مل أ نب ديز نع بعصم نب ةجراخ انثدحلاق دوادوبا *6 انندح

 يي ا ا ا ل ل لا | تاي ةالصلا ىلا لسو هيلع هللا ىلص يبن اماق مئالوا اظع لكا لسوهيلع ناىلص هللالوسر
 ا * مهنع هلا يض ر سابعن: | نعر اسينبناولس 3 ظ

 0 ءاج لاق سابع نبا نعراسي نبنابلس نع ى رهزاا نع ةعمزو نوشحام اا دح لاقدوادوبا . ب د ظ

 عيطتسيال افيمض ايشيبات كرد دابع ىلع جملا هلل ةضيرف نا تلاقف عادرلا ماع يف لس وهيلع هل ىلصينلا ىلا ؤ
 3 منلاقدنع 2 نا هنع ىضقبفا ةلحرا ىلع كسميسي نا

ْ 
 ا

 ظ و مهنع نا ىفر سابع نبا نع نيريسنب دمع ا“

 / نا لصهللا لوسررفاس لاق س ابعنبا نعني ريسنب دمه نعدلاخنبة رق انيدحلاق دوادوبااثدح لاق سن وي ويانث دحإ

 ظ هنيتمك ر نيتعكر لبصي لج وزع هللاالا فاخيال ةنيدملاوةكم نيب 5

 ا
 | يي منع هللا ىضر سايعنبا نع سابع نباىلومةمركع 4

 , ماسوه يلع لصون لوسر نأ س نا سابعنبا نع ةم ركع نعر وصنم نبدابعانث دحلاثدوادوباانث ةدح لاق سنوي انل دح# |

 ه هرجاهأطعاوهمحل اشعة بيط يلا ىلاثعب |

 3 . ١١11 || هيف نومحي# امريخ لاق لسوهيلع هل ليصهللا لوسرنا سابع نبا نعةم ركع نب دابعاتت .اح لات دوادوبا قدا

 « نيرشعو ى دحاو ةرشععستو ةرشع عبس |

 . ١1717 1| تانصحلانومرلن :يذلاوةي الاهذهتلز ١ لاق سابعنب | نءةمركعانث لاقروصنم نبدابب ءانثدح لاقدوادوبا “ انندح 1

 هكر حان ا ىل نكي اهذ زؤفتماءاككت دجو ولف تلزا ١ ذكه ةدابع نبادعس لاَقف ةي الار خ ١ ىلا ءانبش ع ايلمثا

 رشعمأي سو هيلع للا لص َنالوسرلاقف هتحاح ىغُشل ىت م ءادهش ةعب راب ىف ال اوف“ ءادهش 64 هبراب ىف َق 101 هعيتاالوأ
 جا ىضر سابع نبأ نع سابع نبا ىلوه ةمرحع #

 ا 6 م

2 
 0 ءارذعالا ١ طئانفج جوزتام هللاورويغ لجرهناف اهومل !ةالذزا لوسراياولاق ك٠ كانغ .سلوقيام نوومسا داللار راصنالا

 0 يكلو لجوزع هاهماو او قحلا أين :اهّنبا لوسراي لعال ىنا لاو دعسلاةفهتريغ ة ةدش نم اهحوزتيناانم لجر فرات
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 و“ 0ونص بكا صمم لمد اما لا ميت 0 ةيانو ديك < مس 65 - مم حرت
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 فا عقل
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 و
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"617 

 لوو لقلة ىلصتا ا نعهاطع نع ةهّلط ود سابع نبا نع كامس نع تباثنب و رمعانث دح لاقدوادوب 6 اثدحإلا | هو

 ظ ظ لوي ملسو هيلع ناىلصيبلا ناك لاق سابع_ءربانع ةيلاعلا يبا نعةداتق نع ماشهانت دح لاق دوا دوبا ا اثدح# ||

 | مجتحالسوهيلع هلل للص هللا ل وسرن سابع نب نع ءاطعنع ةعلط انثدحلاقدوادوباانث دح لاق سنوي 6 ان دح 9 |

 ١ |  9لسو بلع ّنا ىلص نا لوس رنا سابعنبانع ءاطعنع ةأطرا نب جاجملانعةبعش انثدحلاقدوادوبا# اث دح /
 ا

 د مئاصو و تحاملسو يلع لص لوسرنا سابعنبانع ءاطعنع حلب امدح لاقدوادوبا اشدحإل |
 | نيتمكرلا لصفريب زا نبا انب ىلص لاق ءاطع نعىميقلانايفسنب لسع نءدي زنبدامح ان دح لاقدوادوبا *6انث دحاإلل )4

 6 ىملايطلا دواد ىبا دنسم نمرشع ىداحلا ءرجلا 3“ ع م ع دو

 6 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ظ

 ا دما نب نسحلا لعوب انربخ لاق قمم وهالة ]هداف عضال نابع نيك نيدعا ناكل ,!يضاقلا ان ريخال ظ

  تادبعنب دمحا يعن وبامامالا ًانالاق ةئامسمحو رشع ىتنلا ةنسرفص ىف عمسأ نو وهيلع ةءارقىرقملا دادحلانسحلانبا

 «لاقبيبح نب سنوب رشبوبا انث لاق س رافنب دما نب رفعج نب هللادبع دع انوا الي وا ناعدملا

 | 2 مهنعدللا ىضر سابع نبا نع ىحايرلا ةيلاعلا وبا ل“ ظ
 | 3 2 2 2 تت 1 1 ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا لالا

 ' سابع نبا ىنعيلس وهيلع هللا لص كين عنبا ىثدحل وقيةيلاعلاابا عم ةداتق نع ةبعش انثدح لاق دوادوبا حان دحوم

 ْ ظ « هيباىلاهبسنو# ىثءنب سن ولن مريخانا ل وةينادبعل ىغبنإال لاقملسوهيلع هللا لص يبنلانا

 | نيضرالا بر وتاومسلا بر للا الا هلال ميظعلا شرءلا بر هللاالا هلاال ميلحلا ميظعلا هللالا هلا ال بركلا دنع ا

 ظ ه مركلا شرعلا برو

 د يك هللا ىضر سابعنب | نع حاب ر يبانب ءاطع##

 هت ب

 هدتملاءاسو هسار طسورلا

 مسوهيلع هللا ىلصدللا ل وسرنا سابعني ا نع ث دحي حاب ريبانب هاطع تعمسلاقماهانثدحلاقدوادوبا ةيانثدح#

 ٠ لصيمل و اعدف ةيراسلكدنعماقف يراوس ةتسىلع ذم وب وهو ةبعكلا لخد

 0 صاءايبنالا رشعماناملسو هيلع هلا لص نال وسر لاق لاق سابعنب !نع هاطع نع ةحلط انثدح لاقدوادوبا ب انث دحإ

 # ةالصلا ينانلث مش ىلعانناما عضن :وانروج رخؤن وان راطفالجمأ نا |

 هللا لصهللا لوسر جرخ لاق هنأ سابعنببا ىلع دهشا لوقي ءاطعت عملاق بويا نع ةبعشاثدح لاقدوادوب اوانث دخولا
 ظ © نوطرقا نم نيلي ناعجن ةقدصلا ىلع نهغخ ءاسنلاىنامثبطخ مثىلصفديعمويلسوهيلع

 ظ » مرحشوهو ةلوم* جوزت

 ظ ريب زاانبا عينص سابعنب ال ركذفنيتدجح دج وى رخاةمكر مكدو رف كل ذيفهل لية ف نكرلا رسام برغملانم
 « لس وهيلع هلا لص للا لوسر ةنس نع طاع !املاقف

 551 هةربلاهبط ل راينا لب كاذوى رعللا نع تيب: لسو هباعهللا لص



 6 ىسلايطلا دوا د يبادتسم نم رشء ىداحلاء رجلا 9 ديس ب دو

 ا ل

 © هنع ىلجملا رهاقلا دبع نب بيبح نب سن ويرشبيلا هياور

 ههنعسراف نب حا نيترفمج نب هللا دبع دمجيا ةياور

 عهنع ظفاحلا قانا نب دما نب لأ دبع نب دمحا يعن يبا مامالا ةياور

 « هنءىرقملا دادحلا نسحلا نب دمحانب نسحلا ىلعيبا ةياور

 ظ ىنال ديصلا رصن كرب دبا نب دمحم رفع ياو لدعملا نابللا ىسبع يبأ نبم راكملا يبا يضافلا نيفيشلا ةياور

 # هنع امهالك
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 ١ 96 ىسلايطلا دوا د يلا دنسم نم رشاعلا ءزجلا يع
 1 ع سو 1 للا اي ومار د يد 11907. تاونا> 8

 هذه لوقيناك هنالشو هلع ماى ىلا نع اع نبا نع دهام نع مكحلا نع ةبعشاتل دحلاقدوادوبا ةكانث دح#« || م +

 3 ةمايقلا موي ىلا جحلا ىف ةرمعأا تلخددقفهلك للا لميلف ى دههعم نكي نقاهياضتمتسا ةرمع

 | ةيالا هذه الئ إو هيلع هلل لصدللا ل وسرنا سابعنب !نعدهاح نع شمحالا نعةبعش انث دح لاقدوادوب اهجيانث دح 3 ++ ١
 مهشنامم ابندلا لها ىلع تدسفاايندلار اجب ىف ترطق موقزلا نمةرطقناولف «نولس متناوالا ناومالو هتاقت قح هللا وقت

 ههماعط نوكي نم فيك
 ْ ناضم ريفجرخ ملسوهيلع هللا لصّلا لوسر نا سابع نبا نعد هادم نعروصنم نعةبعشاتت دح لاقدوادوبا ِ د د ٍْ ا

 ا ه«رطفانافسع ”لغا اف

 ما هللا لص ىبنلا نا سابعنبا نعةم ع وادهاجت نع مركلادبع نع كير شان دح لاقدوادوب 6 دح إي 5

 « نيث دحتلا وماينلا فلخ ليصا نا

 عضوف نيف صن |هقشفةدي رجياعد مثةميف ب حاص ناكفرخ الااماو سانلاءوح لكاي ناكفاهدحاااماريبكر يغيف ناب ذعيلاهنا

 ل نيبطرامادأ امنع ففخ نا ىسعلاقوربقلا اذه لعاهفصنوربقلا اذه نس

 #اهنع هللاىض ر سابع نبا نعىبعشلا

 عم ىلص نه ىنث دح لوقي ىبعشلا تعم لاق يب ينابيشلان أملس ن نعةبعشانث دح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي ع اف رد دا متعب

 « سابع نباهبنريخا لاقورم ابااي كربخا نم يبعشال تلقف هيلع ىلصفانغلخ مهغصفوبنم ربق ىلع ىنأف مسوهيلعهللاىلص ىلا

 ىلا سو هيلعسا لص هللا لوسرنا سابع نبأ نعت دحي يعشلا تعم لاق صاع نعةبعشأنث دح لاق ذوادوبأ ع انددح ع 200

 هم تح ع عع

 100 ل نيل نيف تان نايف دب

 * مئاقوهو برشفءامبت دتاف ىجستسافم مز

 ظ | #8 اهنع تاىضر سابع نبا نع بيسملا نب دبعس و4

 ظ هلا ىلص ىننلا نع سا بع نبا نع بسم نب ديعس نع ةداتق نع ةبعش انثدح لاق دوادوبا اثدح لاق سنوي عاث دح# <

| 
 _ ا ايلما# ظ

 3 ةهعق ىف دئاعلاكهتبه يفدئاعلا لاق مسوهياع

ْ 

0 
 ظ
 ظ

 ٌ تالا ا ا ا ل عل

 هنا 0
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 *نوتمم رشعةسج نبااناو ٍلسو

 : 00000 ا ا
 «. .؛ || لاقملسوهيلعهها ىلص ىنلا نع سابعنبا 0 * اثدحإ#

 دك م 26 ىسل ابطلا دوا د يلا دنسم نم رشأعلا ٠ رجلا#

 ١ » 'ىثب , كلا ذنم مجري مث لجو زع نال فشر هسفنب جرخ لجرالا ها لييسيف داهجلاالو |

 هان ةنوهم هتلاخ تيبيف تابدنا سابعنب نع ريبج نب ديعس نع عكسملا نع ة ةيعش اثدح لاقدوادوبا ا انإ دح ظ

 لاي طوم# لصي ماقف اهومن ةلكوام الغلامانالاقف اقمئمانثاعب را لصف ة ةرخالا ءاشعدعب ملسوهيلع ما لصىبلا

 * لصفجرخ مث هطيطغوا هطيطخ تعم ىتح مانهناسخ ىلص من هنيئنع ىنامجن ىف ذخاف
 . يبنلاىلاىدهاةماثجنب بعصلانا سابعنب | نع ريبج نب دبعسس نع مكحلا نع ةبعشاتثدح لاقدوادوبا 26 انن دج

 ه امد رطقي سو هيلع للا لص نال وسر درست رد ديدقب وهورلسو هيلع لا لص
 نا سو + ٍاعمللا لص يبناانا سابعنبا نع ريبجنب ديعس نع قاعسا يبا نعكي رشانث دح لاقدوادوبا هج انث دح

 مىنا لهو ليزنتلا ةعمجبا موي يصلا ةالصيف أرغب

 ' لاق سابع نبا نعريبجنب ديعسنع مكحنب ىلعي نعريثك ىلانب ىبب نع ماشه انث دحلاقدوادوبا#ب انثدحإل
 ظ هيةتس تسال رسر فوت نكد لافاع تكس ١

 ''رقيناكإ سو هيلع لص يبنلانا سابع نب| نعريبجنإ ديد نع لس نع لوم نعت يثاب دح لاق دوا دوبا هانت دح#
 ه ناسنالا ٍلعىنا لهو ليزنت ملاةعمججا موب ميصلا ةالص يف ١ ارقي ن اكو نقفانملاو ةعمجلاةر وس ةعمجبا يف

 ظ لموديلات لوسدنا ايعنب | نعريبج نبديعس نعتب ات نبىدع نع ةبعشانت دحلاقدوا دوب ذم انث دحو#

 : ابا يقوم ةًأرملات لم ةفدصلا ىلع 3 0 عد م موي

 نوم
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 و

 ؟نعدأا

 ا

 ةظعرب 0 1 5 !اف 0 0 ري نيس تدم لآ 0 نم هتف ماق

 م ول ىمكي قئ الحلا لواناوقي الاودسن قلخ لواانا دباكأذل ارغةارع ةافح لجو زع ناىلا نوروشحم تأ س انلااهيااي لاف

 اوثدحا ىردتال كنا لايف يباعسا لوقاف لاهشلات اذ مهب ذخو يف ىتمأ نم م لاج رب ءامجيهناوالامالسلاهيلعممهارب ١, ةمايقلا

 يلعن دترم اولا زيمل »ال رهن اىل لاقيفَةي ؛الارخ ىلا مهيف تمداماديبش مهيلع تنكولاصلادبملا لاقاك لوقافك دعب

 » مهتف رافذنم مهياقعا

 مامرهيعشلا لصف لوسر يف وت لاق سابعنبا نع ريبج نب ديعس نءربشب ىلا نع ةبعشانث دحلاق دوادوبا جم اثدح“

 ظ | «لصنلا لاق ن ارقلا نم مكحلا'ىشثيارشب يبالتلف ةبعش لاقون ارقلا نم كلا تأرقدق ونوتخم نينسرشع نيلاناو
 هيلعشا لص ّْما ل وسر يف وث لاق سابع نبا نعريبج نب ديعس نع قامت ىبا نع ةيعشات دح لاقد وادوب ا انث دوج

 ١ تنكعحدمسس » روب دلاب داع تكلهاوابصلاب ت رصن
 كغ”



 ندادنب

 لال اذن
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 ظ مسوهيلعسا لص ىبلانا سابعنب | نعريبج نبديعس نعب رح نإ كاس نعةنا وع وبأ انثدح لاقدوادوبا## ا دحوم ظ ا

5200 

5595 
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 نا سأب عنب !نعريبج نب دبعس نع ثدحي نيطبلا ملسم تعمسلاق ش.عالا نعةبعشاثدحلاق دوادوبا جي انث دحوإل

 دي ىللايللا دوا د ىلا دنسم نم رشاعلا ءرجلا ف ا
 ١ | 7: مسودهيلعمللا لصهللا لوسر ةدئام ىلعلكاامامارح ناكولو ل سو هيلع ملا لصهللالوسر

 وهو تأثهتاجار هتصق والجر نا سابعنب | نءريبجن: دعس نعرشي ىلا نءماشهو ةبعشانث د> لاقدوادوبا يي انثدح#

 هنافاببطءوسقالو هسار اجراخ ريب زنق ودك واراد ءاه ولما لسوهيلعهللا ىلصانا لوسرلاقفم رحم

 ْ هايبلم ةمابقلاءول ثعبي

 ظ هيلعشلا لص قال وس رلئسلاق سابعنبا نعزيبج نب ديعس نع رشب ىلا نع ةبعشانثدح لاقدوادوبا ب انثدح
 « نيلماعاوناك املعا هلل لاقف نيكرشملا دالوا نع سو

 | | ةئيدملامدقملسو هيلعهلا لصهللا لوسرنا سابعنب | نعريبج نبديعس نعرشب يبا نعةبعشانث دح لاقدوادوب اوم امن دح إل

 ٍْ لاقف مالسلاهيلع ىسومهيف ىجنا ونوعرف هيف لجو زعهتا قرغام ويا ذه لاقفا ذهاملاقف ءار وشاعمويامايصدوهيلادجوف

 « هموي م وصب لسوهيلعهللا لص هللا لوسر ىماف ىسوعى وا اف ل-و هيلع هللا لص نازوسز

 | | هللا لص نال وسر ناك لاق سابعنبا نعش دحر يبج نب ديعس عم رشب يبا نع ةبعش انثدح لاق دوادوبا وهيانث دح وب

 | ١ هللال وسر مدقذنمامات ارهشماصاموءوصي ناديرياماول وقي ىتح رطفي و رطفيناذي رياماول وقيىتحموصيلسودهيلع

 «ناضمرالا ةنيدملا لس وهيلعهلا ىلص

 || هللال وسر هد رق مل لاقن إلف ىنب ةمابتيذ ز كلا ينغلب لاق ىنع كفلبام و لاق كنعينفلبام قحاكلامنب زعامل لاق

 « همتج رب نما مث تارنم عب راإسو هيلع هلا لص

 || لجو زعهلا] وقيف سابعنبا نعريبجنب ديعسنع ةشئاعيبا نب ىسومنع ةناوءوبااثدحلاقدوادوبا جن انثدح 6

 || سابعنبا لاق هيتفش ك رحيناكف ةدشليزؤتلانم لئاعي لس و هيلعهللا ىلص ىبنلاناكلاقوهب لممتل كناسلهبك رحتالا
 هيتفشك رحم سابعنباتيأ راكىتفش كرحاامادبعسلاق وكل رم وهيلع هللا لص هلال وسر ناك مىتفش كرحااغا

 ا هنلارق باف هان أ رقاذاف ارقتمثكبلق هعمحت لاق وهن ارقوهعمجانيلعنادب لمعمل كناسل هب كرحتال ىلاعتو كرابت نا ل زئاف

 ||« ها رقا كم أ رقمالسلا هيلع لير بج قلطنااذا كاذ دءبماسو هيلع ما لص ىبنلا ناك اق هناي بانيلعنتصناو عمسا لوقي

 عمجلاق سابعنبانعريبجنب ديعساثثدح لاقرب زلاوباانث دح لاف دلاخنب ةرقانث دحلاقد وادوبا 6 اندحو#

 ه هتما جرحت الذا دارا لاق كلذب دارالم تلف ءاشملاو ب رغم ا نيبو رصعلاورهظلا نيب لسوهيلع هلل ىلص هللا لوس

 لاقفمصتإ كال نمل! تبكانازجلاو ارههشءوصتناتر ذناهئخا نا هلت 1 ذفملسو هيلع لص ايلات 5 7

 ظ هكتخا نعىموص ملسو هيلع هللا لص مال وس ر
 انا نلعب نعزيتج نيديمس ف ثدحمنيطبلاملسم تعم“ لاق شمالا نعةبعش انث دج لاقدوادوبا جي ان دجوؤ#

 لاقف نا لبس يفداوجلاالو نال وسراي اولاق ةجحلا ىذرشعيفهنمىلضفامابايف لكلام لاق ملسو هيلع هم الص ىبنلا

 داهجلاالو



 لاق لسوهيلع هللا لصىبنلانا سابع نبا نعرهبج نب ديعس نعت بأث نب ىدع نعةبعش اثدح لاقدواذوبا 4 اذ 0 ا

 « ملسو هيلع لص يبنلا نعلاق سو هيلعهللا لص يبا نعاتلق اضرغ حورلاهيفايشاوذختنال ||

 ينهسدافرحلا لاح نرم ذخا انا يني ارولع السلا هيلع ليربج ىل ل اق ملسو هيلع نا ىلص مال وسر لاق لاق ||

 « هني نع لسوهلعُنا لص نا لوسر ينماقافهراسي نعتمتف ىلصي ملسو هيلعدلا لصعما لورالبلا

 دي معا دف #9 ىبل ايطلا دوا دىبا دسم نم رشاعلا ءزجلا لع

 اهنورق بهذتو ملطت ىتح نول صيالفاهنع لفغنف سملا عاعش علطينا ىلاربكلا عولط نم يصلا تقو لوقي سابع نبا ناك ||
 ه تعفلرا ىتح لصي مفاهضعب وا سمثل اتعلط ىتح ظفبتسي لف سرعم سو هبلع ما لص فا لوسر جل دادقف ١

 | ةنيدملاب لصملتسوهيلعهللا لصدللا لوسرناسأبعنب ١ نع رباج نع ورمت نع ةلس نيدامح اثدح لاقدوادوبا يياتدح ِِ

 ه امم ةناَعو اعماعيس ظ

 :|يتعْا يضر سابع نبا نعريبج نب ديعس ا“

 ل ا وهيلعدللا ىلصاا لوس عم لص دنا سابعنبا عزو لغش نمرصعلاو:
 ْ ىن لاس وهيلع هللا لص نا لوسرنا سابعنبا نعريبج نيديعس نعءرش يبا نعةناوعوبا ان دح لاقدوادوبا 1 اث دحإ ظ

 2 دوادوباكشو ءابدلاواريقنلاو تفزملاو متنحلانع

 ١ هيلع نا لصيبلا نا سابع نب ا نعريبجنب ديعس نع راعع.:,ءرباج ىف ربخا لاق ةبعشات دح لاقدوادوبا ع ان دح د |

 هةنجلا يفاتيبهل لجو ز عا ىنباهضيبل ةاطق صحفكولوادحسم يتب نم لاق سو

 سايعنبا :رعريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطعو تباثنب ىدع نع ةبعش انثدحلاق دوا دوبا انثادح 2#

 ه ةمحرلا هكر دتناةفاخم نوعرفىف 0

 نعسو هيلع لص ىنلا ل أس الجر نا سابع نبا نع ريبج نبديعس نعرب اج نع ناش انث دح لاق دوادوبا يجي انث دج ْ
 *اهوّتدجو ثحاهرلتقاف هتعجواهتغدل ناوهتعزفااه أرنا هاوس تايحلاوناسنالا قلخ لاقف تايحلا لتق
 أ

5117/ 

>11 

 ازا

 مب . || لاق سابعنبا نعي دي ريبج نبدبعس تعم لاق سأيان ب رفعج ىنربخا لاق ةبعشان”دح لاقدوادوبا و انث.دح |

 «ببعأ تردذن ةارمانا سابعنبا نع ٌثادحيريبج نب دعس تعم لافرش يبا نعةبعشاتدح لاقدوادوبا يي اثدح د ظ

 *اضقف لاق من لاق فاتك ا١نيداهلع تاكواتيأ روالاقف ملسو هيلعلل ىلص ىنلااهوخال اف تناف جحت ناا
 ظ «ءافرلاب فحاول آ : 2 |

 ة دئام ىلع لكاوا رذقت بضالا كرتو طقالاو نمسلا نملك افابضاواطفاوانعم ملسوهيلع نا ىلص ما لوسرمملا دبفحمأ

 ارثجرشب وبا وي رجلا بيبح يلا نيس يسبح هنعو ريبج نب ديعس نعىو ريد زالامره نيورمت ةصالخلا ين لاق 1(

 0 ممعصملا نيدلا في رشدمج ىضاقلا ١ ؟دمحاهقذ و

 ب, || ىلاخ تدهالاق سابع نبانع ثدحيريبج نبديغس تعمس لاق رشب يبا نعةبعش انث دح لاف دوادوبا يه انلدح أ
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0 1 

 © ىسل ايلقلا ذوأ 5 ىبأ دسم نمرش اعلا ء نجلا ذي 0-0 دك م

 3 اهنعهها ىضر سابع نبا نع سواطو#

 ا نعسابعنبا ل ًاسالجر نا سواط نعرانيد نبو رمح نع ماشهو ةبعشات دح لاق دوادوبا انثدحبلاقنسن وي كان دمع ا |[ 9

 ظ نبا لاقمامطلافملسو هيلعهقلا ىله هال وسرهنعىهن يزلااماسابعنبا لاقفدضبمب نا لبقهعيبيااعاتم ىرتشا لجر

 ظ ه ماعطلاةلزنب تلك ب سحاأئاو سأبع
 ارماوا تما لاق ملسو هبلعما لص يبنلا نا سابعنب !نع سواط نغو رمسنع ةبعشانث دسع.لاق دوادوبا يانث دح وب 0+

 ظ :لايالوت يكتم راي ةيييلب هما ريب ش لسبع
 | سابع نبا ىنعيكل ذب مهلعا ىثدح لاق سواط نع ةرسيم نب كلملادبع نع ةبعش انثدح لاقدوادوبا جيانث دحلب 4

 ٠ (١]ريخءاخا م دمعا سنع ناللاق ملس وهيلع ّلاىلص هللالوسرذا

 | هيلعّنا لصّلالوسر نا سابع نبا نعهببا نعى واطنبا نع ديمح نعةولط نبدوج انثدح لاقدوادوب اوي ان دحع ل ظ و

 لاققهكيحل رغصدقالجسرى أر مثهنم نسحااذه لاقفرج دقالجر ى رش نسحااذه لاقت هبيش ريغدفالجر ىأر ملسو
 | و هلك كاذ_رمنسحااذع

 لسوهبلع ها لص للا لو سرنا سابع نبا نغسواطنع رانيذ نبو رمجنع ديز نبدام ا ثدح لاقدوادوباوجيانت دمحم

 هذهملسو هيلع ا صا لوسر لاق للي نِلالهالو نرقلادجن لهالو ةفحملا ماشلا لهالو ةفيلحلااذةنيدملا لهال تقو

 يت كل ذك مثىشني ث يح نف كلذ نود اكن مو ةرمعلاو جنحلا دارا نمل اباها ريغ نماهيلع ىف ا نم لكلواباهال تيفاولل

 3 كم نم نولي ملم |

 رحوهو جوزث م سوهيلع نا لص نا لوسر نا سابعنب | نعدي ز نيرباج نعورمج نعش: دح لاقدوادوبأ 6 انث دح قه

 *ةنويءاهارث رباج ىلللاقو ورمل اق ظ

 ظ اورمصت الواووسي سو هيلع هلا ىلص لا لوسز لاق لاق سابع نبا نع سواط نع ث بل نعةبعشاثدح لاقدوادوبا جه ا دح# ظ 5507

 ىل تكلا 5 دحا ب ضغاذاو ْ

 | ملسو هيلع لص فا لوسر لاق لاق سابعنب | نعهيب | نع س واط نب | نع راخ نب بيه وانث دح لاق دوادون يي اثدح و“ ظ فلا

 داابار و «و يك كت لج طولون قلاتالع تا رئاوتللا
 ظ # اغنعهللا ىضر سابعنبا نع دي ز نب رباج و

 ه ليوارسىبليلفارازا دج نمو نيفخ سبليلف نيلعن دحيم نم اقف تافرعب بظخي سو هيلع

 مسوهبلعّا لص ثا لوسرنا سابعنبا نعدسيز نيرباج نغرانإ ذنب ورم نعةبعشاتت دح لافدوادوب| دي انث دح وج | 4١
 9 :ه 3 8

 ه ةنوبب“ اهارث رباج ى ل لاقوورمم لاف ,مرخنوهوجوز/ |

 شادي

 -ت27ب77 >7 >> 5-3225 >27

 كك

 ناك هز ١7 نيمشسانلا نم ثيدحلا ةمتث كرت هلملو لوصالا يف | ذكه (1)



 0 1 ل ا اسم ا حا تيا سع د6 سد و 6*١ ىسلايطلا دو اذ ي يبا دئسم نه رس اعلا دا

 هب احصاو مصاع مهب سحا الف برثي رت اذهاولاقف رقلا مهلك اما لاول حب مواثأ وجاف ارزجر ةئابا

 غلب ملا مويلا رفاكةمذيف ل رئاالفانااما صاع لاقفدحا مكتم لتقي الا اغيملاو وديعلا يك واوارثا ولاققدف دفرملا او جلا
 مهيسفراتوا اولخ مهنماونكمتسا الف زانبملاو دهعلاف ةث الثلا ل زن و ةعبس مهنملتقف مولتاخف م السلا كييبنانع |
 ديز و ىد عنب ييخباوقلطنافهوللقف هوجاعلف ردغلا لوا نا ووهلاقمهنمةثالثلادحامهنم كلذ ت---

 تلاقردب موي راحلاليقناكدقوأ بخ ثراحلاونبىرشافردب ةعقودسب كل ذواهوعابف ةكسملاهبوقلطنافةثدلا نر ١
 ينع نمافطق لك اب هتي ار دقل كا و بيبخ نماريخ ناك طقاريسا تيأرنا هللاوفان دنعاريسا بيبخ ناكو ثراحلاتنب
 جردوماياهترعاف تلاق لتقلا هبدحتسي ىسوم ىنمراعتساف تلاقاب بخ لجو زعدللا هقزر زر الاوه ناو ةرق نمذممون ةكمبامو

 هاعفال تنك ا مهلتاق ىفا ىنيبستا لاقف ىف نطفف لاق بيبخاهفرعةعزف تعزف تلاقهردص ىعهسلجمدتب ًرفةلفاغاناوىلىبب
 ناكف لاق تدزلاع زج يب نا اوبسحتن االول لاقف نيتمكر لصف تلاق نيتعك ر ىلصا ين وعد ملل اق هلتق ىلعاوعمت الث تلاق
 ه ادحامهنمقبتالو هاددب مهلتقاوهاددع مهصحامبللا لاق ماربص لتف نم ةالصلا نس نمهلواس يبخ

 عرصمهللا فناك لاحياىلع السم لتقا ثيح ىلابا تسلف لاق

 عزمولش لاصوا ىلع كرابب « ًاشيزاوهلالابنجيفكلذو

 ربدلا نمةلظلا لشم لج وزعهللا ثعبف مهئالفع نم لجر للف ناكو 'ئشب هل نماوتو مب تباث نب صاع ىلا نوكر شما ثعبولاق
 هأيشا حل نماو ذخاي ناوتيطتسي ملفوباشر لمعت

 6 ايهنع هللا 221111117 بهو“

 ظ 2000 حاصوا نويلع د ل ءاسأ ناو ىم عم فلا هعمرب رهوب اوناوص ةزانجلارضفت ناورعا

 ' نا لوسر لاقف نهي حاصوا نهلوانتف نيكبي ءاسن رمى أر ف ةزانج ىفملسو هيلع لص هللا لوس رممانكا : الوفي

 ٠ ثيدحدملاو ًةباصم سفنلاو :ةعمادنيملاناف عدرمعاي سو هيلع ذا لص

 ومي امنع هللا ىض ر بلطملا دبعني سابعلا نب هللادبعدنساام

 هاه رقش يفربخلا نمابملاقدعف ر سابعنبانعديبا نعا
 له هل لبق لاقدييا نع سابعنبب هللادبع نعمل اس نبى سوم مضهج ىلا نعةلس نب دامجادثدح لاق دوادوبا خي اش دج لف

 تراوةقدصلا لك انالناو» هوضولا بسن نااث سما ثالثالاال لائتف سانلاهب معي ئشبم سو هيلع هل ىل اه ا لوسر مسخ

 ؟س رغلا يع راجلاىزتنالا

 « نيم وذجلا ىنعي : مهيلارظنلااو دحتال لاقملسوةيلع

0 
ْ 
 ظ

 ينضح تل ا ناي !و2جق جمب ب

 0 هرب زئانك ضعب يف ول لاق ناسيك نيب هو نع ة ورع نب ماشه نع سيقاثدحلاقدوادوبا ايلاينر يان دحا و |

 ؟هووأ سابع نب هللا دبعنب ىلع نب ىسبع نع ىميملا نمحرلا دبعنب نابيشاتت دح لاذ دوا دوباانت دح لات سنويدكي اثدح ا

 إ
| 

0 

 ءدعنأ هللا ىلص نأ | نع سابع نب | نع هما نع يئثرقلانادبعنب دم نعدان زلا يبا نب ن#«رلادبعانت دح لافدوادوبا 0 اندح 0 ا



 #« ىسلابطلا دوا د يبا دنسم نمر شاعلا ءزلا يك عا 3

 ظ 8 0 نم جرخن النا ها 5 اذاملس :

 | «اعنع هللاىضر مسيملو ةرئ سه يبا نم ممم نم الي

 قا يصالوسر ناكلوقي ةربرهابا عمم ةداتق نع ةبعش اثدح لاق دوادوبا انلدح لاق ىنوي « امدح | ؟ هد

 « نيم دقلا ضضنيمكلا ض/سوهيلع

 تالا وسراوتا هموف نمار فنو ةري رهابا نا كلا رعنب ميثخ نعرإاخ نب بيهواث دحلاق دوادوبا ان دح 9 | !؟ هو.

 ملسوهيلعّش الصلال وسر ىلانةلطناف لاق ربيخ ىلا جرخ دق ملسو هيلعهللا ىلص لال وس را ودجوف نيدفا وراس وهيلع

 ه مهماس ان وكر رشاف سانلا سو هيلع هللا لص هنا لوسر كف رييخ ٌفدق هاندجوف

 ا عمس نم ىنثدح لاق ديعس نب ةسبنعنعىرهزلا نعىديبزلا را نعدمج نمةتضيوب اقدح لاقدوادربا عا دعبا#ا | ايدو

 | ىلا اوعجرف دج لبقةيرس يف ديعسنب تاباثعب سوهيلع هللاىلص قالوسرناصاعلانب ديعس ثدحي ةرب رهابأ

 | انها كناناباىللاقف هلللوسرأي مسقن الاذا تلقفانل قا نابالاقف اهقق دقريهخجيوه و سوهيلع تا لص نا لوسر
 ظ ه ملرسقيم و نابااي سلجا لسو هيلعهثا لصيتلالاقف

 1 يبلاذا ةري رهينانع مث دحينارثكي ناك ملم نبا نع 8 ومني | ب ويانع ماهانث دح لاقدواد وبا 6# انث دح 7 كك

 © هيدينيبمامهرضيال واطخ طفيل رتسيام هيدي نيب نك 0 دحا لصاذا لاقرلس وهيلعّْما لص |

 هيلع للاى ىليلخ ىفرمالوقب ةرب رهابا مس نمعدإب ز يبا نب ديزب نع ةناوعوبا انثدح لاق دوادوبا هي انث دح ب | ؟ هد.

 تافللالا نع ثالث نعيناهنومونلا لبق رتولاو ريشا نممايا ثالث موصو ىصخلا ىتمكرب ىنرما ثالث نعيفابنو ثالشي سو
 ع كيدلا رقتكر قت ود رقلاءامقاك ءامقاو لعتلاتافنلاك ةالصلايف

 ْ ةقلح يف تنك ل اف ةفوكلال هانم لجر نعسيلح نب سابع نعديز نبريبج انندح لاق د وا دوبا جياث دح# أع هوبع

 | هرانلا نم هدعقم يسارا ظدمع و كوع هنو هيلعشا ىلص نا لوسر تممس لاف هريرهيبا

 لوقي ةريرعأباعمس هنا ث ثدحي ثول نم اذهيش تعمس لاةريمع نب كلملادبع نع ةبعش انثدح لاقدوادوبا 6 انث دح 37 بهوو

 اوموصتناالا ةعمجا موي اوموصنال لوقب سو هيلع لا لصد لوس ر تممسنكل و ةغمجا موباوم وصينا سانلاتيينانام
 ه نولعنلا يف ىلصي ]سو هيلع لا ىبص هللا لوسو تي از نكل ونيلعنلا ىف تيلصانااموام وي ءدعب ولام وبهلبق

 هتثدب ق وسي لجر لع ىلا لسوهيلع هاىبصيبنلا نأ ةريرهابا عمس نمت ةداتق نع ةبعش انثدح لاق دوادوبا ب انث دحو | + هد.

 * اهيكرا كحيو واكلي واق ةندباهنا لاق اهيكرالاق ةندباهنا لاقاهبك رالاقف
 آمي اهنع هللاىضر ة ةرب ىهىبا نعةي راجوبا ْ

 6 3 ةراره يلا نم عم نمل

0000676 

 ب زك طع ل قو
 | ىنانباح ة هب ءداج نعد نيرا نمقع سال هه دعس بهار اة دمي لافدوا دوبا انث دحلاق سن وب جات دحل |« وباب

 مريوم صاوانيع طهر ةرشع رسوهيلعدا لص يبنلاثعب لاق ةريره يبا باص نم ناكوذ رهز

 ماو رفنف نابحلونب ممل لاقي لذه نم ىحلاو رك ةكمونافسعنيبةدملاب اوناكاذاىتح اوقلطناف رم نيم صاع دجرهو أ



 رن اا 0 ديس

 د م د 1-2 ا ل ا ا + ف

 | اي |منعمللا ىض ر ةشئاع نينمؤملاءا ىلومةلدملا 1 غ3
 / نينمّوملاماىلوم هل دملاوبا ىثدح لاق ىئاطلا دصسنعةي واعمنب ريهز انثدح لاقدوادوبا انثدح لاق سنوية دحإا |

 ا دالوالاوءاسنلا محشو كانقرافاذاف ةرخ الا لها نمانكو انبولف تقرشل د نعاناك اذا لوسرايانلق ل قي ةري رهاب عمسنا ا
 مفلس يدنعد ونوكتاك يف وققرافاذا نونوكل مكاولوا نون وكت متنك ول /سودبلع هنا لص هلا لوسر لاقفاندلاابجتا ||

 انف مل رفغيفاو راغتسييك نوبنذي موقب لجو زع هللاءاجل نوبنذتال منكرا ملوي يف كر ازاوارفك اب ةكحئاالملا ْ ُْ

 هولؤللا اهئراصحو رفذالا كسملاابط المو ةضف_ءرمةنباو به ذنم ةنبل لاق اهاوانبام ةنجلا نع انريخا ىالوسراي ا[:

 ههبابشىنفيالوهبابث ىلبال تومبال لخدي و سوببال منب اهلخدي نمدارفعزلا ارو توقالاو 1

 دس سسسمسسلل

7 + 

 لوةبروامسلاباوبا اهل تب و ماتلا لع لمحت مولظملا ةوعدو رطفي ىتح مئاصلاو لداعلا مامالا مهتوعد درتال الث سو ا
 ه نيحدعب وأو كن رصنال ىقزعو لجوزعبرلا' [

 ١ |عنعهللا ىضرةرب ره يبا نع نسحلا لان ديعس 9

 هلال وسر لاق لاق ةريره يبا نع نسما يبا نب دبعس نعةداتق نعنارمعانث دحلافدوا دوباانث دح لاق سنوي انثادحخ 9 ||
 هءاعدلا نم لجوزعهللا لعمركأ 'ىش سيل لسوهيلع هللىلص ||
 يباغتع نانو ةريرعفا عزاه تمريض ع + بور ور ول
 جون

 سمشلا مهيلع تعلطالو لبلاب رطملا مهتقسال ىنوعاطا ىدابعناوأ لجو زع 3 ءاكبر لاق !سوهيلعهلا لص هلا لوسر لاق

 « دعرلا توبص ميهتممسا النو راهنلاب

 هيلع لصْنا لوس ر لاق لوقي ري رهاب عسل دملاوبا ىثدح لاق ىئاطلا دعس نع ريهز انثدح لاقدوادوبا *انثدح ع(:

 ١ لافةرب ره يبا نع راهن نب ريم نع مساو بد انت دح لاق ىسومنب ةقدصاث دحلاقدوادوباانثدح لاق سنوي كاشدح 2 ٍ

 *6 اعنع نايم ةري رهيلا نع ريسعنب ديبع ف

 , ٠ وا ءاذه بااوعص ىف تعمس يا لاقل 0 لاقك مسام فاد اي لاقفا يكسب هلةقي دح ىف تاق لبجر ىلا ىهتن ا ىتح ةباوعسلا ْ

 در | داو لهالو التل سبا تال ةثالث ىلعا,لعج ا يناف كلذ تلقذااما لافاوتءرصاذا | ميف منصتاق كمساب نالف ةقي دح قسا

 « لبسلانباو نيلئاسلاو نيك اسملل كث لمج اواهيفانث

 * |هنعهلا ىضرةرب رهيبا نع ”اثعشلاوبا اا

 ينل ريسع ني دييبع نع ناسبك نب بهوانث دح لاق ة لس ىبانب ري زعلادبعاةدح لاق دوادوباانث دع لاق سنوي دجئانثدحإ ||
 | نالفةقيدح قسااءالك 0 ةالغب لجراغب لاق ملسوهسولع ل ىبصفا لوسر ناري ره يبا نع

 | مملجرلاىش هو“ ءالات تبعوتساف ةجرش ىلا ىبهت اف سر ش بانذىلا هاج متءاملا ن ههقأع «غرفاف ةرح ىلا باوعسلا كلذ ءاخي همساي

 ؟ هرب

 ادد 7-0 © مب

 9 2ع 9 مم

 ىلا 2 6 ل4

 ؟ 6االا

 ؟ ىريرب' | دع ملا ىف ناك هنا ري ره يبا نع هنبا نمي ءاثعشاا يلا نب ثعشا نمت كن رشاثدح لاقدوادوبااثدح لاق سن وي هتان دل ِ كال فاضل 3

 وديع هللا لص ل وسرت ما مسو و هيلعدللا ص مام نخل" لقف اذهاماد رد ره وبا لاقق لجر جرفن نذل نذأو

 م

 6| ,معدشلا يض رةشئاع نينم الا ءا ىلوم هل دللاوباؤه

 6 ةرب رهيلا نع نسحلا يلا نب ديعسإ#

 #0 ةرإرهىلا نع ريع نبدء

 - نا تا تا اطل



 ,رهيبا نعدي زن رباجا#
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 ةيتلعوباولا
 نءدهم

 د ةريره يبأ

 م ل لا ا يل

5 0/6 

 نا ةريره يبا نعش دحب ةيقلعإبا تعم لاق ءاطع نب ىلعي نع ةبعشا: دح لاقدوادوبا ادح لاق سنوي خا دح 4 | ؟ هب

 للا لوسر ناكل اقةري ره يبا نعش دحيةمقلعابا تعمس لاق ءاطعنب ىلء!ينربخا لاق ةبعشاثدح لاقدوادوبا 6 اش دح #9 | |؟ هاري

 كعب ممس بابق نب سنوب ,ىتتدحوةبعش لاق ةمقلعاباتعمسلاق ءاطعنب ىلعي نءةبعشا:تدح لاقدوا دوب وهيا دس ؟ ةا/هي

 7000 رص 022222112122 ل ا 2222222 ا يي مس ببي لااا
 ا : : 3 ' 3 ْ

 | ىلا نع ثدح نجح رادع نب ديلولا تعم لاق ءاطع نب ىلعي نع ةبعشاد دح لاقدوادوباانت دح لاق سنوب : ان دح ع |!؟ ها

 اذن تا
 مس ار ىنهثلا مصاعنبو رمع يعقل لاق ءاط عن ىلعي نعةبعشات دح لاقدوادوبا اتدح لاق سنو 0 ع د د 1

 0 فم تازخا اذاو اللا ما اذا هلق

 6 ىسلايطلا دوا د ىلا دئسم نم رشاعلا ٠رجلا د مم < د

 ظ >6 |ىنع َنايض ر ةرب رهيبانعدي زينب رباج

 8 رباح لمس لاق مره نب ورم انت لاق ىطامنالا نسحلاوبادي زينب بيبحاشدح لاقدوادوباانثدح لاق سنوي «انث دحالا

 نا ىلا ةكجأةملاو ريسملا يف ةك ىلا لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لصهنا ري رهوب ب ا كلا ١

 0 » نيلمك رنوتعكر

 اهنع عام عريسا عءةيقلع وبا +

 ريمالا ىصع نمو ىنعاطا دةفريمالا عاطا نمودللا ىصعد ف يناصعنموهللا عاطا دف ىنعاطا نم لاق ملسو هيلعهللا ليص يبنلا

 مهيلع بوضخل ريغ أر قاذا ودجللا كلانبر ءبللاا ولوةفددمح نمل عملاق اذافادوعقاول صفادعاق ىبص نافيناصعدتف'

 ههبنذ نم ىغم|ءدبعلارغغ ضرالا لها لوق ءامسلا لها لوق قفاواذاهناف نيم !اولوةفنيلاضلاالو

 * لاجدلا عملا ةنتفو تاملاوايحلا ةنتفوربقلا ب اذعو مج باذعنم سم نمذوعتي ملسو هيلعدلل ىلص ظ

 نم ذاعتسا نمو ةنجلاهلخدامبللا ةنجلا تلاق اعبسةنجلا هال ايل نملاق لاق ريره يباىلا لطب هعفري وةري رهىبا نع | ١ ظ

 ه رانلا نمهذعامهللا رانلاتلاقاعبس رانلا |

 هيلعشا لصنا لوس رلاقلاق ةربيره ىلا نع ثدح ةىفلعأبا تعمس لاق ىلعي نع ةبعشانث دح لاق دوادوبا ع ان دح |

 7 دست رسدت لف ةكللهاذاو هده فرست دلق قرص كلعاذالسو
1 / 

0 
 ظ 76 اهنع هللا ىضر ةري رهيبا نعنمحرلا دبع نبديلولا هن

ٌ 

 ا 1 او ودنام غرفي ىتحرظتنا نمو طا ريق هلفة زاذج ىلع لص نه لاق !سوهيلع ناىلكىبنلا نءةريره

 ةص راسو هيلعدللا لص هللا لوسر نعيناغشي ن ل كي هنا لاقفةرير ماباك ذ ا افق دص ت2 اقفاه لا ا لل ولسراف

 » .عطن ةركألو ع لعب ةلكل اسوهبلعهللا ىلص ينلا د مر ١١ تنك امناىدولا ناب غالوق وسلا

 يجامع نا ىضر ةربره يبا نعينقثلا صاع نب ورم“ ا

 شغلا ملاعمهللا لق لاق تب ديما اى نوصا اذاهلوقا يسب ىفرم ف دا ل وسرايهنع هللا ىصرقب دصلاركبو وبالاق لوش ةرار ١ هانا |

 | 0 ارشو ىسفلرش نم كبذ وغاتناالاهلاالنادبشا هكيلمو *يثلكٍب ر ضرالاو تاومنسلارطافةداهشلاو

 ل دملاوبا



 0 انراخو تا عتن و كيرا !ة رف رايخلابناميبلا |

 « ةبنعلاو للا نمنيت رجشلانيتاه نم رم املسو هيلع |

 يي اهنع لا ىض رةرهيبا نع سواط 3
| 

 لاقل اقةري رعى نع نإ مربنبا ىلو ٠ ٠ رجرلادبعنعةداتق نعماهانث دح لاق دوادوباانث دح لاق سنوي * اث دح

| 

 ا

| 

 0س

 | هللا ٍلصهللا ل وسر لاق لاقةرب ره يبا نع هبا ع نعءسواط نبأ نعةعمزانل دح لاقهوادوبااث د> لاق سن 1 دع | 07

 "8 ةعمجلا مويكلا د |لغيةبانجلا نمهلاستغاك مايا مليا ةعبسلكينلستفيناإلس لكى لعق ح 0

 | 26 اهنعهللاىضر ةري مهيبا نعنثربنبا ىلوم نمحرلا دبع ع

 'دوهللف هل هللا انادبف هيف اوفلتخاف اناق ن اكنم ىلع ةعمجللا لجو زع ها بتكملسو هسبلع نا لصْنا لوسر

 . دغ دعب ىراصتلودغلا

 >6 مهنعدقا ىضرةري هىبا نع ىلعنب دمعرفعجوبا

 5 كلذلعفي ناك و هبلعّس ا لص نا لوسر نا ةرب رشهوبأ لاق نوقفانلاك ٠ اهاذاوةل ارق بلاط يا ا

 ة«|عنعهللا ىضر ةري رهيب نع نادرونب ىموم#
 120091 ل ل ل

!لاقدممنبربهزانت دمح لاقدوادوباانت دح لاق و5 ساوي 4 اث دح »عا
 | لاقلاقةريرهىبا_٠ .:رءنادرونب ىسوم ينربخ

 « للاخ ءمكدحارلظنبلفءل اخ نيد لع !ءهرلا لس و هيلع. لص ثا لوسر
 غظشكجاااك

 # اهنعناىضرةري صهىل نعهللادبع نبدي زي 2

ف :رعماهانثدح لاقدوادوبالثدح لاق سنوي  اثدح 2
 ىبلانعةربره يبا نعريخلا نبهادبع نبدي زب نع ىضيسلا د قر

 ٠ نوغاوصلاونوغابصلا سانابذك؟لاقإسو هبلعثا لم

 36 اهنع ناىض ضر وإ ره يبا نعمد ١نب نم<رأا دبع وي

 هللا لوسر لاق لاق ةري ره ىبا نعمد !نب نمحرلادبع نعةداتق نع ماشهانثدح لاق دوادوبا انثدح لاق سنوي وات دح #

م نب ىسيعب سأنلا لولان اف دحاو مهلدو ىتشمهتابما ةالعا ة ةوحا٠ اينالاملسو هيلع ١ لسا
 أذاف ىنهنيب وىني نكي نال س

رصمم نيب ضاربلاو ةرمهلاىلا عوبرم لج رهنافءوف رعافهومتأر |
 لتقيوسلصلاريبكتهلاو ,لابهبصيلو رطةيهس ار ناك يت

 باذكلاروعالا لالضلا عيسملاهنامز يف هن !كلهيىتحو ءالسالاريغابلك ملا هنامز يف للا كلهي ىتحلاملا ضيفي و ريزنخلا

 عمرمتاو لباالا عمدسالا ىعري ىتح ضرالا ىف ةنمالا مقنو موقعي ضعإالو ت تايحلابن ايبصلا بلي ومنغل عم ”بايذل دلاورقبلا |

 « هتونفدل و نولسلا هلع ىلصي تويم ةنسن داعب را
 داضرالا ىف قب متاضعب

 ١
 تكمل

 ا نب يلعن اري ره يباللاق الحرنا ىلع نب دم نع محلا نع فير دحلاقدوادوبااثدح لاق سنوي ع نا 0

 ديك ساس حا د 5 1 ل

 76 أ !صْوال وسر لاق لوفي ري رهاباتعمس لاق ىهيحسلا ريغك يبان ,ءةبتعنب بوياانثدح لاقدوادوبا 6 »ان دحإ
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 د ةرإ رهيىبأ ْنَم

 شر ىلارع نابوث نب ,نمحرلا دبع نب دمج

 # :رإ رهىبانع دلاخ نب سوا 37

 غ#

00 
 يب

 نا ند نا ا
 أ ١

 6 ىملايطلا دوا د يبا دنسم نم ا « ع

 ل قسلالو فيلا لتر يلفالا ةقدصوبف كلذ قوفأ# مايا الث ةفايضلا لوقي 0 0

 >6 |ىنع ناىضر ةري ره يلا نءلسئاسلا وبا

 تعم لاقةري ره يبا نع يئاسا!يبانع نمح رلادبع نب ءالغ نع ءاقر وانث دحلاقدوادوبا انثدح لاق سوب * انندح 2 ام هد

 000 كلا ةحتافاهيفارقنال ةالص لكل وقي مسوهيلع هللا ىلصْللا لوسر

 ا مهنع هللاىضر ةرب رهايفا نع نابول نب نمحرلا دبعنم. دمع ظ

 | فرب نمل دبع نيد نعءاطعنب و رمح نب دمم نعى ذيبا نب ااندح لاق دوا دوبا اثدح لاق سن وباي اثدح + 0 1

 ه ةالصلا ينينعيادم هب دي عقرب , اسوديلع هللا لص ةلاكإ تكلا رلاقةري رهبان ءناب وت

 سس يس سس
 | لاقلاق ةريرهىبانع رلاخ نب سوا نعدي ز نب ىلع نع ةلسنب دامح انثدحلاقدوادوبا انثدح لاق سنوي يياثدحو# | "5

 ,ذخن(1)برزا!لخداه4 لاقب يذلا لثك ممسامر شبالاث دحيالف ةمكحلا عمس ىذلا لثم ملسو هيلع لا لصدنلا لوسر
 ا 5 ا

 ْ 2317113 دهاوتصعسم

 ف لصد لوسو لاق لاق ةري سه يلا نعدلاخ نب سوا نعدي نب ىلع نعةلس نيداجح اشدح لاف دوادوباههاثدحرإل

 سانلا عمتجي ىتح متاخلاب نمْؤملا هجو يلحت واصعلاب رفاكلا فنا رطختن ايلس متاخو ىسوىصعابعمضرالا ةبادجإ رتلسوا

 ؤ « رفاكلا نم نم لا فرب حلا لع |
 هيلع لصدلا لوس رنا ةري رهيبا نع دلاخ نب سوا نع دي ز نب لع نع ةلس نب دامحانُت دح لاق دوا دوب اهباثدح | ظ رهو

 1 ءالاونالف اجاذكو اذك ةعاسن الف ءاج لزانم ىلءسانلاز وبعكي دجسلا با وبا لد ةعمللام ويك المان لاق 3

 « ةعابمجلا كرديإو ةالصلاك ردافز الف ءاج يطخم

 هيلع ناك فال وسر لاق لاف ةريره يبا نعسوا نعدي ز نب لعن عةلسنبداحاثدح لاق دوادوبا# انثدح # 7
: 

ْ | 

 ا نو هللال وسراي لجرل اقف ميههوجو ىلع ع وةأش٠ ول ابكر فانصاةث الث اعةمايتلام وب سانلا را

 * مهع وجو ىلع مهيشمي نا ىلع رداق ملحرا ىلع مثاشم ١!ىذل ١) لاق

 ييسر طالما
 . لاقةريرهىلانعديبانعليقعلا ماع نعريشك يب نب ىبحينعماشه انثدحلاق دوادوب ات دح لاق سن ويلي ثدحول
 نولخدب ةثالثلواامافرانلا نولخدي ةثالثل واو ةنجلانولخديةئالثل وا يلع ض رع مسوهيلع هللا ىل اصهنلا لوسر لاق

 | ناطلسفرانلان ولخ دي ةثالثلوااماو لايع وذ فيعض ففعتمريقفو ه ديسإ مصن ممتن و ْناَورحىدادبع وديبكاف ةنجلا

- 
 فر وثرِيقق وهلامق م طعبإ لاملان هدورإ 1 ىكرتللا

 ا ؤ جاع لاق ةررع بارع يرن نك ظ

 ,لسوهيلعشا لص 1 لاقلاق ةريره با نع ٠ ىر نأ أ ريثكأ نع ة هبتع ْنِ بداانت دح لاق بل وبدا اثدح# | انحلا

 ناب موصملا نيدلا في رش دم ىفاقلا ؛؟نفلاهيلا ىو ةريظح وه 0



 دع سس 6 ا ا

 د6 |مهنع ا ىضر ةرب رهيبا نع مزهملاوبا ىحتلا نايفس نبدي زي

 ل | تعج لاقةري رهيبا نع معلا نرايفس نبدي زي نع ةلسنب داحاشت دح لاقد وادوباانت دح لاك شاول ع ا دح |

 نسمات : 1 5295 : |
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 معن تلاقةرب رهابا تشع ةمصافاي لأقف ىلع جرخو تب رششف قيوسب تع ا ا هقو
 2 لاقف للاهمحررمع كلذ غابف

 ل
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 « سهلا هيلح تملط ميلا بحا لاقوا معنلارتس نم يلا بحاىلوا .كلذنم تييلو نوكانال فاو
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 ؟ووو | قع ىنوةدتلا فكن 0 ع نع 2 فو ىننلا اثدح لاق دوا دوبا اندح لاقسوي وي ادح

 « عا ةمبسواعجا رطل علتخا ذاق مسو هبلع ناسا لومواقوي رعي
« |ينع نا ىضر ةزي ره يبا نع مثرىبا ىلو٠ ديبع 9“
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 #3 منتكم م يل وك حبسا 1

 يما

 34 هك ةرب هىبا ن ءىودعلابعك نيري

 ؟همو1| لاقلاق ةري ره يلا نع مث ر يبا ىلوم دبع نع ناديبعنب مصاع نعةبعشانل دح لاق دوادوباانث دح لاق سنوي دحوإ#

 ٍّح ه هللا الاةوقالو لوحال لق لاق نا لوسراي ىلإ تلق ةنجلاز ونك نملك عكلدا الا لس وهيلع هلا لص هللا وسر

 ظ 5-5 2 5 تاع ةرارهابانا ثدحي مث ربا ىلوما دبع تعم لاق هللا يب ءنب مصاعن :رع ةيعشات دح لاقدوادوبا يا دحإلل

 2 55 'ةيادلاد عل ةلزا لاق ةماكلاو (نزديأزد يتلا ةزي رموزل امل لاذ بلل راج علسف نبدا قرطنعقيرطايف

 3 7 هنمىلتغل ىت>ةالض اهلل جوزعْشا لبقيفدج سلا تبيطتة أما نما ل سو لع هلا ىلع ف نال وسز تعمبس قاف لاق |

 3 3 ظ هةيلوماهت ًارف لاق ىعجرافةبانجلا نماهاستغاك

 3 يان مرار ربكاوظىرالسياراوو 72 اي
 ضي 3 ؟ةورب 0 هنا ىلص يبنلا نا نا دس كم تحد * ان دح + ظ

 هه ظ ٠ هجولا تلف ك دحالتاقاذل لاقرلسو هيلع

 3 هس جنت حو ممل 0 م ودعا يل
 2 4 ؟ةوذب ذا لص يبنلا نعةريرهيلا نعهيبا نع نزلا دب بءالثلانغ ءانر وانثدح لافدواد ولاا دح لاق سنو: يان د. قل ظ

 8 ها هل ءرينك و هللقناك ىبك رشا نم هاكرشلا ىنغا نا ك رابتوىلاعت نال لاقراسو هيلع

 5 ا © اهنع ىناىض رةرإل مه يبا ن :.عذأيز زو
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 يب ه7. || تعم لاق ةري ره يلا نع ايز نعمل ىف ريغم اوبأ ىسو 8 ةفدصاتت دح لاقدر دوبااثدا لاق سنوي # اندح 9 |ثمم# الق لآ ٠١ عاأب و ٠ ذهاثف “هه لاو 0 ةدوأد نوح و 5



 6 ىمل ايطلا دوا د ىبا دئسم نمرش املا ءزجلا دج مانام

 « لوبوا طئاغب سلجيىنعيةرب رهوبا لاق . ربق ىلع ساجينا نم هلريخةرمج لعك دحا سلجي ظ

 ظ مي هنع ناىضو ةريره يبانع ةئوبموبا# ؤ
 هيلع كا ىلص نأ ل وسرنا ةري رهيبا نع ةنوه<يببا نع ةداتق نع نا رمع انثدحلاف دوادوبا انثدح لاق سن وي اشدح# | "؟ةهؤوم

 5 مل !ضرالا ينةملللا كلت 1 الملا نافزو رمشعو ةعساتوا ةعباسةل اهنا ردقلاةل ىف لاقلسو |

 يي هنع دا ىض رةري رهىبا نعمعطم نب ريبجنب عفان 4 |

 | نع مطمنإ ريبج نب عفان نع دي ْرإ نب هللا ديبع نع بيبح نب نايفشانثدح لاق دوادوبا انث دحلاق سنوي هاش دح# | ظ 04

 هاهبحي نمبحاواميبحامبللا نيسحلاو نسملا يفلوقب إس و هيلع هللا ىلصدملال وسر تم مسلاق ةري رهيب

 أ
|| 

| 
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 # ةريرهىلا نع ةنوم<و با 9#

 ديول زج ذاع زج سبأ مم يق يو
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 ئ ش 2 16 هلع ىفر ةريره ىلا نع كالو د
 ا هيلع هللا لص يبنلا نعش دحيت ريرهابإ تعمم لاو كاوصل ا يبا نعءةبعشأتت دحلاق دوادوباانث دح لاق سنويا دج || "هوا 3 0

 3 - ع 0 0 . 3 5

 « دخلا ة رج يشوا,عطقيامماعةثاماملظ يف بك ارلا ريسي ةرحش ةنجلا يف ناملسو ع

 .. تال. ةتكفا نب 0 ظ 9 2
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 8 ا سلج.هنال م ظ

 د هنعشا ىض ر ةري رهىلا نعحابر نب نادب عم

 هللا لص نا لوسر لاق لاق ةريره ١نعحابر نب هللادبع نعةداتق نعنا رم انت دح لاقدوادوب اانث دح لاق سنوي انت دح# |

 <« ةماعلارما 51 دحا ةصيوخو ضر الاةبادوناخدلاو لاجدلاو اهب رغم نم سمشلا عولطاتسلاعالابا ورداب لاق ملسوهيلع |

 0000777777796 هنع طا يف ررب رعي نع تش نيف دبع 9 0

 نا ىلصىنلا نا ري رهىبا نع ققش نب هقادع. نعرشب يبا نعماشه ان دح لاقد وادوب | انثدح لاق سنوي ةاثدسو ١

 نو دهشي وةنامسلانوبحموق 'ىجي مئثالءاثلانلاركذ ذر عاقاف منواي نيذلاث مهيف تثعب ىذلانرقلاىتءاريخ لاق اسوهيلع

 هلو دي سنا لقا

 2 نأ لص يبنلا نعةري رهيبا نع ليقملا قيقشنب هللادبعانثلاقدب زينب ءاربانت دح لاقدوادوب وجي ان دح د
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 نعحاب رنب ّيادبع 4

 نع و زم هسسيت 0ر00 ينص يك 6
 يس وي دنع وو جيتي ا

 |؟ههز

 لكل اق نا لوسراي ىلباولاةرانلا لهاب <ربخ الا نودولظملا ءافعضلا # لاق هدا لوسراي لبباولاق ةنجلا لهاب ؟ربخاالا لاق

 «رمسوُر نولايال نيذلا مىرظعجديذش |
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 و اييفةرت 1001 ىشهنم ىسفن يف لزإ لذ ءاشملاو برغلل يني نيتالص نيب سويد لسا لسد
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 "قتال ف 5 ترافل هاربر اتت وادا رمل ع
 تتصسحس

 | 0-0 ديعتلا نمريخ )ملا نآف اوقنمتالو اولع وحلا

 ا

 "ماسالا  مايصلااوفعا لسوهيلع 1 , صا لوس رل |ا لاق ري ره يبا نع ءاطع نع ةكم لها نم خشات دح لاقدوادوبا يح اثدح 1

 «٠ مئاصىلا لقيلذهقتشو الجر هيلع لب «دحا ماص اذاف ىصاعملا نم نككو بارشلا نمالو ماعطلا نم سيل مايصلاناف

 : 1 ,رره ىلا ن ١ع ىرافغلا( ١)سوحن - مم 3
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 ظ « برقعلا وةيحلا ىنميةالصلا يف نيدوسالا لتةيملسوهيلعهشلا صدا لوسر
 ؛ مضض نعريثك ىلإ نب ىحن نع كر ايملا نباانث دح لاق دوادوبأ يياثدح لع

 نا ىحي

 ٠ برقملاوةيلل ةالصلايف ني دوسالا لقبا
 تا م ل يت حر وا ىرعالا مباع ظ

 نعت دحر يمعن ,؛ ةراع ع ات 1 يباني بيبح ١ رع ةيعشانت دج لاقدوادوباانث دح لاق سنوي 5 دلدح ْ

 ايس لاقملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا!ةربرع يبا نعديبا نع هسوطللااباتي أردقوبيح لاق*سوطملا
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 03 اهنيامهنعرفكتو ْ
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 كلامنب كا رعنع راسينب نامل س نع راني د نر اع ب ةبعشاتت دح لاقدوادوبا انثدح لاق سن ويد ٠ كح 3 ا م 5

 1 ةقدص ةمالغ يفالو نموا سرق ىف رسل لاق ملسوهيلعمما ىلصولا لوسرزأ ربه يبا نعى ىدراقكا ظ 2

 ظ «رعهسا نعى رافغاا كلامنب كا رعنبرت مخ نع دلاخ نب بيهو وديز نب ذامح انثدح لاق دوا دوبا ات دح ٠ ؟ه؟م د

 ظ « ةقدص.الغيفالو نم املا سرفىف سيل ءاسو هيلعمللاىلص هلال وسر لاقلاق ةري هبا | 2

 ظ يي هنع نا ىضر ةربمهيلإ نع ةريغملاىلو٠ نائعوبا 9 ظ 9
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 ْ هش نمالا ةمحرلا عزفتال لوقي 55 اص راقلاابا قودصملا ف داصلا رجحلا هذه بحاص | 5:

 . ا م

 | هيرو ةرشع ىتُت لص نم لاف ةرإسهيبانع نائعابا عمسر وصنمنع ةبعش انث دحلاقدوادوبا 6 انثدح إي موس. 05 9

 ةروصتمهلاهبتك اماشيا اذه ود وادوبالاق# ةنملاة تسر د ةضي رفريغاع وطت ظ - ا
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 »6 هنع يا يضرم رزيق لاروع نحر لادبع نتديح وع ظ ع ا
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 * ىتمنب سن وب نم ريخان الوقةينا ديعل ىقن:ال لاق ملسو هيلع هللا لصوبتلازا ةرامهيبا ْ

 , 2 تت تت تل ا 1 ا

 * هنع هلا ىضر ةر ىهىبا نع ىم رجلا نياك كلي
 ىنلانعد ري ره يبا نع هبا عم رجلا سيلك ن بمصاعن ووك لاق دك أاقدوادوبا اثدح لاقسن : ب عاش دج 8# 55-5 2
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 | تبهزف جملا يف نياجر نيب حالت ناكف ةلالضلا ميمو ردن اةليأ ىل تشيب دقو كلا حرخ لاق لس وهيلع نا ىلص د 1

 ' نيعلاروعادت :افللضلا يسماماورتو ىفرخاو الإ رشم ايف أه 0 افردقلادل لامااودب 9 0 0 وأ ج تناقإب د زح>ال ظ 0

 | رفاه اس تنال لاقف هش ىلرسرايفَز ضل : لجرلا ل اعف ىز ءادبعنب نطق لثم 0 افدناهيفرحملا ضي رعةببجلا احا 7

 هس ُ
 يمي هنع هللا ىضرة ريره يبا 0 ظ ُُ
 0. 211211111130 11154 جب تم ككل ا

  لسوهيلعهلاىل اص ىا لوسر لاق لاقرب رهيبايثدح لاق نايح نب ميل 7 لاقدوادوباانث دح لاقسنوي د« اث د >3 ةكدادان 35

 هاناو خا شادابعا لاب واو اذ ليوم د ظااناف نأ ظلا ااوك ايا

 ١ هللا لوسر ناةريره يبان ع ءاطعنءمكحلانب ؛ىلعانت لاقناذاز 3 1 لاقدوادوب ,اأث دح هيف نت ل ان لد 2

 | ىبران نم ماجلبا مول“ ةمايقلا مواهب ى ,ح همت كف دنع لئفالع 100 نمل ||و فوج هللا اص
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 ءايحددزتأ ب غرز ةريرهاباي لسو هيلعُنا لص 5 سالوسر لاق لاقّةرإ رهيبا نع ءاطع نعةحل ان دح ل دودو يياثدحو# ١ هه
 ماا
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 ظ
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 ل مح ا ع عع د ا ع م

 (لقدح 0 1؟ع هر ةنس يفوت هريغو سنو نمحر ا ادبع نبديمح هم نع ىو رميهارب |نب دعس ةصالخلا يف لاق 109



 تتسع

 دع سن هب د٠ 6 ىسلايطلا دو اد يبا دنسم نم رشاعلا ءزجلا

 2 0 هك يذلاا ذنمىلامتو كرابتلاق ىلبللا ثلثىبباذااسوهيلع |

 و هطعاىنل اسي ىذلا اذنم |
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 مهو | تاوعد ثالثا لسو هيلعألا لص بلا نعةرب رهابا عمسرفعج يلا نعىبممنع ماشهاشدح لاقدوادوب  اثدحإلا |
 م هدلوأ دلاولا ةوعدو رفا ملا ةوعدومولظملا ةوع د تاباهتسم

 ؟هررإا لوش ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر تعم لوي ةري رهاب عمسرفعج يبل نب ىجحي نع ماشهانت دح لاقدوادوبا جي اتتدح قع | ْ

 » ةنسلاكلتاياطخرفكيروربم مح ةريرهوبالاقرورب»٠ حو هيف ل واغ ال وزغوهيف كشال نام ةمايقلا موي لاعالا لضفل '

 اس يجب سانا ىفر ةريرعلا نممزاصولا او 3

 » ءاعما ةعبس يف لكي رفاكلا ناو دحاو اعم ين لكي نما نا لاق إسودهيلع | |
 7٠< | ناو شجنا وةي رصتلا نءيهنوا ىهذ لاق ة ري رهىبا نعم ز احابا عم ى دنع نعةبعشاتت دح لاقد وادوب اذي اندح

  ىنعي هناك دوادوبالاق ٠ هيخا ةبطخ ىلع لجرلا بطخي فاو اهثفعص ينام نكح اهتخا قالط ة املا لاست

 هىعن لوقف /سوهيلع ناىلصىبلا

 ؟ املا لبولاقإسو هياع ما ىلصينأاناة ري رهيبانع مزاح يببا نع ىلع ىبانب دابع نع ماشهانثدح لاقدوادوبا اثدح 8 ||[

 ضرالاو٠امسلانيبن وبذب ذتيابرثلابةقلعم تناكمهيئا ودنا ةمارقلا موي موقنينمتل ءافرعالل يو و ءانمالل لب وو رضالل |[

 ظ هالو ند |
 ؟ هم أ نملاقلسوهيلعشا لص ىبنلا نا ةريرهىبا نعم زاحيلا نع تباثنب ىدع نعةبعش انددحلاقدوادوبا هات دحإلا ||
 كرتيف تءاجىتلا ثيداحالا كلت غسن اذب ل وقيديلولاابا تمم“ رشب وبا لاق ه ثرا وللفالام كرتنمويلافالك رن ||[

 | ه نيدلا هيلع ىذلاىلع ةالصلا

 "ها أت رعيعش لمنال |اف ةرب ره يبا نعم زاح ىبا نع قورسم نب دنبعس نع مالم اشدح لاقدوادوب اوي انث دح 9 ظ

 » هسفن بلغنم دي دشلا نكل و سانلا عرصي نمديدشلا سبل

 «؟هجد | ةمادناه 0 واةفا رعلا لاق ةريرهىبا نعم زاح ىبا نع ىلع ىلا نإ دابع نعماشه ان دح للقد وادوب او انتدح» ||

 | تاحوبا هقثو مزاح باو سنا .:رعىورفوكلا ى دوالاةلمهملا لبق ميجا مضب هداحجنب دم ةصالخلايفلاق )١(

 | ميعصلا ني دلا في رشدمح ىفاقلا ١١ 7*5 ةنس ينونىئاسنلاو

 08 | يبنلانع ةريرهيلا رع مزاحيلا نغروصنم وراسي نع ةبعش انثدحلاق دولدوبا امث دحلاق.ننوي 4 دحر ْ
 ّ ههنا هلدلو مويكمجر قسفب لو ثفري ملف حنملاق سو هيلع هن لص 1
 ا ىهن لاق ةريره يبا نعش دحيم زاحابا تع مس لاق (1) ةداحجنب دمج ىنربخا لاق ةبعشا انثدح لاقدوادوبا  انث دحإ# |[

 3 ظ ه'امالا بسكن عراسو هيلع هللا لص هللا لوس ر | [
 5 ءهجاأ هل لص يبنلانا ةريره يبان عشدحي مزاحابا تعم“ لاق تباثنب ىدعنعبيعشانت دح لاقدوادوبا ي انث دح و ||

3 

ْ 
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ْ - [ 

 ا هك هنع نا ىضرةر : هينا نعىدملا د ا 0

 ا ا
 ءلاإ َ 8 ها © 1 ا 1

 ىبن ىدبمايهل لاق رب رهيبانعىدبملا نعهبا نع لضفلانب مساقلاانث دحلاق دوادوبااثدح لاق سن وبمن دح نب | م٠5 3

 +الحتلا سلع نعو باكل نكن عوةسم وملا تسلك نعوماجحلا ب 5 سوديلع هن |ىلص ىألوسر 2

 1171111 هيبانع ىدبلا نبديعسانت دحلاق دبمحنب دمحجات دح لاقدواد وبا *ي انت دح ولع ل ع

 [صت ةكئالملا ل زتملالاهدعقم ىف دعقي مث ىلصيدبع نمامو رك ذلا سلاج مو زاوةالصلاراظتن ا طابرلا لضفا لاق مسوهلعا

 »* 3 واتدح ىتخهيلع
| 

 *ج هنعس ا يض رةرب .هيبا نع ةبتع نب نادبعن؛نادبع 3«
 دوعسم نب ةبتعن, هللا دبعن؛ قاديبع نع ىرهزأ | نع حاص نيةعم زاشثدح لاقد وادوبا اث دح لاق سنوي + انث دح ا 5 اد فلس سرتاب 2 .2قفضهالا مع طاع ندعم اع هد اموات 7 3 رح 581١| هلل | دييع

 إ 1

 أ 7 5 1 ىرإ نا 1 5 و 5 - . - 1

 زواجي ملا رسعاذاةم الغا لوقين أك وساثانيادن لحو ناك لوقيطسوهيلغ سا لص نا لور تعم لاق ةريره ىلا نع

 و هنع زواحن لج وزع ىاقلال“انعز وامتد ا لعل هنع

 كلاب ل ١
 ا

 هيلع هللا لص نا لوسر لاق لاري رهئانع ءادبعن ني تادع نع ىر هزل نعةعمز نأ دح لاقد وادوبا ةاذ دح + 292١ نا هين نب 0000 7

 يهل 3 ك دحااهعمسةملاصلاةلكلا لاقلاغلا|م هل هللا لوسرأي لبقلاقلا ةراط ريخو ةريط اللسو

 ا

 إ

| 

 ا

 ا
! 

 ا

 كل ٍ
 | ا لوب دس نذل عيسنع يرعزلا نعةعمز اثدح لاق دوادوبأ “1 5 3

 ْ و
 | نافاهدلهث تداعنا اذاهراميلف تداعنا انام ال5 لح أةماتنزاذ 2 املسو هيلع الص هللا لو. رلاقالاقةري هىنا 6

 | 8 رعش ريفضي وأ وابعبلف ةعبار|تداع |

 26 8 3 1 7 د 3 6

رب رعغيبأنءودلا> نبدي ز هفضل" ةقادعنب هللاذيبع نعى ره زلانعةعمزأت دحلاق دوادوبا دكان لوح خس 10 <١
 ١ ءاحالاق ه

| 

 غ همصخ مأنف ”اناكلس تيفقال ءكءدشت نأ و 5 رايالاةفمملاسو ةماع هللا ىلص 0 رصر" لل ناتمع

 | اذه طعافيسعناكى نباناهللا لوسراي لاقف هلنذاف ملكتافىلنذئاو هللاباتكباننب ضقافشالوسراي جال افهم هقفا |

 أ دلج با ىلع ناينو ربخأف معلا لها ت !ًاسالقم داخو ع ةئاعهتم تي دتتفاف مح رلاىنبا لعزاتر مخ[ ةهت ارمأب ىنز هناوا -5

 ' | ها باتكب كتي نيضقالمدي ىسفن ىزلاو م اس وهيلع كا لص شا ل وسر ل اعف مجرلا اذه ةا أما ىلعناوءاعبب رغتو ةئام | 3

5 
 ,نانانم 5 0 رغتو ةئامدلح كنا 22 كبيلعنا دود ىماهف ء داخل اوةأش ة هن "البلام ١ لجوزع 0 2[

6 

 . ايجرف تفر ةركعافامل ًاسفاهيلعادغفا رج محرافتفرتعا| 5
 َ 5 حصلت

 | كي هنع هللا هرَو ٠ ْمىلا ٠عةعرز با 3#
 ١ ىدر رار جي 5 دز 7

 | 2. 7-7-2 9 عنيه

 | قآل وس رناةري رعت با نع ةعر زيبا نعد زي نب هللا دبع نع ةبعش اثدح لاقدوادوبا انث دح لاق سن وب ا امدح 000 ْح

 ْ « لبخلا نملاكشلا» كيتا و هيلع ىا ىلا ص ّح

 ْ د بوو سين مح سا اسس ملل ٍِ

 6 هنع ناىضر ةرب رهيبانعرفعجوبا 4 30
 هيب

 سس

 ممم سس

 هللا لص نا لوسر لاق لاق: 0 ره ىلا نع رقعج ىلإ نعى بح نعماشه ات دح لاق دوا دونا ا دح لاق سن ون ال اثدحو | 15

 هلو م
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 دي م 4 ا يبل اللا دواد ىلا دنسم نمرشاملا ءزبلا9 ١
 ءامسلا/ذا يف |هنعهللا ىضررمتوركبوبا دعس لاق ريب رهوباانث لاق نيروس نب دهئانث لاق ةرقانثدح لاقدوادوبا يجي انث دح# | ْ

 ظ « اهنءريخوه نمو قلخ ىذلا كب 0 ًارئاوتقشا | د

 ٠ || ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا حن لاق ةرب هبا نعني ريس نب دم نع بوبأ نءدبز نب دامحاتثدح لاق دوادوبا ان دح و“ |
 ه ةالصلا يف رضفتلا نع

 هيي هنع نأ ى ضر رارهىلأ نءريطم

 « لانو د نماهمنودبعي ناثوا ىلا ىتما نم سان عجر» ىتحةعاسلاموقتالا ظ

 نسحلا ىفلوقي !سوهيلعمللا لصدثلا وسر تعمس لاق ةريره يب نعهيب نعريطمنب ىسومانث دح لاقدوادوب ا *انندح 3
 هنيذع يهيلف ىنبحا نم نو

 *«قرشملا لبق نمرفكلاو
 ىلع طاسي ل لسو هيلعللا ىلص هنا لوس ر لاف لاق ةريره يبا نعدييانعريطم نب ىسوءانثدح لاقدوادوبا  انث دح 3 ظ 509

 ه مالسلا هيلع نبا ىسيعالا لاجلك

 3 ادبا 7 اهنلا نم ةعاس يباهتصا نم لج رلضفك 0 ماتيالاو نيك اسملا ولمارالا ف هللا ليبسيف هقفتاف أب اهذ
| 

 م هنع هللا ىضرةرب ره ىبا نع كلام نب نمحرلا دبع نبا 9

 | ينااما لاقهيف تيلص روطلانم تلبفالاقتابقا نيا نم م لاعف ءاج وهو ةريرهابا قل ىرافغلا ةرصبابانا ٠ |مدحا |

 | دجسملاو | ذهىدجسدجاس ةث الث ىلا لاحرلا دشن لوقي سو هيلع نا لصدخال وسر تعم” ىنابهذت ملكتككرداوأ ١ أ . «هشوزت د١ - 95 : . ا
 « ىصق اللا روما و مارحلا 1

. 

 وي هنع هللا ىض رةري رهيبانع ماشهنب ثراحانب نمحرلا دبعنب ركبوبا 4

 || ثدحيمزح نبو رمح نيركبابا تعمس لاق دبعسن,ىبحيىنربخا لاق ةبعشانث دح لاقدوادوبااثدح لاق سنوي © انث دح يلب

 سلفااذا لاف لسو هيلع هنا ىلص يلا نع ةريره يبا نع ماشهن ب ثراحلا نب نمحرلادبع نركب ىلا نعزي زعلا دبع نبرمع نع ظ

 « هامل نمديقحاوبف يبدع لجأ باقل
 »© هنعهللا يضرةري رهىبان 2 ملاظ نب, كلام 4 ظ

 « شي رف نم'اهغس ةمليغاىدي لعىتماك اله لاق سوهبلع الص

 إ
 ميكا

 ءا لاق مسوديلع هن ١ لص يبلانا هر يم ىبا نعهيبا نع ريطمن رب نىسوم (ةدح لاق ذوادوبا انت دح لاق سود #ي أنت 8 دح 1

 . م|| نايناهالا ملسو يلع هللا لصلالوسر لاق لاق ةربره يلا نعهييا نعريطمنب ىسوم انثدح لاقدوادوبا هج انث د ل

 .ه|| ادحالج راناول مسوهبلعا لص نا لوس ر لاق لاق ةريره يبا نعهيبا نمريطم نب ىسومانث دحلاقد وادوبا م انثدح 3

 14 , دئوادوب لاق «نمجرلادبعنيرمتوا ا وعوباادح لاقدوا دوب ااثدحلاةسزي 6 اثدحإلا

 ف يبل )| نا َه هرب رشىلبا نع ملاظنب كلام نع برح نبكابس نعةبعشانت دح لاق دوأ دوبأ اثدح لاف سنوي شي 5 ليد 2

 ؟"6٠١«

 ؟65

560 

0 

 يه نو هم ميت م0 مو عطل هج ف

7 

 مق

 يب خ6 ذوب جونم مهم مج صج” هك
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 * ىملابطلا دواد . ا ل 1

 |دإ داولال وهي ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ةرب وهلبا عمس دايز ن.دنم ني وي ا لا "<41

 ظ «ب رجلا ىمئءلاو شارغلا

 | اعنا لوقيملسو هيلع هللا لص ماقلااباعمسةري سهابا تعمس لاقداي زن :بدمحجأش لاق ةبعش انت دح لاقدوادوب ادي انث دح 3 || "5

 هىئرسيلاب أدباف سملخ اذاوىييلاب ادباق تلعتااذ اواعمج|ميفحاوااعيمج

 كر !سوديلع ا ىلص مساقل ابا عمسةريرهابا عمسدايز نب دمنعةلسنيداجو ةبعشانثدح لاقدوادوبا + اثدح 2 ا
 | «راهج س ارغس ار هللا نلوحنا مامالإ لبق هسأر عفرب ,_ يذلا ىثخي

 ملسو هيلع نا لصد لوسر لاق لأق ةري زعااعصدا ايزنبدمح نع لس نب عيرلااث دحللاق دوادوبا اش دح وي ||[ ١

 ْ هيت انلازكشيالو ما كيال

 ْ ىرتشا نم لوقي لس وهبلع ا لص مساقلابا عمة ري رهابأ عمد أ زنب دمح نعةلس نبدامانث دح لاقدوادوب ١ يان دح# |

 ع ما اه نارا دا

 6 هنع ا ىضر ةريرهىبا نع ملاص يبا نب ملاص
 ترك د لوقي ةزي رهاب عم حلاصيبانب ملاصىث دح لاق طانم ركبوباانث دح لاقدوادوباانثدح لاق سنوي * انثدح لي |

 5 مكضعبب وا ب ىنممهبقث وا مهباذال لاةف لو هيلع نا ىلص نالوسر ا

 ع هنع ناىضر ةريرهىبا نع نوميمنب ورمت و4

 ٌْ لقي رهابا عمس نوي" نب ورم نع ملل ىلانب ملسنب يحي نعةبعشات دح لاقدوادوبا ثدح لاف سنوي # اش دح# | + 5
 ظ + اال ةرقالو لحال ىشرملا تحن زك مةلكا لع كل داالا مسوهيلعدنا لص هنا لوسر ىل لاق ظ

 ' ملسو هيلعا لص ا!لوسر لاق لاقةري رهيبا نعز ومي نإ و رمح نعل ىبا نبا نع ةبعشاتت دح لاقدوادوبا يا دح #8 || محم

 0 «هثالا هبيال دبعلا يلف نايالامعطدجيناهرس 0

 5 ادهش م

 3 ! طيف -

 وج ماج دم مطعم جل 060 تسب بكل هج ا

 مسسمسسلل شلل

 ظ | 76 ةريره يبا نغ ن وريم نبا و رمعل
 ْ 3 هنع نأ ىضر ةريرهيلا نعني ريس نب دم ج |

 أ امدح لاق نيريسنب دم انث دح لاق ةرح يباوخا نمحر لا دبع نب ديعس انثدح لاق دوادوبااث دح لأق سنوي ع اثدح ا ؟ و5

| 
 هيلع ل اىل اص هللال وسر لاقفدحاو بوث يف لصيلجر !اهللا لوسراي لاقث ملسو هيلع هللا ىل مي مد ا

 ا
ٌ 

 روب اج ْ

| 

 ا
 ١

 ا
00 

 نا لاقملسو هيل ء هللا ىل لد ىبنلاناةري مه يبا نعني ريسنبدمنع ييهاربانبديزي اثدحلاق ب ؟ ها

 «اذكه هدبب لاقو هاطعاالا اريخلاقوا اًمشاهيف لجوزعهللا ل اسي ىلصي لاقوا ةالصيف ملم لجرابةفاوبالةعاسقعجلا

 ءاهللقبانلق ربداوهدي دوادوبالبقا |

 هبلع نا لصّشا لوسر لاق لاق ةريرهىبا ن ءنيريسنبا نع بويا نعم لس ىبانب دامح ات دح لاقدوادوبا © ان دح 3 | !؟ عورب

 ا ههاطع االابعا يف نا لاسيل ضقت زا مئاقدبعايقفاو اويال ةعاسة سجل يف نإ ماس 5
0 

1 

 82223 -- ل ا -



 < 6 ىملابطلا دوا د ىلا دنس «نمرشاملا رجلا
 ل د
 8 هنعهللا ىضر ةريره ىلا نع كلملادبع ا“

 بءبرمأ| لاق ضو هلع أ لص لودر نا هرب ره يبا 0 ةداتق نع ماهانث دح لاقدواد وبااثدح لاق سوي *ءان دح لي

 لاق ليو للعلا لص نا لوسر لاق لوشن ةريرهأبا ثعمسم لاق دايزنبدممن :ع ةبعشات دحلاقدوادوبا ويا دخن د ١

 » لج وزع هللا هقز د قزر وه امئاق هلبقيلف ةلّئسم ريغ نمالام يععا نه
 ظ

 ههدسمسجل
 0011 ا 1 يل

 2 ظ وييهنع هللا ىض ر ةري رهيبا نع ىدع نبا ىلوم ريمت و
 ا

 ؟ الو | لاقلوش ةري رهابأ ممسىدع ن .نا ىلومريمتن .ء دي يبا نيدمم انثدح لاق جوادوبا اّثدخ لاق سنوي ديا دح د
1 

 نارقلاكل أ رقلانا قيلت ن مو أ لوسرأي لبق ماني نال ةنارق ١ تلي ًارقينا 0 عبأ سو هيلع هللا لصد لو

110111111000000 
 2 0 2 3 ١

 هغ هنع هللا ىضر ةريرهيبا نع ظارقلا هللا دبعوبا 0
 سس ااا _ سل

 1 هلع فا لص تالوسرلاقلاف ةريرهيبانع ظارقلا للادبع ىبا نع ديم يبان دمحم اندح لاق دوادوباوياش دح وع | 0 - 03 3 - ١
١ 

| 

 ظ ا رخالا 0 ةليأ نيعب راقفانملا ظفاحال ملس 0
 وي هنعاللا ىضر ةريره يبا نع لا داناو نب دمع وع

 "معا اق را لاق لوقت ةريرهابا تعملاق دايز زب دم نع 57 ةبعشا:تدحلاق دوادوباانث دح لاق سنوي يات دح
 3-03 نيثالث دس د ةنامبل ور اورطفاو هور اوموضرلسل هياعّما ىلص

 ؟علأا ُْي _ءنب نسحلا ذخالوقي ةري رمهبا تعم لاق ىشرقلا داي زن:د مج ين ربخا لاق ةبعش اثدحلاقدوادوبا ع 3
 يتق شما لك انالاناتلعام!ابةلاوت خك كل وقيإ ل هلع قا لص لوسر لمن هيفىفاهاةلافةقدصلا ر نم ةرك

 0 نا هنا لص مس املااباتعمسل وي ري رهابا تعم لاق دايز رب دمج ىفربخا لاق ةبعشانت دح ىلاةدوادو ا 0 اذ دح 0:

 ظ « الاس اسا واحلا رفغ رافغل وَعِ ملسوديلع

 ا ١ ل 3 2000
 1 |وهياعهشلا لصدللا لوسر لاق لوةيةري رهاباتعمسلاق داي زنب دمه ىنربخ قة مشاشدح لاقدر دوبا 4 انث دخلا
 ْ 0 2 ويلا ا ةريرهوبالاق ,راصنالا هش 52 ايداووا ادهش راصنالا 01 وابعشواايدا وسادلا كلسوا

 »ةهورصاو هوواو هوساو

 هأ
 ععيمأ نيرو قادنع بيطا مئاصاامف فوملأ- و هب ىزجااناو ىلوبف مونصلا الا ة ر اغك لمعلا لك ىلاعتو كرابت كيد

 | ضيا
 بي. | وضولااوغبسا لاف ةر مطملا نمناوض وتز موف ىلعانا و ةري رهاب مم“ يقل دمج نعةبعشانخدح لاقدوادوبا# انث دح ا |
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 وتوت وز ريع نع عوج هدر روج رعد نكد دال وسراي ليف رانلاىلااماوةنجلا ىلا اماه يبس ىريفز ودعت امم ةنمفلانيسمح ه رادقمناكموي ىف هدابعنه لخو زغ |[

 ىذلاامافر ز ورخ الح ورتسس لخرأ رجا لبجرل ىهف ةثالث للبلاو ةمايقلا وي ىلا ريخلااهيصاوف ىف دوقعم لخلا لاق مخ اف ْ

 هلناكاهللاطافج رم يفاهاع رول و رجا هلفاهن وطب يف تبيغامث لجوزع هنا لبس يفاهسبجيفاهذخستل جرف رجا هل يش |
 | اهاتسف رهن لعاب مول و رجااهاطخا وا أهباطخ ة ةوطخ لكم هلناك نيف رش و!اف رش تنتماول و رجااهن وطب يف تييغام ||

 اافنساهدختإ لحي فرتسل فاولاامآو اهلاوي واما ور !قارجلالا كد ىتح رج ااهنوطن يف تبيغو رلغت لكي هلا رك هم

 ارطبوا رشااه ذخت الجرف ر زو: هلعىا|ءاو اهرسيواه رسعىفواهن وطب واه ر ورظيفاهةح سني ال والمجتوام ركن و | |

 نمو هرياريخة ر ذ لاقشم لمع نم *ةعماجلاة الاد ذهالاهبف يلع لرثام لاقرما يف لوقتام هللا ل وسراي ل: ةسانلل ءابرو

 ه «ريا رش ةرذلاكشم لمع

 تقرتشتسا واطلتل واظتفذئموي لبق رانالا تتفق رمح لاق هيلع تف اوسر و للأب 2 * لجرولا ادد 1 نفذال

 لاقمثاليلقراسف كيلع لجو زع نا تفي ىتح تفتلت ال ولتاق لاقف هبلاممفدفال ءاعددغلا نم ناكل الفيلا من ةدتناءاجر |

 مخاوم ءاوم «أ داومصعد قف كلذاول ءئاذافهل وسرا دمخناو هل ناالا هلال نا و دبش ىتح لاق لتاف ف ام ىلع ءدللا لوس راب ١

 ةعهنع نا هلل ىضر 4 ر نب هللادبع

 اندفولاق حابدنب هلاادابع» نع ينانبلا تباث انث ه ةرمغملا نب نتا لارا انحلال سلوي ماث دح قى

 تلق هلحرولا انوعد.فراكبفانل من :ميام رب رهوبا ناكو ماعطلا ن ءانضعبل عندي انضعب ناكف ري ره وبا انعمو هي واعم

 لاف ل الاى دنع ةوعدلا ه ةرإ ب رهأبااي تاقف ىثعلاب ةر د رهأبأ ت تيقل وت اعفف لح رىلا غل وعدو عنصف ماعطب تاماول |

 هللادبعنك وراصنالارشممأب 8 دمخ نم تدع م هرب رهوبالاقذايدنعأ مهام هتوعدقرادالااخأاي ىنتّميح ْ

 ثعب ونيتبنهلا ىدحا ىلعدبلولانب دلاخ ماس وهبلع هللا لص هللا لوسر ثعب لاقو ةكم تف ركذق لاق ىراصنالا حاب رنبأ

 لاف نال وسراي كيديعسو كيبل تاقف ةري رهابااي لاقف يف ار مثرسحلا لع ّة ديبعابأ ثعب وىرخالا ةبنحلا لعاريب ز |

 انقلطناف لاق ادصح مثو دصحاف مهشاب واواشإ رق اورظنا لاقمت تاعفف لاف يراصنابالا ىتتاتالو راصنالاب ديلا

 شرق ءارضخ تدييا نال وسراي لاقونادغسوبا ءاجو ذخاالا ممم ادحادي رو دحاأن٠ ءامواث شانيلاهجوي مهنمدحاا |

 ىقلاف نم وهف حالسلا اا نمو نم اوهفنايفسبا راد لخ د نموا و هيلع هللا لص هن وسر لاقفمويلا دعب يا
 نيتمكر ماقملا فلخ ليو اعببس فاطم هلتساف رجيم لاب ادبف سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لخدوةهحالس سانلا

 ناكل طابلا نا لطابلا قهز و قمم "اج لوقي وهووهمانصأ نه مص نيعيفاهب نعطي لح !هغبس ذخا سوق هعمو“ اجت ظ

 ١ دمنا لزو كما مطل لزج ا لق ةري رهيا نع هببأ نعمل. هس نع سهو انث دحلاقدوادوبا 6# انث دح 5

 | ىحولا قاكو ىحولا »اجو هن ركشعت ةقاراو هتبارقيف دما ل: ةيساوسلاب ىتح قاطنام انوهز

 "امس اذ (م١



 )ل تزل 3

 اا ىريماىصعنمو ىنعاطادقف ىريما ١
 كنا داوي دولوم لك لاق سو هيلع ما ىلص ىنلا ناري ره لا نع اص ىلا نع شالا نعةبعشأش دحلاقدوادوبا وي انثدح 5

 «هناكرشي وهنارصني وهنادوههاوبافةرطفلا ىلع

 "مس | لسوهيلعنا لصف !لوسرلاق لاق ري ره يبا نعهيبا ن نعاصيبا , لهس نع بيهوأةدح لاقدوادوبا وي ان دح ها

 نيبو مميامممحنجاب متولظافاوسلج لجوز عدنا ور ذيموق ىلعاوتااذأف رك ذلا سلاح نوسمتلبالضفةراس ةكئالمدلل نا
 كنوصعسي كلدابع دنع نمانُمج نولوقيف ةملج نيا نم معاو وهو ىلاعت وكرابت لوقيف مهير ىلااوجرعاوماقاذافاندلا ءاهنلا | ظ

 ١ وار هلو لاَ وكرات لوقيف كتنج كنول سيو كباذعن مكتوريجنسو كنوربكي و كنوملاهو كنودمحيو كنو هدجميو

 | لاقيفاول اسام+ خيطماو اوازامتا ان قرع اذن كدا لوف لاق اهوأر ول فيكف لوقيفال نولوةف ترام
 3 مهسيلج مهب قشالموف مهناترفغدق هلو لوقيف ميع٠دعقف مهب صمالجر مهيفنا ظ

 معو هللا لص دنا لوسر لاق لاق ةري ره يبا نءميل سن ناوفص نعساص ىلا نب ليهس نع بيهو ءانل دح لاقدوادوبا 6 انث دح 5
 م هبلق لعْنا عبطر ذعريغ نمتايلاو؛هعمجش الث كرت نمو هيلع

 , يم | لجوزعهللاناملسو هيلع نا لص يبنلا لاق لاق ةريرهىبا نعهببا نع ليهس نعبيهو انثدح لاقدوادوبا و انث دح ع ظ
 لاقءوبحافانالف بحي هللانا ١امسلا يف ىدانيف لإ ربج «تنيهفيعافانالف حالا للرب لاش نير ليلا

 » كلذك ناك ادبع ضغبا ذاوضرالايف لوبقلاهأ ةضوي و يلازم بن
 قرا دوقعم ليلا سو هيل عدللا ىلص ىا لوسر لاق لاقرب ره يبا نعهيبأ نعل يهسن ءبيهوانت دحلاقدوادوبا وعاش دح 35
 مةمايقلا موبىلا اريخلا اهيصاون يف ْ

 ؟ عملا س انلا كله لاق نملاق هسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعةرب رهىبانعهيبا نعل يهسنعماهانث دح لاق دوادوبا * انثدح ع ظ
 | » ميكلها ف وهف
 م عاهب مضوي اعط تال وسرلاقلاقةري رهبان ء اص ىلا نع شمالا نع ةناوعوباانث دحلاقدوادونا 3 اثدحإلا

 ةرخ الاوايندلا يف هيلع لاري اسم ىلعرسي نم و ةرخ . الا برك نمةبرك ةمايقلا مويدنع | سفنةبرك لسم سلا ظ
 0 ه هيخانوعيف < ناك امدبعلانوعيف لجوزعهللاو ْ

 <( لا لاق ةريرهيبا نع هبا نعيف دملاط اصلا نبليهسانثلاق ةقثناك ودلاخنيبيهو انثدحلاقدوادوب اوي انثدحإلا

 / نيجران نمامحئافص ىف هزنكيو ةمابقا موبعب جالا هزنك ةاكذ كدزي الذ هك بحاص نما ٠لسوهيلع. :اىلصشالوسر ١

 'ىريفز ودعتام ةنس فلان يسمح هرادقم ناك مويىفه دابع نإب لجو زع ا يي ىتح هربظوهنببجو ةتهنجاهبىزكيفا
 هيلعتناكام رفواكملبابو ةمايقلا موي هب 'يجالا هلباةاكز ىدؤيلال لبابحاص :رءامو رانلاىىلااماو ةنجلاولا انادليبسا

 / رادقمناكموييفهدابعنوب لجوزع ىلا حي ىتحاهالواهيلعد راها رخا ىضءانكاهفافخاب ءاطتفرق ةرقعاقبامل مل طبقا

 | ةمايقلاموي هب هوجالا هفغةاكز ىدؤيال مغ بحاص نمام و رأنلاىلاماو ةنجلالا اماهلببس ري ونودعت امةنس فل نيس ظ
 ما داه <



 3 ىملايطلا دوا د ىلا دنسم نم رشأعلا .زألإ دك حارب

 هرخس اسصرتس نم ملسو هيلعهنلا ىلص نا لوسر لاق لاق ري هىلا نع حلا هيب انعةجامنبا نف ينو لصالا فاذكه (1
 * هنعهللاافعىفاعنلا نسحلا ١ ةرخ الاؤاندلا يفهللا

 | ينلانعوهبسحا ةبمشلاف*ةريرعيب نع اص ىبا نع نيصح يبا نعةنا وعوباو ةبعش اثدحلأق دوادوب اياثدحإ# 35-1

 ْ هرانلا ن.هدعقم وتبلغ ادهعثم لو وكم ,«لاقرلسو وهيلعشا لص ظ

 ١ هوضوال لاق لسو هيلع هللا لص يبنلا نعةري هيب نع هبا نع اص يبا نب لبس نعةبعشانث دح لاق دوادوبا دي انثدح لم || 5

 ظ «مي رواتوص نمالا
 ارتضلعلاب اص نال وس رلاقلاق ةريرهيبا نع اص ىلا نع ىمس نع ل يهس نع ةبعشات دح لاقدوادوبا ع 0 كفي

 وجت ءارحاإملا اهل عرؤزوبملاةبللاو ةياط دكت عال ىلا عار

 51 هللا لص يبنلا نعةرِ رهىفا نعهبيا نعلاصيبلا نب ليهس نعةبعشانثدح لاق دوادوبا 6 انثدح 1 "1

 ءاهقيضأ ىلا مورطضاف قي رطل ايف مهومتدغل اذاومالسلاب موددبتالباتكلا لهايف

 هيلعشا لصاشا لوسر لاق لاف ةرل رهىلا نع اص يبا نعركب يبا ىلو« محسن ,عىرمتلاا”ث دحلاق دوأدوبأ وي 5 دحإلل |[

 الا ءازجوإ سبلروربملا جحلاوةرمعلا نيب واهنيبام رفكُن ةرمعل دو

 نمولس و هيلع هللا لصءللا ل وسر لاق لاق ةري رهيبا نعهببا نعل يبس نعدامحوا بيه وانثدح لاق دوادوبا يي انثدحإ | "7
 * هنيعاوئقمي نا مهلفمهنذاريغب موق ىلع علطا

 ملسو هيلعهللا لص هنا لوس رلاقلاق ةريرهىبا نع هيبا نعل بهس نع دام وا بيهو انثدحلاقدوادوبا انثدحوإل | "3

 + (1)ةمايقلا مول هيلع لجوزع نارتسالا ادبع ناركسيال

 ملسو هيلعّنا ىلصْنالوسلاف لاقةري ره يبا نعهيبا نع اص ىبانب ليس نءداحاثدحلاقدوادوبا 6# انث دح أ 4

 *ضرالا يف تبنيالو *(ساارطقناطعحتلا نكلو ءامسلا رطقالن ا طحتلا سبل

 مئانغلاىلا سانلا لجن دب مويناك ل لاقةريره يبا نعل اص ىبا نع شم<الا نعمالس انثدحلاقدوادوبا < اين دح د |"

 يعزل يبان همك ريغساورلادوس دحال لحتالةمسغلانا سو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقفاهوباصاف

 ه نيتي . الارخ 10 ما نمباتكالولةي الاهذه ثا لز ازنافاهتلك اف *امسلا نمران تلزنواهوعمج ةمينغ ااوعاذا هباعصاو

 لييق لاق ةري ره يبا نع اص ىلا نعتباث نإ يبح ات دم لاق نانسوب نان -نبد عسا: دحلاقدوادوبا دي ان دح ولع | +١4

 ةيينالعلارجانارجاهل !سوهيلعما لصهللالوسر لاقت هبحتاو كلذهرسهيلع علطااذاف هرسسي لمعلا لمعي لجرلاهللا لوسرأي

 * هوس لمت ىلع هيلع علطا نوكي الن هرسهناديبع يبا نعرك ذرشبوبا لاق هرسسلارجاو |
 ملسوهيلعنا ىلصّنا لوسر لاق لاقةريرهيبانع هيبا نع اص يباني ليهس اثبيهوانت دح لاقدوادوبا ان دح #9 | ؟؛+ ١

 م كر دادقف سمشلا علطت نا لبق ةعكر بصلا نم كر دا نمو كردادقف سمشلا برغتن البق نيتمكر رصعلا ىلصن 1

 عاطا نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلانا ةريره يبا نعام يبا نع شمعالا نعةبعشانثدح لاقدوادوبا * انث دح 9 || 5

 ىربما



 ه رضخلا رارجلا لاق متنحلاام ةريرهيبال ليقف

ْ 

 اك ساب جب ْ ا يمل ابطلا د وأ د ىلا دنسم نم رشاملا ءزجلا 3

1 

 !اريشدخا ملا ماس هيلع ناىبص يبلانا ةراره يأ نع هيبأ نع ليهس نعسيهو انث دحلاف دوادوبا #ث اثدح 23 ْ

 ء نيضرأ عبس نمهفوط هقح ريغن ضرالا نم |

 ؟+ 1١ ةاعف تكل كل سؤ هيلع ىلصذا لوسرنا ةريرع ىلا نع هيا نعليبسنع بيهو اشدح لاقدوادوبا هج انث دح 9 |
 *» ىلص وهدي لسغو ضرضم مث |

 م41 لاقل سوهيلعملا لص ىبنلا ناري ره يبا نع دحيم اصابا تعمس لاق شمالا نع ةبعشانت دح لاق دوادوب جان دح » ظ

1 

 « ةجر د نيرشغ واعضب هتبب ينوهق وس ىف هتالص لع ةعامج ىزغوا ةيظوزللا

 م 'ملسو هيلع لا لص يا لوسرنا ةرب ره يلا ن نعش دحيطاصابا تعم لاق ش تالا نع ةبعشانت دح لاقدوادوبا !6 انثدح 8

 « كسملا ير نمهللادنع بيطا مئاصلامففولخ لاق

 م4 ,م-وهيلعللا لص بلا نع رب رهىبا نعت دحي( !١ ناوك د تعمس لاق شمالا نعةبعش انثدح لاقدوادوبا دي انثدح ل |

 هللا هعفرالا ةوطخ طخيمل اهإلالا هزوديال وا هسجرخيال ةالصلا ىلا جرخ مث ءوضولا نسحاف لجرلا اضون ١ ذالاق ظ

 0 م ةئيطخ اهبهنعطحو اجر داهب لجو زع ظ

 ؟«15| نالاقرلس وهيلع هما صن !لوسرنا ةريرهيلا نع ناوك ذ نع شمع الا نع ةبعشاتدحلاق دوادوبا * امدح

 «همحرا مبلل هلرفغا ميللا لوق:ثدحياامهالصميفمادامك دحا لع لصتذكت الملا

 ؟ 415/١ لتكن هلاق ملسو هيلع هللا لبص هللا ل وسر ناةري سه يبا نعزا وك ذنع شمعالا نعةبمشاثدح لاقدوادوبا ما دحإا |

 ءاسحت' هدي ين همسف سب هسفن لتق نموادبااهيفادلختادلاخ نجر: ينة«ايقلا مويهنطب ؟) | يي ءدب ينهتديدخ ةديدحب هسفنإ|

 ظ مادبل ا يفادلخعارلاخ نهج يف ىدرتي و فهسفت لتقف لبج نم كدر نمو
 مخ | اواذالاق !وهيلعّاىلص يبنلا نءةريرهيبا نعناوك ذ نع شمالاانث دح لاق ةبعشانث دح لاقدوادوبا و اش دح 9 ظ
 ظ هتارم عبط خيإفكد حا نايف باكلا

 ؟ عادلا , لاقرلس وهيلعشلا لص لان غاةرب هيلا ن عن اوك نعش <ءالاين ربخالاق ةبهش انثدح لاق دوا دوبأ و انثدح 4

 ٠« ديت تاب نياىرديالهنافنتبصواابصا,يلع بصي ىتعع ءانالا يف هدي نسمخبالف همان» ند دحا ظقتما اذا
ْ 

 *غاةبإ| لاق ل وهيلعهللاىل اص يبلانا رب هيلا ن ءملاص يبان عنيصحيبا نمي هلا وعوبأ و ةيعش انثدح لاقدوا دوبا خ انتدحول

 و ىتنكباو:ككالو ىمساباونمس
 |٠١ لاق لسو<يلع لا ىبص ىننلا ناري هن ىلا نع حاصيبان ءنيصمخ ىلا نع لا اوعوباو ةبعش أ: دح لاق دوا دوباوي امدح #

 ه قروص يف لقب ال ةسش لاقو « ىق روص يف لشمال ن اطبشلا ناف ةظقبلا فى ار دف ءانملا يفز نش

 ظ
ْ 

| 
ْ 

5 
 ظ

4 
 بارعت 3( اهتس قوت ةقلدمجا لاق ةريرع يباوةشئاعو»ءادردلايناو دعس ن :رعور ناهسلالا اصوباوه ىفدملان اوك ذ() ا

 1 معصم ١7 هتنمط ىا كغيتلاب هت رج وف راعملا ممجم ين و اهب رحب ةؤسن يو )
 ا هك - سس سس لسا اسس سلا تيسسسلل



 6# امنع يف رةرب رهيبانع ملاصوبا 4

 * ىسلابطلا دوا د يبا دئم نم رشاعلا رجلا 0

 مح هللا بص ىبنلا نعةريرهىبا نع بشوح نب رهشن عنا وكدنب ممل اديبعانث دح لاقدوادوبا 6 انث دح "0

 ظ ه هريغايت دبهت رخ ١ بهذا نمةلزخ١سانلا اوسانمنالاق

 | ؛6 امنع ناىضر ةريرهىلانع طاصوبا © ظ

 | نع ةريره يبإ نعش دحي اصاب ناوك د تعمس لاق ش ثم الانعةبعشات دحلاقدوا دوبااثدح لاق سنوي - 6 دحإ# 3-0

 ه ةالصلا يف ءاسنلل قيفصتلاو لاجرال ميبستلا لاق راسو هيلع للا ىلإ لصىبلا

 ' لجرلاملسو هيلع ثا لضم لوسر لاق لاق ةرب رهيبا نعلاص يبانع شمالا نعةبعشانت دح لاقدوادوبا ديا دح ع . .  +١

 مره مةاولفلا تناك امدالصلاو

 هسفنهب لجرلا ثدحياعلئسملسو هيلع ا لصيبلاناةرب رهىبا نع اص يبا نع ةبعشاتتدحلاقدوادوبا ومي انثدحإلي ١

 ه«ناوالا ضعمكاذجلسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاذ ظ

 ملسو هيلع ىلص نا لوسر لاةلاقةرب ره يبانعهيبا نع اص ىبانب ىليهس نع بيهوانث دح لاقدوادوبا دي اذ دح 3“ ||

 : هلال اهلال لوقاباضفا ةبعشن وعبسو عضبناءالا ظ
 لاقرلسو هيلع هللا لص ْنالوسرناةرب ره يبا نعي ا نعساص يبا نب ل هس: بي هوانث دح لاقدوادوب *«انأ دح # ||

 اوعدلوقي ءانحتهيخا نيبو هني لجر الاأبش قابس ديول نابلس ننال مويو نيالا مول لاعالا ضرعت

 « احاطصي ىت -- نيذده

 ا مح جب

 «نينذؤملل رفغاو ةٌمالادشرامبللا نتوم نذّولاو نماض

 ملسو هيلعهللا لصقل لوسر لاق لاق ة ةريره يبا نعهيبأ ع نءلاصيباز ؛ليهس نع ةناوعوب|انث دح لاقدوادوبا 6# انث دح 6 1+ ع .

 « هقتعيفا دبع هدجيزاالا هدلاو دلو ىزحال

 ظ كسمناكن م ملسو هيلع شا ىلع نا لوسر لاق لاق ةريرهىبا نعهب| نع ليس نع ةناوعوباانث دح لاقدوادوبا *6 انث دح لي "5

 8 أعبرا لصياف ةعمتجا دعب ا يأ كم

با نع اصيب نع شمعالا نعةدئازانئدح لاقدوادوبا اج انث دح و ظ
 مامالا لسو هيلع.ّذا لصدللا لوسر لاق لاقةريره ي

 ب للللبللاءاءاءاة دا

 كلل وصمم

 نوعدتام لاق لسوهيلع هللا ىلص ىبنلا ناري ره يبا نع هيب نع اص ىبأ نب ىليهس نع ب يهوأُت دح لاقدوادوب ا ؛انأ دح | اين

 | ديبشوبفهللا ليبس يف للق ن 0 دا ىتم اد ناملسو هيلع نأ لصد 0 ر لاهف هلل ل يف ل و 2 دع 04 فلل يلام ضاءياا عسا أ نم 1 لو دلاةفشا 1 لل اعتلاولإت فدي

 «قيرغأاو ثيدحلا اذه ىفدازونا

 فوةصريخلا اقملسو هلع نأ ىلص ىب ىنلان اة رب ره يبا[ نعهيبا نع ليبس نع سهوا دح لاقد وادوبا 3 اًندحا ((؟ مه

 ©« ايزل دع شراع قل انين[ كف غيم ماقلو اهرخ ايفو ش واما لاخلا

 تفزلاو او متنحلا 77 مسوءيلع هلا لص ىنلا نا ةريره يبا نعهيبا نع ليوس نع بيه وانثدح لاقدوادوب د اث دح مف

 لبقف (ا/ ه,)

 ظ
 ظ
 ف أ



 وي ١# 4 ه6 ىسلايطلا دواد ىلا دنسم نمرشاعلا ء زلا

 « ضرالا لفسا ىلاهب طبهيف هذه نمنةنااحير

 96 اهنع هللا ىضر ةريرهىبا نع ةلس يبانب رمع وع

 هقا لص نالوسرناةري ره يبانعقلس يبانب رمح نعهييانعدعسنب انثدحلاق دوادوبا انث دح لاق سنوب م انلدح لإ

 ه هنعيضقيىتحهنيدب ةقلعم نمؤرلا سفن لاقل سوهيلع
 | ةري ره ىلا نعود وادوباكشوةلس ىلاوا ةلسىلانب رمع نعيبانعدعس نب ميهاربااش دحلاف دوادوبا د انث دح و4
 «ريطلا ةدئفالثم مهتدئفاما وقاةنجلا لخ دي لاق لسوهباع نا لص يبنلانا ظ

 , اهنع هّناىضر ةريرهيلا نع ىدبنلا نائعوبا ظ

 ' ىناصوا لاق ري رهيبا نعىدبنلان اعلا نعىري رجلا سابع نعةبعش انثدح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي ءانثدح ظ

 » ىضلا ةالصومونلالبقرت ولاو رهشلا نمماياةثالث م وص ثالخب لي لخ ظ

 ' ماعطلا رششار سوفا وارسل عمانك لاق نامع يبانعىفادبلات ب نعةللسنبب دامحانئدح لاق دوادوبا يي انثدحؤ# ْ

 نو كك واردت 00 رهوبأ ءاجو لكؤيل ماعطلا عضوف م اصدنا رك دف لوسرلا“ اخ لصيوهوةر , ١ رهيب ىلاانشعبف

 , قدصلاةئاصهناف ربخا هللا ودق لانو رظنلام لاف ةري رهيبا ىلاهواسرا ىذلا لجرلاىلا او رظنف لكأب د لمحت هنم

 5 ءاصاناف رهدلاموص رهشلك نم مايا ةثالثو ربصلا رهش موصل هتياحو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم ةري رهوبالاقمت

 , ةفيفخت يف رطفم و نا فيعضت ىف

 وج اهنع ناىضر ةربرهيلا نع عيبرلا وبا

 ظ اماتنامويفارسا 0 تررساامو ترخااموّتم قامو رفغا ملل ملسو هي هيلع اللص 5 وسر ءاعدنم |
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 فت اج

 هللا يض زةرب هينا نعىدبللا نائعوبا ل /اهنعهناىضر هرد صهيل نعةلس ىبا نب ورمع# 03 5 5 ٠ . هدأ ان 3 ١ 5 0 ٠

 0 م

 اهيفإ ره < هي

 6 اهنع هللاىضر ةربرهبلا نع عيبرلا باب م اعنع

 ه تناالا هلال د 4 قم

 ريعبب رجءادعالا و ءاونالاو تملا ىلع ةحاينلا و باسحالا يف نعطلا سانلا نهعدي نل ةياهاجلا مانم ةعب رالاف

ْ 

 ورم «١

 ه لوالا ريعبلابرجا نفةئامبرجاف |

  ةالصورت و ىلعالا ماناالن ا ىليلخ يناصوا لاف ةريره يبا نع عيبرلا يبا نعدلامس نع ةناوعوب انث دح لاقدوادوبا انل دحإإ.

 رهشلا نم مايا ةلالث موصو ىهضلا

 * اهنع ْناىضر ةريرهيبانعبشوح نبرهش ا«

"5 

 ؟+وبام |١ ساندعق لاق: ري رهىبا ن عبشوحنب رهش نع رشب يبا نعةلس نب دام انت دح لاق دوادوبا انثدح لاق سنوي امدح

 | كارل درالاولا عفو رادرق غال ون الزور لكرسي ةيالامذهاو ركذف ملسو هيلع هل هللا ىلص ١ هنا لوسر باص ن هه

 2 مسلا نم ءافش يوةنجلا نم ةومملا و نيعلل ءافشهاوام ونملا نمةاكلا ]سو هيلع . هنا لص نال وسر ل اقف ةاكلااهارن



 |يضرةري رف يبا نع يالا ديزي نب ءاطع
 هلل 5

 96 هنع هللاىبضرةريرهىلانع لسموبارغالا 9 هند

 7 1 ا ل الل يل ا لل ول

 #ي ىنايطلا دو اد يلا دسم نم رشاعلا هدا يا 3

  هنعدلاىضرةريره ىبا نع يثيلاديزب ني لع ظ
 ا

 لس لاق ةري رهيبا نعيثيالادي زين. طع نع ىرهزلا نع يئذيبانباننث دح لاق دوادوباانث دح لاق سنوي 2 انث دح 66

 | ه نيلماعا وناكأب رعا نا لاقق نيكرشلا لافطا نع ملسو هيلع هلالصلا لوسر

 سانلا لة لاق ةري ره ىبانع ىثللا دب زي نب ءاطع نعىرهزلا نع 00 الثدحلاق دوادوبا جاث دح »| اذن

 ' نوراضت له با اهيف سيل سمشلا يف نو راض له لسو هيلع للا لص هللا لوس رلاقف ةمايقلاءويانب رىرن لهنا لوسراي

 ء هنورتكلذك لاقالا رلاق ردبلاةليلرمتا ىف

 يمي هنع هللا 10 د ءءء |

 ذلاواروزجى د مهلا لالا لوالاذ تك 3-5 باب ىلع 1 موي 35 0 59

 2 الا ساجاذافةضي يدبملاك هيلييذلا وةجاجدىدبملاك هيلي ىذلاواشبكى دملاك هيلي ىذلاوةرقبك دياي

 ظ 21 ذل اومهقساو اوساجو فصلا تي وطربلا
 يردخلا.:.عسياو رب رهيب لع دبش لوقيرغالا تعمس لاق وا كتاوب ١, انربخا لاقةبعش انُّثدح لاق دوادوبا 4 ان دح « ؟ م

 500 لوقيف طبه مت ليللا ثلث ىضي ىتح لمي لجوزع هللا نا لاق لسو هيلع هللا لص هَ !لوسر يلعادبشاجنا

 ه معن لاقرلاعلطي ىتحلجر هلل اق بنذنم رفغتسم نمله بت
 لعادبنام ديعسيباو ةرب ره ىباىلع دهشا لاق رغ الا نع ق اعساىبا نع ةبعش اثدحلاقدوا دوبا ويلان دح 2 فيلل

 |مهيلع تلزنتو ةمحرلا مهتيشغو دك الملامهتفحالا لجوزع.نانوركذي م وقدعقيال لاقدناملسو هيلع م اىلص هللالوسر

 ه هدنع نيف لجوزع هللا مرك ذو ةنكسلا ظ

 | هللا لم يبتلا نع هر ره ىبا نعمل سم ىبارغالا نع بئاسلانب ءاطع نع مالس ودامح ابدحلاق دوادوبا < انثدح ل« 10

 » منبج يف هتف ذفا|مءةدحاو ىنعزان نفىنإ د رءاي ربكلاو ىرازاةمظعلا ىلاعتو كرابن هللال وق لاقملسو هيلع

 0 هنع نأ ىض رةريره ىلا نعم اع ظ
 | هللا ل وسر ىلعاو رماولاقةر 20 رن ؛ااثدح لاقدوادوبااث دح لاق سنوي وع اثدح ع <

 . لاقفارشا ملعاوناف ىرخاةزانجباو م مث بجو لسوهبلم هنا ىلص للا لوسر لاقفاريخ اهيلعاوناف ةزانجيملسو هيلعما لص

 .٠ ءادهشضعب ىلع كضعبنا لاقو تبجو ملسو هيلع هللا لصد لوس 3

 *6 هنع هللا ىض رةرب رهيبأ نع 0

 انولزتبانرالبا ذه نم ببطلامير برات 5 رح يف ا المةتةاجنموملادبعلا |
 اندجوام ض رالاةئ زخلوقيفهسفن جرخترفاكلااما ولاقنالف لعفامنالف لعفامنول وقيفابندلا غنم جرخ هنافاوقفرا |

 1 هس سس سس جم هو هس وس سس

 امير



 055057 كاع ا

 ع

 يي سس | د هسا او ا

 هدعب رم الابارخ هنوب رذف ةشبحلا“ ىب م برعلا هةر هولوعسا اذاف هل هات يبلا اذه لمس ن 500

500 
 < | سانلاكرت لاقف نيقرزاا دسم ةري هوبا انياع لخد لاق ناعم نب ديعس نعيم ىبأ نبااث دح لاقدوادوبا 4 ان دح 0 ظ

 م مكراذاو مفرو ضفخاذاربكيناكو

 ظ 26 اهنع نايضر ةري صهينان ءعفان يبان عف ذا ىورام ظ

 مسالا 0 ةريصهاباانيتا لاق داخ نبرمت نعرمعملاوبا ىنث دح لاق بئذيبانب انت دح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي جيان دحلع ْ

 | نم ناس وهبلعن | لص نا لوسر هيفىضقى ذلااذهة ري هوبا لاق هنيعب هعاتملجر باصاق سلفا ىنعي ببصالنل بحاص

 غاز ءافو لجرلا عدب ناالاهب قحا وبفنبعب هعانم لجرك ردافتاموا ا
| 

 36 هنع لا ىضرةرب رهىبا نع ظراقنب كلادبعن, ميهاربا 0 2 1 03

 07*5/| نب نادبعنب يهاربا نع ريزعلادبع نيرمح نعى رهزلانعبئذيبانبا انثدح لاقدوادوبا انثدح لاق سنوي 6# انثدح 9

 | نبأ ىلص نا لوسر تعم ىف تك ا طفقاراوتا نم لاق اضوتت م ةري رهاباايتلقفانل مس ىلع اضوتي يره ات سانلا | د

 ظ ه رانلاتسمامم ضولا لوقي !سوهيلع

 د هنع للا ىضر درب رهىلا نع جرعالا نمحرلادببع 2 ١
| 
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 مسايا يبا نع جرعالا نع ىعماملا لضفلا نب هللا دبع نع ةللس ىبا نب زيزءلادبعانندح لاقدوادوباانث دح لاق سن وي انا دح

 ظ قملاهل 'كيبل اسوهيلعهللا لص قالو رةيبلث نمناكل اقري ه

 مابا | يلا نعالا هل 1ال و ةبعش لاق جرع ءالا نة رلادبعتعمس لاق ميهاربانبدعس نعةبعش ا:ةدح لاقد وادوبا وي انث دح ل

 : ْ سيل ضعب ىلاوم مهضعب عمنا و م اساورافغوةنيبجو ةنيزم و شيرق وراصنالا لاق لسوهرلعدنلا ىلص الوسو ناقرياره
 »9 هلوسرولا نودىل و مم

 ءعابوأا هلع هنلأ ىلص هن هنأ لو سر ةرإ رهيبانع 0 :رعفببأ نعدعس ع ربااتدح لاقد وا دوبأ ؟ 00 < 3

 . ا

 "م هلعُو ١ ىلد ينل ن نعةري ره يبا نعجرعالا نعهببأ نع هنلظا سن وب 3 500 مح دوبأ 3 ان دح ى ظ

 ومس عبل يلم ”ناشلااذ. »يق شي رقل مبل سانلا لاق ةلا لس ا

 لانة ري رهىبا نعل ا ديباو دنيعسنب رسب و جرغالان ع م ]سانب دي ز نعد نب ريهز 0 دوبا * مع اتثدح 38

 9 0 » مثرفاكل مبا مرنأك
(َ 
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 ةمكر جيملا نمكلردا نموهتفت إف سمشلا برغتن لب هي كو رصعلا نمكردا ن 1 مواسو هيلع هللا ىلص نا لوسرلاق

 + هتفتمأف س رسل | أمت نا ىلق
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 محيي

 3-لا

 1 يك نو

 مضر ةري ره ىلا نع جرعالا نمحرلا دبع قيد كر «تأنجونم اجو يجب لضع

 ي هنعذاي
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 مح 1 3 م2 1

 . 1 ا ا 0 اع 1

 96 ىبلايطلا د وا د ىلا دنسم نم رشاعلا « زجلا ه6 : كان

 لاقفةالصالو فيكو تلق بزرغملاىلا رصعلانيبام لاق ينربخا ىنربخا هيلع تكلاهت و تلق ةعاسىا ىر دتا |
 ءهمحرامبللاهلرفغا ميلا كن الما لوقت ةالصلارظتنم ةالصيف لا زء.الدبعلا نا لوقي سو هيلع هللا لص نا لوسر تعمساما

 | ناةريرهيبا نع ةطس ىبا نع ىشرلا يهارب انب دم نع قاححت | نبد#ع نعةلس نيدامحح انت دح لاقدوا دوبا يا دح # ب 33

 .«كرخالا ةعملا نيب واهنيبامةرامك هل ناك تصنامامالا جرخاذاف ىلصو سأنلا باقر

 هيلع تا طع لوسز الم لاق يره ىلا عت لس نا سو رتع نودع عقل سب داما نأ دح لاقدوادوبا 3 انت دح د ممم

 الا كت الص نم كلام هل لاقدت الص ىضقا لف هبحب مقةروسلاهذه تلزنا ىتمبمك نب يال رذوبا لاقذا ةعمأجا موي بطخي ملسو ظ

 ه يبا قدصلاقفهل كلذركذف لسو هيلع هللا لص يبنلارذوباىتاف وغلا
. 

 َظ تك

 هللا ل وسر تر اةري ره ىلا نعةلس يبا نع لضفلا نب نادبع نع ةلسيبانيزي زعلادبعانت دحلاقدوا دوبا 34 اث دح 3#

 «ملسو مييلعهلا دع ارماني هالاضتال د هيلع هنا ىلص

 دا

 36 امنع نا ىض رةريرهىبان ء نالت ىورام وي
01 

| 

ْ 

 ملسو هيلع الصم لوسر لاق لاق ةرب رهيبا نعز الجم نعي ذ يبا نباانث دحلاقدوادوباانث دح لاق سنوي *انل دحإل ظ

 هكسملا# ل ا ل احافاعاق تنك ا ناوماص تناو قاسم اسال ظ

 ا

2 

 ةئدب قوسي الجررصباملسو هياعهللا لص لوسرناةريره يبا ن نعندو < نع سل د ىلا انيااثدح لاقدو وادوب ١ عا ردح مسا

 « كح واب 0 لاقفةندباهنا 8-5 لوسراي ل |أمفأب كمل لاف

 ككوخلا كولا سو هيلع هللا ىل اص ءاراوسر ل |اف لاقةر ,اره يبان ءنالحمت ن 2 تادىلانب ااثدحلاق دوا دوبأ ا * انبدح 58
-4 

 2 وجواوب رضتالو همعطأؤ ىب انا اف كءعه4لحافأ ماعط كب كلل عنصاذإف ّ

 ** اهنع هلا ضر ةريره يبا عديل ولاوبا
 هللا لودر لاق لاق ةري ره يبا نعديلولاوبا ينربخا لاق يئذىبانباانث دح لاق دوا دوباانث د لاق سنوي وي ان دح © اما«.

 *:ىيعضلاوريكلاوريغصلا هيتفنافاوفخاف سانلامتمااذاملسو هيلع هللا لص

 سيلا وهيلعلا ىلصدللا لوس رلاقلاق ةر ؛ره بلا نعديلولا يبا نع ذىبا نان دمح لاقدوادوبا يي ان دح 4 الا

 «افاملاسانلا ل أسيال يذلا فةعلملا نيكسملا نكلو ناتمقللاو ةمقللاهدرت يذلا نيكسل

 ٠ ميرغلهدصر!ناالارانيد هنم يدنعو توماموي توماابهذا دحا

 : يي اىهنعىلاعت هللا ىض ر ةرئاره ىلا نع ناعم نبديعس ىورا.إ#
 تعم لاق لعمشملا ىلو ناعم” نبديعسين ربخا لاق بنذيبا نبا انثدح لاقدوادوبا انث دح لاق سنوي يي اثدحو# رم

 ماقملاو نكرلا ثوب لجرلاعيابي ملسو هيلع. نا لص ١ لوسر لاق لاقفتيبلاب فوطيوهو ةداتقاباثدحي ةري رهابا ظ

 لقا 070

 ىلنا ىف رسيا«ماسو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبا نعدبلولا يبا نع ين ديبانباادحلاقدوادوبا عيان دح 47 ظ اب



 2 *6 يسل ابطلا دوا د ىلا دنسم نمر شاملا ءزجلا 9

 جب محرلا نحرلا نا مسي ظ

 كري دمحا نب نسحلا يلبعوب ان ريخال اق عمت ناو هيلع ةءارق نابللا هللا دبع نب دمج نبدمحنبدمح! مراكملاوبا ىضاقلاا ريخا

 دما نب نادبعنب دما ميعنوبا مامالإانث دح لاق أمسخو رع ياه ”رفص يف عمسااناو هيلع ةءارقىرقملادادحلانسحلا

 هلاق ىلهعلا رهاقلا دبع نب بيبح نب سن وي رشبوباانث لاق سراف نب دما نب رفعج نب هللا دبعدموب اانث لاق ظفاحلا قاما نبا ١

 | نع ثدحيىنجف وع نب نمحرلادبعنب ةلسابا تعم لاق ليبك نب ةلس نع ةبعشانث دح لاق ىسلايطل ادوا دوب  ييانتدح ل“ ظ

 .لاقفلسو عشا لص ىنلا باصصادب معفدل ظلغافهبلع هلناكاني د راسو هيلع هللا لص يبنلا ىضااقت اييارعان ا ةري رهيب ظ

 | هوطعاف هورتشا لاقهنس نم لضفاانسالاد جن الاولافدوضقا لاق مث الاقم قحلا بحاصلناف هوعد رس وهبلعملا ىلصيبلا |

 | ءءاضق كتسحا مريخ ناف

 . مسوهيلعهللا لص ّنالوسر لاق لاق ةري هلا نع ةلسىبانعىبحي نعدادشنب برح انثدح لاقدوادوبا 6 ان دح#

 ه هيلع مرحأم نم ملا ىنال نا لجو زعهللاةريغو راغينم ؤللناو راغي لجو زع لانا ْ
 1 ١ لا
 | لس وهيلعْا لصهللا لوسر لاق لاق ةري رهيبا نعهيب نع ةمل”ىبانب رمعنع ةناوع وباانث دح لاق دوادوبا 6# انل دمح 3# |
 | ءدولا كارا لل

 | لس و هيلع هلا ىلص نا لوسر لاقلاق ةري رهيبا نعةلسيفا نعى ره زا نع بئذيبانباانث دح لاقدوادوبا دانت دحإلا |
 « :اعدج نماهيفن و رتاشةمبيبلا تن ةم.يبلاىلاا و رتملاهنا سجمي واهنارصني واهنادوهيهاوبافةرطفلا لعدل وي دول وملك ْ

 | نملاقلسو هيلع هللا ىلص يبنلانا ةريره يبا نعةلس ىلا نع يثك يبان ب ىبمينءماشهانث دحلاقدوادوبا :6 انث دح و
 رك هباذ نممدقتامهل رفغ اباستحاوانامما ردقلا ةليلماق نمو را هبنذ نممدقتامهل رفغاباستحا واذ اا ناضم 5

 ظ مس وهبلعنا ىلصدلا لوس رنا ةري رهيبا نع ةلسبا نعرينك ىلا نب ىبم نعماشم انثدح لاق دوادوبا 6 انثدح
 هب هئصيلف امويموصي نأك الجرن وكيناالانيهوبال ومويموصب ناضمرا ومدقنال لاق ظ

 | هللاهص لال وسر لاق لاق ةري رهيبا نع ةلسلا نعو رمتنبدمم نع ةلسنب داجحانث دحلاق دوادوبا *6 انثأدح لإ

 ْ ىلصي دبعاهيف لجوز هللا ل سيال ةعاسهيفوةعاسلا موقت هيفو مد !قاخ هيف ةعبلجا موي سل اهيف تملط مويريخملسوهيلع

 ظ ه ةليلقانا اذكع هديب لاق وابللقو هللاءاطعاالاا ريخ |
| 

 تسد" رباب نطقت يا قع خازتلا ميها ربا نيدمح نع دعس نب سبق نعدامح ات دح لاقدوادوبا ا« دحألا

 , تعمسيناهثثدخ ةعمملا مويانر كد ىتحةارونلا نع ىث دحيو مل ويلعن لص نا لوسر نعهث دحا تام ابهكت يقلف ماشا
 هللا قدص يمك لاقفات اواهاطعاالااريخاهيفلا ل اسي !سمابفا وبال ةعاس ةعمججلا يفنا لوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 | ةنيدملا تمدقف ةرب رهوبا لاق من تلق ةيمةعمجل كيف لاف الت لقة رم رهش لك يف لافال تلف ةرمةنس لكيفهلوسر و

 ةاروتلانعىثث دحيو راسو هيلع هللا ىلصدللا ل وسر نع هثدحا تلمجلابهك تال ىفا هل ربخاف مالس نب ىئادبع تيقاف

 | لاقق جردقهنا تلق بكب ذك, فة رمة تسلك ين فوسروهثا قدص بسك لاقاممل تركو وةعملا موب زك

 قيم

 واتت

 ؟؟ م

5505 

 ضد“

55 

 لدتا

 :ةقالأن



 6 ىسلابطلا وا ديبلا دنسم نم رشاعلا ءرجلا 4 ع

 ع هنعش ا ىضر ىملايطلادواد يبأ دئسم نيم رشاعلا هدجلا ٍ

 ا

 ؤ
 ا
ٌ 

 « هنع ىلا ماقلادبع نب بببحنبسفويرشب يباةياور
 ه هنع سرافنب دما نر را دبعدمجىبا ةياور

 مه هنع ظفاحلا قاحسا نب دما نب قادبع نب دممحا يعن يبامامالاةياور

 و هنعىرقملادادحلا نسحلانبدمحانب نسحلا ىلع يباةباور

 معلا يبانب رصن نب دم اندم رفعج يبا ونابللا ها دبعنب دم نب دم ني دم ام راكملا يبا ىضاقلا نيخيشلاةباو ر
 « هنعةدنمنب نيسح طبس ينالديصلا

 « أهتم ةزاجالاب ىس دقملادمحا نبدحاولا دبعنب دمحانب لع نسحلاىبا ةياور

 او 1 َ. 20 0 .٠

 « مهنع نأ يض ر سابع نب !ثيدح نم "ىثو ةرب ره يلا ثيدحهيقي هيف «



 - سوم بيع

 | ٠ نوتدح دج ٌثنيتعكر لبصف عنصاجربخاو(١)ةالصلا ترصقللا ل وسرابهل ليقف ا رص 0-7

 للا م ىنل ايلا دوأ د ىبا دنسم نم عسانا هزجلا

 "؟*+ | هللا ىلص نال وس ر لاق لاق ةري سه يبا نع ثدحي ةلسابا تعمسلاق دعس نع ةبعشانت دحلاق دوادوب امي انثدح

 | ةلسوبالاق رمعو ركب وباوانا كلذب تنم اف ثرعلل تقل خام اذهل قلخالىفا تلاقذاةرقب بكا رلجر ان سو هيلع ظ

 | اهعزتناف ةاشامنمذخاف بئذلا ”اجذا هلانغىع رن لجراؤيب 5 هياع ا ٍلصّشال وسر لاقولاق هذئمويموقلا يف ذاعامو

 م 3 ينذئموياهاموةلسوبالاقرمعو ركب وباوانا 000 . اف يريغاحل ىعارال موي عبسلاءوياهي عنصت فك لاَقف هيه

 نتا 2 ين أر لاق لسوديلعمللا لهما لوس رذا ةري ىه ىبا نع ةلس يبا نعهيبا نعدعس نب اانث دح لاق دوادوبا د انثدح 7

 0 هرم و اذكى اهنم صنقوا ذكى لا اهنم ص قرهصق عبلعن وضرعي سانلاو ماخلايف ا

 *« ني دلا لاك كلذ تل مااعا

 36 هنع نا ىض ر ىساايطلا دواد يبادنسم نمرشاعلا هزجلاهولني 9# 0

 ١١؟تييسن ما ظفل كرت هلمل (1)



 3 م لل 1 هعساتلا ءزجلا دع م . رب 3

 اذا ىلا كيني تور هاابع ردا ل 1ء قح نيلك ثالث لاق سو هيلع لص يبل ناد هدانا ||.

 ْ ازال عابلاو لالخ |

 | « شنب ولوهعبف ٍدبعلا قرساذا لاقرلس و هيلع نا لص ىبنلانا ةرب ره يبا نع 26ه دانساب و 4 |[ +

 ملسو هيلع نا لص نا لوسر لاق لاقةرير هوبا نع ةلسوبانعديبا نعدعسنب هاو اثدح لاقدوادوب ١ ميانث دح ع | |!++

 | :ندرو>اهيف ذماقلاو متاقلان هريخاهيفدعاقلاو ى ءاشلا.٠ نمريخابف ىثملاو نالغةبلا نمريخاهيفمئانلان ,ةفوأةنتف 0

 ا ا
 3 هيذعتسيلفاذاعم وأ اطار

 اةالص !ابيدوناذا لا ةءلسوهيلعنا لص يبنلاناةر ,ا رهىبا نعل لس ىلا ن ىحن ع نءماشهاش دح لاقدوادوبا يأ نع 2

 / ءرملانيي رطخي ىتح لبقا بيوثتلا ىضقاذاوربدالبب بوث اذاف لبقا انلاىضقاذاو “ادنلا عمال ىتحطي رضولزاطيشلاربدأ

 ظ «سااجوهو نيت دس سلفابب راوااثالث لص دحار ديولاذافركذ.ملالا ذكر كد ااذكر كدا لوقب ٍتحهسقنو |

 |تسدل ايديه نم نمت ارمآ نأ ةري سه يبا نع بيسملانب درعسو ةملسىبانع ىرهزلا نعةعمزانث دح لاقدوادوبا جاثدحإلا

 , ىضفوةديلووادبعةر 3 ينج يف لع ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسر ىلا ومصتخ افا منطب يفامواتلتقفر ,ح<ىرخالا(هادحا

 | لك االوبرشال نممرغا !لوسراي لاقفىلذحلاةغبانلا نبا اءاخ )١( مهعم نمو اهدلوةث روواهتلرو و اهتلقاعول اعد 0

 »لاق يزلا هعحس لجا نءنابكلاناوخا نماذهملسو هيلع ا اصلا لوسر لاقفع لطي كلذ لف ةنبتساإلاو قطنالو

 رم كلا ره يبا نعبيسملا نبديعسو ةلس يبا نع ىرهزلا نع ةعمز انثدح لاقدوا دوبأ ياش دح 3

 ٠ تكسيل وا اريخ للف رخ الا مويلاو ناب نمي ناكن موهراج مركيلف رخ .الا مويلاو داب نمؤي ناك نمرلس وهيلع نا ىلص

 ظ ه هفيض مركلفرخ الا م لباب قمل تاك ومو

 ا دعته !لوسرلاق لاقةربرهيبا نعةلس يلا نعهببا نعدعس نب ااثدح لاقدوادوبا وي انث دحوإل اس

دح أ مهنم ىتما يفكينا ونوت دحي سان كاب قممالا ن :مالخن 0,
 8 رع ءوهف

 ذوعتي ناك لسو هيلع هللا ىلص هللال وسرنا : ةري هيلا نع هم اس ين نع ىبحي كام دوادوبا 6 انثدح : |! ++ عد

 ٠ لاجدلا جسملارشو تاملاو ابحلاةنتفو رانلا باذع وربقلا باذع نم

 ايش لم ىلا: ةرإ هيلا رعت دج ةملسابا تعمس لاقميهاربا ؛|نب دعس نعةبعشانث دحلاق دوادوب اوجيانثدح + 5509

 ءارذقا كسار اواصف تك كردااف ةنيكسلايلعواونثا لاق سو

 01 كيلا وسل ردوادوبا لاق دنا عوأ ةرب صهيبا نع هل اص ىلا ,ع دعس نع ةبعشاتت دحل اق دوادوبأ 36 ال دح 9 بمواد

 «نوقيطت ام لمعلا نماوفلك | لاقلسو هيلع هذ! ىلص هملالوسر نا

 نا ىلص هللا ل وسر لاق لاق ةر ىهيبانع ببسملاز 0 دح لاقدوادوب اوي انث دح لي |[ ه؟

 ا

 0 ةالصلاب اودرباف فا.ابج جين نم هولا 6

 ثا لصدفلا لوسر نار لرمي با نع تدحي ةلسابا تعمس لاق مهار ,ا نب دعس نع ةبعش ادع لأق دوادوبا ويا 55008 5 مب نر

 للاب “””<”< 7

0 

 ظ ١
ْ 
8 

 6 وسبب سس سوس
 .: دك

 هلع 0/0( ١ مج اريلاف(ع ٠ع ةوعص ىلع ثي دحلااذه ةيشاح ىضم (1)



 .(لسوهيلع قا لص)هلوسر و لجوزع
 رغو بهذت ةيدهلا نافاودا لاق لسو هيلعهنلا لبص يبلانا ةرب رهىبا نعديعس نعرشمموب!|ثدح لاق دوادوب اوي انل دحر ٠
 هاج سرفر اراعر ا ذا مر لوركا

 ؤ 6 |ىنع نا ىضر ةري رهيبا:نع راسي ن؛ ديعس ىورام 23#

 كييف 207 ا ا طوبال 5 هلا ص هلال رو 0 |اقدريره

 | م منيبئاغب بئاغلا لها شبشب تاك

 0 را لص يبنلا نع داره نا نعراس نيديعَسن ءدمجادبع نب فادبعنب افا دحلاق دوادوبا يي اثدح##

 « لظالا لظال وي لظىف مهللظا مويل ا ىلالج يفنوب ,احتملانياةمايقلاء ويىلاعتو كرابت نا لوقي لاق '

 96 اهنعدّلا ىضرةرب ره يبا نعنارهمنب نمحرلادبعى ورام

 ظ انب ىصوالاق ةريرهيبا ىلوم نمحرلا دبع نع ديعس نع بْن ذيبانبااشدح لاقدوادوباانث دح لاق سن وي *6 ان دح وع ْ
 .لوقي سو هيلع يا لص هللا لوس ر تعم يناف يباوعرساواران يف وعبلتالواطاطسف ىلع اوب رضتالف تمانا اذا ةري رهوبا

 « ىلنوبهذت نيالي واي لاق هريي رس لع عضوا دا رفاكلا ع ناو نويت وتستاهل رس ىلع مضواذأ نم ما

 | 9 مهنعهّللا ىضر ة ةر.ره ىلأن نع نم لاذع نبا هل وبا ىورام 3
 تت م و ل و ول ا اا يي لليل

 | ِ ب | ناةري رهيلا نع ةلس يبا نع نمحرلادبع نبت راحلا نعي ئذ لا نباانثدح لاقدوادوباانت دح لاق سنوب يبا دح و

 ظ هه ولتقاف ةعبارلا داعز افهودإجافداع نافهودلجافداع نافد ودل جاف رمخخا برش نم لاق لسوهياع : نا لص مال وسر

 | لاق الاولاقناوك (١1)هللع لص معناولاق ناف ن .د هيلع له لئسملسو هل لص يبنلاهب ىئاف اسوهيلع ها ىل ١ نالوسر

 أ «ثراوللفالام كرت ناو يلافاني دك رت نممهسفنا نمنونموم ا, ىلوااذا لاق حوتفلاانيلع لجو زع هللا فالف كبحاص طاولصا

 هكا ام اوضقاو عكر دام

 3 تدهج اماهيف دج م لسو هيلعوا ىلص ييبنلارام وللاقف ةريرهاباانايفت دج كر الا تاقف «تقحواهبرإ

 , اذالاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلاناةري رهيبا نعهيبا نءةلسىبانب رم اثدح لاق ةناوعوباانث دح لاق دوادوبا وجب اثثدح 1

 هيد نع سكران يردجال اوشا دل تزال ١
 نوكت واهبلع لص مذ اولاقناف هنيدل ءاضق كرت له ةرابعلان وكت ن اى مو نوخسانلا نم فيم هلعلو خسنلا ىفاذكه ( (١

 ٠١ ؟بحاص ىلع اولصلاق مه : اولاقذاو هلع لصالا ول اق نافأأ
| 

 2 26 ىسلابطلا دوا د يبا دنسمنم معساتلا ٠ جلا

 أ اولصف ةنيكسلا ؟لعو اوشماف ةالصلا ت عفا اذا سو هيلع هللا لص ا لوسر لاقلاق ةريره ىلا م 1

ٍ | 
 1 ثناذاو ثتعشلا *امسلااذا يف دا ةري رهابا ت تيارلاق هل ةلبس يبا نع ىبحي ن :,ءماشه انت دح لاق دوادربا هان دح

 كيال

0 

 معو

2 

 لا

 مسمر, | | دبع يف ىفوت اذا نموملاناك لاق ةريرهىبا نع ةلس يبا ن ا بن ذيبانب اانثدح لاق دوادوبا 6 انثدح لع

0 

5١| 

 ةئيلا

 موكاموع جك م

 ع منع مي 16 م جك 0 0 ديوس اكدت

 انعنمحرلا دبعنب ةلسوباال

 4؟ منعش ىف رد ري ره يف



 *© ىسل ايطلا دو اد يفا دنسم نم عساتلا ءربجلا » دي م . + 3ع

 « معرب ةريخالا ءاشملا | ظ

 ترضاناو كترسا لات رظناذا ىتلاءاسنلاريخ مس هبلع نا ىلص نال وسر لاق لاق ةري رهىبا نع :6 ه دانساب و 1 دقن

 ظ «ةل ا 7 ىلا “انستلا لع نوماوق لاجرلا ة 35 الاله التو لاق كلاموأ,سفن يف كتظفح اهنع تبغا ذاوكتع الإ

 قنا لاقف لاجدلا راسو هيلع هللا ىل افالون رهيبا نعديعس نءرشعموب | انثدحلاق دوادوبا جي اندح # | كمت

 | سيلا ةورابت كب روروعا هلا لبق ينهلقي ملالوق مكيف لئاقىناوالاهتما لاجدلارذح لاقوا هنمالاجرلا رذنادقوالا ىن

 د ةرقاك هش عنب بودكم كلذك |

 وديع هللا ص هللا لوس رلاقلاق ةربره ىبا نع ىريقملا ديعس _:رع ىرمعا اانثدح لاقدوا دوبا وجي 5 « دضحا

 | ناعر دالورانيدهنملبقبالموبهيلعقايذا لبقنممايا اهاطعاف لامواض رعنم ةلظمهيخا نيب وهني ناك ارم اهنا مدا

 ْ | طلع تار قالس انا يل ضخ اصل مج هل نكي ناوةملظملابحاص ىطعافهنمذخا اص لمعه! ناك

 | ثندنا اذه يف ديزي ةرب رهابا تعمس يناف يم ا لاقف الل اقف امي ايش دحلااذهيىفديزب ةري رهأباتعمس امادعسدتع ا

| 
 - سافملا اذههللاعيهنا |

 ليات ىلا'اشنل!ترخالو كوس ءوضو لكمسو ءاللصلكدنعءوضتؤلاب مهجرمال ىتما لع
 | لقعف دحمملا ىلا ىهتن ا ىتح ىبارعا هاج لاق ةري رهيب ن نع يربقملادبعساتث دح لاقيرمتلاانثدح لاقدوادوبا 6 انث دح 1" ١| 

 رمالاةعرمالالس لسوهيلعّىا لص بلا ينمي بلطلادبعنب اهيا ل 9م لاهدج ل يلا هتلحار

 الات كلا اهورع ناكدس نئاك وهنمبريوكلبق ايلف يكل أسا سس + ّوفتر

 أ قبتر صن اكس اوها كل ذب كلأس ناو لاف للام تارا نمت ءالاو مويلايف لصتناك ماوهاكلذب كلاس 0

 أ لاوما نمذخاتناكرماوها كلذب كل ًاساف لاق معن لاق تيبلا حت كر ماوها كلذب كل ًاساف لاق م لاقارهشارهشرشعىنثا

 ظ هذهامأف ةبلعث ن؛مامضاناو ىموق نمىئارو نمل وسراناو اتق دصو ِكبكيم ادن يناف لاق معن لاقانئارقف ىلع هدرتفانثاينغا

 . ةبلمث نبض نمزجواناكالجرتي ارامل وةيباطخلا نبرمعناكق لاقةياهاجلا يفامركتابعدنانك د قف تادملاوةنلا

 | ةباجتسم مولظملا وعد سو هيلعهللا لص ىا لوسر لاق لاق ري رهيبا نع دعس نعرشموباثدخ لاقدوادوبا < انثدح "7

 « هسفن ىلع هرو#ثارحافناكن او ْ

 أ مااانادهةممجلا موي ةقرشم تعلط موي ريخ ملسوهيلع ن !ىلص تالوسرلاقلاقةريرهيبا ٠ نرعءءهدانساب م ركذ وو فشل

 هيلعهللا ٍلصهملا لوسر اهللقي ةعمباىنميةعاس هيفودح الا ىراصنالو تبسل ادوهيللو ةعمجلاانل سانلاهنع لضاودل لجوزع

 ا

| 

 ةريرهىنأ نع ديعس نغ رشمموبأ ان اثدح لاقدوادوبا عتيعإلا مال
 أَ قشا نا الول ملسو هيلع هللا ىل اصلا ل وشر لاقلاق

 مهيظعا الا اريخ ١١( لصيد.عاهيفوعدي الهدب ٍلسو

 ىلع لخد نم لاقةريره يبل نع ىربقملاهيعس نعناع ىبانب ةلص نع ةفيذحوبانايلاانث دح لاقدوادوبا همي انث دح 2 |

 نا ىصعدقف ةوعدلا بحي نمو ءارقفلا رتب ءاينغالا عدي ةيولامامط ماعطلارشوامارح لكاواقساف لخدعل عديم وماماع

 فن ١

 لجوزع ١؟ اريخسلطي رهاظلاو اذكه(1)



 ءاعدو عيشتالسفنوا ١

 ا 0 22 ف تف

 د

 ع ديو 0 لبقي ناك 52 0000 د اوسالا يناباذس نكيمل نيعلارافشاراغشالا |

 ةاضردت زا لع نيستا رمت وهيلع با ليص نال وس رلاقلاقةريرهىبا نعي هدانساب و |

 نعللاو نمار لا ستي ورا ىراببمسا لاق لااا نبااتدم لاقد وادوياانثدح لاق سنوب :انثدح 3 |

 ذاق باشا كيتو سالا بحي لجوزع هئانا ملسو هيلعذا لص تالوسر

١ 

5 0 
 سس مس للا ل اس ص بصخسلص مسااصسم يمص محامص تمص

 6 مهنعو أ ىضرو ري هيب نع هيااؤكد ريقملا ديعس ىلا ني دبعس 9“

 « عاطتساام هفخيلو ناطيشلا كحض ب ءاثتاذاو هللا كهرب لوقينا هعمسنم

 ء م هدانساب و ظ

 « ةأش ٠ نرغب ولو

 ءاسن اي سس و هيلع هللا ىل اص هبا ل وسر ل اق لأق ةري ره يا ن

 + مرحوذابعموالا أ موير ةلجرعم الاء وبلا و هللاب ع نمؤتو امال غال

 3 مع دا ىضرةري رهيبا نعد يعس يبان دبعس ىورام لي

 < خا[
 ساطع و م

 لاق لاق ذرب هر رك 5 َن

 00 ا ,
 اح (هدح هلل دما لملف 2 سلك

 ىف 5 آم

 اما لا ع هلام
 امن ر اج ةراج ن رفح ال

 لم وهيلعفللا ىل ضدنا لوسر لاقل اقةرب ص !نعديا ن .رعديعسات لاقت >إ يبا ن ««١اثدحلاق دوادوبا 3 انثادعوب | ظ ا

 * باتكلا ةحتاف يش يفاثملا بسلا لسو هيلع

 ' 'ةذاصلاترضتامال اوسراي ليقف مس م نيتتكد للص لس و هيلع هللا ىل اص هللال ومر ناو را |ه يبا نع ا هداتساب و

 مس وهيلعلا ليص هلا لوس نع دلالوسرإي ىلب مولا لاقف سنا و رصقتا مل وةيلع هلا لصدملا لوس رلاتفتيسنما ١

 م نيل دج دوت منيف ا

 وهب لل سنا لوس ملسو هيلع لع لل لوسةالصب ملا اوم ةريرعوبا لق لق هاش وألا

 . ةمصس» ةام عال مص

 ه ضفخاذ داو عفرا داو نيت دولا نيب ربكي ناكودبلا ككل ا روبل لاق عوكرلانمهسأر عفراذا

 .هلامويهيلا يناينا لجوبا

 0 هيلع تاق هيحا 5 تائيش نم ذم غاغأ

 اهدؤياف هلاموادض :رع نمهيخال ةلظم دنع تناك نم لسو هيلع هللا لص تالوسر لاق لاقةر , هيلا ن ع 5 داتساب ول

 هل نكيملنا اوهبحاص ىلإ طعاوهةنمذخا اص لم مع هل 53 نا مردالو رانإ هيف لبقلال ةم

 لاق ١ لوسراتت ناالؤا ولاتدلمت هيجنيدحا منمامراسوهيلع هلل ىلص هللا ل وسر للاة لاق ةري هلا نعي هدانساب و

 ىتنوأ ودغاوا اوحورو اوبرقو اوبراقو ا اود لس هله ةمحر هنايندمختي ناالااناالو

 0 وكل ناك لسوهياعدللاىل انسانا لومي نا فرب مه يلا ع نعوم هدانسابو

 /عماب
 ا لص هللا لوسر لاف لافةرير م ىلأ ن عاديعس نعرشعموبا انثدح لاق دوادوبا + يي اقلماإلا

 ةاللصلا نع نوفلختإ موق ىلع ى رام ةريخالا ءاشملاةالص ىنعب ةالصلاب يدأ:إ نم ترمالنا.بصلاو ءاسنلا|

 :اتدصقلادصّةااو ةدلا نم

 ١١ ا !١

 وسم !ىاه الوأ لسو هن لطأون

5 +. 
- 

. ١ 

 م هال سلقو عفنمال ماع 6 نم كبذوع ا ىلا ب مولا
 اديس

3 
١ 

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرب ره يبا نءديعس يبا نبديعس نع يئذيبانبا انث دح لاق دوادوباان اا
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 1 ءديعسيلا

 مل -< 32

 0 رهىان



 0 ا تي ل

 كور

 |« . سب

 رانلاهسقفدلولا نمةثالثملسمل توميال لوقيملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر تعمسلاق ةري رهيلا نعال هدانساب و ل6 بس. ع

 26 ىسلابطلا وا ديلا دنسم نم عساتلا هزجلا 9“ 6.

 » لاقى ذلا هععس لجا نم نابكلا
| 
 رحلاةدش لاق ملسو هيلع ا لص يبنلان ارب ره يبا نعةلسيباودبعس نع يرهزا !نعةعمزانث دح لاقدوادوبا ا انث دح عي
 نإ ةالصلا نعاو درباف نهج يش نم

 ا هيلا ىعدب ةيلولا ماعط ماعطل ارش لاق ةريره ىلا قرع هريغوا ديعس نعىرهزأ | نع ةعمز اثدح لاقدوادوبا ع 6 3

 0 أوسرو.لا ىصع دفف ةوعدلا بجي نمو هارقفلاك رتل و ءاينغالا

 هةي الااهدراوالا متنا و ةيالاهذه دي ريهناكيرهزلا لاق « مسقلا ةلحتالا

 ريبلاو رابج ندعملاو رابجامحرج املا ةبادلا ءلسو هلع ا ىلص ١ل وسر لاق لاقةرب رهىلا_:رع د هدانساب ولم ل

 ه سجل: زاكرلا يو رابج |

 اوموص ملسو هيلعّنا ىلص ا لوسر لاق لاق ةرب رهيبا نعديعس نع ىرهزا!نع دعسوب ا.ث دح لاقدوادوبا اجب انث دح لإ ++ .+

 «نيلالث لكيم ل دال ورااورطفاوهتيرإ
> 

 ديعس نع ىرهزؤأ | نع نوسح نبنايفس و دشار نب رمعم نع قاصا وبا انثدح لاف ةبعش انثدحلاقدوادوباوي ا دحإلا 300

 نأ لوسرىهن رخالا لافو هةريتعالو عرفال ل -وهبلع الصلال وسر لاق هءاهدحا لاق ةبعشلاق هةريرهيباو

 « ةريتعلاو رفلا نع لسو ةيلع للا ص

 د 0 0 6 2 ' ١
 |آاا دس ةلعدتلا صافعا لونك لاق ة رزه قا نع يره زاانع ةعمز انندح لاق دوا دوبأ ا اثدح ب مس مب

 ه انهنامثا اولك او اهزعابف وحلا يلع تمرح دؤيهلا هللا لتاق واد وهلا هلبا 0

 مهللا نال وسر نعبجاناس>اي لوقي ملسو هيلع هللا لص نا لوس رتعمسلاق ةريرهيبا نع 3 هدانسابو ع

 *6 امهنع هللا ىضر ةري ره يبا نع ةمؤتلا ىلوم حلاص

 ركيابانو مسوهيلعفلا ىلصييبنلا وكردا نممالاجر تك ردا و اص لاف «هل'ىشالف دحتملا يف ةزانج ىلع ىلص نم م-وهيلع

 ءاواصي ملف اوعج ردجللايناولصب ناالاا ودجي |فاءاجاذا

 ىلع نولصي و هبف ةانورك٠ ذيالاسلج موق سلجام ملسوهياع هللا نص نإ لوسر لاق لاقرب رهيبا نع همي ه دانساب و ع١
 .ة رثم ماع ناكالا لسو هيلع هللا لصنتلا

 رصحل ار وبلغ مثهذه يئاا عادولا ا ينهجا وزالمل- وهيلع هللا ىبص هلا لوسرلاة لاقرب رهىبا نع يهدانساب و ع مم:
 «ملسو هيلع ل لص هللا ل وسر نمانع سام دعب ةباداكر حتالاتلاق |هنافةدوس و بني زالا نرفاسي نولك نكف لاق |

 بدها نريكتلا نيبامديعب نيعارذلا جوسو هيلع هللا بص هللا لوسر تاكلاق ةري رهىبا نع م دانساب و 5 ١س
 تالا س11 ا تت 7727-5

000 1 



 فانتم ا ىللابطلا دوا د ىلا دنسم نم عساتلا رجلا »م

 ا ومالا هيلع مهاربارجاومىلا ض رالارابخ جرم ةرج دعب هرحت نوكتس لوفي | وهيلع للا لصنا لوس ر ظ
 سانجرخي لسو هيلع لا لص مل لوس رلاقوري دراقاودد 0 7-0 ا ع اح اهلهارارش -

 » لاجدلا مهتيقب يف خي مث نرق أشن نرق مطق امكمهيقارت زواحيال ناارقلا نورقب قرشا لبق

 لوف لاقف كل ذ يف هل لة فاوحلستبن ا هيلاومرمافورمحنب نا دبع نم طهول اذخاي ظ

 | ه ديشوهف للامن و د 0

 | ناباج نع طيبن نب طيمش نع ُس دحيدعجلا يبا نب ملاستعمس لاق روصنم ىف ربخا لاق ةبعشانت دح لاق دواد وب اة دحوإ 0

 هر نمدمالوةنز داوالو نانمالو قاعةنجلا لخديال لاق لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع ورمعنب 0

 »6 |هنعؤا ىض ربيسملا نيديعس ةياو رنم# رب هوبا دنسا|م 4

  اميرا ىئاجتلا لربك ملسو هيلع هل لص يبنلاناةري رهينانعا

 ' لسوهيلعا لدتا لوسرلاق لاف ةري رهىبا نعديعس نع ىرهزل | نع سيئذ يبا نباانث دح لاقدوادوبا 96 ان دح «

 ْ لاملاضيفيوةيزلا عضي وبيلصلارسكيوريزنحلا لتقياطسقمامكح م السلاهبلعيرمني يسعون لوني نائكتولا 0

 | « دح | هلبقي ال ىتحا

 عرفالس وهيلعّثا لص هللا لوس رلاق لاق ةرب رهيبا نعديغس نع ىرهزلا نع ةعمز انثدح لاقدوادوبا  انث دح 7

  ةحيبذةريتملاواهنعملس وهيلع نا ىلصانا لوسر مان مهتيغاوطل هنوحبذي اوناك مثل حني جاتن ل وا عرفلافديعس لاقةريتعالو ,

 ظ هابغ لسوء ثالم ذل لوس اب

 قح ملسوهيلعّا لصد لوسر لاق لاق ةري رهىبا نع ديعس نعىرهزلا نع ةعمزانثدح لاقدوادوبا 26 ان دح و ظ

 ظ « سطاعلا تيمشتو يمادلا ةباجاوةزانجلا عابتاو ضيرملاةدايعو مالسلادر سمن هبخا ىلعملسملا

 .لاق يلعاولصفاو وقف تامدق ىثاجنلا أخانا لاقف لسو هيلعهللا لص نا لوس ردنعانك لاق ةري رهبا نعاكهدانساب وإلا ظ
 هاعب راهيلع ريكق هفلخانفغصو مدقلف عيقبلاىلا ىعخناىتحانضبنو ضبنفا

 فراري رهىبا نع نمحرلادبعنب ةلس ياو بيسملانبديعس نع ىرهزاا نع ةعمزانث دح لاقدوادوبا وب اذ دح 9 ظ

 يف لج لسو هيلعالا لصق لوسر ىلااومصتخ فاهنطب ينامواجتنقفرججب ىرخالا هادحات سمر ليذه نم نيت
 ظ لاقف ىلذهلا ةغبانلا نبا ءاخ( ١).هعمنمواهدلو ةثرو واهتثر وو !هتلفاع ىلع ةأرلا ةيدب ىضفو ةديلوو ادبعةرغ اهنينج ظ

 ظ نا اس هياعهللا ٍلصهللا لوسر لاقف لطي كل ذ لثمو لهتساالو قطنالو لك الو برشال نم مرغاهللا لوسراي ظ

 ظ اهرإواهش روو ثي دحلا اذه يف ةري ىهىبا نع بسملا نب ديعس ةياور ىف يناتسجلا دواد يبا نس ينو لصالايناذكه (1)

 مدلقت 4 هنع هنا افعىنامنلا نسملا ١

 أ
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 ا
 ١

!| 
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 مهعم دو |

 3 ا نادا رآ باراك ه2 نءاكدع راع ارو ل ارا 0000

 فيان
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 ؟؟ةالاا

 ضشصالا|

 ها

 فرك

 فرك
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 0 اور نهةرإ هوبا دنسا|م ال“

 هَ اهنع هللا ىضر برسملا نبديعس



 يسلابطلا هواد ىلا دنسم نم عساتلا 1 فكك د

 لقاحات ل سس رخ !قفطو جرحالوم را 000-0 :!!لاقفىم رانال يق ترغف

 | لبا هرم ىسنياعذئموب لس ملسوعيلعمثل لص هلل وسر تعمسافلاق جرحال وقل ا لاقفقلحانا لبق تركت رع
 «جرحال وشكل ذاولعفا لاقالا كلذ هابشا و ضعب لبق ا,ضعب رومأ دقت نم

 يبنلاذا و رمعن: :هللادبع نع راسي نبناولم نع رضنلا يبا ىلوءملاسنع ناولس نب ,, يلف اثدح لاقدوا دوبا ان دحإ# 7-5

 هرغك هيفالادج نافذ ارقلا ىف اولداجتال لاق 3 وهيل ا ىلص

 أ هما ل وسرنا ورمع نبههاديع نع ىنذحل ادايبع نب دمجتو ع ني ديس يدمج نع ةدانق نعمام اشدح لاقدوا دوب أ 3 انث دح 4 60

 ةنجلاب هرشب وهلن ذئاملسوهيلعللا لص مال وسر لاقف ل جر نذ ًاتسافةنيدملان شح نم شح يف ناكل سوهيلعللا لص

 نال وسر لاقفت وصلا عيفر لجر نذ اتسامثسلج ىتح م ادمحي برقف ةنجلاب هلرشب وهل تنذاف هنعمل ىضرركبوبا اذاف
 | كلج 2 قادم ب رعف ةنحلاب هت ركب و هل .تتذاق هنعشا يضر ل !لص

 | ١ نائعوهاذاف هبيصن ىولب لعةنجلاب 0 وو لص ههأل وسر لاقف توصلا ضع 43 اتسامن

 | هكي كيياممتنالاقانانب اورمعن:هللادبع لاقق سلج ىتح تادمح برقفةنجلابهت رشب وهل تنذافهنع للا ىضر نافعنبا

 فنرا و رمعنب هقادبع نع تدحي ضايعابا تعم لاف لاق ضابفنب دايز نع ةبعشانت دحل اقد وادوبا هيا دح# |! ار

 « ىتبامرجا كلومأي' ةثالث مص قبامرجا كلون يمول مص قبام رجا كلو ربشلا نمامويمص هإلاقملسو هيلع ا لص نال وسر

 هللا دبع نعجرعالا ىبحت يبا نع تدحي فاس نب لالهتمم<لاق روصنم نعةبعانث دحلاق دوا دوبا دعا دح# اعد

 م مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلعدعاقلا ةالص لاق ملسو هيلعهللا لص نا لوسرنا و رمعنب١

 ْ هلل دبع نعج رعالا ىحييبان عن دح<فاسل نب لاله تععم لاق و وصنم نع ةبعش اندحلاقدوا دوبا م اثدح 0 300

 :رمباقعالل لي و ءوضولا اوغبسا ل اقف رفسيف ناكو نوئضوتن م وق ىلع ىتالسو هيلع هللا لص لوسرناو رمعنبا

 ْ ه« ام دحا ةبعشلاق «ببقارعلل وارانلا

 ان نبّم ادبعل لق لاق ىليدلا نيا نعش دلادي زي نبةعبب ر نعىعاز والا نع رابملا نبا انثدح لاقدواد وب اال دحوإ "1

 0 يلعب ذكي نادحال لحاال يفااما لاقفهما نطب يف تش نم يشل ناثدحت كلنا ينغاب هنا و رمع

 / ىدتها رونلا كلذ نم'يث هباصانفهرون نمارون مهيلع ىتلا مةلظ ين هقاخ قاخ لجو زعل نالوقيلسو هياعقال 5

 ؤ ها
 ْ . هال وس رنادبشا لاقورمت نب ئادبعنعريبرئانب# ورع نعريمك يلا ن , ىحب نءماشهات دح لاقدوادوب اوميأن :دحزالا 01

 | سانلاذختماع قيرلاذاىتحبملع ؛ءالعلا عفرب نكلوهضبقي ضبفب معلا عفري ال ىلاعنو كرابتهللانا لاق سو هيلع هللا ىلص

 ْ « اولض اواولضفاوث دخلا واسف الابج ءاسور

 ا | نعانيهندقانافثدح لاقفاف ونو رمت نبهللادبع ىفا لاق بشوح نب رهش نعةداتق ن ,ءماشهانل دحل |اقدوادوب ادهيات دح لع 3500

 لوو عنب هللادببع لاف شب رق نم سو هيلع هللا للص ىبنلا باص 0مل ا ور دحلا|
 1 دل لهآ | وا 5 4 3 و ها 0 َ

 هللا ل وسر



 «هب بريف هسار عطقيالوهلكايو هحي ذي لاغأ |

 ظ تلقفاحلاثمارشعوإف ةنسحلاب ءاج نم ره دل اموص رهشلا نممايا ةثالثموص سو هيلع ىبصنا ل وس رلأق لوقي ورمع

 يا يي ىنل ابطا دوا د ىلا دنسم ن م عساتلا را سإ م

 ا راف لتةناكنافاه دهاخ كسفنب ًادبا واهزغاف كسفنب ا نادبعاي لاقداهلاو ةرحملا يف لوقتامو رمع نبا ظ ٍإ

 «أاتحم رباص هللاكخبابستحارباص تلتقن اوأيئارمدلا كتنرايتارعا لنك ناوا اراق أ
 أ
| 
 م ببرلا هللادع نا هلدحريفننب ريمجنأ نادعمنب دلاخ.٠ نعميهاربانب 6 دوادوبا اثدح# ظ (ٍ ا

 هذه ناورمع نب هللادبع اي لاقف ني رفصعم نيبو ل سو هبلع هللا ى لد مالوسر ىأد ل )ا هل دح ورمعنبل

 ءابسبلل الغ رافكلا باث

 مبا م أع نبا ىلوم ه |يبص نع راشد نب ورم نعممتا ةنييع باب دحو هد ار تلا 4 ادوبامي ادحوإل

 .هقحامو ليقفهنعةمايقلا موي لجو زعل لأس هق>ريغباروفصع لتق نم لاق لسو هبلع نا ىلع يبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع

 مر ظ كك هللا دبع عمس ةىلط نب لال هوا ل الله نب ةحلط تءمس لاق مهاربا نب دعس نع ةيعشانت دحلاق دوادوبا 6 اثدح 3“

 « اموي رطغي وامويموصإنأك دواد موص مصف لاق قيطا ينا

 ء مرا | ىورمعنب تادذعت ديهش لوي رباجنب بهو تعم لاق قاما يبا نع ةبعش اشدح لاق دوا دوبأ اك انث دحإ ا 1

 | مهتوقيام كلقال كد لهب هللادبع هل لاقفناضمر ىنعيانهاهربشلا اذهببقا نادب راىنالاقف هل ىلوم هاثاو س دىةملا تسب

 ا « توق نم عيضين اا ءرم اب ىنك لوي ملسو هيلع هللا ىبص تا لوسر تع ىنافمهتوقيأ ءمهش عدف مجرافن , الا لاقال لاق

 م بأ | نءفا دبع نعرباج نب بهو نع قاحسا وباانث لاقالسم اقودصناكوإ ا!سمنب ةريغملا انثدح لاقدوادوبا خيانث دح#
 ا جوجامو جوجاينا اثدحي ًاشناثلاق هناريغ ثي دحلا 0 لثم اسو هيلع نا ىلص نا لوسر نع ورمع

 ظ ثالث معا ارونمن 'وادعاصفافلاهتترذ ردنم كرتالادحا نم توع ناووبشياعممهماع او دسفال سانلا لاوس راوأ معنا

 ظ ه كنمو يلا البا ١]

 ؟؟رع كر لاديع. نع هايأب نب للادبع ع ها اث دح غي ||

 نكرم هيف لمعلا لجوزع ناىلا بحامايا نمام لاقف رششملامايا هدنعرك ذو ملسو هيلع هنا لص هللال وسر ترضح

 هسفنب جرخ لجرالا نال ببس يفداهجلاالو لاقو هربك اف هنا ليبس يف داهجلا الو نا ل وسرأي لنيق ةجحلا ىذرشع

 9 هيف ممم تراكف هلامو

 :١84" / لبق باث نم لوب هرمعنب هللا دبع تعمسلاق بويا هل لاقيانم لجر ىتتدحلاقةبعشاث دح لاقدوادوباانثدح

 « ملسو هيلع هللا لص هل الوسر نم تعمسام كثدحاامنالاف ةي الا ةلابجي هوسلان ولمعب ني ذلل هللا لعةب وللا

 ا

 اندلع هيلع هللا لص فأ لوسرنأو رم“ نب هللادع نعةخت اط نب ىسبع نع ىرهزأ| نع ةعم هزاتدح لاق دوادوبا « ان دح 0

 ردت لبق ىمرلا ناك رانك !/ ىلا فار وراي جرلالوقي فولي سانا قفطوهنلحار لعوه ورحنا مويلاق سو



 نا

01 

220 ١/ - 

 * ىم يطلبوا كيلا هعتس نع عسانا رجلا 5-3

 ااا اا ل 0 0

1 

56 

 | كادبع نعنةرلادبعنبةلس ىبازعنهرلادبعن نترال ايلا ىثدح لاق بث ذىبا نبا اثدح لاقدوادوب امياتدحإل ُ

 رع

 لكدالا هنو العز .زدود دبعرصنوهدعو قدصهدحو ْناال انلاال لاق ةكم مف ل اسو هيلع هللا ى ادي ءكلا'ناو هرهع

 « ةلاقسلاو ةنادسلاالا نيتاهىم دق تن 2 لام 5 وى عدتو دعت ةرث لاه

 ىبتانعورمع نب ئادبعنع ديزر نبناحير نعميهاربانب دعس نعى روث نايفسانت دحلاق دوادوبا 6 انأ دح هلا| دعو رمع ارب“ ادبع نع كن نبني 3 عا ]ناسا اق ١ دي ان 2
 03 ىوف رو ىذا الو ىنغلةقدصلا ل ثال لاق سو هيلع هل ىلص

 / ىدبز |اريغك ىلا نعثدحي ثراحلا نب ٌادبع تعم“ لاق رمز 08 6-1 ,عئدوعنلاوةمشات :دحلاقد دوأ دوبأ © * نرحل
8 

 2 0 ومايا وةمايقلا م تارك ملا ناك غظلاو 11 00 علا لصّنالو | لأق لاقصاعلا 30 0 2 هللاد.ع ع

 مثرعا اواولخضف لذلاب ابمثما واوع القاب عراك ناك مكله' هنافحتلا و لاو شمل الو شمتلا ل هلاذإو

 ناد 0 لقوا ونال نم نولبسملا لس نمةبعش لاق لضفام "الا ىذا لوسراي ل ةف لج رماقفاو رشف

 | لاقوكير :هرك ام رجهت نالاق لضفاة رجحلا يانا ل وراي لاقفدريغوا لجرلا كل ذءاقف كدي و كلناسل نءنولسملا !..

 ارضاحلااماو اورمااذا عبطي ويب عداذاس جن ىدايلااماف ىدإبلا ةرجشو رضاملا ةرجم ناثر حت ةرجلا يسوهيلعُما لص مالو

 ا دلل نا ىكداعي تع نا لاقلضفأ ءادهشلاىان !لوشراي لج رهادان 0 لاقوارجا|[عاضفاوةلب غمض ءاوبف

 هيلع ناىلص َنالوسرىللاةلاقور* نيت ادبعن مدنا نع الا نب ةاطعب نع ماذها ةدح لاك دوادربا عاق
 يالا ةا لاق ىتحهتصقان وىنصقانفلأق نيتليل وموييف تاقز ارقلا ار رم ىئثزسو

 مو

3 
1 5 | 

 م دا٠ را هلبأ ىلص ين ا:نعو رمحنب نا لياذع نءدهاجت نع سلا ن نعةبعشات دح لاق قدواد دوبأ ات دو

 اد ءانمناكو ةيماىلا نب نب ه 00 افاعَ 4ع 6 رسم نمدح وأب < را 0 اةحئارحا 10 نأف هدأ ريغ للا

 ل 0 نءمهسانا ما ةدانج لاق هيع دي نادارا

 ا

 ا
ٌ 

ْ 
 أ

| 
| 

 | هللا لوس رلاق لاقورمحتنب نادعو عرج يسأل ن للاد_ عندي نع ةداتق نعمأي دان دحلق دواد دوبأ ع 5 لح ع

 1 لقايف هارق ن اديس اا هللا ىلد
 ةماعلا

١ 
3 

- 

 ,شارلا ملسو هيلعما 00000 ىى لاقو رمع ؟رأ

 ا

 د ث؟
 ا 8 ىسارحاو ند

 | ادبع نع ةجراخ نب نانح زع عفارزب ىادبع نب ءالع نع است دمحانل دح ليتات
 | ضواولا ايت كيرلا اذ ربما معان رشا هنا لوسواي لاف كفاج ىرج ىراغ هللارعا هاج لاق ورح عن

 ا اذانااه لاق لئاسلانيالاق مثلس وهيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع تكسفلاق تعطقنا تءاذاما ةصاخ موقلءا ةفورعم

 ورمع نبادبع لاق ريشحلا يف تمنا ورجاهم تنامث نطبامواهنم رهظام شحاوفلا رج نا ةرجملا لاق هلال وس رأ

 ضعب كحضو مل سو هيلع نا ىلص نا لوسر تكس ا !قاخي قاخاةنجلا لها باث نءان ربخا نا لوسراي لجر لاقف
 اة لئاتلا اس 1ع ىلص هللال وسر لاق لاعل 0 ا مهرلسو هيلع ىلع اوربت اةفموقلا

 ا

 هلا تادعاي أقف نات م ةنجلا ةركاهنع قةشتل لب ةنجل رع ل ص ّن!لوسر لاف الو رأيا ذا ااه

0 )76( 



 "0 هر -- 11 ةيلخ اًثدح لاقدوأ دوبا وي ا دح 1
 0 نمل حدب مثو ,م”'رام دًافاكتن ونم كرا اسو |

 5 نا لوسر لاق لاقه دج نع هيبا نع بيعشنبو رمع نع ريبهأبا ىنك كيو طايخلا ةفيلخات دحلاقدوادوبا يك اشدح ا

 « اهت رافكىعفاهتايلف|هنما ريخاه ريغى أ رف نيم عفلح نمملسو هيلع لا لل

 ىلاهرهظدنسا لسو هيلع هلل ىل صم الو سرناهدج نعهيبا نع بيعش نب ورم نعةفيلخ ان دح لاق دوادوبا وي ا دح ل
 ه برغت ىتحرصعلادعبالو سهلا علطل ىتح حبصلادمبةالصال لاقفةبمكلا

 مدح ' اولكلاقرلسو هب هيلعشا لص ييبلانا» دج نع 0-0 ماه انثدح لاقدوادوبا 6 انثدح 3

 » هدبع ىلعهتمسنرثاى ري نابحم لجو رع نافاوقدصتواوسبلاواوب رشاو

 دا ل وهبلعشا لصف لوسر تمم لاقهدج نع هيب نع ب يعش نبورمع نع ىلا دمتوب انث دح لاقدوادوبا 6 انث دح 8 ظ
 «اعدوهدلوو هلهااعدرطفااذاورمت نب مادبعناككةباحتسم ةوعددراطفا دنع اما لوقي

 11 | سو هيلعُدا لص هلال وسر لاق لاقهدج نعهببا نع بيعش ن؛ور نع نعماعاشدح لاقدوادوبا يات دح# يَ

 يرتولا يهوا,لع وظف حف الص ها لجوزعهئانا

 ؟؟14// هللا لوسر ناورمت نب ئادبع نعهيبأ نع سيعش نيورم نعديز نب ةماسا نعكرابملانباانندح لاقدواد وبا 3 أنث دح ١١

5*7 

 هد وادوباكش+مهتبنفادنعوأ مههايمددعنيلسملا تاقدصذخوي لاقملسو هيلع لاوس ْ

 5516| هللا لوسرن ورم نب هللا دبع نعهيبا نع سيعشنب ”ءورمت نع !ءملا يبيح نع ةلسنبداج ا دح لاقدوادوبا 4 اث دح غ ظ

 | اا جاكت ادعبالا قا الطال لاق مسو هيلع نا ىلا م

 ممدوح | ملسو هيلعنا لص يبنلا نعورمت نب هقادبع نعهيبأ نع بيعش نب ور 0 نع ةداتق ن نع ماهانت دح لاقدوادوبا 4

 | 0 ديف: 7 0 رغصل اة ط د

 0 ههنذاب الا اتبطعز جت اما لجرلا كلماذا 0 5

 «”؟74/ | نا لوسر لاق لاقه دج نع هيبأ نع بيعش نإ 000 نبدمحاتدحلاقدوادوبا * انث دح وب ظ
| 
 32 ملسمللا ةي د نم فصدلا ىلع ىراصتلاود وبيلا باتكلا لها ةيد ملسو هيلعللا ىلا

 ىف |

 فيو اد تغمس لاف نمحر ادبع نيد يمح تعمس لاق مههار رانب دعس نع ةبعشاتت دح لاقدوادوباانل دح لاق سنوي ياثدحإول ظ
 ,ليقمالسالا يف يدلاولجرلا بسب نابون ذلاربك ١ نمنا لوقي سو هيلعهلا لص نا لوسر تعمس لوقإ ورمعنب ادع 03 ١

 « هما سسيفدهمأ بسيو اهابا بسيف لجرلا باسي لاق هيدلاو بسيف وللا لوسراب

 ؟٠1| ني.ثادبع نعدلاخ هبسحي سوا نبة بقع نعةعيبر نب ماقلان عءاذحلادلاخ نع بيهوانثدح لافدوادوبا وب ا دح وه

 1 م هدماوي



 د ىساايطلا دوا دىبا دئسم نم عداتلا ٠ 1 لا دي + هر دى

 فكرا لش ووو اكواد ءأش لات قو وقفش قفشلا رون عقيلام ةبعشلاقو قفشلا بغل امب 0 و 0 ظ

 10 ١ ةبعش لاق دوادوب لاق ءسملا ما ات ملامرجت ملا علطاذا 1

 | :طمولان و رمعنب فاديعاتت جل )اق سنعلا وباانث ذح لاق ةريغلانبنائعامدحلاق تو دوب ياش دحوم ا,

 0 _ ءةنجشوحرلا نا لاق هعبصا ملسو هيلعّللا لص ما لور اعف طع لق

! 

 - لج وزع ١ همطق أرعطق نم ِ ةارام الص ور
 ا

 ظ _ امنع ةاىض دوره“ ن ها ديعنع عفار نب نمحرلا دبع و َ
 | نعوفا 0 عاداي زنب نحر اادبعن دعاراللو ؛ ناديعاثدح لاق دوادوباانث دح لاق اق سنوي جان دح و .«61

 | يتاراقت هقفلان ورك اذئيءوقو لجو زع نانو ركذيموق و دجحملا سو هبلع هللا ى لص ىبلالخدلاق و رمنب هللادع

 ْ 2 اننا وماطعا *اشنافمهب رول ! است و لَجوَرَع هللات و ركذي ني ذلا|ءاريخولا 01000 د

 * ميعم هذعقف لضفاا ذهو العم تنم 15 ولو اعَس سانا وو ءالءى ءوهو

 نععفا زر نور رااددبع نع معنا نبدايز نب 3 مجراادبعات لاقك رابملانب تادبعاتدحلاق دو ادوبا * اث دح 9 ؟؟ع؟ ل

 « هتالص تتدتف ثدحا مغ دوجتلا رخل نمهسأ رمفراذ دا 0 8 اص ىنلاناو رمح نب تادبع ا

 ىض رو رهحع هللادع نع عفا را نمرأا دع 2# 7 : ١

| 

 ْ .هللادبع نعمفا رنب نمحرلا دبع نع معنا نب داي ؤنبَّن :مراادبع نعك رابملانب سادبع أثدح لاق دوا دوبا 3 اث ذح : بوب قس

 » مهنانال لالح ىتمار وك ذلعنام رحنا ذهل اّتف بهذو ري رحهعم و جرخ !وهيلعهللا لص.:1لوسرنا و رم نبأ 2
 تع ل شا دمع راق ل ع ا 11 ل ا اا ا تا | 5-7

 مي اهنع هللا ىض ر و رمع نب هللا دبع نع ملا سابعلا وبا + أ

 أ نأكو يملا سابعلابا تعمس لاق تبث ىلا نب بيبح ينربخا لاق ةبعش اثدح لاقدوادوبااث دح لاق سنوي * ال دح لي ؟؟ ه4

 مل س27 تت دج دووم را. ندع ا هكمخ حما د ج2

 دك

 | دايجلا يف هنذاتسي مو هيلعْما لص ينالجر وال 0 يادبع تعمس لاق ثيدحلا يلو تال لوا ءاش 2

5 3 
-- : 

 موب
 ظ 0 ا 00 00 2 3
 أ تفتونييلا 0 كلذتلمفاذا 000 وبلا وقتك ريخالاملسو داس الوراق 1 3 3

 .ءالاإع 0 اخ َ -* ع ١ ١ . 1 | . اع

 | مصف لاق قيطاىنا نال وسراي تلق رجدلا موص رهش لك نممايا ةنالثءوصلا دبالا ماصنم ماصال سفنلاه تيفنو 2
 ا : : د 0

 ه قالاذا رفيالو امويرطفيو امويم وصي ناك ملسوهبلع ن!ىلصدوادموص 0
 . !1١ 3 . .٠ . . 3 د١. - | 5 كك ا
 مك | لس وهيلع نأ ىلص ىبنلانأ رمت نب نادبع نعش دحي سابعلاابا عم ةرمزب و رمت نعةبمشات دج لاق دو دوب 6 اندح ْ عجور 3 2

 » سيف ارقلا ارقي نام رما | »
 ٌ حس

 © اهنع هللا ىضر و رمت نب نا دبع نعدمج نب بيعش ع :

 نإ لوسر ىهن لافو رمعنب هللا دبع نع هببانعبيعشنب و رمع نعب ويا نعدي ز نبداماث دح لاقدوادوبا © اندحإلا معهن 0#
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 ٍِ مب بأ | لاق لاقورمح نب هلل دبع نع قورسمنع ثدحي لئاوابا تعمح لاق شمعالا ن ةبعشاتت دح لاقدوادوبا وجان دح 37

 8 هاشمفتمالواشح اف اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكيرلو ةوسلاب كاش هيلعمما ىلص هللالوسر
 م7 40 | ورم نب هللا دبع تعم“ لاق قورسم نع ثدحي لئاوابا تعم-لاق شمالا نع ةبعشانت دحلاق دوادوب 6 انث دح لي
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 فرخ

 ' له باث نمله لئاس نمله لوقبف طبه يللا ثلث ىضمي تحلم لانا لاقدنا لسو هيلع لا لص لوسر ىلعادبش
 # معن ل لاق اةفرجتلا علطيىتح لجرهل لاقف بنذن هم رفغتسم نم |

 نا لوسر ىلعا دهشامهناةري ره يب او دبعس يبا ىلع دبش لاق رغالا نع قا! ىلا نعةبعش انثدح لاقدوادوبا وكي ان دح و | م بمس

 * هدنع نوف لجوزع سأ رك ذو أ

 نعميعل ىبا نب نمجرأادبع نع قورسم نب دعس نعميلسنب مالسو عيب رلانب سيقاثدح لاقد وادوبا جانث دح ع أم مو

 , :نازهىنبدح مئيئاطلا لح اديزو ىلظنحلا سباح نب عرقالاو ىنالكنا ةثالعنب ةمتلعو ىرازغلا نصحنب ةنييعنبب

 | هلل تأ 0 هلال وسر لأق مت 2 ىبأذ هل ق يف ب اع هنذاتسافيف ونمأتالو» املا ل ها ىننم :مايا انا هع هحصعنا هللا عيلطإ

 3 داع ل تق لثم مهناتفال مهن رك قمل هللا و ناثوالا لها نوعدي ومالسالا لها

 : مو لاق 11 اان ألو تاق شن ندتب ىلا 'تعفتلاف ردع ىذمحالا زفاضال ةائانا لاق

 »6 ىسلابطلا دوا ديبا دمسمنم عساتلا ءزبللا د <,

 ةنيكسلا هيلع تلزنتو ةمحرلا مهتيشغ وةكتالملا مهتفحالا لج و زعذانوركذي موقدعقبال لاقدنا بو هيلع هللا ىلص

 : 5 59700 ا 30 58

 .مهفلدا مهتيطعا أمنا ملسو هلع هللا, ]صهللا ل وسر لا ةفانع دي ودجن لها دي دانص طعياولاقو راصنالاو شي رق تبضغف ع

 نإ سو هيلع نا لص ثا لوسر لاقق هللا قنا لاقف نيبملا ىلاننيتنجولا فرشم س'ارلا قولحم نينبملا رئاغلجرماقف

 نولتقي ةبمرلا نممهسلا ى رياك مالسالا نم ن وة رعمهيقارت ذواحيال ن ارقلان ورقي هرقل بجعل

 مسوهيلع هللا لص يبنلان'لاقدبعسابا نا ةشئاعل لف لاق ةرمح نعي ره زلا نع ةعم زاث دحلاق دوادوبا اثدح 4

 ظ نع ةنانك نملجر نعش. دب فيقذ نمالجر تعم<لاقرا زيعلانب ديلولا نعةبعشاثثدح لاق دوادوبا ومي انث دح 4

 ظ مهلك لاق ةب الااندابع ماني فطصا ني ذلا باتكلا انث روامث ةيالا هذهيفلاقلسو هيلع ناىلص يبنلا ناديعسيلا
 « اهدحا ةبعشلاق هةدحاوةلزنم مهلك لاقوا ةنجلا يف

 | بئذلا ل كاف هبي حتا اشبك تيرتشا لاق ديعس يبا نع ةظرق بدم نعرباج نع ةبعشانت دح لاق دوادوب | جي انث دح 9

 | يعن م اسو هيلع هللا ىل اص يبنلا نا ديعسيلا لانة يكارعا 1 ل فرط راندا ياي دس

 ظ « * ىجضالا مويورطفلاموي ماصي نا

 . ماطر موي ءاسنانمصالاق ديعس يبا نع ىشا ىلا ةمقلع يب لأ نع اص نعةدانف نعماشهاث دح لاقدوا دوبأ اوي ا ان دح د

 « مئاياتك -اكمامالا ءاسنلا نم تانصحملاو تلزخف راسو هيلع لا لموبلاال أسف نويلع عقن ناانهركك جاوزا نمل

 لبضشللاب ع َّّت لحن فيدح نب لبس ةماماابا تعممللاق مهاربان ( دعس نع ةبعشانت دحلاق 0 5 لح 0

 هيلع شا ىلص هلا لوسر نمأت دالف راج ىلع لبقاف ةظيرف ىنب كح يفذاعمنب دعسىلا راسو هيلع لصيبتتلالسرالاق

 |مهرا رذ ىبستومهتلتا انا :.لئقبنامهيفمكحا ىفافلاق م كحل لا ءاجالف كريخلا !لآقوا 3 اوموق 5 لاقلسو

 لاقف (07) رحتا موي دوا د يبا ناس ناب ينب :



 دك 25.5 د4 د ىسل ايطلا دوا د ىلا دسم نم مساتلا هزجلا ع

 ْ نب نالفانا هللا لوسراي مهنم لئاقلا ل وقيف ةمايقلاموب موق'ىيسوالا ضوم ا ىلع سانلاهيامكطرف يناوالا ةرخالا و

 نا لوسر ناك لاق ديعس ىلا نعش دحب ةبتعنب يادبع تعمسلاق ة داتق نع ةبعشانثدحلافدوادوبا # انثدح ع

 ظ ه هبجويف هانف رعأبش هركا ذاناكواهر دخيف ءار ذَملا نم ءايح دشاراسو هيلع نا لص

 ع ظ هلا لص ىبنلا ناديعس يبا نع ثدحي نايس يبانبناولس عمة داق نعنارمجوةبعشات دح لافدوادوبا # انث دح د
 مهقدص نف سانلا نم شاوح ةبعشلاقو سانلا نم شاوغنارم لاق هتأي نوبذكيو نوللغ ءارما نوكي لاق سو هيلع
 ظ همهنمتسلو ىنم سيلف مهبذكب
 فلل 1 | يا لص نا لوسرن ادعس يبا نعىراصنالا مهاربأ ىلا ن ءريثك يباني ىبحي نعماشهاث دحلاقدوادوبا 6 انث دح 9
 | ملسوعيلغا ىل لصدللا لوسر رفغلساف ةدائق اباونافعنإ فترائءالاة يب لنك موي مهم ةوراوقلح هباعصاو لسوهبلع

 ظ ه ةىم نير صقملاو اذ الث نيتلئملل
 --- ظ بهذلا لافإسوهيلعلا دلل لوسر نا ديعس يبا نع لكوتملا يبا نع ديعسنب ىننملا انثدح لاقدوادوب اي انث دج

 ظ « لخب الثم ةضفلاب ةضفلا و لثم الثم سهذلاب

 0 6 لعرطفلا ةقدص جرن انك لاق ديعس يلا نع ءاطع نع ءابسا نيديز نعد نب ريمزاشدح لاقدوادوب ياش دح هي
 «ءااسي لا وزمانكنؤت مهماعط ناك نا واعاصاعاصملسوهيلع هللا ص هللا لوسر

 فشتم

 كلحا ارا لوسر نادعس يبا نع نمحرلا دبع نبديمحنعىرهزلا نع ةنييعنب نايفسانث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح ل

 ظ مب همدق تحتوا هراسي نع نكلو هني نعالو هماما لجرلا قزيب ال لاقوةاصحيا كش دجملا ةلبق يف ةماخخر صب !ملسو هيلع ظ

 0 ظ لع لاقفرازالا نعديعسابا تل اس لاق هيب نع ةقرملا ىلوم نمحرلادبعنب هالعلا نعةبعشانت دح لاقدوادوبا 6 انث دح #
 نم لفساامف نيبمكلا نيب وهنيبام نوقا سلا فاصنا ىلا لسملاوا نمأرملا ةر زا ملسو هيلع هللا لصهنلا لوسر لاق تطقسر يبخلا

 ظ ى.ارطب هرازارج نمىملا لجوزع هلاارظنيال رانلاينف كلذ

 م, , | لاقديعس يبا نع ىخلا ىنربخا لاق ىجساا يملا ىلا نع ليبكن ب ةلسيفربخا لاق ةبعشانث دح لاق دوادوبا هج انث دح و
 ظ * ذيبنلا ىنعير ملاورسبلا نوب طلخي ناو تفزملاو “اب دلاورجلا نعملس وهيلع هنا لصّْْنا لوسر ىهن
 .| هيلع هنا لص هللا لوسر ىهن لاق ديعس يبا نعم ادبعن؛هللادببع نع ىرهزلا نعةعمز انث دح لاق دوادوبا هجم انث دح ع
 | هارهاوفا نمبرشلا لاق ةيقسالاتانتمخاام ىرهزلالئسف ةيقسالاثانتخا نعسو
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 بس ١ هيبا نعديعسيبا نب نمحرلادبع ىنت دح لاق ىربقملا ديعسيبا نبديعس نع بئذ يبا نبا اثدحلاقد وادوب اهي انأ دج

 لككماقافالالب ملسو هيلعهللا لص نا لوسر ىماف تاوملص نعانلغشف قدنخلا موب سو هباع للا ىلص مل لوسر عمانك لاق
 هانايكرواالاج رف متفخ ناف هبلع لزنين البق كلذو ةماقاةالص
 أمهملا ةريصه ىباو دعس يبا ىلع ءديشا لو هي غالا تعم لاق قاع واحساوب اان ربخا لاق ةبعشانل دحلاقدواد وبا مدي #

 تقضلال
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 *© ىسلابطلا دوا د ىبا دنسم نم عسانلا ءزجلا 9 1

 تد دش ىتحسوهيلعلا لصهملا لوس ر دهع ىلع عوج ىنباصا لاق ثدحيهتعمسف لهما هاياو ىنمضفو راد 0م

 يكب يسود دعم هلالي تناول عا ىل تلاقف ١ ري ىناعب لع

 نمتكر دافبطخ هتقفا وف هيلا تقلطنافائيش دجا لف تستلاء امش دجاالىتح لأساال تلقف هاطعاف هلًاسفنالف

 ظ انلأس مانيلا بحاانعيضتسا نم وهيساون نااماودل ل ذب: ناامافانل اس نمو اهنغي نفتسب مو نا هج كت ديم هلال

 5 طدمألا ماركا راصنالا نم تين لها امثابن رات ءاخلاتيش هدعب 50 اوفطو#

 رد لو فنلع هنا لص هلا لوض رلاق لاق ديعس يبا نعقب دصلاوباانت دح لاق <حلادبعات دح لاق سنوي ةاثدحإ)

 « ةمايقلاءواماتلار ونلاب دجاسملا ىلا ليلا ظىفنيئاشملا

 | هلا لم شا لوسرنادبعسيلا نعهامسدق لجر نع ىماشلامي رشنب ؛ ةوحن .عك راملانبااث دَح لآ ا حو

 نادت ومالا الا ا اكماعطلك كاياللاق 5 ملسو هيلع

 يبنلا نعديعسىبا نعينللادب ز. نب ءاطع نعي رهز!نعدي زينب سن وي نع رابملانباانث دح لاق دوادوب ادهياث حب

 « لوقياءلثساول وقف ةالصلاب دانيت دانا تممساذا لاقرلس و هيلع هلا لص
 سو هيلع هللا لضديا لوسرناديعسيبا نعش دحنلكوتملابا تعم لاق صاع نع ةبعشات دحلا دوادوبا وي اثدح#

 2 ًاضوئلفد وعلا ؟ دحا دا رااذا 8

 نا ديعسيلا نعيف رزإامياسنب ورم نع ر دكنملانب ركب وبا ينربخا لاق ناملسنب انت دح لاقدوا دوب اوكي انثدح 2

 اماو بجاوهنادهشاق لسملااماف كاتسي ناو بيط نم سمي نا و بجا وةعمجاءوب لسغلا لاق لسو هيلع هللا لض يبلا

 ه لاق 6 بجا و ملعاهئباف كبصلا وناكتالا

 ا ملسو هيلع. ليصل لوسر لاق لاقديعس يبا نءجا رسلا دواد نعةداتق نع مان انثدح لاقدواادوبا ويا دح ل

 هوه هسيلإو ةئجلا ل هاهسبلةنجلا لخدناو ةرخالايف هسبايإ أين دلايف ريرحلا
 ملسو هيلع نا للص نا لوسر ينا لاق ديعس يب 1 نعدسملان « ديعس نع ةداتق نءماشه انثدح لاقدوادوبا هي انث دح#

 اه نم عاصب رن منيعاصانمب لاقا ذه كل فا همداخ-لاقف سبي هيف ىاالاعب سو هيلعهمل لص هللا لوسررقناكونايررغت
 ه كتجاحاذه نمرتشامث كر عبلعفتال لاف

 هيلعللا ىلصُْما لوسر لاق لاق ديعس يبا نع ملبن نب ديعس نعدإز نب لإ 1 نعةلس نبدا اتدحلاقدوادوب ا#عاشدح +

 *اهدوجالواهعوك رمتبال لاقهتالص نم قوس يك و هللا لوسراياولاق 3 هتالص نه قرسل يذلا 0 نا مس و

 نع هن لسو هيلع طا ىلا هل وسر نا ديعسلا نع لكوتلايل|نعدبمس نب ىنما ينأدح لاقدوادوبا ان دخل
 ءةياأ

 ان ل معلا جملا
 تنل تدل 2

 بطخ لاق هبا نعديعس ىبا نب ةزمح نع ليقع ن بدمه نب لادبع نع تباثنب و رمجاتت دح لاق دوادوبا ع ان دح 2#

 ايادلايفةاوصومل (١)ىجرنا هدب ىسنن ىذلاو عفنت ال ىف محرنان وهز ء اوقالاباءالال اقف ءلسوهيلع هلا ىل [إدهللا لوسر |

 ةرخالاو ١١ ىتمحر نيمض وملا الك ىفلصالايف ناك (1)
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1 
1١ 
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 | لا ا

 سستم د ولأ اه وع وم مم مدسسع ل عل ةدص

 د6 * ىسل ايطلا دو اد يبا دئسم نم عساتلا هلا ©

 ه مالا ناكفانلف هيلا ان زئانج لمه نا ملسو هيلع هللا لص نا لوسرب قفررا هنا انيأ دهن
 هةغابلاةثفلا كلت ؟؟ +٠ | راعيفلاق ملسو هبلعهل لص يبلانا ديعس لا نع ماشه يبا نعرانيد نيو رمت نع ةبعش اثدحلاقدوادوبا انثدج

 ا
| 

 7 ©١ | لجر مص لاق دبعسيبا نع يقرزلاةعافرنب هللاديبعن ميهاربانعدبميبانبدمتانث دح لاقدوادوبا * انثدح لع |
 .اماعط عنص كوخا ملسو هيلع هما لص ذا لوسر لاقف مئاصيفا لجر لاقف هباعصاو لسوهيلعهقلا للص هلا لوسر اعد واماعط
 0 ه هناكمضقا ورطفا كاعدو

 5 ّ 0 دسم ىلا نع يرهلاىلومديعسوبا ىتدح لاتزيتك ان ىجحن نع داد نب برح ا دح لاقدوادوبا عام دح د أ 1 م١ : 5 د - ١ يك 0

 * (غتبب رجألاو اهدحا نيلجر نم ثعبنيل لاف لي ذه نم ناب ىنبىلا اثعب ثعب مسوهيلع مها لص تلا

 ما هذه تاز لاق ديعس يبا نع ثدحي يرتخلاابا عمم ةرصصنب ورمع ىن ربخا لاق ةبعشان أ دح لاق دوادوبا 4 ان دح

 دعب ةرجمالريخ سانلاو ريخ ىباعصاو انا لاق ابق ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسراه أرق كف ءاجاذاةيالا

 / تباثنب ديز هدنعو تبذك ل اقف ةني دما ىلع اريما ناكو كملا نيناورمثيدحلا اذهب تئدحديعسوبا لاق ه تلا
 ' ةفارع نم هعزنتنا ىشخي اذه نكحلو كاثدحلا ءاشولن يذهنا اما ديعسوب/لاقف ريرسلا لعهعم اهو يدخ نب فار و

 ظ ه قدص الاق كلذايار ايف لاق ةزدلا هيلع عفرف لاق تباث نب ديز ىنعي ةقدصلا نعهعزنل ناىشخي اذهو هموق ْ

 م, . | ملس وهيل اىلصيبللا ناديعسلا نعل جر نع ىرتخبلايبانع ةرمنبو رمت نعةبعشأت'دح لاقدوادوبا انا دح 96
 كمنما+لوقيف كلذ عاضادقو لجو زع هلل تليفهب ل وقيالف الاقم هيف هيلع ئارماىري نا هسفن ىدحان رقحياللاق
 0 هىنختناقحاتنكى نافل رت را

 85-5 ظ نا لصدلا ل وسر لمس لاق دعس يبا نعهللا دبع نب هللاديبع نعي هزلا نعدعسنب هاربا انث دج لاقدوادوب اذا دخول ْ

 ظ . هر دقلاوهافافاولعفت الا جيلعال لاق لزعلانعراسودبلع

 «مترإا ديس يلا نعينا دحلاملاغنب لادبع نع رانيد نب كلام ىنلدح لا ىسوم ن؛بةقدص اندح لاقدوادوبا 2 اتاك 2

 « ىناملا هوسو لختلا نموم ىف ناعمتجت ال ناتلصخ لاق ملسو هيلع نا ىلصىبلا ثلا
 مب. هيأ اعوفرمالا هلعاالودامحلاق دييعس ىلا نع ريبج نإ دعس نع ءايهصلاىلا نعديز نب دامح انث دح لاق دوا دوب اوي انت"نؤيآ

 ه انججوعاتحجوءانا وانمتتسا تمقتسا نا كنافانبف هللاقنال وقت ناسللا رغكت ءاضعالا لآف

 ++ |٠١ | ىللاق لاق ةقرحلا ىلو بوعي نب نمحرلا دبع نب ءالعلا نع ق احا نبدمم نعةلبسنب دامحانت دح لاقدوادوبا#انثدح و

 ىناف ةعبجلا ىلا كي ناكل ًأسا يناذ لاق تثشام لم:تبااي تلقفاذدلا ضرع نمامشدد رب هنات نظف ةجاح كلا ىلّناىلا

 : دقملاكو اريعب ىدهلاكف ضانلان وبتكي ةعبجام وب ةكل الملا ملسوهيأع ا لصدشا ل وسر لاق ل وةيديعشابا تعم

 ون ومصلا تزوطربنملا ىلعما٠الا دعفاذاف ةضب مدقملاكوارأ اطم دفلك وةاشمدقملاك وةرقب

 ١4 ىلع أ زنفةنيدملا م دلة لوةينيصح نبلاله تعم“ لاف ةرهوب ا ىف ربخا لاق ةعشانت دحلاقدوادوبا 3 ا نوب ِ



 236 ىبلايطلا دوا دادس اتلا دله 00

 3 بنب ياها ةوعأر اذافإللا نوبلطي موق ىئابسمناانل لاق لس وهيلع هللا ىلص هللا لوسرنا هن قار ةلمارلا

 ههلرتو الفرتوي ملف جدلا كردا نم لاق سو هيلع ىل !دىنلانادبع يبا نعةراعنعماشهانثدح لاق دوادوبا ديا دحوم ١ ١و

 هيلع نما ]لعل ل وسرادتخر كت لاق 21111 ةراعنءةلسنب دامح ات دحلاق دوادوبا6 اثدح 2 | | ؟ 6

 قطا ةفدداحت للرجل عب ع كلغ اه رماإظتوب لاقل لعمرو دوك رق ل زعل يطق اقفل نالا سو
 ع مالغل اذه يلا

 ا ا يمل
 |مهنعّسا ىضر ديعس ىلا نعيفوعلا ةبط عي |

 ْ 131 للاواني يف ن نءيفوعلا ةيطع نع بتكملا شارف نعزاببش انت دح لاق دوادوبا انثدخ لاق سنوي 3 اندح د |[ 1و5

 ظ « لج وزع هللا ليبس يف ناك ذا ىنغلل ةقدصلا ل لاق سو هيلع

 | لسو هيلع هلل لسلام أذ نييخ نيب دجواليتقنا ديعسيلا نع ةيطع نع ل,ئارساوبانث دحلاقدوادوبا جم انندح # || ؟ اوه

 سو هيلع هللا لص نالوسر بش ىلارظنا يناكديعسوبا لاق ربشب نييخلا دحا ىلا برقادجوف برق! مهما ىلاساقينا |
 « مهلع هتي د قاف

 ا هنع ناىضر ديعس ىبانع دارفالا * ظ
 لبقةبطخلاناو رممدق لاق باهشنب قراط تعم لاق سم نب سيق ىف اربخا لاق ةبعشا دح لاقدوادوبا مي اثدح د |[

 اكيعس علا 0 رتلاقةالصلادعب ةبطخلا تناك ةنسلا تفلاخ لاف لج رماةفةالصلا

 عطتسي مناف هديب هركتيلف اركتم تم ىأر نمل كوهيلع هللا لص ّفالوسرانللاق هيلعامىضقدق ملكتمااذه نم لاقف

 ا!ىضر ديعسيبا نع دارفالا## « نايالا فمضاكلذو هباقب هركبلف مط تسب ناف هناسلب هركنيلف
 هل 0

 36ه

2 
 ملم

 ظ ء ةقدصدوذ سم نودامفالو ةفدص سوا ةسفنودايف سبل لاق

 اليف هيلع هللا بص ىيبنلا نا ديعسيىبلا نع ىدبعلان و راهىلأ نع ةلسنب داجاتدحلاق دوادوبا 3 اًندح ع ءاورب

 «نيلالابر هلادجلاونيلسرملا ىلع مالسو نوفصياع ةزعلا بر كب رنام”تا ىم ثالثلاق ةالصلان ءساذاناك

 | هللا لوسرانز] ق ناتديعس يبا نعئءادبعنب هل هللا دبع نع قانا نب دم نع ةمل”نبب داما: دح لاق دوادوبا 00 اثدح يع

 ظ ه ءرش هسجنتلال ءالا لاق فيجلاو ضئاحللا يف قلي ةعاضب ريب
 . دالوالا تارما عيبنانكلاقديعسىلا نع يجانلا قيدصلا يبا نعىرمعلا دي ز نءةبعشانث دح لاق دوادوبا انثدح#

 ظ ه ملسوهيلع ل نبا لص هل ا

 | دهعيفلقثاذا لجرلاناكلاقديعسيبا نعقابسلانبيييبعنب ديعس نءناياسنب علفانثد حلاق دوادوبا يان دحؤل | ١.
 ظ ىلع قشي اذهانلقف كلذ لاطامب رف هدنعنوكيىتح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرانوءدرضخ-لسو هيلع ما ىلص هللا لوسر

 "50967 01 0 1 ١
 هيلع .هللا لص هللا لوسر هيلاوعدن مث تومي ىتح هع دن نا أني ارف ملسو هيلع هاون كالو

6 
11 



 36 :6 ىسلايطلا واد يبا دنسم نم عسانلا ءزجلا#

 ١ هفيصنال ومثدحادمك رداامابهذ دحأ ل ثم نم قفل اكد !ناولءدي ىسفن ىذلا وف يف اوصإاا وبستال لاق 01

 32 ضو تح ندعي الفأبعبت نم ملف ةزانج

 ا ملسو 4 راعهلا ىلجص رق ديعس يلا نع اصيب ناو 17 نعوتملان :ع ةبعشت دحلاقدوادوبا ع ان لد 35

 1 ص هللا ل |وسر لاقف ّنالوسر أي مث لاق كانلجتاانلما ل | رطقب هسار وجرخن هيلا لسرافر راصنالا ٠ نم لجر ىلع م

 ه ءوضولاكيلعو كيلع ل فالف تطق واتلهتاذا ملسو هيلع

 ع اهنع هللاىضر ديعس يبا نع نا وقص 0

 لاق ةملسو هيلع ن ١ ىلص ىنلانا ديعس ىنأ ن نءناوفصن 3 اص 2 نب لوبهس نع ةبعشاتت دح لاقد وادوبا 3 ان دعا د

 ا

 عاقب رخ نيعبس مهم _ نءهب>و هل ادعاب لجو زع هللا ل يبس يف هاو ماصنم ْ

 0 ا لل ل آذآ

 < |هنعدللاىضر ديعس ىبا نع ةلسوبا وب ظ
 رفنيف ر ردقلا هللا ؟ اذتلاق ةلس ىلا ن ع ريغك ان ,ىي نعماشهاشدح لاق دوادوياانث دح لاق سنول ع اناا #*

 ردقلاةل ل نعيف ريخ ١تاّقف هل ةصيخ هيلعواتج ر َّ لقا ىلاان جار ئالا لامفاعب دص ىلناكوديع.ءابا ؛اتنتاف شيرقنم

 تي ارينا لاقف ني رشع ةحيبصا:بط خت ناضمر نمرخاوالا رشعلا يف ملسو هيلع نا لص نال وسر عمانفكتعا معن لاقفا

 3 ملَسَو هيلع هل هللا ىلص هللا ل وسر عم فكتعا ن ناكر ن0 خاوالا رشعلا ىاهوسقلافاعيسنواامتيشقاوودقلاا

 | نمناكودجحملا فقس لاسىتءانرطف باه ت ءاجو ةعزق هامسلا يف ىرناموانهج رفلاقذ رظو ٠ ءامفدجتا نكي ارو
 ت0 عج

 ظ لاقواإ سو هيلع ا ىلص للا لوسر ة 0 يفنيطلاَ يار ىتخ نيطو هأم ىف رسب هتبأرف ة ةالصلاح عقاولغملا ديارج

 «لسو هيلع لصدنالوسر ةيجيفيطلارلا

  عقوف بابذ ءاجخ اهةاتكودير بأى أو نمحرلادبعنب ةلسابا ىأزع ا بذيبان «اثدح لاق دوادبا4ثدحألا
 ءانا يف باب ذلا مقواذا لاقلس و هيلع لا لصهلال وم رناديعسوباىنتدحلاقا ذهامتلمفهيف هلَقْمةْلسوِبأ ذخافديف

 « ءادلا عضي ودافشلاعف ري لاو ءافشرخ .الاوءا دوا مس هيحانجدحاناف هيفدتيافهبارشوا كح

 .اهعىلع عملا رققز رئانك لاقديعم ىبا نعةلس يبا نعريغك يبانبى حم نعماشهانث دحلاق دوادوبا يماش دحإلا

 عاصب رد ىاضصال الا لاقف ملسو هيلع قفا ىلصدنا لوسر كلذ غلبف ع عاصلاب نيعاصلا ىطعمنذ سو هيلع هنا ىلص الور

 ٠ ممردب هيام سؤ ايس ىعاصالؤ

 5 لاقل سو هياعشا لك ىنلاناد..هسيبا نع َةل د 5 ريغك يبان ” ىحن ن ,عماشه | امدح لاف دوادوبا ايا

 006 ذ وت ىتح دلعقي نلفأ امعبتان 7 ةاودوقف ةزانجلا يأ 9

 كلين دفع ا ديسفحب :,عنو راهوباى دعلا ةر ,اع ب ْ

 اح 0 لاا ارا دافل عيسابأ ىلا 2101 لاف ى 6 دعأ اة رامعانل مزبهنب دمها” دح لاف دواد وأ !(ة نرخ للق ساوب ني |[ 5

 ا

 أ

 ا

 أ

ٌ 

! 
 ؟انكغلا ك دحا ىأر اذإلأق اقولسو هيلع هللا ىل اصيب ىبلازا ديءسيبان ءدبأ نع ل يهس نع سهوا دحلاقدوادوبا اقدح

 ودل ن كا يسر كن
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 *6 يسلابطلا دواد ىبا دنسم نم عسانلا ءزجلا 9 د +. . ع

 أهكىلارانلا لجرلا تذخا دقمهنوجرخيأ نوةلطنيف رانا ىلع مث روصم رحنو هوجرخافهبجو مفرعن وتلطنا لوقف

 أ لوقيفهجرخ ناانترما انمادحارانلا يفانكر امانر نولوةيفنوعجرب - تارك الح فير وجرغ# هيفاس فاصناىلا !اوأ

 .نولوقبف نوعجرثارينكاقلخ توجع نوبهذ هيفللق هوج رخافريخ نمرانيد لاقتم هبلقىف ينمتدجو نا عا

 ومان جر تربط ملا يفت هلق ةديجو نماوعجرا لوقيفهجرخن تراانت ىم !نمادحازانلا ىفانكرتا

 |اومجرال وقيفهانج رخآالا هجرخن ناانت سما نما دحارانلا يناتكر ئامنولوةيف نوعجري مئاريثك اًتلخ نوجرخيف

 ارانلايفاكرامانير ,اي نولوقيفن وعجري , مئارينك اقلخ نوجر خف نورهذبف هوجرخافريخ نءةرذ 10

 ظ هللاناةي الا هذهاكرقاف ثيدحلاا ذهباوقدصتمل ناف لوقي ىردخلا ديعسوبا ناكوءانجرخاالا هجر خم ناانت مما نم

 سلا م نونموملا عفشونوييبنلا عهشو د ةكئاللاَتعَعشَلَجَوَرَء لوعة ءرَد لا |اةشمملاظيال

 | نمنوجرخسف ةايملارهتىهسيةنلاءاوفانمرهنيف نوةليفامحاوراصدق طقاروخ اوما .وقا نم جرخيفرانلا نم ةضبق لجو زم

 نكاد كياموارفصوارضخ نوكيرجحلاو ةرجشلا ىلا نوكلآم اهيلا اور 000

 |نيذلا نا ءاقتع الورم لاقبفمتاخلا مهباق ريف ُدلوالاكنوجرخيف ةي دايلاب ىعرت تنك ك ناك ْنا لوسراباولاق ضيا

رن ولوقبف ككوبفئش نمهتي ًاراف ةنجلا اولخ دالاتيف هوم دقريخالو هولمع م ران
 .انليطعاانب 

 || لوقيفاذه نم لضفاوهأم و براينول وقبفاذه نم لضفاوهام ىدنع حل لوقيف نيملاعل

 جرخ : اكعفيج

 /|نم اوجرخا

 | نما دحا طعتملام

 ©« ادبا هدعب كا كلت كا :

 نب لالهن ءزيغك يبان 7 ىبحي نع ماشهانت دح ل |اقدوا دوب اوان 5 دحإإل 1
 يلا نعراس نب ءألء نعل وريم ىلا

 |؟ امميع

 ْ مل م دعب اعف اخ امنا لاقف هلوحانساجوربنملا لح ملسو هيلع هلا لصاشا ل وسر س لج |

 افافهيلعل زنيهنالني اروكلكبإلو ملسو هيلع هللا ص ىبلا ملكت كناشامدإ ل ملهف د كف رتل ٍِ
 هك

 ب ب ريل اياب والجر لاعف 5
 5 الار وااطبخ للقب عمي رلا تبني امناو رشل ابيل قال لاق هدح هناكو لئاسلا 55 ١ اأو ءا ضد رأا هنعوتسم تك |

 | [؟
 | 1 1 2 0 - 274 :ارع 5 ىتح تلك ااهنافر ِ رضخلاملا!ذهنا تعب تطل تلاقى ممل | نيع تل اهات اج تت العما اذا 85 الل ا "نم

 | نمهناو اسوهيلع هنلاىلص هقا لوسر لاق ىذلاكوا ىليبسلا نباو متيلا ونيكسملا هنء ىطعا نم وهإسملا لام من وولح |
 ظ ع ةماقلا موياديهشهيلع ن 0 وعبشي ال ول كار ى :ى ذلاكن اك هقح ريغبه ذخاي 0

 ظ 8 ١
 ا انعم ىضر ديعس يف ا!نعناوك د حاصويا 8# --
 9 هدي

1١ 
 هلا ىلص يبنلا نعديعس يبا نعهيبأ نع اص يببا ني ىليهسنع بيه واثدح لاقدوادوبا نت دح لاق سن وي #«اّيدح : ءارأ

 ظ * لثمالثمالا قرولاب قرولااوعببتالو ل*بالشمالا < ه ذايب هذلا اوعببلال لاق

 هيلع هللا ىلص هللال ودم رنادمس ىلا ن ءثدح اصابات تعم لاق شالا. نعةبعش انخدح لاق دوا دوب | وي اة 7 عار

 يخل سلفا نيب هن ال ال لاق ل

 نا ن



 لالا ا ا ا ااا

 يبنلاناديعسيبا نءراسينب طع نع لسا نيديزانتلاة ب مصمنبةجراخانت دح لاقدوادوب انت دح لاق سنوي «انثدحإ# ا .: - 000 2 7 5 : 5

 نءراسي نب ءاطع نع باطخلانب رمج لوم نتن رالف ىعبضلا عصم نب ةجراخ اة دح لاقدوادوبا 4 ا دح 5
 نا ىلص نا لوسر لاقفةمايقلا ياتي ىرن له نا لوسراي ل سو هيلع هللا لصللا لوسر نمز يفاولاقاسان نا يردخلا ديغسىب ظ

 دبعت تناك امةما لكن تعبت ند منذ أةمايقلا موب ناك اذاف( ١ )|هدحاة يور يفنوراضت ايلا ةمايقلام وإ لجوزءهللاةي ور 0

 ةديعورجافوارب نمياردبعينأك ن مالا قبب ملاذا ىتحرانلا يف د اوطقاست الا مالزالاو باصنالا نم : اريغدبيناكدحا قيبالو ١

 | | دلوالو بحاص نم لجوزع لل ذفاام د ,,زعدبعناةكنولويفنو دبعت تنك املاقيف باتكلا لها

 دي رو *# ىنلاطلا 3و! داق انيستا مسا 2

 لجوزع هلاادارا اذاو دلولا 7 ءاملا لك نم سيل لاف لزعلا نءلسو هبلع هن 1 اس4 ريبخ يبسانيصاال

 م ءىش هعنجإ ايش قلختنا |

 ديمسابا تعمسامدعب ءاب ديف برشاال لوقي كلا دولاابا تعمس لاق حارتلا يبا نع ةبعشا ةدحلاق دوادوبا ! انل دح
 نال وسرهب ىماف ءاب دنم تب رشيناارمح برشاملىنا نا لو#رايلاقفناوشنب ىفا أسوهيلع هللا ىلص ها لوسرنا لوقي

 م 'اي دلايفذبتنيناىهن و ىديالاب زهولاعنلاب قف ملسو هيلع نا ىلص ظ
 اعد ىلص نال وسرانل أس لاق ديعسيبا نعني ريسنب سنايفربخا لاق ةبعشانث دحلاق دوادوبا دي انث دح 3
 « ردقلا نموهاماف اولعفلالناكيلعال لاقف لزعلا نع

 و يكرم نهر يمس نا راب نب كقول ا
| 
| 

 * ىراصنلاو دويل لاق مث نم ل قفدومللخ د بضرحجاواخ دول ىتح لبق ناك نمنأس نوعبنت كذا لاق لسو ا 1

 يننوراضنام لاف الاولاق باهت ءيف سيلاوعس ةريبظلاب سمشلا ينهنوكشن له ينعيدوادوبا لاق «نو راضت له ملسوهيلع

 | ملسو4

 |او | طقأستن ىت> تاضعنا رضع ام فإ ركاع6 م مذ عف ران وورت النا مهيلاراشيفانةسافانشطعانب رنولوميف نوغبلاذامث

 أ راوالوةبحاصن متم امعيذكلاقيف.نانب ايسملادسنانكك نوأو رهف ودبعت منك امم لاةبفىراصنلا سدي مئرانلا ىف

 | يفاوطقاستي ىت -اضعباهضعب مطحن با رسام كمن ح مذ عفرت ,ون وزر هي نام يلاراشيفا:ةسافا:ثطعءانب راولاق نوغبتاذام

 | دعت تل ا ورظتنناذام لاقفز 1 جانا ارجافو ابن ملجوزعدنا دبعي ناك نءالا ق.إملاذاىثحراتلا

 أ معن نولومتيفأ موؤرعت ةن امد رنييو جنب لهنوأوقي فديعلا 5 5 ىزلا انبررظتنن ن هش موبت ل ملفايأدلا ىف سانلاانقرافنولوة ف

 ٠ روظراصال اقافلوا ءايردعس ناك دحا ققبيالودوجتل اين نذ االااين دلا يناعئاط روسي ناكدحا قبالف قاس نع ٠ هك ١

 | ةعافشلا لحتورسمللا ع ضو ا را واوقيف كبرانا لوق 8 0 'ؤرنوعفرب ,ملاقاغقلر مل ومس نأ دار اك ذحاوقشلم

 0 وةلزهضمحدل |[ :مسجلاامو ل لل ا!لوس راي لية فرسجلا ىل !عنونمؤملا ريق ماسولس ب رنوأوُهِي و

 جانف بن اكرلاو 0 ليخلا دواجاكوجي رلاك دقر اكو وناعل هعل فرط 1 ا رمنادعسأ لاا لاقيءا ءامقح ةكوشا | يف ةيطلغم رك نك

 ل متنااممهبب ىسغا يذل اوفرانلا نم نوئمؤل ا!ضلخاذاف 4 رانلا يف سودكمو لدر* سودخو سم ظ

 | |م.«نوجحي وانعم نوءوصي وانعم نولصي اوناك نيذلانناوخاانب رنولوةيفرانأ يف ني ذلامتاوخايف لجوزع للاب نينمؤملان
 ١؟ اه دحالغتل هيلع لدي ملا اوهسر ديلا ةليارمقلا و ماقملا اذه نع طقس هلعلو ىلصالا يف اذكف ) نينح

 ا هى - مي

 م2 عم هر

 فق 2 تسشوملو

2 7- 
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 ل



 < يتلا دود يا ديسمن.عدادلا هوبا دي

ةقرام اهتن :فينولزمزوتثاطنياقف
 ه ىحلاب نيتةئاطلاىلوا الت 

 ؤ

مسو هيلع 5 ىلص هللا لوسرنا دييعسيلا نع ةرضنيبا نعد مح نع ةلسنب داجاتثدع لاق دوادوبا « ا د م
 ' لاق 

وا نوب عبسل (1) اهوسقلا |
 « نيقب ثالثوا نقب س

ملانعداحانث دح لاقدوادوبا اندم 1
ة ١ لصهللال وس ر لاق لئق كيعسم يبا. ٠ نلنرع ةرضنىلان 3 كري ر

 ا

 # ني رشعو عبرا ةلب دق ةليل

 ةيمراخمم 00 ع مو كي ماء
 هازال فما عت فن ىلإ ميلا

 مكدعجلا ارفحال 02-0-

 227 2 هنأ 2 يخل : السا
701012 

ر لاق لاقديعسيفا ن ءةرضن فا نع ع رهعج نب د. .أخ ع نءةبعش اثدح لاقدوادوبأ ياثدحو ؟51
 525053 هلأ ل وس

 كره علا
 ظ

جودصا عضو || انت دحلاق دوادوبأ عاش اشدح قع ءاا/ث
ا الديعسوالاقلاقةرضنوباات دحل لاق 

 فر فلا زكا تي هولا كعأل

 ا
 أ لاقفادني ادي ناك اذا اسي دبىراال يكلوال لاقف سو هيلع هللا للص هللا لوسر نم هلعمسىهثو ١ كي أربهلوقت“ ىثا

 لاقف اذهنيا نملاقفهب ىتوي ناكىذلار قا نه بيطا رمت يقاو ملسو هيلعمللا لصثلا لوسر تعمينافديعسوبا | ظ 2

 7 و مهعاص م.يلع 71 ملسو هيلع هللا لص لوس لقت اماستنذخاونيعاص ميسان ت الفيل تينا لومراي 0-6

 ريمشلاب ريمشلاوربلابراو رمت رقلاوقرولابى دولاو بهل ب هذلامل سو هيلع هللا لص هللا لوس لاق انبعاصب 3

 ه ينرادقف دادزاواداز نف لغءالثملاقوا نيعبانيع محل ارملل مللاو | ب

 # اهنع قاىضر ديعسىلانع برح نيرشب 4 أ 1

 مال لاقوه مارحادبعساباايانلق ثاركلاو لصبلاو موثلا نع اسو هيلع لالص 0و

 ؛ايدلانعرلسو بلع هللا لص هلال وسر ىهن لاقديعس ىلا نعبرح نب رشبانثدح د ةثدح لاقدوا اداب اا

 م ل-وهبلعم ا ىل [صنالوسر هنعىهن لاقوهمارحاديعساب!اءانلق تفزملا واريقالاو متن 07

 لاصولانعلسو هيلع هنا ىلص نال وسر ىهن لاق ديعس يبا نعرشب انثدح 0 دوادوباو انث دح ع أ. ُ

 هاهاهنا اناو لصاوت هذه ىتخاو ح

 اعد !سو هيلع ما ىلص نال وسرنا ديعسيبا نع برح نب رشبانث لاق ةلسنب دامح انث دح لاق دوادوبا # انث دح 2000 8

 » ضؤإالا ىلا هنوطب و ؛امسلا ىلا اهروبظ لعجاذكم هب ديب لاقف تافرعب | اح

 »؟ امهنع ناىئضر ديعس ىلا ن ءكادولاوا ٠ ظ 5

 حبس ل اة ااا 3

أق قاحاىبا 0 ةبعشأت د ح لاقدوادوبااث دح لاق سنوي 00د
 نط كف 00 م كاد ل 0 ال ل

 مسمسلشلشسللا
 نو

 انصالمل 8/0 ١؟ردقلا ةليل يل )١(



 86 ا ار

 ناوالااهباهناف“ ءاضقلا *ئس بلطلا نسحوا بلطلا *ىسءاضقلا”ىبس ناك ن مرا ارشوالابلطلا ميل

 مي ل 'ىطب ناك اذاوا مباهناف يفلاعب رسب ضغلا عِ رشناكاذاف ىف ولا "طب بضع عب رسم ناك نملاجرل ارش

 | لكل ناالا ضرالا ضرالاف كلذ ناك اذاف هجادوا خافتناو هينيعةره-ىلا ثلا مدان ,افوج يف دقوت يح

 ةماعريما نمار دغمظعاردغال والا لاق مثديعسيبل ثردح ىلإ عج ر مث هلسأ دع ب صني نسحلالاقهتردغردقب ءاولر داغ

 هن*ىضم|يفاذه هوي نم قباكالااهنمىضماميفايندلا نمق يبل هناالاهلعاذا قحيملكتي نا سادلاةبابءالجر نعنمالالا

 ؟اها/ مل ١ء هللا ىلص هللا لوسر عمأ: :جرخ لاقديعسيبا نع ةرضن يبا نع ةداتق نعمإ ثهانت دح لاق دوادوبا 6# انن دح »3# |

 هنوسم م اصلا لع بعي1 و لاقوا بع حل 1 نورح . ارطفاو سان :|! نم فئاوط ماصفناضم ر نمت لخ ةرشعن اهل نينحولا ظ

 ظ م هراطفارطنملالعالو
 "هر .لاقإسو هبلع ناك ص نا لوس رنا ذيعسيبا نء ةرضن ىبا نء نايرلا نبرمتسملا انثدح لاق دوادوبا ه6 انث دح

 ظ ظ م هلعاذا حلا لوقي نا سانلا ةفاخنالجر نمنمالالا هتبطخ يف ظ

 كافل لكك تالاقإسو هيلع هللا هص هلال وس رناديعس يبا نع ةرضنوباانث لاق رمل ان)دح لاق دوا دوب! و انثدح غ3 '

 ْ م ةمايقلا مول هال رداغ ١

 عدل طلاس يطا لاق سو هيلع هللا لص ىبنلا ناد يعس يبلا نع ةرضن ىبا نع رمثسملااثدح لاق دوا دوبا 36 ان دح غ# ظ

 1+1[ الجر باصا وا عوج هباصا هنا دبعسيِبا نع ةرضن ىلا نع رشب يبا نعماشهو ةينفاوتلل قود

 ا دجوف قلطنافكلل غرف سوهيلع هللا لصدتا ل وسر تييتاوأ هلها ضعب هإلاَتف اسوهيلع هللا لصيبنلا باوضا نم عع ا

 لاقد انيطعا ا شاندجؤفانل أسما هللا هفعي ففعتس نمو نأ هنغل نذتسي نم لوقبوهو بطني لسوهلع لا لص نلا

 ظ * هدعب ادحا ل اس الودهل ًانافعجرف

 | هباحصا يف ىأر ملسو هيلع هلا ىلص هللا لور ناد بعس يبا نع ةرضن يبا نع برشالاوبا اث دح لاق دوادوبا 58 ؤ

 ظ ه ا مهرخ را ىتح نورخأتي موقلازبالو وك دعب نم مكب تا يلو يباومتا لاقفارخ

 "اس ا لصد ل وسر لإ لأ ةديعس يبا نع ةرضن يا نع ريغكا يبانب ىحي نعدي زينب ناباانتد حلاق دوادوبا يك اث دح : ظ

 هريغلا لبق اورلوا ملسو هيلعا
 "11 | مجرف هانذأي ملفرمع لعنذاتسا يرعشالا ناديعس يبا نعةرضن ىلا نعدواد نع بيهوأنث د ح للف دوادوبا و انثدح 9 ١

 نذاتسملانذاتسااذال وق مس و هيلع نا لصدفال وسر تهعم ىناو ىلنذوي ملفاث الث تنذاتسا ىف لاقف ك درامهيلا لسراف ْ

 هببج ورفص دق دعرإ يرعشالا ين ءاخ ديعسوب لاف ناعفالو كب ناعفالوااذهملعي نب ىنيتأتل لاقف مج يلف هل نذؤيملفاثالث 0

 لجرلا اذه تفخ ينافدب مافالالع اذه نمملعالجر هللادشنا لاقف ملسو هيلع هنا لص ىبنلا بعصا نمةقلح ملقفأ

 ظ * هنءيرسف كعماناو رخ !لاقف كعمانا تلقذ ديعسوبا لاق ىسفن ل 5

 ومرح نيك لاق ملسودبلع ا لص يبنلانادب_هسيبا نعةرضنوباانثدح لاق لضفلا نب ساقلاانثدح لافدوادوبا جب اندم



 !هنعىورامو د 1 0 م يم مل" سد نب

 | ىضر ةرضنوب
 هلل 0

 96 هنع

 36 ىسلايطلا دوا 0 :.م عساتلا ءرجلا ير

 | ينام رب رس 1100 20 تدبش لاق 1 ا رات مق لاقرادوبا ماندحإل

 ' فالتخاى رالف يو دعلادايز 0 ءالملادت زانجرضح ن عفن هر ةرإ ر-!|اطسو نمأبي رثماقف الع لصفْشي رق نم ة ٠ رمابا

 هاوظفحا لاقوانبلع لبقاف معن لاق 85 لجرا ا :مموقيملسو هيلع نا ىلص نال وس رناكاذكها : زمحاباا:لقدمايق

 ا

 هل د !ىضرركب يبإ كاله دعب رمت لعت م دق لاق ى ملا نعديز نب 1 نك نب دام نا لاقدوادوبا ٍ ام ع + 6

 ىلعهتعيابف ركباباو ملسو هلع هللا لص ىبلا ىنعي لبق ره كيبحاصهب تعيابام طع كعياباكدي عفراتلقفاعنع
 « تعطتسا اهف ةعاطلاو عمسلا ظ

 *6ملسو هيلعّنا لص ىنلا نع ىردخلا ديعسوبا ىورام# ظ

 >6 هنع هللا ىضر ةرضنوباهنع ىو رامو 3“

 9 ىتح سيال انام لغم < ا ا ةبعش لاق)سانلاةبارمو 100 دحا نعنميال

 يف ةثالثاوناكا اذاىلاق سوه بلعهللا لص يبنلا نا ديعسىبا نعةرضنيب نعةداتق نعماشهاث دح لاقدوادوبا 6 ان دح ىو 1

 * ثور ,ةاةمامالاب مهقحاو ممدحا مهمؤيلف را

 'ايبارعأناىر دخلا د را م0 نبريشب ليةعوباانت دح لاق ةبعشاتث دح لاقدوادوبأ *6 انث دح "6+

 هد قاَمقهدواعاتلةفهنع تكسف لها ماعط ةماع هنا وةبضم طئا- يفىناّن'لوس راي لاقفإ 500 ا

 ظ يف نوبدياباود مزح ليئارسسا ىنب نم نيطبس ىلع ب ضغ لجوزع هللانايب ارعااي لاقق ثا مدواسفمدواعأناق تكف

 ظ ةفمل صاالو كيهان تسلفاهضعب ابلعل ىردا الق ضرالا

 | نا لص دنا لوس ر ناديعس يبا نعةرضن ىبا نعىدعسلااةماعتوبا انث دح لاق ةلسنب دام انت دح لاقدوادوبا 36 انث دح 39“ | مه

 | ءانلا ىلع مكلمحام لاق هل الص ىضقال ةالصلا يف ثو ممل امن سانلا تلاف هيلعن تلا مثمحلاعن ىف سانلا لصف يلعن يف لص سوءيلع

 مدحاىتااذافيذااهيفنا ينربخا ليربجنا لسوهيلع نا لصلاقف انلمفف تلمف كاني أر هنلالوسراياولاقةالصلا يف كلان

 ظ ه امهيف لصيلفالاو [ملخيلف ىذا هيلمنيف ىأر نافرظنيلفدجسلا |

 هيلع هللا لصدللا لوسر عمانك لاق ديعسيبلا نع ةرضن يبا نءنايفس نب فيرط نع سيفا دح لاق دوادوبا *6 انل دح ف |[

 3 لص يبا ءاخ رسوهيلع ال يلا" تح موقلا ضعب كسماو مولا ضعب ًاضوتف ةفيج هيفري دغ لعانبتاف ملسو

 0 ه :ىثهسحنب ال ءاملانافاوب رشاواوٌرضوت لاقف سانلا تايرخا ىف لس و هيلع

 مل لض هلا لوسرانبطخ لاقديعسيب دا نع ةرضن ىلا نعديز نب ىلع نعةلس نبدام ا: دح لاقدوادوبا © ان دح 8“ م |65

 كاتس أ ناوتاح شخ لا الا لاقايسنثلايسنوا لف نما لظفح سلا ناي لارصلادبةيطخ مسا
 انك او مدربا وو ناو نحاول 1 اوقلخ مد (ىنب ناالا ءاسنلا اوقئاوايندلا اوقتافالا نولممت تنيك رظنيفاهف

 | نمراجتلاريخ ناالاارفاك تومان. .«ىحيوا:٠ومدلوب نيدو وو ارفاك حيو ارفاكدلو ؛نمرهنموارفاك توبوا

 نآك



 _ ا#م#»# ! 6 ىسلايطلا ذاك دنسم نم عساتلا ؛ زجلا## -

 ا 0 ةبعن ءاضيب سمشلاو اهيلصي ناك لآةفرصعلا لدي
 ا ذيك 3 :

 . مولا ال وسر نكلات سلا نع 0 نمرلادبع نب ناّئع نع ىعارلا ناهللسنب جلف انت دح لاقدوادوبا آي اثدح 0

 ظ مثلا لق نيحةعمجانب ىلصي 1و هيلعهللا لص
 5 رخ ماسوهبلع هللا لص ىبنلاذ نا ةؤادويا:كشنسللاوا زم دي عة حاشد لقوا «ثدحأل

| 
 ه هيفرط نوب فلاخ دق ىرطق بوث دحاو بوث يف سانلأب بصف هيفتامىذلاهض_رميفديززبةماسا ىلحأكو |

 كنا قلحو رافظالا لقت ينانل تق و لاق سنا نعنارم يبا نع ةق دص نءناجلسنب رفعجاتث دح لاقدوا دوب وي اًمادح عا ْ

 ءايربوس ران رت وا

 نم دعت ناك هن نال سو هيلع هَ ا لولا نع شان ادملا نا رمتيبانعىد وعسملاانثدحلاق دوادوب اجي انثدح | ظ

 راج ةيمررجدلا هوو !اونيجلاولكلاو زجملاونزحلا ومحلاناعا |

 ؟14* ْنا لصّنا لوس رنا كلامنب سناو تماصلا نب ةدابع نع .ريسنب دم نع عيصنب عبي راااشدح لاق سنوي ةياندح + |[

 انز ولاق وانيعبانيع جلاب ملل وريعشلاب ريعشلاوربلابريلاورعلاب رقئاو به زإاب به ذلاو ى رولاب رولا لاقماسو هيلع ظ ا

 دحاوب نينثاريعشلابربلاب سابال وديبادي دحاوب نونثا قرولاب راني دلاب سابالو رخ الادلقي ملواهدحا لاق ولاقن زوب ||

 ه دييادي دحاوينيثا ريمشلاب حللاب سابالو |[
 ؟ ١88 لبق ىنعي نيتعكر لا ىلصناذك لاق سنا نعّسدحي ةدائقاباتعمس لاق ءاطعنب لظي نعةبعشانث دح لاق دوادوبا # انثدح# ||

 سوهان يتاديع طع برا
 6 اهنع ذا ىض رسنانعىننملاركبوبا# ا
 !|١ نع سنا نع ىمعو ىباثدحي ينم ار ؟بأبا تعم لاق طيثنب ناديبعاثدحلاق دوادوباانت دح لاقسنوي يقدس

 ظ ه عجوممد و عقدمرقف واعظفم مرغ ث الث ىدحالالا لحتال ةلأس النا لاق لسو هيلع. لص يلا

 ل كن

 هد شم-لالا ني

 هيلع نا ىلص دنا لوسرنا سن نسا 0 وىلاىنتدح لاق طيش نب ناديبعاتتدح لاق دو ادويا دس |

 5 دي زي نم سو هيلع ا اص لال )اقف ر داعدحاب :الح زلاقف نب ,ذهير راسل نملاقول «ةواساحدي زيي نيف عاب اه
] 3-3 6 2 

 4 دارفالا ذي 0
 1 وو و ا

 م هلل اكل ام آمر 1 وا ا 07500 1 7 1 * 0
 أ لا ىلص ىلا ناك لاق س نعدو راا ىنادح لاق ىلذل دوراجلانب هللأ دبع نب ىعب راثدحلاق دوادوبا 3 ان دح 3 |

 كنا لابام لاةفأ ١ ١سفنلا رثاخ نإ ارف ريغص ىل خا د د.:ءوامويا: راع لخدف“ وشل أبهذحتتت ملام 5 ىلع لخدب ملسو هيلع

 «ريهدلا هيلع ىناريغنلات تامريمع ذل لاقفأه سعلي ناك ىتلاهتوهص ت تام . 5 لوسراي تقيل

 هاذ 1 ماسو هيلع نا لصدشا لوسرن ,اكل ول ةلانشا ع وعالا للا ادع وب اريسوتيمب ل لاقةبعشاتت دح لاقدوا د وبأ 0 6 لوح 00 د

 31 ب نحمل ناجل راخ هوب هب اردقل ودل راف اةوعد_مدتو فروصلا سلي 4 راما 57 ا

 ممجم ١؟ايطاذن مدعوا لقت ىاسفنلا ةراثخ )١(
< : 3 

 ديفا

 0 اا 3

 كهللز

 اك | 5416 9+



 د6 ىملايطلا دوا د ىفا دعس» 2 كامفم .لا يع

| 9 - 
 نرغ ذ نم ةاوث الع فوج نإ زجر روت لافاللا طن اليعن يف رو لاق ةنعقاقلس لة. واخإر اها قانخ *ءام

 ظ +« ةأشبوأو مواملسو هيلع ياهل افدزب ها

 أ

 هلرماو همجحلا:لامالغلسو هيلع نأ لص يبل اغذ لوقباسات عم“لاقدي# نع ةبعش اثدح لاقدوادوبا يي اتدح 3| 4

 (1)و هتبإ رض نع فذ هيفملكف نيدمو ادموا نيعاصوا عاصب ظ

 ْ سأاىلع تباثنب رمتواناتلخد لاق ةقرحلا ىلوم نمحرلا دبعنب ءالعلااث لاق ءاقرو انثدحلاو دوا دوبا دي انثدح 3 را

 تعم“ ىنافرصعلااواصف اوموق لاقف دلاخ عم ربظلا انياص كلو ال ا لادو تلا محياص لاقف رهظلا ديساندلاخ عماني لص دفو ظ

 000 هئارك ذي الس مثلا ب ورغنم ابي رقاهيلصي قئانلا 1 لوقي ملسو هيلع ناىلص نال وسر

 هذالقالااهيف هللا ذب ال لصف ماق سمثلا سو رغ دنع ناكاذا ىتح | 07 ظ

 | هلا لوسراب لافالجرلا ناسا نع دعجلا يبا نيماس نع شمعالا و روصنم نع ةبعشاثدح لاقدوادوبا وي انثدحوب || "ا
 لاق هلوسرو هللاب حايناالا ةق دصال ومايصالو ة و 3 تد دعاأملاق اهل تذ دعاام ولاق ةعاسلاىت

 # تبيحأ نم عم تناف ملسو هيلع هللا لص هللا وسي

 ىبنلانأس نا نع ضب الا يبا نع ثم دم نثلا رخ نب ىغب رت عم“ لاق روصنم نع ةبعشانت دحّلاق دوادوبا وي انث دما || ؟ 30#

 ظ « ةقلحم ءاضم سمشلا ورصعلا ىلضيناك لسوهياعّتا ىلص |

 اوك اذاشب رقم ةمالا لا ملسو هيلع هللا لص ىلا نا سنان :رع هسا نع كعس نبات دحن لاقدوادوبا ع 5 دحإإ# 9

 مهنه ل هال نيعمجا سانلاو كذا هلي اةنعل هيلعفمهنم كاذ لعفبل نش اور اومحركسا ناوا اوفوأو 0 اذاو اولدع

 01 ُُل ع و فرص

 ىنأي اسوهيلع نا للص دنيا لوسر ناكل وقياسنا تعمسلاق ةن وهم ىبانب ءاطع نعةعبشانث دح لاق دوادوبا 3 انث دح وي 0 ١

 »* اهب تس ءام نم وأ داب راصنالان همالغوأنا هعتاف ءالخلا د

 اذك نم ىضوح نا لاق مل سو يلع هللا لص يبنلا نا سنا نعتسباتنب قدنغ نءوىدوعسلا ا دح لاقدوادوبا ع اي دح 0 200

 هال هديا ا أ )اوك دملا نماحر ب يطا موجنلا ددع هل الا ند4هبف اذك ىلا |
 ةبرشهنم برش نم نبللا نم ضيا و جملا نم ةرباو ىلسعلا نم ىل

 «ادباوري 1هنم برش 21 ن ,موادبا الفي ظ

 زال اقف ئالضلاطيبفاوم غانا كل اغلاق سنالونمةقدضوبا ينربخأ لاق ةبسشاتغ د لاقدوادوب 6 امثدحت 9غ 8

 ءامشعلاو نسمشلا برغل نيح رغم لاونيتاه جي الص نيب أ رضعلاو سم هللا لورتن وخرهظلا لصي سو هيلع ا صان لوسد

 ةرصبلا نحشمب نأ ىلارجتل ١ عولطن :مهيصلاو قفشلا ني نبع |

 | قاجودي زنبدامح هتعىورو هنمقثوا سنا باتا مانيءلامدوادوبالاق بنيبحوبا انثدح لاق دوادوبا 6# انث دح ع ظ ساب

 ب » ةنجلانولخ ديفاوق رح اامدعب موقرانلا نم جرم لاق هعفرو لوقياسنا تعمم لاق هبناي ةبعش ناكو ةلس ةلس نبا ظ

 ؟را“ مب ماسو هيلع هللا لص هنا لوس رناكىم هلانلقف سنا لعانلخد لاق ادرو:نب نمر ادبعانث دحر لاق دوادوبا *« انثدح حا
 كا

 ىلصي (071) ممجم ١1؟ هيلع ررقلا جارت !نم ه دنس ىلادبعلا كا اير (١( ١



 د مرام ا  ىسلايطلا دواد يبا دنسم نم عسأتلا هزلا ف

 ىلص مثربكفةلبقلا لبقتسا عوطتل ا ةالصلا داراف رفس يف ناك اذالاق ماسود لعملاا ص تلوم نأ نانا دوراملاا |

 + هتلحار هب تبجوت اميح

 ه لايعلابامح رملسو هبلع هللا ىلص ها لوسر ناكل اق سنا نعب ويا نعدي زنيدامح اّثدح لاق دو'دوبا 6# انث دح 3“ ظ

 "117 هيلعّشا لص هال سنا نع يلعن لاله ىدجىث دح لاقناياس نيف ثدح لاقدوادوب اثدح

 ظ « اه ربقيف ةعلطابا لزنا رزاق لاعتبار قو دو عياؤوؤمل] إعاسلاج سو

 كلل لكلا ضوتي اسوهيلع هللا ىلصللالوسر ناك ااسناتلأ أسلاقرماعنبو رم :رءةبعشاثدح لاق دوادوبا و انثدحإإل

 2 معل لاق ةالصا

 5114 ان الث شفنت برشاذاناكملسوهيلع نا لص هللا لوس رنا سنا نع صاع يبا نع ما ثهأنث دح لاق دوادوبا < ان دح ظ

 ظ + (1) ًارباوأ ماو ًانهاوه لاقو |

 ١15 ةيفص قنعأملسو هيلعّا لص نا لوسرنا سنا نع باعيحلانب بيعشانث لاقماشه انثدح لاقدوادوبا 4 انث دحوم
0 
 » اهنا دصابةبع لعجو |

 817 || "لهو مسوهيلعشا لصْالوسر ناك لاقاسنا تعم لاق يئانلا ديزي نب ىبحي نع ةبعش انث دح لاقدوادوبا خي انثدح

 «دحاو ءانا ننيفؤواشتملا د

 لوقي سو هيلع هللا ىلإ ص هللا لوسر تعمل اق سنا نع“ |مسا يبا نع قاس يبا نع مان خي اثدح ع“

 ا«اعن ج مح و ةرممب كيبل

 1 لوهيلعلا ىلص هللا لوسر لاق لاق سنا نع قاحساؤباانث لاق ىناسا رجلا ةلسوبا اذ دح لاق دوادوب ا 6 انث دح 6

 « ارشع هيلعهللا لص ةرم ىلع لص نم ولع لصبلف هدنع ترك ذ

 م لب لسو هيلع هللا لص هلا لوسر ناك ااسنا تل اس لادن ذب نب ديعسو ةليبا نع ةبعش انثدح لافدوادوبا هاش دحإلا

 « معن لاق نيلعتلا ىف

 و م نعهيبا نعىليقعلا ليدب نب نمحرلا دبع انثدح لاقدوادوباوي انثدح

 | « هتصاخو هللا لها ممن ارقلا لهامت لاقمم نموهللال وسر اي ليق سانلا نم نلها لجو زع

 ١١5١" انب ىلصن ملسو هيلع هللا لصدللا ل اوسر ناكل اف سنا نعىمسبقلا ءالعلا نا نعةلسنب دامح انت دح لاقدوادوب ايان دح 9#

 هقياممارثك ١راهنلا نمىضمامىردن الف ءاتشلايف رهظلا

 مبدأ | ادحاذخاةيال سو هيلع لص هللا ل وسر ناكل اق سنا نعىومللا ةلس نعدي زنب داما ئث دح لاف دوادوب اند

 ظ » ةرغصلا هذه هنعلسغينا اذهمت ىماول لاف ةرفص هيلعواموي لجر ه هاج 'ىشب

 فحق رييخلخ دي ناداراملسو هيلع هللا للص نالوسرنا سن :ا نع نسحلا نع ةلاضفنب ١ اشدح لاقدوادوبأ ني ان دح 5

 » نيرذنملا حابص هاسفموق ةحاسبانل زئاذا انا ربيخ تمتف ربكا هللا ربيخ تبرخ ربكا هللا لاق

 كلذ الا

1 

 ١؟ ,ذدسلل ةحعس يا أرب رثك ١يا(١)



 , 76 ىسلايطلا د وا د ىبا دنسم نم عساتلا رجلا 9“ ا وع

 «مايالا نمةصلخم ةعمجلا موي و ضالامويو رطفلامويو قيرشتلانءماياث الث ةنسلا نع |

 تمتف ةالصلاب ىدون اذا لأق ٍلسو هيلع هللا لص يبناانا سنانع ديزي نعوعيبرلا اّثدح لاق دوادوبا يي انث دح 9

 *دري ال ةماقالاوناذالا نيب :اعدلا لاقي ناك وديزي لاه ٠اع دلا ب يحتساو*امسلاباوبا

 ٠ دحانرطفيالواموياوموصينا سانا سمالسو هيلع نا لص يبنلاناسنانعدي زي نع عيبرلا اّندحلاق دوادوبا جانت دح إال /

 ىلنذ ًافاءاصمويلاذنمتلظ لوةيفملس وهيلعما لص نا لوسر ىلا “ىجي لجرلا للعج اوسما اف سانلاماصف هل نذ !ىتح ْ

 مويلاذنماتلظ كلها نمنيتاتف نانا لوسراي لاقف لجر ءاجىتح هلنذ ايف كلذ ل وقف لجرلا ”يبحيو نذ ا بفرطف الف

 موه لكاي ل اظن ءماص فيك اتماصام سو هيلع هلا ىلص هللا وسر لاقف هيلعداعا مث هنع ضرعاف ارطتلفاحللنذ أف نيتئاص

 هربخاف لسو هيلع هللا لص يبنلا ىتاف ةقاع ةقلعإيمنمةدحاو لك تءاقف اتلعففاثيةتست نا نوتئاصاتناكن|هرف بهذا سانلا

 «رانلاميتاكألا يفاهوانتامول ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 ٍ ي ذااوفاوصارتو كقوفصاوهقا لاق سو هيلع هللا لص يبنلا نع سنانعديز. نععيبرلاامثدح لاق دوادوبا 36 انث دح إي +٠ !.م

 «رفع منغ !مناكمكفوفص نوب نيطايشلا ىراليفاهديب ىسفن
 هللا هكرتيال ملظف ةثالث لظلا سو هيلع نا ىلصةنا لوسر لاق لاق سنا نعديزب نع عيبرلاانثدح لاقدوادوبا هج انث دح لي ام ..

 مظلااماوهبرنيب وهنياوفدبعلاملظفرفغي ىذلاملظلا ماو هرفغيال كرشلافرفغيال ىذلا ملظلاامافرفغيال ملظو رفغي ملظو

 ل 1

 اهبف ةعيبلا مويا ضو نمملسوهيلعّْلا لصدللا لوسر لاق لاق سنا نعديزب نع عيبرلاانثدح لاق دوادوبا خي انث دح ب م.
 79ج سرر عض رو ند

 لاق لاف نيكر شملا لافطا يف لوقتام ةزابااي سنالانلق لاق دب زي ىرع عيبرلااثدح لاق دوا دوبا 6 انث دح اي 5

 اونوكيف اهباو زايف تانسح مللنكت ملورانلا لها نم اون وكيفاهباوبقاعيف تاثير مللنكتململسو هيلعدللا لصدملا لوسر
 «ةنجلا لهامدخ مةنجلا لها كولم نم

 ربخاف تاممت لسوهبلعُلا لص يبلادنع ناكالجرنا سنانع دي زي نع تسر دانت دحلاقدوادوبا انثدح 9 1

 ىلع هذخا هناك ماسوهيلع هللا ص هللا لوسر لاقف من لاقافن !اندنعناكى ذلالاق تامدق هنا [سوهياع هلال صىبنلا

 ع هتيص ومرح نهمورحلا و بضغ

 دع هنع كاشي وزنا نعدارفالا د

 # كركر د“ سك جك هج 36
 نيريست نب ةصفح نع لوحالا صاع نعدي زوباتباث ودي هن دامحاث دحلاقدوادوباانث دح لاق سنوي نات دح # !رع

 نوعاطلال وقيلسو هبلع هللا لص نال وسر تعم شنا لاقفن وعاطلاب تلق ةرمع يبا نب ىبحي تاممب سنا ىللاق تلاق

 8م داهش [سملكك

 ىدح نع حاجملا يبا نب ورم ىتث لو لاق ىلذحلا دوراجلا نب نا دبع نب ىعبر اثدح لاق دوادوبأ يات دح 3 ا اع

 2 ا م م ع م سل مسام مص عمل تسع لم سما

 دوراجلا



 96 ىسلابطلا دوا د. يبا هنسم نم عساتلا هزجلا الك يع ؟رعا ع

 ليج نب ذأ داعم مارخلاو لالحلابمهلع اودوادوباكشن اع ءاحمهقدصاو | ءايح مدشاورمت نان , ديف ممدشاوركبوبا ىتماب | |

 نبفسوب عامسانه ىلا ه حارجلا نبةد.بعوبا ةمالاهذه نوما وتباثنبديز مهضرفاو بعك ن؛يباو لع نال زنااع مهلعاو

 م دادملا نعينارا دلاىللخ نع لبلخ
 # |متع للا ىصر سنا نع ني رهسنب سنا ق2

 نيروسنا للا نع ةيعشات دح لاقدوا دوبا اندح ل اقسنوي #«اث لو +

 تكرملسو
 ا

 ظ م« ريصح ىى اع نات

 .ه.رب | لصيمللسو هيلع هللا لصدللا ل وسر ناك سنال لجر لاق لاق نيريسنب سنا نع ةبعشا:ثدحلاقدوادوبا 4 انث دحالا ا ْ
 هاه الص هني أ رام لاق ىلا |

 سنا انثدح لاق ةلسنبدامانث دحلاقدوادوبا 96 انث دح 9“ ظ

 أ 0 هللا لص ىلا بضخ لهاسناانل اسلاق ني ريسنب دما د حلات زوراهاتندح لاقذو وادوب

 #4 ّتكلاو ءانحلاب بضخ هللاهمحرركيوبا 1 ةيمش نم "6 |قرك ذوكلذ غاب

 ءرباح نب هللادع 0000 ظ مع 0 ىص رشا ن

 ااا مااا سلسل ا

 هللالوسر لاق لوقياسن ا عمربج نب هلنادمعنب ناد_ع ىنربخالاقةبعشانل «دحل )اقدوادو مبااتدح لاق: رساولا 5 ده 4 :

 « قنانمالامبضغبالو نم 'رمالا مهبحيال قفانملاةي او نمو هلا ةي اراصن الار اصن الا يف ملسوهيلعهللا ص
 5 تسلا : 1 3

 ا 7

2 

 9 مهنع نأ ىضر سنا نعن ابا نب ديزي. غي

 دلي زب ْنَع تسرد داشدح لاقدوادوبا تدع لاف سنوي * انث دح 9غ | ا هلع نال صيبا ىلا هعفر سل | َنَع تاقرلا نابان

 مرادلا يفن اريقعنار ولا هرمشلاو سمشلانا سوا

 ا 1

 5 3 أنور 5 ذياءوق سلاجانال لاق .لسو هيلع هللا ىل اص هلبأ لوسرنا سا انعدنز 8 انثدح لؤدمح اثدح لاقدوادوبا يات دج 8,

 لجو
 ل نم يف احا شمل

 ٠ انلا رشعانلامهتمدعاو لك ةيدةنامالالاقامّداوليعمءادلو نمةعب را لوقي نمانهاهولفلانيعست 1 1

 بورغ ىلارمصملا5 الص أ ذانالو سهلا هيلع تعاطأ4 ةىلا بتح |[سوس كا عولط ىلاةادهتلا اةالص

 ةيتس غلف ساجم يف مناي داميسملافلا رشعانثا مهنمدحاو لك ةلد ليعمسارإو نمةبلا ءقتعانا

 | سا ١ عزا ىسافرل دب زن نع عد 1 اان دح لافدو دوب كده 3 6 هو || : نك لاو 0 | / 1 .1 | ١ 3 أ مايل ةتس مون عرمو# اع قا ىلص نا لوسر ىهن لاق: نس

 ه1

 -دقاألا قىتمامحراملسو 4 اعهللا لص نا لوسر لاق لاق سن 2 نءةبالقى لان .٠ ءرااخ . نع ب هواش دح لاق دؤادوبا <« ان ك2 3 أ

 . .وأ هيلع هنا ىلص هللا لوسر ىلص لوقياسنا عمس

000 5 5 0 

 1 ل تالا حلا

 مبلل
26 

 م ا
 م60

- 0535 
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 يبي منع ج:6
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 # اهنع نايضر سنا نءىرهزا! 3#

 ب5 ٠

 بال ٠

 * مو

.8 

 وا

 . و

6 

4 

 96 ىسلابطلا وا د يبا دنسم نم عسانلا رجلا« آي قع

 2 ا ا

 ؟ مي>رلا نمحرلا هللا مح د

 « تيبح نب سويا: دح لاق سرافنبدمح!نبرفعج نب هلادبع دم وباانئدحلاق ظفاحلا

 ام اال

 8 اورفك الوب[ ونكلمو نال |

 م ةبيزدس ارنا ىشب ولو عطاو 1

 « ريغنلا لعفام ريمعاباا ابااي اريغص ىل ١ منال لوقي ظ

 للاى بلان ربخا لاق مسا ناوهيلعءارق يفوصل تنال ءاجرلا لانب لباخسديمسوبليصالاجسمشلا وب انريخلا ف ١
 قاحسا نب دمجانب ٌنادبعنب ديرتنا مقلوب ماعالاا رإ>الاق عسانا هيلع ة ءارق ىرتملا دادحلا نسحلا نب دما نبا

 عمتارةيال وهيل يصلوا لاقاسنا تعمل ة سلينا فروخ لاق عشا دح اقدوادوب جب اثدحإل

 ىتحانطلاخي م !دوهيلعشا لصتا وسر ناكنا لوقياسا تعم لاق حا لآل نعةبعشاتت دحلاقدوا دوب ا »يان ان دح د

 ةعاسل اواناتشعب لاق لسو هيلع هللا لص ب :| نعش دحأدنا تعم“ لاق ةماعلا ىلا ن 0 انث دح د“ |

 6 |هنء هلا ىضر سنا نعيرهزلا غ# ظ

 سرف نم عرص ملسوهيلع هللا لصهشال اوسرن ا نعءاك ى هز ,١نعةعمزاش دحلاقدوا دونا اان دح لاق س اول جيان دح و

 * نيعمج اادوعقاولصفا دعاق ىلصاذاو واود“ قروت اذاودبجلا ل وو انبرمهللااولوقفدهدمح ن 1 هلل لإ

 اذاواومكر اف مكر

 ملسو هيلعتا لص هللا ل وسر لاق لاق سنا نءقىمهزنان ٠ ,ءنأ .هسوةعمز ودان اان دح لاقدوا دوبأ *«اندح 3

 اذاواوركفر كاذافهبمتو ءأمأع هالا لعجاما لاقل تالق | دوعق هفلخ انياصوادعاق لصف ن نمالاهقش شحج .

 داناوخاّيادابعأوت كو وربادت الو اوعطاقن الواوضغابت الو اودسا#ال ظ

 1 لحيال ملسو هيلع شاى [ص نا لوسر لاق لاق سن ١ نعى هزل نعسدىبانباانادص لاقدوادوبا 4 ان له 4 1

 »مايا ةدالث قوفداخارحه نا

03 

 ذيبان با دح لافدوادوبأ 3 اني ريص 2 ١

. 7 0 3 

 ه ةعفل م سس وىلاأو اذ ىلا _- هاذلا__هذيو

 انعم رهزأأ نع ةعمزأت دح لاقدوادوبا 3 5 له 2

 م

 رصعل أ ىلصيإ تراكم لسو 0 لوسر نأ سنا نعد علا ع

 هللا لوسر برشف سو هيلعهللا لبص لا لوسر 3 شنو 0 هنع نا ىضرركبوباو حدقلا لووأ وريبلا“امدل

 ل نميالاف نيالا راسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق مت هتل ضف ينارعالا ىطعاو ملاسو هيلعشا لص

 ا اهنعّشا ضر سنانعةبالقوبا ظ
 ناذالا عفشين لالي لى نعةبالق ىلا ن ءءاذجلادلاخ ٠ نءةستاة دخت لاققوا دوب ١انتدح لاق ساو عاندح ى 2
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 سسل

 رثويو

 ا
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 ااورس لاول مسوهيلع هللا لص هللا لوسرنا سنا نع حايتلاىلا نع ةبعش اندحلاق ىسااط طلا دوادوبا ان دح لاق »كا
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 ا تنئشو ةاشهلا:ٍلْغانرا يف مل سو هيلع نا لص ف لوسراكاثال | او
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 يع 96 يسلايطلا دوا د يبا دنّسم نم عساتلا ءزجلا

 ج4 ىلاعت هللا همحر يسلايطلاد واديبادنسم نم عساتلا ءزبجلا 9“ ظ

 « هنع رهأقلادبع نب بيبح نب سلوي رشب ىلا ةياورا

 ه« ةنع سراف نب دمحا نب رفعج نب نادبع دم ىبا ةياور

 ه هنع يف اعسا نب دمحانب نا دبعنب دمجا ميمنيبا ظفاحلا مامالا ةياور

 «هنع يرقملادادحلا نسحلانب دمحانب نسحلاىلعىباةيا ور

 نب دمحا نب دم رفمج يباونابللا ىسيع يلا نيمراكملا باو يفوصلا ىزا رلا فلا يبا نب هاج راني للخ ه 71

 ه هنع هتقبط يف نيباك ينال ديصلا رصن ظ

 ةيئاثلاب ةقرولا يف ةمالملاىلا لوا نب يوس هيبجل نانللا نعوشمدلا مثل دبعنبليلخ نيكغس وب جاتني هيا ور

 هاضيا ينال ديصلا نع هرخ ١ ىلا ةمالعلا نم و ىنارادلا دنع هناف ظ

 ا ةيقب هيف |
ْ 

 0 . ُء د 0 5 ءا

 ه يهتن (مهنعدللا يضر# رب رهيلا ثِلدح نم 'ىثو « ورمت نب هللا دبعوو يردخلادبعس يلا ثبدحو كلامزب سنا ثيدح



 *© يلابطلا دواد ىلا دنسم نم نماثلا ءزجلا دي جا و

 هللاوالا ولاق كطئاجي يف ونمأث راجتلا ىنباب لاقف ىراصفالا بويا يبا ءانغب لزن ىتح قلطنافركيوباهف در وهتلحا ور لع ْ |

 500 سو هيلع لا للص هللا لوسر ناكو لاق هلوسر و هلللالانئهلَذخاناللاقواهل وسر نم و هللانمالاانمهل ذخانال | ظ

 ث رح هثراولا دبع لاقودامحلاق *لخت هيفزاك يل لوقا كيور دال فاح يق ىلصيوتالصلاهثكردا
 | اواسحت ريسملا بة للا لمهن تيوسف ثواب رماوتشبنف نيك رثملا روبقب ىعاو مطقف لذملاب ىماق نيكرشملاروبقو
 *ةرخالاريخالاريخالمبللا ه لاق وان ول وقياولعجن ميعم سو هيلع ىلصهللالوسر وثوزجت ريو رغصلانولقني |
 *جرجامملا وراصنالل رفغاف |

 *اورصتالواو رسيلاق لسوهيلع نا ل_ههللا لوسر نأ سنانع بلاي وعايش ثيدح) هولتي

 م دحو اذ دملا و عساتلا ءزجلا لواوهو



 دك ب7 هي ىملابطلا د وأ د ىبأ دتسم نم نم اك[ زجل الي ١

 يناراصنالاو ني رجاهملا رشعماي لودي لعل ذشم وب نولتسملا م زيئاف مغلاو لبالاو نايبصلاو ءاسنلاب مس و هيلخ هل لص
 هللا ل وسر لاف مهسبىمرب واحرب نءطب ناريغ نم نوك رمثملا مْزبف هلوسرو ىادبعانا يلا نولسملا رشعمأي هلوسرو هللادبع :
 ينا ة دالقوبا لاق هم يباللسا ذحخاو الجر ني رشعذ موب ةحلوب لتقف هبلس هلفاك رشم لتق نم ذئمولل لسو هيلع هللاٍلص | [

 رادار اج ركاب ل يت لل 0500 ْش

 دسا ل يع هللا ئيفيال ن اوال ا واء ظعاالا كش ءشلأبالإسو هيلع هللا لصتا لوسر ناكو ا نمدضراوا ينط عاف |
 | اذهب نيعنصتام لاقفا رح يلس ما عم ة عم ةحل كا لاقرمت قدصإسو هيلع هللا لص هللالوسرلاقف !كيطعي مثءدسا نم ظ

 هلال وسر كتف ملسو هيلع هللا ىلص ّنالوسرل ةحطوا كلر كذق هنطب م انانيكر شملا نمدحاان نادي راتلاق
 | هل (١1كباوءزبتب ءالءوسىلتقت نا لوسراب تلآتق نسحاو ىنك دق لارا مياس مالي لاف وراس و هيلع 1 الما ١
 م ١ م١٠ ةياالاربلااولانت نل ةيآلا هذه تلزنام لاق سن نع هللا دبع نب قادنعا نع ىبحنب_ماشهانث دح لاق دوادوبا يي اننأ دح 31 أ
 ١ اهعضيلف ةق دص ءاح راب ىضرا ن ناك ديفا قازاع رعت م !لاقف سو هلع ما ىلص هلال مق ل هد آ

 ١ ناسح نوب قئادع ايام راق كلبارق يناهعض إ-وهيلع هللا ىل اضهنل[لوسر لاف ءاشث رح( لسو هيلع الص) 0

 ا * بعل نب لاو تبا. نبا[ 5 |

١ 

 يب روم ج0 ف مصر هت سن جف 0

 8 م © محم < 0و6 6 0 سك بكل ب مدل و4

 0 ؤ 3 مهنع نايضر سنا نع ةحفط يبا نب ىئادبعنب ليعمسا ل ١
 15 ا ١

 ب "1 ما تيارام لاق سنا ع ةولل 5 ىلا نب . هللا دبع نإ شط مس. 0ع ةلاضفنب اان دح لاقدولدوبا اثدح لاق سنوي 4 اتدح # :

 ا 7 ِْ

 1 ه هدرف طق بيطلا هيلع ضرعملسو هيلعللا لص نال وسر ||

 يبن هللا يضر سنا نءزم رهىلو ومهياتعو ما دعني صعح د 0 :

 نا ظ سس ١نب هللاد عنب صخ> ىن ربخا لاقى راصأ الاد مح ىلا ن نب دمجاتدح لاقدوادوبا | 5 دحلاق 0 وب ةءانثأ دحإلا .

 ايام رشالائافماسان سانلا نمنا ورشللاقيل غم ريخللاههتاغما ان سانلا نمن ا لسوهيلع نا ىلصةنا لوسر لاق لاق سنانع ||

 2 ٍْ ه هيدي ىلعرشلا جئافم لعج نل لئوو هب دي لع ريخلا ميئافمن أك نيف وطفريتل :

 ع ريس نا لص هبا هلل لوس رتتمعباب ل | وهاسلا تس لاف م رهن ىلوم تاع ىنت دحلف ة ه4يعش اندح لاقدوا دوب ادي اثدح 0 | 1

 6 و تءطتساليف ةعاطلاو ميمسلا لع هذهىدي لسوهلع |
 2 7 أس ١ ا

 -- : 0 ,8 5 ََ - 57-0 : ١+ ١١

 3 "«- ممل ةن'ا|اراعتم ص بذك نعول وهيلع للا لصدسا لوسر لاقل وعاسنا عم بأتع نع ةيعشان: دم لافدوادوبا «اثدح ع

 1 » رانلا نم ه دعقم اوبتيلغ

| ٍ 

 دك |يتع هنا ىحكر دلل اد دال 0 |

 27 1 مسا ا ىلا :,ءانتب رح لك را ةبعشوشراو ولادبع وةلسن اجحاندح لاقدواد دوب 00 لاق سو 1
 ١ نس 2. ) ١

 م ا
 | سومياع للا لص نا لوسرتيإ اراناف سنا لاق مبفوبب سني دلقتم هواك ران نول لشر م ةليآرشع هنعبر مهند ماقاف |

 ٠١١ ر ريف: ئوصمايلكوإ+لا هذه نارهاظلاو اذكه )١( ماه



 اي يبل ايلا دو اد يبا دنسسم نم نمثل ملا < 0

 | يب اعنع لاىشر سنا نع سنانب ىسو» م15 2

 3 سو هيلع هل ىلص يبنلا نانا نع سنا نب ىنبوم ينربخا ل اقةيسشانث لاق دوادوبااش دح لاق ىنو ها 3 انندح ب |

 هاريثكمتيكبلو البلق متكعتل طا. نولعتول فك
 لاقل و هيلع اىلص نال وسر بضخا سنانب يسوم تلأس لاقدنشأر نب دمع امدح لاق دوا ا ذوبا ب انث دحح ولج || ؟ 9 0

 ظ ه مثكلاوءاحلاب بضنيذاك ركبوبانكلو بضنعناامإسوهيلع نا ىلص ّئالوسر غابيإ لوقياسلا تمس | دي

 ظ هي ةاوضر سنان 0 اف طيفاتب ةاديم و اة 0

 ميا 0-5 هليأ ارااذاف ة ةغضم ب راي ا ةفطن براي 0 8 محرلا 0-00 0 نار ةملسو هيلع

 1 نطب 1 1

 | ه0 1 ا 0 ا بكي ديس ماو ىتا مارك ذ براي لاقاهتلخ
 | وعل داس يتلا ىلع ملطاالخرد نسا نعو , يبا نب هللا ديبع نع دي ز نب داه ان لح لاق دوادوبا د اندح ١ مع

 !ىضر سنا نع سنانب يكب يلا
 هنعطل(١) ات هئيأر اناف سنا لاقف - صم عدلا 0
هيلع هللا ىديبنلاعمو هر ىف

 5 هي سنالاقف .ءاسو 

 نأ لور لكس ل كر نع هليادنبع نع ةبعش 0 دوادوبا 36 انلدح ب 0
 كارشالا لاقف رئاكلان 2 لو هيلع |ىلص

 - ١|| هالو

 ار ا رار 1 1-4
 رو تر وا هد ايو نتتفمل لتقاو نيل دئاول !قوُمَحَو للاب 3ك

 16 اهنع قاىض ر سنا نعمصالا نب نجلا دبع قه 3

 ريبكتلا 0 تعم لأق ص الا نب نمحر أ دسبع نع ةناوعوب!اثدح لاق دوادوبا انثدح لاق ,سأوب ع اثدحوتو 18.7 5
٠ 

 22 :

 نا 00 تك رأأن نمااردجم ذاو عفراذاو عكراذا بكب لاةفدجا ذاو مكرا ذا ة الصاا ىف 5
5 

نع نعو يكح هلل اقف رمع نعو ركب ىلا نءو ملسو هيلع 5
 « نامع نعو لاق 

 بوكبرم ىلا ثعب ]سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا سنا نع نة رلادبغ نع ةناوعوباانثدح لاق دوادوبا يجب اندح وع 5 1
 1” ءا/ ٍ

 ذب يلاتثعب هلال ونس راي لاف رمت هأتأؤ س دنس 3
لا ثعبال ينآلا فرب رخل ا يف ينعي تلف أ كفوا

 ه«ببلتل كي

 ست

 « هب متهتست وا 4 عفتنت نكلو
2 1 

 ضلع نأ ىضر سنا نع ةحلس ىلا نب هن ادبع نب قاومس] و

 2 » ١ ا - 77777 ا ع

 سنانع ةىلط ىبانب هلا دبعن؛قاحاانت دح ةلس يبانب زي زلادبع انثدحلاق دوا دوب .انثدِ لاق وب ةاندح "4

 1 9 8 نخا هاما «1 ها , 5 ٠

 هلاا لوسراذوهامل ل قفا»و :. هتاف لاق مت سيلوأبشارف ىلع ماني وميلسما تيب لخدي ملسو هيلع هللا لص هلل 100 ناك لاق

 قرعلا نرم ذخات تاع ةرو راق تذل افرملا يف كلذواديدشاقرع قرعدقو هلا ثبتناف كشارف ىل سو هيلع هللا ىلع

  لاقفاب طيف هلعجن كتك رب هللا لوسراي ت تلاقنيعتصنام لاق سو هيلع نا لض هللا رلوسر ظقشنا ذ ةروراقلا ىف هلمحتف' |

 * تنصا مسوهيلع هن اىلص نال وسو

 هلال وسر لع رثكتنينح موي نزاوه تاج لاق سنا نعد ادبعنب قاما . نعةلس نب دام اثدح لاقدواد بأ عا دحوم #8 -فرأ

 22-225 ول و *6معنم هللا يضر سنا نعةملط يلانب هللا دبع نب قاحماإل

لطي و هدواري ياهنمطيا لجرا|ىلتخي راجبا مج (1
() هنع ساافعىفاعنلان ل 1 يمشال :سيح ن ههب

 هللا لص 



 6 و ا ىسلابطلا د وا د يبا دئسم نم ن :مدأ 00

 ظ 6 اهنعهلا ىضر سنانع بيوصنبزيزملادبع
 تأ | سو هيلع هللا لص ىنلانا سنا نع بيهص نء؛زيزهلا دبع نع ةبعشات دح لاق دوادوباانت دح لاق سنوي # انثدح 3+ '

 | تناككذا ينؤوتوىلاريخ ةايملا تناك ام ىنيحا مهللا لقيلف العاف دبالناكناف هب لرنرضل توملاد_حا نمبال لاق |

 ْ « يلاريخ ةافولا
 |ىضر سلا نءبيبصنب تي زعلا دبع 4

 دهم

 "ا ةزانجب راسو هيلعدلا لضم |لوسر لعا ورم لاق سنا نع بيهصنيزي زعلادبع نع ةبعشاتثدح ىلاقدوادوبا "كانت دح 9

 هيلع هللا للص نا لوسر تف ارشاهيلع اودثاف ىرخا ةزانجباورمو تبج 2 نالوسر لاقفاريخ هيلعاوثأف ظ

 ظ اريخهيلع دا نق ضرالا يفّلاءاده متنا لسو هيلع هللا لصهملا لوسر لاف تبجوام هن لوسراي رمل لاةفتبجوعلسو

 ؤ هرانلادل تبجوارشه يلع تبنثا نموةنجلاهت بجو

 دنا ىهنلسو هيلع لص ىبنلانا سنا نعزي زعلادبع نعشراولادبعانث دح لاقدوادوبا ا ا دح 9
 0 هلل لوسو ناكل اق سنا نع هدوادوبا كش ه تناثوازيرملادبع نع ةيطعني كمللا اكد اق ذواقوبا 4 اكدوا

 | مسبتي ( اهنعهللا ىضر )رمعاو نكي وباأالا هتوبح لحي دحامبنمأم راصنالاو ني رجاهملا ىلا جرخي لس و هيلع نا ىلص ظ

 م هيلا نامسبتي واهلا ظ

 | تمشف سو هيلعّنا لصيبنلا دنع تالجر سطع لاق سنا نع ىبتتلا نعةبعش انثدح لاقدوا دوبا 4 انث دح 1 ؟.دمأ|

 ترتد عن يشاوم هللا لوسر لاذ ىنثمش' لوا ذه تم نا لوسراب ؛لاقفرخ الا تمش ؛اواهدحا

 ه كتمثا ملف دادمحتملا

 6 امنع ىغر نا نعدي ز نيماشه وج ظ
 ؟. + | اهنلج سي عاريظلاو ان راانوقت ١لاق سنا نعديز نب ماشه ن نع ةبعشاتتدح لاقدوادوبا ان دح لاق سنوي وك اث دح 8

 | ملسوعيلع اجل اص يبنلا ىلا ثعبف ةوفطابا| ب تيئآف ةورماهتحي ذفانااتكرداو )١( اوبغلف ملسوهيلع هللا لص يبنلا بارصصا

 + هلبق لاقدلكاتلق هلك افاهك ر ووااهذخنب

 0-20 ملسو هيلع هللا لص ىلا تناراصنالا نم أ سمانا سنا نعدي ز نب ءاشه ينربخا لاق ةبعشانث دح لاق دوا دوب 6 اثدح 3

 0 عراصنالا ىنعي لاق ىلا س ١ غلى ذلاو راسو هياع نأ لصوما لوسر لاف هب تلفن يش يف لك

 ؟. را ْ تاق ناملسوهيلعهللا ل اص هللا لوسر لاق لاق.نس انعديز نبم 1 انه نعةلس نبدامح ادكدحلاقد واد وبا جيان دح 3 ا

 ظ «لمفي فارس رغي ىتح ةعاسلاءوقلالن ا عاطتساناف ليف ؟دحادييفو ةعاسلا

 ١" | تاىل ا |لوس رىلع لس بات كلا هان :مالحر نا سنا نعدي زنب ماشه ن :عةبعشأتت دح لاقدوادوبأ 6 انث دح

 , لها يلع !ساذا لسوعيلع هلليلص هلال وسر لاقفهقنع ب رضاللا ا لوسراي رعلاقن كيلع ماسلا لاقف ملسوهيلعا
 ظ ٠ بلع و اواونف باتكلا

 0 ظ ه مثاهبلا ربص نع عن اسوهياع هللا لص يبنلا ناسنان ءديز نب ماشه نع ة ةبعشات دح لاق دواذوبأ ««اث دح» |

 عمجم ١؟ اوبعت يا )١(

9 00 

 »6 امنع ل

 يك اعنعهلل ايبغر سنا نءديز نب ماششه 9“



 د ىنلبطلا دواد يا دئسم نم 0 ا د +7

 ظ فر ةلوإ طاووس زار اهني طاب الامر هيجي ناكو ىنب هل لو ومل بنا اك ]مقابل
 ىلح هنبا دحا ةىلط يبا ىلا نيعني لا ىلا تام وولسو هيلع هل هللا ىلص يبنلا ىلا ةولط وباقاطناف هل عضعضت وا

 لخد ىنح مل و هيلع ا للص هللال وسر دنشتع نم ةئلط وبا ءاجو هتعضو و يبصلا تأأيبفدل هاعنا ىذلاانا نوك ١

 | تماق مث هنمباصافهئاشعب هتتافدملا هنذ لاق ةعاسلا هنم نكسإ ىكتشاذنم ناك.ام ةحاطابااي تلات ىنبا فكل اقفاهيلع

 : مول اسمها راعاموقاوراعاامر ةناول تب اراةهظابإان تلاق اهنم تاصاو عطونا تعال تاليا ظاندل كاف و ظل

 1 لإقمثبضفغف ويظأ وبسةحافهيلاهضبق ٌةيراعكنباك ر 0 : مان اف تاانإل لاقف وعني نا مناك ااهايإ.

 ظ للا بص .ءالوسر لاقفهربخأ ةراسو هياعأا لصدملا لوس ىلعا دغمت ىنبإ يلا تيعنهب تع وأع تعق واذ 5

 ئ هعمجرخت سو هيلع هللا لص يبنلا عمرف اسن يلسماتناكو لما كلذ نم تلةنفامكتلإل رباغ يفك هللا كراب ملسو هبلع

 نمم ب رفةليقلطلااهذخاف يبصلاب ينوتئافترإ واذا مسوهيلع هلل لص هللا لوسرلاقف لخدا ذاهعم خدت وجرخاذا

 تلاق وامالغت اوف مالا اذه ريضح دقو كيب جرخاذاجرخا وكيت لخداذا لخدا تنك ىنامبللا تلاقف ةنيدللا

 | مسوهو رسوهبلعلا ىلص يلا ىلاهب قلطنا و ىبصلا سن اذخلاف !سو هيلع هللا لص ها لوسر ىلا يب صلاب قلطناسنا| مال

 ْ يبلاذخافة وع تا ريف ودا لاقو يبصلا لوانتف هدي ينام قلافمعن لاقناحلم تشب ترإو ءاىنال لاقديلارظنالف انغواالبا

 || ما لصطا لوس. دكتف را زاصنالا بح ىلااورظنا اقف 5 ئبصلالمجو يبصلا كنج لمجغرقلالسو هيلع ا وع
 « نيلسملا رايخ نم دعي ناكوتباث لاق ه هللا دبع هاهسو مل سو هبلع

 يي اعنع هللا ذر سنان عناعدجنب دي نب ىلع 4

 كلم نا كلامنب سنا نع ناعدج نب دي ز نب يلع نع ةلمنب داما خدح.لاق دوادوب اان دح لاق سوي اك انث دح 9

 : نولو ةيوا توسل هباحص الخ نابذب ذي هيف در ىلارظنا ىناكقا مسبلف سدنس(1)ةقتسم راسو هبلعدللا ىلص ىلا ىلا يدها مورلا ْ

 | اذه نمنيلا ةنجلا يف ذاعمنبدعسلب دانم نم لي دنل هدسب ىسفنيذلاوفاهتم نوبمعتام لاف *امسلا نماذه كيلع لازال

 ىلا اهب لسرالاقاهب عنصا املاقاهسبلتلاهكط عامل ىف ىناإسو هيلع هللا ىلص منا لامقف ءاج مئاهسبلفرةعج ىلا ب هثعب مث

 » ىثاجنلا كيخا

 ظ | تولل عدلا نُتئال لاقملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع سنا نعدي ز نإ لعنع ةبعشانث دحلاق ذوادربا < انثدح 9 |[! هم

 م ىلاريخ ةافؤلا دكا اذا فرت لات ةايحلاع تناك ام ىنبحا مبلل لقبلف العافدبال ناكناف

 باب ىلعرمي ناك هناملس هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنا نعدي ز نب ىلع نع ةلسنب 1 لاق دوادوبا وكي انث دح 9“ || ٠"

 هتيبلال ها سج .راكتع به ذيا هللا دب ريامغاتييبلا لهااي ةالصلا لوقيف ميصلا ةالص لبفارهش ةمطاف

 يبىرساا مل سوهبلع هللا لص نال وسرلاق لاق سنا نعدي زنب لعنع ةلاضفنب اان دح لاق دوا دوبا اك انث دح #1

 و كتمانم ءابطلا *ال ءوهلاق هال وهام لي ريجاي تلق رانلا نم ضب راقبمههافش مطقن موق ىلع تلا ْ

 ةنائع ء يناعنلا نس 1 1١١ ةبرعممكلا ةايوط ةورفا متو ءانلامضب ةقتسملا سوماقلايف )١(
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 هه ثث .-ب-ل-لب ع عظعظديلهه((- | 1للللاا

 د ب دل 0 6 ىملايطلا دوا د با دتسم نم نمانلا ءرجلا 8

 | ظ ةشجا اب دم كحيوملسو هيلع لصهللالوسر لاغلب الا تقنع ادحاذا ناكو توصل نسح ةئشجنا ناكو لاجرلاب |[

 « ري راوقلاب كقوس ادنور |

 أ ىذلاماوكش يف ءاسو هيلع ىلا ىلص ىبنلا ىلع ةحفطوب! لخد.اق سنا نع هيب! نعتباث ب دمتاشدح لاق دوا دوبا انثدلح#
 ظ هربتم ةفعا بنافمالاسلا كموق أرقا افاق طبت

 0 رآن سانلار شح ىش و لاقل سو هيلع شا لثص يلا نع سنان ءتماث ع نعةلج نب دامت دحلاق دوادوبا ع انثادح 1

 ا
| 

 ؟6١

 ا بزغملا ىلا ورشا نم + مرشح

 0 5000038 تلاوال اكسو هيلعذا لص ىبلا نع ا اذ نع ةللس نب دادس لاقدرادوبا ية دحؤ

 « توملادبك ةذابز |

 ؟.0؟ | اه وب راشي واهو اكلوي تضاحاذادوهيلا 0 ارملات ناك لاقسنا نعتباثن ع ةلسنيدامحانثدخ لاقدوادوباوجياثدحإ |

 )ّ هللا لص قا لوسر ىماذ «نروظي ىنحدهل وق ىلا ى ذاوه لق ضيحلا نعكنول أسي لجو زع مال زناف تيبلا يتاه و عما 1و ظ
 ١ ذه دي:ريام دوهيلا تلاقف عاملاالا اتواشاماولعفب وت ويبلا يف نت وعما ناو نهوب راش نا ونهولك اوينا سو هيلع |

 ا فا ىلص نال وسرل كل ذارك ذف رشب نبدابعوريضحنب ديسا ءاخل هف انفلاخالاان سما نماثيش عدي كالجيلا

 00 انتى تجب سوت عه هنا ىلص هلال ومس ردجو رعت“ ةنبعماجن الفا الوسراياولاقفدوهيلال وقن ,ءماسوة لع

 نماه اةنمينحاهر اّننايف ثعبف نبل ةيده ماسو هيلع هللا ص هلا لوصر تكاد نماجرفت اهيلع

 « (يلعدحبإ تلت

 م نالجر باحتام ملسو هيلع نا لصءملا لوسر لاق لاق سنان عت اَتْنع ةلاضفنب كرابملاا نحل اقدؤاد راما |

 | "1 0 لجو رشا

 58 ةفصىرتشا مل سو هيلع هللا لم -هللا ل وسر تا سنا نع تباثن ع ةلسنبدامج امدح اق دو ادوبأ عاش دحإلا

 منسي هلام

 ١ ٠١6 دوادوبا( لاق) سنا نعتسباث نع مهلكن ا .نبرفعجو ةلسنب دامو ةريغملا نبن امل سانت دح لاق دوادوبا يي ان دح +

 سناما ىهنو ميلس مانت ا ىمال سناوبا كلام لاق لاق ضعب ىفمهضعب ثيدح لخ ددقو سناب رضنلان ههعع“ خي هانتلدحو

 .مياسما طخ ةىلط وبا ءابف كانه كلبفم انلاوانسواطنالر# مرحي ملثسو هيلع نا ىلص يبنلاىنعي لجرلا اذه نا |

 كلاذا«لاقف كلجو رتاناىلهلطياال ة لبس“ ة 1سم اناورفاك 'ورما ككل و دري كلثن امةملطاباي تلاّقف كلذيفابككف

 ىلنمف لاق ماللسالا كنمديرا ءاضيبالو ءارغص ديرا اليفاف تلاق ءاضيبلاو ا رغصلالاقعره دامو تلاق كل رمد

 أ سلاج اوس ولو هيلع فليس بلاديرب هل وبا قلطناف لسو هيلع ما لصهثلالوسر كلذب كلتلاقشلاذب ||
 .امجوزتف ملسماتلاقاب لسوعبلع هللا لضّْنال وسر ربخاق هينيعنيب مالسالاةرغةهلطوب 5 ءاجج لاق ها راطف هبامصايف ||

 ٠ : | ا
 | نينيعلا بلل ةارما تنكر امح وزافار,ممالسالا تبضرابن ايم مظعا ١ راكان نا انغاباف ل لآ كلذىلع ا

 هشكلي و ><



 ماصلوقن ىتح مودي ملسو هيلع هللا لصهملا ل وسر ناكل اق سنا نعت باث نعةلسن :بداج اثدح] لاقدرادوبا وج اكد و ءءء
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 ا يال نسم نمي مانا ولا * 6

 ه رطفا رطفالوةل يتح رطفيو ماصا

 |انايت ملبس هيلعمللا لص نا لوسر ىلع اوم لق نعالشهانأ سان هرعت يأت ن ءةلس نب ,دامح ات دح لأقدوادو دوب ادياقدح عا

 نب هديبعيل ا اديملسو هيلع هنأ ىبص هل أ لوس رذخافانيبل ةنسو انيرباتك ان انملعي لبج ني ذاعمأنعم ثعب أ ال وسراي

| 
 ظ
 ظ

 أ

 ظ « مهعم هثعبفةمالا هذه نو ريما اًذهلاف حارجلا

 /هسأر عفراذاف لسو هيلعّلا لص نا لوسر ةالصانل تعني ناكل اق سنأن عتبباث نع ةبعشاث دح لاق دوادوب اي 5 5
 «مايقلا لوط نم ىسن دق لوقن ىتح ماق اق عوكر لا نم

 «ةمدصل ا لوادنعربصلا ل سوه. عملا ىل 2 لوسر لاق لاق سنا نعت اث نعةبعش ان دح لاق دوادوبأ انث دح 9 ||

 هللادجاسمراعملسو هيلع نا لصهللا وسر لاق لاق سنا_:ر عتب نعىرللا ملاصانثدح لاق دوا دوبا 6 انث دمح

 « لجوزع هلا لها

 | هءاسنلا عابر يف بيطلا عبتشب سو هبلعهل ىل اصهللا لوسر نأكل اق سنا نعّسبأت نعرشوباانت دح لافد وادوبأ *أانل دحوم ب

 موكب لصويبلا ناك لاق سنا نعتسباث :رع مزاح نبرإرج انثدم لاق دوادوبا يان دح

 مربنملا نمل زن ا ذاةعمجلا

 حدي تيمسهب ور ضنا! نب سنا ىلاخ ءاج لاق سنا نعتسباث نعةريغملا نبنايلسأ:ّثدح لاق دوادوب | 6 انل دح
 ظ

0 

 در ٌلاواماهنعبغ سو هيلع هللا لص هلا لوسر» دهشدهشم لوا لافوهيلعكل ذ ذمظعفاردب ملسوهيلعهلاىل اصنالوسر

 امزهْممْذأعم نيدعسك ًارفدههش لبقملا ماعلا نمدح امويناكالف هريغلوقينا باف لاق عنصا امانا نير هدم. انيس أر ١

 هاتوا 0 ل ه2 أميره اوورمعابا, ني الاقف

 | اودهاعاماوقدص لاجر نونمْؤ ١ نمي الاهذه تازناو لاق نانبلا نسح ناك هنانبب الا حا تفرعامهناو رضنلاتشعيبرلا

 ؤ ههبق تلزئاهنا ىرنانككسن لاق ةيالا هيلع هلا
 تا هلا لص هللالوسر لقناملاق سنا نعتباث نعةلاضفنب كرابملاٌددح لاقدوادوبا 6 انث دح ال6 ٠
 / 00 اع سيلهنا ملسو هيلعللا لسا لرس لقا كا

 مت خيشلا ل لاقف. نيديعلاىف أرقي ذفع هدنعوّسأ اندنعأت نك لاقناذا ار نيةراعاتتدح لاقدوا دوب ا

 امرأ ارفدققل سنا أقف ىثغي : ؛اذاليالاو ىل لعالا كب ا 8 ارق طصيهل ىلوأ ذاوديعمويفي وأ |١ ىلاك لامن

 | جديلا يف ملسوهبلع ف رب للص هللا 00 يتلا

 ا ؛اسو هيلع هلا ىلصنا لوسر ناكل وقْلأسنا تعم“ لاق تباث نعةبعشانت دح لاق دو' دوبا 96 انأ دح /

 ْ هللا ناب لاقف سنا نم هنعمس تلق *اًقستسالا ين كلذامن! لاقفدي زنب يلا كلذ ترك ذفةبعش لاق ياضايعتمح |

 ودحي كلامنبءا اريلا ناو «اسنلاب ود ةشجنا ناك لاق سنا نعتباث 0 عقل نب داما ثدح لاقدو 5 ادوبا ينو

 | سلسل

 لاحرلاب (54)



 ٠٠ كه سب ووري وو يمسح . 9

 دب ؟زب ١ دو *6 يسلابطلا واد يبا دنسم نم نباثلا ٠ ءدجلا

 هني نءهلعج لاق سنا لعج ني افتبانل لجر لاق ةالص تقو ريغفف بلطف كحب لصا او موق لاققمارحما تلاخو ينو | 9

 ىلاعدف لاق هل هلاعداكمدي وخ ٌمالوسر ايىماتلاقفةرخ .الاوايندلا ما نمريخ لكبت يبل لهاانلاعدهتالص ىضقالف |

 001 نونا ىبلص نم دلوفلاقاسنانا اكاد دوادوبا لاق «هيف هلكرايو ك دلو وهل امرثك امبالا ىلاعداييف اكتر يخ لكب ١

 ١ ةالصلاتهقااذا مس وهيلع هللا لص هللا ]وسر لاق لاق سنا نعت ات نعمزاحنب زيي رجانت دحلاق دوادوبا خي انثدج ظ

 «ب ىف ورتىتحاوموقتالف ش0

 جرخاماراظنامالغ ردب موي ةث راح ىتمحنبا جرخ لاق سنا نعتسبا نغ ةريغملان بن ايلس اثدح لاقدوادوبا يي انتاج

 اربصاسف ةنجلا يف ةث راح نكي نا هللا ل وسراب تلاقف سو هيلع هللا لص يبنلا ىلا هما ت ءاخ هلتقفمهس هباصاولاتقلالا
 ه ىلعالا سو درفلا يف ةثراح ناو 5 ريخك ناجاهتا ةَئَراَجَ مااي لاف ع ضان عراف كاد ٠

 اا نأ ىلص أ لوصر ن الص حا لخأ الم تقول لاق ا نع دام انثدح لاقدوادوبا دي اثدحإلا ظ

 هروثلا يندم هنع اى ضر ريناكالف هب راقم ركن يفا ةالص تناكومات ف ملسو هيلع

 ١81 ملسو هيلع لص هللا لوسر اذه يف تبقسل اقفاحدق سنانيلاج رخا لاق تباث نع داما دحلاق دوادوبا دج انثدجإلا ظ

 ظ مم ذيبنلاونبللاو لسلاو هاللاو بارعثلا

 ؟ 1| الص لنا ل مدخا تنك لاق سنا نعتباث نع ةلمسنب دامحو ةريغ !نبناملس اث دحلاق دوادوبا ا 1 '

 , مهيلا ىهتتافمهبعل ىلارظنا تمت ن وبملي نا يبص تي ًارىمادي راتعجرو ىتمدخ نم تغرفالف موي تاذ ا
 ظ 35 ىذلا ت قولا نعىما نعتسسبتحاف هتتا ىتح ”ىف يف سلجودل ةج اح يف ىنثعبف يناعد م ٍلسو هيلع نا لصدتال ل

 / تلاقف سو هيلع نا لص هلل لوسر رس هنادماا,تلقف كنمب لا اذهاف تلاقفاهتربخاف كسبحامىنب ىفاتلافف هيفاهتا 1
 تا ج هب تربخا اف هرس ملسو هيلع نا لع نورا

 « تباثاي هب كتبا ”شانلا

 م. م+أ | هف رعا تنك اًميشء وبلا فرعاام هللاو لاقف سنا دنعاك لاق تباث نع ةلسنُب داجانثدحلاف دوادوبا و اثدحوإل
 ظ م متث دحاام ة 0 وا نال وسر دهعولع

 (عابصلادط ريقي ملسو وهيلع نا لصْنالوسرناكلاق سنانعتباث نعةلسنب دامحانث دم لافدوادوبا يي انثدح 0

 ظ و.راغاالاو كسماات اذا عمسناف عمتسيف

 اجرخ ىراصنالاريضح نب ديسا و ىراصنالارشب نبب دابعنا تباثنعةلسنب دامح انثدح لاق دوادوبا جب اثدح 9“ ظ

 ظ ىتح هوضاعيديانيب راصاهتويىلاامجرالف «الظ ةلبل ىنعب س دن إيل يف لسوهيلع هللا ىلص فا لوسر عم ةالصلالا ْ

 ظ وب 'رضاهنم دحاو لك مم راصاقرغتي نادارا اذا

 ظ

"6 

 "5 ْ ظ انبرمبللا لوقي وعدن نارثكي ناك ملسو ةبلع هلل لص ىلا نا سنا نعتبا نع ةبعش انث دح لاقدوادوب 96 انث دحإلا

 .هعف ءهعضراو بول ناكل كن رك ذفةبعش لاق ,رانلا باذعانقو ةنسح ٍةرخ رخ .الاىفو ةنسح انن لايف اننا



 كلام ني سنا نع ينانبلا تباث

1١ 

 »« اىنع ”ايضر

 *< يللابطلا دوا هادم ني نياق راجل كلش د

 | نيب 0 ا وةيلطوب ا ىفاوك لاق سنا نعوداتقن 2 ناطبتلانارمتا دح لاق 0 يا دحإل ء.او

 / م« هنع تلق ان رهظا ا

 ْ ظ هابحا نم يح يلبع اعدفارهشت نق لس وهيلع هنا لص ىنلانا سنا نع ةداثق نعماشه انثدجح لاق دواد وباوجيات دحو 00

 ١ ١ امءاق لجرلاب رش. ناىبن سو هيلع هللا لص يبلانا سنا نع 00 ممسفب دل تاجرا د ابن دج - «.اب

 ا ا حطم ؤر امس لم هيجي جل وقياسنا تعمس لاق ة داق نع ةبعش انتدح لاقدوادوبا يياثدحال ؟ءامل

 ّط

 900 وا كلذ نعنيبتنيل ل ل 1

 6 هنعمل ىضر كلام نب سنا نع ينانبلا تبث ظ

 ئ ظ 9 ىكصلال وسر بتكر ناك الج رنا سنا نعت اث نعةلسنب داما دحلاقدوادوبا مث دح لاق سنوي «اثدح

 | ةرقبلاأ رقدقناكو ا رصب هيمي تك ايلعاعيمسناكا ذافايلعاعيمم بتك ا ريصي اعيمس هيلع لمااذا ناكقرإسو هيلع
 || نفدفتافلاقدم نعت ئشام.بعك ١تنكامنا لاقو لجرلارصنتف لاقاريغك اذ ارق أرق دقفاه أرق نمناكو نا رمت او

 ١ م ضرالا ربظ ىلعا ذوبنمهتيأراثاف ةحلطوبا لاق سنا لاقهتظمفاذ نفد ثضرالا هتظفلذ

 | ١ جرخيلسو هيلعلا لصدللا وسر ناكلاق سنا نعش دحياتباث تمعسلاقو رمعنببةحلط انثدح لاقدوادوبا وي انثدبح 9“ |( .
 ْ م اناهنيال وان يمًايالف نينمكر لصن نحنو برغملابى دون دق وانبلع |

 ِ ملسوهيلعهللا ىلصْمالوسرهيلعج و زتيذلا ناك لاق سنا نعتباث نعةيطعنب حلا انثدح ل اق دوادوبا 6 ابث دحإلل || . مب

 ظ » مارد# رشعهنيث ائيش ةلسما
 ٍ لثم ىتما لثم لاقملس و هيلعهللا ىلص لانا سنا نعت ببث انث دح لاقخيالا حي نبدابحانث دح لاق دوادوبا عانت دحإلل +.

 ' ه هرخ !ماريخلواىرديال رطملا

 | لجو زعهئار وصاللاق لسوهيلع ذا لصف لوسردا سنا نعتبثن :,ءةلسنب داما: دحلاقدوادوبا 6 ان دحو ظ "00

 » كلاتيال_قاخدنا لعفوجا هار . رالف هيلارظني هب فيطي سيلب لم هكرتينا ءاشامهكرت رت مدا

 « سانلامجشاملاسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكل اق سنا نعتباث نعديز نب دامحانثدح لاقدوادوبا امان دح * ما

 رئابكلال هال ةءافشلا لاق لسوهيلع هلل لص يلا نع سنا نعتبباث نعنامعوب مكس انئدح لاقدوادوبا وب انادج الإ | |؟١؟+

- 54 
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 * ىتما ديلا

 اناالا نحنامو لسوهبلعلا ص هللا لوسرانيلع ل خد لاق سنا نع تب اث نع ةريغملا نب ناملساثث دح لاق دوادوبا *« انثدح 3٠١1|



 5# د6 ىسلابطلا دواد يبا دش ا رجلا

 تسليفال وقيمالسلا لعن ركنرت اناس تالولا د1 نياساياخ |[
 كاع 5 ىسيع نوت 00 هاد هلوسرو تادبع ىسيعا ونا نكلو باصاىتلاهتئيطخ محل ركَذي وك انها

 ' نذكيف بر ىلع نذًاتساف قلطناف ىنوتايف رخ أتاموهينذ نم مدقتامدل فا رفغادبعملسو هيلع للا للصادماوتنا نكلو ك١ آنه

 ا اوهطعت لسو ع مس لقومف رالاقي مثينعديزا ”اشامىنعدبف ادجاس تعقويبرتي اراذاقهيلعيل
 | لاقيفىتعدي نامل ءاشامىن :ءادع انجاسل كيتو قرا اذاف عجر !مئةنجلا علخدافا ناعتلا دعي مفشا مث ماو دلعيدم

 ا راذاف مجرامث نجلا مهلخدافادح ىلدحين غشا 2 سي يا

 دمأ> ر دمجحاف عفشت عفشا وهطعت لسو عم لقودم عفرا لاقي مث ل ا ءاشأم ينعديف ادحاس هلت عقوىبر |

 | «دولخلا يلعب جود ان ارقلاهسبح نمالارانلا ف قبامبراي لوقاف عجرا ىتح ةنبلا اخ دافادح ىل ديف غشا ئاهينملمب
 نر ولا ولظبال لجوزع للا نا لاق ملسوهيلع نا لص يبنلانا سنان عة داتق نءنارمعانم دح لاقدوادوبا كانث دحإإ

| 
| 

 م هةنسحدأ و وللا ةرخ الا يفاهب ىرجيواين دلايف نزلا طبايتسا

ِ 

 كالا |

 رادقمةنجلا ايف نموملا ىلععي لاق لسو هيلع هللا ى ص هنالوسرنا سنا نع ةداتق نعزا رمعانث دحلاق دوادوب جانت دح# ١

 ه ةئاغ وق طس لان كلذ طبر الوسوف هلا لا

 اما ءالخا ةثال الثناسنا لكل سو هيعمل لصءللا لوسر لاق لاق سنا نعةدانق نعنارمتانثدح لاقدوادوبا مج انث دحب غي

 ! كتكرت كلل بابتِقااذانكسمانا لوقبف ليل اماودلام كلل ذسف كلوني: كنا انز كلف كلاب لوف ةلياخ

 نوهال تنك نا لوقيفهلمعكلذف تجرخ ثيحو تلخ د ثيح كعمانا لوف ليلخاماو همشحو لها كانتا
 إ
ُ 

 | م« كيلعلاقوا ىلعةثالثلا

 ءلوأا سن | نع ةداتق نع ةناوع يبا نعءوو» ةري ره يبا نع نسل يبا نب ديعس نع ةداتق نعنارمع اش دح لاقدوا دوبا ياش دح قع

 0 رج مياه عقوذ لبج لاو أهلف ءامسلامهتباصافمهيلهالنوداثرب . ملبقناكن عفةلالث جرخ لاق سو. لعمل ىل [دىنلانع |

 ع نامعهللامث دحالاقف 00 نا اوع دافدللالا ماك لعيالورجمل |عقودقنورترثالا ىنعدق ضعبل مهضعب لاقف

1 

 يم 17 واظم < اى نماظقيتس ىتحائاق تش ناعاناه واهتتتاا ذافا هانا ينال بلح اتدكفادلا وىلناكهناملعت تنك

 لاقانع جرف انة ف هاجر كلذ تامفامنا ملعت تنك اذافاب رئاظقيتسا اذافاعساو ر يناهتسورو دينا ظ

 ١ العجاهل تاعج ىتحامسفت نم ىننكمتناتباف ىنبجن 5 ىما تناكاهناملعل تنك نا مبللارخ الا لاقو لاق رجالات اثلازف

 جرفف كنمحر ءاجرو كباذع ةبشخ كلذ تلمف اماملعت تنك ناف اهاعجواب الل ترف واهتذضخا الف

 | هتيطعا لنيل ناك الف لمتفامويإ ىللمعنا ريجا ترجاتسايفاءلعت تنك نا ممللا ثلاثلا لاقورخالا ثلث لازفانغ

 كلهلكاذهذخ تاقف» رجا بلطي ىنانامثلاملا لكن م راصىتح هيلع ترفوو هرجا تذخاف ذخاي مو طفحف هرجا

 ثلا لازفلاق انعج رفف كباذع ةيشخو كتتنمجر ءاجر كلذ تاعفافا ملعت تنك نافهرجاالاهتبطعا ام تئشولو

 ١

. 
 هنرثاتياوجرخورخالا |



 ب

5 
 قدا وقيالجر عمسف ىلصب ناك سو هب هبلع للا لص منال وسر نا سنا نع ةداتق نعماهانث دح لاق دوادوبا ديان دح# |

 ظ »« ىدبعلاقاكأه وبتك !لاقفاهنوبتكي فيكم هيراولأس مهناالا اهوبتكاىلاعتو ك رابت لاف |

- 

4 

 -و

 | مدااينولوقيفءالسلاهيلعمد !نون أفا ذهاتناكم ن هانح ري ىتح لجو ز ءاكراىل اال: ياةعمإ ى نولوفيف كلذلنومييف

 مهل ركذي وكانه ت تسلوفا لوقف مالسلاهياعنجرلا بخ مها ريااونثا نكلو باصا ىلا هنئيطخ لك ذي وان

 ا اسمو ا 0 1

 | ماكنت نازعو هيلعشا لص ىنلارج زلاق سنا نع ٌةداتق نع ءماشهات لي لاقدوا دوب اوي ادح ِ*

 يقال لاتقل تح موتا مزأف 6 ذك ةلك ل ئاغلا كيا لاقهتالصىنقالف هفاكرابماظا ريثك ادمع

 د الص !لوسر مطرمافاهووتجاف ةنيدملا اوم دقةني رع نماسان نا سنا نعةداتف نعماشهأ: دح لاق دوا دوبا د 8 لح 3

 لّسراف لبالااوق 0 ىتح د اهلاوباو يدق 0 صعاو وأ حتا

3 

 هيلع السلا تام بم 1 00 اعو ةداتق ٠ نعةيبعشأ 3 دح لاقدو أدو 7 5 0
2> 

 تناك اذا ينف ققفوتو ىلاريخ ةايلان ا ملا لعلوم اقدب الن اك نافدهب ل 3 نا رمل توم نمو 1! نينعي اللات ملسو

 | هنميشيومد !نباربكي لسو هيلع 1 نأ لص نا لوسر لاق كاف نك 0 نع ةداتق ٠ 220 وادوبأ 0 وا

 ظ ملا لوط مو لاما لي صرح نان
 « ةكريروجلا ناؤاورخصست لاقل سوهيلع شاى اص هلال وسرنا سنا نعةداتق نعةناوعوبا انّثدحلأق دوادوبا 6 انث دح و

 | كبذوم ايفا رهلل لوقين اك لسوهيلعللا لص نا لوسرنا سنا نع ةداتق ىع ةملسنب داج اثنذح ا

 د 8 - . هانا 0 ادد نش يلو قربا ل تالاعو ْ « ىمسالل ءاعد لأق قد ال |مع 2 ٠2ه

 . نم كبذوعاينامهالا لوقيناك مسوهيلع 1 هلا ليس هللا ل لوسرنا سمان ع ةداتق نعدامح اة دح لاق دوادوبا ع اندح#

 ْ » ماسالا ىبس وءاذجلاو نونجلاو صربلا

 / لسوهبلع هلا ىلصشال أوضرملا نطر هيف عانق ملسما ىننتعي لاق سنا نعّذأ 5 نعم ماها اثدحلاقدوادوبا 6 اًندخ 22

 | » هيبتشي هنا ملعيلجرلك | ةيبلا لك ثدجاوزالا اهب ثعبيف ةضبق ةضبف ضبفقي مو هيلع هللا ليصّنالوسر لم
 ةماعلا عزي نوتمؤملا عملي لسو هيلع هللا للص هنا الوسر ل |اق لاق سنا نع ةداتقن نعماشهانت دحل |اقدوادويا * انلدح ع

 أ

 ظ لوقيفاذهانناكم نماني ري ىتحاانبر ىلاانل مفشاىشثلكمامسا كلعو هتككالم كلل دجساوم ديب هللاكقاخ سانلا وبا تنا
 تسل ىف لوّمفا ون نوتانف ض رالاىلاهلئادثعب لوسر لو! احوناوتا نكلوباصا ىلا هتمثبطخ ممل كذب وكانه تسلا

 اياطخ )30



 يك 96 ىسلايطلا دواديبا دنسم نم نماثلا ءزجلا 36

 ا و قو ابار ترا ىلا مممةيراج تذخاةأ مانا ىننا نع ةداتقن عماهاثدح لاقدوادوا جاثدحإا

 منم رجح ناياوس ارض رف لسوهيلعط الس ينال كلذ فذ 'ييتتتار

 «هلقزرابف هلك رايوةدلووهلامرتكا ا

 ١ ؟,م0 | مهللا لاقاسنا ىنمتدلعلل عدا لا لوسراي ملسما تلاق لوقياسنا تعمس لاق ةداتق نع ةبعش دانثدح لاق دوادوبا *«اث دح #

 او ههأ| ةئيطخ رجلا يف قازبلالاقملسو هيلع هلا ىلص يبلانا سنا نع ةداتق نع ةبعشات دج.لاق دوادوب| ؛ انثدح |
 ا

 «اهنف داتواتكا 0

 هناك نا دولعر ظ

 هنم نوبعمإ اولعؤلري رح بوش ىتاملسو هيلع ناىلصيبنلانا سا نع ةداتق نع ةيعشات دح لاق دوادوبا انثدح |

 اذه نمريخولاذه نمنيلاةنجلا ىف ذاعمنب دعس دانم ضعبل لاقوا ليدنم سو هيلع لا لص يتلا لاقف ظ

 لعجو ةيفص قتعا سو هيلع هل هللا ]صال وسزنا سنا نع ةدانق نع ةناوعوبا ان ا دوا دوبا خي اث دحوم

 *ايقادصابقتغ
 2ك ارا ةنجلا ىفاناانمب لهو هلع هللا لصاشلا لوسر لاق لاق سنانع ةداتق نعماهانث دحلاق دوادوبا يي اندح 8#

 ب رفذا كسم هبارتاذافىدي تلخ داف كبر كاطعا يزإارثوكلا اذه لاقاذهام ليربجاي تاقفارهن

 ىضوح ىتيحان نيبأم لاقوسو هيلع# ا لصهّلال وسرنا سنان ِء ةداتق نعمأ ثهانت دح لاق دوادوبا يات دح ع

 ه ناعو ةنيدملانيباكوا ةنيدملاو هاعنصنيباك

 + له اكلاو.

 ىذلاوفدووتلاو عوكرلا اوال ملسو هيلع ا ىلصدفا ل وسر نا سنا نعةداتق نعماشهانث دحلاق دوادوبا جم انثدح ع

 همتدجتو تعكر اماذا ىربظدعب نم اراليناهدب ىسفت

 !ليفارلتن سارع ءاشملايف ملسو هيلع ّن الصبا انرظن لاق سنا نع ةداتق نع ةرقانثدح لاقدوادوب دب انادحإ#

 ه* هد يف ةضؤ نم هتاخ صيب وىل ما رظنا يناك انب ىلصف جرخمث

 * مام يفةالص سانل افخا نم نمل سوهيلع ما لص الوتس لاقسنا نعةداتف نعماشهانت دح لاقدوا دوب اوجيانث دحو

 لاقو اسرغسرغل لمن املاق لسوهيلع هللا لص يبنلا نأ سنا نعةداتق نع ةناوعوب انت دح لاقدوادوب | خجيانثدح و

 ه ةقدصةلناكالا ريطواناسنا وا ةيعب هنم لكابفاعرز عدزي واالخنواة ما
 ظ
 ظ

 «4ق دصلا رمت ن«نوكتناةفاذمالا اهلك ١ نم

 0 ا 3 0 1 ع 0 ها -. 5 ْ

 ١ ىلعوعدياربش تنقملسو هيلع هللا لص يبنلا نا سنا نع ةداتق "رع ةبعشاتنتد حلاق دوادوبا 6 انث دج 8 |

نلا نا سنا نع ةداتق نءعمزا>نبري رجات دحلاق دوا 2 وبا ادق د د ْ
 ا نيعدخالا ينم« ناك لسوهيلغ للا لص عو

- 

 ا يعني د ا ىراليفا ملسو هيلعّلا لضّْا ل وسر لاق لاق سنا نعةداتق نعةلسنب داماثدح لاقدو ادوبا وجا دحولل

 لي

١ 

 ليلا

1 

5 

 ١ووء|

5 

 لكحل

 اووالا

 اىحدأ

15154 



 0 ا ا
 « ري رح ص يق هيلع تيأ ر دقاهالكف سنا لاق ري رمل صيق يف ضا

 هب رىجاني لاف هتالص يفناكاذ اكدحان نالاق |سوهيلع لصىبلانا سنا نعةدائق نعةبعشا:ت دح لاقدوا دوبا 6 ة«اثدح# | اةا/لع
 رت

 ظ ايل همدق تحن وهراسإ نع نك وهنيمي نعالوهيدل نوب نربي الف ْ

 ظ لاق كلذ 1 معن لاق هنءهتعمم تنادل تلق لاق سنا نع ةداتقانربخا لاق ةبعشاتت دحلأق دوادوبا يي اثدح د ظ | ةابو

 ظ © نيملاثلا بر هه دج نو تفتسا نا غعّقلخ ورع فلخ وركب ىبافلخو س ودلع الملا رن كن معلا

 َكِلْذَتي اراطقءابدلا بي ناك لسوهيلعُد ا لصدملا لوسر ناسا نعءةداتقات ةبعشاتت دهب لاقد وادوباومي اثدح 3 او واد

 عفي دي نيب هعضا تلعج

 نطسينالو ةوجحلايفاول دتغا لاق ملسو هيلعألا سهلا لوسر نا سنا نع ةدانق نع ةبعشاث دح لاقدوادوبا كاتدحإلا ا

 « بلكلا طاسيناهيعارذ © دحا

 ءاوئنزو لعراصنالا نمة أما جوزت فوع نب نمرلادبعنا سنانع ةدائق نع ةبعشانتدح لاقدوادوبادجي انثدح 2 | |

 ٍ )١(« كل ذزاجاق يهذ نم

 1 اشرف لو بلع لص لور بكر فةنيدلاب عزف ناك لاق سن امث دح لاق ةدانق نعةبعشاش دح لاقدوادوبا اكان دح# 08

 : هارت هاندجوناو خزف نمناكنا سو هيلع هلا لصررلا لوسر لاقف بودنمهل لاقي ةحلط يبال

 ش قيتاك ةغاتنلاوانا تحب لاق سو هيلع أ ص يبلانا نااعمب حايللا يناوةداتق نع ةبعشاتدح لاقدوادوبايجاث دو اة

 « ىرخالا ىلع اهادحا ل مض اف ةداتقداز 3

 لانا ولان ةثذب قوش لحر ىلع ونا لسو هيل لا لص ىلا نااسنا مسةداتق نعةبعش انثدح لاقدوادوبا وي ان دحؤ | الوحل

 5 ا ولاقةندباهنالاقاهيكرا لاقةئدب هنا

 ةيوست اذ ؟ةوفص اووسملسو هياعالا لص هلال وسر لاق سنا لاق لاقةداتق نع ةبعشانث دم لاقدوادوبا جئانثدح > ل اش
 « ةالصإا مات نم فصلا

 ايداومد ”؟نبالناكرل ملسوهيلععلا لصدللا ل وسر لاق ل وةياسنا تعمس لاقةداتق نعةبعشاث دح لاقدوادوبا اكانث 0 ١م

 لاق بات نم لع نا بوتيو بارتلاالا مد 'نبا فوج المي الو انلاثهبلا ىغتب ال ايناث هلناكولواينثميلاىننبال لام نم
 ه هلوقيز اكواهيلع ل زناىشىرداالفسلا

 || هرمكتدعال سود ا لص طا لوسر نمهتعمس ائيدح لاق ىننا نع ةدانق نا تاادع لاراب كاد 5-5
 رع را وملعلا عفريناةعاسلا طار ثا نمنا لوقي هتعمسيدعب ملسو هيلع هللا ى اصدللا لوسر نم هعمس دخا

 «دحاولا يقلا ةأ ما نيسخخيفنوكيىتح هاسنلارثكب و لاجرلا لقب وأ زامظيو
 لاقف ءارح لعا وناك نائعورم وركبأباو ملسو هيلع هل هللا ىلص ىبنلا نا سنا نعةداتق نعنارمهاشت دح لاف دوادوبا اثدحإلا ١

 هديهشوا قبدصو اينبكيطعافافتبثالسوهيلعلا لسنا لوسر

 ١١ ملسو هيلع هللالبص هللال وسر ظفلانه طقس هلعل (1)

 اوم



 و 6 ىلابطلا دوا د ىلا دنسم نم نيأثل ءرجلا 9

 . ٠ 5 17 هد لل 5 رمقلا ىشنا لاق سنا نع ةداتق نع ةبعشاتت دح لاق دوادوبا >© «اثدح و« 1

 0 ىننلانا سنا نع داتقن ,ءماشه لاق و ةدأتق انث دحةبعش لاق يف وتس دلا ماشه وةبعشاتث دح لاق دوادؤبا'6 محا ْ

 1 يل امك لات لاننا انو لا لوطا لق لافلا ىنبجحمي وةريطال وى رو دعال لاقراسو هيلع هللا ىلص ا

 د .١ذهلاقا ذهاملاقف م هلل يا مللسو هبيلع هنا لص يبنلا نا سنان نع ةدانقان أذ! لاق ةبعش انثدح لاق دوادوبا *« اثدح#

 « ةقدصاهلعوةيدهانل وهل اق ةري رب ىلعهب قدصت“ىث ١

 10 يدخل + .<١ هتمار ذنا دق والا يبن نماءلاق ملسوهيلع نا ىل ص يلا نا سنا نع ة داتق نع ةبعش انت دح لاق دوادوبا * اث دحوم

 لسع ع 3 : ١
 © نم وم لكم ١ نكي رفأك هينيعنين تيتكم ووعاب سل لات وكام فاناو روعاتناوألا تاذكلا

 مه. ىلا بحي ناريخ ادنعولدبع نماملاق ملسو هيلع ما لص يبنلان اننا نع داتق نع ةبعشاش دحلاقدوادوبأ#ي نتدخل |
 ظ « ةدابشلا ]ضف نمى رياأ تارمرشعلتقف عجر هناول دو هناف ديشلاالااين دلاىلا عج رينا 1

 ١و6 هلاالوا كش دب تام ع نمهنا عا ذاعل لاق مل سوهيلع هللا لصوبلانا نينا: نع ةداتق نعةيعشانثدح لاق دوادوب اوان حو

 « ةنجلا لخد نال وسر يناوهلاالا |

 /ه.د|' نءرانلانم جرخي لاق لسو هيلع هم ىلصيبنلانا سنا نع ةداتق نع ماشهو ةبعش امث دحلاق دوادوبا دب امث دح لمن |
 ةربن ربامريخلا ع نمهبلقيفناك و تاالادل اللاقد مرانلا : رءجرخيو ةريعشن زيام ريخلا نمهباق يفناكو ناالاهل!الزاق

  ةرد ةبعشلاقو ةرذنزيامماشهلاقريملا_:ر ههبأق يف 36 تاالدلأال لاق نم رانلا نم 5-58 ١

 هلأ ديعىنمبرقتنال جو زع دال وثللاق ملسو هيلع 0 يبلانا سنا نعم داتق نع ةبعش اثدح لاقدوادوبا يات دح

 م اعابهنمتب رقلاعار ذىنمبرقّتِنا واعارذ هنم تبرقتاربش ١

 اة كك مسلاو نين رقا ند « يلع ن كم 0 ماسوهيلع ا هللا ىل ام يبلانا سا ءةداتق ٠ نعماشهو ةبعشانل دح ل5دوادوبا جيان دحال#

 # ةيمدق [ع اهحافصاعضاو هبي اردعقلا لا |

 مود وأ هللا لوسرايملس و مل ١ للص ىنلللا لاق راصن الا نمالجرن اسنان :رع ةداتق نعةبعش اندح لاق د دوادوبا مي انثدح ع

 ه ضوملا ىلع ىفوةلتىتحا وربصاف ةرثاي دعب نو رتسكنا لاف يبا .عثسن [وانالذ تانعتسا ||

 ١/٠3 لاعتلا ودي رجلاب رجلا ىف !سوهيلعهللا لص هللا حتر دلج لأق سنا نع ةدأتف نءماشه ان دح لاقدوادوبا ماش دحع | ْ

 ىرأ فوعنب نم رلا دبع لاقف -- ريع يفن ورتاملاةىرقلاون دملا نم سانااد رو ورم ناك الف نيعب راركبوباذلجو.|

 ا
 غطا

 « نينا رمع دلخ دو دحلاْ ف خاك لحنا

ملسو هي لع هلا لص بنلا باوسا لاقل اق سا نعةبعشانت دح لافدوا دوبأ 3: أ له 3 ظ ١
 ا!هرا/بإ: بن احكلالها نادللا لوسراب ا 

 ٠ ؟باعواولوف لاقمهيلع د رن فيكقا:ءاعنولسب |[
0 

 ١١1 «رب رحلا صيمت ىف ريب زااو فوع 5 - ن#ر اادبعا صخر لاق سنان 05 ا داتق نع ةبعشانت دح لاف دوادو 5 4 اندحإ# | 7

: 
0 2 

 5 لمعلا اسو هيلعهللا لص هللا لوسر ىلاايكشري مد رااو نمر ادبعنا نأ ,عةذاتق ٠ نعماه انأدحل 1 دوادويأ تدهس

 ك0 7



 6 يبلابطلا دوا د يبا دنسم نم نمانلا ءرجلا 552

 رافغلوقي سو هبلع نا ىلصدنا لوسر تعمل سااخاايكرشباالا لاقرلسا نءلجر لاقف تنانمم لاقف لجرهاتافر ,عنبأ |

 # هنأ نااهمملاس اس اوال شارغغ ظ

 | الا يتريعب د لج مثوزاتسبلا يفرم نبال نبا ءانكلاقرذملاَنب مصاع نعةلسنيداجحانث دح لاقدوادوبا 6 انث دح ول

و هيلع مأ] 0 ىلا نعىباىنتدح لاف اذه لعفتا تاقفدنمًاضوتف |
 ىنهسجنبإ نيتلقردقءاملا ناك اذا لاقملس

 ا

 وم معزوم فاد ع نيدي زنيدحم نب «؛مصأع ن :عىرملا انث دح لاقدوادوبا كانت دح 0: 9

 ىنت دك ىرمعلا لاق مأقافن :اذهدمنانكر مع نبالاق كلذريغا: ل تانج رخاذا* ىشب م دب نيب مكتفانيط الا لعلخدنلانا ظ

 هل سو هيلعللا ىلص ثا ل وسردبع مءاقافناذهدمن انكلاقرمعنباناى رخا

 لوقيملسو هيلع 1 لصد ملا لوسر تعمس.لا اانرمعنب | :رعايا ب قطا ولاد دوب ا وي ات دحؤلل

 * نالجر سانلا ىف يقبام شيرقيفرمالاذد لازيالا

 5 ب |ثالث رجلا يفتلز :ل وعي رمع نبا تعم لاقي رصملا ةب وت يبا نعد يبا نب , دما دحلاقدوا 0 ظ

 لجو زع هتالاقاك اهب عفتتنانعد هن لوسو ايلبقف رم تمرح ليقف ةيالارسبملا و رجلا نعكنولثسي لون *ى ظ

 ةالصلاٍترئاب.ر_كالاناذلالوسرايالاولاف تم رح ليقف« ىراكستلاو ةولصلااوب رقتالةيالاءذهتلز 0

 تقدفولاقرمحلا تمرح سو هيلع لص هللا لوسر لاف هي الارسيملاورجلااهت اونم !نيذلاا ها !تازاممهتعت كف

 لجرلا ىلا اوهتنافمهعمالا تاع ملعاالو رمعو ركبوباو ملسوهيلعهللا صيبا ماقفاياور واماشلا زم ةيوارلجرل |

 5و١

 اوه

03 5 5 5 20 ١٠. 

 رمان «عل هللانا موال للا ىلسالوسرلأق اهعيبن الفاو الوسراي لاقفاوةشن هثنانعلخ لسوهيلعو الصدنال لوسرلاقف رد

 ِح
 نملواهلماح نملواهيقاس نعلواهري دم نعلواهلكوم نعلواهرصاعنعلو اهبراش نعلوأبسراغ نعلو ص ١.. «ايعياب نعاواهنةلك

  0برهة١ يذلا كلوقام !لجرا لاقهنا رمعنبا نع سه وهنب ب هللادبع نب نامع نعنابي# ؛وةنا وعوبااث دح لاقدواد دوب و اثدحإلم ا(
6 

لوسر ءإبرضف ملسو هيلعهللا لصهللا لوسرةنباب لغش هنافاردبنائعدجشا هنع نأ ضال داو
 اماوهمهسب سو هيلع نا لص ملا 

 ةعببلا تناكوهثمبل نع نمهسفت ف قثواناكادحا ناولو ةكم لها ىلاهثعب ملس وهِيلع هنا لصهللا لوسرنافزاوضرلا ظ م 5 ّح

  6 3قتلا موي هيلوتاماو ى رخالا لع هيدي ىدحاب برضفناهمل "ذه ىديملسو هيلع ها لص نال وسر لاقف ئاغناعو ظ

 كعب اذهب بهذاهنعافعدقلجوزعئانادبشافناممجلا || جت ع ٠
| - 

  ْ 37هنع هللا ير اصن الا كلام نب سنا دنسا ام
 ع ىضر 4 نس 2 2# أ 3 دهب

  9» ْ 3هنع هللا ىضر ةداتق هنع ىور ام #

 ظ ا
 لا ٍلص ىلا ن!ثدحي كلامنب سناتعم“ لاقةداتف ين ربخا لاق ةبعش اثدح لافقدوادوبا ثدح لاق سنوي 6 اثدح ا

 لجرلاف ذقينا وارهاوسامهيلا بحاهلوسرو انكي نرءنامالاة و الح نيبدجو هيف نك نم ثالثرلاقراسوهيلع
 امعدحا شا يف لاقوا لالا هبحيالدبعلالجرلابحيناو هنم هللا هذقتاذا دعب رغكلا ىلا عجرينانمءيلا بح ارانلايف
 م دوا ماو ف ١



 كك + مد اك يسلابطلا دواد ىبا دنسم نم نماذلا 0 ٠

 اا ام ,ءرمج نبا 0 1 ةقيللب ديالو

 او4وها سو هيلع نا لص هللا ل وسر نعش دحي نسحلا نع يبعشلا ىلذ لاق لاة ىربنعلاة بوت نع ةبعشاتت دح لاق دوادوبا 6انثدح

 ْ ١ ناكلاق هناوا دحاوأثي ؛دحالا سو هيلع هللا ٍلصيبنلان رع ثدح هتعمسام اذكو اذك ةنب دملاب رمج نبات سلاح دق ا ١

5 

 هللا لوسر لاقف_بض هنافاوذ 0 هحاوزا 0 قارا تلاقف محلبا اوتاف هبا 1 سأل يف ماسو هيلع هللا لص نأ | لوسر

 عيب سابإل هنافاولكلاقوالالج هلاف هواك لو هلع هللا! صا ٍ

 ١45 || ةالص نع ىفراخارمع نب ال لجر لاق لاق لجتلا قروم تعمم لاق ىرب:علاةبوت نعةبعش انث دج لاقدو!دوبا +6 انث ذح 0
 ل
 »هلاخاال لاقإ !سوهيلعدللا ل لص ىبنلااهالصفلاقال لاقركب وبااهال صف لاقال لاةرمعاهالصف لاقال لاق امياصنا تلا

 ١5 ا/ 8 لصْلاقر ه-عْن نبا ٠ نعت دحي صاع ن؛ صفح تع #4 لاق نحر ادعو 3 رعذبعس اثدح لاقدوادوبا *اثدح

 0 0 اوني رىنيملسوه4بلع هنا ىلص 2 لوسر لص لاقونيتمكر َّ ىع لسوهبلعم 1 لما لوس

 نحل 1 ني اتامع نأ نيتك ناعع /
 لندكملا | تنا ني لاق هراز ارح ةكمبالجر ىأ ارورهعن س ؟تديض ل اان < 0 ىربخ ١لاقةبعش انث دح لاقدوادوبأ 8 مه 3 ا

 قا لسوهيلعهللا ىلص هلل لوسر تعمسىفاف ك راؤا مقل 00 اهل لاقفر مغ نباهفر ف ثري 550-

 ا

 ةمايقلا موي هيلارظني ال لجوزع همانافةليخلاالا كاذب دا هرازارج نملوقي نيتاه |
 ذ؟غ؟|| لالا راتب تاديع اناس ةواقرلا 4 111 7 |

 . بزل نخر يلع رودي زن
 16 | | لجرماقفر 20 ادعاق تاكل وقيبيصخلااباتعمسلاةةهلط نب لي ةءّنع ةبعشانت دح لاةدوادوبا انا 0 ا

 | يتدعقا تنك امرمعنب !لاقفدعقتناكيلعام دعقتناكيلعامل ول لجرلا ل مخل هيف دعقي نا رمعنب ١ ىبافهدهةم نع ظ
 ا
 | هاتف هيفدعقي نادارافهسلجم نم لجرهلماقف لجر ءاجو سو اع هنا لص يبنلا تعمسامدعب كريغ سلتمالو كاما

 هكلذ نع !سوأهيلع هللا لص لا لوسر

 اى حام تااقف هنتاة رمان املسوهيلعهللا لص يبنلا نعرمع نب | نع ءاطع نع ثيل نعري دن انيينل ل هوت

 ا رجالا هلناكك لذ تلعف ناف هنذابالاا يش هتبب ره ىطعل الو بتقربظ ىلع تناك ناواهسنن هعنمتال لاف هن سما لغجوزلا

 ' ةكئالمةكلالملاهتنعات اعف ناف هنذلبالا هتبب نم جرختالن اورجوت لو تتاتلمفناف هنذابالااغوطت موصتالورزول اهيلعو

 ماماظ ناك ناو لاقاماظناكناو لبق مجرل وا بؤت ىتحةمجرلا هكئالمونضعلا |

 | 6؟ 2 فادبعناثدح هانم نب مكحلا ناثدح مالسابا ناريك ىبانب ىبجحي نعمأشه انثدحلاق دوادوبا ؛ انن دح #3 ظ

 , تامدبجلامهع دونعماوقا ثيل هربنمداوعا ىلع لوقي ملسو هيلعاا لص نا لو سر اعمسا بناة دح سابعنب هللادبعو
 | م نيلفاغلا نم نجتكيل ثوبي ولق ىلع نمخماوا |

 ظ

 اف 0 لاقديعسيبا ىنربخا لاق صاعلانب دّيعسدلو نم ىشرقلا ديعسنب قاما انث دح لاقدوا دوبا ؛ انث دح



 ل ل
 لكل“

0 

6 

 ط ىبلايطلا دوا 7 نم تياتطط احا د 7: 0

 000 ا ا ا ّ_ض

 يالا 000 3

8 1 

 ز ْ
 200 0 ليرالا ب احا

 هللا لوسر لاق لاق رجع نب !نعيلذهلاذئاعنيرشبو هللادبعنبر ,كحب نعةدانق نعماه هللا او عنو ال

 ا
 ْ نا ىلصوبلاع .تيلك لاق رم عنب ! نعش دح لضفلااب ا تعم ب لاق بابخ نب سنوي 111100 08

 م هدييف ةثامدعل دعاناسناناولف ميحرلاباوتلا تنأ كنا يل: عن كيلا بوتاوك رفع يوتا

1 
 ْ ا اييضومل افرع من لاق انتغابال هرسفو كلب انريخا ةيعوالا نم ملسو هيلعهّللا لص نا لوسرهنع ْ

 أ « .ةيقسالا يف ذبتني نارءاود )ان جيستتو ارقن ر تدخلا لص'يهوريقنلا نعي منو عرقلاوهو ءاءدلا ن عىهنو ريقماوهو

 : أ كلأسا امارمعنبالتلقل وةبنارجت لها نم الجر تعمسلاق احس ينا نعةبعشابتدح لاقدوادوبا ا انث دح اي ||

جر لخن يفملسا الج رنافلبتلايفملسا اامالاةفر نا فرع 1 نعول لا ينملسلانءنينثثا نع ا
 أ مالاكلن لمي ملف ل

 لب - ىتحلختلايف ماسلا نعىهن مث بلع درفهرماف هلام لكي لاقف اسوهيلع نا لص ىبنلل كلذركذف

 ف هب رهف ارم وابيب زتيرشافلا ارم برشا ىناهللا لوسراب لاف ناركسل- جربى لسوهيلع ا ىلص ىلا نافرقلاو

 « اطلخ نا اهنعىهن ودحلا

 هلع نأ للص يبلانا رمعنب نع ب سملانب دعس نع يقاببشلا: نولاجلا دبع نعةف ا دج |اقدو ادوبا عانث دح 2

 ىهناج ان ريما رمعن بالك لق لوقيناذاز تعمسلاقور منيو ل تارا هلاقةيعت انندج لاقدو دوب اوي اهنا عوف 1 هروب
 -_ 2 أ

4 

 _كتكتبتبتبتبكبتكسس©سصضساصصس ل لللمللت0نر0 ا ا اا |

 ٠

 « "اقسلاىف يفهل ذيلنيناكإ بو

 قلط لجو نعرمع نبا تل أس لاق ريبج نب نينوي نذل نع ةينخ وبا ةينوقلم نب داما ثدح لاق دوادوبا ع 5 دحوإل

 | لاقفإسو هيلع لم ىنللكل دويكات هت أما قلط هناف رمع نبا فرعت لاقف ضئاح ىو هت أ ما

 زهعن تب ارامعن لاق ةقيلطلب كيلع تبسة -رمع نبال تاق لاف ريبج نب سنوي نع ة دانق نعغي دحين دامح لاقامعجاريل

 ءاقالط دعبال قمحمس او رمعنبا |

59 ضيفالاو ”ءاطع ٠ نعيروتلان ايفسانت حلاق دواد دوبأ 6 انثدح# |أ١ و4
 | ىليللا ىف ىتخ مع نبا يار لاق ايجي نبوي 

 | هللا لوسرتي ًاردقف مساناو شي رلسو هيلع هللا ىل لص ّمالوسر تي أر دّقف شم ةمانا لاقفكاذن رعدنل انف ةورملاواغضلا 1

 : ىعسي سو هيلع ن اىدص

 ةقبلطتلابدجت لاقف ضئاح ىوهت أما قلط ل جر نعّقعشلات اس لاقرباج نع نابيشاث دج لاقدوادوب | 8 اش دحإل هع

 اهنعىحني نا ىنعمب امهم ءاحب هباوص ىلإ ىد.هرثلاو إسم ميحص ىف اذك |وسن جذب ريقنلاريسفتيفو راع عمج يف(1)

 هنع هقلافعىفامنلانسحلا اا ف سلق واهرشق

 علا 0يااا دبا
 دتعتالو



 ض1 96 ىسلايطلا دواد يبا دن نم نم اثلا *زملا

 5 هان دلا نم ىاتناحي راهملسو هبلع هلا لصدللا لوسر 1

 ؟ه؟ م | كارا نمسا مبعاب ااي رمتنب التاق لاق م رج نب ديبع نع ىربقملا ديه س نع ى رمتلاانثدح لاقدوادوبا جم انثدح و
 7 ملستالكتيأ رو لاقاذامولاف كيل رفصت كني أر لاق بيجاعا وذ كناف تاه لاقابعنصي ادحارامل“ابشا ماصت ظ
 ةرغصلا نم ترك داماما رم لاف كتلحا ركب ىوتست ىتحلهتال كتي أر ويفاهلا و دو#سالا نينكرلاالا تييلا
 ملسو هيلعألا لص هللا لوسر عم تفط ىف نانكرلااماوت رفص نم'ىشب هتيل- سمي سو هيلع نا ىلا لوسد َتيأريئاف ظ

 + ةتلحار هبي وتسيىتح ليال [سوهيلع هللا لص هللا لوسر تي أرياف لالهالإاما واعر يغلتسيم رالف تييبلاب

 ١3 5 نبا لاقف رمعنبا ل أس قا رعلا لها نمالجر تعمس لاق طانحلا ملسم نع بن ذيبانبانث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح
 دعبةالصلانعو رابتلا عفت ريو سمشلا علطت ىتح ميصلا دعب ةالصلا_:رعملسو هيلع هللا لص هنا لوسر ىبن رم

 , سمشلا برغن ىتحرصعلا ||
 +٠٠7 سو هيلع ذالص هلل لوسر لاق لول رمعنبا تعمس لاق طانحلا لم نع سئ ذيب ناين دح لاق دوا دوبا ب انثددح

 » عدي وا مكتيىتح هيخا ةبطخ ىلع لج رلا بطخي ال و دابلرضاح عبيالو نابكرلا اوقلتال

 لة نا لصدللا لوسر ناكل اقرمعنب!نعقرابلا هللادبعنب لعنعريي زا ىلا نعةل”نبدامح اثدحلاقدوادوبا ان د |

 ى رفيف كل ًاساينا ملل! نيتي الا اذه انلرغم ىذلناحيبسلاقمن انالثر بك هنلحا ر بكرف ارفس دارا !ذاملسوهيلع

 يناتفلخا وان رفس ىفانبحصا ءبللا رفسلاانيلعنوه وضرالادعبانل وطا مهلا يضر و بحتام لمعلا نموىوقتلا وربلااذه ظ

 ه نودماحانبرلنوبئاتن وبث !لاق جراذا وانيلاها
 ١و": || ىلا نعةبعشداري رمع نبا نعشدحي نادبعنب ىلع تعمسلاق «اطعنب ىلعي نع ةبعش انثدح لاقدؤا دوب ايان دح لي ظ

 ظ «٠ ىنثمىتث راها وإلا ةالسلاة )وهل ق1
 36 مهنع ا ىضر رمح نب | نعراث دن ب راحم وه ظ

 ١ +م+أ نب ديعسناك امراث دنبب راح ىللاق لاق بئاسلانب ءاطعان ةناوعوباانث دح لاقدوادوباانثدح لاق سنوي 6 انثدح#

 , لاق سابعنباي أ رعقب نبا ب راحل اق ريثكلا ريخاوه لاق سابع نبا نع دحي ديعس ناكت لقرث وكلا يف لوي ريبج ظ

 | ةنجلايف رهنوهملسو هيلع نا لص هللالوسرانل لاق رثوكلا كاتيطعاان|تا زنا لاق رمع نب هم دبع انث دح برام
 8 قامو لسعلا نم لا همعطو كسملا نم احير بيطأهبرت ترتالاورادلااط فلك ره ومو

 ا ٠ جنا نماضاي دش

 1 سو هبلعهشا لص قال وسر ىهن ل وقي رسع نبأ عمس راث نب ب راح ىن ربحا لاق ةبعشا دح لاق دوادوبا ةجاثدح قع

 أ
ٌ 

 0 تفزللاو ءابدلا و رجلا نعيهناسو هيلع !ىلسص هللا لوسر تمم تن زملاومتنحلا و ءاب دلا نع
 0 0 ١ 0: - ا 0 , 0

 ردقلاةايلاوسقلا لسوهيلع ىا لص ها ل وسرانل لاقلاق رمع نبا نع براح نعىد وعسملاانتدح لاف دوادوبا هي اثدحإ#

 | ٠ ناضم رنم رخا والارشلايف |
 ك0 1460 هة1ة1ة1ة1ة1”“17ةنتن ل“

 و١

 00 اء



 كورس هللا لص ىنلالاقلاق رمعنب ربا نع ةلس يبا نع ة ةز>ن بدمج نعماه اثدح لاق وادوبا دك اث دح 0

 ظذدم

١514 

 اذزقة

 او

١|59١ 

 فنشت

06 

 لكلخيا

١ 

|! "5 

 لتي مرحلا نع لئسفرم نبا دنع نك لاق يعن يبا نبا نعبوقعي ىلا نب ذم نعةبعشأنل دح لاق دوادوبا ب انث دح وه دف

 ماسو هيلعللا لصْث!لوسر تعمسلاق رم نبأ نعةمصعنب هللا دبعن اولعيبا نعكي رش انثدحلاق دوادوبا اند

 6 ىسلابطلا دوا د ىبا دئسم نم نم انلا ءرجلا 6. و

 لآ ارحركسم لكو رخخ

 ظ «ءابدلاو تفرملاوريقنلا نعىجن لسوهيلع ا ىلص ىبنلان ارب اجورمعنب'نعرييزلا يبا نعروهز انثدح لاقدوادوبا هيانث دحإ

 | نب دام لاقهمتادي ز نب دام ثيدحو هني ريس نب ىنا نعةلسنب دامو دي ز نب داما دح لاق دوادوب وجي انتدح

 | نا لصدللال وسر ناك رمعنبا لاق ءارقلا| هيف لبطا رجلا ىتمكر نعيف ربخارمع نبال لق لاق نيريس نب سنااثديز

 أ ثيدحلاكلىرقتسا نادي رامذتل كنزا لاق كلئسا| ذه نع تسل ىنا تأف ةمكربرتوي و ىنشم ىنشم ليلا نم لصيلسو هيلع

 ١  هينذا نييناذالا ناك ن يتمكرلا ىلصيوةمكرب توي و ىنشم ىنشم ليلا نم ىلصب سو هيلع ىلص ههلا لو بر ناكى نعدن الو

 هد رعبو +ا ماسوهيلع نا ىلصنا لوسر لاق لوقي رمعني!تعمسلاق طباس نع رسجاتت دحلافدواد وباوميا ان دح#

 ه درابلا ماب كتاهوئنطاف نهج فو ع

 اهرحنا لاقفهثدبخيذيالجر رمعنباى ار لاق ريبج يداي ز نعديبعنب سنوب نعةعبشاتثدح لاق دوا دوبا جا دحوم

 ه ملس و هيلعهللا ىلص مساقلايبا ةنساهناف

 لهالملسو هياعّنا ىلص هثال وس رتف ولاق رمعنبنغراسنب ةقدصنع ةبعشانثدح لافد وادوبا جي ا دحإلي

 * ملين يلا لهال ون رقدجت لهال و ةفحجلا ماشلالهالو ةغيلحلاا ذةنيدملا
 موصينار ذن لج رنع رمعزب !لئسلاف ريبجنب داي ز نع ديبعزب سن وب نع ةبعشات دح لافدوادوبا #اث دح “
 ه موبلاا ذه موصنعاتيهن و رذنلاهافوبان مما لاقق ةعمجلا موي

 5 !ءناذالان اك لاقرمع نبا نع ىنخملا يبا نع ءارفلاب سيلو رفعجوب | ىنربخا لاق ةبعشات دحلاق دوادوبا كاش دحإإ

 تماق دق ةالصلا تماقدق لاق اذان أكن ذوملا ناريغ ةرم ةرم ةمافالاو ىنذم ىتثملسو هيلع هللا لص ا ل

 «نيت احلا ةالصلا

 ظ وهياعهلاىل اص نا لودر نا رمح نبا نعةرقنب هي وأعم نعىملاديزن :ع ليوطلام١ انثدح لاقدوادو دوبأ عا اندح

 0 نادارا_:رم هوضو اذهلاقو نيل منيت رع ًاضوتم هبالاة الصلال حال ىذلا ءوضولا ةيطراتسلاع حيره سام

 ه ىلبق ءاينالا ءوضو ويثوضو اذهلاةواثالثالالث ًاضوت منيت رجالا هل فعاضي

 « اريبمو اباذك فيقثيف نالسو هيلع لصءها لوسرلاقوالوقي
 اد نا ل وسر تمنمسلاتف رتولا نعرمسنبا تل أس لاق زليم ىلا نعت داتق نعماهأث دحلاق دوادويا 3 اث دح ا

 « ليللا رخ !نمةمكر ل وقيملسو هيلع

 لاقدقوواسو هيلعّنا لصف لوسر تنب ثم 3 اعلا باياذلال كب رغاو ,عيف ”بوارل ملاك تن ذلا

 هللا لوس ر يع



 مني ب ه٠ 3“ * ينئارطلا ىو ىلإ "تضطر رجلا

 : م (1) ةثلاثلاىفماهبالا ستخولثالث هعباصاب راشاو اذكهواذكهو ل 3 شلال سو هيلعدلا لسا

 ناف اونرقتالرحعنب !لاقف ارقريبزلانب اانقز رفةصمانجاصا لاق يحس نب ةلبج نعةبعهانن دح لاقدوادوبا يانث 7 ْ

 ؤ « هاخا < دحاروا ثيناالانارقلا نعىهن سو هيلعُلا لطفلك ْ

 او كييف ىلصّنا ل وسر ىهن لوقإ رمبع نبا تعمس لاق مح نب ةابج نع ةبعشاتت دح لاقدوادوبا انثدح# | ظ

 هةرجلالاقةمتنحلاام رمع نبال تلقةمتنملا

 :< امنع ٌناىضر رمع نبا نع دارفالا 36 ظ

 ١و .ملأ | السلا لرسر لس لوقير معدي عم بيصأ نبذئاع نعةبعشات د لاق دوادوباانث دح لاق سنوي ديات دحإلع

 | 5 ةيكلإ ىملسو هيلع

 ا لاقفر دعنا ل اس لاقوارمعنبا هي , ءالعلا نع مالساتت دح لاقدوادوبا جمان دحإلج

 ملسو هيلع ها ىلص هللا ل وسر لجر ل ًاسرمعنبلاقف كح ال نولوقي سانلاناوانلالبا ىركتموق انا نةحرلادبع اب باي

 نا ىلصّْْفا لوسرهاعدف ءارحلارعشملادنع 1 ء نم متضفا اذاف ةيالاءذه تلزأ | ىتحهنع تكف ىنلأ اك

 ظ ءجاجح متنا لاقف موديلعأ ظ

 أ ليطبملا وثالف فلخ لصا ىف لجر هإلاقوا رمع نبال لة لاقيف رابلانارح نعةبعشاتث دح لاقدوادوبا 6# انث دح #*

 ْ ةالصلثماتن اكوا نال اع لة نكره كح | اتناك لسوعبلع لا! صدال وسزةالصنت نكد ازا هدوم 0

١55 

| 

| 

 ا
ٌ 
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 ل 0-32 1 538 هوك 2 5 ا
 اة سو هيلع أ ىلص هال وس رهن لوقي رمت نب | عم ثيل رحب ةبقع نع ةبعشانل دحلاقد وادوبا جي ان دحوإل

 او .اهورحت ردقلاة|يليف سو هيلع هللا ل ص ىبنلا نع رمح نبا عمم شي رح نب ةبقع نع ةبعشأت 5-1 8

 2 ىلا وبلا عبسلا ىلع نيلغب الف زمع وا كدحا فض ناف رخاوالار شعل

 ظ ان مهنع ٌقاىض ررمع نبا نع ملسا نب ديز عي

 ؛ هدأ هيلع نا لص هللا لوسر تءعم«لاق رمع نبا نع مسا نبدي ز نع بعصم نب ةج راخاش دحلاف د وا دوبا هان دحإل

 ظ و هلةمحالةمايقلاءوي ءاج ةعاط نما ديعرن نموةيلهاج ةتيم تامماماريغب تام نمل وفي سو ظ

 اة لب اكس انلا لثم لاق سو بلع هللا ىلص ىبنلا نع رم نبا نع ملس | نبدي ز نءدم نب ريه زانثدح لاقد وادوبا جاتدح#

 هذلحا راهيفدج ويالةئام

 منع هللا يضر رهع نبأ نع هل وبلا 3#

 | ه١ ةأ | هللا لص هللا ل )وسر تغمس لاق رمع نبا نع ةلس يبا نعريشك يبانب ىحينعدادشنببرحان دحلاقدوادوبا دعا دجول

 ءلع 0 دن د ضعي
 5 هلوسرو نأ اوصعني ذلاةيصعوهللاابملاس ماسا وا هلبارفغ رافغلوقي لس وهلع

 ا اددسللا

 ١؟ ةينآث ةرمربشلا ركذ هيفي طقس ثيدحلانا هاظلاو (1)

 96 اهنعهللا ىضر رمح نبا نعدارفالا#

 نبي جي ت0 زج رع بنت جولس لب يجب عقم م سممل يم زم وح ين جب ميدل قب



 ل دنع لاول تفعل : ذيب ملل

 | تروج ةاكللا اتليطره اك هيلعللا لخهشالوسر 350 راكم لاقوةماقا اعني مج 50 ما لسن

 36 مهنع أى صر رجع ع ا نعضايع نب ميت 3“

 | ناكلاقرم مع نبأ نع - ضايع نب مي نع ىجعالا تبا يبا نيريهز نع سيق انث دحلاقدوادوباانثدح لاق سنوب ياش دح# | |[ ؛رجه

 . لالبايادي ور لسوهبلع للا ىل اص لال وسر لاقف ةالصلابهنذؤ لالب ءاخ مل وهيلع هللا |صّنال وسر دنعةئثالع نب ةئقلع

 ظ *« س اربر ستي وهو ةم.ةاعرعستا

 ظ ع مهنع هلا ىشر رمع نبا نءرح عنب ديبع ب

 | هيأ نع ىثبللا ريمعنب ديبعنب تادبع نع ئاسلا نب ءاطع نعماه أاّثدح ىلاق دوادوبا انثدح لاق سنوي عاش دح +

 | نالوقيملس وهيلع هم ضنا لوسر تمس ىفاف لمفانا لاقف نينكرلانيذه حمص ىلع محازت لارا رمعنبال تلق لاق
 ره ص

 3 معا ىضر رهعنبانعضايعن؛ ميت 4

 « اياد لم مام سم

 تس سس بيبي بس سي سس سالب ل ب سل يس بع يع سس همس سا
 تع لقرح نا د عما ءريعل 1 ١ بئاسلانب ءاطع نعماهاثدح لاقدوادوبا *6 انث دح م -_-

 «ةبقر لدعهل ناك و ةجرد

 آي معلا ىضرر ع نبأ نعرم“ ناك 1#
 | تعمس لاقرمعنبا نعهببا ٠ رعربمت نب دبع ن 1 نا نعُدئاَعلا نب ءاطع نعماهانث دحلاق دوادوبأ ع 8 دج كا

 ةالصوأ لبقت 1 داع ناف هيلعها !باتباث ناف هلل نيعب را ةالص | لبقتمر ا ملوقي 0 هللا ىلص ما ف لور

 لبق ةعبارلاداغنافهيلع هللا بات باتناف ةليل نيعبر ١ةالصءهل لبق 4 داعناو هبسلع هل هلإ !باتٍباث نافل ) نيعبرا

 ظ ١ ةنيطامو نمحرلاديعابااي لاق ا ا ةنط نمدس نا 9 ىلع اةنااكأو بعدل بتي وبات ن اف هلل نيعب را الضال

 هرانلا لهادي دصلاق لابخلا
 6غ مينعدللا ىصرر ,سعنبا نعرانيدنب ورهعىو رأ» د

 فاط سو هيلعهللا لص يبنلانارمعنب!نعرانيدنإ ؛ورهع نعديز نب داما دحلاقدوا دوبااشثدح لاق سنوب 71 207

 0 يكل 5 ةماعلا |.” و يمد ا

0 5 

 00000 الا وو الاظلا نيبفاطو نيتمكر ماقملا ف لخ ىل اصواعيستيبلا

 هعيصا ملسو هيلع لا لص يبنلا فارمتنبان :رعرانيدنب ورمع نعل اوتسدلاماشهانث دح لاقدوادوبا جيان دح الون م

 ةهاذَه 1 وقتو ملسو هيلع هلا لص نا لوسر نعكث دحار م نب لاف ن ,يمنفل كاوهنبالامفدحاسملانيتاي نا ا 2

 ظ ةمبنع هللا ىضررمع نبا نعدراطع نب ديزي 4 ٌْ ع

 ' انك لاقرم نبا نعدراطم نبدي زي نعري دج نب نارمت نع ةلسنب دام انثدح لاقدوادوباا.ثدح لاق سنوي خم انثدحإ# | 52 6١
 * ىعسل نحن 11 واماقب رشنملس وهيلع ل ىلص نا #0 ظ 5 3

 كمبنع ناىضر ةررمعنبانعممصنبةلبجىوراه## 02020202000000 | -

 ذا لوسر لاق لوقيرسعنبا تعمس لاق محنبةابجيفربخا لاق ةبئاندح لاقدوادوبانثدسح لاق نو هان دح إل ٠٠ ك | 5



 ست 36 ىسلايطلا دواديبا دنسم نم نماثلا هدا

 ه هنملك ذي ناهحالصرمعنبالاقهحالصو دبي ىتح
 امال ىتح ماعطلا عيب نعملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىهن لاقرمع نب عمم رانيد نبا نعةبعشانندح لاقدوادوبا هياثدح##

 « هبحاص هيفوتسإ
 '”مددأ ا نفاهورخردقلاةليللوقيلسو هيلعتا لصوعنلا عم ضرمعنبا عمصرانيد نيهللادبع نعةبعش انثدح لاقدوادوبا جيان دحإإ#

 ه رخاوالا عبسلا يفلاقوانيرشعو عبس ةليلاه رحتلف اهيرحتم كتم ناك
 ١ددولا نيلتقي سماق ملسو هيلع هللالص يبلانع رمع نبا نعرانيدنب هللادبعنعةبعش انأدح لاقدوادوبا وب ان دح

 ظ «ايدحلاو برقعلاو بارغلاو ةرافلاو ر وقعلاب لكلا مرحلاو لحلا يفمرخلا

 ١850 لاقملسو هيلع تاع ىنلان ا رمتنبا نع رانيدنب هللادبعنع ةلسيبانبزي زعلادبع اثدحلاقدوادوبا يي اثدحإ#

 » ةمايقلا موي تالظ ملغلا

 و رهنع هللا ىضر رم نبا نع دهام ورام

 | * اودهشا سو هيلع ْنا لص هنا ل وسرلاقف سو هيلع نا ىلص هّهالوسردبع

 + رجخلا يف ىلدلاب نيلصيناءاسنلل اونذنا

 د," |رثكاملسوهيلعهللا لصدللا لوسز تعمسلاقرمع نب نع قاحايبا نعمالس صوحالاوبانث دح لاقدوادوبا يب انثدحإل
0 1 

 « دحا ناوهلقو نو رفاكلااها اي لق جيصلا لبق نيتمكر لاو برغم دعب نيتمكر لايف ارقي ة سم نيب رشع نم

 امة“( دجاسملا اسنلااومنمتال لاق راسو هلع نا ىلص يبنلا نارمت نبا نعدهاج نع شمالا نعةبعشانث دح لاقدوادوب اديان حول

 ا

 ا

 2 3 : ٍ- ١
 9 ذاعتسا نهلة ملسو هيلع هللا ىلص ينل اناره نبا نع دهام نع شمعالا نع ةناوعوباانث دحلاق دوادوبا يي اثدح 94

4 | 
 || .ثاو .٠ عواصأ 6 0 كح حب . 1 - ل4
 ا اونناف هنوفاحتاما ودجي مناف هوم كنافورغم لا ىنا نمو هوبيجاف 1 دنمو هوطعاف هاب كل أس نفو هودعو لأي

 ِْ «هومتثفاك دقنااوملعت ىتحةيلع
 م ل ممم - امام اح مام ل سسسس ع مع

 ا 2 مبع هلل صصر رهع نبأ نع ه ديبع نب دعس 3 دخل يع ركاب نال ١

 | - صصصسسمسا تان ا | ساس مماصام اممم تسسلم ل ع ل مس مص صامل ماتم

 20 | ظفحا شمعالا شي دحلات او دوادوبالاق» شمعالاو روصنم نع ةيعشانل دهحلاف دوادوباانث دحلاق سلوي 2 اثدحإل

 - - 77 . 5 8 ١

 | | نكلو ابعملاب فاحت ال لاف ةبعكلاب فلاحي لجرلا نعدل اسالجر نارهع نبا نعش دحم ةديبعنبدعساعمسهدحاودانسالاو
 7 كرشادقف هللر يغب ف لح نم سو هيلع هللا لص هلال وسرهل لاقف هيباب فل ناكر معناف ةسكلابرللخا

 ما ااا

 4 2 هللا من ر رهع نبأ نع كلأم نب لادبع 3

 وج هام جا جم جوس جك جمب دلو يهمس منج نشمي و© نجح جك و هددلإ



 !يضررمع نبا نع باث و نب ىحي#
 هلل 1

 ادبع 9 *معنع

 03 ولا هلا

2 

 >6 منع ةللايضر رمع نبا ندران

 *© ئنلابطلا دوا د ىلا دنسم نم نمالا » نجلا 6 للكل

 ظ 211" لولغنماقدسلا بال جوزع لاا لوق ايلا لس لو سل |
ْ 

 1 .رمعنباتلاس لوقي باتو ن؛ىحب تعمس لاق قاحا يبا نع ةبعشانت دحلاق دوادوبا انث دحلاق سوبوجيانتدح## ْ | راما

 ظ ه ملسو هيلع هللا لص هلل لوس رهبات مما لاقف ةعمجلا ءويلسغلا

 5 :1|باوا نم لج ر نع ثدحي باث ون يحي تعمس لاق شمعالا ىف ربخا لاق ةبعش * اثدح لاقدوادوبا يمانثدحإ امبابد

 0 ذا ىلعربصي و سانلا طلاخي ىذلا ملسملا وا نمؤملا لاق لسو هيلعهلا لص يبنلانا رع نبإ ها ريملسو هيلع هلل 1

 « مثاذا لع ربصيال و سانلا طلاخ ععذلا نموا نم لضفاوا

 96 مبنع ا ىضر رمع نبا نع راني نب هللادبع ىورام

 هيلع هللا لص ها لوسر لئسلاقرمعن با نع راني دنب هللادبعنع ةبعشاتدح لاقدوادوبا انث دح لاق سنوي *اثدح# امال

 » همرحتالو هلك 1 تسال اقق بضلانعملسو

 بجلا نع اسوهيلعنا لصين لأ اسرمعنا ل وميرمع نبا عمس رانبد نبهللادبع نع ةيشاقتخلاقرادوبل هج ةةينإلا ١ م/م

 مدقرامث ا ذ لسغالاق ماني

 سرولا نعملسو هبلع ما ىبصهللا لوسر ىهن لوقبب رمع نبا عمسرانب دنب كادبعنعةبعش ايثدح لاق دوادوبا يات دحؤل ارياف

 همرحل لاقمرحلل |! تلقنارفعرلاو

 | لسوديلع هللالص هقلالوسرانعياباذاانك لوشب رفع نبأ عمس راني دنب هللا دبع نع ةبعشات دحلاق دوادوبا ياتدح #ُ امخغغ

 ظ 0
 ظ كلذركذ ذفعيبلا دنع عدخي لجرناكل وي رهعنبا عحسرانب 3نب هلادبعنع ةبعشاثد حلاق دوادوبا 4 ان دح

 ه ةبالخال ل قف تعياباذا لاقف لسوهيلع هنا ىلصينلل
 عب الفنيعب لكلاقإسو هبلع هللا ىلص هللالوسرنا رمعنبا عمسرانب دنبانعةبعشاثدحلاق دوادوبا 6# انتدحوإب |

 م رابخلا عيبالا اقرفتي ىتحاهني
 سيليلف ارازادجي نمل اثلسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نارمع نبا نغ راني د نبا نغ ةبعشاتث دح لاق دوادوبا 6 انثدح 9 ||

 « مرحملل لاق مرحلل تلق نيفخ سبليلفنيلمأ دجي ل نمولي وارس

 ربي و رفسلا يف هبجو ناك ث يح هتلحار ىلع ىلصي ناكمنا رمع نبا نع رانيد نبا نعةبعش انث دح لاقدوادوبا هي اثدح ع 14
 ظ « هلءفيناك ملسو هيلعدلا لصاللا لوسر نا

 املأ

 111 او

 نعو* الولا عب نع ملسوهيلع هللا لصدئلا ل وسر غن ف انعرائيد نبا نعةبعشانل دح لأق دوادوبا ا انث دح 31 ام

 ظ 3 هنعهش ول أاسوهنباتل ًاسممتلاقهنسهلعمس نأ ت اقهليه |

 | للا عينع ء ملسو هيلع ها لص هلل لوس ىهن لاقرمشن "نإ ٠ نمرايذن ل دا وع 3 ديلا 565

 يتح (5.5)



 ويا ١ ررجيلف الا ل واو اذهرخ اطةسرخ اثيدح نهةعطق اذه نا رهاظلا ١(

 يه بلاط ةواق اي ل 0 د 0
 5 | دب

 ل ند ل كا ور ) نعواكنب ةريخع وع ١

 ليحل ظ لقرتعوا 0 ل ريس نبانع ميه اونانبدناز ,اندح لاقدوا دوباانل دح لاق سنوي ويعات دحإلا
5 

 - ُق عال :ردتمك ر وا اغلا. ايسكو و رطل لف نيتعكر سو هيلع هللا لص ناو وسر نع نت تناك وتلا

 ُُ 7 ميصلا لبق نيتمكر رو اها كلا

 هد ا ل ل جا ميدو ا ل
 2 3 اذ هللا ىلص قا لوسر ىلص لوقب رمع نب! تع لاقى ونحاكلاس نعةبعشان دح لاق د واد وبات دح لاق سن وي *© انث دح ولع

4 
 1 ظ هونك ينعي هعطت الفك د نعال 9 ْ

 3 م ْ لع نقار ردع نبا هد

 9 : ١ةثخأ؛ لآ و رمع نبا نع ريبج نب ديعس نعبر > نب كاع «عوقكو رب داو انذهللاو دوادوبا انتدح لاق سن ون اتدح *

 5 4 ملص ننام اورتو كاوا كن ذخ اوم اردلابميبا وهن ماردلاذخ اوريئاندلاب عيياف ميقبلاب بالا عيبا اتنكأا

 55 ظ ذخ او اردلابميباومهاردلا ذخ او ريان دلاب  عيباف عيقبلاب لبالا عبب ايفا ثارت: نرتب(

 1 ظ ع 'ىئاكتيبواق رفتت لامامموي مساهم نارا ريس قار رلاةفريناندلا |

 0 امووأ ءاشعلا ىل 5 لس مال ( كر الو ا داو ؛ ليعس دا مثدنا حلا ن نع ةبعشانت دحلاق دوادويا اًندح د ْ

 3 هاذه 0 هلل الوسرانب عنص لق وا 1 ذهيف رمعنباانبعنصلاقننيتكر

 2 يبا انالث ب هلا لصفةالصلاماقف ملجراج نبديعس تدهش لأ ليغ 0 ةلسات لاقةبعش ان دس لاةةواقزبا ماقول

 ري كا 0 ثدحمت ا ذهلثم عنصف ناكل ا ذه يف رمعنيهللادبعا انب لص لاقو ملس من يتكر كفيلا لخعا 9

 3 ظ * ناكملا اذه يفاذه لغم م عنص م اس وهبلخ نا ىلع

 5 ١ مالاإ يبنلادرف ضئاد- يتويت أسما تقلطلاق رسعنبا نع ريبج 0 ديعس نع رشب يبا نءعماشه اثدحلاقدوادوبااكاثدح غ3”

 1 | + ضاطاقو اهنقلال جل 4 كلذرِنُو هلع لط

 1 7 مال"! ةجاحد و اريطاذاف رمع ءانك لاق بج نبل ةس نع رش يف أ نعميشه وهن ذاوعوب ااثدح 5 دوادويا »* اثدح 3“

 ا 1 ْ « اذه لعف نم نعل راسو هيلع هلا لص ّيا لوسرنا اذه لمف نم هنا نعل لاقفاوقرفل ةرتمارل ل

 0 3 ظ جفاف لغم ام نعراسي نب ديس
 6 ما نب! نع.راسي نب ديعس نع ىاصنالا داعنب ىحي نإ ورمعأت لاق سيهوان واندح اح لافدواد وبال دح لاق ,سلوب © ؟عاثدحإ

 9 ظ ظ . ةعضدو م ربيخ ىلا هجوتموهو رام ىلع لص م ظوغيلع هللا لص هلالوسرتيأ رلافرمغ

 ٠ ظ 0 0 يعش اقفاوزع نا قادس ني بالا اللا

 1 ريل |١ طاواطن لرب دج سيمصن ت عدس لاق برب كاهت نعةبعشا دحلاقدوادوب انت دح لاق سنوي يب انثدحا# ظ
 0 كلوا ١ ١كل عشعاب ت سا ىلا امالاقف عك ام وتماولا وهيلع قوندي امك هيفتأم ىذلاهض ميف رحعنب هللادبع | . ١ 1 يي هم .. . . .٠ . ل أو 5 ب
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 * ليبيا نمهب جرختساغاريخب ىايالهنا لاقو رذنلا نع ىبن اسوأ

 0  يبابلا دوا دينا دنسم نم نماثا ءربلا
 | مدت .!اذافارعفرف كدي عفر |مالسنبل لاقف مجرلاعضوم عددي عضو مجرلا عضوم ىلا ىبتنا اذا ىتح أ رغي لمي وصوب

 ْ م هسفنبابيقيىدوهيلا لم لاق طالبلاب لسوهيلعهما مهلا لوسر !هججرفانباتك يفمجرلادحاي لاقف

 1 ظ | ايدلايفرحلا برش نم سو هيلع ىبصهللا لوس ر لاق لاقرمت نب ن نع مفان نعةب 0 د لاقدوادوبا ياش دح د

 أ «بوتيناالا ةرخ الا يفهبرشيإ

 ٠ْ . ةمجلا موي نيلبطخ باخ ناك سو هبلعهلل ى لص نا لوسر قارمع نبا ن ,ءمفان نعىرملا انت دح لاقدوادوبا يي ا نول

 ظ © سولجلاب |هنيب لصف

 | ليقارقردب مويملسوهيلع لا ىلص نال وسر ىلع تضرعلاقرمنب نع عفان نعرشمموباانث دح لاقدوادوبا جب انث دح 3

 ظ سن يااناو قدنحلا مويهيلع تضرعو لبقا لف ةنسةرشع عبر!نبااودحا موي هيلع تضرعوةنسةرشء ثالث تربالثاو

 ظ « تلف ا

 ْ | ىتحاهني عييالف يعيب لكل اق لسو هيلع الص نا لوسر نارمع نب نبانعمفاننععيرلاكدح لاقدوادوبا همي ان دح 9

 هرايخ عيباوعب نوكيناال'اقرفتي ظ

 ا يبدنلا برح نبرشب ىو رام 9«

 هلثملاب لث ااوذخ ملسو هيلع نا لص ىالوسر لاقامتعمس لهدهبرقتالفابرلا نيعابرلا نيعلاقفنيمهر ردلاب ردا

بضررمج نبات عمس لاق برح نبر شب نع ةلس نب داحاثدج لاقدوادوبا 6# انندح و«
 | ىقو يار مات فلط لوقي |عدعالا ى

لاقف كاسماف تن شش نر اوقلطف تئشنافرهطت مث ضي مئربطت ىتحا مج ار اشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاقق ضئاح
 1 ظ 

 هدشمرك ذي رمعنبا عمم ني ديسنب ا نعةلس نيدامح ا دح لاقدوادوبانثدح هابهتكسمال تئشولوامقلطفرمعنبا
 ةالصلا نعرمع نبا تلأسلاق ىبدنلاو رمع وبا اث لاق ىدسلاوا ىدزالا رمعوبا انثدح لاق دوادويا 6 انث دح

 نيتمكر صن لزبو ةنيدملاهذه نم جرخاذا ملسو هيلع قا ىلص هن الور نأك كنثدحىفا ىنع ذخاتوا لاقفرغسلافي
 هي مهنعملا ىضررمعنب أ نعىب رعلانب ريبزلا وعي ظ ظ | فا شلل نواب يصوم ان هرامحي انا نا قس أ ا يي

 بكوكلا كلذ عمتي ارا لمجا لاق حاول بلغان اتي ارا تلقف هلبقيو هملتسي ملسو هيلع لا ىلص ىئالوسر تيأر | قيط وتس رعصر تا لقول ران دس :دحاتس لو 42-7
 «همللسن وهبقيراسو هيلع لع هنأ لص هللا از ام ار

 جب مهنعهلل يضررمع نبانءةرمنب هلادبع 3

 هيلع هللا لص نا لوسر نارمع نبا نعة ص نب ربهللادبع نعروصنم نعةبعشانل دح لاقدوادوبا انت دح لاق سنوي انت دح 9“

 ةريغم 3“



 كر *6 ينلاطلا دواد ىلا دنسم نم نئاثلا ءزملا 5-3

 ب . اناخذفلا ملسو هيلع هللا ىلص هنا لودر ناو عقبات نءعفذ نع دوادايفا نتازيز 0 دوادوب ا /

 | » هفك نطب ىلإ ام متاحلا صف جف نلبخلا ا

 ا

| 

1 0 
 كرفس .ب|نع مفان نعمهلكمفان نب هلا ذبعو ر ,معنب تادبع يرمهلاو سنانب كلام انثدحلاقدوادوبا 6# انندح 0

 ١ « مارد ةثالث موقي نحيف عطق ملسوهيلع هلل ىلص هللا لوسر |
 ادخل ب دححا ءاجاذا ملسو هيلعهللا لص نا لوسر لاق لافرم نبا نع عفان نع بويا نعماشه انثدج لاقدوادوبا يب انثدح لِ

 ْ »لل كغيلف ةمججا ىلا
 ام مث ءوب ملسو هيلع هللا ىلص نال وشر لخد لاقرمع نب | نع عفان نع عفان ني أو ىرملا اندحلاق دوادوبا 6# اددح 3“
 سانلاتقباساوجر خالف لالب ودي ز نب ةماساو ةحلط نب ناهعو سابعلا نب لضفل اهعم لخدو بابل هيلع قلغاف كلا

 ه ةعزجلا لابحنيمدقملا نيدومهلا نيب ل اقرلسو هيلع هللا لصهْملا لوسر لص لالبات لقف مئفبسف
 ؛رىه.| لاقفإس وهبلع هللا لصدللا لوسر بطخ لاق هنا رمعنبانع نع عفان نعم حما !نعةبعش انثدحلاق دوادوبا جي انثدح 7 ش

 ظ ه لستفيلف ةعمجلاىلاكدحا حاو اذا

 د ةجاح يف سابع_در با ىلارمج نبا عمت قلطنا لاق ومان انتددح لاق يدسلاتباثنبدحح ات دحلاقدوادوبا و اثدح ًٍ

 ييغيئاداك الف قاظنافهيلع دري لذملسو هيلع هللا لص هلال وسر ىلع !سالجر نارمعنب! ىنعب ذئموب ثدخ رمع نبال

 كيلعدرانا ىنعنماملاقّث لجرلا ىلع در هيعار ذىلا حسمت ةبنانلاداعمتهيدب وهبجو حسممت هديب لاقف طئاحلا لوانل
 ْ ه رهاطريغتشك ىناال

 هوأ| اق ملس هيلع نا ىلبع فال وسر نارم نبا نع فان نع رانيد نب هللا دبع نع ةبتعوبا انثدح لاق دوادوبا6# انثدح 2
 2 هب سيلوا د لجرلا منملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقفهسفتودلام ىطعي لجر هللا لو سراي اولاق ريخ سانلاياهباحصال
 * هدبح ىلظعي لجر سانل ال ضفا نكلو

 55 ضف نشل ناككو ا!ىماتقلط لاق رمش نبا ن ,ءعفأن ن ءّنا ديبعو بويا نعةلسنب داما ثدحلاقدوادوبا يانثدح إب

 ه اهي لجو زع لاما ىلا ةدعلااهناف ربطت مث ضيحت مش ربطت ىتح اهعجاريل لاف ملصو هيلعهلا ىلص ىبنال كلذ رمع
 ا لوي لسوهيلعهللا لصد لوسر تعم“ لاق رمعنب هللا دبع نعهييإ ن نع عفا نب نادبع انثدح لافدوادوبا وي انث دح 3و
 م هلوسرو هقااوصع نيذلا ةيضعو نا ابملاسولسا اهل ٌنارفم رافغ

 نإ افك 2 رفلابرفاسي نأ, ملسو هيلع لص نا لوسر ىسخل |افر دع نبا٠ نع عفان ن ,عةي ريوجاتت دح لافدوا دوبأ عادل دح و“

 ايلا دعل اهلاني نا ةفاذغ ْ
 ا

5 

| 

 1461 | (ينزادق ةيدؤهيو ىدوبمب ,يفاملسو هيلع هللا ىل اص نأ لوسر نارغ عنب أ نع عفان ن ,ءةيري وجان دح لاقدوا دوبا «انثدحا)
 | | يعدف لاق مهباتك يف مجراااوبذ مالسنب ,١لاَقف مجرلادجن الاولاق ركب ادك يف نودجتاءملسو هيلع نا لص 23 ا لوسرلاففأ

87-5 

_- 5 
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 6# ىسل ايطلا دو اد يبا دنسع نم نمأثلا ءزجلا + 08

 نيتسوااثالث نوقامحلا لسوهيلع ا ىلص هللا لوسر رفغتسا لاق رمن ب نم مفاث نعةيرب رجا قدح لاقدوادوبا هان دحإلا |

 * نيرصقملاو لاقف نيرصقللو كلت

| 
 إ /

 دعب نيتمكرلا لصيال ل سوهياع ناىلص ىنلاناك لاق رمجنبان نع عفاذ نع بن : دينا نباانتدحلاقدوا ادويا هان دح | ا 1

 ما ١

 امس

 ايدج

١ 

  | 1نهلعأ ىفالاب رثلادسب نيددكرل هي وةعججلا ١

 | رمش نبا نم ذا نعي ذىلا نب انثدح لاقدوادوب وجي 3 دح# ١ ١ ع4تلازفب توترمأ نيح لح املسو هيلع لج ىبنلاذ 5

 ؛ 1 ظ
  8 4 0 1للاكل ع اع هللأ ىيصدلا لإ وسر ةيبلتن أك لاق رن: ا نع ءرشا نعي ديبانب اأن دح لاق 1

  8كا كيرش الكب كيل ١ تل كير تال كنملاوكل ة ةيتدلا ودمحانا كيبل ٍْ

 ا سيال لاق مرا سيليام كالو برأي لات الج رذ' رمش نب !نع عفان نم بأ >ينأنب' اثذ < لاثدوادو: أي اة دح ع أ
 ١ نسلسألو 000 رمد سبل كفن .لعا دجال نأ الان 5 أ أيوأ رسلأالوةعاعلاالو ضررا

 دل
 نأ رفع زال رب رة ا ٍ 0

ْ  0ئنلاناركذي وأ ءأيشام وأم 7 ر ءاقدعسم ىئايناك هنارمعنب :ربأ نع عفأل ن نع ىرمعلا اثدح لاف دوأ دربا ا دح ْ ّ 
 ا

 كل ذلعفي ناك لسوذيلع نأ زص ظ « |

 ىصو لامها سمار ءاقحأ لافوإ |سوهيلعللا ىلصىبنلانارسع 53 نء عفان ن ء(1)ةيرب : :ءاتدح لاكدواد درب أ ةئانت دح دع ا ْ

 ا 56 ع عفان : نع بورأ نعديز ن“ داحاتت احلاق دوادوبا ء ادح هه ددع ةبوتكم ةعيصو والا نيملل قوذ تيب هيف

 هوخنل رمع نأ 7

 :ءاتدح# ١ متع لجدا لاقاد! لاذ د مسوهيلعلل لحيبتلانار ع نبأ نع عفأ ص ةن رب وج ن «يرغع انث دح لا دواَد و 5

 مب لاق نه ىلا عجرالا و رفاك و هفارفاك هلل في ذلا ناك نا مه دجاهب هأي دف رفاكأي

  0.عرمفأ ع(ا؟)ةيرد وتح وا م لائدوأدوباوعات دحام ٠ روسملاوا ىف ةماخ ىالرولسو هيلع نا ل ىنااناردعنبا ٍ
  1 2دي : تتيح 7 ا 8

 ا نمخضان الف هبجول زق ل جوز علا نانةالصلا فن ك كاذاك دحانا لاف س انلاىإ ع ج رغت ىلعاطث مع ةوهوابكش ةالصلا رهو ظ

 ةااعلاين هيحو لق مما ا 3 |

 أ دوقمم حلا لاك لس و يلع هل يلم هللا لوس د ناردع اوما نم دو نب اما داو أ دس ظ
 ١ «هلثم ةعكر رهع نإ !نععفأل ن , هىرمملا : اندح لاتدوادوبأ اننادحو ةمأدلام ىلاريخلاا.يصاون يف ١

 ' مت رظن عنان جرا ديعأ ءأب .ااز لام ارهع نبأ ىلا لحر ءاد لاق رمعؤأ زق فأن نع ىرمملا|' دحلاك واذ ولأ 3 انثدح# ١

 0 - 37 ١
 لن معن لاق ذه كلام هوو رع و ولاق, د ودع ُُء لاقوعنل لاقدذه ؟كت.عاب لو طع نبأ ىلم هنأ وسرىلا |

 أ * /1 0-0 -

 3 ناب وطل و: يم رملاس و هلع الصدم ؟.ةسف# تعدس هلم هلع مس ىشن 3 عال ربجا !الفال | 5 نم جرلاد_ ,ءاباي كليف وط

 مسلسل 2 50 م ع ا

| 

 | 011 ا

 ؤ هصالخ ١١ (١ا/*) ةنس ىفوت . دمحا هقنو ىرهزلاو عنان نعىرصبلا ءأيسأ ن :ي هَل رج (ذلا

0 
 أ

 هنع هلللافعيناعنلان 5900 ةقئومحا لاقب عسفانو ؛ 'اجربان عيكرملا مضاد راوج نب رز ةصالخلايف (0)

 ا



 هه يسم

 ا هللا_سماراسوةيلعمملا لص نا لوسر لاق لاقرم نب | نع عفان ن عقول اطانث رح لاقدوادوباانث دح لاق سن دول هي ان دح #

 * ارجل ا رسملا الا هاوس ايف ةالمص فلا نم ظ

 | انلع لج نم لاقمل سوه بل هللا ىلصهللا لوسر نارمعنبا نع مف ان_:رعىرمعلااةدحلاقدوا دوبأ «< اذ دح 23 ظ

 « انمسيلف حالسلا ا

 ةثالغرفن نآك اذا لاق سو يلعن ا لصدملا لوسر نارمعنب ا نع عفان نع ءامسانب ةيريوجانخدح لاقدوادوبا 1 ادذَهح 2 ْ أهو 5ع . 3 0 . َ 29 3 . 3

 ظ ودبي ىتح ةرمشلا عيب نعى هن م |سوهيلعهللا ىلصَُا لوسرنارمعن؛ |نع مفان نعةيري وجانل دح لاق دوادوبا و اث دح 7 ظ

 « 4 6 ىسلابطلا دوا د ىب ادنسم نمثل ءرجلا ع

 0 مهام |[ 0 يو رقلها ل جوزع : لاق رع |

 ع مهنع نا ىضر هيا عر 0 نب هل اديبع ع

 ةيبلت تناك لاقهيبا نعرمت نب ساد بعنب ٌقادببع نعرشب ىلا نعماشهانأ دح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي دكان د

 ل ل هم او 3 0 0

 م ن اولا 1

 3-0 ةمثوتسملاو ةمشاولاوةلصوتسملاوةلصاولا

 ٍ لضفا اذه يرو يف ةالص لاق سو هيلعدللا ىلص هنا لوسر نارمعنب نع عفان نعىرمتلاانث دح لاق دوا دوب اي انتا ع

 اريخيو هتلحار ترجوت ثيحر فاسموهوهنلحار ىلع لصي ناك هنارمع نبا نع عفان نعىرمعلاانثدح لاقدوادوبا6# انثدح
 ه كلذ لعفي ناكملسو هيلع. ا لصهناا لوسرنا

 اباب لعج جسما ىنبال سو هيلعشا لص هللا لوسر نارمعنب | نعهيب نع مفاث نب ٌفادبعا<دحلاقدوادوبا 6 انث دح

 *دنماجراخالو بابلا كلذ نمالخ ا درمع نباتي راف مفان لاق هدحا لاجرلا نم بابلا اذه نم نجايال لاقو ءاسنلا

 مثلاثلا نود ناثثا جانتيالف

 * ىرتشملاو عئابلاك كالذنع ىهناهخ > الص

 ْ ضرع تاماذا ؟دحان ا اسوهيلعهللا لصون لوسر لاف لاقرسعن: نع وفا ان جوس دخ لاق ادوبأ ا« اذ 0 :

 رانلا لها نشراناا لهان مناكناو ةنجلا لها نفةنجلا لها نمناك نا ىثعلاوةادغلاب راثلا 02200
 قر>وريضنلا ينل ئغ لق ماسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نارمعن؛ نع عفاث نعي ريوجانث دح لاق دوادوبا 6 5 دح

 ١ كيسان نك ناسحه ف لاقى ذلاوهو 0

 ربطت ايضا ما دلال قوي رح 8 ىاوا"ىتب © ١ رس ىلغ كثر اَعو

 500 0 نموملا لاق لسو هيلع هلا ىل يكل لوسرنا رمش نب 3 نع عفان ن ,عةل ريو وحال د دحلاقدواد وبا وجان دحا#

 ه ءاعما ةعبس يفرك أير راكلاودخاو
 ظ

1 

 م6

 املاك

 ل

 ة«مهنع هللا ىخ رهيا نعرمعن.كادبع نبهللا دبع
 4 مهفع هللا ىصررمعُنب !نع مهانزل#

10 

 مم١

 م١

10“ 

 ١م١8

 ليدرف]

 ا ذفت

 م١



 م مودل د

 - ل هي, 6 2 1 ا ا ا مه

0 

 .٠ ادب

 ريك ه1 ذع|

 ه1 ل ل :ماكا م 0 2.

 1 4م١8

 م16

1601 

 اما

 املا

 ا

 م١

 املا

 امل" ؟

 امبالا

 تت تت ت7” ل للبت تلت سس: ييس؟ي؟سسسسسس|/| ل يسسيييي | سس || سس سس سس سس ب ب سس

0 5 
 | ةامريغالو ةرطاف ننس ويلا سا انلاسحا ةداسا لوقي

 م سو هيلع لا لص ملا لوسر لاق لاق رمعزب !نعملاس ن ءىرهزأا نع ةعمزانث دح لاق دوادوبا و انث دح#

 ْ م ةرخالايف هيلعام هبقاعيفازندلا يف هبنذ ىلع يقاعينال دوادوبا لاق : نت ىصرحج نم

 لجوز عشانا راسو هيلع نا لص ال وسرلاقلاقر مع نبا .٠ نءملاس نعيرهزاا نع ةعمزات دحلاق دوادوب ! آي ا دح

 هايسانالوارك اذاذه لوقيّلسو هيلع للا ىلص 1 تعمسذنماهب تفلحاق رمت نبا لأ ةفككابا ب اوفلحتنا ؟ اهني

 رفسلاةالص يني سو هيلع | يفصهما لوسر ىلص لاقر نبا نعملا-نع ىرهزا!نع ةعمزانثدح لاق دوادوبا و انثدح“

1 
4 

 ل كاد ل3
 0 ع دعب مانامعن امنيتعل ر

1 
01 

 لجراكن ا: لاقرمع نيا ن :رع ع دوادوبا كش «ملاس نع هزيغوا ىرهز ٠ قعانشد نان ”مااقي د لاق دوا دوبا 6 *«انثدح 8

 + تافاصلاب يصلا فاني ناكن او ةالادلا يف فيفختابان مم أيل ملسو هيلع هنا لص هللا لوسر

 هلال ةيقياحر ًارابلا قعد ١ نعماس نعيرهزلا نع ةنييعنب نايفس نع ذيبا نبات دحلاقدوادوبا وي انثدحإ

 * ةزانجلا مامانوشمي رمتوركباباو سو ةيلع هلا ىلص

 اذاؤم هللا لوسر تعم لاق رمح نبا نعملاس نع يرهزاا نع ةلسيبلا نب زي زعلادبعانث دحلاق دوادوبا 9 انثدح ىخ

 «لستغلف ةعمجا ىلا ٠ أج نملوقي وهوربنل ا لعلسو هبلع

 اوراس هلا ىلصيناانا زد هناوع السورع ىزعزلا وع هل ةلسيبا نبي زعلادبعانث دح لاق دوادوبا 6 انثدح 33

 ْ « تدصادقف نذا هللاقيناكفاري رضناكو لاقموتكممانبا نذؤيىتحاوب رشاواولكك ل يلب نذئيالالب نا

 نبرذص هان دحو «لاق سو هيلع ا لص يبنلا نعرمس نبا نءملاس نعىرهزلا نعدعسنب اانث دح لاق دوادوبأ ةانثدح ع

 ا قالا ن نم ىضماوف كتواقباغا هدعسنب  لاقو ه ككشماغل لاق سو هيلع هلا لص هللا لوسر نا( 1)مفاذ نعةيري و 1

 ليجنالا ىراصنلا يتواواطاربقاطاربقا اوطعافراهنلا فصنى ىلا اب يتاوابولا لماذ وايرعللا تورع ىلارصعلا دال

 لاقف نيطاريق نيطاريقانيط عاف سسمشلا بورغ ىلارصعلاةالص نمانل عفن ارقل انيتواواطاريقاطاربق اوطعافرصعلا ىلا اولممتف
 .اًئيشكرجا نم كتل له لاقفنيطاريق نيطاربق مهتيطعاو مبلمت نمرثك/انلمتو طاريقاطاربقانةبطعاانبراي نيباتكلا لها

| 

| 

 ظ 3 ءاشا نمهيتوا ىلضفهنافلاقال اولاقف

 موشثلالسوهيلعلا صا لوسر لاقلاقر مع نبا. نءْلاس نعيرهزأأ نع ليدب ني ,مادبعاتتدح.لاقدوادوبا 5900 ع

2 

 #« سرغلاو د ارملا ور رادلايفةثالثيف يف

 ظ آي مهنع أ ىضرةيبأ نعرمت نب هللادبعنب ةزح 4

 ِ ىلت ناك لاق هيب نعرمت نب هللا دبعن؛ ةزهح نعثر اهلي نع مذ يبا نب اانثدح لاقدوادوبااثدحلاق سنوي هي انث دح 3“

 «ابتةلطفاهتلط لا فهل كلذرث ذف ملسؤهبلع هللا لصد الوسر قاف تيبافا,غاط ىللااةفارهركي يا ناكو اهبحا تنك ةأرما

 هيلعاماج امص ىبتلا فا ب نع فاديعلب هزمحن ,ءيرهزأ نع سنويوأرمعم نعكرابملا نباانث دح لاقدوادوبا «عاش دح ا

 2 0 يس 77:0: :
 اسو هنعهلاافع يتاعنلا نسحلا ١ رمعنبا نع 1 + هنا رهاظلاو 5-6 1



1 
| 
 ْش

 ا سلايم دلل دك 0 هدا 9غ
6 

 2 ارعدع هيأ ضر 4 0 نع هلا ادبع نءملاسىور أم ٍ ا

 5 : للا جلال وا كالا و كلل ا اك 1 ا ا 2 ت22

 ع 0 ا 00
 0 ملاسل اسل كلذ تاك ذة ىره لالا م هلامو هلهأ رت و وكف ملوقي ملسو هيلع ذا لص هلل لوسر تعمسلاق

1 : 
 3 ظ هب رصعلا ةالصشلرت نم لاق سو هيلع الص هلال وسرنايبا ىتدحلاقف |
 47 000 ترماذا لاقملسو هلع نا لص هللا لوسر نارمعنبا 0 ءملاس نءايره 1 م نباانث دحلاق دوادوبا ادخل ل أ

 1 ء هفلخت ىتح مقيلفةزانجيكدحاب 5 ٍْ

 قر ظ 0 يشالفلام 5 و 4 وادع ءعأب نمو هَ ىجالف ةرث يرتشلا طرتشي ملف ثريا دقالخغ ءابئمأ 3 ام.8٠ | سو هيلع هللاىلص تال وسد لاةلاقركن | نعمان عىرعزا!نعبئذىلانئااث دحلاق دوادوبا وج انثدح

 ا
 ممم لاق 2 ىالوسرأي 0 نبا نعملاسن ء يرهزأا نع سد ينأ نب ,ااثدح لاق دوادوبا يجاشدح ع
 ظ كك ,هلعت دجيال ناالانيفحلا سبايالو تار ةعزالو سرو هسءابوثالو لي وا رسلا الو ةماعأأ و 0

0 

 ااا | لاقملسو هيلع هللا اك نا أن ءملاسن ءىرهزلان ءالعس ناوهار 5

 0 هابحالصودبي ىتحرالا او ,ءاتبتالا
 0 ا يذلا نا لاقملسوهبي لع منا ىلص نا لوسر نارم نأ ن ماس نع يرهزلا نعدعس نباانث دح لاق دوادوبا ٍةّج انث دح 2

 ا « هلامو هلهارتو ناكر صعلا ةالص هتوفت

 .* | هذهالت م سمنلالا بيتا جئافم( )كيبل ىقالاقرمت نبا نعإلاسنعاكرهزلا نعدعسنب ا. دح لاقدوادوبا هات دحإؤل |
 ظ اهرخ ىلا ةعاسلا ع هدنع أنا ةيالا

 ل ير هيلعد الص 3 ا١لوسر. لاق لاق رمش نبأ ن اا دعسنبا انثدحلاقدوادوبا 0 ان دح 8

 ةدلاوردقاف ؟يلع مغنافهتي ولا ورطفار تي“

 ام
 ع مس اس همصص ولام من دواس همس نصا ص جموس ع يسسسساا ودم حس هن معا 2 يي يش بم رجم رع مسحب هك صصوم سدس ةسعخ

 5 هيلع هللا ص ا رل لاقلاق ب سما نب ديعس ينربخا ل 59 كر رثر ٠٠ 52 :اانن ده لاق دو ادوبا 5 م #ا|

 نيلحرلان بمدير فالاجر ى 0 94 :(ىرس ممأ ثمرحم ىنعي سدقملا بام« يلعهللا تاولص يدع © 1 سسو*و ع عاربآت ياو

 نبل ءاناورمح ءاناب تيتاو 4 بب ميهاربأ ىف ,اىنبهبشااذاو سا: دنمجر ,خاافاكرم!الجر ىسيع ثئأرو ة ى: لاجر نم هناثأ

 هام قارهوا ءام فطني هسار ناك نيلجرأ|نإب لجر ىبسيع ءابلسو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلت هاباقا ملاسانر تأذن
 ىعارؤلا نطق نباباهبش سانلا برقا لاجدلا اذه ليقف ةيفاط ةبنع هنرع ناك ف !نيعروعاس !زلاكنح سرع ١ جرا: كغنلاف ٌْ

 ظ اذهاثدم ديعس ناك رز الاف هك كتمأتوغرملا ت ذخاوا ةراعفلل تب ب مالسلا هبأع ليربح لانفنيللات ذخلاف

 ؤ 7 5 و ىرهز الاقي ىالعسللا قب نه

 00 ا

 1 ٍلسو هبلع هللا ىلص هلال وسر تعم#لاق هببانعْلاسن رع ةبقع نب ىسوه ن ,عةلسنبداحات دد لاث دزاهربإذ#انتدمم ا
 بمس دي نمو ميسا حال حا مح

 هضوبف مادديسلا ٠؟ببفلاغلافمكبيقوا رهاظلار .اذكه(١)
 مسلسل



 دي 60 جم 06 منم وج رم“ 1 مب 4

 6 يابطل دواد هبا دنسم نم نمثا زب 9 و8
 زارا افا ورع راكان يع صار 3و رابع قي دع هولا رام عدي لمزاج راقام 000

 | وادا ءاسلاهذه اكن را 3 هرم نه كب >اولصفاف هلزانءلزندقن ارقلاناو ءاشام هيبنل لحيناكل جوز ءذافا

 « هتمجرالا لجالا ةأرسا جوزئل جرب

 دي شلاقف وهيلعلا ىل اصىبنلاب ةحل مم لاقرباج نعةرسضنوبارانيد نب تلصلاانث دحلاق دوادوبا خب ان دح ا ظ

 ظ «ضرالاربظ ىلع ىثمي

 ظ كمان ولع ىلص هللالوسر لاق لاقدلا دبع نبرباج نع نسما نغراني دنب تلصل اانثدح لاقدوا ادوب هان دحوم 044

 | «كلعاطبا( )١ اولي ن!مبللااولاق كلذريغن اكن او<كلذباو رشبتسااريخ ناك ناف مروبق ينو كلاب رقاوك رئاشع لع ضرعت رم

 | مودي لمذا لو دوما نرحن لاقرب اج نع ىرك يلا ناولس نعرشب ىلا نع ةناوع وبات دح لاقدوادوبا ! انث دح 31 ١

 ' » ةغبس نع ةرقبلاةندب نيعبسوا ةرقبنيعبس ةببيدحلا موي |

 ١ صصخت نا ىبن مس و هيلع هما لص ا لوسر نارباج نعد .ثار نبرمصن نعةلاضف نب كرايمانث دح لاقد وادوبا هي انثدح ع

 ا

 *هيلعينير واربقلا |

 ظ هيلعاللا ىلص للا لوسر تعم“ لاقرب اج نع برك يبا نب ديعس يبا نع قاحسا يب نعمالسانلدح لاقدوادوبا  انندح هي

 هرانلا نم بيقارعلل ليول وقيملسو
| 

 اشاَلوسرناو ارياج ينثدح لأقناب وثب نمر لادبع نب دم نعريغك يبا نبى < نعماشهأتل دح لاق دوادوبا ويا دح # ام

 هةلبقلا لبقتساف لزنةب وتكملادارااذاف اعوطن قرشملاومن هتلحار ىلع لصين ناك| سوهيلعهللا لص

 ظ برشوابط رهدنءلك1 ملسو هيلع نا ىلص هنا لوسر نارباج نعر عيبا نب راع نعدامح انت دحلاق دوادوبا *«اندحإب |

 ظ » هنحفرات- ىذلا ميعنلانماذه لاقف هام

 /ملسوهيلعهلل صدقا لوسركارباجن ,ء ةقارسنب هللادبعنب نافع ٠_ رعد يانبا امدح لاقدوادوبا « اثدح 9 |[ ٠

 م هتلحار ىلع قرشملا لبق ةوزغيف لصيناك

1110 

20531 

 ل

 هللالوسر ناك لاقرباج نعمسقمنب ناديبعنع ملسانب دي زنءبعصمنب ةج راخانت دح لاق دوا دوبا د« ان دح 3# ام١١

 ا ماسو هبلع هنا ص هللا لوسر فتاكل اقف ريك يرعش نا ةيفنحلا نبا هللاقف عاصلاب لستغي ملسو هيلع هنا ىلص

 و كنما ردع

ْ 

 ا

 ظ
 ظ
| 
| 

 611 فارما ب هللادع. كل ايام

 ظ 00 هللا لص هيا لوسرلاق هثيدح ينريمعن ا 9

 لاو رمح نبا ظاتخاف نشب رو نيفغيفافلتخاف نينَغ نيب لاقانا كلل ذك سيل رمع نبا لامتفا موطن ءال ءوه تناناواحمطن

 ملقام يا وسر ءد تعم يقاالوأا ١

 قورام اانا 1؟ ولمن كائن بألا وا اولي ناممد اه للا هلعاوادكه )١( هباورشتسا



 دي + خل د >6 ىسلابطلا دواد يبا دسم ينم نمأفلا * زملا 6

 رانلا يفاوتفاهتناك زجحب ذخ ا اناواهنع نهب ذيوج وا هيف نقي شا رفلاو ب دانجلا ت ءاخجاران دقوا لجرلثك" منينؤ
 ل 1 ا

 - ١ /موأأ لم لسو هيلع لا ىلصهقلا لوسر لاق لاقهللادبع نيرب اج نع ءانيم نب ديعس نع نا ح نب ميلسانث دح لاقدوا دوب يي انثدح# ظ ظ 5 ه يدي نم نوتلفلمتلاو ظ ظ

 أ 7٠٠ | هذه مضومالااهنتحااملاقايلا ظنوابلخد نمناكت ةنبل عضمالانسح واركافازاد نب لج لفك ايبالا ليوا
 : ظ « ءأيبن الا ىبمتخ ةنبللا عضوماناف ةنبللا ظ

 5 ظ يجي اهنع هلل |ىضر رباج نع يبعشلا ماع ورا. ب ْ
 0-2 نا ىهن سوهيلع نا لص يلا نا رباج نع يعشلا عمس راسن اهدا 1 راو يا -

 َّ | ع« ةغملاد روس وةثعشل لا طشنةىتحاليلهلهالجرلا قر

 01 20 ا نا م ادبع نب رباج نعاباتكى عشلا ىلع ترق لاقل وحالا صاع ىنربخا لاق ةبعشات) ده لاقدوادوبا ةيانت 0

 9 ه رباج نم اذه تعمسيبعشلالاق ةاهتلاخ ىلعواهتمع ىلع أ رملا مكتت نإ هن مديرا اَض لاا

 _ 84١أ/ هيلع نا ص هللا لوسر نمتعب لاق هللادبع نب رباج نعىبعشلا عةريغملا نعكي رشاثثدح لاق دوادوبا خانت دحوإل |

 أ ْ « ةنن دما ىلا ىرفس ه هول

 ّآ ظ 26 اهنء ْداىضر رباج نعريقفلا بيبص نب ديزي ىورام ظ

 5 8 7 :رءَقادبعنيرباج تل أس لاةريقفلا ب هصنب ديز. نعى دوعسملا ىتدح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي ه«انثدح#

 | عمناكهناثديأشتا ُ لاق لاتقلا دنع ةمكر رصقل ائارصقب تسيل ف لايف نيتمكر لا نارباج لاق هرصقارغسلا يف نيتمكرلا ْ

 ها سمأق وهفلخ ةفئاط فصف لس وهيلعهللا ىلص نا لوسر ماقفةالصلاترضحذا لاتقل دنع سو هيلع ّاىلص نا لوسر ظ

 7 ا كئلوا هاج كئلوا ماقماوماقفاوقلطناهفلخاولصن :ييذإان امنت دج مهيدجسو ةعكروهب ىلصفو دعلا هوجولبقاهفوجو أ

 3 رس ملسف سلج ملسوهيلع أ ىل صن |لوسرنا متنيت دج مهيدجتو ةمكر للصف إ وديع ناىل [مدخا لونسرفلخااصقأ
 تل || تكا ادوار ءةلكو ةقكر ءوقلل 3 ر نكر ملس وهيلعألا لص لوسرل تناكذ كقول اولتو لَ ح1
 5 «ةالصلا ل تمقافمهيفا

 ٍِ ْ تا هللا ىضررباج نعد هاج ىورام ع 1

 3 او. ىحيف ع يضلاذأعم نب ؛نايلس انثدحلاقدوادوباانت دح كاوصلا نبريزملادبعن مه اربااشدح لاق سنوي 6 انثدح 2

 4 | كل يضر اةالصلاحا فمر سود لعبا لص 10 ادبع نبرباج نعد هاجم ٠ نع( )هانا

 ص 5 نع !ىضرربأج نعدارفالا 00 ظ

 0 م ةزرح نب نمحرلادب عنب زي زملا دبع نع ةنييعوباانث دخ لاقدوا دوب انثدمح لاق" س ارب «اثدحإلل

 3 | ةبهلسفي ناك! |سوهلعا ! ص ١لوسرنارباج ىنلدح لافف كلذن يل لاقرعشااصاصق عدس نادك يف وأ

 نون ةعتلان رهبزا!نبانا نادعنب رب اجل ت تاق لوقيةرضناباتمعم“ ل |اندداتق نع ةبعشأنت دح لاق دوادوب ا ان دخول

 ني دلا يرش دمج ىضاقلا ١١ دهاجم نعىوررانيد ليفوناذا زهمسا لبق يفوكلا نتانشب تاتفلا يب وبا ةصالخلايف لاف )١(



 د م00 ذك ع بق3 ص هج 214

 # اهنع هللا ىض ر رباج نع ءانرم نب ديعس 9

 مص ع م ع عل

 4 ىملاطلا دو اتم وف ىااقاع ع مقل ع <>

 هالعمر مب 34

 | نسحلا لعوب انريخا لاق هيلع ٠ ارقيفوصلا -ىنار رادلا عملا يبا نب * أجرلا ىلا نب ؛ليلخ دبعسوبا ليصالا يشل لا وي انربخا

 د نب دما يعنوبا مامالاان ربخا لاقةئامسمح و ةرشع ىتنلاةنس رفغص يف عمسا ناو هيلع *ارق ى رئملادادحلا نسحلانب دمها نبا

 لاق سرافن.يدمحا نب رفعجنب تادبع دمحم وبا اشدح لاق عمسا اناوهيلع ة ءارق ظفاحلا قاحسا نب دمحانب ا دبع

 ٌْ لاق ىلهملا ماقلا دبع نب بيبح نب سنوبرشيوبا

 ظ ةزجلا لهاا اسوهيلع نا ىلصدنا ل وسر لاق لاق رباج نع ناي فس يبا نع شمت الا نع مالس اثدح لاقدوادوب| 9 انث دحإل 11

 ' مشكلا جيرك حير ءاشج مدحاةجاح ام نوطوغتيالوئول و.لالوكوطخحنالو تولفتيال نوبرشيواهيفنولك | ظ

 ,نالاقربخ مالسالا ا لا لوس راي لاق الجرنا رباح نعنايغس ىلا نع شالا نع مالساتدح لاقدؤادوبا#انثدحوإ# | |

 | كداوجرتسنالاق لضفاةداهشلا ىلف هللا ل وسراي لاق هديوهنأسل نمنولسملا ! اس نم لاقواكديو كناسل ن نم نوملسمل الس

 ظ « تونملا ل وطلاق لضفا ةالصلاي اذ لاق كم دق رعد

طلا ل هانا رباح ن :,عنايفسىلا ن نعرش ىلا نعميشهاثدح لاقدوادوب , ان دحإ# ١ ا/ا/مخب
 | ضرااتضراناهللالوسراي اولاق فئا

 ه ثالث ىس ار ىلع غرفاف ذانااما إو هيلعهللا ىلصدللا ل وسر لاقفةبانجلالسغن - ءان زحام ة ةدراب

 هياعدللا لصدللا لوسر تعم“ لاق قادبعن ب رباح نع نايفس يبا نع سَ“ الا نعم السان د> لاق دوادوبأ دي اثدح 3“ ١ اا

 *لجوزع ىلا للا د د والا دحا نت ومال لت وهلبقل وكل 5

٠ 

 ظ
 ظ
 9 اهنع هناىضر رباج نعيزنءلا حيبنىورام ع ظ

 نا رباج نع ثدح ىزنعلا حبل تعم لاق سيق نبدونمال | نعةبعشانت دح لاق دوادوبا اثدح لات سنوي 4 اثدح الك |!

 دوادوبالاق و*مبعجاضم ىلا ىلتقلااود رنا سو هيلعدللا ىلص ىبنلا يدأنم ىدانفبعجاضهنم اوللق نيح اولد حا ىلتق

 * ةرارش ناك ىىساَت جى 0 هلناكيذلارعلا لجرااتف والف لأق )١( هابعراصم ىلاة رم

 #3 اهنع للاى ر رباج نع ءانيم نب ديعسى و رام #

 هيلع ّما لص ينلانا تادبع ن؛رباج نع هانيمنبديعس نعزاي-نب ملساثدح لاق دوادوباانث دح لاق ساوي 46 اندحا# الما
 « رفصت و رمت لاق تشتامو لبق مشل ىتح ةرلا عبب نعجن لسو

 ْ نا لوقي هللا دبعنب رباج تعم لاق ىلا ءانيمنيديع سانت لاق اق ىلذهلانايحنب ماسانت دح لاقدوادوبا يات دحإ# (1؟

 « ةرباخلاوةنبازملاو ةلقاحلا ع نعىن سو هلع ا لصوبال وسر

 هللا ىبص نا لوسر نأ هئادبعنب رباج نع يلا «انيمنب .ديعسات لاق ىل ذحلا نايح نيملس اشدح لاقدوأدوبا | * اندح # |دع
 « أعب راىثاجيلا ىلعربكملسوهيلعا

 ىلشافالسو هيلع هلل صل وسر لاقلاق رباجنع ءانيمنب ديعسنع نايحنب ميلس انث دح لاقدوادوبا دبا دل | (١/؟
 ١١ ةبصقلا لواانه طغسوهيان را ءاد داس هت ةيالا ةر 2 هاافلا و لوصالا يف يناذكه )01( قرا

 و



 د6 ىسلابطلا دوا د يبا دنسمنم نماتلا ءرجلا +

 إ

 هنع ىلهتلا رهاقلاادبعزب سبح نب سنويرشبيبا ةياور
 ١
 هنعسرافنب دمح! نب رفعجنب تادبعدخم يبا ةياور 0

 هتع ظفاحلا قاحانب دم! نب هتادبع نب دما ميعن ل مامالا ةياور |
| 

 هنعىرقملادادحلا نسحلا نبدمحا نب نسحلا ىلع يا ةياور |

نقلا ىلا نب ”اجرلا يبا نب ليلخ ديعس يف ىلبصالا يتلا ا ظ
 هع ينوصلا 

 1 1 0 5 : ١ / 3 هَ ع

 * دع هل نضاز' كلام( ننناور بك قادت دئعو راج كدج اة عب هك



 يمي اهنعهللا يضر رباج نع عفان نب ةهلط ناينسوبا

 » ىسلايطلا دو اد يبا دئسم نم عبأسلا هولا د4

١ 

| 
 ا

 لدفشال

 لنشر

 اماه ١

 ةةعس

 .حصاورالا ل لع يا همرح لجوزع هللا ليبسيف هام دق تربغا نملوقي سو هيلع هللا ىلص لا را لاقف |

 ه ذئءوينمرثكاال زانت راف مهباود نع سانلا بث وف يموق نع ينغتساو ىتبادىل

 ' »6 امهنع ملا ىضر رباج نع عفان نب ةحل نايفسوبا ىو رام

 هيلع هللا لص هللا ل وسر نارباج نع نارفس يبا نع شمعالا نعمالس انثدحلاقدوادوبا اثدح لاف سنوي # انن دح 3

 ظ « هاباطخ هنع لجوزع هلل طحالااض سم ضرمي ةللسم الو سمالوةنمؤمالو نمؤم نماملاق لسو

 هللا لص ا لوسر نا لوقي ارباح تعم“ لاق عفان نب ةعلط انثدحلاق دبعس نب ىنملا اّثدح لاقدوادوبا ويا دحإلا

 1 مدالامعن ءن للان ا لاق ملس و هلعا

 ىلءلخ دملسو هيلع هللا 0 الو ناز انعم نعنايغسيلا نع شالا نع مالس انثدح لاق دوادوبا ا ان دحإل

 .هيلع للا ىلص هللا لوسر ل اقف نمؤمرب هللا لوسرايت لاقف مم «ارفاك اذه س رغنملااقفاحل لخن ين ورشبمما

 ه ةقدصهل ناك الاريطوا عبسوأ ةميب ةنملك ًايناعرز عوزي وااسرغ سرغي نم توا

 5 ايةنجلا لهاناملس وهيلع لصد ل وسر لاق لاق( رباج نعن ايفس يبا نع شمعالا ثيدح) هولئي

 انديسهقاخ ريخ ىلعهللا لصونيملا ءلابرهللادجلاو نماشلا ءزإا ىفهنوطختمالو نولفتيالنوب رش واهيف

 نينموللا عيمجو هئر قلو هبتاكك و هلو لل ف رفشو سس و هبحصو هل ىلع ودم

 نم 7

 س ريف 35)



 ملسو 4 لع هللا لص نالوس ريفا رباج نع رباج لها ضعب نع ن|ملس نب دمحم نب ءةعم زاتد>لاقد وادوبا6# اك دج 2 ظ

 | «نايبطالااه لوقو يطرلاب زب رملا لك ًايناك ١

 يناعاال لاق ملسو هيلع اى ص ىبنلانأ رباج نعل جر نع قار ولا رطم نعةللمنب دامحانث دح لاقدواد وبا6# انتدمل» |

 0 ةيدلا 0 ذدخادعب ىلتفادحا

اسإسا واهللاا رفغ رافغل وقيإسودهيلع | ا
 0 هلا ااهل

 ا

 27 تقلا دعب ة ه :رالو ةرد م2 دعب ب رعتالو ةييطن ينزيؤالو تاكا ديالا يال الوركل سدس الا اا

 محا دبعناوأو اليبسهيلا خاطتسا نا َه 2 هيلعتناك]تحامت مجح رع 0 حابصناوأ وو اليبس هيلا عاطنسان ا 5-5 1

 | 0 ةيح لضلاا

 هي ب و 96 ىسلايطلا دوا د ىب ادنسم نم عباسلا رجلا 4

 03 ةنامأ اىهفت فتليوهو ثيدحلا لجرلاث دح اذا سو هبل عدلا ىلص نال رسرلاقلاقهيا نع

 الن

 لذيأزت

 انما 3 هللا لوس رنا للادبعنب رباج نعقيتع يبا نعناع نب مأ رح نع بعصم نإ ةحراخاث د>لاقدوادو نأ ع اثدحالا |

 ظ « موصلايف لاصوالال اق مسوهيلعمما ص

 8 .وصلايف لاصوال ل او لسوةيلع نا لصد ا ىلوسر نارب اج نع سبع يبا نعةفيذحوب !نايلانثدحلاةدوادربايجثدحإل

 هللا ىلصاْمالوسر تعمسلاف رباج نع ءركشإ ينب م لجر نع ءيسقلا ناسح نب , جاححلا انثدح لاقدوادوبا#انثدح ق3

ُ 

 احا قيتعيبا نعناع نب مارح نعانل دك ةجرا>أاماف سعصم نب ةجراخو ةفيب د ذجوب نايل انثدح لاقدوادوبا *6انث دح# |

 فسح ةدالو لاصفدعب عاضراللاق ملسو هيلعهللا لص تااروصنار اج نع سبعىبا نعانث دخ نامل ااماورب اج نع

 هيلع 00 حجج رش ءمحايبأر ءاناولو هللا ةيصعم يفرذنالو هديبس عمدبعأ نيميالو جوز عم رمال نيعالو دلاو

 «اقورطهلهاىق الف 15 لجرلاباغالا

 ,ن+ وأ هباصالمل لاقملسو هيلع للا لص هنا لوسر نارباج نع ةلس نب نم لجر نعبن ذيبانب اانث دحلاق دوادوبا  انثدح 5
 ه ىلصو كلذ لثم لعففاناتا لاق لصي م واعدو ادم هيدي عفروأ در ,”ماقو 3 ءادر تأ | با ازحالا موي ب 02 كلا

 اب نانا تاقلاق يككلارج - ابم نعرحم نب ديوس همحاو لابلاةعزن قوات :أدحلاةةبعشات دحلاقد وادويا «انثدحإل |

 ا 1 ملسو هيلع هنا ىلص ملا لوسر عم انحرخدوملاالا اذه لعفيادحا كرا ١ تنكأم املا ةبكلا ىلارظناذا هيدي عقرب

 ااا ىلصن انك لاقرباج نع ميكحنب 0 ,ءىربقملادعسيبان ؛ كيعس نع دي !نبااشدح لاق دوادوبا * اثدح 8

 ل عقارا ولقةعوأث برت ديل كا لاوس عم
 200 ريسنانك اق ىص.ملا عبصملا يبا نع ا ةيسعاتتدحلاف 0 رابملانب هللادبع اةدح لاقدوادوبا وان دحإل# ا

 هللاكامجحدقو بكرتالا هل لاف هلالغب دول ىشمي وشهو رباج ىلع ىنأف ىمعتملا تادعنب كلام سأنلا ىلعوا 1١١ ةفئاصيف |

 ١ ني دلاشي رشدمم ىضاقلا ١؟ ىهتتا ةمطقيا ةفئاط فاه رثك ١يف و راهنلا رح يا ةفئاص يف ممج لايف لاف |



 !6 ىسل ايطلا د و ١ د ىبا دنسم نم عب اسلا ءرجلا 9 فك

 كر مثلاطاف مفرمثلاطاف مك رمثلاق فورخي اولعج ىتح مايقلا لاطاف لسو هيلع ها شقا زئر لصف وخل اديدش» 5-5

 ظ رخ اتيومدقتي مدقتل لعجو تادجم عبرإوت افكر عب راتناكف كلذ لثم عنصفمأق منيت دحص دم مث لاطاف عفرمت لاطاف

 | ىدي ترصقافطق اهنمتاوانتو ىتح ةنجلا ىنمتب رقف رانلاو ةنجلا يلع تضرعهلا لاقف هباعصا ىلع لبقا مثهتالص يف رخات

 ' , ب ذعتةليوط ا دوسي ريج ة ؟سمارطسي ارو كاشفتناةبهر رخات تلمبر انلا يلع تضرعو « ماشه كش ههتلن لاقواهنع

 د رانلايف هبصق رجي كلامنب ورم ةماقثابإاهيق تي ًاروضرالا شاشخ نم لك أنابعدتإلو ءأهقست لوا معلن 1ةاهتطب راحل هيف

 | انسكلا اذافاهومكيري لجوزع اتاي انم ناني .اغفاوريظع توملالا نافسكتيال رمتلاو نيمشلا نان ولوقيوناكو مهناو

 ٍ ظ « لجني ىتح اولصف

 هللا لص لي ريج لاق سو هيلع لص نا ل وسر لاق لاقرباج نءربب نأ يبا نعرفعج يبا نب نسحلا نءدوادربا < ركذ و
 ههيقال كناف تشام لمعاو هقرافم كناف تش نم < بحاو تيم كناف ت شام شعدمج اي لسودبلع

 و١6

 1 وهيل اىلصدلا لوسر لاق لاق رباج نع ربي زلا ىلا نعئرتسنلا يهاربانبديزيانثدح لاقدوادوبا دي مث دح لع به

 * ةفيج نآنا نعا وماقالا( 1و هيلع نأ لص)يبنلا لعةالصو هن هلل ارك ريغ نءاوقرفت موق محا اه

 طاخ نا يعن لس وهيلع هللا ىل ص هللا لوسر نا رباج نعرييزلا وبا اثدح لاقل راكبانت دح لاق دوادوب اويانث دح#

 هرئلاورسلا طلخ ناوذيبنلل 0-1 ءأأ

 ا 0 ملسو هيلع أ ىلص يبنلا نارباج نعشدحي روب الاب اع لاق راكبأتت دحلاقد واد ّح ولأ 34 افادت د

 هاواضوتبإو ااصفاملاو 1 نابع 11
52 

 5 ىعن ل سوهباع ها لص يبنلا نا ربأج ن نع(١)ريبرلاىب انءدااثدح لاقدوادوبا جياتدح#

 »6 |هنع هللا ىض ررباجن ع رباجنب نمحرأا دبع ىورام

 نمحرلا دبع تعمس لاق زج عي للهسنب و رمعنب بيبحن؛بلاطانث دج لاقدوادوبا اندح لاق سن ا اًندح ا

 هيلع هللا لص دال وسرفاخا نمّسعت لاق رجب هإجر تكشف ةرحلا موي رباج جرخ لولاك راصنالاّْس ا دبعنب رباجنبأ

 هأة يباح ىنعل نبي ذهنيبامفاخادقفراصنالا نم يلا اذه فاخا نملاق لسوهيلعهللا لص هللا لوسر فاخا نمو تلق لسو

 اال هال كك
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0 3 
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 هع

 || ؟ هه َّ
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 و
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 تاء يشت دهب مآ .٠ رم اتوو نم لج لاق سوة باع هللا ٍلص ْنا لوسرن اهيبا نع رباجنإ نمحرلا دبعيُّثدحو لاطلاق -

 لاقفانل زانم نم لوحتنناةللس ونباند رالاق رباج نع ن+رلادبعانت دح و بلاط لاق « نيعلاب ىنعي سفنالابه ردقوهباتكو و
 رملي هل ياكل ةالبملا نمل انوع رطغع ع سامو هدات وا مكافاوتبثا ملسو هيلع ْماىلص لا لوسر 3

 6# هدنع هللاىضر رباج نع دارفالا 4 ظ ّ

 رباج نب كلملادبعنع «اطعنئو .رمعنب نمل ادبع نعد ذيبانبا انثدحلاقدواد وباانث دح لاق سن وي 6 انثدح# ايدو 0

 ةشئاعو سابع نباورباج نعىوري ةمئالا دحا مثالو٠ ى دسالا ليرد ونوم نبدمحجريي زااوبأ(3) .  يبحا 4

 يس لل

9 1 
 هصالخ ١؟ورمع نب هللادبعو



 دي 41 36 ىسلايطلا د وا د يبا دتسم نم عب اسلآ هزجلا 9“

 ا ركن م رس . ,ثو حارجلانب ةديبعيبا عمم !وهيلعشلا لص وال وسر مث ؛ لاقرباج ن . ءريزلاىا ظ :

 انا دج 0 دع رش هع رع ةرئانل طعادات 0 هنمانيطعي ناكل

 8 ا رس وا مق ةفاعشو دس كج
 ظ 2506 وهنيع عم ضوه ىف !ءالجررشعانلاانمدعقدقلو ةَقيشو هنمأ:عنصو ةل ل رشع ةسمخ لاقواةليل نيرشعاهنمانلك افلاق 0

 مجاملاقم اسو هيلع نا ٍلصنا لوسر عانمدق الف لاقهتتزاجاف موقلا ارعاب !يفريعب مسج هب لحرف هعالضا ا 1

 «منانلقفأ 0 هللا هومز ر قزروهامالاقفةبادلا ناش هل انركذف شرقت اريعانعيتهللالوسرايانلق

 ا قريع لا يص نا لوسر تارباج نع ربي زلا ىلا نع ةلس_:ب دامجانث دحلاق دوادوبا 6# انثدح 96 ||

 ا « هتيمر نم ذاعم نب دعس

 505 اذ نبدا كمل و هيلعْنا لص ,ْنا لوسرنارباج نعريب رلايبانءةيواعمنبريهزانث دح لاقدوادوبا 6 انث دح

 ْ * ةيزاثلا همسح مث تءروتف صقشمبه مسخ هتيمر نم

 00| ىفو نم مرعوهومتحا مسوي هلل لص ين ناو نعرونزلا يلانعماشهاشدسح لاقدوادوب جيا دح و |
52 ْ 
 ا ظ لع ا لصيبنلا كاذ غلبفربد نع هلاكوأم قتعا الجر نارباج نءريبرل ا يبا نع هماشهانت دحلاقدوادوبا ا انندح 9“ ظ

  مفدق# ردة امنا معن ءارتشاف ىنمهيرتشي 1 هيلع ا ىلص نا لوسر لاقفال لاق» ريغ”ىش * كلا لاقف راسو: ْ

 ا.د دوادوباراشاوو انهاهوانهاهوانهاهف لضف 'لضفناف كتبارق رف ىلعف لضف لضفناف كسفن ىلع قفنا لاقو نُعلاهيلا

 ظ ه هراسي نعو هني نعوهماما

 ءريبزلا يلا نع ةلس نبدامانئدح لاق دوادوبا ا انث دح 9“ |[

 ه ” دوس ةمآعهيلعوةكم

 كيلا ىمساب همست نم لاق ل # وهيلع هللا لص نالوسرا رباج نعريبزل ايبا نعماشهانت دح لاق دوادوبا :© انثدحا#

 0 « ىمسأب مست الفىتينكب ىنتكمأ نمو ىتينكب

 اها 2 مهاقسيفهاذبي ناك]وهبلعش لص هنا لوسرنارباج نع يزلا لا نعماشهامثدحلاقدوادربا انثدح 9 ظ

 |١0 اوعددابلرضاح عيباللاقملسو هيلع ها ىلص هللا لوسرنارباج نعرويزلا يلا نعريهزانث دس لاق دوادوبا 6 انث دح الإ

 أل عل سوهيلع اللص يبنلا نارباج نر

 ا
 * ضعب نه موضعيفلا زد

 |68 | لاقملسو هبلعْم ا ىلصُّا لوسرنا رباج كن دحاهل تلق لاق ريب زلا يلا نءريهز انثدح.لاق دوادوبا 13 دح

 ١ +64 سو هيلع للا لصدللال وسر ذيع لع سمتلا تنسك لافرباجن عرس زأاىبا نع ماش هاش دح, | ادربا يما دحإلا

 رافح

 دام <



 *# ىسلابطلا دوا د ىبا دنسم نم عباسلا ءزجلا * ا

 * ةرم ني رشعو 2 لالا

 هدحاو بوث ىف ىلص مل سو هيل عن ىلص نا لوسر نارباج نعريب رلا يبا نع ةلث”نبداحات دح لاقدوا دويا هكاندحإ ا
0 9 320 

 ا ليوارس سبا لفارازادحمل ن٠لاقمل و هيلع هللا ىلص ينل ن ارباح نعريي ْرلا ىلا نعريهزانخدح لاق دوادوبا يي انثدع 3# ١ ب 2

 « نيفخ سبليلفنياعندجيل نمو

 لاقفرياعم موي ىرفسيف لو هيلع ا ىلص للا لوسر مهانك ل اقرباج نعريبزل ا ىلا نءريهزا.ةدح لاقدوادوبا  اث دح 36 ||

 هدلحر يف لصيلف كسءاش نم
 جلاب نيلبم «لسوميلع هللا ىلع لوسر م٠ انجرخ لاقرباج نعريي زا! ىبا نعريهز انلدح: لاقدوادوبا اله اثث دح #* اع

 ا هب تر جام لاق ل قتسنم اريداقملا هبت ض.ومالقالاهب ترجاوف لمعت ن الانقاذ اك اننيد نعانربخلا كلام نبةقارس لاق

 ه. (1)رسيملكقاومل تا لاق لاقام تايزانيسايل تلقف أرمههفام كتر يباب ملكتف ريهز لاق مالقالا

 معف لن رهظلاهباصاب ملسو هيلعهللا لصشلا لور ىلهلاقرباج نءريبزا!ىلا نعماشهانث دح لاقدوادوبا *كأنأ دح ع | ١7|

 | نوص مهفصفرصمل اهباعصاب ىلصف هريخاف ليئربج لزنف ىمانبا نم مهبلا بحاهذهدعب ةالص ملل ناف هوعداولاق شنوكرشلادب

 | هلولي يريألا دج مئاعيجاوربكف لسو هيلع ىلص فا لوس رىدي نيبو دعلاو مهيديا نب ملسو هيلع لص للا لوسر

 مهنولي نيدلا دحت مئاعبمجاومقروأعب جاوربكف :ال'وهرخ اتوءالؤه دقت مثنورخ الاد مبسو راوعف راطثاماوق نورخالاو

 *نكورخ الار مهساورأ اوعفز لف امايق نورخ .الاو

 ءابذلا نع ىسمنلسو هيلع ىلصنا لوسر نار بأج نءرييزلا يبا نع ةيلاعلا يبا نأ برءاثدح لاقدوادوبا ع اندحإ# ١ ا هي

 *متنحلاوريقنلا تفزملاو

 : ىحاضالا مول لك نع ىسمم ملسو هيلعهثا ىلصءلا لوسر نارباج نءريبزلا يبا نعبنر حاشد ح لاق نوادوبا 1 انث ريمع د

 نمل ىلا الم ةقبشوهنسانهتصف لاقاو رخسداواومسطاو اوك اقفانبطخ منايا ةثالث دعبأ
 امس دهشتلاانلخي إو هيلعشا صا لوضرناك لاقرباج نغريب زااىبانعلبا نب نمااثث دح لاقدوادوبا ان حالا | 10

 نيملاصلا هللادابع ىلع وانيلعمالسلاهتاك رب و هما ةمحر دابا مدلل ةئاجلا وةسارامللا وشب كايتاتاألا

ْ 

 اراب وجدل نا غاز هنلاذلار ابا يسوم دبع اد« نادبشاوللاالاهلاالنادهشا |

 طنب مانا ملسو هي علا ىلصهنلا لوسر لع لخدلاقر اج نعريب زا ىبا ن عيت اوةسرإا ءاشهاثدح ل اقدوادوبا انثدحنإل |

 يف ةيالاءذه لوي باج ناكف لاق نينلثلاب نط ىصواف كتاوخال ىذلانيفاذه كض م نمائيمكارال ينارءاجايىللاقف

 م ةبالا نانادإ ااهلف نيتنثااتتاك نافتلز' ظ

 اوكسماراصنالارمشمماي لسو يلع هللا لص ملا لوسر لاقاقرباج نعرويزلا ىلا نع ماشهانث دح لاق دوادوبا مي اث دح 9“ 05

 «هئومدعب و هلايح هلوهف تايحات شرعت نمهنافاهو رمعنال ككاو .ا كيلع

 ا نعي ماشه انثدحدوادوبا لاق هارباج عم نم ىنزاا ها دبع .ء ناركب ندا ةراتادح لاو راذربا يات 8 1

 ريب زأ ايبا 5( هر >< مع يي



 26 د6 يسلابطلا دواد يبا دنسمنم عباسلا ءزجلا د

 5 # اهنع هللا ىضر رباج نع راث دنب ب راح ظ

 : ١ك م اك رباج تعمس لاق راث 3 ب راه نءةبعشاتت دح لاقد وادوباانث دح لاق سنوي ع ا دح هي |

 فا ! ءافو زلم ملغا لجل ىئابذامركي لوداع ذل عشا لو
 ف ١المهأ ا هيلعهللا لصدللا لوسر نم اريعب تعب ل وتل ارباج تععمس لاقراث د نب براحم نءةبعش اثدح لاقدوادوب اوي انثدح 0 أ

 هقو ه ةرملاءوي تبيصاىتح م اردلاكلت ضعبلا ذاق عراق

 6 العا نا لوشر عم تنك وعل هللا دبع_:رب رباج تعمس لاق راث د نب ب را نع ةبعشاتت دح لاق دوا دوبا 1 اانخ 2

 ه نوبعلو ىراذعلاواكلاف لاقاببث تلقابيث مااركب لاق معن تلق تجو زن رباجاي ىل لاقفريعب ىلعاناو رفس يف لسوهيلع نأ لص

 كل نا ىلص ملال ما عم رغس فانك لوي ارباد تءمس لاق رأت دنب قرا نع ةبعشانث دح لاقدواد وبأ 1 دحإلا ا

 « نيتمكر هبف لصف دحتملاتْ لا ىللاق ةئيذملا انمدقالف ملسوةيلع|

 ١؟ أ ١ رهوذاعم ىلا هل نادعضان هعمراصنالا نم لجر ىهتنا لوقةيارباج تعم لاق براعم نع ةبعشاتت دح نارا يافع '

 | لجرلاغلبف قلطنا هن ىلص لجرلا كلذ ىأر الف براحمكش ةبعش لاق ءاسنلاوا ةرقبلا ةروسب داعم تفنساف برغملا للص 1

 ا عاف ا ذاعم ايا لوسرلاقفهل كلذ 0 هيلع ْنا لص هللا لوسر ىتاف قفانموه لوقياذاعمنا ا

 .لاقواريغصلاو ةجاحلاوذك ءارو براح كش ةبعش لاقاهاصتو سمشلاو ا ىشغياذا ىو ىلعألا كبر ناس تأرقالوا ا
 ظ تسلا |

 ا
9 

 3 انعم اىضررب اج نع دعجلا ىبانءملاس و

 دفعا ( يقربخاوةبلش لاقدنجلا يلانب لاس تعمسلاقةرم نبورمحنعةبعش اثدح ل اقدوادوبا ان انلدح لأق سنوي انثدح
 ' اشطعرك د وةئامسخوافلاانك لاق ةرجشلا موب 3 ربا تلقلاق دعجلايبانب ماس تعمل نرد
 ' انيرشف لاق نورعلاهن اكهعباصا نوب نم جرخم ءاما لعج هيفددي عضوفروت يف ها ملسو هيلع هللا لصدملا لوسر يئاف لاقوهب اصاا

 0 ا انافكك فلا ةئامانكول لاق مك تلقلاق ها
 ا

 م. راصنالا نملجرل دلو لاقرباج نع ثدحي دعجلا يبا نب ملاس تعمسلاق ةداتق نعةبعش انثدح لا ةدوادوبا اش دحوإ
 ىمساب اورمست راصنالا تنسحا لاقف لسو هبلع للا لص ىبنلل كلذ ركذف راصنالا تباف مساقلا هومسينا اودا راف مالغا

 | هىتدكب اونكلالو

 ١ ١1 ىتيتكباوةكتالو صساباومس لاق سو هيلع لا ىلص ىبنلا نارباج نعْلاس نعروصنم نع ةبعشاتث دح لافدوا دوبل *ئانثدخلؤإب
 555 ًاضوتيدلسو هيلع هللا لصدللا لوسر ناك لاقرباج نءملاس نع داي ز با نب ديزي نع ةناوعوبانثدح لاقدوادوبا # اندح ا

 ظ م عاصلاب لستغب ودملاب |

 و0 قمم بج د ١

 ةمامهنع هللا هلإ ىضررب الاخ نخزإب ليازااوب ا ىورام د

 دفا يجب 6. ع وج دز“ باك" جب دن 3+ مسوي ثا لصءللالوسر ىلرفغتسا لاقرباجن عريب زلا ىلا نع ةال# نإ داع درح:لاقدؤاذوب اثكشل لاق سنوب كاثدحإلا
| 

 - - سجس سوم بل



3 1 

 مت 0 نع مح م رىامل دا
 1 0 لك ان ألي - ل1 1

 ظًُ 3 6 ١

 ض0

 م ؤذ مت م6 ومد و سف 9

 ٌْ ءاهبيظ صنت وأثبخ 9 نازسوديلع هنا ىلص هنلا لوسر ل لاف دايس 7 ٍ

 | لس وهبلع شا لص يبلانا رباجن عر دكتملانب ,ب دمشاتد حلاق ةلسيبانب زي زملادبعاثدحلاق دوادوبا 6 اثدح :

 يجوز ينل طلخا ن'تد راف باطخلا نب رمتل ليةفاذه نا تقف ىنبمعافارصق تيارف ةجلا ثلخدل

 ْ « هللا وسراي راغا كيلعو لاقو(هنع هللا ى دو

 10 رباج نع ءاقرو كشا علك وارضنلا يبا ملاسوا ر دكتملا_نزب دمت نع ءاقرو انثدح لاقدوادوبإ يأت دح ا 1الا5
١ 

 ع« هيف رط نيب فلاخ دق ؤ 1

1 ٍ  لاق سو بلع هللا ىلص تالوسرنا نادبعنب رباج ىنربخا لاق ر دكنملا نب دم نعةحلط انث دح لاقدوا دوب خي انث دح دبر 

 مهتم يلع قرحافةالصلا نع نوفلخت؛لاجر ىلع فلختا مث ةالصلاب خرصب اخ راصرم نات ممم دفا ظ » ]
 اي لاعالا ل ضفالسوميلع شاص نا لوس ,لاق لاق رباج نع ر دكنملانب دهم نع ةحلط انثدح لاقدوادربا ةياشدح# ُ

 ش | و « مالكلا سيطوماعطلا ماعطالاق محلا ربامانلق 5 لاق هلا ل بس يفد اهواي ظ

  5ملسوهيلع نال نال وسر لاق لاقرباج نع ر دكنملا نب ديم نع ةلسيبانب زيزعلادبعابثدح لاقدوادوبا ججيادح اي |
 لالب لاق لب ربجايا ذهام تلتف ىمام! ةفشخ تعمسو ةئلط ىبا ا تاتش دل ظ «

 ا للخا ]ج تايلور لئسام لاق تادبع نيرباجن ءر دكتملانب دم نعير وذا نايفساثدحلاق سبات ةدحل

 9 مهلع#تلا ىض ررباج نع ن.-ملانب و رمعنب ادم +

 ا « اللاقف طق انعلتو
0 | 

 ١

 | ةنالووم سجاد ريدم نعنملادبعنب دمع ةبعشاشدحلاقدوادوبائدحلاةىنوي ري ثدحؤإ ١ كي
 ربلا_د 0 ل لقا اف ل انف لع لطرالبعر ىأ ارف رفس يف نك ك ملسو هيلع هلأ ىل اص

 عرفك ايفموصلا

 نب جاجحلامدقام لوقي نسحلا نبو رمنب دم تعم<لاق مههاربانب دعس نع ةبعشاتت د حلاق دوادوبإ و ان دح وب
 الس لسو لسا قس لوس ناك ةالصلا تفو نع لا دب نيرا فتصل خذاك فسر

 انايحا رخؤي ءاشعلا ٍلصي و سمشلا برغت يح برغملا ىلصي وةعفت مس مشلا ورصعلا ىصيو سمل !لورتزنيحوار ,يىغلاب

 دوادوب'لاق» سلغباهنولصي ناكلاقوا سلغب عيصلا ىلصب ناكورخا او رخأتا ذاو لمت سانلا عمتجا !ذاانايحال جمب و
 هر
 م ةبعش لاق اذكه

 - 6 -- جيت

 يي اهنع هللا ىضر رب اج نع سبق نب ناجلس
 | فا هللا دبع نب رباج نع سيق نب ناجلس نع رشب يببأ ن نعءةناوع وبا اندح لاق دوادوبا انثدح لاق سنوي وي اث دح#

 ه اعاضدنع مضوف عض ثالث لاق كجارخ م لاق وهمج ههمحشل ةبيطيب 1 21 ىلالسرا سو هيلع ا ص قا لوسد |

 6 بر أدع ل«

 دف

 سس

 ذآ ذآ | 1 1 ]| 1 1 1 1 | |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 12141١4

 | <ساو بوث يف لع هني ارف هني نع يلم هر أسي نع تم“ ىلميوه و ملسو هيلع هقا ىلص ىبنلا ىلا تيهتنالاق

 اا ا أذ 1 1 1 سس جوس



 | افلكحاقتواهكحاضتو كبعالتواهبعالتاركب لا قحلسو هيلع هنا لص هلال وسر لاقف|بُ ملسو هيلع ةاىلص هلال وسر

 دك ماب د ىسلايطلا دواد يبا لكم ميادلا 'ز نجلا

 اا | نطلع جول لدر هيلع: ]ع يبلاذ راج 1000 ى ع الا راكياشدح لاقدوا دوبا دمي ان دح 3“ :

 « ديلا رعلاو بيواانيبورأ اورسبلا
3 0 . 5 

 ؛ +١ ,٠ || دبع ىلع ة سما تجوزت لوي ئادبعنبر باج تعمل اق راني دنب ورم نعديز نب دامانئدح لاق دوادوبا *# انثدحوإ#

 ا هكل ناكراب لاق نويلعموقت ةأ ماج وزتا نكاو اركبةي راج جوزت انا تهركف تاوخا يلغكرتويبا لكس لوتراز تلق

 ا. بأ امن ءاقرذ خاركب ةي راج جوزتان 4 !:تاهكىا 1 تل لاقرباج نءورم نع نايف ماش دح لاق دوادوبا مشو

 ظ ه تبصالاقن ماعموقتون طش ةارم ا نكلوويلتما

 ا : 0 5 ا ا
 01 اس رح املا ن 0 ملجر(")ع نك لاق هلل دبع نيرب احم ن 05 راش 5نب قرم نعنع ناهس 7 ارح ِ#

 هللال وسراياولاق ةياهاجلا ىوع دلاب أمملسوهي اع هلا لص هن ذا لوس ر لاقف راصناللاب ىراصنالالاّمف زاصن الا نمالجر

 ظ « ةنتناهئافاهوغدملسو هيلع الص هللا] وسر لاةفهعسك هنا

 ظ ظ 96 اهنع كا ىضر رباج نع دكنلا نب دمم 9
 ا ظ لخد لوي ارباج تءعمسلاقر دكنملا نب دمم ىنربخا لاق ةبعش اذ دحلاق دوادوبا انثدح لاق سنوي 6# اًددح ٍِ

 هللا لف كنوتفلسي ةضيرفلا ةبا تازا و تةفاف جو يف ا خقق ضيم اناو ملسو هيلع هللا ىلص هنا لودر 1

 : ٠ ةلالكلا يف يقف

 ,ب, .| هيلع دما لص هللا لوسر ىلع تهتف لوقيارباج تمس لاقر دكنملا نبدمم نع ةبعش انثدحلاقدوادوبا وي انندح 8 |
 * كل ذ هركوانا انا لامفانا تاقفاذ نم هلاقفماسو

 5 ظ ىتمعت هاجوذحا موي يباب ىجال لوقا رباج تعم. لاقر ركل ان دمك نع ةبعشات دح لاق دوادوبا ا اث دح 17

 لس هبلعهلا لص هللا لوسر لاقف ىناهنيالملسو هيلع كنا لص نالوسروىنن وهني موقلالعجو يكبأتاءؤي لاق هياعىيبت
 هم ومتنف دىتحا محنجاب هلظت ةكلالملاتلازام اوف هوكبتالواهوكبلا

 5 نا لص لو بر لع لخ دركبإب ناري ج نع ردكتملا نب دمحم نءرضخالا يبا نب مناص ا دح لاق دوادوبا يي !:ثدحو#

 ٠ هتمبج لبةف ثيم وهؤرسو هيلع

 مب ىمأ ملسسو هيلع هللا لص ها لوسر لاقلاقرباج نعد دكنملا نيد انث لاقديجلادبعاث دح,لاق دوادوبا ما د 5

 و ةقدص هلوبف هضرع نماوملا هن قوام

 ون وأ مدق كار عالا ٠ رمالج رنا رباج نعر دكا نيبال ةلس ىلا 0 زءلادبعانت دحلاق دوادوبا ٍ انثدح 1

 جرخ مث ل |اق اثالثوا نيت سم ىناقا يناقا لاقف ١ لص يبنلاىتاف كنعوفلسو هياع ما لص ىبنلاعبا !ايف ةني دملا

 7 قرخ اتيزاثيثو ةلهاج ءاقجحيتا ءاقرخ راحيلا عمهعيف لاق )١(

 ا مضش - ةينهااا# هدب هرإدبرض يأ مدك 6

 وهل ع هل

 اك |عنع دا ضر رباح نعز كتل نب دبش 3“



 9اعنع نا يضر رباجنع راني دن: ورم #

 *6 ىسلايطلا دو اد يبلا دنسم نه عباسلا رجلا دك مم د

 هللا ىبص ا لوسر لاق لوهتي ا رباج ممسةلسوبا يف ربخ لاق يترهزلا نعرضخ الا يبانب حلاصانث دح لاق دوادوبا مانث دحؤإ# ظ ان
 تبعرف ضرالاو هاممأأ نيب ري رس ىلع ارجوا“ فيزا يدنا كالااعل اذ ىشماان||نيبف ةرّف ىنع ىح دايت سوعلعإ

 0000 ربلاقف ملسو هيلع نا ىلص ليئربج هاه ترثدف ىنورثد ينورثد تلف ةمي دخ تئئاف هنم

 ظ » نانودنمنودبعياو :اكىتلاداث والا زجرلاو ةلسوبا لاق ه رحافزجرلاورهطف كبايث هدب

 ظ !6 اهنع هلاىضر رباج نع راني دنبو رمع ْ

 ظ ىلصي ذاعم ناك لوقي هللادبعنب رباج عم راني > نب ورم نع ةبعشات د ح لاقدوادوبا انت دح لاق سنويا ا دح ظ ١44

 ههموقب لصيف مجري م كب تا ىلص نال تر عم ظ

 بطخ وهو لاقملسو هيلع هن نا ىلص ينلا نا هقادبع نب رباج نعو رمت نع ةبعش انثدملاق دوادوبا دي انث دح 3 | |١

 هنيتعكر لصيلفبطخي مامالاو ةعمجلا موي مكدحا هاجاذا |

 هاريدم مل سوهيلع لا لص هللا لوسر عاب ل وهيا راج عم راني دنب ورمع نع ةبعش انثدح لاق دوادوبا 6 انثدح 9# | | +.

 | نارقلا ورلسو هيلع للا ىلص هللا لور دب ءىل:(1)لزنانك لاقرباج نعورمت نعةبعشا:ثدحلاق دوادوبا وي انث دحإإ+ ||.

 ناللاف استوت هتعمل تلك يطلب

 8 ةعدخ 0-5000 هللا لص يبنلا نعارباج عمسو رمح نع ةنيبع نبنايفسانث دح لاقدوادوبا 16 انث دح وه ظ ادة

 كيرف هيلع هنلىلص ال وس ناك لاق هللا دبعنب رباجنع و رمسنع ةعم ز انثدحلاق دوادوبا *6 انثدحإ# ||| هو
 : عكرداذاو عفر اذا "فعلذأ

 (موحل_رعملسو هيلع اىلص هال وسر يبت لاق رباجنعو رمنعةنريعنب نابفسانتدحلاق دوادوبا  انثدح) ||

 هرقل كلامو جلا
 هيرتشي نم لاق لسو هيلعْنا ىلص يبنل اانا دبعنب رباج نعراني 5نو رمح ن عدي ز نبدامح ات دح لاقدوادوبا وي انثدح ْ ا

 » لوا ماعتامىطبق مالغرباج لاق ةئامن مب يعن هارتشاف ينم

 ملسو هيلع نا ىلص هللا ل وسرنا رباج نع راني دنب ورع نع كلان وهم نب ىسبع انث دحلاق دوادوبا 6 انثدحإ ظ 8

 م ةقدص قاوا سمح نوداهف سيل لاق |

 هللا وسرنا ثدحي كا دبعنبر باج تعم“ رانب دنب ورمل تاقلاقديز نب دامحانث دحلاق دوا دوبا اانث دح + |

 همعنورم<لاق ةعافشلاب رانلا نمزوج رخياموقنا لاق سو هلع الص

 نوجرخي لاق لسو هبل عهللا لص ىبنلا قارباج نع راني نب ورم نع ةنبيعنب نايفساث دح لاق دوادوبا !6 انثدح ١
 « ةنلانولخدب مث ةعافشلاب رانلانم |

 هنع م لاف ارنانملا 1؟لزفين قالي 00

 انأ دح 6 د

ٌ 
 -_ همس سسامم

 ا
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 ظ

4 - 

 م <



 وك جاع ها وع د6 ىسلايطلا دوا د يبا دنسم نم عب اسلا هزجلا 6

 نححرلادبع هل لاقف ةشئاع تكبف هرج يف يبصلا عضوفدسفنبد وجيوهو ميها باهنباىل|ىبتتافف وعنب نيجرلا دبعهمو

 ا لبقترغيف هللا لوسرأي لاق الجر نان رادع نب رباجن ءءاطع. نع سبق نعةلس نب 00 - 3# اًثدح 2 |

 « الور لقوناذا
 ه ةرمج العجي نا عطتسي 1 ىدحلا هعم ناك نمو ةرمعا ملل مكنم ءاش نم لاف
 * الل الجر نفد ملسو ةيلع هللا ىلا اصّْنا لوسر تدهش لاق ربا> ن ٠ ءدالعع نعةحلط انت دح لاقدوادوبا *«ي انث د 0
| 
| 

 * مهنعهللاىضر رباج نعنمراادبع نب ةلسوبا

 «ب هل تبهو نا ىرمتلا لاق, |سو هيلع هللا لص ا لوسرنارباج د

 لونان ارقلايتا نمحرلا دبع نب ةلسابا تل أس لاخر بك يبان بي دادشنب برحانثدح لاقدوادوبا وي انثدح 7

 /نع ترظنف تي دون ىداولا تطبهالف تقلطنا ىراوج تيضق الف ءارح يف ترواجلاق ملنو هيلع للص ما لوسد|
 . دوادوبا لاقهنم تثئ ضرالاو ءامسلا نوب شرع ىلع وهاذاف ىسأر تعفرفاثيش را لف نلخ نموىلا,ثنعو ىنكَنَعو اما ظ
 نبطاصانتدحلاف دوادوبا انثدح «ربطف كبايثوربكف كبر ورذناف مقر دملا اهيااي ليقف تيتاف لاق هنم تعرصف ىف

 « حولا رتف خس و هيلع هلاىلص نال وسر لاق لوقي ئادبعن؛ رب اج عمسدنا ةلسىبا نع يره زلا نع رضلالاقلأ

 لسو هيلع هللا لص نال وسر لاقلاق رباج نع ةلس يبا نعى هزا| نع بن ذيبانباانت دحلاق دوادوبا و اندحإولب ظ

 0 هدعب ن م هبقعلو هل ىهف ىرمعر معا نم

 جحلابن ولهم لع سوهيلع نأ ىل ا |لوسر عم انمدق لاقرباج نع هاطع نعرشب ىبا نعةناوعوباانأ دح لاقدوا دوبا ع اثدحإلا 1 ٍ

 ا
 ا

2000100000100 

 ا نع كفوعنإ نحر || ددعنب ةلس يلا نءريغك يبإ ن؛ ىحن نعماشهأ ةدهالاق دوادوبا اثدح لاق سن وب * انثدح« |

 'نادنفأ ةلياعق تاأسةللاقف 1 قبحاعدلا رمسأب آفا لزناام لوا ناينغلبهنا ت تاقرثدملااهيااي لاق لقا

 اقام كربخ لَبآج لاقفم قلخ ىذلا كبَر مسا/رفا لزن امر وانا ىنلبهنا تلق اعبايلاقىوا لونا نارقلايكا

 درس لختلا ىلااسو هيلع نا لصد لوسر جرخ لاقرباجن .رعءاطع نع ليايبانب نبا نعةناوعوباانث دح لاقدوادوبا ع اثدح ِغ |

 11 م للاب .ةمتن دنعرام: .ءتوص ني رجافن ,هتوص نع ا ءاكبلان ءهنا هدد ءاكلا م1

١586| 

١". 

 ىمكأا

 اة

 م١8

 | ه اعب را ازعامدر

 ظ ةعفشلاب سو هبلع اص نا لوسر ىضق لاف رباجن ءةلس يبا ن عئىرهزلان ءمطاصاتدحلاف دوادوبا اشد

 | (ين نمام لاق لو هياع للا ىلصهنا ل وسرنا رباجن ءةلس يبا نءىرهزلا نع ةعمز انثدح لافدوادوبا ه4 انثدح ظ « + دودح تقرتومسقي ا

 ةىعر دقوالا]|
| 

 1 ملسو هيلعألا ىلص لال وسر نارباج نع ةلسيبلا نعىرهزلا نعرضخالا يبا نءحلاصانثدح لاق دوادوبا 6 انثدحالا

١1*9١ 

 اك55||

 هج رهنع ىأ يضر رباج نءنحرلادب عن: ةلسوبا ع



 »ع امهنع هللا يضر رباج نع ابر يلا نإ ١اط علا
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 «رهاعومف هد بمد ذاربغب جوزت كاولماها

 «ةياهالارجلا مول لك |

 «يناثلا فصلا فتنكو من لاق ىث ءاربلا |

 75 نال وسر ايلاف ل لاف دغلا 0 11 نارانيدلا لمفأ“ ولاقف

 ءد اج ةيلعتض رن“ الالسو هيلع هللا لص ل وسرلاقف

 ويبدا لس ني حعم لاقرناح نع ليقعنب دمج نب هللادبع نع ةدئازابث دح لاق دوادوب كس اثدح

 أ العا عك مىجر مكيلع نلخديل لسو هبلع نا لص دال وسر لاقف مامطلا كلذبانيتافةاش لت + ذقراصنالا نم

 ش مكيمولخدي) !.بوهيلعمللا لصهللا لوسر لاق مثرمع لخ دف ةنجلا لها ن «لجر مكيلع ناخديل لاقت كيوب 0-0

 'ٍ * ىلع لخ دفايلع هلمجا تشن ا مبللا ةنجلا لها نم لجر

 1 ]يود نا لم تامل اقكادبع نب ياج نع ليقع نيد نيا دبع ن ءركبوبااخدج لاقدوادوبب « اًثدح 9
 ا
0 

ْ : 

 ْ ظ 36 ا|عنع هللا ىضر رناح نع حاب ريا نب ءاطع د

 1 نا لوسر عمانمدق لاق هئادبع نبرباج نع ءاطعادث دح لاق ميبص نب عيرلاامث دح لاقدوادوبا انثدح لاق سنوي ان دح#
 ا

 || اور وافضلانيبانيعسو نينمكر انيلصو تبلابانفطفان صاف جلاب نيل هم ةجحل ا يذ نمنيوضمةعبار جنح |سوهيلع هللا لص

 ' 14 !تيشغف برطلاو ل نءلالهلل لحيام لح لاقاذأم هلح ننال لوسراب اي انلقاولح ا ملسو هيلع ت1 لصشا لوسر لاق

 : ينالاقمتهيلعىنثاو ئادمخل( ١)مهيطخن اينو شل كد ينمىلا اندجاقلطنيا لوةيمهضعب نادغلب و لاقر 5 املا تعطسو

 ىتح مهلجي وهلا ماقافرباج لاق كس نم اوذخالا تالحال ىدملا سال وأو ىدحلا تةسام ترب دتساام ىرما نمتلبقتساول
 ْ ةعبس نعروزملا مهي ده يف مهيب كرشاودجيملن كل ىلع مايصلا ودج 0 |ءىدملا ناكف سحاب اولها ة هك

 ْ 4 95 مهت رم وم جمل ادح اوايعسوادحاوأف اوطةور اوافصلان ,هبوتيللاب ؛مهفأو وطن اكو ةعتتس# ,عور

 ْ ةمنشب قحارجلا لق ملسو هيلع هن لض هللا لوسر نارباج ع نعباطع نع كلملادبع نعمأ .ثدانل دح لاقدوا دوبأ د 0

 |حببس «ادحاو 50 ٍظ ناآكاذ اايتاغناك ناواهمرظت <: هراج

 نع ىبنلسو هيلعهللا لصق لور نارباح نع ءاطع نع فو رعم يبانب حابرأ ةرحخلاقدوأ دوبأ »*« اثدح 5

 ١ اطوت ثا ىهن سو هبيلعشا لصىبتلانان ناد بعنيزباج ن 6ع ءأطع نع 2 اسانددح لاقدوا 2 دك انثدح د

 «ةزئاج ىرلا لاق ملسو هيلع هللا بص ينل نارباج نع اطع نع 0 2
 يلع ملسو هيلع نا ىلص يبنلا فص لهرباجل تلق لاق حاب ربا نب طع نع ةداتق نع ماشه ا دح لاقدوادوبا يي أ 11 3

 لسوهبلع نا ىلصدللا لوسر لاق لاقرباجن نع ءاطع مم نم ىنث دح لاق يد يبانب اان دحلاقدوا دوب | آئ اد ده «

 كلهم نا قاد تعالو حكييإ ناقالطالا

 03 27ج ع 010



 ص م دو !6 ىسل ايطلا د و ا د ىبا دتسم نم عب أسلآ ءرجلا 9“

 ' اصلا نا لاقودب لل ادباب ادن لاقو افصلا ىلا جرخمث لاقدطتساف نكرلاىقا مثلاق رباج ثيدح ىلا عجر ئرباج ثيدح

  دجلاهلوكلملاهلهل كيرشال هدح وهثاالاهلاال لاقو ثالث ربكف تيبلادل ادب ىتحافصلا ىلع قرف لاق هفارئاعش نم ةورملاو

 .هيمدقدعصاىتحايعس ل يسملا نطب ىاىتح ىشف ل زن ثلاقشلل ذنيب وعدي ثري دف *ىش لكل عوهو خلاء ديب ت يو ىبجي
 ىني لمفاك اذكهإ كي رشال» دحو ّياالا هلاال لاقواث الث ربكف تبببلاهلا دب ىتحدعصف و رملا ىنا ىتح ىشم مث ليسملا يف ظ

 .اولحافةرمعاهئلعجل ترب دتساامىرما نمتليقتسا يناولفة رمعاهلعجيلو لميلف ىدحلاهعم نكيمل نم لاقف ل رنمئافصلا ٍّ

 أ هب لهاام لهامهللا تلق لأق تللها 'ىش يب لسو هيلع نا لص ي ىلا لاقفاولحدق سانلاىأرف ذيل نم بلاط يبانب يلعمدقو

 كرما نماقف كلذركلافاغيبص ابايث تسبلو تاقتكادقو ةمطاف ىلع ىلع لخدف لاق لحتالف يدحلا ىعمناف لاك لوسر
 عاش نر لسوديلع هللا لص هلل لوسرى لات بهذ لاق قارعلاب ثدحي يلع ناكف يلع نب دم لاقفىبا هبيفرماتلاقاذهب |

 | هيلا لص ْنالوسررحن * مفلاءوي ناك الفاثالث لس وهيلعّد الصفا لوسراملاقاهت ىمااناتقدصلاقفت ذىذلا ينةمطاذ

 ا لاقووةقرلان ماب رشو لعووهلكاف ريطف ةعطقةندب لك نمذخاف ةدب ةئام تناكو ربغأم ىلعرحنو ةن دب نيعبسوات الثملسو

 | هلل لصدللا 0 حلا يف ةرمعلا تلخددب الل لبال لاقفدب اللءاا ذهانماعلامها ل وسراي مشعج نب كلامنب ةقأرس

 » هعباصا نيب ملسوهيلع

 1 هللا ىلص هللال وسر لاق لاق ّنادبعن: رباج نعهيب انعدم نب رفعج نعتسباثنب دما دح لاق ذوادووا هي أنل دحول#

 ظ ه ةعافشللو هلاف رئابكلا لها نم نكي رع طالت ا راك طالع
 دو يو طع عتمه د

 ككاو وبا رش 0 لك اطلاع دعا فايف 4 لسوهيلعملا ا قلزوطر

 .انيلصفانقو مل سو هياعنا لص دنا لوسر ماقفرصعلا ترضحو ماني شعتفةاشلا ةيقربانيتاهث انم دجا 5 ريظلاىلانق خا

 ظ  ءامأنم دحا سمي!

 ب 1 رم

 ١ "ا سو هيلعّما لصشالوسر لاف لاق هللدبعنب رباج نع ىلع نبدم نب هئادبع نعةدئا زاثدح لاقدوا دوب كان دح لع

 يل صدا لوسر لاقف لييلارخ ١لاق رتوت ن يح يا رمعل لاقو ةمتعلادعب ليلا ل وا لاف ىلبللا نم رتوتنيح يا ركيىنال
 ظ ه ةوقلاب تذخار مللاقوقثولاب تذخا ركيىبالإس و

 ا | هيلع لص هلا لوسرن دك لاق هن نادبعنب رباج نع ليقعنب دم نب هللا دبع نعةدْا زانثدح لافدوادوبا جب ا دحإلا

 ه ةرغبوتلا كلذ رباج لاقهدحاوبوثيفةزخرلسو
 ١م | !دبتا / * ءانذكو ءانطذ>و هان سف لجر ىفوت لاقرباج نع ليقع بدم نب هادبع نعةدنا ازانثدح لاقدوادوبا هب انثدح#

 | اتقوب |لاقف مبحاص ل _ءاولصلاق نارايد متانلقني دهيلع لع لاف ماطعخ طن باع سبل لموديل لسنا لوسي ْ

 5 1 ف اصف من لاق تيما كرب و مب رغلا قح كياعامه !سوهيلع نا ىلص هقالوسرل اف يلعهني دهشا ل وسرأإ ْ

 ٠ 5 5 .٠ ل

 اىض رليقع نب دمج نبهللادبع هنع ىور أم 3
٠ 

 مهذع هلا
* 



 ا كم ند 35 هما : ٍِ 5 3

 5 0 ١

 اذ 00 ةشئاع تأ ةفدشل 0 7 دا تفارقنا لاو هلامو تلقفاذك "واذن نالقب هللا [هف تلاقف ةشئاعءا

 010 فلا الا ان معن تلا 0 ممتتلاة رت كلاق ملت هيلع نان اَلْوَسو - - ع هدأ نروح 7-0 4 " ضيع اح دولا و د هديا 5

 05 5 2 7 1 0 ا تا 00 0 - 300

 هيلع هللا لص هللا ل وسر لاف تلا“ | )ضفانب ع عذخات اقف هدله لأس .ءلاقفوأسو 4ع فاىلع نأ ل وسر لخدف /

 . قئماولسقن ال تلق ننلو ىنوةدصتال ل هللاو تلاةف ةشلاع وأ دعك ك2 دلح ىلج ' نم هأعلف 2 : 2-3

3 ( 

 ةنغئاع كلاقفاهر ذع ل >وزع كا :اف لأق ه :نوهصتأ املع : 0 هلل و هين وبوةعل 0 : لا اياشمو ايلا هو 3

 ا 54 9

 دج ار ةنف لو ا حل نال
 ا

 هاكر هلع ذأ لم كا 0 علا ىضر هر |عما م

 مشل مس سس سا

 مم

 جى“

 -سسسسسسساب

 لاقال ةالود تمت لاقىراصنالادب ز 500 220011 ةيساهدمل لاق دوادوب ات دح لاق و سوت ع اندح 6 2

 3 5 20000 3 ل ةالام 1 رسل كا < را 5 . 5 : :

 تلصالا ه دنعلكوي ماصن ا كيم يباع ساىلصىنلا عمنا هي راصتالا ة راع مانع دج نعش دحت ىل_ ل4

 ١ . دك 7
 3-5 اسنلا ثيداحارخ ١ 5 7 اوغرف مد ىتحلاف اقوا اوعي ىح 3 ”الملاهيلع

 3 امنع هللا ىضر اهراضلالا 0 عن راح يسأ م قع

 : سس سياسات مم

 هللا لص هلل !لوسرجرخلاق رباجن ءديبأ نعءدمث*نإ رفعج نءاسموأ دع دوبأ *« ان لح . 2
 ١ ماع وهيل

 نا نالوا: لوقف ناضمررهشيف كللذوانايكرو ةاشم ملسو هيلع هلل ىص هللا وسر عم سانلاو هيهنلا عارتىقا ىتحائاص " ١ ل دع هاسمه ١ هلل ا 3 9 ١
ا ىلص للا لوسراعدف تلعف في كيلا نوراظني: وع وص كلا.ياعدتشادقاسان ١

 رو ةعفرف سيف دشن ملس وهيلع هلل

 رج ِإ و للا لوسر لاقف ئاص م ضعي ناملسو هيلع هنا لصيبنلا ربخ اف ضب رطفاو سأنلا ضع ماصفنورظن ظن سأنلاو

  ةأصملا كئالوا لسوهيلع

 هربادع

 هببأ نعبلاط يبانب ىل ءنبنيسح نب ىلخن# 0 رفعج اثدحلاق 8 بيهوانت دحلا5 دوادوبا 4 0 : اب

0 5 

 !اعنع شا يصر ىراصنالا !ج
 نوديري ريثك سان ايبلف جملا يف سانلل نذل م ججيلامست ةنيدملابملسو هيلع نا ىلص هنا لوسر ءاقالاق شادبعنب باج 7

 قيدصلا ركب يبانب دم سيمع تنب *املا تدلوأ ةفيلخلا اذ ىتااذا ىتح جر هنو هيلع هللا ىلص هلال وسر مم جورألا

 هللالوسر ةقانر دصن أ طاالف لاق تاعفف ىلهامث ىرفشتساو ىلتغا لاقف لاقت ماسوهيلد لا لصدنا لة تنل

 000 رت للا ىرشالالماؤ ل سو هيلع هللاىلم نال وسر لها "ادب مهاظ ىلءمل وهيلع د |ىلص

 لوقي سود اعلا لص تالوسرلبقاف مححااالا ف ضنالاتحرففاناكر وةاشم سانلا نم ىلا هش نعو ىنمينعو يئارونماو

 !جرخ هل وحلا الا فرمنالانةلطناف كلل كيرشال كلو كل ةمتلاودمجلا تا كيببلكل كي رشال كا. ل كيبلمبللا كيبل

 هللا لور ًادبفؤقكم انهدق ىثحدب رماالمعباما وهليوان ملعيوهو هيلع لزنين ارقلا وانعم ملسو هيلع ها لف 000
 - بص

 و امن هآوذختا و ةيال اهذهالت مثاعب رايشموانالث كلذيف لم نع يس تصد سودمل 50 05 5

 - ختم ا | ين كلذرك ذي ودحا اوه لقون و رفاكلااهيااإ لق ديحوتلاب (عيف ارقي نا بحتس؛ناكو (5)ىلا لاق نيتمكر علاق 2
 كش 05 2---95

 مملسلا

9 

 | ١١ نيعمجاهثاب | نغو هنع هللا ىضر رقأبلا دممُح رفعجوبا يا (؟) عم !؟2ذز كشيتاقع تع( ا



 «مكلاريجو متنا اند لاق ثاه ًالمىت - هيف باه نوجا ةنفجب هانيتاف كل ءانامظعا, ابىنيلثالاقواهيلخلالقتعافةاشب |

 1190ااا تاسو: اسايسسا1ا سا ااا اة سج

 يب 96 يسلايطلا دواد يبا دنسم نم عباسلا ٠ رجلا

 # ملسوهيلع ٌّياىلص ىبلا نءاهنعهللاىضرةداجبما 9
| 
 ا
| 0 
 2 ١١ هه || نءةداجب نب نمحرلا ادبع نعد ربقملا ديعس يبا نب ديعس نع ئذىبان ءاانث دحلاقدوادوبااث دج لاق سنوي 6 اندح ا |

 5 + ةقرحافلظولو وهيطعا لاق هيلا عفد داامىدنع سيلو يبأب ! ىلع موقف لئاسلا ب َ ا نمل 1
 1 ا 7 '

 ُّ ْ 96 ملسو هيلع هما ىلص ىبنلا نعاهنع هلا ىضر بدنج مازل# |

 26 1+١ لوقب صوحالا نب ورمسن؛ نابلس تعم لاقدايز ىلا نب دي زي نعةبعشانث د ح لاقدوادوب اا دح لاق ساوي !دثدح 9 ْ

 1 اولتقتاال سانلا اي لاقف سانلامحدزا دقو ةرمجلا دنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعمسابنا ثدحتىماوإ قدج تعمم ٌْ
 17 ظ ه«فذخلا ىصحلثمب اومرا عكا

 34 ظ :6 ملسو هيلعهملا لضيبنلا نع اهنعُماىضر ةسيئاإ# - | ١ دعس ١ ١
 ا 2 11 هع غرم اانا سلا لا و“ و لل ايل ا

 7 امو | نك تلاق ةسينا ىتمت ىناندح ل لاق ْن حرأا دبع ن؛سيبخ نع ةيعش انثدحلاق دوادوبا اثدح لاق سنوي ديانثرح 3 ٌْ

 8 ب رشاواو اواكفإ] ١ ؛نذؤيبالالب .ناسراسلاو اص هللا لوسر لاف اسوهيلع هللا لص ىنلل نانذؤي م كممانباو لالب ِ

 7 | لزنيناالا 1 نوب ن 5 مورا ىت>تنا لوقف ناذالا نع مود ممأ نبيا وو 0 موتكم عا نبانذاوب ىتح ظ

 3 د1 ذه دلتا لاكش

 2 2 ثم وهيلعشا لصويبنلا نعاهنعمللا نفاق ةيعجالا لقعمءا د

 0 ا ظ ىثرفلاءاشهنب تراك كباب ات همس لاقرج أملا نب م غارب نتبع دببللا# داو انثدح لاق سنوب كك انأ دع

 : | هللا لبيس يفهلاركب لعج ىجو زناوةرمع 0 ارت اول ةأرما لقعم ما ىلا كملا نيناورملسرال وقي
 0 ١ ا

 ص ١ ةيرعم اوجحلا نالاقفملسو هيلع هللا ىلص ىبن ا افدشا ليس ق هنساتج ىنالاقفهلعرقءاهينبطعيناهيلا تبلطف

 ُُث / ةيعش لاق» ةحح ىرمت لاقوا ا ةرمج ملس و هيلع فا لص ين )لا ةوهيلع رعت اهيطعي نأ هءرافشالبللا !

1 | 
 4 «ةصاخت ارملا كلتل ل -وهبلع ذا لص يبنلا لاقاما لاقريبج نبديعس نعرشب وب ىتثدخل

 2 د
 5 ةجرلسو هب هاك لس :| نءاهنع سا ىضر بابخةنبا

 باطن ماسود .لعدللا لص ا لوسر تتااهنا ب اخةنا دمك ,ءريهزأةدح لاقدوا دوب اان دح لاق سنوي “ انث لح 00

 هس اسس مل سس شلل س مس سس ملا | يي سس سس سس

 ا بح متسبيسم

 ع اهنع هللا ىضر بابخ ةنباولك

3 

 9 كا ا عشا ةماسوهيلعنا لص ىنلا نع ل هيعل ف 3#
 3-1 51 [١2 1 ا - 3 هتك 0 ١

 تا 3 تخاأ ةعي رف نعد 00 ةعشانل دح سمعا

 ُ هدلجا ا وسب منه كاتائذلا يك او ا مْ هاد ذةهدسدختا اخ

 ِ ملسو هلع هللا 0 يبنلا ن نعاينع هللا ىضر , نامور ما 9

 نامور ما ىنتث دح لاق قورس» نع ل او يبا نع نيص نع ةناوعوبا اث دحلاف دوا دوبأ اثدحلاف سوي 5 امدح 55
 3 كلك مج

 |ا6"5|



١١ 56 
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 ىتق دص مضا نا ىنع ئزحمياهللا دبعل بني زتلاقفن 4 3 ندولو «فدصت/ ديلان دع ناسا ظ

 ا ١ د

 ١ ل 58-2 يسحب ماكل ومد

١ 

 أ 0 5 ودي

 لح يور (ب)

 3 لو

1١ 3 

 انما بت نانا تن دال
 ب ن مق

7 

 ا د

 ص راه

 ء هلاا

 نالا نمة أما

 دا

 الاول

  1ةا/ "١

3 

 ِ ادا د كاتم نم عباس ءزجلا ع د <. دو

 - . 1 مك 2 - 3 1

 نت الدإ! هرم و وباع ل 3 ا ٠ اي

 ه ةرخ 0 تعرخاد ل

د< لثاوابات هعم لاق شمعالا ن ءةاعش اثدحللاف ديوأ دوبا ان دح#
 2 اىماهيفةنلا بنيز نعش راحلا نب ورمع نعش 

 بني زتلاقرلسو هيلعهئأ ل ص لوسر كلذ نع لسسلاقف ديل!ت اذ فيفخ صك وماتياىتخا واىخا ىنبيفوكيف

 | لالبانبلاج هفيعلانإ تتيداع لام تيان نفاع راصنالا نمد ١ اذافملسو هيلعللا لصدما لوسر تيتاف

  يفمانبا ىتخا ىب واماتياىنا ىنب يف ىتقدص عضانا ىنعاك 0 م مل سوهباع نا لص هنا لوس ر لس هلانلقف
 | بئيز ودوعس» نب هللا دبع اسمابني ز لاق( )١ ىف ناي زلاىا لاقذ كلذ هلركذ هيدا اص ما مم -

: 5 

 | اح اك م ظنا
 | ا 5 85 5

 دع مس و هيلع ها لص يبا نع اهنع هلا ىضر 0 د

 ْ ع تاق هيسج الا نيصو ما يف دج يبن ربخا لاق ىس# الا نوصح نب يحي نع ةبعشاتت دحلاق دو ءادوباوي اث دح اقدح د

 ٠ اوعيطا وهلا وعمساف لج وزع هللاباتكب مك داقام ىشبحدبع يلع لمعسا نا لوقي مسودبلع نا ىلص هللا لوس ر

 0 ككساو اللا ىلص ا أل وسر ناهت دح نع نيصح نإ ىحن نع ةبعش اندح لاق دوا ادوبا ع يم د

 #1 5 07 رصقم مل ءاثالث

 * لسوهيلع ما لص ىبنلا نعاهنع دفا ىضر ةبقع تنبع :اكازإ

 ا موثلك م ادما نع نمحر لا د_بعن ديم نعى هزل نعر متم نعكرابملا نباادث دج لاقدوادوباانث دح لاق سنوي اثدح د

 هاريخ ىنوا اريخ لاقو نيا نيب لصا نم بذاكلا سي! لاق لسو هيلع هللا لص ىنلاناةبقعتنب

 للا د اهنع 0 ناوفص تنب ةرسب ف

ْ 

ْ 

 2 )ّ 0-0 نو 0-3 هَ 1 26 اه 2 َن 5-5 لسراناورم

 ظ 6 ملسو هيلع للا لص ىبنلا نعاهنعّماىضر ةمرخم تنبةليق 6

 | لع ةبلكا::(ةيفضو بيل ىاتدج قت دح لاق ىربنملاناسحنبهفادبعادح لاقدوادوب مث دحلاق سنوي اند ألا

 | اهلا يفةكباش وجناورهتلاقشن قشنا نيحروفلا م ..وهيلع هللا لص نا لوسرانب ىبص تلاقامنا ةمرخنت نب ةليقأ يباةدجواىتبيبر
 ه فراعت داكتأم لاجرااو ليلا ةل ةللظ مم فراعن داكنام
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 زيتخماف هنيبع نه عل اندحا ناهلاوذ لاجرلا تركذ لا لوسراي اولا ةريبم لاقمث بابلا قداضعبذ خاف نوكببت ييبلا لهاوأ
| 

 رد هكلالملا ينكيامذئموين 5 ملا ىنكيهنا سو هبلعهللا ىل اص ٌىالوسر لاقفهيلادادزت ةمعطالال و ديكارت ! شخ حا
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 «هلالاسغمل فيل وهياع هع مضاف ء | ؟ مإسو هيعمل لص هللا ل وسراع دمامطلا لك اينا غلبت أو ملسو هيلع نا ىلص
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 | عتلابسأ ايالو ذك ثيدحلالاقف هاربا ةركذف شمعالا اقوي ىمرف ليدنجتن اؤاهدنع لسنغا ملسو هيلع هللا لص

 ظ ه ةداعوهافا ليدنملاب ردك
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 ناضم رن ءاضقناكن ا ملسوهيلعهللا لص هللال وسر لاقفكروسدرآن'تهرك نكلوةًئاصتننك ىنااماهللا ل وسراب | |

 ظ » ىضفقبالف تئشنااو ىفقاف تكس نافاعوطت ناك ناوهناكماموي ىموصف |

 51 ' لاس تلاق ”ىناهما نع 'يناهماىلوم ملاصىلا نع برح نب كامس اّثدحلاةسق انثدحلاق دوادوبا !انثدح ب ١

 هنم نو رذسل ومهم نمنوذذخيا وناك لاق هركنلا كب دانيففوتأتو لجو زع هل هنلالوق نعمل سوهبلع نال لوس

 0 « نوت اباوناكئذلا ركنملا كلذ

 1 ظ ل وةيهذدحي برح نإ كامسناكو ىناه ما نباوهو شي رق نم لجر ةدعج ين ربخا لاق ةبعشانث دح لافدوادوبا انندح#

 هتاوانفاهيلع لخد ملسو هيلع هللا لص نا لوسر نا ةيفاهما نع ىنثدخ ةدعجاعلضفاانا تقلق ةبعش لاق يفاه ماانبا ينربخا

 ةَسفننيمآعواطنملامئاصلا ميدل ىلصْفالوسر لاف ةُماص تنك هللا لو سراي تلاقف تب رشف وان مثبيرشفاب أ رش

 2 «اصوب اوانلها ين ربما لاق هيفا هما نمتناهتعم# اة دمج تاقفةبعشلاق هرطفا ءاشنا وماص“ امناةسفنريماوأ

 ه 'يناهما نع ىناه ما |

 ني ظ مسودلعدا لص نا لوسر نابي أ رام تلاف 'يناه ما نع اص يبا نعرباج نع ناب شانث دح لاقدوادؤبا اثدح ا ْ ٍ

 ظ . شت عابعب ةيكآرطت رز الآل
 ١١١١ ىأرهنادجاىنربخا|« لوقي بل يلا_*نباتعمسلاق ةره نب و رم ينربخا لاق ةبعش انث دح لاف دوادوبا 6 انثدح »أ

 . لستغاف هك عفمور | خب لخ د لسو هيلع هللا لص ىبنلان ا تن دحا مناف ”يناه ماريغ ىعضلا ىلصي 5 هبلع ا لصهلا لوسر | |

 + دوجصأاو 1 ركرلا ب ناكهنازهغابنم هفخاطقةالص لصدتي رام تامكر نام ىلصو |

 يم ملسو هيلع هللا ص ينلا نعاهنع هللاىضر ةقيقر تنب ةميما تورم 9 ِ

 |١111 ةقيقر تنب ةهسان ,ءردكنملا نب دمج انخدح لاقىركش لارمعنب ءاقرو ان دح لاقدوادوبأ امدح لاف سنون 4 لايقل

 / مظصاال ينالاقفانياب هالو رايانلقف اهلكةي آلا قرسنالا :راعذ #خ افرلسو هيلع ىلا لص نا علب .يفتنكت اف | |[
 « :اراةئاا ىلوقك دحوم اللزكو“ اسنلا|

 ديسيس ةييسس دسشما

 ١ اهم 1

  3و

 0: ا

 جذع هللا ىضر نلااطىلا ل

1 



 1 وا ادعم نزال : ءرجلا 6 6

 8 قار .راشاو ةلتسما نع لاقل ماىلو «ةنيغسينربخا لاقن أح نيديعمم ن 00 «اثدإا

 5 ساعام وهبع هللا م ا اع

 موصِلو :) يمل ملسو هيلع هللا ىل ]ص يب نا ةلسما نعدعجلا ىلا نب ملأ ن نءروصنم نعةبعشاتت دح لاقدوادوبا يا ثليوع ع 2 ظ

 8اضفر ونابعشالا| هني عمجي(١)ن نينوي

 4 الوسمناك تاق عقب ثرعلاثراحلا تنب دنه نعى هز || نع دعس نب ميهارب اا ده ثد و دوب اوي انث ظ2050ً # 154

 ٠ نيصمي ىّتح ءاسنلا لجا ع نم كلذ ىرنف يرهزأ لاف«موةيىتحاليلقالاهدعقم ثبأي ةالصلان ءملساذا مسوهيلع للا ىل طا

 5 ٍرصاذا ناك[ سوهيلعُما ىلصءهنلا لوسر نا ةلسءال ىلوم نع ةشئاعيبا نب ىسوم نءةبعشاث دح لاق دوادوبا ع اثدحإل|

 ْ هالبقتمالم وابي طاقزروأ اهفانالعكلل أسايفامبللا لاقيصلا

 ْ هلع لص نا لوسر ناةلسم| ىخا ةيما يبا نيرماعن : ءسيسملانيديعسن :عةداتق ٠ نعةسشأتث دح لاقدوادوبا انثدعإ

 ظ هد هايتفةري هوب ادرف ديعسوب | لاق موصي وىللستغيمت أباج صن ناك لسو ظ

 .ذاناكلسوهبلعت | ىلص نا لوسرنا ةلسءا نعش دحييبعشلا تعمس لاقروصنم نعةبعشا:ثدح لاقدوادوبا 9 ان دح 0 |

 ظ 5 يل لبجي وا لهجاواملظاوا ٍلظاوا لضا وا لزان ا نم كب ذوعا ىنا ملا لاق هتبب نمجرخ

 هبوعدي ناك امرثك اب ىني ربخا تلقفةلس ما لع تلخ د لاق بشوح نب رهش ورع_بمكو باانث دح لاق دوادوب | جم انثدح 1

 هلل لو رايت لقف كنب د لعيباق تبث بولقلا بلقماي راسو هيلع سدا رثك اناكتلاققمل هيلع للا لصيبنلا

 »غازاهاشامو ماقا ءاشام لجو ز ع نمحرلا ىعبص  نيبمد نبا سلق نا لاقف ءاعدلا اذ هيوعدت نارثكت كلنا

 | ثامام ناو تلاق لما نع ثدحي نمحرلادبعنبب ةلسابا تعمسلاق قاحسا يبا نءةبعشانث دح لاقد واد ربا« اثدح 9

 ٠ لقناو هيلعمو ودامهيلالاعالا يحاناكودعاقوهوهتالص رك اناك ىتحملسو هيلعهلاا لصويبلا يفعل

 ذا /لسوعيلع ع مل لص يبنلا نراةلسما نعت باث يبانب بيبح نع ءالملا نب لم اكان دح لاق دوادوبا دي اثدحإل

 ظ

 ا

 | ةمهدي هتاعمليوروناي

 نا لوسر للا تلاقةلسما نع ةيطبقلا ب هللا دببغ نع ىريشقلا سنوي لا نمنارمانُثدح لافدواذوب| جي انث دح ع ظ

 0 رككا مهيفنا نال وسراي ليقف مهب فسخ ضرالا نم ها ديببا وناك اذا يتحتيبلا نومي موق لبقي !سوهيلع نا لص

 0 0م وسلا
 لص - لخد تلاق ةللس ما نع ديما يلا ىلوم بهو نع ثبات ين |نب بيع شقر واوا ساكدم لاق دوادوبا وي انندح <

 ' () « ناتبلال تيلالاقف رقخا اناوملسو هيلع نا لص هللا لوسي

 | اهتيراجت اسرافأة شلع ىلع ةخرصل السما ثعم# لوي ةكيل ىلا نبا تعمس لاق ةعمز ل دح لاق دو ادوبا و انث دح « 539

 يآ ل ىوكرلاهلا ١ مهلك سانلا الا بحا تناك دقلهديب ىسفن ىذلا و هلااهمحري تلأقف تضقدف ت تلاقف تءاهث تغنصام ف 55

 . مايل ملسوغيلع هللالصا

 المال

111 

 ا
/ 

 ١
 1 ا

 أ يمك مل تعم

 (ادح#ا 66 و يح ا



 و 070 دو »6 يسلابطلا دواد يبا دنسم نم عباسلا ءزجلا

 ءوضولا لوقب ملسو هبلع ْن نا لص هدا وسر تعمسيفاف ًاضوت ىخا نبا اي هل تلاق مث ماعطب وا لي يارجل طم

 ه رانلا تسمامتوا تحلي

 و لسو هبعهللا لص يننلا نع ةلسما تورام

 ظ تعءضو اذا ةريرهوبالاقو نيلجالارخ ١ سابعنبا لاقفلماح نوابجوز اهنعيفوتاذا 5 ارملايفافلتخا سابعنباو |

 ا ةرتع ىسخماهجوز ةافودتب ثراحلا تنبةعيبس تسقن تلاقف اهلا اهتيتاق ةيلسما ىلا اثبت تل دق للا ىلا

 هت ركذف لسو هيلع نا لصينلاتلاف جاوزالا كل لمي اواقق اسفنب تالفتنا اوشفناهدح تي هفنالجرايطفت
 « تئش نم جكحناف جاوزالا كات لحدق ىلب لاقف كلذ |

 000 ا رهشنعهيبانع ينانبلا تباث نب دمشانت دح لاق دوادوب او انث دح #
 ظ * اصر يغ لمع ارقدنا |

 اهوهأ 2 ةلسما نع نصح نب ةبض نع نسحلا :رعةداتق نعما هانت دح لاقدوادوبا خانت دح

 | لتقتالفا هنا لوسراياولاقف عباتو ىبضر نم نكلو ملسدقف رك نمو اعرب دقفركلا نمف ن وركتتو نوفرعتف ها يما نوكيسلاف

 ءاراضامال لات محرت
 ' ناةلسمااهما نعش دمت ةلس م ١ تب سرت لاك دما مفاننب ديمحانثدح لاق ةبعشاتت دحلاقد وادوبا * انثدح#

 اسوهياع نا ىلصىبنلا نعةملسما .ثورام د
2 

* 

 اةذكأ |

 اهحوزتيبيف كمت نك ادحاتناكدفاللاقلمكأا لس وهيلعُما لص يبنلا لئسفاهانيع تكتشافإبجبو وزاهنعيفولأ أرما

 * رشع و رهشأة عب رأ ى ضع ىتحال تجرخ 2 م ةرعبب تمر بلكر رماذاف ا واالوخ

 , ى..أ | لسوهيلعمللا ىلصدللا لوسر نا ةلسما نعةلس با نعريغك يبانب ىبحينعدادشنب برحاثدح لاقدوادوب | خانت دحإفو

 «ينواغشفدفو ها نيتمكررهظاادعب لصا تنك ل اقف كلذ نع هتل أسف نيتمكررصعلادعب تيب يف لص
 , هه,روأ | يبنلا جوز ةلسما نعجانما انت ربخا لاق نسحلا نع ءاذحلا دلاخو بويا ينربخا لاق ةبعشانث دح لاقدوادوبا ان دح 9

 م ةيغابلاةئفلا كلئقتراعيف لاق سو هيلع لص ىبلاناملسو هيلعهللا لص

 5 8 ملسو هي اع هللا لصدملا لرسر لاق تلاق ةلسما ن نع يلعن بدم نع لضفلا نب مساقلاا د لاقدوادوبا *# انأدح 9:

 ,٠ . .| | نمز يف ىرصب ىلاارجاتركبوباجرخ تلاق ةلس مانع بهو نبئادبع نع ىهزلا نعةعمزانث دح لا دوا دوب انثي

 ظ «ملسو هيلع ناىلص ينلا
 أ | نعركبيلانبنمحرلادبع نب ئادبع نعرمعنب هنادبعنب ديز نع عفان نعي رب وج نيرخصانث دح لاقدوادوب 6 انثدح ل
 ( رجرجي هاف ةضف نم انآ يف برشي ىزلا نا لسو هبلعا لص للا لوسر تعمس تلاق نمجرلا دبع ةلاخ ةلسما تناكو لاق ةلسما

 أ 2

 ظ » مهجرأت هنطي يف رجرجي ااكلاقوا منبج ران

 ةنما ><



5 
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  ةلاكلسلا اح بح يودي“

 ايفسىباتنب ةبيبحما ثورام 9

 !ىلصيبناا نعذن
 «يلف ١

 ال6 ملسو هياعو

 ' نا عك الأ ةشئاع نعواةصفح نع( ١)ديمح ىلا تنب ة ةيفص : نع عفان نع ين ذىبان اش دح لاف دوادوبا وي ات حول ١ ةرخا/

هيلع ساىلص نأ ل وسر ب اىسا ناكل اقع نبا نع عفان نعي ريوح نيرخص ات دح لاقدوا دوب ا *«انثدحإلل ١م
 َ | ايورلا نوري ]سو

 هو ١

 أ لوو

١|94١ 

 الاعب

 11 كابا مسي م عادلا ءدجلا وع فلاش

 لبةيزإوزلسو هيلع لصقل لوس نا لسوهيلع هلل لص يبلأ جوز م
 - ” مكجتاصوهو

 : «جوز ىلعالا را ةلالث قوف تيم ىلع دحتننا رخالا مويلاو هللاي نم مونة ةاسمال ليال لاقإإسو هيلع هللا ةكدم

 || ريخ كيفناكول يسفنلتليلت اذ تلقف لوب نا هما ءاشاماهيف لوقيف هيلعاهت وصقيف ل سو هيلع هللا لصللا لوس ردبع لع

 ْ دحاولكدييفىنايتان ناسا ارت فالف ىنرافاريخ يفملعت نك ملل تلقمث سانلا ىر 100 171

 || كلم اج ىتح نهج نم هللابذوعا تقف ةيوطم نجا ذافينالتقياهو منهج ىلع يناةقو تح يباقتطنافديدح نم عمت .نم

 أ اهتصقف اهيلع اهتصصقف ةصفح ىلع تودغتحصالفرمع نربالاق ةالصلارثكت تنكول تناذو درمان عرتمل لاقف |

 أ ناكف عقانىلاق حلال جر قادبعنا ملسو هيلع هل ىبص هللا لوسر لاقف لسوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىلع ةصفحا

 همام رك كاد د تا

 6# ملسو هيلع هن ىلص هلال وسر نع شحج تنب ٍبنيز تورام 9“

 0 هل لوسر تعم .لوقتوايحسق تاع ةرفصي تعدفامل جتا .هنالسودبلع فا لص يبن جاوزا نهار عر

 ْ ةارشعورهشاةعب. رأ جوز ىلعالا ثالث قوف تم ىلعدحت نارخ ١ الامويلاو للاب نموت !سال لحال لوقي سو هيلع هللا لص

 .ْ تلخدتلاق 5 ةلسما تنب بني ز نع مفا نب ديم نعوكب يبا نب هل هللادبع نع كلام هاو ر لاق دوادوبا 4 ع 7 ظ

 (؟) » شحج تنب 3

 رس - تورام د ظ

 ّْ سو هيب هيلع نا لص لال وسر تعم 5 2 0 ةبيبح مانع | ظ

 عارشعو رهشا ةعبرا جو ز ىلعالا ثالث قوف تبم ىلع دحت نارخ الا مويلاو هللاب نمت ة رمال لحيال لوقي

 ةبيبح ما نع ثدحي نايفسيبانب ةسدع قط ناز نيرقرمج مضيع ملاسنب ناعنلا نعةبعشاتت دحلاق دوادوبا © انثدح## ظ

 تلاق نجلا يف تيب هل ين ةبوتكملا ىوس ةليلو مويىفةعكر ةرشعىتند ص نم لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسرنا

 هدعب نبعداداكااماناو ناعنلا لاق دعب نهتك رئامورمع لاقدعب نبتكرتام ةسبنع لاقو دعب نوتكر اماهنعشلاىضرةبييحما

 00 تارسولا جدن تك 2 طقم 0 يرهز 0 ةعمز انثدحلاق دوادوبا + انثدح ا

 ثي دحلاناف نيخاسنلا نم طلغوا لق قبس ناونءلااذه نارهاظلاوةيمومتلا ةبتكما ةعبن يفو هنعلوقنما يفاذكع (؟)١

 . ص سم مس سس

 جس انام ىورمدنال جحصلاوهو ةبيبح ما دنسم يف هنيعب ويس ا

<2 



 دي 1 ه6 ىسلايطلا دوا د ىبا دنسم نم عباسلا ءزجلا

 ظ »6 نينع هللاىضر ةشئاع نعريمح تنب ةرامع ماو ةيبرقو ةيراس ال ظ
 و وا سوو و ورا رت 2 0

 ١5/8 | | هللا لوسرناةشئاعانمت دح تلاق ةي راسا.:ربخا لاق ريغملانب نكسانث دح لاق دوادوبا انثدح لاق سنوي آي انث دح 9 ||

 , ب8 اصور وابلبقا ناك( !سو هيلع نا ص

 [ هالوزلا يا لبص ن نال اوسرنا ةشاعن ءّب دحت 52 ةبي رقى 0 جا ياش دح لع

 ٍْ ه0 ىلمسل رن نالت لصاوت كلناف هللال وسرت اولاقل 2 وأ ذرعىل مل ماسو هلع

 ْ 9 ١هم . دلو لاق !سوهيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشاع نع همأ نعري# نب 000 اع م دو ادوبا كي اذث 0 د

 | ش «مهاومان نماولكف هبسك بيطان بك لجلا

 اي اهنع هللاو ذر ةشئاع نوح ادع تن ع
| 

 ١ ناك تلاق هشئاع ٠ع ثدحت 9 نمرلا دبعزب د# نع ةبعشات دح لاق دوادوبا انت دح ىلاق سن او ٍ دات رو 7

 ' تاائا عمي فخم يف ةبعش كش ءاهففخ لاقدلا ىلعربك] هب ةبعش لاق نيتعك ر لصرفلا | ملطاذا ملسوهيلع هل 0 لمشل لوسأ

 ْ « باتكلا ةحافباهيفأ اردل لوقاف ةشئاع

 تل عشت لاقملس تدم هيلع هللا لص 0 لوسرنا ةشئاعن 0 نعىرهزاان .ع ةعمزاتت دح لاق دوا دوب| 6 كي ات رح 8

 1 ادعاصفرأت 0 2يَقَراَاَدي

 الا مخبسم تضع أ شحج كنب بني ز نا ةشئاعنع ةر#“ ىنع يرهزال نعت ذيبانباانث دح لاقدوادوبأ 4 اندح 3#

 ١ ءاداللص لكل لاسافتاتناكق لق و:لئشتن ااه مانا موديلا لسىبلا تانج

 | د اهنع هللاىض ذر ةشئاعن ع هللا دبع تشب ةيما د ٍْ

 ١ |تالوق رع 0 للادبع تنب ةيما نع دي زن ىلع ند ةلسنب داما دحلاق دوادوبا * انثدحو#

 سام عرفا وود واط اوكا ماتا لا دب بساي هرذختواكسفتا يفاماودبتن ا لجوزع

 | هبيصي ام دبعال لج و زع هللا ةتاعم هذه لاَقفْلَسو هيلع هللا لص هور ا لا هنعىنأ أسأم يش 2

 هيو وأ ذ نم جرخل دبع 2122110111 عد زذيفاه دقنيف هك يفارعضي ةعاضبلاىتح ةبكنلاو نزال او ىمجلا نه

 هريكلانمرحالارببلا جرا
 © اعنع هللاى ضر ةشئاعنع ةرجغملاءا 4 ١
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 هادشر ىلهتبقاع له جافر ان لاقوا 00 مك رع زا ماذا ان

 ع اهتغهللا ىضرةشئاغ نعةيودعلا 0 3#

 تلاقةيودعلاذاعم نءكشرلا ماسقلا ىعبضلار مزالاوبادي زي نعةبعشانت دحلاق دوا دوب اان دح لاق سنوب 4 اندح 5 اها

 . نتمكن مسوهيلعلا طن لوشردبع لع ضصض أنك تنادي رورعا|تلاقةالصلا نسال[ ى ضعت اةلئماما تلق

 | للصي سوي هلا لصهّللالوسرناكا ةشئاعتل هيا 0 لاب ها اند  [١ذا/١

 نإ هللاءاشامديز يوت رعب رأمعل تلافو يضل |

 52 داق ع

 ا الث مودم |سوهيلعهللا للص هللا ل وسر ناكل ه ةشئاعل تلق ةذاعم تعمد زي نعةبعشاتت دح لاقدواد دوب | آ*ئ 06 لو 9 ١ كح

 هماص هيأ نم م ىلا ال ناك تأ لاقرهشل ايا نمتلق معن تلاقرهشلا نم ظ

 سو هيلع ىلصءللا لوسروانا تنك ت لاق ةشئاعنع ة ةذأ ءم نع لوحالامصاع نعةبعشاتث دح لاق دوادوبا انثدح# ا نايس
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 اهل قل خورانلا قاخومهتاب  !بالصا ىفثوالها اهل قلخو ةنجلا قلخ لجوزع هللانانيرردتالوا ةشئاءأي لاق هبردي 1و
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 >6 اهنع ا ىضر ةشئاع نع رفعجما 94

 ةشئاعتل أس تلاق 'رفعج ما نع ناي بظ يبا نإ سوبأق نع عيب رلانب سيفا دح لافدوادوبا انت دح لاق سنوي :6 انث دح ع هه

 امافدوججلاو عوكرلا نيف نسحيومايقلا نيف ليطيرهظلا لبقاعب را لصيناكت اقف سو هيلع نا ىلص نا لوسر ةالص نع

 هرج ىلبق نوتمكر لافابئاغالوا دها شيت الواوهحص عدي نكيملام

 دي اهنعّأيا يضر ةشئاع نع ةبهب 6 0

  لافطا لافطا نع سو هيلع“ لص ىبنلا تل استلاقةشئاع د :,عةيهب نع ليقعوباانثدح لاقدوادوبااثدح لاق سنوي © اًثدح 96 5

 لاعالا اوكرديموف.يكو تاق ةشئاعاي ءاةنجلافملاقد ,لسملا لافطا يف لوقتاف تلق ةشئاع ايأرانلالق مث لاقف نيكرشملا

 « نيلماءاوناك اج لعا كنب رلاقءالقالا مهياعرجت و

 يي 0ك

 !ىضرةشناع نعةيهب غ2
 هله 1

 ا

 ا

 0 العال عال يلدا زماعجاطا 0277| ظ اهنع هللا ةنضرااع ١ 2 لاس ما
 ظ "ا لوسر لاقت لاق ةشئاعنعملاسما نع دربنباوا ديرب نب رفعج|:ةدح لاف وادب انأدح لاق سنوي وي ان دح | 5"
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 ا (ههز



 11 06 ىسل ايطلا د و ا د ىلا دنسم نم عب اسبلا زجلا 9“

 « تلاد لاتوا ةبكلا نمهناف ملا يلص لاقف ةبمكلا ىف صا الوايت تلفةشئاع

 أ نيالا بسأر قدشب دبنقا ضوسف نك ادحا ا دبت لاقةيانجلا نمل سفلا فيك ثلا لوسرايت اقف ب راضصنالانالف تعبةنالف
  تلاق اهدسج ةيقب ىلع ضيفتث تفدص لاق ةرشبلا تلاقاهسأرنوشام نو ردن لاق مث اهسار نوشيتنت ىتحرسياالا ثا

 رسيالا مسأر قش ًادبت تر وهطلا نسحتفاهبرهطتفاه ءامواهت ردس نكادحاذ خان لاق ضيحلا نم لسفلا فيكودقا لوسرا
 اهيروطتا فيك هنا لوسراي تلاقاهيرهطتف ةكسممةصرف ذخ أت ث اهدسجر اس ىلع ضيفت م سأرلانؤشيقنت ىتح نميالا ع
 ه مدلا راث ١ نيعبتت هللاناحيسايانا هت لقف

 ' نم أمانا ةشئاع نع ةبفص نعش دحيملسم نب نسحلا تعم لاق سم نيرررمت نعةبعشانث دح لاقدوادوبا انثدح وب
 2 ةلصاوملا وةلصا ولا َنعلذ ملسو هيلع هلا لص يبنال كلذ ركذف هيفاواصينااوداراف (١)اهرعش طرمت راصنالا |

 قال وسرثا روم عةشناعل اسالج رنا شيخ ني رزوع ةديبنيمصاعنعناضا دج ل ةدوا ذ ظ
 «ةماالوادبعالو اريعبال وةاشال واهردال وارانب د |سوهيلع هللا لصّنالوسر كرتام ثاوال تلاقفملسو هيلع لبا

 :6 اعنع هللاىضر ةشئاعنع مونلكما ا“
 .مهنمت أما نع يللا يمن ب دببع نب هللادبع نع ىلبقعلاليدب نع ماشهاثدح لاقدوادوب ا دح لاق سنوي جان دح 3

 . نيتمتل هلك اف يبارعا هاجت هباعصا نم ةتسيف اماءطلك ًايناكملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا ةشئاعن عمتك لاا
 « (؟)هرخ اوهلوا نارك ذولهنااماملسو هيلع للص هنلالوسرلاقف

 ةشئاعوما ارحل ادجحملا ىفانك تلاقةيئاطلا ماه تنبةمي رك ىتتريخا لاقم ذهمنب دما دح لاقدوادوبا # اندح ظ

 ههحير بحيال ليلخ ن اكت اقف باضحلا يف هانحلا يفنيلوقتاءنونماوما ما رمال تلاةفاهيلا تسلل
 | نعهما نعنابوثنب نبرلادبعنب دهم نعطيسقنب هقادبعنبدب زي نع سنا نب كلامانث دح لاقدوادوبا يي انثدح #

 ظ ٠ تر اقرا تنداذاةنيمادولج يف صخر ملسو هبلعلا لسهفلا لوسرناةشئاع
 هيلعفإ ل يطل حب ع نءموثلكم ا نع بيبح نب ريبج نع ةبعشانث دح لاقدوادوبا وجانأ دح 37

 تلعام هلكريخلا نم كل أسا ينا مبلل ىلوق لاقف كلذ نعدنل أس تفرصنا الف مماوجلا لماوكلاب ٠ ءاعدلانمكياعمل-وا

 ظ ةلشلأ اا يفا مهللا لمشوا لوف نم ءاهيلا برقامورانلا نمشلب ذوعاو ملعا ماقوعس تلع امهلكرشلا نمكب ذوعاو ملغا 8

 كاك طعم نا ع و ك دبعكلل أسامريجلا فعن نادال لمسو ا لوق نماهيلاب 5

 خخ هبا هباعصا نم رفن ةلس يناماعط لك ل هللا لص هللا ل وسر ناك تلاق ةشئاعنع هننسىف ىور ةجامنبا نال |
 لقيلفاماعط 25 لكا اذافك افكك هللا مس لاق ناكول هنااماملسو هيلع نا لص هللا لوسر لاقف نينمقلن هلك اف ىلارعا

 هنع هللا افعىنامنلا نسحلا نقلا هلواىف نامس لقيلف هلواىف هلامسب لوقبنايسنناف ها مسب

 هيف | | ١

 هلت تتاتلاقةةشئاعنع ة ةبيش تنب ةيفص نع ىلبحيلا رجاجلانبميهاربا ن رع عيل رلانب سبقاث دح لاق دوادوبا ع انندح 3 غ*
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 نست ١

 » اهنع قاض ةشئاع قع هع هي د

 ٍِس 3 عب نجا دبص عم ابل رخال دك ؟1م1. و4

 قسيطت لاق ةشئاع نع رم ني هلادبع نب ملاسنعراني دنيو رمعاتت لاقدي ز نيدامحانثدح لاقدوادوبا 7 امثدح 1

 « تببلاب فوطي نا لبق ىنمب 0 وهيلعهللا لصدللا ل وسر 0

 دك دع دنع ل عنا اند ظ

 هبل ,دالالتا راما ص رس 1 شالا
| 

١ 0 5 
 هبلعهللا ٍلصْنا لوسرناكا ةشئاع تل اسس لاق قيقشنب هللادبع مس ءاذحلادلاخ نعةبعش انثدحلاق دوادوبا هكاثدحإ |

 « ممن َتلاقريشلا نمةموللا ايالاءوصيملسو

 ملسو هيلع نا ىلص يبنلا نعةشئاعنعقرقشنب هادبع نع ىليقعلا ليدب نعروع الا نوراه افدح لاقدوادوبايهاثدحو

 ه(1 دل ناحيروحورفأ ارقدنا

 (؟) 6# دارفالا ذي

 تكرابتمالسلا كنمومالسلاتنامبللا لوقينا الا ةالصلا نم لساذارظتني ملسو هيلع للا ىلص هنا ل وسر ناك امتللاق

 « مارك الاول الجلااذ

 د ربلس وهيلع هللا لص هنا لوسرل تعنص تلاق !همناةشئاع نع فرطم نع داتق نعماهاث دحلافدوا دوب او ان دحإلل

 «انذق ةرغأ امير دجوفاهيف قرعالف هتبجعافاهسبلف فوص نمءادوس

 هللحتال لاق ملسو هيلع نا ىلص هنا لوسرنا ةشئاع نع هنمت نعدب ز ني يلع نعةلسنبدامحائدحلاقدوادوب ان دحؤل

 « هتليسع نم قو ذتىتح

 # اعنع هلو ر ةشئاعنع ةبيش تنب ةيفص

 تهتم ل برسيم سلط واشار هنو
 نمحرلاددبع ىخحا ىمافدحاو كسنب عجراو نيكسنب سانلا عج ري هللا لو برايت لق تلاق ةشن ةشئاعنينمؤملاماانتت دحتلاقةبيش |

 نمى رت له تلقفهدي يف 'ىشبىنل وانتفاىرامخ نعرسحا تلعجن ةراح ليل ينريعبلا ىل_عهفلخ ىنفد راو ميعنتلا نم ىفرمع اف

 «حربب [هناكمىف وهو ملسو هيلع ا ىلص نا لوسر ىلا تعجر مثت رقعافدحا |

 اذ فام كب ةئفبط نع هن ل 1 نم كل ازيبج نيديحلا دبع عادلا > نب ةرفاثدج لاق د وادوب كانت دحوإ |

 ناونملا د (5) 1١١ هل ظفل 5 ةيعاكملا عب ع

 ظ

 ةشئاع



 1# اا يل

 1# د6 ىسلابطلا دوا د 0 انني نمل ءريلا <

 هوشه 2171111 0 3 1200111 فرقا لاقدوادوبا وي اث دج 4 | ١

 ه ةرمخا لعلصي |

 دأ | ىلعانلخ د لاق سونباب نبدي زي نع ينوجلا نا رمعىلا نعةلاضف نبك رابملاو ةلسنب دامحانثدحلاق دوا --
 ١ قاد يقم داوم .لعخ ركب وبا لخدتلاةفملسو هيلعدللا لص يبنلاةافو 0 ظ

 ناطح نب نارمت نع سيل دبع نم حرص نب اص ينثدح لاق يىركبشبلا ءالعلانب رمع انثدح لاق دوادوبا 0 ٠

 ةمايقلاءوي لدعلا ىخاقلاب ىو هب لوقي سو هيلع هللا ىلصدثلا ل وسر تعمستلاقفةاضقلاهدنع ل إلا

 ] ٠ طقةرقيفنينثا نيب ضقي1 هنا ىنتلامباسحلا ةدشنم يتلف
 ١١40 || ةشئاعنع ءازوجلا يبا نع هبيانع قودص ةقذ يرصب ليما ليدب نب نعرلا دبع اثدحلاق دوادو وي انش دح 9 ||
 2 | هارب ىصخشل ل مكراداكنولاكلاب رهط دحلاب ةءارقلاو ريكتاب ةالصلا حتنتسي موديلا رع كلا

 , ناكوا دعاة ىولس,ىت> لاوس ةس 1 مفرف دج اذافاماق يوتس ىتح دوا 5 عفر اذاف كلذنيب نكلو هضفخب و

 ا 6 ١

١5 

 شا رفا نءو(" )ناطيشل !ةبقع نعىبنيناكو تاسحتلا نيتمكر لك فلوقيز اكو ىيلاهمنق ب ضدي وئكرشلاةمالقالرأ ]

 ظ ه يللا, ةالصلا فين اكو بلككاو عبسلا ||
 6١غ | رهقلا لبق لصي لس وهيلعهللا لص هللا لوس ناكةشئاع تاق لاقدم نع مهاربانيديزي امدح لاقدواد وبا 6 انث دح غ#*

 ظ ,بانكلاد تان ردت يقل

 " 10| | هيلاتمدقق لسودبلع نا لص يبا ىلع لد تلاقةشئاع نعةمركع نعام نعمل لاإله

 ظ « ةيدهانلوه وةقدصاهيلعوه لاقفةريرب هبانتتاامم اذه تلقفافعواجلا

 ١66٠١ |! | ءوصةشااعدتعركدلاقاي | ىتادحلاةيامل|نيدمسالاَو .:ى*ىثرقلادبعسنب قاحااشذمس لاقدر اتربا أ

 ملسوهيلعهللا ىلصّْمال وسر عم تمكاف كلذ نم بت هعبامو ةشئاعتلاقف كلذ نمسجعتفاموب نب 5

 ْ © نيالث تمص اءرتكا نرش لع

 1*6 لسو هيلع شا لم هلل لوسر لع لحد تلف انج انجب جعلت دوادوب وجان دحإلا
 030 ذالاق من تلف 'ىش كدنع لاقفر تا هوي ىلع لخدو موصا !ذألافال تلق'يش كدنعالاقف مويت اذ

 9 مرصلا تضوف تنل ظ

 55١ امخال لوقت ةشئاعتعمس لاق (*)نالبسإ اس نع ريشب نب نا رم نع ذيب انباانث دحلاق دوا دوبا جاثدح»

 «ةمايقلامويرانلا نمباقعالل ليو لوفي لسو هيلع لا ىلص هللال وسر تمم يناف هوضولا با نمحرلادبعأي

 اليبقتا هني بقاعهيدخ نيب حوارو حاعصلا يف ثباثهتوم دعب هل ركب يبا ليبفت وىنلا لعدئ اعهيدخ ينريعفلا )١(

 هصالخ ١؟ دعس وناهع نع يورب ىندملاهللا ديعوبا ترالبس ماس مر عمجم 5 'امفالا وهو



 96 يملايطلا دواد يبا دسم نم عباسلا ءرجلا * يا

 هل انج سملا ىلعمالسلا هيلع لي ربجرخ ااموب ىارمت ريخمالسلا ن اف(1) اورمشبأ لاقفّنِْلا ةاؤخهنا تننلظف تلاق ظ

 ىندعو مهب سنا ىتح ىنلكف لاقبابلانيبو هنيبوهاذاف هلهاديري قاطناف تلاقدنه تبيف برغملابهل تانجو قرشملاب ظ
 ضرالا ىلا ىلا ربج طببفاعغيلعهللا لص ىلئاكيجوهدوهاذا عج ريينادارا الف ليئربج لع رمبتحاوهدعول تيك لاق ادعوم |

 هللاءاشامهنم جرخاف < ىنطب نع قش افقلا ةوالحب ىنقاصف ليئربج ين ذخاف لاق ضرالاو ءاملا نيب ليئاكيم قبو

 مسا أرقاىللاقون متاحا ستدجو ىتح يروظ يف تخ «انالا نكي كىنافك متهيفهداعامت بهذ نه تسطيف هلسغمت ظ

 هلوق ىلا قلع نمناسنالا قل قلخ يذلا كبر مساب ارقا ىللاق متداكبلاب تشبجا ىتح ناب ذخافاطفاباتك ارقاملو كبد ١
 هجءاهثمبت ليث اكبم لافف ةثاعىتند ومدتن زوفرخ اب ىتتذومت هتازوف لجربىنن زو دعب ايئش تبسأ املاق ه ميما «ىلاعت ْ

 تلاقف ةجيدخ لعتلخد ىتحنهللإ لوسرات كِلَع ماسلا َلاقالا رجصتالو رجح ىفاقلتافىلزاهىلا تئج مث ةبهكلا بار و ظ

 « هللا لوسراي كيلعمالسلا

 لا [ص نال وسر مدق تلاقاهناةشئاع نع ناوكذ نعنوسح نب يلع نع مكحلا نغةبعش انثدح لاق دوادوبا و انثدحع أى.

 امالاقرانلا هللا هلخ دانا لوسراي كببضغا نمت اقف نابضغوهنو ىلع لْخ دف سوا ةجمإا ي ايا

 تربدتسااميك سما نم تابقتسا يناولو هدئتسم بشخ مهماكه كدا لاقو نوددرُي مها ذاف ىمأب سانلات ما ينا ثرعش

 ناراحا الحا مثهيرتشا ىتع يدملا ثقسام
 نأ لص ينلان |ةئئاع زعكلارع نعتلصلايبانب دلاخ نع ءاذحلا دلاخ نع ةلسنب دام انث دح لاقدوادوبا دج انثدح قه
 «ةلبقلااهب لبقتساف مدعم ىما (؟)هفابال ملسوهيلع

 ملسو هبلعهللأ لص يا لوسر نا ةشئاع نع بئاسلا نع دابا ىنعي هربا ىفرجخ لاق عفاننبّمادبعاثدخ لاقدوادوبا يان دحوم ١1 ب

 «الق نوبي لبا نالاتقيوراصبالانافطتياهناف نيتضطلا وذورتبالاالا تايملا نم ىنعي تريبل نانج لتق نع ىبن |
 *انم سيلفا تقي نمت

 لاقامتلعدققف راعاي تنااما راعل تلاقةشئاعنا بلاغنب و رمع نع قاحنسا ىلا نعمال انت دح لاقد وادوبا وي انثدحو# ظ 77

 «لتقيفلتقواةناصحادعب ىفز وادماللءادعبر فك ل جر ثالث ىدحاب الا لس.“ صامد لحال

 ٌثيدحلا اذه طولا ركذو رهاظف رئامضلا تتشت نم+يفامو لوصالا يف اذكه )١( صئاصخ يبق

 | ةيدخووهارهش فكتينار ذن اسوهيل هللا لص يبنلاناهقابساذهو ىسلابطلاىلا هبسنو ىربكلا ضئاصخلا هباتك يف |

 ١ ىلع تلخم دىتحاعرسم تفنن ملا ةأج اتننظف لاقف كيلع مالسلا ممسف هليل تاذ جرفن ناضمر رهش كل ذققاوف

 ,| هل حانج سمشلا ىلع ى رجيانا اذافىرخا ةرمتجرخ متريخ مالنسلا ناف رمشبا تلاةتفات ربخاف كناشام تلاقف ةحي دخ ١

 '| يناعنلا نسملا ١ 3 هن تسنأ ىتح ىنكفت بابلا نيب وىنيبوهاذافاعرمس تشش هنن تليف ب ”رغلابهلحانجو ىقرشملاب

 نوهركي موق ملسو 200 دنعرك 5تلاق ةشئاع نع ةجامنب ناس ىفو لصالا يناذكه (؟)

 ١٠١ ةلقلا ىندعقباوابقتسااهوامفدقومهارا لاقف ةبقلامجو فب أول. ةتسي نا |

 انثددد# ' (6)
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 1 ل طلاداوا د زيااستتا خال ءدجلا <

 « ةرشاعدعب هلك انف ىحاضالا نم عاركلا ابخنانتي أر دقلو

 ١ ه؟ أ | ىلاف ني راج لنا تالوسرايت لاق ةشئاع نع شنادبعنب ةيلط نع نارمت يلا نع ةبعشانث دح لاق دوا دوب ييانثدحإ# |

 جاباب كجاعي رقاىلالا ةىدهاميا

 همس | ةاقف تناك اذ تلاق ةشكاع نع دابع يبا نع قاع نب دمم انثدح لاق ةلبس نب دامح انث دح لاق د وادوبا 6 اثدَ 2

 تييلا ةيحأت نماو دونف هنق ذ دنع مهنمدحاو لك دينا ىتح مونلا مهيلع عقو هلسغاوداراو 0 نا لص ْن ذالوس

 غفاراإلا نر بلع شا لهدف لور لمعاسحر تياعرا وب تابقتساولف ةشئاعتلاق هبايث قوف 20

 ؛ هع | نب تلاقف ذييتلا نع اهنلًاف ةشئ ان تيقل لاق نزح نب ةماغ 00 دوادربا# ا دحإ
 | تناك اهناف هذه لس ناقف ةيشبح ةب راجت ع دومتنحلاو ريقتلاوتف زملاو هاب دلا نعل سو هيلع هللا لص هلالوسر

 م هب رش ميصا اذافهقلعاوهيكواف ءاقسيف هلذبتتا تنك تلاقف لسو هبلع هلا لص ما لوس رذبتت

 ١ م١1 ةشئاع لغلخدهناهببا نعىرملأ ةيمانب ورمت نب هنادبع ينربخا ل )اةديح يبانب دمحاتتدح لاقدوادوبا ا ديان دح قع

 « معتمبللاو ءلمهللات لاق ةقدص لوبف ىش نم نهومتبطعا|م لو لسوهبلعدللا ىل اصلا لونشر تنرسا لي كتايغلا ل لاقف

 0 | هللا لص لال وسر ناك ةشئاعتلاة لاق نامع يبا نعدب ز نب ىلع ع ةلسنب داجاتدحلاقدو ادوبا 6# انث دحإلم

 هاورفغلسااو هاسااذاواورشبتسااونسحا اذا ني ذلا نم ىنلعجامهللا لوقبملسوهيلع

 ١ ه+وأ | هللا وسر ناكت لاقةشئاع نعىدوالا وعم نبورمسنعةفالعنيداي ز نعمالسو سبقانثدخ لاقذوا دوب جا ذخإلا ظ
 و مئاصوهو لبقي موصلارهش يف لبقي ملسو هيلع ىل م

 ١ همهأ | تاكةشئاعتلاق لاقديز نبرباج نع مره ن ورم انث دح لاق ىطانالادي زي نب : نيبجاشدع لاقالادو هدم
 كرتو لصاثالثواهبراةالصلا هلع ضرفو ةنيدملا مدقالف ضئارفلا ىف :هب نيتمكر بةكمب لصي ملسو هيلع هما لصاللا لوس
 | «رفاسملل مات ةكمب|.يلصي ناكنيتمك رلا

 9 هيلعنييا مجولا ناك ادحا تي ًرامةشئاع تلاقل أوي لثا وابا تعم لاق شمالا نعد ةيشاشدس لقوادوباثدسإلا

 ظ .«ملسوهياعُّما لهما لوسر ىلا اعهنما|

 0 ا لصدللا لوسر لاق لاق لوهي ةري سهاب انا ةشئاعا ليقلوككم نعدشار نبدمح انت دح لاقدوا دوب 1 7

 اقوي سوديلعلا لس لوسرولخدهال رهوبا ظفحيمل ةشئاع تلاقف سرفلا ةًارماورادلا ىشالاينوشلا
 اول ممسيمو ثيدحلارخ ٠ !مرسف سرفلاو ًارماورارلا يفْث الث يف موشلانانرلوةيدوهيلا ظ

 ١ همرأ | لسوهيلعدا لصاّما لوسر ىهنتلاقةشن اع نعريخ دبع نعةطفرعن؛كلام نغةبعشاتت دح لافدوادوبا يي انث دح +
 ظ 9 تنزل متحلاوهابدلا عا

 | هوب أ هيلعذلا لص الوسرنا ةشلاء نع( ]جر نغ ىنوجلا نارمع يدب بيعي ادوبا 73 ان د ابا ظ

 ظ ؟باعمالسلا عمسو ملسو هيلع هللا لصهثلا لوسر جرفن تاضم د رهش رهش كلذ ٍنفاوف ارحب ارش ة هحيدخ و وه فكتتإءلسو



 : ىبلايطلا د واديبا دنسم نم عباسلا ءنجلا 9“ ديك 4

 ا يسرا نخر كاسب ؤ
 ' نب نسحلا لعوبلانربخلا لاق ممسا اناوهيلع ارق نارادلا فلا بانب ءاجرلا ىلا نبى اخ ديعسوب ليصالا يلا وجي نربخا9 |

 ظ لاق ظفاحلا قاما نيدم ا نب نادبع نيدمح ! معنويا مامالاانربخا لاق عمااناوه4يلعةءارق ىرقملا دادحلا نسحلا نيدمحا

 ه ليعلارهاقلا دبع نب بيبح نب سنوي رشب وبا انثدح لاق سراف نبدمحا نبرفعج نب نادبعدموباانثدح |

 /ةشئاع ىل تلاق لاقىرصنلا ىسوهيبا نب قاعي نع ريبج نبدي زينعةبعشاتدح لاق ىسلايطلادوادوبا#انثدح لات ظ

 ] ظ هادعاق ص لسكت لقوا ضرم اذا ناكو هعدبال ناكرسو هيلع هلل ىلص نال وسر تافرملامايق عدتالا

 نعابنع هللا ىضر ةشئاعتل 7 لوقي للدجلا هللادبعانا تعم لاق قاحا يبا نعةبعشاتثدمح لاقدوادوب| 1 اندح 3#

 نك ةئيسلا ةميسلاب ىزحالو قاوسالاىناباذخالوا شمفتمالو احاف نكي 1 ت | تااقفلسو هيلع هللا ص هللا ل وسرقلخ

١5 

 | 6 5ع

 ظ « دوا دوبا كش هرفغي ووفعي تلاقوا عصي مو وفعل |

 : | 0 ناىلصيبلا نا ةشئاع نع سيسملانب ديعس نع ةداتق نعةبعشاتدحلاق دوادوبا 0

 ه عقبالا بارغلاوروقعلا بلككاو ة ظفار تكلا ةرافلامركلا ولخلايفن ناني قس

 | ملسو هيلع هللا ىلص نا نا ةشئاعز ع نيسح ني ىلع نع هيانع دانزلايبانبا انثدح لاق د وادوبا جمب انث دح 3

101 

 لف

 ٠ متاص وه ولبقي تاكا

 أ ىوهاتلاقةشئاع نع ثدحي فوعنبمهللادبعنب 00 ,أنب دعس نعةبعشانت دح لاقدوا دوب ادجبانت دحوب || 5؟

 البق ئاساناوملوديلع : هيلع ما لص 00 ةمع اص ىناهللا لوسر اي تل قف ىنابقيل لسوهيلع ن | لص هنبا ل وسر يلا

 | كلام نينموملاما اياهلليقفنا دث تناكاهنا ةشئاعنعيلعنب دم نعل ضفلانب مساقلا انثدحلاق دوادوباوجياتد حل

 «نوعلا كلذ سل ااناو ا نمنوعهعمن اكن يدلا ءاضق ىون نمل وفي اسو هيلع نا ىلص هللا لوسر تعمل تلاقق نذل

 هلال وسرايتلقف عاتمب رجاث مدقةشئاعتلاق لاق ةمركع نعةصفح يبا نب ةراعنعةبعشانت دح لاقدوادوبا *؛ امدح

 ١ هللس ىلا ةرسيملا ىلا نيبوث كعابف رجاتلا نالفىلا تلسراو كنع نيظيلغلا نيبوثلا نيذه تيقلاول

 .اولعدقل ١ ثاولسو هيلع هْلاٍلصدللا ل وسر لاَتولاَم بهذين ا ديري ١ دعنا لاّتفأةرسيملا ىلا نيبو ا املسو

 0. اذهوحنوا لجو زعدش ماشخا ةناماللمثادايفا

 يبنلانا ةشئاع نوكبشناع عيضو ديزي ديزي هملا دبع نعةبالقابا عمس ءاذحلادلا نع ةبعشانثدح 0 دوبا اد

 « هيف اوعفشالا هل نوعفشي هلك س انلا نمةماهيلع ىلصب لجر نماملاقملسو هيلع ىلص

 ملسو هيلعهللا لص ثا لوسرنا ةشئاع نع ريبج نب ديعس نعر دكنملانب دم نع ءاقروانثدح لاقدو ادوبا ةكانث دحإ |

  هيلعا مب قدصت نا نمةقدص همون ناكو هتالصرجاهل لجو زع نا تك اهنع مانوا موناهيل ءهبلغف ةالصوإ تناك م لاق

 ال وسر له نينمؤملامااب تلقف ةشئاعت يلا لاق ةعيير نب سباعن ع قاحسا يبا نءريه زانثدح لاق دوادوبا ان دح

 | مضي ملنم حض نم معطي نارماف اللف مهنم ضن نم ناك ال تلاقمايا ةثالث قوف ىحاضالا موح مرح مل سو هيلع ها ىلص ظ

 دقلو

١6" 

 ن؟  1١
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 وي < د »6 يسلابطلا دواد ىبا دسم نم عباسلا ءزجلا

 دك ىلاعت هللا همحر ىسلابطلا د واد ىبا كلسم نم عب اسلا هديا سربف

 . 5 .٠ .٠ .٠ 3 9 ا

 # هنع ىلجتل ارهاقل ادبعنب بيب>نب سنوي رشبياةياو د

 » هتع ظفاحلا قاوكا نب دما نب ههادبعنب دمحا يعن يبا مامالا ةياو ر

 « هنعىرقملادادحلا نسحلا نبدمحا نب نسحلا لعيب ةياو ر

 » ىزارلا تلا يلا نب ءاجرلا يبا نب ل يلخ ديعس يبا ليصالا خيشلاةياو ر
 ا < ثيداحا هيفو +

 أ

 ا . . ١ 8 ا
 | + هنع سرافنبدمحا نب رفعج نب ىادبعد م يباةباور

 ا

0 
 أ
 أ

| 

ٌ 

 | تنب ىناهءاوةلسماهنايغش ىلا تن ةبيبحما هشحجح تنببنإ ز *رمت تنب ةصفح ثيداحاو هةشئاعنعدارفالا

 | هنصحمتنب سيقما و ةيبعكلا ز ماهديزي تنب ءامما هذوعم تن عيب رلأ وةنومي# ءةي ريوج «ققيقر تنشب ةمهساه بلاط ىلا ١
 ,«ملسماه لضفلاماورييزلا تنب ةعابض#«ةعمز تنبةدوس م سيق تنب ةماف ه نامعنل نب ةّتراح نب هرككب ىلا ءامسا |

 ٍ «بدتح ماو ةداجيماو ةمرختنهملق « ناوفصتنب ةرسإ عةبقع نب موثاكمأ «ةيسالا نيصحماةبفقثلا بنيز |

 ا

 ظ نا ديعنيرباج «ءاسنلا ثيداحا رخ اهةراعما# نامورءا*ديعسيلات خا ةعيرفهبابخةنباو ةيعجتالا لةعمءاهةسينا

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 ا



 هي ل (ظلاووتاد قافقتم نما نت ذاتلا ءزجلا ديم 1 د

 | مرزالا يلو ضئاحاناوئس أر نم لاني و ىنحتولي سو هيلع هللا ىلص نالوسرناكت لاق ْ

 / لها نموا صم لها نمءاسن نا ىلذملا يأ يبا نعدعجلا ىبانب ملاس نعروصنم نع ةبعشانث دح لاقدواادوبا#ي انثدح أ ادري

 ف افامزك ملسو هيلع لا ىلصهللا لوسر تعمستاماجلا كاواسن لخدت اللا نتنا تلاقف ةشئاع لع نلخدماشلا

 « هللانيبواهنيرثسلا تكتهالاابجو زتيب ريغيفاهبايث مضت

 # اهنع هلل ىضر ةشئاع نعدارفالا و
 ؛ | هتراقلو هبتاكلو هفلؤا غارفغوهباعماوهل اىلعو دمت ديس هقاخريخ ىلع هتالصو» دحو هلل دمحلاو عباسلا زها يف ينو ظ

| 8 
 ْ هب نيم !تاملسملاو__ريطسملا ميمو مطاع 0

| 
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 ظ

ْ 
 إ

 ا



 بوح

 يا و 96 ىسل ايطلا د و ١ د ىلا دئسم نه س داسلا *زجلا

 ا مركب يبا يفنونموملا فل ئخيناهللاذاعمهيعد |
 وي اهنع هلاىض رةشئاع نعيهبلا هنا دبع 9

 ه لسوهيلِع ا لص هللا ل وسر يفوت ىتحنابعشيفالاناضم ر نم لعام ىفتقا

 ال لاق راسو هيلع يبصءللا ل وسرنا ةشئاع نعيعبلا هلادبع نع قادس ايبا نعمالسا:ث دح لاقدوادوب ١ 6 اثدح 8 |

 ظ « كديبت سيل كتضيح نا لاقف ض اح ىفا لاقف دحسملا يف ةرجا ىنيطعا

 ناكتلاق ةشئاع نع هبا نع رشتنملا نب دم نت 3 ايان رتل لاتفيا دح لاقدوادوي ااثدحلاق سنوي يم ثدحإل

 « رجلا ةالص لبق نيتمكرورهظلا لبقاعب رأ عدب ال ملسو هيلعْنا لص ما لوسر

 مي اهنع نأ ىضر ةشئاعنع ةيطعوبا

 هم 3 الا

 لظعوبا#9 د6اونع اىقر ةشئاعنءيعبلاشادبع

 ١اهة١

 0 ىلع قورسموانات اخد لاق ىعداولاةيطعىلان ءثدحب ةئيخ تعمس) ااندردعالاو نع ةبعشانت دح لاقدوا د اقدح
 كك

 2 راطفالا لجمبفاهدحااما إس و هيلعهملا لص يبنلا باعصا نمنيلجرانيف نا نينممملام ١ايانلقف ةشئاع لعانلخ د لاقوا ةشئ 3
 الإ

 3 ,دوعسمنباانلق روحتلارخّوي و راطفالا لمي ىذلانمتلاقفروحتلا لمتبو راطفالارخؤيفرخ الااما ور وحتلارخ كيو
 هملسو هيلع نا لصهثلا لوسر لعفي ناك ذك تلا ع

 لوقدش اءتعمس لاقىب عدا ولا ةيطع يبا نعشدحب ة ةمح تل سم لاق شمع الا نءةبعشات دح لاقدواد وبا اندح ولا

 كيبل كل كيب رشال كيبل كيبل مهللا كبل ىبلت ا متعم وسو هب هلع هللا لص لكلوجرةسلت ا معالفا لا 22ج

 0-0 ككل | ةمعملا ودجحلانا

١ 

 |؟ 2:0 9 اي اهنع

05 

 © اهنع هللا ىضر ةشئاع نع جيرش 9“ ريحم (يك 1

7 7 32 3 
 0 7 ١514 || مانالا نم برشا تنك تلاق ةشئاع نءهبب ان نع يرش نبمادقملا نعةبعشانث دح لاقدوادوبأ انت دح لاق ساوب ديان حال“

 35 ةمق مضيئإلسو هيلع هللا لس يبل ذخايفكلظملا قرعتااو يمت ناك ثيح ف مضيف لسو هيلع نا لصر(ينلا ه ذَخاف
 2 يف ناك

| 95 

 - ١ةزهأ | هلل لصنا لوسر ن ١كثدح نمةشئاعىلت اة لاقهساع 2 حرش نإ مادقملا ,ءكيرشاتت دح لافدوادوبا يع دح ا

 ب يكل |

 «دعاقوهوالا لبي | سو هيلع هلا ىل اصهللال وسر نافككدصت الفاٌعأة لأب مسوي

 1 م
 1 ١ ) | 0 ١ ب رضب هبرضت تلم لج ىلع تناك ١ مماةشلن اء نع ميرشنمادقملا نع ةبعش اندهح لاقدوادوب يماثدح» 3 ١

 هناشالا ىس نم عزذي 1 وهنازالا "ىث يف نكي هناف قفرااب كبلع ملسو هيل عهنلا لص يبنلا لاقف #,- 008 0 كيوذلاك ف ة ءلخ ع 5 َ ١ ا

 هَ هن 2 أ ىذ 3و ةشئاعنع يمد 4

 ١هززب || ةفئاع ىعانلخ دلاة سونبابن رب دلي نع ىنوجلا تاس نبدا ان دح ل لافدو وادوبا انلدح لاف رساول 'وإ وي اث دحإل

 ظ
 ظ |

 إ دي نتا اد
 ااا هلنأ ١لافاكنولوقلاماق أما 3 ارعلا لهاأي تن اقم ضيحلات )ف كلاي لأ يننياوقثا» نينم ؤملا ماأي ل اةفاهلافل احر انممو |

 هض ويفما د ديسلا 1؟ةبرعضب وا دئاز ظفللا اذهنايمهاظلا وا ذكه )١(



 يتفادى ا دنس نم نم هابل 1 هي.
 سي سل

 ممعتا رم نميلابح!احلر هللا اىتكريفلاقإ ا

 ّ | هلع هللا لص ىلا نع ةشئاع نعماشهنب دعس نع ةرارر نع ةدانق نءماشهو ةيعشاث دح لاق دوادوبأ ِ 501 2 ١ ع4 هم

 ٌ - رسل 5

 ةبعشلاقو ءديدش هيلعوهوو ماشه لاق ل ارقلا ءرعي ىذل ورربلا ءاركلا ءوغسلا عموي رهام هون ارقلا رقي ىذلا لاقملسو عم

 ح

 |[ 2 1 ْ ْس
 ١ ْ هلا ىلص يبتئانآك تلف ةيشلاع نع ماشهنب دعس نغ قوأ نب ةرارز نع ةداتق نعماشهاش دح لاق دو وادوب ١ آي 5 2 ١ م

 ظ ه ةمكر ةرشع ىتناراهنلا نم ىلص مونواضرغهبلع هبلغاذاف هيلع موادي ناس > ااًءلخ ذخااذأ سو هباع ظ 58

 || يبنلادنعركذ تلاق ةثئاعنءماشهن دب لعس ٠ نءقوانإ ةرارزن 2 2 داق نعذفا رمتا دحلاق دوادوب ا وي انثدح الا

2 
2 : ْ 
 » ماشه تنام اسو هيلع ْن |ىلص نال وسر لاقف باش مسا لجرملسو هيلع لل ص 0

ْ 

 ا 1 3

 ا ديا :ءىلاعت هللا هياط ب :ثزاخلانب : نمحرأ دبع 3غ 1 سس

 ا ا ا ل ا ا ا يا يل ص

 ظ 32 تريصصمو ير وحجم وسب [صدللأ لوسر ناكت لاق ةشئاع
' 5 0 : 

 : | نمرلادبع نير بيلا هيل ١ «اثدح# ١ و.

 ظ م موُيلا كلذ وصنع رطقي هس ار ارود حملا ىلاودغي مث لستفي منا ,نج يصي ملسو هيلع هللا ىل اصدلال لوس ا رد

 0 عا :ع هللا ىض رةشئاع نعنارهع.نبن وع 3# ّ

 /هقالوسرناكت لفةشلاعنعهيبان ءنوميمنب ؛ورمع نعكر املانب و ك اديعاشدح لاقدوا دوب اان دح لاق سنوي 3 0 2258 ّ

 ١ ظ * عقب عبو لو جري ةلوُل نم ىن !لسغيإلسودب انا لص ِِ

 ا ع انبنع هلئا ىض ر ةشلاع نع كلم يبا نبا ل 5

2 ْ 
 | ةكيلميلانبا نءاعم ف ورعم يبا نب حاب رو ىحمنجا * وج عب دوبااث دحلاق سنوي 6 انثدح 3“ ام. م00

 8 ٠
 قرع كاقز َكلاَقِف هيلع هلها ”هاكب بذعي كيلا ,ع سأبع نبأ 0 نبا 0 اقأماخ ترك ذفةشئاعتستا لاق 3-5

 | هنكلودحا ءاكب نماوملا بذعي هللاناادحا | إو هيلع نا ىل ا ا!لوسرشدحام؛ خب عممسلا ن ل و.تمالو بذاك يغ نع 156

0 | | 

 ظ «ىرخارزوةرزاورزتالو ميفكيام نم لايف ناو هيلع لها ءاكبباب اذعداد زر فاكلا نا لاق : 1

 ملسودلع هنا ىلا ص ىبنلا ىنغت هتبيطاد راق ةشئاع. 1 ١نب نع زارا ماعوباانتدح ل اقدوادوب | اثدح اه

 ١ ه/ىيط نمهيلع تردقأم سيطاب لهنادا رانيح |

 أدب ١9 ىضقاللسو هيلع فا لص يبل لاقف تفاحاهنا ةشئاعن ء ةكلميبانبا |نعماعوباانثدح لاقد وا دوبا هج انثدح#ا

 3 ج تلا, فاوطلاالاابلكك سانملا |

 1 هللا لوسر ىللاق تلاق ةشئاع نع ةكيلم يبانبا نع عيف رنب زيزعلا دبع نعنابا نب دمحاشدح لاقدوادربا انثدح ا ٠5-4

 | لاقتىدسب لع نلجيالاانكركب يبالب ركاركب كب يبان نا نه رلادبع ىل عداي يي دع سيفا سوهبلعدلا 2 ظ

 هيعو



7 

 ١# دمك نم نماداسلا# زجلا
ٌ 

 أ *« اهع قرع 2 نع ىف اذا نايبهص نب 00 |

 ١ له |ةشئاعم تاس اق ىئانملانابم دن ةيقع تاكا ران دنب تلصلااثدح لاقدوادوباانث دح لاق سن وب وب كانثدحإلل

 قنا آاأم افةنجلا يف 0 ءالاع 7-0 ؛اب ىلتلاقتف هب الا اندابع نماتيفطصان .ذلاباتكلا أ١ انروا م ىلاعتو كرابت هللا لوق نع ْ

 ا -ةأاأم او قر نااوةأد ا 3 مااا ا د لوسر دبع ىلع قف تاره 1 | ىلا

 انعمارسفت تاما كامو ىلذك هن الغلا .اوهب قمل ىتحهباصصا نمدرثا عبت

 يي اهنع للا ىضر ةشئاع نع ب رقع ىلا نب لفونوبا د ظ

 2 ١431 عع لبق 1 :!نب لف ون وباانث دح لاق نابيش نب دوسالا الا امدح لاق دوادوباانث دحلاق سنوب هج اث دحالا

 * هيلا ثي دحلا ضغب 0 || رعشلا ملسو هيلع هللا ىل لص هللا ل وسر دضمعماستي ناك

 ملسو هيلع ّ ىبص ناو شر كك || ةشاع. نءلف ولىلا ن هعناسشن رب دوشالا انذدحلاق دوادوبا ِ انثدح#

 8 (١١هكل ذنيبأم م لل ءاعدلا نم عماوجلا بحي

 ا

 رقعىبا نمةشألع نع لف

 م

 5 0 هاا 2ع
 ع أهنع هلاىضر 2 نع 4 ر يبا نث ءاطع 4

 لف كلذ لكن لاف ةفئاع نع ث دحي هاطع تعمل او ةيلطاتش دامح لاق دوادوزاانث دحلاق سريا اير ظ
 هرطفاو ماصرغسلايف سو هيلع 1 ىلصدللا لوسر

 ىض الآه ماسو هي هلع هلل اللص د هللا لوسر تبيط تلاق ةشئاعنع ءاطع نع ةهططانث دح لاق دوا دوب ا 96 انل دح ِ

 « تيبلاب فوطي نا لبق ةرمخن ا ىمرامدعب

 ميوعأا تاندق ل ةحيسواهلنعلفا ةشئاغدتع 1 ل ءاطع نع ةم.ةىبانب ساياانث دح لاقدوادوبا 6 انث دح 0

 27 م عمم 2
- 

 ب اهنع ّنايضر ب

 ««اهنع هللاىضر ةشلاع نعحاب ريبانب 0

2 

 لاق ملس و هب لع هل الهم لرد | اقف هل ب رفغلسا مث هلنعل نونمؤملاءا | احلملرقف ههئارفعتسا تلاقق

 هريزجالا كانوا وركذتالا

 .١5:8 | الجر ناكول شمفلاناةشئاعاياهل لاق لسو هيلعْنا لص ىبلاناةشئاع نع ءاطع نع ةهلط انث دح لاق دوادوبا ب انثدح

 »« :وسلجر تاكل

 ١483 || ءر. ملسو هيلع هللاىلص ل !(لوسرات دقات لاق ةشئاعنع ءاطعنع ةحطانثدحلاق دوا دوبا هب انث دج

 ظ حورلاو كل الملا براسودق اوبس لوي هتف دجاسوهو هيلا تيبتناف هئاس ضعبىنادق هناتننظو ةاياي يشم

 ٠ هبضغانب ر ةمحر تّبس

 يي اونع هللاىض 0 نع ماشه نب ؛ دعس 9

 ١ ؟ هاب أ تلك ةشئاع نءماشهنب دعس نع ءىقواني 6 ةرا 6 نع ةداتق ٠ نءماشهأ :ٌدحلاق دوادوباانث دح لاق سنوي 4 انده 5

 د
 5 7 ١

 ع ,هلا ارقالو ميس أ ىت ٍ>ةلبلم رك اكاربش مم * سو هيلع نا ىلص هللا لوسر ءاصام
ِ 

 مم 1؟كاذىوسام عدي و رهاظلا ءاذكه(1)

 ع كانملا نابهصنب ةة ع

 « .عا

 اهم

0 1 0 

 - ه ٠

 يه

 ا
 أ . ١

52 

 مسبب (جآ)

١ 

  . 74يب

 كلن



 ا م نع ذانللا» زإلا 2

 مسوهيلعا ىلص نا لوسر لاق تلاقةئاعن ءرع ةلس يبا ع لااا ل واس و 7 » اثدح 5 ظ 8 ١

 ظ ٠ 0 با مدع ظ

 و عرس

 نم كش نسل ةرب رهيلاو ١ةشئاع نع ن مرا |دبعنب ةلبس يبا نع ءميهأربا نب د مم ٠ نءةبعشاتت دح لاق دوادوبا| ع أ ديو 00 ْ ١م“

 ه نوةيطتام لمعلا نم(1)١ اوفلكا لاقملسو هيلع نا ىلص فا لوسرذادوأذ يبا

 هلع لعمال اوسرن اد كاع نع ةيلس يل نءربغك يبا نا ىحب < نعذالثْنب برح ىنثدح لاقدوادوبا *« انث دلوع «# د ١ عملا

 ه« نيطيللا نعىبنمل 5
 ظ
ْ 

 .يبناديرت ءاقنالارحعلا هافلاام تا !أ3 ةشئاع :رع ةل”ىلا نغةيا نعدعس نباانث دس: لاق دوادوبا يانث دح 0

 « سو هيلع ل١

 هيلع ذا ىلصالا لوسرةالسنعةشئأع تل أس لأق ةلسيلا نهريغك ىلانبىبت نعماشهاثدح لاقدوادوبا# انث دح 9غ #١

 مكرينادارااذاذ سلاجوهونيتمك ر ىلصيمت عستبرت توي هناك رثوي : مناك ىل هية ةمكر ةرشعةثالث ىلديناكت اقف لذالاب م شو | ظ

 هرجتلاةاللص نمىنعي ةماقالاو ناذالا نبب نيتعكر ىلدي عكرفماق |

 ملسو هيلع نأ ىلص يب د نع ةشئاح نع ةلنم يلا نعريتك يب! نب ؛ ىحن نعذا دنشنإ برحاتت دحلاقدوادوب| وي ات دح #7 ١4

 «نييةرافك هترافكو قيصغميفرذنال لاق

 ا رة راك لهةشئاعل تلق لاق ةللس يللا نع 0 يبان؛ىبحي نءدادن كنب ترحاشت دح لاقدوادوبا 9 انثدنح لع انه

 «د اا صله هوضو اوشن ومعل تلاقّسسنجتوهو ماني ان لسوهيلعمطا ىلص ظ

 ' ها لص نا لوسرراشا ت لاق ةشئأع ع نع ل“ يبا نع زر احلا ىلاخ: ىنت دح لاق سئذ يبان ؛اانتدح لاقدوادوبا م انث د | !ءىك

 ظ « بقو اذا ق.لغلهثاقرش نماذاب ىذيعتسا لاتفر هللا ىلا ماسو هيلع ظ

 نملة سعب دي يول < سس طع دياث دحلل | 4

 | ظقتسااذا سو هيلعهللا لص هللا لوسر نكيلو تافرغ ثالث هدي ىل- غرفي يتح هروهط يفهدي نسمغي الف همانه نم ظةيتسا

 لال هدي ىلع غرفن ىتخ كلذ عفو
 اقف سلك ىف « لاق نح حرا دبع نب لس يبا نع ناصح ىبانب حاصن ءيئاتىبانبااث دح لاقدؤادوإ :اوي اننا د 0# 0م

 دعي تعضوف ل اح يقوثزاحلا ةئبا ة ةعيبس جوز يفوت تلآقفاهت دع لهاحلا ىنضةنىت م ةنققاط لنارل كرأق د ,ةريرهوناو سابع | ظ

 ه«جوزآتنااه مال سوهيلعهلا لص السر تنافر هلق

 ظ
| 

| 

 ظ 0 ينامنلا نسحلا ١؟هتببحا و هن تععل وا اذا رمالاب تفلك نم لمحلا نعناوفلك اراعأ 6 (1١

 8 دا هد هت فحم |
 ةقع (0ه0)



 مي

 ١ 26 ىسلابطلا دوا د ىبا دئسم نم سداسلا ءزجلا 6

 بابلا فلسا ت نكت لاقةشئاعن ءةو رع نعاعرشز زأانءءالعلاىبادرب نعت راولادبءادح لاقدوادوبا ع ان دح 3 ظ

 ظ + هتالص لا عجري مثىل متفق ةلبقلا لبقث اب حيت ىلصي سو هيلع ا ىلص نال وسرو
 1 كلا ْ هب 07 لوا ناك لاق ةشئاع: نعةورعينربخالاقىرهزلا نءرضخالا يبانب ماصانندح لا ةدوا دوب اي 1 5

 نهيب نابت وتلاقيصلا قلف لثم تداجالا ايو رهمانم ين ىرء.الةقداصلا اياورلا مل و هيلع هلل لصههالوسإو |

 ه ءارح راغيف وهو اموي قملا» أخ ىتحتبعتي ءارحراغىفمايالا ثكمب
 ٠ <١ .اهناكمل ةشئاعلاه موي ته قدوس ا ةشئاع نعةورعن ءهيبا نعدان زلا يبا نب نمحرلادبع انث دح لاق دوادوبأ يي اثدح 22

 5 5 ا

 | ١ * ملسو هيلع هللا ىلص أل وسر نم

 ١ اب |١ ( ناطق نأ لوقت شيرف تناك لاق ةشئاع نعهيبا نعةورعنإ م ءاشها لاق ىرونلا انثدح لاقدوادوبا د اثدح 1
ُ 
 )ا

 || "؛١ا

 ظ * سانلاض افا ةسيح نم اوضيفا مثىلاعت وكرابت هللا لرتاف تافرع نمنوضيفي سانا اناكو ىمزمالا ضي قالة يل

 ١ ا! ا دبع لع اَنيلَع قاب نكت لاقةشئاعن ,عّةو رع نع ردكتلا نب دمج رب دمهم نعد هج ىبانب دمحجانُي دحلاقد وا دوبأ امرخ 5

 م ميف تلق لاقةريغالو حابصم سو هيلع هنا ىلسص هن هلال وسر تيبيف دقويا متي نوعبر املا سو هيلع هلا لصّشال وسر

 « ءاملاو رمل نيدوسالابتلاقن وشيعت

 )ب 70 ارما قلط ظرفلاةعاف رنا ةشئاع نع ةورع نءىره زل نءةعمز و بند انبات دحلاقدواد وباوميات دح 3 ْ

 .ىلا توهاوا تان عبطتسيالناتركذف ملسو هيلعهثل ىلص ثالوسر تناف ريزلانب نمجرلادبع دعبابجوزتق اهفالط
 ' كنافلاقمثاكحاض ملسو هيلعهللا صدا ل وسر مسبتف بوشلاةب ده لثم هدنعامنا ىلا لوسراي تلاقف اهبابلج نمةبده

 ذي كاسعنمق وذي ىتحه/نيلحتال.

 ظ : 7011111 ا
 ا 0 ءنمحرلا دب ءنب ةلس يبا نع يئاسلا نب ءاطع نعةلبس نيداحلج دع لاقدوا دوب اا دح لاق سنوب ِ 5 دج

 1 "0 58 ١ ١ , 2 و
 لسغفهلا مش لف اع بصف هنيمج ذخا مهيدي ل اهغف ادب ةبانحلا نم لستغا اذا لتسو هيلعاما لصهملا لوس رناكت لا ةشئاع

 الع ١

 ارياملاهدسجو هسأر لعبص مثاثال الثاث الث هيعا ءارذوا) ؟الثهبجو لسغوات الث ق شك ١ وأث الث ضمم مث هيقني ىت> هسجرف

 *هيمدق ىلسغ غرفا ذأف

 |ةهسيالذاكتمدياعفا ل اًضْوبالوسر ناةدشئاعن ءةلس ىلا ن ,ءريشك ىلا ن , ىحنن ءماشها دخل للظواا اكان دح 3#“

 هد هم وصي ناكمناف.نالعش الاربش ملا لم
 الة ١

 مسوهس يلعن لص الوسرناكت ظاف ةشئاع ةلس ىلا ع نع ىرهزأ ا نع بثذ يبا نباانث ديح لافدوادوبا كانت دح#

 ظ | مئاصوهو ىنلبقي
 , ءراسابعَنبا وةشلا اءىنتربخال !انةلسى بأ ع نةرتكك قاب ىحت م نءدادشن هن رحانت دم لافدوا دوبا * اث دحو#

 لاف

 0" / ١4

 ه نيدسرشع ةنيدملابو هيلع لزني نينسرشع ةكميماقا ]سو هيلع دل هللا لصدلا لوسر

 524 0 يي 37 ١

 - ا ام يق ل



 ا

 3 | مم نولصي تا رجاهلا نم ءاتناثكا تاق: متت ا ع نع هؤرغت طوال ف ا دحلاق دواد ع 3 دح لع 0

1 

1 

 < يتلا هاون نبا دعت قم شمالا .لا ع 0

 1 يزد واج ضارقما لدر هيلع ل ١ ىلص هللا لع

لغلا نه نف رعبأ٠ نوطورع تاعفلتم !ىوهيلع هللا لص لوسر
 « س

 هللا لص نال وسر عم تعتمت تلاق ةشااع نع ةورعنعء ىرهزاانع دعسنب ميها ربا اثدحلاق دوادوبا يلف اًندح 3

 « ىدحلا قساملو ةرمعلاب ىنعب رَسو هيلع

 هللا لص هلال وسر ل عفئاقلخدتلاق ةشكاع نع ةورع نع ىرهّز| نعدعسنبأ اكن لاق د دو ادويا دي | امننرح م

 اهضعب مادقالا هذهنافئاقلالافاهمادقا تدب واه-كرايطغدق ةفيطناعيلعدي زو دي زنب ةماسا اذافملسو هلع

 ا . 2 5

 هكا و 2 0 1 َة 3
 + ةشأ كلذب ربخاو ٍلسو هيلع هلا ٍلص هللا] وسر كلذب ريسف ضعب نه

 ؛ ٠ : -- ه1 دا 9 : . 8 8 95 1١

 للاإص هللا لوسر يناعد ةشئاع تنافلاف هيبآ نع ةورعن. ماشه نعدان زاايبانبا اددع لاق دواد وبا ع اندح »<

 #2 هتعبسف ىن :ةباسف قأبسلا ىلا ملسو هيلع

 ١5 | ةشئاع نعد و رعنعى رهرلا نعىمومنب ناملس نع جي رج نب كلملادبءانث دح لاق ماهانث دحلاق دوادوبا كانت دحإل ||

 5 يلو احل نكيمل ناف لطاب لطاب لطاب اهحاكتفىلو دم ارك اهتااننبا و يلوبالا حاكنال لاق ملل سوهيلع هللا لص ىننلا نا

لا فافخ نب دلخم نع يئثذ يبا نبا انث دح لاقدوا دوب 36 اثدح وع ( 5
 | سلددبعيفز.رعلا دبعنب رمع ىلا تمصاخ لاق ىرافغ

 || * ناضلابجارلانا ىضقملسوهيلعم ا لص.ّتا ل وسرناةشئاعنعةورعهندخ ريب نا نبّةو رع هدنع وهتلغ نمانيصافانل

 ىلومنا ةشئاءعنعة ورعنعناد رونب دهاجم نءيناهبصالانب نمحرلا دبع نعةبع كاش دح لاقدوادوب اوي اثدح 0 ظ ١و"

 هللا ص يبنلاهاطعاف منا ولاقهتلرق لها نمدحا|نهاه ملسو هيلع ىبصهللا ل وسر لاةفيف وت ملسوهيلعا لص فا لوس رل

 مب هثاريم سو ةيلع

 ةءارقلابر هج ل.دو هيلع نا لص يبنلاناةشئاع نعد ورع نعى ره زاا نع ريثك نب ناياسانث دح لاقدوا دوبا مي اًثدحإل ٠

5 

 اعذجاهيفىنتيافيذوأ ٠ ْ

 ه فوسكلا ةالصيف

 ّنالوسرناةشئاع نع ريب زاانبةورعىنربخا و ىرهزاا لاق لاق رضخالا ىنا نب ؛ لاصاندح لاقدواد دوب اوكي انثدح ع

 تقفش ادقل هللاو ةيدخاب لاق مث لمزف ىنوملهز ىنولم زلاقفةحيدخ ىلا ىبتناءارحراغ ره عجرامملسو هيلع لا لص

 لعنيمتو فيضلا يرقتو محرلالصتو ثيدحلاق دصتل كلا ادبا هللاكيزخنال ئاوفرشبا ة ةح<يدخ هلتلاقف ىسفن ىلع

 نبال وقيام عما معنبا ىا تااقفةيناريعلاب ليجنالاءرقيئى معا انيشن اكو ةقر وىلا هبت ءلطناف قلطناف_قحلا بئاون

 ىسوم ىلع لزنايذلا سومانلا ناووه لاف ملسو هبلع هلا ىلص هنلا لوسر هربخاذ ىجانبااي لوقت اذام ةقرو هل لاقف كيذا

 يدوعالا هب جام لثب دحا تاي مل معن لاق وق ىجروالاف ه ار زوم ارصنكرصناف كموق كجرخي مويايح ىنتيلف



 وي +. و 6 يملابطلا دوادىبا دنسم نم س داسلا ءزجلا ©

 « ةموزخ 0 تن :5ولاقاهعطقق مطقب مهنمفيرشلا قرساذااوناك مهنا |

 ه سمخب رتون تيبلها نحن لاقو

 يرجتلا تعكر دعب عمطضي أ
 هللا لص يبنلا نا ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع رضخالا يب نب ل اص انثدسح لاق دوادوبا خي انل دح 9 | :

 ا
 « هلدحلا لسو هيلع

 ةشئ اع. نعرش 7 1| نب ةورعين ربخا لوي حاب ر ىبا نب «اطغ تعم لأق لفغد نب سايااتدحلاق دوا دوبأ 96 ان دح 1 | سس

 «ةلبقلا نيب وهنباناو لص سوم مآ لص هلال لوسرن 5آتلاق

 »أ ةءاعالو صيقا هيف سيل باوناةثالث يف لسو) هيلع هللا لص ١

 هلسو هيلع نا لص هَ ١ لوسر ىلا ىننيدهاو |

 0 لجر لخدتلاف ةشئاع نع ريب زا! نب ةورعنع ردكنملا نبدمم نعةنيبعن؛نايفسا:ل دم لاف دوادوبا 6 انثدح#

 :اامثا |ٌغاذكواذك تلق هللا لوسراي تلمفَتلاق هلزالا لخدالف لاق ةريشملاوخا سكب لاف ملسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 « ءرشوا هش ةيشخ سانلاهك ري وا سانلا هيقتبىذلا ةمايقلاوي ةلزنم هللا دنع سانلا رشنا ةشئاعاب لاقف هل

 ثديتلابك تلاق.ةشئاع رع ثدحربب اا نب و رع تعمم<لاق جهاز نب دعست ءةبعشانث دح لاق دوادوب 16 انثدح

 ءاس و.هيلع ماىلص هللال وسر ض مناك الف تلاق ةرخ الاوأي دلا نيب ريخن ىتح توميال إسو هياع ىلا للص ىجنلانا
 ةيالا نيملاصلاو ءادبشلا و نيقي دصلا ونييبنلا نممهيلع هللامعنا يذلا عمل وقي هتممسفةمب هل تضرعهيف تاميذلا

 «ريخ ناكملسو هيلع للا لص هلال وسرزا انلعف ةشئاع تلاقا

 فتراكت لاف ةشئاعزغ ثدخمربب زاانب ةورع تعمم لاق يهاربانب دعسنع ةبعشاتدحلاق دوا دوبا * انندح#

 « ضئاحاناو تلاق هبسحاو دعس لاق ةبعش لاق ه ةضرتعم هي دي نيبألاو لضيملسو هيلع ها لص نالوسر |

 ىدي نوب ةضرتمماناو ىنتيار دقل هوس ةباذاذا ارملانا ةشئاع تلاقف ة أرملاوراجللاو لكلا اولاقف لاف:الصلا مطقباما

 عمج ' ١؟يباج لزنيو بناج عقريف |

 | سمخيرتوب ناك سود يلع نا لص يبنلانا ةشئاع نعهبيا نعةورعنب ماش نعةناوعوبا انثدحلاق دوادوب ا ادح 1 1

 : ١ ا
 : نراك اسوهيلع نا لص يبلانا ةشئاع نعةو رع نعيره زلا نعلا وملا يبا نعة يعش انثدحلاقدواد وبا ع انث دح # ْ

 | نال وسو اكل ةشئاعنع هيأ نع ةورعنب ماشه نع ةمادقنب ةدئازوةعس ان دح لاك دو ادوبأ ع 0 35 :

 ١١ هيلع هللا لص هلا ل وسر ىنجوزت تلاق ةشئاع نعهيبأ نع ةورعنب ماشه نعةلس نب داما: دح لاق دوادوبأ ع انثدح# | ٍْ

 | ىت ًايهفةحوجرا لع بعلا( )ةمي ةيراحاناو ةوسن ىنتتاذ همست تنباناو ةنيدملا+يب ىبو اك جا ااخو ١

 ٍِ جيك وابنة لع نو ساجتو عفت رم هناكم ىلع اهطسوزوكي .نايبصلا اهيلع بعلي ةشخ  ةحوجرالاوةمجىلىا(١)

 انتوتسا

١5١ 

 ؟ 6+١

١2 

 نت ١

١ 6 

 0 أ
| 
| 

1 
 ها/ 1١

 + هخ عرب | بترياوقثأ“ ةشياعإل#ل !اقلافر هب زاانب 5 هورغ تعم“ لاق صفح نبركب يبان رع ةعش 8 دح لاق دوادوبا يي انثدخ #



 اداب اوسع ناي ىيكلعلا تلم ا تايفسا

 «أقحملافقرتل سلو هوائي ضرالاثاوم نم يا نفذ دال داو
 ا هنالص شال ور يدهدئالق لتفاتنكت لق ةشئاع نعةو رع نعى هزل نعةعم زانثدح لاق دوادوبا 6# ناد ا[ ١

 ظ .٠ امش بنلي الو ملسو هيلع

 ُة 2 . 525 ا اءه ع 5 2 7 000 1 5 1

 ن وبعليا وامهش ريسملا نوح دي ةشمحلا تناك تلاقةشئاع نع ورع نعيتره زا نعةعم زانث دح لاقد وادوب ا 0 ِ 9 ١

 | هيلعهما لصْمال وسر لاقف نهاهنف رمع ءاجف ثنسلا ةئيدحب راح مهلا رظناناو ينرتسي ملسوهيلع هللا لص نال ومرو

 ظ 3 هلو راتانب نه لاق رمال نهعدملسو

 | ٍّ 0 2 -ا!!** هوا 5 تا تا 5 1 , دير 4

1 

 و ةردسللا باب ةشعمىلا ةيس ار جرخ فكتعموهو

 2كم تملقاذ ادعس ةليخيال لاة صا اةوىبانبةبتعناةشئاعن ءهو 0ع نءاكر هز | نعةعم زان دح لاقد وادوبأ ويانا دحب 12

 ٍ يلادبعىخانا دعسل اف هديذخاق ةعم ز نيدبع ءاوف هيلا 0 ءاح تلا موي ةقاكيل هناف ةعمز ةمانباض قاف

 دعس ةفماسوهبلع هللا لص هللال هللا لوسر ىلا [صتخاف لاقدشا رفىلءداو يباةيراجن .. ىخا ع 5 دبعلامف لاق هنباهنا

 لا ميباةمان رباةعم ز 000 ؛! ضبق ١ناَد كح أ اذايلادب 3 ّىش انادثلا لوسراي

 يعيب ورع 3 31 ههيسم ف أ لور

 ا 1 د
 هلم لس لال ور لاق تلق ةشئاعن ءددأ نع ةورعن:ماشه ن نع ىاوتس دلاماشه اددحلاق دو ادوبا دع انث رح إ“ ١ ؟؟ + ى

 ا
 ا «عءاش ءلاباو ءذباق ٌةالِصلا ترضحو ءاذع عك ًارضحا ذا لس ء

 ل |
 | هيلع هللا لص هلال اوسرىل اق كللاك ةشئاع نعهتيلن ع ةور ءنب ماشه نع ناهعنب هللادبعاثدح لاق دوادوبأ ياش 1

| 
 ١

ٌ 

 « هوع دف تملا تاماذاملس و

 دوادوبا ( لاق ) ةشئاع لعتلخ داهم ا ىبا ىنتدحلاقىر اصنالا صاقو نبنسملا اثدحلاق دوا دوبا اي انل دح 9 ) ١46

 منول تان الطرب ذامل نانا اهعمو ةلئاس يلع تاخد تلاقةشئاع نع نسحلا نعةلاضف نب ! هانربخاو

 الويل دفايات هنقشف هيف فييرا تن رخاناعسإ لطم نا يفرق دايس لك انايفيفةرت جلخ وقر
 أ

 | (متح رباه يار اسما نمنيبج امو ل ةفهت ربخاف كلذامو لاقابجت مولاتي اردقل ال وسراي تعي اموعلل هلا ىلص

 ' ىلع لخد تلاق فيلر ونموت م دققعتاع نر 2 رع هورع ن رعاك ىهز | ٠ نع ءاقسلارحب لاقو دوا دوب ١لاق «اهدلو |

 ْ هللا لوس رلاةفدت ربخاواتهحرو ةدلاولاهنلا لوسراب تاقةشئاعاي ككياملاقف ىيبااناو ملسو هيلع هللا ىل اص نال وسرأ
| 

 / م رانلا قم ارمسمل نك نومبحص نسحاف نهنم 'ىثب ىللبا نم لسو هيلع نا ىل ١ اضاا

 ةارماب اسوهبلع نأ !صيبنل ايفا تلاقةشئاع ن ع ةورع نعىرعزلان ,عةنسسعنب ,نا.فسانث دحلاقدوادوبا 6 ان دح# ا4١؛غمب

 كله فيك ىردتا ةماساايملسو هيلعهفلا لص يب لاق هاتافةم اسوي ايت نم ياه رد

| 6 



 ع 36 ىسلايطلا د وا د يبا دنسم نم دانيا زال

 مكباناو تن ينمؤم وقرادعيلع مالسلا لاق عقب ىلا ىهتنافه_ةعبتف هئاسن ضعب ىناعهنا تستظف ليلا لوان ءرطرايلك
 «تاعفام لعفتال نا عيطتستولا ميو لاةفيف | ارفتغتلا مه دعب انلضتالو مثرجاانمرحتال بلل نوقحال

 ١ م ا نإ لص هللا لوس ر نا ةشئاع ندم نب مساقلا نع نبا دبع نب تباث نع شمالا نع ةبعشانث دح لاق دوادوب اديان" دح ع

 عمايااتلوانفكدي يف سيل كت ضيح نا لاّقف ضئاح يناتلاقفةرخلا ىنيلواناه لاق ملسوهيلع

 ١ | بيلا تتك تلاقيق نه ةناع نع ثدحيدمم نب مسالا تعم“ لاق بويا نعدل زنبدامح ات دح لاقدوادوبا  انث دح 2

 ا «همرك وهلحل ملسو هيلع هللا صدقا لوسر

 اع 0 ا ع تب ا ..ءةلس نيدامانث دح لاقدوادوبا ان دح قع

 هللامم|سدق لسوهببلع هلا لصدللا لوسر لافي اع للاب ككل اما ع هت يشلاا تالا

 ْ جاثالثاحلا ةماورذحاف ثوم ارا ذافمكل لجوزع

 +١8 هلال وسرتل أس تلاق ةشئاعنعمسأقلا_:رع ةكبيلم ىبا نبانعميهاربا نب ديزي انثدحلاق دوادوبا * انثدج

 2 ا ب مس يسم صب و مم نص ياس وموسم يبسب سو بيو وسم ميسس سس سس

 / «مورذحات# وكلا ذافؤل ذا ممامسدق لاق الا نوعبتبف عيز مهي ولق يف ني ذلاامافةي الاهذه نعل سو هيلع لص

 ل ركف تلاق يلع 0 نعمساسقلا نع روصنمني دابعانث دحلاق دوا دوبا ج انث دح 9 ظ

 ىنتعضرااماو فيكى ال وسراي تلقف كمعهناف هليف ذئا لاقف كلذ نعهنلأسف لسوهيلع هلل لص بلا يلع لخدف هلنذ١

 ه ةشئاعرتظ جوز مفاوخا سيعقوب ١ ناكر لاق كمعهناف إف ذئاف لاق ةلجرلا مضرب ومأزملا

 36 مهنع هناىضر ةشئاعن عربي زاانب ةورع 9# 0

 ١ ؛ممأ | هال وسرناةشئاعنعةورعنع رابننب هلا دبع نع سابع نب مساقلا نع ين ذيبانبا انثدح لاقدوا دوبا جب انث دح 9“ ظ

 ظ م ةمالاو ةرملا نيباممسقف ز رخ ةيبظب يف اسوهيلع لا لب '

 ١5/١ ىنالوسر سامتلاقةشئاعنعةورعنع ىرهزلا نعبئ ذيبانب ا انثدحلاق دوادوباانث دح لاق سنوي ع انث دح 9#

 ا

ْ 
 ا
 ا
 ا

 « اهات اويعتلا ,لسوة ا لعل ص
| 
١ 

 1 هللا لصدللا ل وسر اة ارماث *اج تلاق ةشئاع نعةو رعنع ىرهزلا ن درعاسبا دىلا نب اانثدح لاقد وادوبا ون 3 | 1 -ي ع أ 0 1 .« ع 00 ا

5 5 7 1 
 نيديرنان يدي رتامثملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ذ بوثلاةبده لثم ا ىجو "م لوسرأب ل ملسوهلع ||

 م هتليسع ع نميقوذتىن جحالةعاف رىل !!ىجرتنا

 ١ ؟*مأ | هيلع ا لص ال وسروانا تنك تلاق ةشئاع نع ةورعنعىره زلا نع بن ذ ىبانباانث دحلاقدوادوبا جي انث ذح وف ٌْ

 ظ م قرفلاىب عديذتمول حدقلاكلذ دحاو.انا نمل ستفن سو

 | 4م هب | غيم قيما شفايفي نيز نا ةح ثكاع نع ةورع نءىرهزلا نعي ديبان / اانندمل )اقدوادوبأ 6 انث دعا

 «ةالصلكدنع لستغت تناك لصل ولستغت نا اه صافمل-و هيلع لاس ىلا ا أسف نيس ٍْ

 ؛ ؛ |٠ | هللادابعدابملا ماسو هيلع نا ىلص نا لوسر لاق تلاق ةشئاع نعةورعنعىرهزا | نعةعمزانث دح لاق دواد دوبي ا دحل

 دي مبنع سا ىضر ةشناعنعرإب زاازب ةورع #



16 

1621 

 و ١

 لايحا

56 

 راو

 ا هيلع هللا ىلصْن!لوسر لاقفاهدسوتت وا يلع ساجت امتيرتشا ا لوسراي تلق ةقرغأ هذهام لاق سبتاا ذامنيترم لج ورع أ

 ٍِ تالرأ كاد ورارق لا دعيم نه تسفادلا رادع كدففح د

. ١ 

 ْ دوبا يانتدحبإا 000000 ٠ نالت اركز ماكر ذا ىنلي ارادقل د تلاقةشئاع نعم ماعلا |

 ' .هناكملسغي الو لسوهيلع

 ا 7 ما لصدما لوسروأنات :ك تلاقةشئاع نءمساقلا نءروصنم نب دابعانث دح لاقدوادوبا ع م 3 |

 و دحاولا ءاناللا نم

5 3 5 © *. 0 0 - | 

 نءلافيسوهيلع لا ىلصهللا لوسرنا ةشئاع نعدمس نيمساقلا نعهيبأ نعدعس نب يهارب ا دح لاقدوادوبا 4 انثدح اب
 | هم دروهف زوجالاماذ ما يف لعف ْ

 ظ ملسوهيلعنا لحدا لوسرناكت لاق ةشئاعنعهيبا نعمساقلا نب نهحرلادبع نع ةبعشادح لاقدوادوبا مي اثدح 2

 ] كال اناسخ ماع ت لاق ىعا ده كرخا لاقفررواصن هيفانل ةوهس ىادودم ىلا لعب

 | هللا لوسر تي أر تلاق ةشئاع نعدم نب مساقلا نع للاديبعنمصاعن 7 عدرا نب سيفا دح لاةدوادوبا د اًندح 7

 ْ .نادانمالا اذهيفو ثيدحلا اذه ىفديعسنب ث عشا لاقدوا دوب لاق «تيموهو نوعظم نب ناعم بقل سو هيلع للا ى الص

 ؤ ه هيدخ ىلع ىرجت عومدلا تي ار ىتح ىكبك اذ لعفام سو هبلعنا لصدلا لوسر

 أ ايفةفرغتيرغشا( لاق هتريخباةشئاعوأ هريخادحن سداد عفان نعع ءامسانب ةيريوجات دح لاق دوادوبا 26 انثدح غ#

 هللا ىلا بوتا نا لوسراي تاقفإهبجوفف ةيهاركلا تفرعف لخدي و بابلا ىلعمأ ةفملسو هيلع اع نا لص ىبنلا ءاجري واصت

 روصل هذه لة ههيف ىزلاتيبلاناو ,اهتاءامارج اويحا ملل لاقي وما لا موب نوب ذعيرب واصتلا هذه نولمعب ن يذلا نا ملسو

 »* دكت الملا هلخ دتإلا ةروصلاو ١

 ا

 ظ ةك«لها نماضي الجر ها دحودوادوبا(لاق)ةشئاع نعةيمس ن : عتبات . نءةلس نب داما نت دح لاق دوادوبا ِ اكل ا ْ

 ظ تيمي لاو نوثالا موبانعع تلقا ذه موي يا ةينب ىا يبا ىل لاق تلا ةةشئاع نع هيبا نع مساقلا نب نمحرلادبع نع

 ظ ء(1)نينثالام وتلقر ملسو هيلعدملا لصهنلا لوسر

 نعش دحيدمجنب م تالا تيرس 11000007 ,مناديلتنب ىسوم هه دوب 26 انثدح ل

 نكتار لص نا لوسر نع كت ربخا ةشئاعبلا ىل لاقفةناؤم ه رسيإ ةكرب حاكتلاب اظعا تلاقةشئاع

 ظ هيل
 ظ ءاسفنلاو نونحلاو نيعطلا تلاق ةشئاع نعش دسحي رساقلا تعمبسلاقنادبلت نب ىسوم اندم لاقدوادوبا دي انث دح ع

 هتظفح اذكهو ىنتث دح اذكه لات اسو هيلع هللا لص هلا لوسر نعاذه كدث دح ةشئاعيباهل لاقف ةداهش نطبلاو

 | اصلا لوسر تدقف تلاق ةشئاع نعدم نب منالاقلا نع هللا ديبعنب مصاع نع كي رشانث دح لاق دوادوب اهجانأ دح 4

 | نيث الامويانلق اذه مويىالاق ركبوبا لقثامل تلاق ةشئاعنع حر لبنح نبدمحادنسم ىفو لصالا ىفدجو اذكه )١(

 | جيبملإ ١١ ليالانيب و ىنيبأم وج راىناف لاق نينلالا موي ضبقانلق سو هيلع هللا ىلص ئا لوسر هيف ضبقموييافلاق |

 هيلع



 00 96 ىسل ايطلا د و ١ د ىبا دتسم نم س داسلا ءرلا اظق

 نراظنا لسوهيلع نا ليص نا لوسر لاقف ةعاضرلا نم ىنسا هنا نا لوسراب تلاقةهرك/هناكل جر اهدنعواهيلع لخدملسو | ظ :

 2 ماةءاهت نيقعاضرلاهف ركل و خام
 - 6 هنع هللا ىخر ةش ا نع مساقلا#

 1 5 م.انجرخ تلاقة شاع نعهيبا نعمسأق ةلاني نمحر ادبع نعةلبسنب دامح انت دح لاقدوا دوباانث دح لاق سنوي ميانتا دج 7

 ' لاقف ىباانا وم سوهيلعّنا للص لا لوسر ىلع لخدف تضحإف را 1االاوهامو لسوهيل عت الصدم 0

 | ىكشامد1تانبىل آلاف وك اتمادتك“و ع هاما هبا نام لاقف تحج كلف تهدر وتقل كتلك

 ان . نما هر ريع لعج ءاش نم باعصال لو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق كم مدقالف لاق سيبلاَِق ,قوط" "لنا ريغأ اككسانلا
| 
 ا
 , يبحا ع آلا لوسراي تلققتررطمملاذ ل ناك الفرقا هئاسنن ع ملسو هيلعدملا لصهللا لوسر جيذو ,يدهدهعمناك | ْ

 ظ ع علا مترك ىعم ثعبف جحب مجرا ود رو جحب ٌ

 1 م نءهيأ نعمساقلانب 05 نم راادبعت ٠ تلادتعا رح لاق دوبأ دانث دح 3 57 |

 هاه دعب رمسالوةمعلا لبق مل بو هيلعهللا ىلا 5 شا لوسرماناي تل 5
ِ 

 ١عءاهأ 0 عشا لص لوسر تب ار تلاقةشئاع نع مسالا نع هلأ دبع نبمصاع نع سيقان دحلاقدوادوبا *6انثادح 35

 ْ » تيموهو نوعلظمنب ب نامعَلق ْ
 اا هبلع هللا لصللا لوسر وانا تنكت لاةةشئاع نع هبا نع مساقلا نب نمرلا دبع نع ةبعش انندحلاق دوادوباوهيانث دحإ ظ

 ظ م ةبانجلا نءلاقهلال بجي ةبعشلاقدوادوبا ل |اق : ةبانجلا نمدحاو ءانا نمل سفغأ ملشسو

 ١6107 [ةتعتفة ريرب ىرتشت نا تدارا اهناةشناع نعديبانعمساقلا نب نمج رمحرأا دبع نعةبعشاث دحلااقدوادوبا ا انث دحإل

 ميدل سود لعلا ىل اصاما لوسرلاقفإس وهيلعهْللا لص ىننلل كا ذةشئاعتنرك ذفءالولا !وطرتشينا|هيلاومداراو

 يال وسرلاقف اهيلع هب قادصت ةرب ا هتدها اذه اولاق ا 7 اقف ماب ىلاو تلاق وه قتعان .1 ءالولا نافاهيقتعاو |

 دبع مارحوش اىرداام لاقفدمب هلل أسمن تلقا اهوزذاكر تبونه دمانأر اتاي ١ هيلع ا ىلص

 ثدحامدعب كامسهل لاقف(١)هقاخ يفناك و لاق تن اه _فدانسالا نع هل اسانا قتانا ىنابرح نب كاس تلقف ةبعش لاف

 وورش ةبعشأي كاهس ىللاق جرخ الفن نحرلا دبع لاقف ةشئاعنع كوبا اذه كثدخا

 ا نا ىلص للا ل طارت تلا : نعد نإ ؛مساقلا امدح يا دابعاتدح لاقدوادوبا لدسإوا

 اننا ىنلاده 5 ىلع اراض قل تلاقةشااعن ,عةبسأن 1 ماعلا نب نوح راادبعن ,ع ةعشأات دح لاق دواد وباوجان لح

 كيما 1 ا
 امنيشملسوهي ا ىلد ىف 3 نع كثدحات سل تلقا سودبلع ذ | ىلص ينلااهرما نت ةلقشن مف زر اع ل

 ليش لس ءاكسلا رش بيلا وأ دوأ والسغ 7 لستفت ورصعلالجم'ورهظلارخ و: كرات رماف لاف
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 هال سغ مب فلل لستغتو وا دحاو

 ءيش لل انه طيئاس هلل ()
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 ه ىلعالا قبفرلا ىنلخدامبللا لافو ىدن نمهدي عزتناف :اف |

 ا هال وسرإ لاقةمالام ذه لوااناتلاقف * ىرخا ةلزن اك دقلو * نيبملاقفالاب ءاردقلو لجعل لوقن تقلا

 « لجرثا ذاهلجرت يفو لمتنا ذاهلاعثنا يف ًاضوتا ذاء روبط يف هلكه ئاش يفةرمتلاف وغاطتسا/منهَتلاسحي

 ** يسلايطلا دوا د يبا دنسم نم س داسلا ءرجلا 4

 هانالط ناكفا ءانرتخاف لسو هيلعهللا ىلصْنا لوسر

 نا لص ها لوسرناةشئاع نع قورسم نعش دي ىعضلا|با تعم لاف شحن الا نعةبعشانث دح لاقدوادوبا وي ان دح ع

 قاتخلا كتلتغماو سانلابر سابلا هذا لاقوهردص ىلع ” حمس لاقواءردصو ههجو عصاضي ىمداع ذا ناك راسو هيلع |

 ةلاقملاهذه لوقاوهردص ىلع ادخل زينا !تلعج هبف تاميذلاهضرءناك الف افا ةسرداغبال ءاذشك ”وافشالا ءانشال

 | هلال منازل قوزع مرضا نع روصنم نعريرجوةبعشانت دح لاقدوادوبا 6 انث دح »|

 تلاق ةبعش هاهي وريرج لاق« ليللا ةلظ يفهعسقلافهي راوج ضعب ىفاهنا تننظووتدقففةليل تاذاك دنع لسو هيلع هلا ىلص

م وتر رساام ىلر مغامبللا ل وقي هتعمسف هبلع ىدي تعضوفدجاسوه وهيلاتسهتناف
 « تنلعاا

 ةشلاع نعدعجلا يبا نب ةورع نعوا قو رسم نع صوحالا يبا نع نومه نبميهاربا نع ةبعشاتت دح لافدوادوب اوي ثدح#

 هبجوب هياعلبفاف هيلع لخدمث ةريشملاوخا و هما دبع سب لاقلسو هيلع هللا لص يبنلا لع لج رت ذاتسا َتلاف

 ه ةلزنم هدنع لزاك

 ١ يبل لمسنعةشئاعتل اس لاف قورسم نع هيبأ نع ءاثعشلا يلا لرب ثعشالا نع ةبعشانث دح لاقدوادوب 6 انثدح

 لاق « ماقخراصلاعمسا ذاناكت لاق لبللا نم وقيناكن يحى اف تلقمما دلاديلالمتلا س>!ناكتلاقف لسوهيلع دال

 « كي دلاىتميدوا دوبا

 تل اسلاق قورسم نع يبعشا|نعدنه يبا نب دوا دنع عير زنبديز.ودلاخ نب بيه وانث دح لاقدوا دوباوجي انثدح

 9 ايتام يح هك فيري أدل تيك اص

 0 سو يلع الصد لوسر ناكت لاقةشلا اعارع قو رن دلوع كا عش ا عوزإل :«انث دمع

 ا وياخل ةضرع الام ا اي 0 ةبعشات دح لاق دوادوب اهي اثدح#

 مربقلاباذع نماهيفذوعتالا ةالص ىلصي دعب هتعمسافةشئاعت لاق قحربقلا

ْ 

 0 هيلع هللا لصدنلا لوس رناةشئاع نع قو رسم نع تدخحي ىلا تعم لاف ثعشا نع ةبعشاتث دح لافدوادوبا هي اث دح 00

 يملاغلا ن :ري دلا في رش دمم ىضاقلا 7 يفوكلا راظملا ىعضلا وب ١.: ىنادممحلا منبع نب مسم وه ةصال ايف لاف (1)

 | هنع دنع هلافع فانا نسحلا ملم ةديشلاوا مساودي زإنب دوسالا نع يفوكلا هأثعشا ىلا نب ثعشا ةصالخلا ف 0

 سو ةنتعلا

 ل



 *6 يلابطلا دواديلا دنسم نم س داسلا ٠ ءدجلا 8 ديه

 ه2 الابعلاب قل واوك اتت يسار واق كنا فاخااناو

 اد وعام دل سم سناانث دح لاقدوادوبا ع انثدح «
 (1)همرحيوهوم !سوهبلعهللا لص ّنا لوسر قرفميف ببطلا صبيب ولا
 'ملسو هيلعّنا لص نا لوسرناةشئاع_:رعدوسالا نع ميهاربا نع ةريغم نعةناوعوبا اثدح لاقدوادوباهي انثدح و "1

 اأكعو١

 مو

 + برقعلاو ةيللاةيقر يف صخر

 اسوأ ةًارملا تناكناتلاق ةشئاع نعدوسالا نع دحي ميهاربا تعمس لاق شم الا نع ةبعشاتت دح لاقدوادوبا 6# انثدح قي

 « نيملسملا لعريجتل

 ل1 ودومانب نك ملسو يلع ل ص يبنلاناةشئاعن ءرعدوسألا نع قاجحتا يبا ن 23 نافع انركج لاقدوادو دوب اياثدح ع

 ره
 عاملا نيفالو تملا 7

 ع اهنعذا ى نوسة فاعو |

 امارة كنانة للعم ميهاربا نعروصنم نع يضلاذاعمنبنايلسانث دحلاقدوادوب انث دح لاق سنوي جب انثأدح

 نا لوسر ناك أ منعيطتسي مكبراوةمي ةدلمع ناك تلاقف ةعمملا موبوا ةعمملا ةليل لضفي لسو هيلع لبصهلا لوسر ناكل

 «لشيسوهيلعلا لص
 نءاهلساهدحا لاقف ةشئاعدنعاناك ةاطرانب جي رشوة مقلع نا مها ميهاربا نع حلا نعةبمشاشدح لاقدوادوبا ومي انثدح و

 . مئاصوه و لبقي لسوهيلع هنا ىلص لا وسر ناكت لاقف تينم كرما مادنع ثفرال تنك آم اهه دحا لاف مئاصلل ةلبقلا
 5 ,دال ككلما | نا

 دنع انك ل اق ةمقلع نع يبعشلا نع مكحل اوبارايسانث لاقزازخلا ىماعوب تسر نباصانثدح لاق دوادوبا 6 انثدح )ف
 |( لاقفاهتسلإو ءا مط مابتطب راةرهيفتبذعت ١ ًارمانا ثدحتيزلاتناةريرهابااي تلاقف ةريمهوبااهيلع لخدفةشئاع ْ
 , تامفام عمتأ أرملاناتلاقال لاق أرملا تناك امي ردتاةشئاع تلف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنعي هنم هتعم#ةري ىهوبا |

 ا ارامعلا كل هب ذعل نأ نما لعمرك ماما ناز ترفاك كناك ٍ

 ظ دبي اهنع هلا ىض رةشئاع نعش ر احلا نيرا لع ا 9 1 ْ

 1 | ملتحافةشن ةشئاع لعالزان ناك ثراحلا ن:مامهنا يهارب 1 1 0 وج عب |اق سنوي يي اثدحإا ظ

 برب نم هكرفانادي زاامو ىنتي أر دقل ةشئاعهبلا تلسراف ةشئاع تربخافهبوأ مل نم ةبانجلارلالسغي ةشئاعاةب راجةترضباف |

 | هلمردل عقلا زل ْ

 و امهنع هنا ىض رةشئاع نع قورسمالا 1 ْ

 ؛ .  أ | تلاق ةشئاع نع قورسم نع ث دحي ىعضتا|با تعمم لاف شمالا ن ,عةبعشا3 دح لا ةدوادوباانث دج لاق سنوي ةجاث دح# > |
 ِآ

 كرا ينال رحال لاح رفد جسما ىلإ ,سوديلع ل سأل لوسر جرخةقبلاةوسن رخال تايلا تزن |

١4 

 لي

 ؟؟ديسلا : دعب ن :يثدحلا دنع د دعتي ثيدحلاو نفدلا نفلتفع اق فن دحلا اذه *اح (1)

 جيب هم 4

45 2 

 ا

 . ردو يل ا ملا هج م مجرب 1 مى 3#



 6# ىسلايطلا د واد يبا دنم هويطللا اداب دي هر

 أ ةيدكل امش طاف ديح زلط فام الوم اعز و لع ذا قمل تان وسوم قت رسال لا دنس: لاما

 ٠ نيباياط لمجواهمدهربي زاانباكلمالف باباط تاعجو

 | لول تبي قاكشيكة ثا تأتي اق دولا وع مهارإ نعمل نمةبشاشدح لق دول دوا ا دحو || مريم
 « لصف ج رخةالصلاترضحاذافهلها ةن ةنهميف نوكي ناكتلاقهتيب ىف لسو هيلع نالح

 ١ | لسوهيلع هلا ىلص هللا لوسرناكت لاق ةشئاع نعدوسالا نع يهاربان :رعمكملا نعةبعشاتثدح لاقدوادوب! هه انثدح لب |[

 اسر ل وامانينادارافابتجن "7

 أ بيطلا صبي و ىلارظنا ىناكتلاق ةشئاع نع دوسالا نع مهاربا نع حلا نعةبعش انثدح.لاق دو ادوبا كدا

 ه(١) مرحشوهو سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر قرف
 ١

 ا هللا لص و لم 2 عل ال دوسالا تعمس لاق قاحسا ىلا نع ةبعشاثدح لاق دوادوب| 5 اعراد

 ْ: ظ ماني مم لاهلها ىلا ةجاحهل ناك تافهشارق تاب مثرتوارعسلا ناك اذاف ليلا ل وامانب ناكت لاف لبللاب سو هيلع

 ادا نكي ملناو لستغاتلاقامو ملا هيلع ضافاابنج ناك نافماقتلاقاموبثوناذالإَت لاقاب رو ٠ ءادنلاعمس اذاذ

 ه ةالصلاىلا جرخمن

 هيلع هللا ص هللا لوسر ناكتلاق تكي ةددجألا عتسسلاة قاعادلو ,ع ةبعشات دحلاق دوادوبا جياثدحإل | ب

 5 روهليحل ىفهصي واكرا ىتح هدي بيط بيطاب نهدامرحينادارااذا سو |

 هللا لص هللا لوسر يدهدلفا تنك ت لاف ةشئاع نعدوسالا نع قاما ىلا نع مالسا دح لاق دوادوبا هب انثدحإل# | ,سرو

 « هئاسن نم ة يما نم عنتيامالالح يبنلا يقي و ادلقميدحلاج رغيف اسوهيلع

 تلاف ةشئاعنع دوسالا نعّس دحي دي زي نب نمر لادبعسملاق احا يبان عةبمشانث دح لاقدوادوبا 6 انثدحإا أمري.

 » ضبقىت> نيعباتتمنيموي ريعش زبخ نم لس و هيلع هللا لصهللال وسر عبشام

 هبلع هللا ب صييننلا نا ةشئاع نع دوسالا نع قامسايبا_:رءريهز و كي رشانثدحلاق ايو 4 اا 9ع
 ب ايعاادنب اه وتيال ثاكماس و

 هللا ىلص يال وسر ناك بت لاق ةشئاع نع دوسالا نع قاحساىبا نع ةدئاز يبا نب رمان دح لاق دوا دوبا جي اثدح# | سوو

 جابلبقب ىنعتم اصوهو يعجو نم عنتمي مو هيلع

 هللا ىل ص يبنلانا ةشئاع نع دوسالا نع ممهاربا .:رع شمالا نع مزاح نب دحمان دحلاق دوا دوبا يي اثدح# ||نو؟

| 

 « صول مل مسو هيلع

 || هلال وسر تل أس تلاق ةشئاع نعد زب نيدو مسالا نع ةاعشلا يبا نب ثعشالا نءمالسا 3 دح لاقدوادوبا 16 انثدح

 تلافةقفنلا نع كموقزجع لاق تيبلا اهولخ دي نا مهعنم ءماق تلق لاف منلاق تيبلا نمارجحلا ىنعتردجلا نع لسوهيلع نا لص

 | ةيلهاجبدهع ثيدح كموقالولوا واش نم ارمنعؤ ا 9 اش نماوملخ دبا كدوق كاكيرض لالا "| ىتحامفت_مهباباولعج فتق |

 مح اشسسلللا

 ١؟ ادج فروا دئاز هلعلو اذكه(؟) محملا ١ ؟دئسلا يف تالتخاب اذه لبق ثي دحلا اذه ىم دق (1)



 كك 26 ىسل ايطلا د وا د ىبا دم نم سداسلا ءزجلا 9 ْ ظ

 | هيلعليربجنا لاق لسوديلع نا ىلصدّملا لوسر قاف يئاكياما عنف ١ الااما تاافايتل أسم وهيلع الص ينفر |

 . يربصاوثا ىف ل ىل لاقف تيكبف برتقادق ىلجا الا ىراالو نيترم ماعلا لحهضرعف ةرم ماع لكن ارا ىلع ضرعين اكمالسلا

 ١" .تكمضفةمالا هذه ءاسن ةديسوا نيملاعلا اسن ةديسىنوكت نإنيضرتاماةمطاف اي لاقمث فلسلا هن كلل ىنافا

 ظ كا ىلعاونحتنا سفن تباط سنااي مصاف ىلت لاق لاق سن !نعتباث نعدب ز نب دامحانث دح لاق دوا دوب ادي اثدحإلا

 !هاتبا ايل يقث وهو تلاقوا توملايف لسوهيلع للا ىلص هنا لوسرو ةماف تلاقو تباث لاق © بارتلا سو هلع تاىلص

 انام دارو فال اق او قاوم سود رمل نانع نم ةاحاار ره ءاند[اهقير نجل اتاني ماس ل

 ظ ١ 96 اهنع نا ىضر نينمؤملا ما ةشئاع دنسم 38

 نضيف

 5 ظ

 2 0 هب هلع: اا نوغ اراةلكق اق رغد والا ىو اهنؤك ظ

 هك مم ناكتلاق ةثئاع نددوسالا نع جعار نعزوصتم قنا طؤباو هسا فخ لاقذوا هربا لاو ضني سا
 : 3 0 يطع ها اوس ايملسوهيلع.ثا صل الوسر 3

 َِ 2 اما ايل ص هلا ل وسر يبن تلاذ ةشئاع نعدوسالا نع ميهاربا نعروصنمو شالا نعةبعشاثدح لافدوادوبا 6 انثدح 0
 0 « تنزملاو و .!بدلا نعول هيلع |

 رج يخلي 1٠ || دئالق فا تنكت اق ةشئاع نعدومالا نع هارب نع شمالا وروصنمزع ةبشاث دحّلاة دوادوب يب امدح
 3 » "ىثدنم مرجيال مام ملسو هبلع نالم الون دلعتول ا
 ١ | بيطلاصب ويلارظنا(5)تلاق ةشئاع نع دوسالا نع تدمي هاربا انث روصنم نع ةبعشاتدح لاق دو ادوب اجي اندح 0

 | * مرحرهو ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر رعش رغميف

 58 ىدينييت نكت لاقةشئاع_ءرعدوسالان نعمبهأربأ نعروص:هنع ةبمشانت حلاق دوادوبا يجي ان دح وق

 | هالالسناتللسنا مونآنآت درا اذاف لصيوهو لس وهيلعهل الخ

 كنان دوسالا ن عدد ميهاربا ثعمس لاو شم الاوروصنم ىفربخا لاق ةبعش ةعسانت دع لاق دوادوبا ي انثدح ِ

 رفح

 أ لع

 كاشي م نمام لوقيإ بو هيلع لا ىلص هللا ل وسر تعمرخال ةشئاعت اقفاوكحضفنأسنا ىلع طاطسف:طقسف ةشئاع ظ

 ْ ه ةئيطخاهيهنع طحو ةجرداهب هللاهعفرالااهقوفاف ةكوش

 ؛مر.١ | دارافقتملل ةريربىرتشن نات داراابماةشئاع نعدوسالا نع نك هاربا نم سا نعةبشاف دحلاقدوادوبا 6 انث دح « ظ

 ناكوامجوز نماهريخو ىتعا نمل« الولان افا رقشا لاق ملسو هيلع هللا لص ينل كلذركذفاه ءالواوطرتشينااهيااوم
 قدصتاماذه ليقف محل لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يئاو ه اعايازوا

 | «ةيدهانلوةقدصاطوه لاقف ةريرب لعب

 امرا  كيلاىشنت تنام ىنريخاهإلاقريب ْرلانبانادي ز_ نب دوسالا نع قاحسا يبا نعةبعشاث دح لافدوادوب اوي اثدح © !
 بهمس سس سته سمس تشمت جة سسس+خ سس مس سس ب7722 2

 هنع هللا ازع محصملا ١١ هاعنن لب ربج ى ار هالفلاو هاعنل لب ربج ىلا ةمومعلا ةبلكملا ةفسنيفو هنع لوقنملايف زاذكم (1)

 ١١ 'ىجي امكرظنا يناك ر هالثلا () ْ



 ثنا يضرير دبلاةعافد

 ئعدنع

 تكد ا”

 : ةمطافؤلل كا ؟
 اسد

 يمياهنعا ىخر ملسو هيلع نا ىلص دمع

 #8 ىسل ايطلا دو | د يبا دئسم نم سداسلا هرجلا له د 14

 | لالظ تحانازنفرحلا دي ديش ظْاق مو يفاثرسف نيئح يف لسوهيلع هللا لص هللا لوسر عمانك لاقىربغلا نمحرلادبعيبلا

 كيلعمالسلا تلتف هطاط سف ىفو دو ل سو هيلع للا ىلص هللا لوسر تبناف ىسرف تبكرو ىتمال تسبل سمشلا تلازالفرعشتلا

 نمراثف لالبايمق اسوهيلع هللا ىلص نال وسر لاق مثل جال اقف هللا لوسراب حاورلاناحدق هتاكرب و هلاةمحرو هللا ل وسراب

 رطبال ورشا اهيف سيل فيل نمنوتفدب هأتاف ىسرف ىل جرسا لاقك 'وادفاناو كيدعسو كيبل لاّةفريط لظهلظ ناك ةرمس تن

 ْنالوسر لعجنملاعت كالا نيربدم نومبسملا لوف مانلل اًمف نالني اتماشتوو دعلا انيقلفانمويانرس معهسرف بكر ف لاق |

 هيلع هللالص هللا لوسر ١١( تقف هلوسرو للادبع نايا سانلااهياايهلوسرو للادبعالا ئادابعاي لوةيملسو هيلع هلال

 | لاقو هوجولا تهاشلاقو موقلا هوجويف اهباثخل < بارت نم ةنفحٌدخاهنا ىنمهبلا برقاناكن م ىنث دحوهسر رف نعملسو

 1ملاز مة صاصانع مو بارتلا نم هشو هانيعت ةلاتماال ادحاانم قبام وق منامها !نعممئوانبأ انربخاف ءاطعنب ىلم 5

 هللا مب ء«زهفلإ دا ثسطلا ىلع ميدحلا 1

 | 3 2 ١
 وي هنع نا ىضر يردبلا ةعافر

 ا | هدج نعهيانعدالخن ؛لع نبىخن يتثدح لاف يندملار ةعج نب ىل مسا اتدعبلاةدوارورلد ديبلاةيسوب ٍِ انثدح# ا

 ا قوبل لج 0 ءاجذا هدنع نحنو ةعافر لأق دجحملا يفا اج ماسو هيلع هللا لص هلل ىأ ل وسر ناك لاقؤكر دبلاةعافر نع ْ

 ظ كيلعو معو هيلع هللا 0 هللا] وسر لاقفهيلع يق لهومبلع اى ص ىبلا ىفامهئالص ف خاف لصف ريعملا]خدف

 ظ المال لوقي كلذ لك اثالثوا نين ١ لم لس ةالمنع نمهنا سانلا ىلع كلذ ربكك ل صت ل كاف كتالصدعا
 ا اضوتف ةالمصلا ىلا تفاذا سو هب 4ع اع هلا لص هللا لوسرلا ةف ىطخاو بيصا رمش :. يلاف ىنلعو يف را هللا لوسراب لاقف كلذ

 نئرطل ىتح مكراف تعكر اذاف ريكا هلاقاو ذا دجافن ١ رودي نكي ناو ه أرقافز ارق كعم ناكن اف ربك هنا كرما

 ؛ ١ دقف كلذ تاعفاذاف كتالص ىضقت ىتح ادعاق لدلعاف كس ار عفرا مادجاس ل دلعاف دج مش اًعاق لدتعاف كسار ار مف أ م

 ن٠صقنت ا صقتنا نمهنا سادلا لع نوهأ هده تلاكف كلت الص نمت صقتن امنا اًميش كلذ نمت صقتناناو كتالصَّتع

 ه اهلك بهذت موهتالص

 ع ءاسنلا ثي داحا

 1 دي انع نأ ىضر ملس و هيلع هللاىإ لص دم تنب ةملاف

 1 هللا يضر ةشئاع نع قوردسم نع ءىبعشلا ن ,عىحي نب سارف نع ةلاوعوبا انثدح لاق دوادوبا اثدح لاق سنوي #* انث دحإ# أ منيع

 ط ختام ىشست ةمحافت ءاجذا ةدحاوام رداغيامه4يفتاءىزلاهضر *«فوسو هيلع هلا لص هل ذا لوسر دنعانكت ل !افاهنع

 2350 باهرا واسد ,عواهئيي نفاه دعقأف ىتنبابابحرهلا ااًذاه .اراط ايش وهيلعدلا للص نا لوسر ةيشم نمأ تشم

 تاققلاق تكمضف ؛رشب اهراس ثنيكبت تن اورارسلاب امني نم !سوهيلع نأ لص لص هن را ل وسر كلصخ هئاسن نيب نمانا الت لَقف

 تلق هرسملسوةيلع هللا لص الوسر لغىشفال تنك امتلاف ىنتربخ ا قحلا نم كييلع ىلا وا قحب كيبلع تمسقا ال

 | سوءاق ةيورال الب ةأخ هيف هسفنب 1020 ىارمالا و مهلا( جر دما مآمالا دسم بارت نمافك 4 ١

 | إف (49)
 ادي



 26 و ال6 ىسل ايطلا د و اذ ىلا دنسم نم س داسلا * رجلا 9

 تعمم قاب كتدشن لس و هيلعدللا لصدّللا لوسر لم بذكتال ىللوةيرمعا ذه هاتماايورمع اطلاقف ةشئاعىلع الخد |

 «منمبألا منمبملا تلاقةقدص جلوبف ىس نم ند وعبط ءاام لوقيملسوهيلع دن نأ ىلص تالاف ظ

 وي هنع هل ىضر ةحلط نب ناك ع

 ام نان رمزف اهلك لب نا وعدلا نعةو رعنب ماشه نعةلبسنب داما دح لاقدوادوباانث دح لاق سن وب يي اذ دح ْ

 ظ « ةبمكلا يف ىلص ملسو هبلع للا لص
 _ هنع تناىضر ناطملا قي |

 اا لك يفدبشنلاو ىنثمىننم ةالصلا لسو هيلع للا ىلص هللا ل وسر لاق لاق بلطملا نع ثراحلانب كاذمز نءءايمملا |

 ه جادخ ىبفادخ ىعف كلذ لمغيمل نفمبللامهللا لقو(9١كيدي منقاو نكسقو سأبتو
 ا | ع هنع هللا ىىض رريبرلانب ٌيادبع 6

 ١ مجاب | انيطخ ريب زا! نبااهيب لوقي حاب رىبا نب ههطع تءعمسلاق حيبصن؛عيرلااثدح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي انثدحإ ا

 , لوصملا ىفةالصومأ ارا دجسملاالاءاوس| فة. صفلا نم لضفااذه ىدجس ىفةالص لس وهيلعمللا ىلص نالوسر لاق لاقذا ْ

 | مرحلا ينواهدحو مارحلا دجنملا يف رك ذي ىذلالضفلا ا ذه(؟)دمايت لق لاق فلاةئام هناكف ءاطعع لاق ه ةمئاج لضفتت ما رحلا ظ
 ا | ١

 م دعم هلكمرملا ناف مرحلا يف لبال لاق

| 
 ْ ع هنع ا ىضر ةفيحح وبأ د

 ١مددأا ن4 .اعدشلا ىلصدللا لوسرتي او لا6 نسل نع قاعسا يبا ن ءريهزاتت دحلاقدوادوبا انثدح لاق سن وذي اندح 5

 ظ «اهشي راولبنلا يرب لاق ةفيحمجاب| ايذشمويتنا نم لم ليقف لاق ةقفنملا ىلاراشاو ءاضيب هنءهذه سو
 ا ١ ١

 ال هنع نأ ىذر ةدربوبا و

 ١م: ةدرب يبا نعهيبانءنمجرلا دبع نبمساقلا نعبرحنبكامس نعمالس انثدح لاقدوادوبااندح لاق سنوي يب انث دح )ف

 ظ | ماوزكت الوا 0 ثالاقإسو هيلع ل ص يبنلا نا ىسو«يبانباب سياو |

 مي عادا يضر ةنب ذا ظ
 دا هللالصْنالوسرناديبان ءهنيذا نب نمحرلا دبع نع قاس يلا نع مالساتت دح لافدوا دوباانثدح لاق سنوي 26 انث دح

 ه هنرينعرفكيلو ريخوهىذلات ايلف اهنماريخاه ريغى ار ف نيم ىلع فلح نملاق امم

 ابحر ىضر يربفلا نمحرلا دبعوبا 9 ظ

 نعماههاب ,ا ىكي وراسي نب هللادبع نع هاطعنب لعب نع ةلسنب دامحأنت دح لاق دوا دوبا "لاسر ا
١ 

 دنا ىف سيل هنالدمحابااي مهاظلاو اذكه (؟) راحيلا عمجم ا ؟كب دب عفرا ىا كي دي منفا ١(

 هيفي دولا ١؟دمحجوبا٠ تيرم

2 .: 

 ٠ رلسدحك نب ؛ عفان نب هللا دبع نع سنا يبا نب سنا نع ديه هس نيهب ردبع نع ةبعشاد دح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي ياثدح 0

 1 ل ص

 هلإ 3

 ,او+ هنعّناىض رريبزاانب ادعم 96 هنع ثاىضرىلطلا 96

 6 6 عوكل ب 5-2 قل

 | يضر ةفيحج وب

 23 خم 4 هنعدلا

 جنك نم مي جاك ضع ك١ رس دج

 هنع 51 ىفر ةنيذا ل“
 هَ



 6 ىلابطلا دوا د ىبادنسم نم سداسلا رجلا . يي 14 3

 ١ مج ماقاناو ال ا(١3رض ,خا ال نا ملو هيلع هل هللاىل مآ

 : 5 هنءهللا يضر يبضلاري دك ظ

 نم هنم هتعمو قاحاوب ا لاق ىبضل اريدك تععم لاق قا 00 السد 4 1

 نيطراواع واني ةةيعش قمهتعم# و دواقوبا لاقرتك اواةّتس نيعبر اذن قاكسا ىلا مانا تعمسو ةبعش لاق ةنس نيس 0 0

 ا هتوف ىثا لاق ةنسنيعبسو تسذنم هلعمس معنويا دام 0101011 ظ 1

 : | ماعطلا ع طاف لاق كلذ قطا 1 ناف لاق لضفلا ظعاو لدعلالقىلاةةنجلا ىناخدي د لمع ىنريخا هللا وسر ان لاَعذ ملسوهيلع 8

 ايها :رماريعب رظناف لاق عن لاق ىب نم كلل لبف لاق عطنسا لو! كلذ قطا1 ناف لاق مالا شفاو ظ 27
0 * 

 ٠ ةنجلا كل يجت ىتح كاتس قرخنإالو(؟)كربعب قفتيالنا كلما كناق بقسافابخالا ءاما نوبرشبأل

  5 3 | 6هنعاّذلا ىضر تلصلا نب ريخكم مع 6

  5واج مهنادمت نعت لصلا نب , ريغكا نع ىبعشلا نعرفسلا يبانبأ نع ةبعشا:تت دح لاقدوادوباانث دح لاق سنوي 1 ندحو)# ظ سدو ٌْ

  2كيتلاقم :اولاق (ملسو هيلع وا ىص!ىبنلااذه دنع ع نم متئجاولاقف برعلاءايحا ن 5 يحباورش سو هيلع | 0 |ادنع نم ظ |

  7 5ا 04 لج بلعأر 0 لجرب قاف لاق اولا 0 76 1 00

 -  : 9ظ ظ 0 0 .بنب ورم

 2 ١ اك نارغا مابا ا ىمرجلا ةلسنب ورم انث لاق ىمرجلا بيج نب رعسما.ث دح لاق دوادوباانث دح لاق سنوب, وي انث دح ا م
 تارقلا ذاك رثك كب ىلصي واككى صب لاققانل لصين موانب صب نمش لوسراب واقف لسو هيلع هلل بص بلان | د

  35ا ا 100

  00ظ
 ِِ ا هنع نبا ىض رى رعتلاةيمانب و رم ةللي

  5لاق هيب نعى رمضلا ةيمانبو رمتنب هنادبع ىثدح لاق درج يبانب دما دح لاقدوادوب اثدحلاق سنوي خي اث دحإب || رمد.

  5هب قدصتافاذه ىرتشالاقو رماب عنصتام اولاقف قولا ىف طرمب موسيوهو ي رمضلا ةيمانب ورمع لعب اطخلا نب رمع ىف
  3نءولاق ةقيفرلا لعلاق نم ىلع لاقدب تقدصتف هني رتشا لاق طرملا عنصامورمعاي لاقف مجر مث ىضم من لاقاذا تنافدل اقف

  8لعد تفدصت لاو ارم !لاقةقيفرلا ١ ذو ارم نهوغباعام لوقي ل سوديلع ا لص نأ لوسر تعم ىفا لاق كت ارم !|

  1حامتاطناف لاقاهل أس فةشئ اع ىتان تح كقرافاال شاول اقف ]سوهيلعهللا للص ّال وسر ىلع بذكتالورمجايلاةفةقدص 8

2 
 4 )١( مالسالاب كسقمالا توما الدانعم ورسكلاب رخن «الارخ وولع نم طقسا ذا ردكلا ومضلاب رخي رخ راعيلا ممجت يف ,

 | هنع ثا افع ينامنلا نسحلا 1؟نبغاالو نبغا ال ليقوهلابصتنمهب تفقالا ىروماو ىتر اجت نم 'ىث يفمفاالىلبقو
 هض و ؤدمديسلا؟ هيعس مطقنل ال ىا (ئ5ز



 يام د ىسلايطلا د وأ د يبا ددس» نم س داسلا هوجلا 9«

 ا ب هع نا ىضرط رفزب ةدابعإل
 '' ةدابع نعى ودعلا5 داتق ىلا نعل اله نبديمحنعةريغملانبناجاسوةرق انثدح لاقدوادوباانأ دح لاق سنوب 6 انثدح#
 ىلع + اهدمن انكر عشلا نم مك عا يف قدا ىفالا عا نومل.هتل مككا فاو لاق ةبحصدل تناكو طرق نب ناولس لافوا طرق نبا
 « تاقب وملا نم لسو هيلع نا لص هلا ل وسر دبع

20 7 5 
 ا لك هنع هللا ىضر ريعم نب ةرمس5 روذحوب |

 | ىنلعلاقهيبانعة روذحنيبلا نبا نعل وكم نعل وحالا ماع نعماهاشثدحلاقدوادوباانث دح لاق سأوي وم انثدح
 : ا يا ىدقل نر للوقت 1

 ' ٠ هبانع ةروذحلا نبا نعزي ريح يبا نعل وحكم نع هنااوركذو ءافرح رشعةعست ناذالا لسوهبلعّْنا لبصهللا لوسر
 دي هنع نا ىضر ى دع اسلا ديساوبا غي

 | جرزملا نب ثر احلاونب مث لهش الا دبعونب مثراجتلاونب راصن الار و دريخ لاق ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نا

 هريثك ىلع فف دق ليقفلاقانبلع لضفللقو لافريخ راصنالار و دلك ىفو ة دعاسونب و

 يي هنعّر ا ىضرديسا نب باتع ظ

 برقع ىلا نبا نع راسإ نب هللا دبع نب بوبا نع نائعيبانب رلاخ انثدح لاقدوادوبا اثدحلاق سلوي 34 اتدح د

 | اهتوسك نيدعقم نيدربالا ملسو هيلع هلل ىلصدللا لوسر هيلع ينامعتسا ىذلا لمعلا يف تبصاام ىل اق ديسا نب باتع نع
 ه ناسككى الوم

 هنع ناىضر عقسالانب ةلئاو ع

 ل وعقسالانب ةلثآو تلي ارنا ىماشلاديعسوبا يتثدح ةلاضفنب جرفلا ان دح لاقدوا دوباانث دح لاق سنو. اك انًادح#

 ْ 5 مءتناواذه عنصتا تلق ىلصالف ضرالاباهكر عم «ىرسا علق تخت قزف نالعنهيلعو ق خس در يسسم يف لصب , ةروص أ

 ءملسوهي 505 ا راذكه لاق ملسو ه.لعهللا لصدملا لوسر باىضا

 ؛ج هنع هللا ىضر ةلبسيبا نير م 2 و

 | لاق لاقةلسويلانيرمع نت ةزجر ىلا نم ةورع نيماشه نعكرابلا نب تنجب لاقدوادوبااثدجسلاق ينوي 86 اكد ال
 ا هكيايامملكو كنيدي لكوماعطلا ىلع ىنميدثاا مس! سو هيلع لا ىلصدثلالوسر

 ظ !6 هنع نا ىضر مازح نب ميكح 0

 _:رءعش دي كهام نيف سوي تعمم لاق سايانيرفعج ىنربخا ةبعشاتتدح لاقدوا دوباانث دح لاف سنويوي انثدح و“ |

 مسوديلع نا لص نا لوسر لاقف هل هعاتبافايتدنعسيلو عيبلا نم بلطإ لجرلا ا لوسراي تافلاف مازحنب ميكح

 هك دنع سيلام عبتال

 ٠ م. 5 5 م 9 8 ١١
 زا لوسر تعباب لاق مازج نب كح نع ثدحي كهام نب ف سوي تعمم“ لافرشب ىلا نع ةبعشأنل دح لافدوادوبا ه اثدحوإ#

 يلاعت هللا همح ر دما مامالا دك ا اهل لعن انا أ

 مو

١*6 

 ا!سمووأا

 لد جدأ

 | هربا

١" 8 

 ديلا

 36 دخل ضم جا وجم بدي ذك سس صر مسوس بكل او هت د

 3 هنعدللا ىضر مقسالا نبةلثاو :: يب ركن تبجي ب جب

 غ3”
 ميكح

 هلي ىضر مازح نب

 هي هنع

 ذمموبا 97ج هنع هللا ىضر طرف نبة دابع

1 

 هللاىض رريعم نب ةرمس رو

 آي ع هنع



 © ينال دوا فاران فة طوال ءرال# * 4ع +

 1 يا لل رسال ةااخ كنا لك رق رطلا ةذلعنالملا ترد نانسب ملسو هيلع نا لم
ناو ماو ءاومهئأنبا نمو يلا بحا اذهدعب ةالص منا نك 7 مذا لاقف ررطغلا هبا كار اب مكسو هلع

 رصعلاةالصنوئهرمب ف

 13 تدك اذاو هبال هذه تلون ريختر كعلاو ربظلا نيب سو هيلع هللا لص نال ور ىل | مال !!هيلع لي رجج لزاف

ودعلاوربكف جالس لام ماعو نيفص هباعصا ماسوهياع هللا ىلص لأ ل وصرعمق ردعلا تريد 35 الا ةالغعأأ 5
 

 ىذلالوالا فصلاو سو هبلعهللا ىلص هللا لوسر دج ماعيمج اودكر واعيمجج او ربكف ملسو هياع فا ىلص ىبنلا ىدب نيب

 ءال وعم دفن عنو رخ الا دعو ةنانلا عك ايلا راوادودباعشا لص للا لور غرفالف من وسرحيمابق نورخ الاو هبلي 2

 | مايقذورخ . لاو هياي ىذلا فص' هل 0 اة لصف.ال لا 5
 ب هيلع نا ىلصهللا ل وسر لصف شايعوبا لاق هولسو هب لا ىلص هللا لوسرملسمم مم ءالكه دمت ارغز الف 00 38

 | 3 ماس ىنب ضراىف هر هونأغسعب ةرهنيترم ةالصلا هذه ع

 ظ 36 ةدعا رول قم د ىرافتلاةارميوبا ظ 9

 ماشه ماا نم رأادبعنب رمت نعريم“ نب 00 0 5-0 3

 بعهذتإ كتل ىرداول ىنااما لاق هيف ترص روطلا نهتلبقالاق تابقاني |نءلاقف ءاجوهوةريرهاباي ىقلةرصبابانا, ىموزخملا | 3

 / نست ازدهار اذه ىدختنج اسةثالث لال لاح اادشتال لوي سو هيلعللا لصهمالوسر تعمم 6
 0 ا سلا ترتب م ْ 0
 | ةلس يبا نعةلسما نع ثدحي ة بتعب هنادبع نينوع تعم لاقيدوعسملاا 3 هع لاقدوادوباانث دح لاق ساو ان دحإل« |[ غو ده

 كك دنع مبلل نومجار هيلااناوهللانا ويف ةبيصم باي دببع نم ام لوي ملسو هبلع هللا لص هللا لوسر تعمسلاق | 3

 أعببصم يف ٍينرح امهللا تلقةمل<وبا ىوتالقت لاق كلذ شا هاطعاالا اهنم اريخ ىنبقعا وأهيف ىف رجاف ىتبيصم سسلحا

 | تبقعاو ىتبيصم يف ين رج ادقنوكي ناوج رافاهتلق مث ةملم يبا نم ريخ نم تاقف اهنم اريخ ىنبقم اولوفاناتدراو

 ْ هلسوهياع نا لصدشلا ل ودرب

١ 

  2د هننع نبأ ىض رور م نإ نمرلادبع

 ظ نا [ص يلا نعالا هلعاالو ةرسسنب نة رلا دبع نع نسا نعد ةرحوبأ اةدح لاقدوا دوبا اثدح لق سن مع 0

 «لضفا ل سغلاف لستغان هو ثمتنواهبف ةعججلا ءويأ اضوتن ا

 | ناةرمسنب نة رلادبع نع ثدح ن 0 منرب قطامي للدول دوا دح لاق سأو؛ 3 اثدح هي ا( )مو ١

 وهني ن ءرغكيل متريخو هيزلات ايلفاهت يم اريح اهريغ وق نيو 4 لعفاح نم لاق لسو هياع ىا لص بنا |

 وي هنع ناو فر ىراصت الا راس 0 ْ

 1 ' 1 8 7 1 ا و 5 | يك بكج جدو متم ميم يكب عقلا
 هنأ لوم رىدج عباب لاقراسينب هللاد. عن. طلسانل د> لاق دفرف نسج ات دح لاقدوادوباانث دح لاق سو ا دح وع | ١ نو

 ناس
 1/1 ماسوهيلعشاىل لص

 ةدابع (عم) ١١ هثب داحا و داع ٠ درجت نالوا ماتم ءاورول راسي هلاق امالك اذه دعي قمل (1)



 د 11 د 6 ىسل ايطلا د وا د ىبا دئشم نم س داسلا ءزجلا 9

 | هلال وسراي اولاق هقئاوب هراج نمايال ٌمهللاو ارم القا نمؤبال او نمؤي ال لسوهيلع 08 لص هللا لوسر 0

 ةوزش 5 لاق هقن هقئاوب

 0 ع هنع هللا ىضر ةربص نب طقل اه |

 ١١41/١ طيقلنب مصاع نعل ريثكن ليعمسا نءرفعج يبا ىلع نب نسحلا اد لاقدوا دوبا انلذح لاق سنوي 6 انث دج 1

 عباصالا لاذف تأضوتا ذالاقف هوضولا نع ءهلل اسف ىجوقدفاو سو هيلع هلا لص هللا لوسر ىل اعتم دقلاقهيا نعةريصنبا

 8 كما رضاك كزععاخ برضت ال واما نكت د ملام قاشنتسالايف غلاب ء|

 و هنع هللا ىخر ةمثحيبا نب نب لبس عي ظ

 اذ ةقحىلان «لوس هيج عفان نع ميلسنب ن اوفص نع ةنييعنب نايفسانث د لاقدوادوبااث دحلا سنوي # ايد و
 * هتاللص هيلعناطيشلا مطقيال هتابق ن :قدِلَو ؟دجا لما ذالاق سو هيلع الم ةالوسرا

 6 ذاند مط س٠
 ديما مر ءءادردلام |نع ناوفص نءىرهزا نعة:ييعنبنايفسادح لاقدوادوباانثدح لاق سنوي ةانث دح

 رغسلايف مايصلاربلا نم سيل لاقملسو هيلع لا لص تا لوس نا مضاعا
 ومي هنع هللا ىضر ةنيحي نبا ١

 معآ يمنا عر مصاعنب صفح تمس لاق ميه ربا نب دعس ل اخر لات درادررا ااثدح لاق سنوبوجيا دحوم
 .ويصلا ل وهيلعهللا لص نال وسر اقف ةالصلات ادقو رمتلا نك رلصي الجر رصبا !سوهبلع الص نا لوسددنا

 دس ا 4مي طوف رايديقو سقما 1 5-وول
 أ يدي ولوهت موش تاني ديور نو دلاف دال تافبألا لودر عل يي اثدجا ظ

 هاهتحتجاب ةكتالملا <دلظال يدنع نونوكت نونوكت مجبكول لسو هبلع لا لص هلال وسر لاة لاق
 ظ *6 هنع هللا ىض ريثبإلا دقاووبا

 م يللا دقاو ىلا نع ىلئ دل نانسى نبنانس نع ( ١)يرهزاا دعسنب ميهاربا انثدح لاقدوادوباانث دج لاق سنوي ان دحالا

 مهتملسا|هيلع نوكرشملا عضب ةرهش ىلعان ررفرغكب دبع وكي دج نحن نينمب لو هيلع نا لص نال وسر عم انكلاق

 | ىسولل باتكلا 200 هلل لاقف طاوناتاذم حلاك طاونا تاذانل لمجا هلال ورايانلقف طاونا تاذ الاقي
 » لبق ناكن منا سن وبكر تس كنا سو هيلع تا لبص هلا ل وسر لاق ةحل ا رطل امل نل لمجا ماسلا هيلع

 !ي هنع ناىض رق ر زاا شا. عوبا ل“

 ؛موبأ| هلال نال وسر عماتك لاَ رزاا شايع يان رع ده |عش ن نع روصنم نع ءافروانث دح لاق دوا دوباانث دج لاق سنوي عا دح#

 رك دنائس نيبوهنب كرتو ىل دملاقاحاوبا يرهزلا فوغ نب نمحرلادبعنب ميهاربا نيدمسنب ميغاربا هنارهاظلا )١(

 يبلاغلا ن ءادلا ففي رش دعى ءاقلا ١5 نإنس كلر دنإ اذجدجسنب ؛ هاربا ناف ىره زااباهشنب .اهلمالجر
 انسه سلس

0 

 د 4:ع هنأ ى ضر هريصنب طل 36

 0 ص تلك 1 (يك) هيب قع

3 

3 

 ١ ىص ردن نب

 وي هلع هلل مث نبا

 هج, قا هب يستمر عوك) 1 كوفي
 1 الب

 ص 9 هجم 941 6 ىلع نت عجبك

 د1 كة مب مح م ح

3 2 



 ا دق 9( هنع ن١ ىضر ثراحلا نب ةيفغ #

 ١ دنع نب هه
 هلل

 96 يجب رج مجاب هج

 اىضريبالكلا راع نب
 لل

 1 ا ل
 دسم

 ؟؟

 أ 100

 *© يلابطلا دواد ىبا دلاسه ن 0 «ةترداملا مف ملا 5 15 د

 هدسشسسللا

 + ريغضب راواهعيلفقمبا اق تداعواف ا

 ناو 865 ما لوسر عم ىلصتانك لاق ىنرجلا دلاخن ,؛ديز نعم له لاص د نع سد يبان ؛ اان دح لاقد وادوبا #دح# ١ باسم ح

 + اهعقاوم ابر لبنا ائيمرولف ق همس ا قانمت بر ما ملسو هلع
209 

 ٠ ةفب د> يفأ نع سأعق ن 5 ورعب ناعنب ىعاتدح لاقل - وبااثدح لاقدوادوب |١ ان دح لاق سنوي 3: اثدح ٍك

 ظ ش 9 هنع هللا يضر 0 ةمتلع نب كلملا دمع 4

 علا مام اعقال 6 الوسر ىف عامك ربع دقوا ينثلا ةمئلع يناةشلع .. كلملادبع نع

1 

 إ

 | اولصامىتح هول اهلا اق أفةجاحلاءاض 17 ع رآاهجو أي ىف مقيد دحلان اوي هحو 4 ىعتبب ةقدصل دصلانافةل دهمأ

 3 ,صعلا عم الا طنا
 2 _آ ا
 أ

 اه كعداجل كا م ست يمس ساق معا
 جي هنعّما ى 2 نب ةبقع ع

 مدمس لاسم

 تحور لاق ثراخلا نب ةبقع نع ةكلتم ىلا ابا مرا جمتوو نتاعاسدح لاقدواوو باك دع > لاق ساو + انندح ع | : ©

 0 كلو هلعالاى [طهللأ ل وسر لامة ذاك نأ هل هللا لوسرايت لقو هك لذ تركذف ل وهيلع

 5 كنعاب ءد لاقفةنلات ١ هتدواعمث كلذ لثم ل |

 ْ يع هنع هلأ ىضر ىنالكلار ءنب ههأ دمع نب ةمأ دق

| 

 الو درت ار لوكيبت ادبعن ؛ةمادق تعمس لاق يملا لبان نينميا اثدح لاقدواد وباانل دح لاق سن وب 6 اندح

 ظ هللا لصدللا ل وس رتيتافاعيمجاتتعضرااهنا تركذف ءادوسةما تءاخل سو هيلع ا لص نا ل وسر دبع ىلع باها ىلا تنب 5

 ْ ٠ كيلاكِلا ال و درطال و برضال ءابهص ةقان ىلع رحنا مول رجا ىهر سو هلع ثرمأ

 دمي هنع هايم رىرافغلا ةفنط ا

 25 نمحرلا دبعنب 2-لا فرإا انث دح لاق دوا دوبا اثدح لاف سنوي 6 06 دج د 1س سا هب

 ا
| 

| 
 ا

 ١ كك نافيضلان ايلا ىنأ دح معن لأةف كبباثي دحاش دح ةللسورادل لاف ىرافغلآةففط نب هللادبعءاغ نمحرلادبع نبا

 هللا لص هللا لوسرانب قلطناف هفيضدي ذخاي لجرلا لعجوهفيض ديبذحلاي لجرلا لعجن إسوهيلع نا لص نال وسر دنع ل

 | لاقايتابف لاق(ملسو هيلعهللا لص) هللال وسرا أهتعنص ةسيمح معنتلاق ؛ىث كدنعا ةشئاعاي لاف هلحر ىلا ملسو هيلع

 (ملسو هيلع نا ٍلص) نا لوسرل ريس نيلهللا ل وسرايت لاق اقانيقست بارسش كدنعاةشئاعاي لاقت ءاملارظننام ىتحانلكافاهب يتاف

 ناككلذكو انظقوي مسوهيلعممل لصد ل وسر لءجانمهيصا الفواصل ناك الفانغمم لاقهيلارظننام ىتح انب رشف هبانتتاف

 ةعجض هذه نا سو هيلع نا ىلص هَل لوسر لاقف هللا لوسرايا ذهانا تلقف اذه نم لاف ىعجو ىلع مئان انو ىلع ىتاف لاق لعفي

 ا 00

 ظ م هدع ذا ىضد جيرشوبا
 ' ىراصنالا يرش ىلا نعىربقملا ديعسىبانبديعس نع بئذيبانبا ان دح لاق دوادوبانث دح لاق سنوي جم أن دج | ل

 لاق



 دك 1/5 ع ىسلايطلا د واد يبا دم نم سداسلا ' د
 يو ا ا ولا مع ا ا ا و ا تكتم

 ..نيزكي نيح نم نيسان

 9 هنع هلا ىضر ىنبجلا دلاخ نب ديز 9“ ْ

 ا و هملذ نمو اًرغ دن هللا لبس يف ايزاغزبج نم لاقملسوءيلع هللا لص هللا لوس نا دلاخ نبا

 (مم ا ,ديز نع ةبتع نب نادبع نب يل ديبع نع يرهزاا نع ةل”يبا نبزيزعلا دبع انثدح لاق دوادوبا خمانث دح ال |
 يوما او ةلام رإا> نصخي ء مر ىفز نيك ضف مسد لَغَدا لص ككل ومرت دهشلاق ىنج 1١ َدئاَح نب

 د نعو ىنبجلا دلاخ نب ديز نعٌبتع نب 5 ؛هللا دبع نغ يرهزا | نع سئ ذيبان؛ ١ انثدح لاق دوادوبا انث دح قع
 ا قلق تاعك هكا تك سقف ام ناك دشنا اهدحا لاقف لسوهيلع هللا ىلص هللال وسر ىلا نالجر مصتخا الق ةري رهىلا : ّ 5 ٠ 5 ٠١

 1 0 2 1 8 م 5 000 1

 0 : يآ 00 . 0 3 7 * ١

 هللا ص هللال ومر لاكف مجر رلاا دله ةار هءأ ىلع ناو ماع ب با ارغنو ةلام دلج ىنبا ىلعنا ىنوربخا ملعلال ها تلاسال“

 ةنأه دإ> كنب 1 اا ىلعو كيلع در امهف م داخلاو ةاشلا ةئاملا أ 3 ١ باتكي اكد نيضنال هدب يسفل يذلا ومس و هيلع

 هايج رف تفرتعاف ا أسف اهيلع ءادغنأ جراف تفرتعا ناف اذه ةأرما ىلع سن زااي دّعاو ماع ببرغتو |[

 ومع در دااش نإ دي رز نع ةبتع نع تادبع نب سادي عنع فيهاا « رع ةعمز اثدح لاق دوادوبا اك اًدح 3#

 9 َت داع نأف اه راجيلف تداعناف اه راميلف 8 نين ١ ةماثن زأ داملسو هيلع هللا لص فأل وسر لانالاف ةريرسعىبا نعو : : 5 م 1 د

 يراطت نإ ذعسوفه (؟0) ١؟ كلاموباال ىباوصلاهناف كلاميباوبارهاظااوا زكه (1)

 اني دح رشم ةعب را هل ىب أعص ميشا قل( قراط هوبا و ىروثلاو ةبعش هنعو سل لآ ٠ نعودهيبا نع ىور يف وكلا

 هما ىف دلل ر املا مزاح وبا َة هةض اللا يف (9) ١ ةصالخلا يف اذك )
| 3 

 هنع هللا افع ىلامنلا نسلا 1؟ ىرأنفلا مثريبلا هالاوم ن نعىوري راني

 م
3 
6 

 فق 52- اديب نع فيعمس نيرعم نع ةلم ىف نع رات لآ نإ نش ,2ءادادشنب ن رحاثدحلالدوا دوب 01

5 5 
 ”اللا 0مسوأ نأ ىلص نا لوسر لاق لاق ىنهجلا دلاخنإ ايو درت اولا ل

 كح ْ ١
 يي هنع هللا ىضر (1) ى ,مشالا كلام وبا 36 ظ

 33 1-0 ارتب اذ > تان 000 مجم الا كلام يبانع ةناوعوبااث دحلاق دوا دوبا انث دح لاق سنوي وان دح + ْ
 َ ١ ا

 1 أ

 4 0 بهي اون اكفا ت تاقف ىلت لاقرمتفلخ وركب يبا فلخ و ملس و هيلعرمملا لص هللا لوسر فلخ تن دق

 م ٌْ ه ةث دحم ىنب اي لاق رجلا

 م ْ د هنع ملي ىضر نيدلانب موثلكه ماو ىرافغلا مثروبا

 34 اينو ول مهسا ةعب راأنا 6 57 ! مهسافناس رفااعمو ىحا وانااننح ترض +>لاق مثروبأ ىال وم ا

 جا ا



 هل كا ادع دي 114 3 لنه
[0 66 

 7 9 ع

 0 ا عما مقراب اع قل ءنيباةواتلا لد ما قادحاو وا هيدلاو كلر دا نمو ةتبلا ةنلال تبجو هنع | 35
 ا 35

 ا نإ رانلا نم اكاك هل تنك | 5

 ا 0 : ا 0

 | وج هنع دما ىضر ةبما نب ليال | 9
 ! نا ىلص يبنلا نا هيما نب ىلعب نع ء أطع نع ةداتق نع ةعشانت دح ل |أق دوا دوما انث دح ل لاق ساو ان يحول نع رت هيب

 | يف لمجتام كتر م ىف لمجاو كنعابعلخا لاق ةر ةهض وأ قولخلارلا 0 عوار اب ملسو هلع

 ْ ٠ دادفلا بحالهماو داسف ١ذهلاق اهفش لاق نا مسن انك ءاطعل تلقف ة داتق لاق كنخ

 يح

 0 ا و ا ا عزتن اذ رخ الا دي اذ دحا ضعف ْ

4 ١ 
 ا * معلاو اهلطبا تن اق ايلطاام ىر دتا املا لاق اهاط أذ كلا ل ا كك

 ا تا كا سا تسلا لل لل (٠ ١ 22 2250 ت2
 1 ل : 1 1 ّّ

 ٠ يي هنع هللا ىضر ىل ذحلا ةزءوبا 3“ 3

 ' ةزعيلا نع ىل ذملا علم ىبا نع بوب ١ نع ديز نب دامح انث دح لآق دوا دوبا انث دحلاق سوي « انث دح 232 3

 | « ةجاحا مهل لعج ضراب دبع ضبق دارااذاىلاتو كرابتهللانا لاق لسو هيلعهللا لص يبنلا ناس ءاكعنب رطمهمساو

 6 اعنع هللا يفر قب دصلاركب يبانب نمخرلا دبع 4
 ا 5 . 05 ّ - ات 5 5 3 -َ ١

 أ ساق نع ينوجلا نارمع وبا انث دح لاق ىموم نب ةق دصاتت دح لاق دوادوبا ان دح لاق سن وي وي انندح ع ١ ادفه

 هللا اديب كانا ى فيهاا ىلا ني ن 2 ولا دبع نع جرش نييرمدملا ضاق نع ديز ن ع سون ديزوا ديز ندا

 000 اا ايل وكيف ةءايقاءوب نيدلا بحاص وع دن ىلاعت و كرات هللاز ١لاق لسو هيلع

 | ىطف نم قحاانا لج و زن لوقيف اقرحاما وا أثرغ اما تببص' نكل وهدسنا 6 براي ]ويف ماو تيه ذأ مف 0

 * ةنلاىلا هب رهوق هتاميس ىلع هتائسح حج راف موبلا كلَع 0 - « ٠ اع ءأ, -. | ها

 | يضر قي دصلا ركب ىلا نب نمحرلا دبعإل#
 وع هنع نأ ىضر ىلالخا ةصيبق قي | و

 | قدسالاٍت الر نب نو راه نع ديز نب دا وةمل“ نب دام“انت دح لاق دوا دوبا اثث دح لاق سأ ب يات دحو# رسول
6 

 | هللا لص هها لوس ىلإ م ل ةلاع 0 | ىل الخ ١ قراخم نب ةصيبق نع يو دعلا معن نب ةنانك نع

 ١ ىدحالالا لال ةلكلا ناةصمقاب لاق متأهب كل مانف ةق دصلاانيتات ىتح ةصيبقاي مقا لاقفأ يف هلأسا | لس وهلعأ ْ

 ' بصل ىح نأسف هلأ تحاتمخا ةحنا> هتاصا ىلج رو كسمي ما مصل ىحابيفل 1 لع# ل ز>ر ثالث ْ

 | نءىجملا ىو ذ نم ةل الث ماقف ةدي دشةجاح هتباضا لج رو كسي مث شيع نما اوق لاقوا سو نو أ دأ دنس

 هي هنع هلا يمنر ىلالحلا

0 

 قالثوا د نين ماطاقانع | اببجاسابلعي ةصيقاي ات لئاسملا نم نهاوس امو

1 
 ا

 ٍإ
/ 
1 

 كلاموبا ل“ (ع0)



 © ىبلايطلا دوا د يبا دنسم نم سداسلا هرجلا #3 دب ارم / ريحا

 اهون ويطيلادق نيلةوهاموا كيو اونو دع سانام بلا ةياقايل هل ايجابا عدلي هايل حر

 ف هيلا نو رظنيف ىلاعت هلو كرابت م + لف لاقاث الث الث كلذ مهلا ايف ةنجلا انلخ داو ابيزاوم لقثو

 م اوطعا امم مظعا مث دنع كلذ

 »6 هنع هللا ىضر مازح نب ميكح

 اسال | نع ث دحي ليلحلا ابااحلاص تعمس لاق ةداتق ن عة انردح لاق دول د وبا امث دح لاق سوي 4ث دح لأ

 1 ةتيملامولاق رفاإ ىتج رايخلاب ناعيبلا لس وهيلع هل للا لصءتلال وس و لاق لاق ما زمح نب مكحن 000

 ا قحاتبك واب ذك ناو اععي يفاحل كر وبانيبوات ص را ظ

 دك ات هيلع هللا لص ىلا نع مازح نب. ميكح نع ثر احلا | نب هللا دبع نع مل اص نع ة دات
 يبن ! نعم ازح نإ مب < نع ث دحي ثر اجل | نب هلا دبع تعمس لاق حايتلاوبا ام دج ماعلا دواوؤبلا

 ا

 مادج ربعك و هلع ءالصا

 هللا لوسرتلأس لاق م ازح نب ميكج نع بب دنج نب ملْسم نع بن ذ ىلا نب نيا دحر دوادوا اق دج
 ىديا خا اسرارتحولل لإ انها نا ميكاب كدتس ركن الاعسم يات ا

 هىلتعملا دب ىدديبالا لفسا و ىلععملا وف يلمعملا دي وايلعلا هللا دي ناو سانا

 ةمصع نب منا دبع نع كه ام نب فس وي نعريثك يبا نب ىبحي نع م اشهانث دج لاق دوا دوبا 6 انث دج # |
 امام اميب تعب اذا ىل لاقف ىلع مرحي امو ىل لجياف اعوبي عسا ين هلا لوسر اب تلق لاق م ازح نب ميكحب نع

 « هضيقت ىتحهعبتت الف

 يي موت :م << )ل حي 1 هب

1 1/ 

 د<هنعهللا ىضر ريمع نب ةماسا همسا و يللا يبا دلا و

 | هيبأ نع ثدي لماع تممس لاق ةداق نع ةبشاث دحلاق دو ادوب امدح لاق نوب دعألا

 يغب ةالمع بقل ىلا و كرابت هللا نا لوقي هتعمسف تب ىف سو هيلع ْن ل ١ ىلص ل ما لوسر عم تنك لاق

 ا

 ْ » لولغ نم ةق دص الو روبط

 5-5 هلل لص هللا لوسر عمانكل اق هيا نع ىل ذملا عملا ىلا نعروصنم نب دابع انث دح لاق دوا دوب! 2 دحؤل
 ظ ه لاحرلا يف ة ةالصلا ى دانف اي دانم رمافريطم موي ينرفس يف ملسو هيلع

 دهنع هللا ىضر كلام نب ىبا |

 كلام نب يلا نم ثدحي ةرارز عم ة داتق نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبااث دحلاق سن ويولا دو

 » ىلاعت هللا دعباف رانلا لخ د مث اه دحاوا هي دلا و كر دا نم لاق لسو هيلع الص ىننلا

 |١١7١ كلام هل لاقي هموق نم لجر نع ثدحي ةرارز ناديز نب يلع نع ةبعشانث دحل اق دو ا دوبا جهات دحؤ

 ىغتس ىتح هبارشو هماعطىلا نيلسم نين امتب مض نم لاق لسو هيلع هللا لص يبنلا نع كلامنبا وا كلاموباوإ |

 راك ااه

 أ

 نا ١١١ ؟١ يي 0 هيي 166م رق يل ©لمح سرر م وتم عك مدن



 يع عوص 377 4

 * ى 2 ايلعلا دود يبا دئنتم نم شداننلا هز ا ع دك 5556

 - ا ا
 1 13 يمال رل رزاتالخم صقل ونواب لاقف رهشلان 1 ع لا

ال وسر لاف ىف دزف ه نادال ال !اقفر يل
 رهشلا هرم 0 و هلع مال ت

 كلا نممايا ةث الث صملس وهبلع هللا لص هللا ل وسر لاَتف ىف ديب زي ناهنات تدل يح ىف د زفةوق يب نأ هلل 5١ ل وس راي

 هلع هلا ىّصر برج نب ىثشح ولع
 3 ْخ 5 سم ا« 05

 | ىمشاحلا لضفلا نب هللا دبعات دحلاق ةلس يبا ني زب زعلا دبعاش دح لاق دوا دوبا انث دح لاق سنو. وانت دحإ#

 0 نمانابقا لاق رايخلانبىددع نب للاديبع ن ١ع( (١ذراس 2-2 نع

 اارهو» هاتكر دا ن اف رجلا هيلع تبلغدق لج روه لاقف هل كل ذان هذه لح انتقد ومش لق: نعال

 | كاكا ع اهلطن ان .ل ًامعالن ابر اش ءاتك ودل توا 0 جل ال أت ل حاصإ

ب كما يلا كتاجذنم كتأ رام معن تاق نابكا, نب ؛١ لاقف حاص
 0 وط ى ذ

 وه و هباب ىل اع سطص لق

 | هللا وسر تثدج5 كت دحاس لاق ةز+ لتق نع كلأسن 0 كو

 | تن اف ىمعي ةزه تلتق تنانا مطم ىلا نبا ىلل اقف طف ل الادع رعقك عيا اسززج كيب د ةيلع تالجم
 : ادحاللاقا نا ديراام ذئموإ تجرشت مهبل د 0 حسم

 : هيلار د اب و هتبهف فيسلاب هعمشالا دحا هل عف ري ٠١ قر وا ريعب هناك ةزمحب انا اذ اف تجرخف ةزمحالا هلت اقا الو

 ْ جره تزإف هنمذولا تلعج و هلتقف هيلع دشف وظبلا ةمطقمنب اي يلا وقي ةزمح تعمسف+ عابس دلو نم لجو

 يبه ذو هبت و ديت نيب تعقوفاهثلس را مث 01 د ب زا يتكارا تح قارخ ىلا

 هيلع هللا صهللا ل وسر دقالف تقتع تئجالف هتلئاقال وا دحا تلئقام ىتب رح تذخ احن هتبلقق مطلسب 0

 00-0 هن راب تالا ىاتاف ماشلا ديرا هنمب رها نا تدرا مسو

 أ لاق ىشح و معن تاق ىثشح وال اقف قحلا ةد اهشب دبش هانا ىلع مئاق اناو الاب رعشاف تقلطناف هنع للخالا'

 كا رالف كبجو ىنع ببغ ىشح و اي كحيو لاقفاكتت داك هثدحا تأشناف ةز لتق نع ىثث دح كحي و
 | وازتاا مالا يعي لع ورع نا شيقو ماس وديع كار دا لص هللا لوسر قاري نا قتا بنَ

 00122 اكول نتج درا «ردابجا انيقتلاف ىتب رح ث ذخاو هعم تعا ثععبلا هيلا ثعبنا 0

 000 ك3 لكي معني ا تعم راس. ني نايلسلاقفوسانلا رشا و سانلاريخ تلئةدقف هيلتق تعك ناف هلت

 « دوسالا دبعلا هلتق ةليسم 5 لوفي كدلك كيسف نكي وب

وبا اثدح لاق سنوي * انث دح | “ا ل
دبع نع تباث نع ةلتتئب داما دحلاف دوا د

 0 نع ىليل يبانبنمح رلا 

 لْخد اذ لاق « ةدايزو ىنسحلا اونسح ١ نيذلل ةي الا هذه ملسو هيلع هللا ىل إص هللا لوسر الت ل 0

 ظ ١١ رايخلا نب ىدعنب هللا دييصنع ىرمتلا و رم نب رفعج نع راسي نب نايلسيكر اودع دنسم فو (1)

 ةنجلا لها يراغلا | عحص عابس جر



 غسل اال

 4 ره 26 ىسلايطلا دوا د ىب ادنسم نم س داسلا ءرللا 9“

 هبيئاريخو بيثلا نماق هاب رعار كبل نهانلخ ءاشنا نهأأشنا انا ىلاعت نا لوقييف لوقي ملسو هيلح هللا لص

 ل 5 ا 3 1
 يه الارا امو يفزاكو 0 11 رودشب زمان ملس وهيلع هللا ىلد لال وسر ع١انت لاقدبانعهتدح هلا ةلتم نبا

 لمح سس م ع هس ف 7 دي 0

 آمي هنع 2 قطار نمتارلا دبع ف

 1 سم ل ا الل ملل اس م

 ا
| 

 إ
 ا تل ا 222 1 1 5

 ْ رمثإ نب نتحرل ا دبع تعم لاق هاطع نيريكب نع ةبعشانث دح ل اق دوا دوبا ام دح لاق سنؤي وك ك دح و

 رجل ١ علطي نا لبق ة فرع كر دانم تافرع جل ١ ةفرع حلا لوقي سو هيلع نا لص ينلا ت دبش 0

 +4 مثاوأ جنا 101

. | 

 هللا لصىلات د ل وكر ين نب نمرلا دع عم لات“ اطعنب 5 : ةبعش أنت دح لاق دوادوبا ياش دخلا

 0 الفقر 31 نمو هياع مث الف نيم وب يف لمع" ن نم مايا ةل الث ىنع مايا لوفي ملسو هيلع

 4 هنع هللاىضر نز>نب رشبإلم ظ

 لاق( 1 ) ىرصالا نز> نبرشب نع ق احس ١ يبا نع ةبعشانت دح لاق دوادوبا انث دح لاق سنوي ةيانث دحإلا ا ل م رم وسم ب سو سموم مس دم نس -

 مالسل لا ةلع دوا 5 فأما ساو ُهِلَع 0 ىلا لاقف سو هيلع هل لم يتلا ةدثع ذل !| و لب الا ب اتصا رذتفا |

 ىلهال انغ ىعراأت اناوأنا تشعبو مع ىعاروهو ىسوم ثشبو مع ىئاذوهو

 ْ 1 هنعْشاىضر 6 >وبأ دب زو

 ميسم ل سل ل ل ب ب بسس صب مسسسبببيإللال

| 0 
 أ ا . لى : 3 " 3

 ْ 4 هنعّرا ىضر ب رقع وبا

| 

 : رذلل يفو نز>نب ة دبع وهام وىعيبسلاقاحساو ١, هنعىور يرصناا ن ز>نب رش ديرحتلا ىفلاق | )١(

 | | ممفلا سر يف ثي دخ هل نا ح نبرصأ هفلاقب وهب يف فلتفم ينركلاديلولاوباىرصنلا ىلازلانوكسو ةمغملا عب رح نبا ا ظ ١

 1 0- ُُط
 ظ وجهنع هللا ىضر ديزي نب ةللس وع

 ذة نبذل نع ملم نبانا رمت نع تاعم نب ناملس انثدح لاق دوادوبا انث دح لاق سنوب * ان دح #8
 ا

 ١ راك مر بسلا تتنك تان ه١ نات تاقف ملسو هيلع هللا لص يبنلاتلأس لاق ىف ىتعجلا ديزي ن ةلس نع

1 1 
 أ سو هيلع كا لص ىبلا ل 0 لا ا ا ل متلو

 0 ريح نماىيفامأبعم دم م اولاقف ىل رن قشدتك لد ىارفلاق رانلا ف تدأ واو اهنلذكي هلر دا نمالا مالسالا عفنيال |

 2 هلال وسر تعمس لاق ىف ونعجلا ديا زي ني ,ةلَس نع ةر ن؛دل زي نع رباج نع ناببشات دحلاق دوا دوبا كد دح #َ

 * 7 نانسي نع ىنعأل ١ ىدج نيزاخن كاوا نب ىحب نع دا دش نب برحان دح لاق دوا دوبا *انث دح إب |

١ 

 ا 1 3 1 5 ا

 !م 111 لاقديا نع دل زي نب ميكح نع بئاسلا نب ءاطع نع ماك اذ دح لاق دوا دوبا ان دح لاق ساوإ *«اث دحإ# |

 200 لاس لاك بن رقع ىبا نب لفوأ يبا نع َن اش 0 دوم الا انز لمه لاق دوادوبا أ ل لاف سنوب يات دح# |

- 



 ةن نب كلام اك هن

 »م هنم ١“ يضر بئاسلاوباوإل

 | يضر يملسالا جاجحلا نب جاجملا لإ

 يك سبا نبط

 هلل ٠

 ا هنمالا يغار ص وحالا ىناوب هل

"3 

 مييلاطلا دوا داش نم سداسلا٠ نجلا #9 اي رخو

 2 0 سبب بج جييحيحييحيييييحيييحححيححب بح | سيسبب

 ةوس ىفتالا ةجلا لخ ديلان | ىنب ى دات نا ء ما سو هيلع ل هللا ىف د يبا نأ يعج نبر شب نع محط ا

 ل ه برش و لكا مايا هذه ناو |

|| 
 ا
 ا

 1196 هتع نا ىض را ىلس الا در دوب! 39 |
 21 اهلا دس نب ىع نع قبتادع يرهزا 7 ا 0 لاق سن وي < انث دح

 .ىتثام لاق تق دصا مكلاقف جاكت يف سو هيلع نا ىلص هللا ل وس ر ناعتسا درب دححابا نا ىشرقلا بها ربا نب دح

 1 * مت دزام ناجل نم نوف رغت منك ول لاق ثار د

 3 عار هيلز جاجملا نب جاما ظ

 ٍْ لاق الح رنا ادعوا نيو رع عم 8127 1 ا جا ا ا 5
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 عيب رأانب دوت نء ىره زل تعم لاق دعس نب مق ا ان فخ "لا اه" 5 واذ زر ات ّدح لاق سن وب 75 انأ دج 56 .

 ىلع وبان ويخنا لاق هيلع ةءارق ىنارا دلا يف وصلا خلا يبا نب ءاجرلا يبانب ليلَح ديعسوبا ليصالا ثلا 1: ريخاو
 سا نب دممحا نب ما ميمنوبا مامالاانوبخا لاق عما انا و ىرقملا دا دحلا عسجلا نب دعا نين نسحلا

 ٠ لاق بيبح نب سن وباتت دح سراف نب ٍدمحا نب رفعج نب نا دبع دمعوبا اثث دح لاق ظفاحلا

 يي هنع ىلا ىضر بهو نب ةثر اح ثي داحا قي

 هيلعيأ لص يللا عمس به و نب ب ةث ر اح نع دلاخ نب دبعم الع كتاف اة يئاطبتا>را ادوبا## ان دح لع

 | ةرتككتسم لمع ظاوج لكرانلا لها لاقومرب النا ىلع سقاؤأ )١( فعضتم فبعض لك ةنجلا لها ىلع داالا لوهتي مو

 واما لطب خعلا عيساابج وزر ةثرا- عقم ةلخجيو دم نع ةعشاتدح لاق دوا دوبا وي انث دح

 ةحاحالف ُن الا ءاقأ ابق سمالاباهبانتثجول اهي هيتاي ىذلا لوقيف هنت دصب ىسع لج رلا كشوف اوق دصت لوي

 «ابلق نم دج الفاف

 دب ىلص لوقي عامل مدا ةبورإ ةعاراجا تنعم قاق: قاع قاع نسال ادد لادا اياوكات ةجيالا

 7 9 ةلعاملا لفك تكا نحن و ٍلسو هيلع هللاٍلص م اما

 د هنع 5 ىلاسلا كلام نب نا #١

 ايدا و زاتجا نا ىلع قش لورسلا ت ءاج اذا ن اكو لاس ىنب بوق موا تنك لاق ىلاسلا كلام نب نابتع نع

 لح واننا تي رناف هزاتجا نأ لح قش هنا تلقف لس هلع لع لأ ىلص هما لوس ر تبناف دجحتملا نيب و ىند

 | ده 1 لإق ىح ىلجي م لخ دال ةري زخ ىلع هتسيتحاف دغلا ىف ء اخ لمفا ل إف للصم ه ذختا اناكم ىتب ىف

 ل ]ردد وار اصن الا ل اج ر هب عب سف نيئيك ر لصف هيف ىلصا ىذلا مضوملا ىلا ترشاف كلبي نم ىلصانا

 لاقق ميشخ د نب اا م لجر لاقفاورثك ىتح ن ويجي اولعجل ىتيب يف لسو هيلع نا لص

 أهلا إل لوقي اما لسو هبلع هللاىبص هلال وسر لاقف هلوس ناو هكا نعال عتاش ك5 كبل لها ل

 ملسو هيلع ا ى ص هلال وسر لاقف نيقفادملا يلاالا هثب دحو هدو ىرن الف ن نحن اما ملعا هل وسر و هتلااولاق هللا الإ

 ثيدحلا اذه تن دخ دوم لاق ه هللا هجو كل ذب ىنتبي هللا الاهلا ال لاق نم للعرانلا مرح لج وزع نا نا

 لاقف بوياوبا كلذ يبعرككف ةيواعم نب ديزي 0
 / نب نابتع لأ ١ نا احلاص يف در هللا نا تيلاف دوم لاق طق | ذه سو هيلع نا ىلص هللا لوسر لاق يرام

 | نابتع ت دج وف ةني دملا تم دق منة ديدي راب يس سل

 1 ١ ك1 دخ اك ىذ دك ندا اذه ن اس ل اق وا ىنفرعف هل ت تبستلاف ه4موق ماوي ىمحعا اريبك ايش

 | ءاطلا انكر دا, نار ملل ا تاجر لوما 000 نحنو واي هز || لاق»ةام

 دسلا ١ فعضتسم رهاظلاو ا ذكه (1)

 ْ 6 يح رل | نمحوأ ا هلل! مسب 6

 ظ



 ضم 6 ىسلابطلا دوا د ىلأ اسم نمت سدأسلا ٠ وللا

 86 ىلل ايطلا دوا يلا دنس نم سداسلا ءزجلا سرهف ا

 ه هنعرهاقلا دبع نب بيبح نب سنويرشب يبا ةياور ||
 ه هنع سراف نب دما نب رفعج نب هللا دبع دم يبا ةياور

 ه هنع ظف احلا قادحا نب دمحا نب هللا دبع نب دمحا يعن يبا مامالا ةياور

 ْ ه هنع ىرُملا دا دخلا نسحلا نب دمحا نب نسحلا ىلع ىبا ةياور

 ه ةنع ين وصلا يفارارلا تلا يبا نب ءاجرلا ىنا نب للخ ديعس يبا ليصالا خيشلا ةياور

 ه هنع ظفاحلا يندم دلا هللا دبع نب ليلخ نب فسوب جاجحلا يبا ةياود

 | ه ثي داحا هيف « ش

 «ىدءاغاارغ ه قرابلاذعجلا نب ورع « يقر زااديعس يبا ه قبحلا نبةللس م كلام نينابتع «* بهو نب ةثراخ

 | ثريوحلاا نب كل اماه ورمع نب يلا « ىدسالا ة داقن ه ةلاوح نب هلا دبع « ىئاوسلا دوسالا نب ديزي |

 ١ « صاع نب سيق « هللا دبعني ٍب دنج و دعسا نب ةفرع ه م ده زنب ةبلعث و كلام نب ةبطق » ةيما نيورمع

 | نايفس «ىلسلا دبعنب ةبتع * ىلعملا نب دعسيلا «ينزاملا لاله » نرق»نب ديوس » ىتدللا ةيواعمو رماعنب نايلسا

 ١٠ يبراحلا ق راط » سيقنب ةلسو نايعجيتالانانسوبا وحارجلا «ديوسني ديرشلا ه ةبب ور نب ةراع محلا نبا 0

 ْ « ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع ثيدح نم 'شوداحالاو نيل نتجت



 6 ىنل ابطا دو | ديلا دنسم نم سماخلا ءزملا دك
3# 

 فسر 2311 زا تادوشولاة رادع نيباقا زجل نقلا نعرتني اثادحب لاق دوا دوبا يي اً دمت 2

 ! تادر اول عرت مل عرت مم لس و هيلع هنا ىلص نا كوس رر هل لاقف كلتقي نا دارا ا ذه هللا لوسراب لبّمَف لجرب |
| 

 * ىلتق ىلع هنا كطلسي مل كلذ

 فل اح
 ع

 جم هنع للا ىغرر ةبواعم نب لفون و
 ١ ق#عرلا دبع نإ ني كا نع ىره زاأ نع بت ذ ىلا نبا انث دح لاق دوا دونا انث دخ لاق ساوي 6 ا دح قع ١ ب

 ٠ هلامو هلها رت و اماكف ةالصلا كرت نم لوقي ملسو هبلع هللا ىلص هللا ل وسر تعم“ لاق ةب واعم نب لفون نع

 ظ 4 هنع م! ىضر بهو نب ةدراح 96

 5220 ا انيسخو هلو دم ان ديس ىلسع هللا لمو سم خل | ءزجلا مت دق و سداسلا ألا لؤاوعو

 ا ع نيم ١. نيملاملا بر هلل دججلا و'نارفغلاب.هعنماس ونه راقو هبتاكوهفل ُلاع د نم. فارغ
/ 
1 

 هع نا'يضر بهو.نب ةثزاح 4# 6 ” 026

 نم رهف دوا



 | ١ اكلنا ضر ةماث> نب ىعصلا ا“ ْ ا

 ل ىشجا ليا رساوبا ينربخا لاق ةبعش اث دح لاف دوا دوب انث دسح لاق لوب اا

 0 ٠ كل اريخ ناك ١ ذهريغ يف اذه ضعب ناكول لوقي و ه دب يف ناك ىشب هنطب |

 هتادابع يود

 ملأ ا 1 5 1 ١ ١
 2-5 ,ءادالا ءاو د 4 مضواالا ءاد مضي مل لج وزع هللا نافاو وا دت هللا دبع لاقف ءاو دلا نع هول اسو كلو

 م( 0 .
 يأ ه 'او د نم ىل نورت له لاةفربك دق ةماسا ناكف مرهلا ادحاو

 ١ ل ىلا لكس لأق كي رش نب ةفاسأ نع ةقالع نب دايز نع قى دوعسأللاو ةبعش اذ نَح لاق دوا دوبا 2 ان دحو

 كاش نت ل ل ل د لل دك

 غ3

 ١٠١9 ]| ةبعع نب نا دبع نب هللا دبع نع ىرهزلان ءب ذ يبا نبا انث دح لاق دوا دوبا انث دحلاق سنوي * انث دح#

ْ 
| 

 اثج '؛ بعصلا
 2 | رفم رح وه و ديص ملل مس وهيلع هللا ىلصدلا ل وسر ىلا ىدهأ ه هنا ىثيللا ةماثج نب بعصلان ع كتابغ قبكنع

 د ْ ٠ مرحانكلو كيلع درانب سيل ٍلسو هيلع هللالص هللال وسر لاقف هبجويف ةيهاو اركلا ىأ رف

 3 0 0 ةماثج نب سعصلا نع سابعنب )١( نا دبغن؛ هللا ديبعنع ىرهزا| نع ةعم زانت دحلاقادوا دوبا يات دح قع

 ينير « هلوسر و لالا ىحاللاق لسو هيلع هللا لص يلا

 7 نك هلع تاىضر ينقثلا تاك نا نايفس * ةدحسلا

 3 اس د رعام نب نمحرلا دبع نعى ره زا نع دعسنب ميه ايبا دحلاق دوا دوباأنت دح لاق سن وب وي انث دتحإل

 2 ترك لاق م ةحسأ مع أب ا .١لق لاق هب مصتعا سمأب ةليهاشا حنا تلق لاف يفقثلا نادعس وي واقت نع

 5 ْ *« هسفن ناسلىلا ه ديب راشاقلا اقىلع اا مرتك امانا ل وشراب
 ا
 هدأ

 2 هنعدّلا ىضر كي 0 ثنب ةماسا لي
٠ 

 82 هما تسمم لااعاةق واع يراود ردا رايد انث دحلاق سنوي هاش دح# وي
 2 ا

 2 نم بارعالا هت هاج وربطلا مهس ور ىلع امناك هباعصاو !سو هيلع هللا ىلع | لوسر تيتا لوقي كيرش نبا ميكا(
 -- ك1 |

 خخ 31 © دن || فال وسر ل اقفا ذك يف جرح نيل اذكيف جرح الع لأ لوسراياو اق هب سلب ال هب نا
 ب

 4 | جرم كل ذف الل أ سما ضرتقا أ ما الا جرحلا هللا عفر لاق و | جرملا هيلا عضو 1-_ /

 نسح قلخ لاق سانلا ىل رطعا | 5 ريخأ + ملص ل هيلع َه 0

 ا ضر راض ل ىفا نب لب 0 ل ا ١لا نمد»- دا م5

 ري هنع نا ضر ىرادنالا ةئخ نا ن
 ل

 نيعرلا ديغ نعم لاق 2_0 لا دبع نب بييح نع ةبعش انث دح لاق دواد دوبا انت دح لاق اق وب 9 كدح 3

 ا ذا لأق ملس و هبلع ىلا ىلد نا ل لوسر نأ كت دخ ان - لاةك مح ىلا نب لبس - نب دوعسم نبا

1 

 5 , رلا ا وع كهأ فلكل اوع دت / ناف كلدلا أوعدف مصرح

 علا ل ل 500

 يه هنع تأ ىضر ة دعج 4

 مص سس مام

 كك هنع سمشسد-سلل
 3ك 3. 5

 | نمطب لم انيعس الحر ى آرف اي ؤرل ا هيلع صفي لجرو ملس و هيلع هنا لص هلال سؤ كن ر لوفي ةدعج

 هللأ يص ره لعح 0

 يو و 0 2 ا

 هنعشا|ةعينامنلا نر سا م دقتملاثب ؛دجلا ددس يفك ساص نب انع هللا دبعنب « هلا ديبع نع ماظلاو ! ذكه (1)



 6 ىبابطلا دو اد يبا دشسم ن رو سمأجلا ': هال د6

 ا لص هللا لوسر لاقف هيدي 1001016 .يبلا ين ايا رعانا و نها

3 | 
 هاهم 11 كر تاس ككل | 5 | آه 2 دااف - ؛يسمه ةما 1 | أ 1

 يس ا 1

 ع فشل هون صاع نب ماشه | 5

 | !نعاش دحت ة دام اتشم ل اق كشارلا دب ني نع ةضغ,اث دح لاقبدوا شاملا نو يدع © ١) و

 ا 3 * زا مس لحي ال لاق ح او هيلع للا لبص ىبنلا نأ نم 0 لص يب ك١ باوص نم ىب أ هذاالا ماع ماش ِ

4 1 

 هلد راك هينلاب هقبس نوكي ايف اهوا نا واهما رص لعاما دام ىذلا 5ك از اعناف ثالث قوف هاخا مز اصي ا 6

 ا 5

 ا اعاتامنأف ناك رح الا 91 اا عملكم راو مدام كي لذ هيلع لس ناو ظ ع
8 - - 5 

0 

 * ةنجلا يفاعمتجي نل لاق واؤقنجلا الخ دبر. | 0
 ضم كك ملك 1 لا كل س11 دق ا

3 2 
 ةي هنع هللا مر هر كل 7

 5 ةَجش رع عم هق اللع يق اجل وعوباو ةعش انث دح لاق ديو اكون ابن دك لاق وب مات دخ د ان

 | م ذه سما قرفي ن ادارا نق تانهو.تانه ن كس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ْ ب

 ع 2-0-2
 1 # ناك نم انيك احمفلاب كسار ا ا ْج

 310 57 : مك 2+

 اا ل ا د 6 ل ني 00
 | لأم نب هللا ةرتك كم لاك كي قهش 0 نع هع لو لاق وا دؤبا ١ 5 ىو اق لس ع 3 5- 2 لاو 3

 10 - . ا 0 3 1007 ١ دف

 1 . / 3 2 هيك ا :
 ا ع هنع هللاىضر ءأ رهع نإ داعم 55 | 8 كي

 : 02 ااربع قبرص تدمع لاق ميها ربا نبدعسن ني ااقدو 0 ا 1-2 و

- ُ 

 : : ىلا نه كول اةيباااملا فمع لا 5 ا دب
 5 لاقف لصت اللا تاقف لصبملو 2 ا اك ارصعلا كعب ل اروع ني د اعف -ت ىفاط هلا هدح نس امم يلح أ رك

 1 8 سمتلا 0 ىح مدلا دعب ف سس سل | ل 0 هلا عت 5 لام نع مااعرف هلغ هللا لص نال جس ا 1

 رف ظلال ظم كير زل يلا لل ا لا لا :
 يي هنع ل ءزلاىصر ره | عمت 3 ْ 42

 ا ع يس اابا . نيس ا لة سع ضل ةيكاش هويييمويويسيس و يس وح ا 0

 ١ نإ نأ دبع نب هللا ديبع نع ىرهازلا ن رع اص نب ةعمز انث دح لاق دوا دوباات دحلاف سنوي وي انث دح ١337

 ات تببا لتقب لاق ملس و و هيلع َن | لص فا لور نأ مدجم همك نع ةياراح ني.دب ري نب 'نقحرلا"دبع نع ةبلعث || ع

 1 )ع

 ْ ه دل بابب لاج دلا مب م | 5
 يم

!| 

 | 3 هنع هللاىضر َة ةيلم وببأ ْ 3
 اسس نهتم وال لل ا ريح ا ص

 . 5 ايرث

 أ.هللا ببع نب هللا ديبع نع ىره م زاانع اص نيااةلمن هاش دعا ل افاد دوا دوبا انث دح لاق سنوي يي انث دح 9# ٠

/ | 
 الم ٍِ 1

 | هيفاتي كل الملالخدتال لوقي ملس و هيلع هل هللا ىلص نبأ ل وسر سم“ او ةولض ىبا نع سابع نبا نع ةبتع نبا

 | د لا --_ تل 20 مل رس 7

 بعصل فصلا نيدلا فيرشدم ١١ ميهاربانب دعس هنع و ذاعم هدجن هلع ىزاحم اهح ىش رغلا نمح راادبع نيرصن ةصالخا ىف لاق (1)



 د ١ * هيد # ىسلايطلا دوا د يبا دتسم نه نسءاخلا هولا وق

 م 0 36 هع هللا ىضر ىعتملاة رايس وبا لع

 00001010 0 -ببب-77

 ظ ه ىل اين اهابج ىل محا هللا ل وسو اب تلق لاقرشملا دال اف الخ ىل نا هللا لوسر اي تلق لاق ىعنمل
 د هنع نا ىضر محلل 007 و٠ ريم + ْ

 1ط211110101010101011111»1 ةدو ادوبا انث دح ل اك سنوب 6 ان دح

 - رافغ ن + ناب وه و محلا ىب ا ىلومريمع ىف :ارب لاه ذفيت تودي زرللا

 اوشا

 « عاتملا يف رخ نم يف المتين ظنا تلف

 6# هنع هللاىضر ءارشعلا ىباوبا 4
 م( | هلا لوسراي تلق لاق هيبا نع "ار مشعلا يبا نء ةلنم نب دام انث دمع لاق دوا دوباانت دح لاق سنون اك ان 2

 هرثلايف ةيدرقأ ايف ىني دوادوبا لاق« هازجال اه ذفن يف تنعطول لاق قلحلا و ةبللايفالا ةاكسذلا نوكياما

 اك هنع هللا ىخر ةجراخ نب ورمع 4

 + بأ | ةجراخ نيوز: نع تاثاوحي نب رش نع: دات نعماشه اش دج لاقدواد رويااثدح لات:

 ا هلعمسف فتك نيب ليسيل اهبل ناو اهت رجب مصقتلاهما و ملس و هيلع هللا ىلص هلأ لوسر ةقان نارج تمحتا ىنا لاق

 نم و رجنأما سه املل و شارفلل دلولا ةيصو ُثراول ز وجم الو هفح تحب ىذ لك ىطععا دق لات هلا نا, لاو
 | «لدعالو ف رص هنم لبقي ال نيممجا سانلاو ةكل الملا و هللا ةنما هيلعف هيلاوم ريغ ىلا ىفثلا راهياريخ لأ ىدلا
 ا

 ا

 عجب هنع ثا ىضر تب.اث نب ةميزذ غي ا

 ةيسمستهسست |
 بيلا لد 3 ل 22 ل | مهاربا نع ر وصنم نع مالا دحلاق دوا دون ١ذخ دعاة تتر اي لا

 6 هاند ندسإ ول ا امل ملس وهيلع هللالص هللا لوسر لعج لاق.ىراصنالا تباث نب ة ةهيزخ نع

 0مل | هلل ا دبع ىبا نع هاربا نع دامحو محل نع ةبعش انث دح لاق دوا دوباهانث دح هب

 ظ «نويلايلومايا ةثالث رفاسلل وةمللل و موي مييقمل نيفحلا ىلع محملا يف لاق اق هنا مناسو هيلعما لصىبلان ءيراصنالا تال

 6 هنع هللا ىضر ةعي دو نب تباث 4

 |١٠١٠ | نب ءاربلا نع به و نب ديز نع مكحلا نب ماشه نع ةبعشانث دحلاف دوا دوبا اثدح لاف سنوي 6 انث دح وي

 < رعا هللا و تهنسم ةما لاقف بضي ]لس وهيلعما لص يبا (نالاق ةعب دو نب تباث نع بزاعا
 08 نب تباث تدهش لوفي ىلحيل ١ دعس نب رءاع تعم لاقى اما يبا نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا خي ان دحولا

 سرعلا يف ءانغا يف صخ ررهنا الاقف كلذ يف مل تلقف ءانغا ذاو سرع ىف ىراصنالا بمكنب ةظرف و ةعي دو

 | » ةح تريح يف ثيملا لع كيلا

 |.١١7 | ث دحي ىنبجلا بهو نب ديز تمم لاف دايز يبا نب ديزب . يفربخا لق يش اش دحرلات رادو ا دحلأ
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 ١ ملعا هللا ورامغ ىثب نم محم ١ يب ١ نأف هريسفت هذه ظنا ايإبق كارت وا نين انلا يلق نم تاديز ةلع ! هذه لعلو ا ذكه (1)



 عوعزب

 ةرايسوبا

 < ىسملابطلا دوا د ىلا هنسم نم 1+ اخ رمل 9“ يو

 د 0 هيلع هلل | ىلع الوسر لرق ا | 1 1 دس و 1-8 2

 ٍّح 6 امد ةماالس نب سفسع و

 رع بر 00 ن !تدراىفا لاق هب 7 هباعصا نمالجر دف رذس يف 0 هيلع ن١ لص ىلا

 نطاوم ضعب يف ةعاسربصلف ا الثاهلاق تنم دحا هلءفيال و هلعفت الف لس و هيلع هللا لص ّْنا لوسر لاقف سانا

 « ا١اع نيمب را ة دابع نمريخ نيملسلا |

 6 هنع هلل ا ىضر ثيرح نبورمع 9“ ا

 0000 ا و لت دل انعم اي ومس" دج لاك ذو دوبا اث دج لاق سنوي ان دح “ 1

 سمعصا ذا ليلا يالا هذه ىلع قاالف تر وك سس مشلاا ذابأ رف يملا مل و هيلعهللا ىلص ىبنلا فلخ تيلص
 ا
 (0) »+ سفنت١ 2 م وست ىف تلق شةتلاذا مدلاو ا

 ظ يي هنعنا ىضر ةدابع نب دعس نب سيق ظ
1 1 

 00 ةاكز عنو ءاروشاع موب موصنانك لاق ةدابع نب دس نب سبق ن

 ل يل رالق ةاكزإ

 |تيأد ام لومي (5) دي ري نب دوسالا تعمس لاق قاح 0 51

0-2 
 3 هنع نا ىضر ىدعاسلا ديمح وبا خي

 ظننت ٠رعربي ْرْلا نب ة ورع نع يره زؤلا نع حلاص نب ةعمز انث دح لاق دوا دوباانث دح لاق سنوب هي انث دح ةيهنعا ىض ز ة دابع نب دعس نب سف 4 ا هنعهللا ىض ري رحنبو رم 3 6 هنع هللا يبضر ةماللس نب سعسع 37

 دك
 01 ومو نع ورعب ماعم لطفا ي راو ةرادؤلا/لاك# قفا ذيع 5

 ١١ ذهل اقف نيلاع ءاج ءاجالث ةق دصلا ىلع لاق وا لمع ىلع دسالا نمالجر ملسو هبلع هلا لص نا لودر ثعب 2

 |0000 او لانا لاق اطل ماقف ملشو لع هلا ىلع ىبلا كل ذ علبف يلا تي دها.ةيده هذهو حلام 2

 |00 اان سلج النا يلا ةيادها ةي دعم ذه و لانا ذع ل رقي نيل ان ىف تلانال وام سس لعأ| ١
 | هلم ةماقلا مون ءاحالا هقح ريغشاتيش للملا اذه نم دهاذخاي ال هديب ىسفت ىزلا وآل مأ هلا َى دهمأ رظني هما

 |. ان تنهي ا انا تناك نا ورا وام ماج ةرقب تناكناو هاغ ر هل ءاجاريعب ناكنا هقنع لع -_ يعمم

 لاق ءدبشا مهلل ١ تغلب له مبلل ١ لاق مت هبطبا هر هع تيا رت هلالي مقر د ملسو هبلع هللا ىلص ها لوس

 00 سو هيلعمللا ىلص هللا لوس دن نصين دما يدر هك

 * ملسو هيلع هللا ىل ص هلا لوسر دنع هلبك أ

 )١( سل توطا لا دانسا نم طقس هلعل (5) ١؟ ثيدحلاة بك رت هلعل ولودالا يف اذكه 0



 سيب

 * لع ا« ينلابطلا دوا د ىبا دنس نم سماحلا ءوملا ل

 ا هه ا ب اوت | ينإف ب ر ىلا |

 :© هنع هاى ضر ديبع نب لاس دي

 ةحن رعنب رإ اخ نع فايس نب ل اله نع روصنم نع ءاقرو انث دحلاق دوادوبااث دج لاق سن وي 6# انث دج ل«

 مالسلاكيلعو ملاس لاقف ا اللا لاَتف لحر سطعف ىعجتتالا ديبع نب ملاس عم نوريسبا وناك لاق ىعهش إلا

 يما ترك ذ نكت ل كنا ت د دو لاق كل تلقام ته رك ثالعل لجرلل لاق مث ةع اسراس مي كم١

 لدم السلا لاقف ه دنع لج سطع لس وهيلع هللا لص هللا ل وسر نم تدبشام كثدحا امنا لاقفد<رشبإل

 | هللدجلاوانيملاملا بر هلل دجحلا ليف ؟ دجا سطعا ذا كما ىلعو كياعو ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ظ « يلو ىل طارفتيوه لقبل وَلا كمح ري هوخا هل َلقيِل و لاح (لكىعإ

 ظ 2 ب عا ع
|| 
| 
 إ

 .ع ١ نإسوو 5 نع ث دحي لئاوابا ع هاا نقب الا نع ةبعش انث دح لاق دوا دو دااذ دح لاق سنوي ع انث دحإل

 يس ادا را ا ع ا 2 لاق ةزرغ ىنا

 <«( )سنا فل , اءرعسامم نسحا مساب ا: [سفأ

 26 | لاف مانا رعى نتن نسق نعءلتا والا نعاس ٠ ىلإ نت 010

 0 م

 ْ د«هنع هللا ىف رىربنعا!ةلم رح 3“
 أ

 دم ىربنعلاةؤمرح تب ةلع ب ةماغ 0 دحلاق دلاخ 3 لا دحلاقد وا دوبأ 8 دح لاف سلو ِ* ا لو د

 ا 2ب ميصلا ة انب لصف ى ا 0 2 ملسو هيلع هن الص - تب لاق هلا ء ىلا ا لاف'

 .0 | هلام اي ناصر تف ردا 2 نا دس وسل هس 7

 | هنمت قو سلجم ىفت نك !ذاودياقتا لاق ينص وا دا لوسرايت لق عوج >رلا ثدرا ,|اإف لان ,م بك ر يف إسوهياع

 | 20 0 نواوغب عمنا ذاف هتاف كمه لا . نول وشن مهتهى<و
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 ا
 ا ا

 ا
 ا
| 
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 م دنع يضر ىببجملا ملس نب رباج

 |هيم دق ىطابادعملا ظنا ىناك هل ة درب يف بتم ره و ملس و هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا تيهتنا لاق يسيحتلا |

 ناو ىتسلسملا» ا نم غرفت ناول ويش ف ورعملانم نرقحت الو ههلاقنالاف ىنص وال وسراي تلفف

 كيش ءىمانأ وتااببح ال و ةلخلا نمرازالا لابسا نافراز اللا لان اوكاياو ل ةيلا كبج وو كالا قلت

 دهسا لاف نبستال وشكل هرجاو هيلع هلاب و نوكي هع دو هيفوه رمأب هريمتالف كيف وه رمأب كربعوأ
595 

 ١١ ىتالا ثيدحلا يف يجي اكراجتلا رشمم ىا(١١) رشالود<

 5 مه 55

 "وع هنع ها ىر ديع نب الاس 96

 ٠١ مل 0 نب ةرق ان دهح لاق دلاخ ٠ ا ني لا ل يات دعوا |
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 ةسمجك تعمر

 ١ ىضر ةزرغ يلا نإ س
 هلل

 3 54 لالخ

 6# هنع نأ ىضر يربنعلا إم نح 36 هنع
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 4ك هنع ل انضر ئعبجملا يبل نبرباح 94



 1 ل اد اسمن نم سسنماقلا» ا يد و

 رم ا رهو سيم

 !ليجنالاو :ا رولات وادق رإصنلا ودويلا سد ما ةني دل, لج ر لقعا 0 2 5

ُ 

 541 ك1 |
 ء 'ىثس كل ذ نم اوعفتني مل مت

 تك تتتنتللل#

 د« هنع هللا ئضر كاملا نب تباث +

 كين 7 دح اق ةبالق يبا غزافك وص نع ماشه 8 دج لاق دوا دوباايث دح لاق سن وب وي د 3 0 ل ل م سس 0 0 سم عج

 نمو هلتقك نموملا نعل و كلميالايف ر دن نمئوملا ىلع سنللاق لس و هياعما ىلِص ىنلا نا ىراصنالا كاصصلا نبا

 ا مب لاق اك ورفاب ذاك مالسالا ريغ لج فل> نمو ةمايقلا موب هب ب دع'ىثب هيسفن لق

 ١ مي هنع نا ىض رىكزهبلا مك نب ةرمإلا

 نع ديعجلا يبا نب ,؛ اس تعم أ لاق: ةررك نب ورع خعة كش اثدحا/لاقد واذ وبا اك ٍدَخ لاق سن وبإ أت دح وع أ ١91

 كدا

 5 ىلص هقل كوس ر نب هتعمساني دحادح يزيبلا ب 3 اا كر و هيغل و تلرع

 | تراست وحاول ا لخر اعأأ لوقي لح و هيلع نبا ىلصولا ل وسر تمس لاقر ٍذحا و كوباش إو هيلع

 | هككفاتاك بم نينا رما قتعا مس لج زاما و هماظع نمالظع هماظع نم مظع لكب يرحي رابلا نم كاك

 ران 00 تقتعا ةلبسم ةًأ رماها و هماظع نماء ا,ماظبع نم ني ع لكب ى محي رايلا نم

 ءارماظع نمالظع اهناظع نم ع لكي وعزت

 ا ” اك نع طعبلا نب لايبح رش نع الاس تمم لاق ةرم نب و رمع نع ةبعش انث دج لاق دوا دوبا كانثدج ا | لوو

 ا دق لادا ما ل وس رايت اقف هتاف ريضم ىلت مشو هيلع هللا لص هلل لور اعد لاق يمكن ي.ةرموا ةرع

 ١ الجاعاقبطاعي رم امي رماتيغماغيغانقسا ملا لاقف لاق ممل هللا عداف ١ وكله دق كلم وق نا و كل باتسا و كاطعا و

 3 هنع ملا ضان باك يورب# “6 هنع با ىضر لاوهصلا نب تباث#

 جان راهم ىت>اه ومن وا يرخالا ل تناك لاق راض ريغاعفان ث تفازرريغ اقدغ

 ”اا5 د ني بك نآ دعما لآ نب , لاس نع تبب اث يبا نب , بيبح نع ةبعشانث دجلاف دوادوبا أبت دح هب 1

 ٠ عار مهل دوزتي الو *ريعب ممل رطختام موق دنع نم كتدج يا لوس راي ٍس و هيلع هللا لص يبل

 ا
 ا
 ا
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 ا
ٍْ 

 ٍ < هنع ىا ىضر دبعم نب ةصباو

 ظ
 ا

 ا
 ا

 ظ

 هيك 6 وسر 6 نم عرض سمج رو
 د سجل ىلاق ةرد وا هددو كامولا لامر رولا ١١" |١

07 2 
 | ١ هنادي هد ربابا عمم ةرم ني ورمم ىنريخا لاق ةيش اثث دج لاق دوادوب ا دحلا# ينوي © انأ دج# ليد 2

 |اوبوت سانلا هيا اي لوقي ٍلسو هيلع نا ىلص يبلاتمس هنا (١رمت نبا نعُس دمي رغالا هل لاقي ةنيبجنم الجر ا
 أ نيل والا ني رجالا نم يباحصص مصا ين زملا و ىنعجلا وا ىنزملا راسي نيرغالا ةصالخلا ىف لاقو لا يناذكه (1) | 6.
 ظ ؤ ظ هنع هللا افع ىف امنلا نسألا 1؟ دربوباو ةرق نب ةيو امم ورمج نبا هنع ىور هلا دبع هيبأ مسا ليقو | يَ

 5 دل ب دعاس الخ



 ا 156 رق يبابطلادوا هريسفم ولالا رجلا 3#

 ع هنع هللاىبمر دلاخ نب دبع غ*

 ف أ لاق اهمع نع هتبع نع ءاقعشلا يبإ ن 2 ل نع ةعشات دح لاقدوادوبا انث دح لاق سوي دي انث دح يه 0 2

2 

 راس وهيلع هللا لص يبنلا وهاذاق تراظنف قنا وقت ا هئاف كب ول مل مقار ل خت لاَهف أه رجا َه 23د ىلع و ىثماتنث ٍ

 00 دا ىسفمعت للا هراز |١ دأف ترظنف ةوساىف كلام لاقف ولم ه 320 يشقامنا 3 لوسراي تلقفإ

 ةيق هللا بخ ادلع نب ديبعول#
 ١ ٌْ ١641| دمه 1 ازوشعلا لع نع تادح نويت نئبوةرمح تيعزسلااك 5 لس نت و رع نعةسش ]دع لاق دوادوبا * انث دح#
 2 نامت يع : 57 0 1
 42 ْ تام نرخ الا قب واع دحا لتقف نيلجر نيب مس و هيلع هنا لص نال وسر يخ !لوقي دلا> .نب ديبع تعمس لق

 ىلا ا لاف هيحاصب هقعلل و همر وهلر ل كرا 0 أنوع داولأق | متلقام معو هيلع داى اص أ لوسر لاقف هلع اولصف

: ٌ 3 ! 5 
 5 ظ هموص دعب هموص نيا و لاق هنظاو هلمع دعب هلمح نيا و هت الص دعب هتالص نياف ملس و هيلع هللا ىل اص هللال وسر |

 9 ١| « ىل دنسا هنال/ثرادحلا اذه قنيعاننوعع ني ورع لاق 9: ضرالاو هامسلانينامدس ننقل: ىلا ||

 يك 5 معن مر نهد مترا ظ
 2 0 َ 2271133 لس ل ل

 0 ك1( 1 ا د 3 2 5
 ع : | تبلج لاق سبق نبديوس نع برح نب كاتس نع سق انثدحلاقدوا دوبا انث دح لاق سنوي 4 انث دح

 5 11 7 5 5 2 / ا
 هلال وس رلاقف رجالاب نري نازو مث ولي وارس مس هيلع هللا لص هنا ل وسر نم تعبف رجم نم ازب ةمرخم و انا

 0 . .٠

 ع

 0 0 ه حجراو نز ملسو هيلع هللا لص |

 ٍِ ا :6 هنع هللاىضر ريمع نب كل ام ا

 اني ٍإ ل م2922 ---203--:
 ندا لوقيريمعنب كلام نا وفص ابا تعم“ لاق كاممنع ةبعش انث دح لاق دوا دوباانث دح لاق سنوي + انثادحو

 0 ٠ حج رافىل نزوف مار د ةثالثب ةرجقلا لبق لي وا رس لج رس و هيلع هللا لص يبنلا نم تعب

 0 26 هنع هلا ١ ىضَر ىط اح نبدنمم 36
 4 : د

 و ١١541 ٠ لوقت بطاح نب دمت عم لاق ب رخ نب كاس نع ةبعشاتت دح لاق دؤا دوب ا اشد لاق سنوي وي ان دح 9 ا
 4 ١ ١

 3 لوقي واهيلع لغتي لش 2 هيلع نا ىلص هللا ل وسر ىلا ىما ىب تقلطناف تقرةحافر دقلا ي دي ىلع تءقو

 53 ْ « فاشلا تنا فشا و 4 لوقي هبسحا و سانلاب ر سابلا به ذا
 - لا | تع

 0 ظ 6 هنع ف ١ ئضر ىثبيلا محلا نب ةبلتن# 7 . : . 1 كلا .
 0 ا

 ب سم اا محلا نب ب ةبلطث شتت لاق تارح نيام ىفرتخا لاق ةمءانث دح لاقداوا ةوبااننا َدحلاَق نسر «اثدح 9 /
207 

 92.١ روقان ناطور لص الو سر ىو توق العا لموت اكل با 0 3 3
 ل ا وي هنع نأ ىضر راصنالا نم لجر ديبل نبا 9 ا ْ

 -300 أ
 د 7 لل م نيانعسم دمحم دعجلا ىف نب ملاس عم ةرهنب و رمش نع بشان دح لاف دوا دوبااث دحلاف سن وب اخر دولا 1 داع 4 يقر 00 أ لذ ما عا - 1 ه4 و 0 ا ا

 0 نا لاقف للعلا عاطقنا نا واذهو و علا باه ذ ناو اازه ملس و هبلعياىل اص ىنلا لاف لاق راصنالا نم لجر ديبلا

 5 ل 10 3 1 يبلا لاقف مث“ ءاناان ةياثا هلا عل وأ ءأعب ,|هلعن قفا ب نايك انفو فيك هللا لوس راي َن ديلا

 ا نم راو لاس 4 اع سل | لاق 4 ٠
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 | نع ء ىهيتلا ميه ارب ربا نب دم نع احس ! نب دمم نع ةبعش انث دح لاق دوا دوباانث دح لاق سنوي ديان دح # |

 ١66 ,ءدلاجانث دح لاق دوسالاى لاني روصتملا:انث دح لاق دوادوبا هج ا دح ب 00

 كما١

 ملا/ ١

 3 5 3 75 59 ١ث

 - نب هللا دبع نع ديعس نبريب هب زا ىتت دحمزاح نير درج اذ دح لاق دوا دوبا انث دح لاق سنوي انت دحؤت# ١ ١مل

 ا 18

 تب اهيلا رظنل تا ساب الف

 جك يبل ايلا دوا د يبا دنسم نم سماحلا ءزملا 9 دي

 | 6 هنع هل ىضر هللا دبع نب رمعم ِ
ْ 

 » *طاخالا زكتمال لس وهيلع نا لص ينلالاق لاق ةلضن نب هللا دبع وس اونو

 ا ي مهلعفاوع دوامه وق اوعمسافاشإ رق او رظنال وقيهتعمسف ملسوهيلعهللا لح نا لوس ر ىلع

 # هنع هلل | ىضر ةلسم نب دم قي

 تدل هيازعز سباب دع نع جاجحلانع هلل !-نب دا انث دحل اقدوادوباانث دح لاق سنوي < انث دح

 | ويس يبصر بةفلاو و اذه لعفتا هل تلقف اهيلارظني راجا قوف نم ةأ سما عل اطي ةملسم نب دمع

 (2/نما ةبطخ 5ك دحا بلق يف لج وزع هلل تلا اذالوقي ملسو هيلع ْنا ىلص يبلا تعمس ىنا لاقف سو هيلع

 6 هنع هللا ىضر ةمط اذ يبا نب ٍبيقيعم

 لاق يقيم نع ةلس ىبا نعر ينك يبانب ىبمي نع ماشهات دحلاق دو ! دوبا اث دح لاق سنوي وي انث دح

 مه عد وأ ةرم ىللاقف ةاصحلا عمم نع سو هلع هللا ٍلصيبنلا تلاس
 54 3 0 . . !١“ داع

 96 هنع هللا ىخر دي ز.دبع نب ةناكر اع

 | نب ةناك ر نعربجع نب عفان نع يلبع نب هللا دبع انث دح لاف دكمب انخيش تغمس و دوا دوبالاق ه دج نع هيا ن .

 0 اًطرقل ونك ر تتش ةحلاايئقلططق (١)ةئيعساملا] ا صاىدنع تنك 5 لاق دب زي دمع

 [ههلالاقت دحا وألا تدزاام هلا كلك م 5 دعا والا تراعي أ 5 دحا والا تدراام ّىا ل و ةئبلا جولس تقلطيف

 هودي 1 طاطا ذ ةارخا الا تيزالم زالت دحام كطرلام

 دي هنع هللاىضر بابخ نب نمح رلا دبع 9“

 ةولط ىبا نب دق رف نع ماشه يعل ولان ع ةريغملانب .كسانت دح لاق دوادوبا مر ار

 ترب نام ماقف ة ةرسعلا شيج ج ىلع ضح ملسو هيلع هل | ىلص ىبنا تعمس لاق )١( بابخ نب نمحرلا دبع نع

 اهباتقا واهسالحاب ريانا ع لاقف نام ةيناثا ضحمث اليس يفاهباتفإ و اهسالحاب روعب ةئام ىلع لاقف نافع
 ترف لاق هللا ليس نايات واهس الحجاب رعب ةثام ثالث يلع ل اقف ناثع ماقف ةن ةنلانلا ضح مث ا ليبس يف
 هان الث ١نيت ىماذه دعب لمجام نات ىل |ءام لوي وهدا 0 نعلزني ملس وهيلع ا لص نال وسر
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 0 ! 96 ىملابطلا دوا د يبا دنسم نم س. الا رجلا ذه

 0 نم وفك نفت راده رجب اقف هذ نفك دقو ب ولسه ع 57

 : © امنع نأ ىضر ىلع نب نبحلا ْ

 ١١ كينغ لا ران مار ىلا نب ديرب نادرو ياقرن حل ليور د زريدجتلا لعيب يطال

 رؤوس ار اكاذئل ١ لاو رس اهيل ا لطول نروك دهام رم بيع ككوار رباع نا سوت

  لاّقف ىبص نم ةرمت هللا ل وسراي اولاَقف رقلا يناه |ةلافاهباملب ملس و هيلع هما ىلص ىبنلامعزنف يفىفاهتيقلاف ةق دصلا |

 ب ةقدصلا انل للمتال دم لانا

 ١ أم/١ ١ نسحلل تلق لاق “ار وحلااب|تعمس ل اق م ىم ىبا نب دي زي ينربخا لاق ةبعش انث دحلاق دوا دوب | يان دع

 ناف كب ري الام ىلا كيرريام عد لوقي ناك لاق ملس و هيلع هن ١ ىلصيبلا قمار ةنائاونجلا يم و لع نبا ظ

 ْ ه ةببر ب ذكلاو ةنيناط قدصلا

 اول تع لع نيب وتل طاكجراع هازرللا دوس لنبي ق وخالق كو اف دج لي درا دوال
 تباوت نيف ينلوت و تبفاع نوف ىنفاع وي ده نيف ىندها مهالا اعدلا اذهانلع لاق لس و هيلع هللا لبع ىبنلا نم ْ

 » تيلاعت وانب ر تكرابف تلا وف ليال كين سس
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 | ناكو سجربس نب ليلا دبع تهم لاق مصاَع نع ةبعشا دح لاق دو ا دوبا اث دح لاق سنوي 6# انث دح 96

 | ءانعو نم هللاب ذوعا لاق ارفس دارا | ذاملسو هيلع ما لص يبنلا ناك لاق ماسو هبلع هلل للنم يتبل نعتز

 ب لهالا و لاملا فرظنملا ءوسو مودظفملا ةوع دوروكلا دعب روحلاو بلقنملا ةيأكو رفسلا

 و هنع نا يض درماع نب ناواس ْ

 ا( ريدم يي سس تل
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 يجو ولا عم يرتب ديو اقل جم الأ ن1 رتل 3
 ا

 5 مناف ملا ىلع رطفيلف كدحا ما م هيلع هللا ىلص يب لا ن ارماع نب ناولس نع بابرلا تأ

 6 1 هر ووط هنا الا لفادجي

 ل م ابشخكختحل ل ا ََك 4 64:2 هن !؟ يضر“ نأ وفص نب دمعإلا |
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 ع 2 ا «.رلا 3“ دك ١ دو

 ومر لا و زف لاق: هتجاحي الا مويلا هللا لوس رلوسد مجري.ال ناوا هللا و

 || ىوجوزويفو م ركافاما رك. وق تيياةثلا لوس راي تلقف ةعيراي كلا« لاقف ني زحابي تك ىف رق لسو هيلع نا لص
 | به ذ نم ةاوأ نو يف هل عمجا ىب اا رباي ملسو هيلع هلا هج كا وعد لت قوام ىدنع نو

 أ ابكي" نار سو هيلع ثا ىلصْما لوس تيتاف اوح رف وينم كل ذ اولبقف مهتيتافرهبلا ذهب قلطنالاقف اريف يل عمجج

 ئ يزال وام يدع سل واوح رف و ىنم كل ذاولبقف امارك اموقتيتا لا ا ا
 | هيلاىهف نا هللا لوس ر كل لوقي امل لقف(ةيثئاع) تنئا.ل اق مث ٍظع شبك نع يف يلاوء مخ شبك نم ىف هل

 أ هيلع هللا ص هلا لووسر تيبتا و هث.ذخاف لاف مريَغأت نعام هللا و لتككا كن و د تلاقف !هتيتاف ماعطلا كلذ

 ١ اوكيكل دق زيتا الاف هب مهتيتافاخ مدنع اذه يضل و ازيخ مديعازم طصبلف مهلا اذهب قلطنا لاقف ملبم

 |١ توقدف تلوإف هب تقلطناف هئمانغ زف يلع انوامتف ياصعا نم نناثا ىلا شبكلاب 57 معلا علا انفك و
 ذل 1
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 ْ ناو ركب اينو سلال لاف الو اهل لاق ورر الز نفط وب 1
 أ الا تلقف ةخغ يف ىني ىذع ىنانلثخاف لاقاغرا اركب ابا ىلإ امعاو واضرا سو و هيلع نا لص هنا لوس ر قاطعا

 ١ مدلقلك ىل لاق و ىباقىبض را نمناهنا ىرتاما رظنا يرتاما ركب با اي (11لاقف يض را نم ىشركبوبا لاق و يضرا نم

 | كيد , ديعتسالا ذاناو قاقف لاقال تلق لاق اصاصق نوكي ىتح كلل تلقام لثم ىل لق ةعبب راي ىل لاف اهيلع
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 م ىنيناجاف 000 لص للا لوس 1

 سان هاج و هتعبت.١و ملسو هيلع أ ىلصص يبنلا م وي قلطن اف ملدا تأا تلق لاةملسو هيلع ْن ل
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 ا لع تلات كلا لوقا ال تاهفناس اظف نكي قيال ّقلقام لذم لق ىل لاقو اي لألف ١

 أ | كلا هللا رغب ركبأباي كلها رفعي تلقف ركباباب كلهثلا رفغي لق نككو كلل لافأم لم هل لقثالف لجا ملسو هيلع للا لص |(.

 ظ » ىكن وهو هنعْن!ىضر ركبوبالوف لاقركباباي |

 ْ ومي هنعهللا ىخر ىلسالا و رمع نب ةزح ا
 | لإق ىلسالا ةزج نع راسي نب نايلس نع ةداتق نع ء ماشهانث دحل اق د وادوبا انت لح ل 5 ىنوب جب ا دحإلا اا
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 و هنع هللا يضر ىىل ,<الا دجرج وب
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 ن اك اموقاولتاقت.نا د بد هاما يارا ادا مسو هيلع

 / ليللا نميوملا هعمساف ىلا نم ءوضولا هلو | تنك لس و هيلع هللا لص ىبنلا دنع تب لاقرىلسالا بعككنب ةعيباذ

 مدخا تنك لاف بعك نب ةعبب ر نعين وجلانا رمع ىبا نع ةلاضف نب كرابملا انث دح لاف دوا دوبا 6 انث دح و
 | ةاسما م. يام ي دنعام هللاو نا لوسر اي تلق جوزتت الا ةعيب راي مويت اذ لاقف لو هيلع هللا ىلص يلا

 | هيلع ىلا لص ما لوسر ىل لاق نأل لل او ىنم ىنرخ اوىاين د ىمانمىندطصنااب لعا هللا ل وسرل هللا و سنت يف
 أ ءاعأنما سو هيلع م أ ىلص) هلال وس ر منصيل ت تافلاق ج جوزتت الا ةعي ر اي ةثلانلا ىللاقف كأن ناوفال ةثلاثلا ملسو |

 6 00 | مك سمايو مالسلا أر ةلولس لادا للونمر | تفاوانؤلالا نم نق ناجل طر

 دي 111 ه6 ىبل ايطلا د و ا دىبا دنسم نم سماحلا ءزجلا 4

 لازيالاماعنيعب را ةريسموا اماعنوعب را هض رع برغملا لبق نم ةبوتلا باب رك ذ ىتح ىث دحي ناوفص حربام'
 تنماا نكت مل اهناما اسفن مفنيال كير تايا ضعب ىناي موي ىلاعتهلوق كل ذو هلبق نم سمنلا علطت ىتحاح و تفم

 ه اريخ اهناما يف تيسك وا لبق نم

 ظ »6 هنع هللا ىضر ليبح رش نب دابع +

 يح اص ءاجخل يبوث يف تلعج و هنم تلك اف البنس ت ذخاف اطئاح تاخ دف دب دش عوج ىنباصا دقو ةني دما

 ا لوي لغم كل حك ف ليم لع نا ىلص يبنلا ىلا انقلطن اف لاق ىبوث يفام ذخا و ىنبرضف طئااحلا

 ف وو تعمل صاف ابغاس ناك ذا هتمعطاالو الهاج ناك ذا هتلع ام ٍلس و هيلع نا ىلص

 ١١ ديم هل يعرب بلح نورووج #9 ديل هب نايل ياللا 6
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 .|| دقل لاق بلغت نيو رمع نع نسحلا نع ةل اضف نبا انث دح لاق دو ١ دوبا انث دح لاق سنوي 6 انث دح ©

 ىبسب سو هيلع هلل لص ل ١ لوسر يما معنلا رمح اهب ىل نا بحا ام ةلك سو هيلع هللا لص هللا لوس ر ىل لاق

 ىلا اموق لكت و ,ععزجو مهله ىشخناموق ىلععن انا لس وهيلع هللا بص هللا لوسر ل اةفاموق عنم واموق ىلععاف
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 ا ىكر ىف 5-0 0

 | انث دح لاق لاق ةلس ىبا نع ريثك يلا نب ىجحي نع ماشهاتت دح لاف دوا دوبا انث دح لاق سنوي د انث دح و

 هيما يرشد رستم عت ينط تحولا ديئ اللا ١

 | تلق مثلاق كل ذ لثم هل تلقف جوزنل الا ةعيب راب رخ ١ اموي ىل لاق مث هىش كتم دخ نع ىنلغشي نا بحااهو

 | كوسمو لونا رماولاقف ةن.الف.ىف وجوز نا كرماي ملسو هيلغ هللا ىل ]ص ١ لوسر نا تءلقن جيتتتاف
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 د هنعدللا ىضر ي دارملا لاسع نب ناوفص 9 ا ا

 يابطل دوا دابا يندم نمائينماخلا د1 4 ١ و

 1 نال نم. نامالاو مالسلاققر ملجل دنفربش دي ةعإملا قراف نف ما | لييس يف دابا

 ىلص و ماص نا و لاق ىلص و ماص نا ونا لوسرأي ىلبق منبج ءانح 0

 هدا دابع نينمؤملا نيلسملا اهب امم يذلا هلا ىوع دب اعادت

 م هنع هلا ىضر ةير اس نب ضاي رعلا
 ا | مها ربا نب دحم نعريثك ىب | نب ىبحي نع يئاوتسدلا ماشهاث دح ل اق دوادوباانث دحلاق سنوي و انث دح وب

 ظ * ةرميناثللواث الث م دقملا فصال رفغتسا مس وهيلع هلل لصدما ل وسر نا ةيراسنب ضابرعلا نعنا دعم نبدلاخ نع

 م هنع هللا ىضر ي د ارملا لاسع نب ناوفص وه

 ةللس نب هللا دبع عمس ة ىم نب و رمح ينربخا لاق ةبعش انث دح لاق دو ادوب اا دح لاق سنوي خي انث دح 9 558
 | ىبنلا اذهىلا انب به ذا هبحاصل امه دحا لاق باتكلا لها نم نيلج ر نا يدارملا لاسعنب ناوفصنع ثدي

 كر شالو هيلع ذ نا ىلص يبنلا لاقف تانيبتايا عسن ال يع نعم ال لاف

 | فحزلا نما ورفت الو ةئصحلااوف ذقت الو ابرلاا ولك ات الواو رست الوا ونوال واوق رس ال واولةنالو ايش

 ؛ةيلجر وهب دي البقفيكسلا يف ودمت ال نا دوبي ةصاخ كيلع وموككيتل وا هواتقتل ناطلسى ذولا 'ئربب اوشق الو

 | الر نإ لت لاو يل هتيرذ يف لا زيآل نأ اعد دواد نا الاقف'ىابتا نم ممنعاف لاق يب د كنا ديشن اولاقو |

 0000 011201 ارم الر ليلا و دهالو وا 1
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 نع مصاع نع ةبعشو ماهو ديز نب دامح و ةلثس نب دامح انث دح لاق دوا دوبا دي انث دحإ#

 لاق يضع نب رز
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 دوا دوبا لاق كرشبا الفا لاق معلا ءاغتبا ل اقر اب كب هاج ام لاقف ى دارملا لاسع نب ناوفص ىلع تو دغ

 ه بلطيامب اضر ملعلا بل اطل اهتحنجا مضنل ةكت الملا نا ثي دحلا مفر و مهنم دحا لقب ملو ةلس نب دامح لاق
 ىلعت و دغلاق رز نع مصاع نع ةبعش و ماهو ديز نب دامحو ةلس نب دام انث دح لاق دوا دوباداث دح # | ل

 سو هيلع هللا لانا وسر نم تعمم لبف'ىثش نيفخلا ىلع تملا نم يسفن يف كح هنا تلقف لاسع نب ناوفص
 هش لاذ ا : : 0 تاك شا اي

 نيل ايلو مابا ةث الث |هيلع حسم نا ان رماف ني رفاسم وا | رفس ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا عم انكلاق ايش كل ذ يف

 هةبانج نم الا مون و لوب و طئاغ نم

 ناوغصلتلق لاق ز نعمصاع نع ماهو ديز نب دامح و ةلس نب دامح و ةبعشانت دح لاق دوا دوبا كانت دح# ١ ١((

 لاق شيبج نب رز نع مصاع نع مايهو دب ز نب دامح و ةللس نب دامح و ةبعش اث دح لاق دوا دوبا 6# انث ةدح ١١74

 ا 1217 تا لل انكم يف ملسو هيلع لا لم فا لوسر نم تنمس له لام نا

 كحي و هل ليقف دمع اي ا دمج ايا دمت ابا ل اقف ىروبج هل توصب يب ارعا ه اد انف وزغواريسم يف ملسو هيلع

 0 ا لرجل ماما كح ايها زا توما خر نع تيه: دقف كت وص نم ضضفغا

 |« بحانم عمأرمل و هيلع هللا لص نال وسر لاةفمهب قحلتامو موقلاب 2 ًارملاتي ارا لاقف ١( ماه لاقفكل ذ

 جربام (:-) راجيا عمج ١ لاعت ىنعمب م واه (1)



 كك ١ هوب 4 ة ل اذيا ةءاه نا وحك ف ا

 | قس و ىنمعطا نم مطا مهلا 2777 إد هلا لوسر لاف كلهاف نالا لعوعدي تلقف دير رفاع قاثيش رب ف

 هللا لوسرل هحي ذل كك نمسا نهيا نهسحازغع الا ىلا تقلطتاو ةلسشلا ت ذخاو ةرفشلا تخاف يناس نم

 .ةوغرلا هتلع ىتح تباخهبف اوبلحينان وعملي اوناكأم دمحم لالاانا ت ذخاف نيلكل فحا ذاف سو هيلع لص
 تك متي رشف ىنل وان برشف هلل وانمثتبرشف ىناوان مث برشف ملسو هيلع ّملاٍِلص هللا وسر هب تينا من

 2 ا ل ىدحا هم

 ىلاباام قحلاب كشعب ىذلا و تلقف اهنم اباصاف كيبحاص تظقيا تنك ول هللا نم ةمحر الا تن اكأم ملسو هيلع

 0 آي ملس و هيلع هللا ىلإ لص ىبنلا نم (1)هّنع هللا ىخر ىرعشالا كل اموبا

 | مع نب دّْلاَر 'نع ريتك" يلا نب ىجحم نع ديزي نب نابا انت دح لاق دوا داوبااانث دخن" |أق سنوي م انث دح

  نبىجي ىلا ى ل اص هللا لوسر نا ىرعشالا ثراخلا نع مالس يلا ن ع

 ىسيع ىلا لج وزع نا ىح واف نهب ءأطبا هناكفن ,ماولمعي نال ا رسبا ىنبرمايو ني لمعي نا تاك نايس ول

 ممريخت نااماف نيياولمعي نا لييئارسا يب رماتو نهب لمعت ت الك سمخب كرما لانا لاقف ىسبع هاتاف نيغلبتوا نولي ن اما
 ا عمجل لاق ب ذعا وا يب فسخ نا نهب ىنتقبسنا فاخايناف لبجفتال هللا وطلال |ةف مثربخا نااماو

 ]عسب

 | نستخب ىلا ئحاوا لح وازع ١ نا لاقف مههطخ مث تافرشلا ىلع او دعق وردججلا التمار ا ,ىتمل| نن دقلا ثييأيف

 ( ىرتكا أ زيلار القك قاب اكل نقلا" لكم نافاتنش الابن اةوك ننال 0 قطو جاو نابل اا

 ريغ ىلا عقرب دبعلا لعجم كلمت يل عفراو لمه لاقف ارا د هنكسا ث قر ووا به ذب هلام صل اخ نماوق

 متقاذااو ائيش هب اوكرشلالف كقزرو كقلَخ لج وزع ل ناف كل رد 5 ءادبع نوكي نا ىف ري مناف ديس

 دج كر فج اي هكر يي لا ناف ًارغت الف واصلا: لاذ
 تل

 | «كسملا ير نم ببطا قادنع متاصلا فولخو اهحير دنا بحي كف كاس ة رصذعف ةباضغ يف ل>ر 06

 .هطصاخشا اقفال ةتااششلم -

26 

9 
 ادهن |١ لقي لم هقنع اوبرظِل ةؤيازق و اةقنغ ىلا اءوقذ واف و ادنلا ءازشأ لجو لثك كل 3/لأأواةقادشلاا مال - 0 5 .- 5 8 5 8 5-5 0-1

 ريكا ركوب كرزون« هنأ ده ىتج ريثكلا و) ليلقلا لي لب كس يبى دارنا 10 ١
 اًدملا كلاذكو هيفاهتش زازا اتضح انضخ قا دكه رثا ىف اغانرساو ذملا ةلط لس روك كلا

 « ارك ذب الا ناطيشلا نموجني ال

 ازد ,لاق ثرراحلا نع مالسىبا نع مالس نب ,, ديز نعريشك يبا نب ىبي نع نابا انث دح لاق دوا دوبا يي انث دح

 رهعلا و ةعاطلا و عملا و ةعامجا نهب لج وزع هلا ىف رم ى (ةليعباك ادإاز (؟)ءلسو هيلع نا ل 4 ىلا لاف

 نيران بلا قوموا ؛ ثراحلاإ ف ءاه | ينام يباصرماع وبا وا ىرعشالا كلامو !ةصالخلا ىف ه١

 50000 | نسمحلا ١؟|ينع نأ ىضر رمت دف الاخ يف كنا كل دريغ لفو# ادبع لقو دبع ل قو (ثراحلا|

 2. سس سم سس يسم اع < سمح - دسم همسح اح

 ا ذهن رهالا 5 منع هللا اع ينامنلا ن ىلا 35 ملعا نا ون نوزعانلا نم دمسلار ركو قباسلاثي نحلا - كن

 | كلاءوبا 3

ُُ 4 

 ١ صر ق رعش
 هلل 1

 6 سو هبلع نا ىلص يبنلا نع هنعه



 دامعا

 اه كمن

١ 

 هنع هللا ىضر ديبلاولا نب دلا 6»

 هلإ |ىلص ىبلنلا نع دوسالا لرب دا دقملا 3 ١1١

 ءاع

 96 ماس وه

 #ي ىناطلا دو دى تي نه ىمادلا ءد1لا دك ١ هر,

1 

 ترعب ادع نب دمع تغمس لاق ليك نب مل اس نع ةبعش انث دح لاق دوا دوباانث دح لاق نوب اها دوم

 | هبلع هللا ىل ص هللا ل وسر ىلا زاعاكشف مالك ديلولا نب ؛ .كلاخ و راعني ناك لاق (١)ربشالا نعدبا نع ث دحي دي

 مقا هضغد هضغلد نمو هللا هب : داعي اراعيى داعي نم هنا راخاي لسو هلع هنا لص هه لوسو لعق سو
 ةلسماو

 هو وا1 ذه ةلس اماه اكو

 دلاخ ٍنغ ميكحنب دإاخ نع حجت يبان :ع رأتي دنب و رمح نع ةنيع نب نايفس انث دحلاق دوا دوبا يات دب

 ه اين دلايف سانلل اباذع مث دشاةمايقلا ميرا دعوتنا بع والو و هلع 7 لصىباالاقلاق (؟)ديلولا ن 5

 4ع مو هيلع ُ هي ىل ص ينل نعهتعهللا ىض رد وسالانب دا دمملا ل

 | مااا ارا[ عدوعم لعل رواد ل لاق دوا دوب اا دح لاق ىم ”وي وي اش دح ع |

 ةيحان ىف دا دقملاو هنوح دميو ن اع ىلع نوني موق ءاج ملسو هيلع نا ىلص ُنالوسر دسم ىف اسولجانك

 هلال ص هللا وسر تعم-لاق ١ ذهامناّئعلاقف مكه وج ويف وحي لمجتاصحلال وانتف ماق هنوح دمي معمق روسملا
 : ىلا

 نايثعل ام الغ حد لجر لعج لاق بيبش يبا نب نومي نع محلا نع ةبعش انثدحلاق دوا دوبا د ان دح
 0 5 ١

 مي اراذالوقي سو هيلع هللا لص هنأ ل وسر تعم-لاقف ١ذهامناثع هلل اقف هيجو يف وح لمجندا ب
|| 

 | بارّتلا مهوج وق اوثحاق_نيحا دملا

 | ىث دح لاق ليل ىبا نب نحرلا دبع ن -عاتباث ا دح لاق ةري توا ل ا دوبا هي انث دج

 أ ضرر اكمبق ديجلانم انراصبأ و انعارما به ذت تداكدق ىف نابحاصو انا تح لاق دوس الا ني دا دقملا

 0 < ا لص هللال وسر انب قلطنا ىتج دحا انبي ام ام سو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر ب اجبصا ىلع انسفنا

 | نا لوسرا عفرن انك وانني نيل خزوب ملس و هيلع هللا لصيبللا ناكفاهنوبلتيزنعا ةث الث دم لالو هلجر

 | ه ذه تبرشول ناطيشلا ىل لاقف مت انلا ظفوي ال و ناظفيلا عم: أياست ءاسيف “حيث هبيصن ملسو هيلع نا ىلص
 1 : ىنم دن اهتبرش الف اهب رش ىتح لاز اف هنوفحتبف واصن الا ىت اب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاف ةعرجلا

 .اًيارش ابرشف ىابحاص اماف كلهتف َكيِلعوع ديف هبارش دحي الو ملبمو هيلع أ ىلص دم ”ىحب تعنصام لاقو

 أاهتتضو اذا ىامدق هيف تدب ىمأر ىلع اهتعضو !ذا ىل ةلمش ىلعو مونلا ين ذخاي ملفان ااماو امانو

 هبارش ىلارظن ث لصي نا هلا هشام لصف "يجي ناك املس و هيلع هلل ىلص ةانانس ول: ددزاكج
 - هضوف دم ديسلا هّن داحا ء”ءه ن وكت فيكفالاو دلاخر ا ارت هنأر هاظلا | |

5 2 1 - 
 ىلع متتلا ن أكو ةتوم ةو زغ دهش و نام ةنس رفص يف ملسا ىلاعت هت 1فيس نايَلس وباوه ةص الخلا ىف )١(

 لضعف أافع ىتاملا_ 78 هنع هلا ىضر (؟1) ةنس تام واثي دحر شع ةينام هل هيادب |

 - 0 دس م سس سس سم ل مسا لا



 ا 5 ل اسافر ا ندم

 انيلفالك كر زهو و هن رواف الام كرل نم لاق سو هيلع ما لص ىبنلا نع ما دقملا نع ينز وحلا ىم اع يبا نع

 ثراولاخلاوهثرا و هنع لقعا هل ثراو ال نم سر اوان او هلوسر ىلا و هللا ىلاف لاق امبرو لاق

 نفث ري و هنع لقعي 4 تراروال نع

 الص يبا عمس (1)ةه ركب نع ث دحي ىبشلا تعملاق روصنم نعةبعش انث دحلاق دوادوبا :# انث دح هب

 هان نا ني د ل اقو !قح هيلع (؟)هلوبف هئانفب فيضلا صان م سم لكى لع نح فيضلا ةليل لوقي ماسو هيلع

111 
 ا

 ا

 36 هنع هللا ىضر ىبلسلإ ةسبع نباو رمع ثي دح #3 ظ

 7 نب ليلجلا دبعاث دح ل اق دوا دوبا اث دح لاق ىنوي خيا دح

 0 ىف ل اقو' مالس الا يف ةببش باش نم لوقي ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس لاق ىلسلا ةسبعا

 «داوسأاىنعي هناك لاق لجا لاق ءانحلاب نوبضخي وو رفصي مهنا رهشا تاقاهغتني وااهيضخب ملاعةمايقلا موي ارون هلتنناك

 ماشلا لها ءابقف نم لج ر نع دعس نب سبق انث دح لاق عيش نبأ عيرلا اق هحأ لاول دوا ال ا

 نال وس راي تلقف ملسو هيلع نا ىلص هللا لوسر تبتتا مالسالا عبو اناو ىنتيأر دفن لاف ةسبع نب و رمج نع

 ىرمعبلا ةولط يبا نب نا دعم نع دعجلا ىبا نب ملاس نع ة د اتف نع ماشه اث دح لاق دو ادوب اوي انث دح

 نا لوسر تعمسف ف اطلا نصح سو هيلع هلل ىلص هللا لوس ر عم ان رصاح لاق (*) ىلا حيجت يبا رع

 تعسف اههضرشع ةلسب ذئموب تغابفر رحم ل دع هلوهف هللا ليس يف مهسب لب نم لوق سو هيلع هل ىلع

 ب اش نمو ةنجلا يف ةجر د هلوهف لج وزع هللا ليبس يف عسب ىمر نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس را
 لع اج هل لج وزع هللا ناف الم الج ر قتعا ملسم لجر اياو ةمايقلا مويلاروت هل تناك ملال يق

 اال دكني درس لق هل اذه ل كت

 هزانلا نمنع بهالظج

 كريب ناكل وقي ماع نب مياس تعم“ لاف عدلا نع ةبعش اث دمح لاف دوا دوبا خي ا دحإ# |

 ىلءوا ةبا د ىلع لجر اذا و مهيلع راغ ١ دهعلا ىضقنا اذا ىتح مث دالب ينريسي ناكف دبع مورلا نيب و ةيواعم

 و رمع لاق لوقت ام ةي واعم هل لاةف ىلسلا ةسبع نب و رمع وه ا ذاف نيترعر دغال ءاف وربك هللا لوقيوه و سرف

 ني ىتحاه دهشبال و ة دقع ناحيالف دب موق نيب و هنبب ناكن م لوقي ملسو هيلع هللاىلص هلال وسر تعم

 )١1( هلفرهاظلا و اذكه(5) بيرقت ١؟ ما دقملاوهو  1١جنو بابيرقتلا يف لاق(*) ١و

 ححصملا ني دلا في رش دم ١١ روهشم يب اص يلسلا ةسبع نب ورم

 | نم مظع لك ءافو لءاج لج وزع هللا ناف تقتعا ةلسم ةأرما اها و رانلا نم ةررح هماظعنم مظع لك ءافو

١١6 

 وو ١ ١



 ا ينل ابطلا دوا د يلا دنمم نم سااحلا ءز زا 9 يه

 يي هنع نا كن زيمر ةفيز نب ىلع كبد 1 5

 نب سماع نب لا دبع تعمس لاق هل |ديبع نيمصاع نع ةبعش اشدحلاق دو ادوب اش دحر سنويا دح 1

 هيلع تلصالا يلع ىلعي دي نمام لوقيوه و بطي لسو هيلع ذا ىلص يبلا تعمس لاق هيبا نع ثدحي ةعييد |
 ْ هرثكيل وا دبعلا للقيلف ىلمي ما دام ةكئالملا 8

 ا ل ا ا اا 3 +١١

 ااهلقف نيلعن ىلع الجر تج وزت دقو لسو هيلع ا لص ىبلا ىلا ا ىج ةرازف ىنب نم ةةرما نا هيبا نع 3

 ظ مداخل ماعلا نيك كلا كو عيبا هيلع هللا لص هللا لوسر ظ 5 0

 قع ةعيبر نب سماع نب هلا دبع نع هلا دببع نب مصاع لع ىاروقلا نايت. نحل اق واو ١ادوبا يمياث دح ا 8

 ظ « مئاصوه و كاتسي ملس و هيلع لا لص هلل اوس تي.أر امرك ام لاق وا ىصحا ام لاق هي

 نع هللا ديبع نب مصاعانث الاق سبق نب و رمعو عبي رلاوبا ديعس نب ثعش ءالااث دح لاق دوا دوبا جهات دح ل (١

 .هلايحانم لجر لك ىلصف ةلبقلاانيلع تيبتشاف رفس يف نحن و ةرم تلظا لاق هببآ نع ةعنر نب رماع نب هللا دعا

 تضلاقطسو هبل قا لوم لكل لن رك ةبقل لص دفان, ةابقلا ريغل لص دقانضعب ذا تامنئا الف

 ه لا هجو مثئاولوت انباف تلزنو مكالصا

 ردا ادا هن وسام بن يدوم اندح لاقدوادربا اق بؤ |

 . لاق هلا ىنلوان تلقف هعسش تمطقن اف ف اوطلا ىف ملسو هيلع هللا ىبص يبلا عم 0

 «ةرث الا بحإ ال و'ةرثا اذها

 يب هنع هللا ىضرربختلا نب هللا دبع ْثي دح +

 ١ ث دمحم ريزشلا ني لا دبعنب فراطم عم“ ةداتق نع ةبعش اذ دح لاق دوا دوبا ان دح لاق 0
 ا

 | و رطفا الو ماصال ىه دلا موص يف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ن اهيا نع

 مديل | لم يبنلا ىلع تيتا لاق هيبا نع فرطم نع ة داتق نع ماشه انث دح لاق دوا دوبا هج انث دح ل | ١١

 كهلان نبا كلام ند كل له و ىلام ىلام مد !نبا )١( لوقيوه ورث اكنلا كاملاً رقيوهو

 » تيضماف تق دصت وا تيلباف تل وا

 26 هنع للا ىضر برك ى دعم نب م | دقملا ثي دح 9“

 ١ نب ديعست عمس ل اقىماشلا ىد وجلاوبا ينربخا لاق ةبعش انت دح لاقدوا دوباانت دح لاق سن هي مي انث دح 4 |[ ١ و

 | قال رزماملاق لسو هيلع هللا لص يبنلا ناصح هإ تناكو برك ى دعم نب ما دقما نع ث دمي رجابلا
 ه هلام و هعرز نم هتليل ارقب ذخاي ىتح هرصن ٍلسم لك ىلع هل ناك الا ام و رحم فبضلا ميصافاموق

 أ دعس نب دشار نع ث.دمي ةئلط يبا نب ىلع تعمس لاق لي دب نع ةبعشاتت دح لاق دو ا دوبا ا دح 4 | ٠ ١١86
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 9 هم 1 جررجم ملا عع صار ها عبص رو هج ا 96 هج [ج نم رو اج رستم جف و هج

 يبا نع (مور ١؟ ( لوفي ) ظفل اند طقس هلعل (1)



 دلك ١66 *6 ىنل ايطلا دوا د ىبا دناسم نم سماخلاءرجلا 3“

 ىف ماو يال ةحر و ى دهأ نب لج وزع نا ملسو هلع هل لمص يبا ماا يبا نه ةيوام

 ب نم كرا يراسل ةيلهاجلا رماو لصلاو ناثوالا وريمازلا و فزاعلل قمت

 ايبصايقسيال واب ذم وا هل اروفغم ةمايقلاءوب ديدصلا نماهناكم هتيقسالا|ين دل يف ادمعتم رم نم ةعرج ى 2
 ' ةريظح يناهابا هعيقسالا ىتذاخم نماهكر يال واب ذعموا هلار وفغم ةمايقلا موب دي دصلا نماهناكم هتيقسالاالسما ريغص |

 « مارح نهنتو نييف ةراتلا الو نه ءارشال و نهعيب لحيأل ٍسدقلا
 ١١؟أ نافءوضولا نسحاف ملسملا ًاضوتا ذالاق ةماما يلا نع يلاغ ىبا نءةلس نب داجانت دج لاق دوادوبا ءانث دج 9“

 « ملسو هيلع ما لص ىنلل لفاونلات ناك امنا لاق ةلفاث وا هل يقف ةليضف هلت ناك ىلصنا و هلا روذغم دعق دعق ظ

 |١١ جراوخلا سود نم س'و رب'ي فج ةماما يبا عمتنك لاق بلاغا ن عةلس نب دامجانُت دج لاق دوا دوباؤي ان دح «

 لاق لتقول اتقن 000 ملا لظتمحت اق تق رش ثالث لا رانلا بالكل اقف شم د جر د ىلع تبصنف
 لبى رجلا ذا ىناةئئ رجلا ذا فا لاقف كيأأرب هلوقت ايش وا ملس سوهيلع هللا لصالا لوسر نم هتومسأ ثا تلقاثالث

 « ملسو هبلع ها ىلص نا لوسر نم هلعمس يش 2

 ٠١10 ١ | يبنلا نع ةماما يبا نع ىلجيلا و رمع نب مصاع نع دق رف نع ناولس نب رفعج ان دح لاق دوا دوبا *« ار

 ةدرق اوخم دف نووعصبف يعلو ومو برشو معط ىلع ةمالا هذه نر, مدت لاول

 رادب ةلللا فسخونالفىنب ونالفينبب ةلبا افسخ ل وقيف سانلا مسي ىتح ف ذف و فسخ مهبيصيل وري زانجو

  نلسريلو رو د ىلع واهنم لئابق ىلعطول موف ىلع تلسراام هامسلا نم ٍةراهجا صاح مهياعنلسريل و صاوخ نالف
 اقل مالا عر عطل رخل عضم د لدا لاذ طاع تكا ارامي ل

 هرفعج اهيسناياصخ و مح رلا مهتعيطق واب رلا مهنك

 ١١م | هيلع هللا صا لوسر كرت ا
 هاث الث كوبت ةوزغ يف هلجر ىف نيقوملا لسو

 3 0 بو اس سما

 ٠ هرلاوهبستجيف تومي حاصلا دلولا وربك ١ ناو هللالا هلا ال و. دجملا وهللاناحبسنهلقثا ام سخ خب ب لسو هيلع

 ناك أم ل لمع 0

 أ انم جرخ دبا يا تأدو طمواهلع لا لمهنس نا يدى شوا ب! رة وع د لاق كوم ودب

 ٠ م اشلاروصق هنم ت ءاضارون |

١١ 

| 

 الإ ظ هيلع هلل لص ىبلا لاق لاق ةماما يبا نع مساقلا نع يننحلاريزاا نب رفعج انث دح لاق دوا دوبا 6 امث دج و

 ادحارلا ضرقلا و لاثدارشعب ةفدصلا بوتكيم ةنملا باب ىلع !ذأف هس عف رف ةنجلا باب ىلا لجرب قلطنا سو

 م انغ, يف تدض واهنرن ةقندصلا نأو جاتوه هوالا كيت أمال ضرقلا بحاص ن الربثع ةيااثب



 8 هنعدللا ىض ريلهابلا ةماماينا ثب داحاإي

انث دح لاق دوإ دوبا 45 دحإل الار
لاس نعروصنم نع ملس نب مالس 

اتك لاق ةمامايهلا نع دعجلا يب نب م
 | ١ دومق

10 

 م١١١

05 

1١1 

 كينسملا

 لا

 س١

١١+ 

 | يعن ملس وهيلع هللا لص هلال وسر نالاقف ةيصاصخلا نبريشب كل ذتركذفالصإ ره نيموي موصانات درالاق |

 « او رطفاف ىلإلاناك اذاف اومود نكلو دوهيلا كلذ لعفي لاق و هنعا

 06 ىس ايطلا دو د يبا دئسم نم سماخلا ءزجلا دك ٠5 < و

 ظ جي هنع هللا ىضر ىلهابلا ةمامايلا ثيداحا 24
ٍ 

 | الماحاهبسحا و لاق رخ ا ىنب و اهتلماحاهلنايبصوا يبصاهع«و ةأرما هن ءاجذا مس و هيلع هنأ لص هللالوسر دنع

 هيلع تام هللا لوسر لاق تيدا الف اهاطعاالا ائيش ذئموي ملسو هيلع الص هللال وسر لأستإ اهيسحاو لاق

 ظ « ةنجلا نهنم تايلصملالخ د نهجاوزاىملا نيلابامالوا تايخر تادلاو تالمءاح ملسوا

 | ممس ىنال وحلا ملسم نب ليبحرش انث دح لاق شابع نب لبعمتا اًبدح,لاقدوادوبا انث دح لاق سنوي م انث دحإل

 لك يلمعا دق لج وزع هللانا لوقي هتممسف عا دولا ةعحيف لاس و هيلع ناىلص هلا لوسر تدهش ل وقب ةماماابا
 يل يتلا وا هيباريغ ىلا ىعدا نم هلا ىلع مهباسحرجحلا رهاعلل و شارغلل دلولا ثراول ةبصو الف هح قح ىذ

 لجرلاقف هنذابالا امش اهج وز لامن ءيطمتنا ة رمال لحيالالا ةمايقلاءوب ىلا (١)ةعباتلا ىلا ةنملهيلمف ةلافع

 * انلاوءالضفا كلذ لاق ماعطلاالو هللا لوسراي

 لوقي ةماما ابا عمس ينال ولا سم نب ليبح رشات دح لاق شايع نب ليعمسا انث دحلاف دوا دوب هك انث دح 9

مراغ ميعزلاو ة دودرم ةحنلا و نا دوم ةيراعلا وىضقم نيردلا سو هيلع لام ها ل وسر لاق
 ه 

 ملَسِو هيلع هللاىلصيبنلانا ةماما يبانع بشوح نب ربش نع ةداتق نع ماشه اني دحلاق دوا دوبا « اثث دح 9

 نيت سمال و ةرمريغلاقرلس و هبلع ههل لبص نال وسر نم هتعمإ للةف ةلفان ةالصلا ريصت و هلبقام رفكي «رضولا لاق

 هء سمخالو عبراالو ثالثالو ا

 نانا ل وهبلع نا ىلص يبنلا لاق لاق ةماما يبا نعرمم اقلا نع يننحلارييزلا نبرفعجا دحلاق دوا دوبا كا دحإل |

 هاهلهارانلا لها واهلها ةنجلا لهاف ءاملا ىلع هشرعو نييبنلا قاثيم ذخ او ةيضقلا ىضق و قاخل | قلخ لجو زع

 ةنجلالخ ديال ملسو هبلع هللا ىلص ىبلا لاف لاق ةماما يبا نع مساقلا ن عرفعج انث دج لاق دوا دوب ها دح 9:

 «ردقلاب ب ذكمال و نانمال و قاع

 لوقيملستو هيلع هللا لص ىبنلا تمس لا ةماما يبا نع نا نع ة داتق نع ماهاثث دح لاق دوا دوب هان دحو

 « ىب نما و ىنري مل نمل اعبس ىبوطو يب نماو ىنار نم يبوط

 لاقلاق ةماما يبا نع مساقلا نعر ذ نب هللا ديبع نع ميلس ىبا نبيل نعماهانث دح لاق دوا دوبا كانت دحو#

ربا يف هت دابعرثكا و هب ر عاطا ةالص نم ظحوو ذ دبع ي دنع سانلا طبغا نم نا ملس و هيلع نا ىلص يبنلا
 

 ههيكاوب تلقو هثارت لقو هتينم تاجيافافك هشيع ناكو سانلا يف اضماغناك و عباصالاب هيلا راشيال ناكو

زي ىلوم نمحرلا دبع نب مساقلا نع ديزي نب ىلع نع ةلاضف نب جرفلااث دح لاق دوا دوبا ## انث دح ا |
 نب دي

 0 هضويف دم ديسلا 1؟ ةعب اتنملا هلعاو ا ذكه )١(



 ل ماا ا ىتنا ابطلا دو ١د يبا دنسم نم سماخلا ٠ ءدرلا 3“

 ل عرقا 0 ا 7

 2 | نه ميسق و | كب رشريخ انا لج وزع 0

 أ ع دواذ بال باكا كيدحلا اذه تدج و ورشوا لاق اهرب هاو كبد و هلق لمست

 نرصخع لدللاو محصلاوهو دا دش نع منغ غ نب نمحر لا دبع نع بش وح نيربش نع ديلا دبعا

 !١١1 | نب دا دش نا مغ نب ا انث دج بشوح نبرهش أ دح ما رم ويبملا ديعات دح لاند راد ربا عا |

 |« ةذقلاب ة ذقلاو ذح مهلبق نم ىضم نم ىلع ةمالا هذهرارش نامجيل لاق ملس وهيلعشا ص يبلانا هث دح سوا

 ا | نع يح 2 رب ةرمض نع ع م نا نب كوول دح لاقكر امل نيا اند لاق د رادو 0

 نمزج املاو توملا دعب امل لمت و هسفن ناد نم سيكلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق لاق سوا ني دا دشا

 » نأ ىلع ىنتو اهأوه هسفن عبتا
 وكي هنع هللا ىض ر ةيصاصخلا نبريشب

 , 1م يقدح لاقريمس نب دلاخ ىث دح لاق نابيش نب دوسالا ا دح لاق دوا د وبا اث دح لاق سنوي © امث دحإلا
 ماسو هيلعللا صدا لوس ر ناكو ةيصاصخلا نيريشب ملس مو هيلع مآ لص ها لوس رريشباث دح لاق كيت نيريش |

 ظ *(1) حز كلذ تلق هيما نوايا

 |١١ لاق كيهن نب ريثب ىنث دح لاقريعم نب ب دل اخ انث دح لاق نابيش نب دوس الا انُث دح لاق دوا دوبا يي انث دحولا

 .ملس وهيلع هللاىلص هللا لوسر ىثاما ةاخي لاق ةيصاصخلا نيروثب لو هيلعرشإ لسلا وع ا
 هللا لصهللا ل وسر ىشات تععبصا هللا ىلع مقنت تحيصاام ةيصاصخلا نبا اي ىل لاق ذا ىديب ذخ ا لاقو اهدي ذخا

 | هللا لوسر ىقافا ىب عاصريخ لك يب قا عنص خ2 تاو تنا هيب ميش هللا وع منا ال تلق ىلا دو هك

 اريخ ءالكيه كر دالاقف نيلسملار وبق لعىفا مث اريك اريخ ال *وه (؟)لاقف نيكرشملا روبقولس و هيلع ل

 | نيب ىثمي لج را دافي هزل لم و ويلع هللا لص هلال وسر نم تناح مث اريثك اريخ ٠ الوه كر دا اريثك |

 ال وسر ىر الف كيلبلبس قلا نيتيتبسلا بحاص اي ملسو هيلع ىلا ىلص هلل لوسر لاقف تيلغن يف روبنلا|

 ١ اب ىمر لسو هيلع تاىلص ٠ |

 4 0 / ا
 ١١ ةيصاصخلا نب ريشب ةارما ىلبل نع هيبانعءىم و دسلا طيفل نب دأيا نب نأ ديبع اثث دح لاق دوا دوباوي انث دحإلج

 سطس سس ||| ب يي يي سس سس سس سس سس سس سس سس سي سس سس سب يبي ب ييبيبِإبإإ| ا

 ظ

 هيف داز ودا دسم ىف 5 دح اوه دعب ىذل ١ثي دجلاو ثيدحلا اذه نارهاظل اظلا و غحنلا يف يف اذكه (1)

 ١ انيب لاق همس | ناكفريشب تنالب ال لاق محز لاق كماام لاقف هلاسف لس و هيلعّما ىبص هلا لوسر ىلارج اهف

 ١١ لش ١ ةيص اصخلا نبا أي لاق ذا ملسو هيلعّماىلص هللا لوسر ىش اماانا
 مجصم 1؟ مرح ظفل كرت هلمل (؟)



 قة كاطو طابا يأ ددنسم هيلا ءرجلا 35 يك ١ ه؟ د

 ” اطع نب 0 دوبا خي ان دح ااا

 «ةلمت ىلع حمو ًاضوت لس وأ
 ظ

نإ سودان نعي دزاال ادعس نب دم نع نق ني دم .:رعرشمم وبااث دح لاق دواد 0
 

5959 , ملو ىشمو ركتبا وركب و لستغاو و ةعمجلا موي لسغ نم لاق سو هيلع نا ىلص يبنلا نا ىف ؤقثلا س
 

00 1 

 6 اهنع هللا ىض رركب ىبا اوم لاالبو 4 ع

 هللال وس ر لخدلاق رمسنب ا نع عفان نع مفاث نب اويعرملا اُث دج لاق دوأ هوبالث دح لايت وي مانت دح ع الاه 5

 ةماسا و ةىلط نب نائع و سابعلا نب لضفلا هعم لخ د وباٍلا هلع قلغاف ةبعكلا ةكم تف موي ملسو هيلع الص 2

 | نيب لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلصنييا لالبل تلقف مهتقبسف سانلا تقباس اوج رخالق لالب وديز نبا ١

 ظ 0) م عدل لاح 0 ف

 هللا لص يبا ناك لاق لالب نع ث دحي ىلي يبا نبا تممح لاق يملا انث دح لاق دو ١ دوبا انث دح ا

 سكن 0 وح

 ظ * ل الب نع ةرجم نب

 (ل الب نع ث دحي باهش نب ىنراط تغمس لاق ملسم نب سيق نع ا سل 011

 ناطيش يفرق نيب علطت اهناف سما عولط لبق ة الص نعالا انيهنام لاق ماسو هبلع نا ىلص هللا لوسر ن ذم

 0 ه ناطيش ينرق ىلع لاقوا

 'كيفائشفلا كغ 0 21110111111 «اثدح و ع

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف مجتحي لجرب رف ملسو هيلع هللا ىلصىبلا مم تنك لاق سوا نب دا دش 5

 ظ » موجحمملا و مج احلا رطفا 3

 دا دش نع ىف اعنصلا ثعشالا يبا نع ةبالف ىبا نع * ا ذحلا دإاخ نع ةبعش ان دح لاف دوا دوبا وج انث دح اذاوؤ ذو

 001سم ا سا ا 5

 هلحيب ذ حريل مث هت رفش دحي ةلتقلا اونسحاف متلتق اذ ذاو يذلا و رح ١

 1 419197801777 احب 5-5
 00 تت 2 ل ا ا ا ا و هس ل يع كل رطل

 , عضوت ةبشخلا عزاملا سوماقلا يف و ديسلا ه دافا ١ ذك ني دومتلا ني ضرعت ىتلا ةبشألا ِةلابق ىا ةعزجلا لايح (1)

 هنع هتاافعىفاعنلا نسحلا ا نامل لسيد نويكيش نيد ةضور رعم ةشخ لكوم كلاب نابضق هيلع وطياضرع شي رعلا يف

 ينلا (؟/م)



 2 © ىلاطلا دوايت' نش نو سات رجلا ه4

 م | نا تئشول اعئاب 1 ساو اعمسا فر ءال ىفا هاي 0 ظ
 رخاالا لوقي و هبح اص الا سانلا نم دحا هعمسي الف تب ذك أمه دحا لوقف تيماو ىبحا كي رب تسلا لودي

 أن ذوي القلجرلا كا ك اذ ةيرق هذه لوقيف ةنبدملا ىناي 0 ل

 « قفا ةبقع دنع هللا ةكلييف ماشلا ىتاي ىتحريسي مث ابلخ دي نأ

 ال١ | انبطخ لاق ةنيفس ىث دج لاق ناهجج نب ديعس ىنب دح لاف ةثأبذ نب جرشحلا اثدح لاق دوا دوبا «اثدح» |
 | ةف الخ كسما ةنبفس لاق مث كلم نوكي مث 4 اماع نوثالث ىتما يف ةفالحلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلصَّنا لوسر

 تلق نيث الث ةلككت يلع ةف الخ مث ةنس ةرشعأتنث ناع ةف الخ و رهشا ةتسو ةنس ةرشع اةنثرمت ةفالخ وركب ىبإ

 يل كولملا لوا ناك لاقةيواعف

 د6 هنعىل اعت هللا ىضر ىنقتلا ةفيذ> نب نمو أ تنحل

 نيا وايع اب ده لاك ينئاطلا نحرلا دبع نب هللا دبع انث دح لاق دوا دوب ا اث دح لاق سنوي حم انث دح

 لزنف ملسو هيلع هللا لص لئلا لن نبق درس لتعز جر عوساةنح لل ١

 ا
 ا
0 

 انث دمي انيتا اسو هيلع هن نا ىلسد هنا لوس ر ناك و لاق هتبق نييكلأملا لزلا و ةعشن# ةريغلأ ىلع نويفالحالا

 | كانك ل وقي يرق *<تنا أش دهام رثكأ ناك ايلا لوطنم هبم دق نوب حوارن تح ةزخحالا لشلأا دعب

 أ نع ةليلانع سيتحاف انلو انيلع برملا ل اجيس تن اكف موقلا نم انفصتنا ةني دملا انم دق الف نيفعضتسم نيل ذتسم |

 »6 هنع ىلاعت هللآ ىش ر قئنلا ةغناذتح نا أاوا كب نأ 36

 0 :رلا نع دلجللا نع تستيحاذلا لرش  انلقف ان اتا مث هيف انيتاب ناك ىذلا تقولا

 هضقالاقواه أرق ىتح جرخا الانا تببجلاف نأ رلا نم يبزح يلع طنا سو هيلع لل سهلا لوس

 ملسو و هيلع هللا لص هللا لوس ر بام اال انها اف لاق

 لدا بويوهرط ننال ورضا دحاو مضر 0

 0 اي 053

 يلا راشا لاق ء دج سو ١ن اكو سوا نب | نع ملام نب نامنلا نع ةبمش انث دح لاق دو ا دوبا جا دحؤلا

 ! 1 كا وسر تي راق لصالف لص وهواعسبلف هللوانف لصي وهوه هلواناناىدج |

 عمت نك لاق دفولا يف ناكو يفقثلاس وانب , س وانع ملاسنب نامنلانع ةبعش انثدحلاق دوادوبا 6 انث دح و |

 ١" سل لها نو والو راطرتم ان ىريغمث انالا دحاموقلان نمام و ةبق يف ملسو هيلع هللا ىل بنل

 هلآ ال نآ آو دبي ىتح سانلا لئاقأ نأ ترمآيناف لاق معن لاق هال وسر يناو لالالا ال نا دهشي سبلا اقف
 ظ « اهتحبالا اومنمدق لاق وا مهلا وما و مث هام داوعنم دقف اهو دبش اذاف هلال وسر يناو لالا

 لا ل ردا نبا راك دج راو ساو هانا يعم سنار

 | + ائالث هي دي لع بصرلاق ثالث فكوتسا اهو تلقاث الث فكوتسا لسو
 ىنقثلاس وا نعوئاطلا ةريغملا نب كلملا دنع نع هللا دبع نب ريمع نع سبق انث دمح لاق دوا دوبا هي انث دح

 اننلذلا

 لانك ؟

4 . 
 مس ةرمب 5



 ا 7 ٍ 5 و

 5 دا سس سس سس سس شلل يب سي :

 كرب ىبق ناهيصاب مسا و هبلعةءارق لدم نا دبع نب دححب دمع نب ا يم

 لاق يلايطلا د و ١ دوبا  انث دح لاف «ىلجملا مهاقلا دبع نب بيبح نب سنويرشب وبا اث دح لاق سرافا
 حبسا ل سس مم يس اااا

 هل كلذ ترك ذف سو هيلع يا لص ملا لوشر تيتاف ةكص اهبككصف يدي تنفزف نوفسأل كيف |

 هعم جرخي و ءار *اف ف اك بوتكم ىنعيرفاك هبنيع نيب ةظيلغ : ريال نام عيا درا
 هعم وتيماو ىبحا برب تسلا ساناللاجدلا ل ومتف ران هتنج و ةنج هرانفر ان ىرخاو ةنج اها دهحا ناي داو

 * ىلاطلا 41 تعيب نم نبماذلا* نجلا و

 4! يازجي مس

تم+-رتفعتتمل رك ىف رست تناو هيلع ة ءارق يرق دا ل نسحلانب ' لها نو ظ114
 لاق هب رقاف داد

ادبع دمحوباا3 دحلاق طفالا قاعسا نب دمحا نب ا نب دها 2 وبا مامالا ان ريخأ
 نبدمجا نب رفعج نبي ل 

 *6 مكسحلا نب ةيواعم ثي داحا

 | لجو هيلع قع ا لؤسار تلأس لاق ةيهانب ةياواهض نع ةلسّؤ !نغك له لا نع نت ذى نياق دح

 نا لوس رلاققنابكلا نولاياموق انا هللا لوس رايتلق كت دصيالف رو دص يف هنو دجت *ىشوه ناقف ةربطلا

 « مموتأت ال ماسو هيلع نا بص

 | ةثومع ينانب لاله نعرينك نانب ىحينع ديدي نب ناباو دا دش نب برحاشث دح لاق اق دوا دوبا هي اث دح وي

 ينج ىلا لجر ر سطيف لسو هيلع هلل | ىلص ىبنلا عم تيلص لاق ىف 5 أ حلا نب ةيواعم نغ راسي نب ءاطع نع

 نوبر ضيا ولمفج لاا و يلا نو رظنت كار | ىلام هايما لكثاو تلقف مراصب اب موقلا ىنامرف هللا كمحري تلقف

 ١ الاورإنف عينا راق نما و ىبابف هتالصملسو هيلع الص منا لوسر ىفقالف يف ين وتمصي مث ذافنا ىلع مهي دباب

 مالك نم 'ىثا يف حصيال ه ذهانتالصنا ىل لاق هنكل و ىنبرضال وىنبسال و ىف رهكام هللاو هنمايلعت ن ,بحاا دحا

 1 اكو سو هبله تا ىلص هنا لوسر لاق ي ذلاكو ا ن ؛ارقلا ة ءارقو ديمهتلاو عين او ةالصلا و هاما سانلا

 مهاب نمانإو ةاشياهنم ته ذ دق بئ ذا ذاو موب تاذ اهتملطاف ىل ةيراجاهبف ةيناوجلاو دخا نيب ىعرت منغ

 تنأ تلاقاثا نم لاق ءامسلا ىف تلاق هللا نيااملل اقف لاقاهت وعدفابعدالاقابتعا الفا هلال وسراي تلف يلع كلذ ظمف

 لاقف نوطخي اموق انبف نا هلل لوس ر اي تلق ةنم م اهناف اهقتعا سو هيلع ثلا لص نا لوسر لاقف نا لوسر
 نوريطتيام وق انيف نا تلق كا ذفهطخ قفاو نا طخ ءايبنالا نم يب ناك دق ملسو هيلع هلل | ىلص هلل الوسر

 ل اقف ن اهكل ا نوت ًاياموق انيف نا هللا لوسر اب تلق مهن دصب ال نككو ممر و دص يف هنو دحي *رشوه لاقف

 « مثوتات الف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 96 ملسو هبلعللا ىلصّْنا لوس ىلوم ةنيفس 4
 .[| ىلوم ةنيفس نع نابج نب ديعسات دح لاق ةتابن نب ج لكل يلج لكرة دع لاق يتوب هيت دمحإلا

 || لاجدلا ر ذنا دق و الا ين نكي مل هنا لاق ملسو هيلع نا ىلصهفا لوسر انبطخ لاق لس و هبلعهللاىلص ّلالوسر

 ناسن
0 



 دي ١44 3 لس طبل 124 معلا نما باكل رجلا #

 ىسلايطلا د وأ د يبا دنسم نم سع 77 1

11011111111111 
 « هنع سراف نب دما نب رفعج نيت يصنع لادا ةزرأ

 ع هنع ظفاحلا دمحانب هللا دبع نب هد مامالا ةلأور

 « هنع ىرقملا دارنا نسحلا نب دمها نب عاجلا يلع ىبا ةب 5

 ه هنع نأبللا دمحم نب دمج ن نب دا مراكملايلا ىض ءاهنأ هنأ ور

 - ءإ 0 1 2 7 ٠

 هدا د هت زاجاي ىنارادلا ديغس يبانع ةياور هرخ ايلا عنج

 يي داحالا و نيلقملا ديناسم هيف قع

 5 ركبيباىلولالب «ةغي ذدح نب سوا مس و هيلعدللا لصف ل وسر ىلا وم ةديفس» كلا نب ةي واعم دنس هيف

 « ةعدار 0 صاع# دودالا نب دا دقم «ديل ولا ل أذوب لهابلا ة ةمأ 03 |يباهةيصاصخلا نب ريشب + سافانا 5 د

 ني دابع#لاسع نب ناوفص ه« ىرعشالاكلاميبا هةسبع نب ورمعه ب ركي دعم نبدا دقملاوريخشلا نب

 * سج رس نب هلنا دبع » ىلع نب نسحلا#« ىلس الا ده رج * ورمعنب ةزمح » ىلحالا عك نب ةعبب رن# ليبحر ش

 ها دبع

 س١ ر# بيقتعم م ةمل-* نب دهم م ىادبع نب رمت و ناع نإ نم رلا دبع» ماع نب نالسوي ناوفص نب دم

 لجر ديبل نبا ء مكحلا نب ة و بطاح نب دمم « سبق نب ديوس » رلاخنب ديبع ٠ بابخ نب نمعرلا دبع

 * دبع نب ملأس « ةنيبج نه لجر رغالا ه دبعم نب ةصباوو بهك نب 5 ىو كاعضلا نب تبث ه راصنالا نم

 *ثي رح نب ورم « ةي واعم نب لف ون م ةمالس نب سعسعه ميلس نب رباج ه ىربنعلا ةلم رح ه ةز رغ ىلا نب سبق
 ورمع»# ءارم هلأ يبا يبا ه مهلا | يلا ىل ومريم « ىعتملا ةرايس وبا + ىدعاسلا ديم وبأو 5 دابع نب دعس َنّْب 4--_

 يىةع ىنانب لهس» كيل رش نب ةماسا «ومتلا نافس و ةمادخ نبا تعضلا ب ةئلط

 كيس

 + ةحراخنب 0 ل 1 دا ا ند هءامسبنابألا ن ءوسم تدل هدأ دبع نإ ليلخ نبفسو 0 جاجحلا يبا ل المال ةلا ور

 سس ا 2 ا أ ا ب م ع م عمم ع عع دع ع سوم حد سمسم حس ع حج يوسسم حمس ع يس سدا
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 96 هنع هلا ىفر ىراصنالا مصاغ نب ديار نب هللا دتع

4 
٠١ 

 2 يك سب لو

 ع هنأ 3 0 1 29

 *6 ىسل ايطلا دوا د يبا دنس« نء عبارلا ءزبلا دك ١ عدو

 ظ « بق رظ ىعول واهج وز عنمت نا ةأ عال لحيال

 هيلع ا لصّما لوسر لئس لاق هيبا نع قلط نب سيق نع ةبتع نب بوبااثث دحل اق دوا دوبا 6# اث دح | ٠١58

 . هيفتك نيب قيراط: دخلا و تاون يف لصف ةءالصلا ترشح ىتحن ت ةدح أو بوث ين لجرلا ىلصيا ملسو |

 :6 هنعهللا ىضر يراصن الا ماع نب ديز نب نا دبع #

 داعت عملاق ىراصنالا دياز نب هينا دح لاق ةبعش اث دح لاق دوا دوباانث دح لاق سنوب هعأنت دح#» |( ١٠و

 « هبعار ذ كل دف أاضول ملسو هيلع هللا لص ينلا تبأر لاق دي ز نبللا دبع نع ثدحي ميت نبا

 لاق ديز نب نا دبع همش نع ميت نب دابع نع ى ىهزلا نع ين ذ يبا نبا انث دح لاق دو ادوبا < انث دحو#

 ىلصو ه ”ا در بلقو ةلبقلا لبقتساو + هرهظ سانلا لوخ ىتستسي ملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر جرخ

 م5 ءارقلاب رهجو سانلاب نيتعكر

 لاق دي ز نب نا دبع هم نع ميق نب دابع نع يرهزاا نع بن ذ يا نبا انث دح لاق دوا دوبا د ان دح

 « ىزخالا لع هيلحر ىدحااعضا و دعا | ىفايقاتسم مي و هيلع هللا لع هلال وسر كمال

 ديس يي يسب سس ص صبيسس ويسبب هس يه. سس سس سس ص سييسسسس سلا

 اتساع لاق هان اع واضالا ١ وحن نبورمت نع بعصم نب ةج راخانث دح لاق دوا دوبا يانث دح

 ثالث ةدحاو ةفرغب قشنتساو ضمضخف لِي انلقالسو هيلع ّ الص نالوسر ءوضو رك أضوتا الا ديز نبا

 0الث. ثالث هبلج رلسغ واهب رب دا و ه ديب لبقاف هسارب تس مث نيت رم نت يم هيعارذ لسغ مثاثالث هبجو لسغ مث

 « سو هيلع هلا لص هللا لوسر ءوضو ناك اذكه لاقت

 / نب هلا دبع هنع نع ير اصف الا دمع نب هللا دبع نع ينقاولا و رمت نب دمت ا دح لاق دوا دوبا 4 انث دج

 ' يبنلاىلا ىمع ءاجو لالب نذاف لاق هل كل ذرك ذف لسو هيلع هللا ىلصيبنلا ىتاف مانا يف ناذالا ىأر هلا ديز

 ْ 3 ماقاف تنا مقاف لاق لالب ن ذؤي واي رلا ىرا فا هللا لوسرايلاقف ملص و هيلع نا لص

 1 انا يردك وحرم دو

 ١ نيءا ةعفاسل و ةئراقلاو ةتاكل و هفل ول ناَرْفغَو هلل دبللاو ,ارلا ءزجلا مث دقو سماحلا ءجلالواوهو

 س رهف يا يل امت هللا همح ر دما ماءالا دسم ب سانلا هرهظ يلوق +



 يك 3 ىمل ايطلا دو اد ىبا دسم نم عبارلا ءزجلا ا“

 ديهنع هللا ىضر ىليقعلا ني زر يبا ثي د اح اوني

 كر قيَدَع نتاع و تعمس لاق ءاطع نب ىلعي نع ةبعشادت دح لاق دوا دوبا انث دح لاق سنوي ان دمح 3“

 مهو ةوبلانمآ زج نيعب رأ نم ءز ج نم ُوملااي 'ور لاق سو هيلع هنا لص يبنلا نا ىلبقعلا ني ر ىبا هم نع

 جابلواايعألا اهب ثدحت ال ول اف هبسح اولاق تطقس اهب ثدحا ذاف اهب ْت دحي لام ةقلعم رئاط لجر

 ىلا نع ث دحي س دع نب مبك و تع« لاق ءاطع نب ىلعي ىنربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوباوميات دحوم

 . لاف ارضخ هب تررمهث لحم يدداوب تررمامالاف قوملا تاىح فيك هلا لوسر اب تلف لاق ىليقعلا نيد

 هقوملا نا ىحيكل ذك لاقوا روشنلا كل ذكفلاق ىلي

 . | ني ز ر يلا نع ث دم س دع نب ميكو تعمس لاق هاطع نب ىلعب نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا يياث دحإلم

 ارانلا يف ىتلاق ىف نياف ةكرمشم|تنت امو لعفت و لعفت و محرلا لصت تناك يمانا هن نا لوسراي تلق لاق ىيقعلا

 ظ ه ىما عم كما نوكت نا ىضرت اما لاق: كما نيلف 05
 رع ؛زّر ىلا نع ىنقثلا سوا نب و رم نع ملاس نيناعنلا ينربخالاق ةبعش انث دحلاق دوا دويا 6 انث دحؤلل

 هرمعاوا كيبا نع مج لاق نعظلا الو ةرمعلا الو جن لا عيطلسي الريبك خيش يبا نا د ثالوس راي تلقلاق

 | لاق لاق نيذ ر يبا نع س دع نبعيك و نع ءاطع نب ىلعب نع ةلس نب دامح انث دح لاق دوا دوبا د انث دح إي
 يوفي ل لرسول تلق ابل يف صين داق جلع يرعب ر كد لاس و هيلع هلا لص يبنلا

 هاريخ كعضي بر نم م دعن نل لاتف متأ ملسو هيلع ا ىلص نال وسر لاقف ىلاعت و كرابت

| 

 ناب لبق ز ناك الا لوري تلق لق هنا نيدرويادل ساق لاس ناد كك لولا

 « ملا لع شرعلا قلخ مث ءاوه هتحتامو ءاوه هقوف أع ىف ناك لاق ضر الا و تاومسلا قخي

 هب ايلخم رمقل | ىري مكلك سيلا لاق هقلخ يف كل ذ ةياامو تلق معن لاق ةمايقلا موب هبرر ىريانلك هللا لوسراي |
 ه مظعا لج وزع هللاف لاف ىلب تلق

 ْنا لصوبنا نا هيبا نع قلط نب سيق نع ةبتع نب بويا دح لاف دوا دوباانث دح لاق سنوي خم اش دحإل

 ٠ ةليل يف نارثوال لاق ملسو هيلع

 ْ + (5) كنم هاما اللاق ءوضولا درعا , ؟ ذ سيف ةالصلا يف

 )١( هريخ هلعإ ١١ كنم ةمضب هاما دنسملا فو (؟) هضويف دم ديسلا 1١ 2

 ملم ١

 : م

 ءىفا

 هو

 ا
 .ةع ناكل اف ني د يلا نع س دع نب 2 و نع هاطع نب , نع ةلس نب داحانت دح لاق دوا دوبا وم اثدح ع

 5٠غ |' تلقلاق نيزر يلا نع سدع نب عب و نع ءاظع نب ىلعي نع ةل“ نب دامحانت دح لاق دوادوبا و أنث دح إب

 دل
5 

 6# هنع أ يضر يمأيلا ىلع نإ قلط 4

 5 اذ دحا نوكي ىلال وسراي تلفلاق هيبا نعؤلط نب سبق نع ةبتع نب بوبااث دح لاف دوا دوبا ب ان دح 4

 ؛ هاب | لو هيلع نا لص يب دا لاق لافهيبا نع قلط نب سبف نع ةبتع نب بويااث دح لاف دوا دوبا م ان دح ل

 كي للسلللسسللسلللللللالالللللللال سس ريب >7 /027ججججججوموو

 بس
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 ءمملا

6 

 مآل ٠

 ظ ه مث دفرل اق نيكرشملا دب زام نسل تلق نيك رشلا دبز ىل نالانالاقف اهلبقي نا

 د 0 ل دي 11 و

 [ٌلاق فرط نم ثيإ حلا ذه عمولة دانقناهتم ظفحا دمحا 2 را

 | هيلع نأ ىلص يبنلا ةبطخ نع ة داتق لس ىبا رعالل انلََف ىلا رعا ءاج و لأق هانبهف هولثساف لاق كل ذ هيلع انف

 يا ىلص ىنلا ةبطخ نع ينربخا باطخلا ابا ىبا رعالا لاف فرطم نم هعمس اراه نب ضادعاثبب دح نع ملس و

 | نب ١ هوخا ديز, هينث دح هنع ةثالث هينث دحل اقو بضغف فرطم نم هتعمس ض ايع تي دح 3

 | ه ماه هظفحي مل انلاغرك ذوهنع يو دعلا دايز نب ءالملا هينث دح وريختل | يل مع

 | ريزشتلا نبهثلا دبع نب دي زي نعماهلاق ةداتق نع ماهوناطقلانارمع انثدح ةبعش انث دحل اق دوادوبا م اثث دح وب

 أ قو دوهو ينتشب ىعوق نملجرلا ها لوس رايتلقلاقرا جنب ضايع عريخشلا نب هللا دبعنب فرطم نعنارمج لاقو
 | «مولظملا ىدتعي تح ىدابلا لعوبف الاقاف نابذاكتب و نارتابتي ناناطيش نابثسملاملسو هيلعهثلا لص ْنا لوس لاقف

 | *ان دح لاق دو ا دوبا هي انث دح *؛

 دهشيلف ةطقل طقتلانملاق هناملسو هيلع هلل لم ىبنلا نعيش رامحنب ضاعن عربا نب يا دبع نب فرطم
 « ءاشي نم هبت'وي هللا لام وبفالا واهي قحاوبف اهبحاص ءاجا ذاف بيغيال و ةكيالو ل دعاذوال دعيوذ

 | اقزام نب ضايع نع رسحلا انث لاق حابتلاوبا امث دح لاق ديز نب داححاتث دحلاق دوا دوب ا ج ان دح#

  يبافال تلقف تلسا اسو هيلعللاىلص نال وس رىللاقف ةقان اقوا ةيدهلسو هيلع ثا ىلصهللالوسر ىلا تي دها

 0 ية نع ةداتق نع ن ارمج ان دح لاق دوا دوبا 5 انث دح 9«

 ااا اقام نبك ىنملا دباز نا[ ليبع يفا لاقال تلق تلسا لاقف ةي ده لاقوا ةقان لس و هيلع نا لصوت لوسر

 ظ (1)و فرطم هيف سيل و ضاع نع دلاخ نع ةبعش نع دوا د يبا نعرخ | ١" مضوم يف تي دو
 ظ :*6 هنع نا ىضر ىميعتل | صاع نب سبق +

 مؤتلا نب ةبعش نع هببا نع ةريغم نع ىفلا ديلا دبع نيري رجاتت لاق دوادوباانت دح لاق سنوي هي انث دح

 «ةيلهاجلا فل اوكسقومالسالا يف فلحال لاقف م١ السالا يف فاما نعملسو هيلع هلا ىلص يبا لاسقنا مصاعب سيق نع

 | نب كح نع ثدحي ريزلا نب هللا دبع نب 1 هيدج محو مبا <

 |1001 طم لع وسار نان اوس وعالغت مانا اذالاةفدتو وهدنع هش ىو | ءابازا ىربمتل 0

 بله نب ةصيبق تعمس لاق ب رح ني كامس نع ةبعش ا دح ل اق دو ا دوبا انث دح لاق سنوب 6 نأ دح و

 ظ « راعي ال ةاشب يوب 0 7101 هبا نع َت دح

 هنعهملا افع ينامنلا نسحلا ١١ ةطقل طقتلا نمثيدح د نسب ةقلعت٠ انارهاظلاو ثيل 5 اذه دنس ةإوغملا هذهلقلعتال(١



0 

 11111 8 تتح خطب

 : ( ا دام وص رهتتلا نم مايا هخالث ميد

 : ميو ١ مود هسا ج4

 لاقف كل همتمي ىح ىعسي "احالإ ةنجلا باوب ١ نمابأي ةمايلام ىاتالناى غر داالأ م! واىصر ءرلمأ ملص و هلع هل اىلص

 ٠ يكل لب لس وهيلع نام نا لوسر لاقف انلكل ما 220117 الخد

 ماس وهيلع هنا ىلص د ةرق نب ةب وأهم اث دحلاق ةبعشات دحلاق دوا دوبا © ان ان دح

 ه« ةعاسلا موقت ىتح مهل ذخ نم مثرضيال ن ري ر وصنه ىتما نه ةفئاط لازتال مكبف ريخالف ماشلا ل اهاننع اا

| | 0 1 
 ّ ها

 55 انف هن نك ايناس كاسات اوللمذ هنع 0 ة او هيلع هلل و كيحاف

 ؤ
 ا
ْ 

 ] سو هيلع هللا لص ىنأاىباىتاىلاق ةرقنب هل وأعم نع ةبعش اث دحلاف دوا دوب امي ث دح قي
, 3 3 ّ 

 ١ لس و هيلع هقاىلص ىبلاىلا بهذ دوعسم نبا نأ ةرق نب ؛ هي وأعم نع ةبعش أن دح لاق دوادوبا ٌانل دح 9

 :ازيملايف لقث اهنا ملس و هيلع هما لص ىلا لاقف هق اس ةق دنم نوبجمب لاق وادقاس ةقدىلا نور ظني 'ولل كلا وسلاب
 «هبانع ةرق نب ةب واعم نغ ةّتعش نع داوا د ىبا ريغ لاق و داؤأ دوباها ؤاراذكه دحأ نم

 دي ملسو هيلع نا ىلص ىبلا نع ىعشاجلا رامح نب ضايع ف

 2 ١.بوأ نعريختلا نب نا دبع نب فرطم نع ةد اتق نع )١( ماشهانت دحلاق دواد وبا انث دح لاق سنوب ب انث دح 3

 د ظ ؟لعاقاارعاو ر ناو!يبر نا الا هتبطخىف موي تاذ لاق ملسوهيلع هللا لصدئلا ىن نا ىعشاج لا رامحن ب ضايع

 3 | .لجو زع ئاناواناطلس هب لزنا لام يب اوكرشي نا مهتيماف محل تللحا |. مهيلع تمرحو منتي دْنَع نع

 ِ ظ تازناو كب ىلتبا وكيلتب الك تشمباما دممعاي لاقف باتكلا لها نم اياقبالا مهمجعو مهب رعرعتتف ضرالا لها ىلا رظن

 3 ١ اوغاثيا ذا بر اي تلقف اشي رق فرحا نا ىنرما لج وزع يبر نا واناظقب و امان ٠ و رقت املا هلسفيال 1

 1 ظ اشيج ثعباو كيلع قفنتسف هيلع قفناو كنو زغيب عزغا و عوج ذتسا اكرعج رختسا لاقف ةزبخ هنوع دبف نر

 0 ميحرلجرو قفومق دصتءدصتقمناطلس و ذةثالث ةنجلا لها لاقو كاصع نمكعاط!نب لتاقو هلاثما ةسف شعب

 9# ١ جيف نيذلا هلربزالى ذلا فيعضلاةسمجرانلا لهاو ق دصتمفيفع ريف لجر وسمو ىبرقىذ لكل بلقلا قيفد

 نرك ذف هد أنف دنعاتك لاق ماه اندك دوا دوبأ لاق ه شامل اريلظنشلاو بذكلاو للا 00 كلامو كلها نع

| 

 كع داخي وهوالا سيال وصال لج ر وهناخالا ىق د نا وعمط هل ىنخيالىذلا نئاخلا و الامال والها نوختبيالواعبت

 ١ ىلاعت هلأ ةيمه-ر دما مامالا دكشمه ب مهتاضاف >2 ىئ دابع 5

 | ىفوا ل الا تب : دحللا دنس ىفريودملا طق 1000 دنسملا يف و لصالا يأ زكه )١(

 هنع هللاافع ىلاعنل عنأأ نيل لفن اضيا 3 ةداتخ نع هلو ىلا ول دلا ماشه نع دآو رد دواد ينال نأف ماشه نإامض وملا ١



 كلا اد 0 و

 6 ىسابطلا دو اد يبا دنسم نم عبارلا ا خخ

 ظ ورشحلا ىلا هي

 ىبننلا نا ديسا نب ةفي ذح ن نع ليفطلا يبا نع ة داتق نع ديعس نب ىنثما انث دح لاق دو ا دوبا جب انث دح اي

 0 ل رسل ع ىثانلا توم ءانا لسو هيلع هلا لص

 « هيلع ىلصو هفلخ ملسو هيلع هللا ىلص

رومع نب ديبعنب نا دبعفربخ لاقف ةحلطا ءاف# مزاح نري رجوورهع نب ةهلطنع 3٠ دوادوبا 6 انث دح ب ا
 , ينيلا

 نءلجر نعريم نب هللا دبع نعلاقفري رج امإ و هةحيرسوبا ىرافغلا ديسا نب ةفي ذح نع هث دحليفطلا با نا

 اهل لاق ةبا دلا ملس و هيلع هللا لص نا لوس رك ذ لأق نسحاو ايت 1 ةحلط ثب دحو دوعسم نب هللا دبع لا

 اليوط اذاهز نكت مث ةكم ىنعب ةيرقلا اهركذ ذ لخدي ال وةي د ابلا ىصقا ينج رختف ىهدلا نم تاجرخ ثالث

 لاق ةكم ىنني ةبرقلااهرك ذ لخ ديو ةي دابا لها اه رك ذ دوال كل > كرر يرش ج2 عرش

 مارحلا دجسملا اهمرك او ماهر تيايزج ,إ لغيدجتادلا تعاريف ىيانلاا ذي غراي و هيلع هلا ىلص ها لوسر
 | ةياصع تشاو أعم و ىتشاهعم سانلا ضفراف بارتلا اهسأر نع ضفنت ماقملاو نكرلا نيبوغرت د

 '000 1 ركل نك اهم ىح معهوجو كاف مي ,تأدبف د ههأ | وزعي نأ مهناا وفرع و نينموملا نم

 نالفاي لوقتف هفلخ نم هيتائفة الصلاباهنم ذومتيل لج رلاناىتح ب راهاهنموجنبال و بلاط ابك ر دي ال ضرالا يف

 فرعب راصمالا يف نوح صولا ومالا يف سانلاك رتشي و قلطني مث هبج و يفهمسلفا هيلع لبقيف ىلصت نالا نالفاب ظ

 « يتح ىنضقانم ماي لوفي .رفاكلا نا ىتحو يتح ىنضقا رفاك اي ل وقي نم ملا نلىتح رفاكلا نم نم ملا
 : مي هنع ناىضر ىراصنالا ديزي نب ةادبع وو

 بسسس

 ١ ىراضنالا ديزي نب هللا دبع تعملاق تباث نب ىدع نع ةبعشات دحلاق دوا دوباابثدحلاق سنوي ومات دح + ا

 ه ةلثأا وىبعنلا نعاس و هيلع هللاىلص هللا لوسر ىبن لوقا

 6 هنع ما ىغر دلاخ نب رق قه ظ

 يبنلا تيتالاق هببا نع ةرق ننب ةيواعمانت دح دلاخ نب ةرق انث دح لاف دوا دوبا ا دحلاق سنوي 6 انث دح هب ك5

 . سملا تلم هنابرج يف ىدي تلخ داف لاق ك دي لخ دالاقف متاملايفرا هللا لوسراي تلقف للسو هيلع فارملا

 ه هناب رج ينل ىدينا ويل وع دي لمج ناكل ذهعنماف ةضييلا لثم هفتك ضغن ىعوها ذاف متاخلا ىلا رظنا
 الزب ةيدزو اعم اا عا ا 1

 أ .رارزالا قلطمالاهنباوةي واعمى رتال تن كفرارزالا قلطم وها ذاف راسو هيلع نا ىلص يبنلا ىلا تيهتنا لاقديبا نع ةرق

 أ ديعلعانك لاق هببانع ةرقب ةب واممنع ة داتقانثدح لاق ملم وبان وراه انثدحلاق دوا دوبا هيانث دح # +١ ١||

 | ه ةالصلايف ىراوسلال وب موقت نا ١ درط درطن مس وهيلع أ ىلص قال وسر
| 

 ٠4 سو هيلع ! ىلص هنا لوس لاق لاق هبيانع ةرق نب ةيواعم نع ةبعشأ3 دح لاق دوا دوبا 6# انث دح لل |

 موص 0



 #4183. «قلاطادواديادتس نم عار رجلا
 * ديمي دي كنا ميها نال ةكياما

 كيلج لوقف لق نب الاد ريد ىو دو اخ يقل عل: فاحا وي انث دح قي

 تارث لاق هكسن وا ةف دصوا مايص نم ةي دف لج وزع دلال وق نع هلل سف دجحملا ١ ذه يف ةرجع نب بعك ىلا

 ىراام لبي دهجلا ىرتا تنكام لاقف ىهج و ىلعرت انني لمقلا و ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلا تام يف

 *ةماعمكل ىف ويف تل زن عاصف صن نيك اسمةتسماعطا وا ماباةثالث ءايصنم ةي دفف تلزنف دجاال تلتف ةاشرحنا

 ةرجتنب بمك. نع هببانعملاس (١)ىنبل لوم نعىربقملا ديعس نب سن ذ ىبا نباانث دحلاق دوا دوبا 6# انث دح #

 | هعباصا مك دحا نكبشيالف ةالص يفوبف ةالصلل جرخ مث ك دحا ًاضوتا ذا لاق ملسو هبلع هللا لص هللا لوس رنا

 * ةالدلاف لخدي ام دعب و! اضوتيأم دعب

 لاقديبك رع هنياانغ ىل الملا 'ىترقاه د لاق ةرثثملا ني ناتعاق كلج و انوا ربت زيرختل 1١

 نواممي ءاىما ي دعب نوكي هن | نوعمست لهانهاه نم للاقف دجحملا سو هيلع هللا لص هللا لوس رانيلع لخد

 ملمع يف مهكرشي | مل نمو هنم تسل و ينم سيلف مهل ىلع مهناع او مهلمت ين مبك رشا نف هنا هته ويل

 + هنم انا و ىنموهف مهلظ ىلع مهنعبإو
 رع ليل ٍكاأنب نمار دنغ نعادفاك ب فس لعدد اح لاق دوا دوبا ةانث دحإل#

 0 اص ىب ىبلا عما اكلات و

 كيذ ديلا لس و هيلع هلا لص هنا ل وسر ىل لاقفىهج:و ىلع لاق وا يلعرأ انلب لمملا لعل ةرفو يلو ثببلا نيبو

 رك كدناوا نيكاسم ةتس معطاو مايا 2 الث مصو كر قلحإف لاق م من تلق كماوه

 ا

 | موي ةرجعنب بعك عم تجرخ لاق هم نع ء قاححا نب دعس نع سن ذ يبا نبا اث دح لاق دوا دوبا دانت دحوم

 ىلا نوقلطني تلق ءالؤره عنصبلم لاقف دسم ىلا نوةلطنيادحا واقع سانلا أ زانيصاف البق لصي لف دما
 ظ * ةنسلإ كرتو ةعدبل اذه ن 1لااقف دجحملا

 وي هنع قا ىضر يرافغل انيس !1نب ةنب ذح

 | ةفب ذح نع ليفطلا ىبا نعزازقلا ت ارف نع ى دوعسملااث دح لاق ذوا دوبا ان دح لاق سنوب هان دحإلا

 / نالاقف ةعاسلاركأ ذتن نحت و ملسو هيلع ما ىلص هللا لوسر انيلع ملطا لاق ةفصلا لها نم يرافغلا ديسا نبا

 | فوسخ ةث الث وأميرغ» نم سمثلا عولطو ةبا دلاو ل اج دلا و ناخ دلا تاي ارشعف وكي ىبح موقتال ةعاسلا

 ,راثوجوجام و جوجاي متثو ممن ىسيع لوزبو برعلا ةريزجب فسخ و ب رغملاب فسخ و قرشملاب فسخا

 ثي دحلا دنس يف يذلا يلالهلاىسوم وه و لاس نب ىسوم هنظا نكل و اضيا ةيم ومتلا ةبتكملا ةخسن يفا ذكه )١(

 تنال نعمل اس ىنبل ىلوم نع ىنعم ال هن اف هطيلغت ىفتقي اضبا دنسلا قايسو 'ىثاآلا

 هنع هللا افنعىلاعللا نسحلا ١٠١ لعا ا و هوبأهب فرعي فكن
| - 

 ا

 ميسا
 مع

 لمت

 هو"١١

1 

 4-3 ها

 هقنعمللا ىغر يرافغلا دسا نب ةفي ذح 48
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 هدمحتو نيثالث واث الث هحستو نيثالث واعب راشاربكت نا نولعاف لاق وا نولئاق بيخنال تابقعم لاق ةزجع نبيسك |

 | نال انرتما لعن الث تو كون نشل | ؛ نبأ رفف لس و هبلع هل ١ ىل ص ن ١ لوس ر.فلخ تيلص لاق ثير 5-6

 2 قئاثلادواد كة ا“ وي +١9 مع

- 
 1 يي 5 25 هج

 ْ ابونا الاب هاك يك 41 تاي ١ةيالا هذه تازنف كط تل ضتاف كلو وكامل

 0 1 ا ا سس سم ا ل. سس سس سس سس سس

 هد مج ذا 10000 نع ةبعش انث دحلاق دوا دوبا اث دح لاق سنوي وي ان دح د

 1 « سفنت اذا عيصلا و سعسع ١ د ل ل

 >6 هنع هللا يضر يف رابلا دعجلا نب ةورع

 ْ لوقب ىبعشلا امس نيصح و رفسلا يبا نب ١ نع ةبعش انث دح لاقدو ادوب اانث دح لاق سنوي ع اث دح 8:

 ريخلااهيصا ون يف دوقعم ليلا لوقي ملسو هيلع نأ لص مال وسر تعم لوقي ىف رابلا دعجلا نب ةو رع تعمس

 م منغملا ورجالا لاقريخلا ام هللا لوسر اي لبق ةمايقلا موي ىل

 نب ةورع نع ثدحي ثيرح نب ر ازيعلا تعم لاق قاحت | ىبا نع ةبعش ان دح لاق دوا دوبا ديانث دح ون

 ها لوسراي لق ةمأيقلا موي ىلاريخلاهيصاون يف دوقعم ليل ١ لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يقرابلادعجلا
 « منخْلا و رجالا لاقريخلاام

 هللا لص هل لوسرنايق رابلا ة ورع نء ىنعاظلا ة ديمح يبا نع ىدوعسملااتت دح لاق دوا دوبا :* اث دح

 ظ + ةمينغلا و رجالا لاقريلاام و ليقفريخلااهيصاوأ ىف دوةعم ليخلا لاق م و هيلع

 | يبا نب مين ىتثدج لاقى دزالا تيرلانيرييزلا انث دح لاقءزاح نبري رجانث دحلاق دوادوبا وحي انث د ب

 أهْيلعهْلا لص هللا لوسر لاقفإكل ذ يف هل ليقف س رف دخحسمب لسو هيلع نا ىلص يبنلا يور لاق ىبمشالا دنه
 أ نصاليز نب ديس نع مها ربا نب لس نع تارفلا نب دابا رشروبا لاق ءسرقلاف ىتباع ليئربج نآ لسو

 هيرو و عؤينع يا نب عمن نع تلارح نيران د

 و6 هنع هللا ىضر ةرحت نب بعك 4

 نع ْث دج ىليل يبا نبا ت تعم# لاف حلا ىنربخا لاقةبعشانت دح لاق دوادوباانث دحلاق سنوي أ انث دح ع

 روصنم نع نايفس نع ماعوبا ثي دحلا اذه ىورو هدعب نهتكرتاف حلا لاف ةالص لكرب د نيثالث واثالث
 « لس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع بمك نع ىلبيل يبا نبا نع مكحلا نع

 لاقف رجعنب بمك ىنيقل لاق ىلبل يبا نبات عملاق كحلا ينربخا لاق ةبعشانث دح لاق دوا دوبا يم انث دح 9
 لاقَشيلع ىلصن فيكف ِكِيِلَع ملسن فيك انفرع دق انلقف ملسو هيلع هنا ىلع ىبلا جرخ ةي ده كيلا ىدهاالا
 دمج ل اىلع و دمج ىلع ك رابمبللا ديجع ديم شكلنا ميغا ربا ىلا ىلع تيلصاك دخل ىلع و دمت ىلعلص مهلا اولوق



 ه متاوهو فلجياذا تلق ِْ

 ا مطتقيل ربص نمي ىلع فلحنم لاق ميلا دبع نعل ئا ويا نعروصنم نع ءاقر وانث دح لاق دوادوبا 6 اند 8 ||

 1 ل اقف ىدنكلا سيق نب ثعش الا انبلع جرفف لاق تابضغ هيلعوه و لج وزع هللا قل رجاف اهيف وهالام اب ||
 3 هيلع ّناىلص هلا لوس روملارثب يفالج ر تمصاخ يف تلزن ىدص ىل اف اذكواذك انلق نمح لا دبعوب كت دحام

 3 ناىلص هللا لوسر لاقف مث اوهو فلحيا ذا تلق لاق هنيجوا كتنيب ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ريل لاققإسو. ْ

: 
_ 

 د 1 ياله لانا برك اش راسل تءمس لاق ى احاوبا انث دحلاق ةبعش شاق دس لاف داراادرتا 6 5 دهر

 د 41 دو ا ىمل ايطلا دوا د ىبا دسم نم عبارل رلا ءزجلا

 ظ 9 ملس و هيلع هللا لص ىنلانع سيف نب ثعشالا و

 4١٠١م .ىرماعلا كيرش نب هلا دبع نع ةملط نب دم ا دح لاق دوا دوبا انث دح لاق سنوي ان دح

 اذ سالاركقا لس و هلع هلا لم يذلا لات لاق شق ند اهلا ندا ىذلكلا ىذع نب نحن رلا دبع نعا

 | و سانال مركشا لج وزعا

 ا , ثعش الا نعمصيه نب ملسم نع ىلسلا ةولط نب ؛ ليقع نع ةلس ندا ات دح لاق دوا دوبا انثدخ غ١ .

| : | 
 | رضنلاونب نحن ملس و هيلع ناىلص هللال وس رلاقف«رشبوبا كشوانم مكاوا متمانامعزن انا ن ثالوسرا ا

 «دملااهتداجالا ةقانك نم اشي رقىنن ذحاب ىت واالوا دحادجاال ثعشالا ل اف انما وفقن ال وانيبا نم ىنتننال ةنانكن نبا ْ

 .١٠٠٠ | نيينع فلح نملاق هلا دبع نع ثدحي لئا وابا تعمسلاق شمعالا نع ةبعشأنت دحلاق دوا دوبا ةجيانت دح# |

 جن دحام ام لاق سبق :رب تعش الا انيلع ىت اف نابضغ هيلع وهو لجو زع نا يتل هيخالاع اهب عطتقيل ةيذاك ْ

 كل وا الياقانئمهناءاو هنا دهعب نورتشي نيذلا نا ةي ادألا هذه كلذ قو دصرلاقف ءانربخاف نجح لا ديعوبا

 هنبع وا كلنيب لاقف ملسو هيلع هللا لصىنلا ىلارثب يف الجر تعماخ ةيالا رخ اىلا ةرخ الايف ملا الخال

١ 

0 

| 
 ' || تلزنو نابضغ 1 نر و

 ا هنع نا ىض 0 0 ظ

 أ( ]اة بهو نيدسم نغ قاحسأ ريا دع ل اه ةلعش دس لاغدو1درباا جد لات سل

 06-0 هللا ىلص هللا لوسر ىلا انوكش لاق ابابخ تعمم

 رلسو هيلع هللا لص يبا يع ىلع تفكم دقل ثبقلام هاب نم ىف ادحا ع ام لاقف ىرعكأ قو بابخ

 يهنوا اناهن إو هيلع هللا لص هلا لوس ر نا الول و افلا نيعب را اذه ىتيب ةيحان ىف ناو اهر د دجا اما

 ههلينقأ توملا دحا ىنمتتت نا.
ْ 
 . >4 | 000 يعيدوا م نع ةبحاشتس لاك وادب اا

 23 ١ و نب صاملا ىف |عيل ناكف ةباهاجلا ىفانيق الجر تنكلاف

 | لم يلا نَء شيفا نإ ثعشالا وه

2 

 هلي ٠

 ا سو هلع



 هدومي

 3 ا ا

 ١ نباح 60 نع (6 6
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 ءاثكتملك ١ !ال لاق ملسو هبلع هللا لص ىبنلا نا ةفيحج يبا نع رشثالا نب ص نع قعبف اتدمع لافد وأد ربادجأت دحإل 4 ١

 | ا1ع ق الدص لأ لوسر هجو تب 01 را ل

 .. 1 فس طش“ طك نم عبارأ /| ءزجلا»# : 5 3

 أهمدق ألا ري الف هنم مأشاو هنم نمي 2 ا وما 11 وأ ها نطل

 شمالا باصا هعفر دق ثي دحلاا ذهو ا كرا اة م راو رالا هدا قليلف رانلاب وها ذاف رظنف

 هاضا ةيواعم أبا نظاو ةماساوباو ىروتلا

 قا لوسر تعمم لوقي متاح نب ىدع تعمس لاق ةفيلخنب لحم نع ةبعشانث دح لاق دوادوبا هانث دح
 ظ ه ةبيط ةلكبفا و دجت مل ناف ةرمق قشبول ورانلااوقتالوقي ملسو هيلع نا ىلع

 | تمدق ل لوقي متاح نب ىددع عمس نم برح نب كامم نع تبث نبو رمت انث دح لاق دوا دوبا ات دح 9

 | يبق لطناف لاقى دي يفه دب هنأ لعجي ناوج رالي ىنألوقي ملسو هيلع ءفأ ىلص نال وسر ناينغلبي ناك دق و ةني دملا

 هلال لاقي نا ركنا سو هيلع هلا لصهملا لوسر لاقف انسلجل اط اس لاق وإ ة دامو تيرا ان تاو لا

 | نإ لاق ال تلق لاق هنأ نمربكا *يش نم لهف ربكأ نلاقي نا ركتتف لاقال تلق لاق ثاريغ هلأ نم لف نا
 أ

ْ 

1 
 | ©« كل زإرانتس ا ورش ها

 لال وسرايَت لق لاق متاح نب ى دع نع ريبجنبب دبعس ن نعرش 0 نع ميشهوةبعش اثدحلاق دوادوباانث دح#

 .« لكك عيسلارثا ةيفرت م و هلت هنا تلع و كمبس هف تدجوا ذا لاق ى عمم هيف ذغلا نم ه دجاف ديصلا ىمرأ

 ا
 , متاحنب ي دع نع ْث دحيرببج نب ديعس تعم لاق ةرسيم نب كلملا دبع نع ةبعش أنت دحلاق دوادوبا ان دح

 ظ 03 هيك دفا هيلع هللا ص ىنلالأس هنأ

 ظ
 وك ملس و هيلع قا ىص ىبنلا نع ىناوسلا نا دبعزب بهو همسا و ةغيحج يبا ثي داحاو : أ

 , تعضولسو هيلع هنا ىلصهها ل وسر نا هيبأ نع ةفيحج يبا نب نوع نع ةبعشات دح لاق دوادوبا#انت دحؤ#
 ا

 | م ةارملا ورام امتار و نهرمي اهيلا ىلصف ةز

 , تلقف اه رسكف همجاعى اذخافاماح امالع عشا لاقةفحجح يبأن بث ن وعن ع ةبعشانا دحلاق دواد وبا 1 دح##

 لما رك ةمكلا بيك نعو بلكلا نع نعومدلا نمنع ىبن ل سوهباع هللا ىلإ ص هما لوس رنالاةفاه رسكتاول

 .ملسو هبلع هللا ىل اح ىنلا جرخ لاف ةفيحج |با رع لاق مكمل نع ةبعش انث دح ا ا

 هع 1

 0 3 عادق دار ولاق ه ةزنع هب دي نيبو 0 نان .نرديللا لبو اضوتف ءاوعطمل لا ىلا ة رح

- 5 1 

 5 و 1 رئااتارو نم ري ن5 و هبانع ةهيحجيللا

 هر وصملا نعل ملس و هيلع ن أ ىلص ي ىنلانا هب نع نوع نع ةبعش انن د دح لاق دوا دوبا #ءانن دح##

5 1 . | ١ ١ 

 تيار وسو هبلع نال صوبنلا تي أر لاق ةفيعج يا نع اا ناجع اجلال دوبا #اث دحإلا |
 ظ » اهشيرا ولبنلا يربالاق ةفبحجاب اي ذئم وي تنانم لثم هل ليقف لاق هقفنملا ىلا راشا و ءاضيب هنم ه ذه

 ا

 ثعشالاو هي (؟5)



 6ك 0٠ 4 جي ىسل ايطلا دوا د يبا دنسم نم عبارلا ءزجلا هه

 «. ون رك ذفديصلا لع يبلك ل س رانا لوس رايتلق لاق ىدع نعيبعشلا نعوكحلا نعةبعشانث دحلاقدوادوب؛ ا دح

 لاق متاح نب ىددع نع ثراحلا نب ماه نع عمار نعروصنم نع ءاقرو اثدح لاق دوا دوباوي انت دحإإ

 لك تالف 1١( ىرخي مل ناو لكف قرفخ ديصلا ضارعملاب تيم را ذا لاق ديصلا ضا رعملاب ىمرا ا لوش راي تلق
 + دوا دوبا كش لكاتالف هض سرنباصا تا لقول

 لاق متاح نب ىدع نع ثراحلا نب ملا 6

 ةبلكم كا ذا للسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر لاقفانيلع نكس ديصلا ىعابلس رنف ةبلكمابالكانل نا هللا لوس راي تلف ظ

 اهربخ نس بارت اع لكن نلت كلل
 يدع ُثعمس لوقي ع رطق نب ى نم تعمس لاك بارح نب كاهم نع ةنعشاب دحلاق دوا دورا واذ | ٠0

 هو رااألا هي همم دأام دحاذاق دصلا دح | هللا لوس رأي لاف ملسو هيلع هللا ص يبلا لس هنا ث دحي مئاحنبا

 ه هللا وس ارك ذا وتئشامب ملا رما لاقفاصعلا و

 نات دع لعام دن اي رطب ىرم نممس لات بر نيلي نع ةصش ات دج لاقاكيوا 0
 هدكردافارما دارا كابانا لاقف قالخالا م راكمركذ و لاق محرلا لصي ناك يبا نا نال وسراي تلق لاق متاح ظ
 «(©)ةينارصنلا هيف تع راض امامط نع دتالفلاقاج رحتالا هع دا ال ماعظ هللا لوسر اي تلق لاق (” يي دعنعرو

 ركاذ لاق اح نب ىدع عمس ةقيخ عمم ةرم نبو رمت ىنربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوب ا دح ع
 رانلارك ذ مث هبجوب حاشا و اهنم ذوعلف رانلاركذ مث هبجوب حاشا واه«ذوعتف رانلاملس وهيلع هلا لصهللا لوسر

 هةبيط ةلكبفاو دج مناف ةر قبول ور انلااوقتا لاقف هبجوب حاشا و اهنم ذوعتف ظ

 | لقعم نب هللا دبع تعمس ىناف اوق دصت لوي ى احيا ابا تععم لاق ةبعش انث دمح لاف دوا دوبا 6# انث دح و“

 “و ١

 ةرق نش واورانلااوقتا ل اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز تعم لوقي متاح نب , ى دع تمعم ل وكي

 هب ةبيط ةلكبف او دحت ل ناف

 | هنا مئاح نب ى دع نعهث دح دحا وريغ نعيم نب كلملا دبعنع ةناوعوبا انث دح لاق دوا دوبا جي انث دحوإب

 يقي ال ملسو هيلع هلل ىلص نا لاوسر لاقف ل بسلا عطق رك ذف لس و هيلع نا ىلص ىبنلا دنع تنك لاق مهث دح ١

 / ىتح ليلق الا ركبلع ىئايال او ءابماطخب دحا ذخابالو ةني دملاو كم نيب ايف ةنيعظلاريسل ىتح ليلفالا يلع
 هنيبو هني سيلو لج وزع هه ١ قيس الا دحا نم مكتمامو ينم هلبقي نم دجيالابه ذ هفك الملجرلا ذخاب

 0 هبج و يت نا مكنم عاطتسا نمثرانلا الا ىري الف الامش واني رظنيف نامجرت

 ا دحان م مكنمام لاف متاح نب ىدع نع ةثخ نع شمعالا نع مزاج نب دم انت دح لاق دوا دوبا *انث دحإل

 راونالا راخب عمجم 1" ضارعملا دحب ديصلا ىلتق ىازو ةمجم؟ ىزحلا )١( ظ

 مس يس سيسبب. ١١ دنسملا يف حرصملا وهاك م دقتملا دنسلاب ىا (؟)

 يناعنلا نسحلا ١١ هع لز الفةنارصن هيف نع راضام لاق راج رحنالا هعداامماعط أد د.جامامألا دادسم يف رد ع*)



 ا انتا تمتف ٠ 0 ا [سقا لوس |
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 5 1 كم 5 1 00 هلع
 | ا ا اد لاو رع تاك لثاآو تربة

 ِلسو ىرسيلا هدي ىلع ىنيلا هدي عضوو هلوص |, ضفخ نيم لاق نيل اضلا الو مهياع بوضغلا ريغ ارق الث

 © هراس نع و ةنيمع نع
 ا

 'دنعاتك لاق هببا نع لث ١و نب ةمتلع نءريبع نب كلملا دبع نع ةناوعوبا انث دح لاق دوإ دوبأ * انل دح
 نب ةعيب ررخ الا و ي دنكلا رماع نب سمقلا "ومما أمه دحا ض رايف نامصتخيز (صخد هاج لسوهيلعةقا لص يبلا ا 1 : : : 1-1 : ١

 ' كتني ملسو هيلع للا ىلص هللا ل وسر لاف ى را ىلع ىزتنا اذه نا هللا لوس راي سِقلا ئورمأ لاقف نا ديع

 |00 لرد واطاو طين لتواصل ل لك وتس كنيفالاف

 ه نابضغ هيلع وه و هللا 3

 »6 هنع ىل اعت نا ىضر متاح نب ى دع ثي داحا 4 ْ

 « هاوسر وللا صعي نم و لق تنا بيطنلا سئبف تكسا ملسو هيلع داىلص نال وسر

 قانا اح نب ى دع نع ىئاطلا ميت نع عيفر نبزيزعلا دبع نع ةبعشات دح لاق دوا دوب ومي انث دح 9

 « هنيي كرتبا وريخوه ي ذلا ت ايلفاهنماريخاهريغ ىأ رف نيب ىلع فلح نم لاق ملسو هيلع هلا ىلص
 نب يت دع لأ الج ر نا ةف رط نب مت نع ب رح نب كامس نع ةلس نب دامح انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دحإلم

 . ئاطعيف كل يف نكل وايش كتيطعاامهنبعرفكيل وريخ وه ىذلا تادلام كوع خو اطفال ْ

 يلع نب نسحلا ىلوم ورم نب هللا دبع عمم ة يم نب و رمع ىنربخا لاق ةبعشانت دح لاق دوا دوبا هج انث دح و

 ه هنميرفكيل وريخ وه ىذلا تايلفاهنماريخاهر يغ ىأ رف نيب ىلع فلح

 هلا ٍكصُهْلا لوسر تلأس لاق ىددع نع يبعشلا نع رفسلا ىلا نع ةبعشانث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح و
 تلق لك تالف ذبق ووهف لئقفهض رعب باصا| ذا و لك لتقف ه دحي باصا ذا لاقف ضا رعملا ديص نع سو هيلع
 لاقهسفن ىلع كسماامناف لكأتالف هنم لكان ا و لكو ذفن تيمس و ديصلا ىلع كبلك تلسرا ا ذا لاف يبلك لسا

 « لوقيلسو هيلع هللا لصهللا لوسر تعمسيناالوأ لاق مث هيطعبال نا فلح واهتلق نم بضغف مر د ىقأم متاح

 ملوي ٍلسو هيلع هللا ىلصعللا لوس ر تعم لاقف ىطعا مث ىلععيال نا فلخ لثس متاح نب ى دع نا ثدحيأ

 ا

 ا
| 

 . متاح نب يدعنع ةف رطنب ميتنع عبق د نيزيزعلا دبع نع سبق انث لاق دوا دوبا اثث دحلاق سن ويا# اث دجإ#
 , لاقف ىوغ دقف|عصعينم و دشر دقق هلوسرو ما عطي نه لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يب لا دنع لجر دبشت لاق

 0 «هريغ ىلع ستجل و كبلكى ع يم افافلك انالف لاق ه ذخا اهيا ىرداالذخا دقابلكي لك مم دجاف ىباك لسرا تلق |



 د 1 6 نيلايطلا دوا +افإ دس ماك ,ارلا هزجلا هو

 . < لو هلع اذا لم ىبلادعرجج نيلئاو يدعو
 | ٠ ١ ىهرضحلا لئا ونب ةمتلع تعمس لاقب رح نب كامس نع ةبعش انث لاق دوا | دوب اا دح لاق سنوي خي اًدح قه
 ا « تومرضحي لاقالا هلخا الاضرا هعطقا لسو هيلع هلل ىلص يبنلا نا هيبا نع تدحي

 "1 ْث دحي ><« ىمرضملا لئا و نب ةمئلع تععم لاق برح نب كام نع ةبعش ةبعش اث دح لاق دواد وبا :انث دح هي

 ١ رمل ركذف اهرصتنن اباعا انل نا هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا لس ىقرراط نب ديوس نا
 ذه ىباتك يف: سيل رشبويا لاقوإ ها د يف لبالسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ءاو داهنا لاقفو ءاهق

 » هيبأ نع دوعسموبأ لاقو هيبا نع

 :١٠١١9 ؛ ماق ديزي نب ةلس نا لئاو نب ةم لع نم برح نب كارم نع ةلس نب دام اش دح لاق دوا دوب ياش دحلا

1 

 سو هيلع امال او ثنذح و 4
 هيي قحلا نولئسي ك دعب ءارما انياع ناك نا تيارا لاقفرصعلا دعب ب بطخيوهو ملس و هبلع هلا لص تال

 نسنلا ةيزع قيل ا ظلالاو هلو اقف ثلا هذ تكسو بضغ هلكت لسا داعا م تكسف انومنيو ْ

 ِح ثي دحلااذهىو رهاوعيطا و ملا وعمساو متامحام ميل واولماممهيلع ! !سوهيلعملل 1 ةالوسر لا

 م ه ديزي نب ةلسنا هيبانع ةمقلع نع بر نب كاس نم ةبسشنع بهو
 55 ١-22 لاق ىمرضملا لئاو نع هيبأ نع بيلكن ب مصاعانث لاق ملس نب مالس انث دح لاق دوا دوبأ ب [ن دو ||

 1 | هذال ديدي مفر كك اللا متن عالص طنا تضر هلع لل لي
 ا تك ىلع هيف عض وو ةالصلا لفا نيح اعمف راكهب دي عفر وربك عكري نا دا راالف هنبمبب هلاهث ذخاو 3

 39 ْ قر سيلا هم دق شرتفاف دهس مث ةالصلا فا نيح اعمفر اك هي دب عفر عوكرلا نم هسأر عفراظ عفر ىتحا

 4 0070 ىرستيلا ه ذخن ىلع ىرسيلا ه ديو ىنيل هذه ىلع ىنيل !هفك عضو مث لاق اهيلع دمقفا

 م ظ 15 ,يشي ةبابسلاب ىنعبا ذكها

 ما (١ نجلا خيعنع ثددخ ىرقخلاابا تسمسلاق ةرم نيوو جف ريخإ لاق ةسمات دحلاقدواهولا يآ

 3 ] هيدي مف ري وعفر ا ذاو ضفخأ ذاربكي ناك ملسو هيلعهلا ىلص ىبنلا عم ىلص هنا ىمرضحلا لثا و نع يبصحيلا

 0 ا حض وو دبي ىتح ثي دحلا ١ ذ ىف ن١ بلغت نب نابا ىل ل اقف ةبعش لاقو هراسينعو هنيب نع لي وريبكتلا دنع

 1 ه كل ذوحن ورمج لاف هبجو مصوو دبإ ىتحُشم دحلا ين اورمما كلذ ترك ذف هبجو |
 ٍ ٠١١ | هنا يلا نع ىتيب لها ضعب ىنث دح لاق لئاو نبرابجلا دبع نع ىوعسملا اث دح لاق دوا دوبا هم انث دح فه

 3 لاش نعر هنبي نع مف سو هيلع ذا ىلم ين عم لص
 5 ب يب ترا هيبا نع(١)يث اطلا لث !ونب,ر ابجلا دبع نع قاححسا ىبا نع م الس انث دح لاف دو ادوبا خان دح ا

 5 |! هموت ناس وارتقك سنجلاواريكرتكا نا لاةف لج رلخ دف ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هَل لوسزا

 2 | لاقف اريخالا نروب تدرا امو هلا لوس ايانا لجرلا لاق تامكلا لئ اغلا نم لاق ىصاظف اليصاو ةركبإ

 ىلاعت هللا همحر دمح ماماالا دنسم # ةببآ نع ><



 مع

 4 هم [ج جرب ره ونشم م” مقل ب هرتب م ب

 ثيدح #

 نع عقسالا نإ ةللاو

 يبلا
 | ي اص

3 
 بس

١ 

 ىنا

 هلع هللا اص
 . ي

 8ئلسو

5 20 ٠. 

 5-5 دل

 ع

 ل ا ا زجلا 4 دي م 3

 ذل م ينل لق لردع نب نع نع ىذا سيف نع دا نع مشا دحر وأدب عاش دحألا

 «اوضع وضع لكن اكمرانلا : نم ٠ وا دف ناك ةبقر قئعا نم ملسو هيلع

 كي وسل نيل ل كاق ستون ةاثدسللا

 اةيثلإ األاةلاقف *6 زيوس متعطتساام محلا و دع اوأرقف لس وهيلع هللا لص هللا لوسر بطخ لوقب ماع نب

 « يرلا ةوقلا ناالا يمرلا

 ظ 6 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ديبع نب ةلاضف ثيدح 94 ظ

 | ةعستواةعبسب لجن راعارتشاف به ذب ةقلعم زرخاهيف ة دالقب ىلا ملسوهيلع لم يا اضن ننس رع

 ه هنب و هنيزيمع ىتح ال لاقف لسو هيلعشاىلص ينل كلذ كذف دينا د

 كل د اا ل تلاوات

 ,ليجنالا ناكمو نيثلاروبزلا تاكمو ل اوطلا عبسلا ةاروتلا ناكم تيظعا ماسو هيلع هللا لص يبلا لاق

 » لصفملابتلضف و ةيناثملا

 .عقسالا نب ةلثاد و تيار لاق ىاشلا ديعس وبا بث دح لاق ةلاضف نب جرفلا انث دح لاقدوا د مبا 6ث حلم

 لص الف كرالاب اهكرع كرسبلا هم دق تحت فزبف نالعن هيلعو شم د دحسم يف ىلصي ةبعص هل تن ناك

 « لعفملسو هيلع ىل اسوا روكا ا 1 اع اس !نمتناو اذه مشعا كلف

 00 ب
 32 ذقو مهن اب قيكف را! توبرشب وريزنخلا مل نولك اي باتكحلا لها اهلها ضراب ينا هلال وسر اي

 0 ولك وايف اوضيطا مث اهوملاغا لاق وا ءاملاب اهوضحراف ادب اين. او دجت ل اذاف ادب اهنم متدجو ام اهوع دلاقف

 ْ « اوب رشاو لاق هبسحا و لاق

 | هللا لوسراي تلق لاق ةبلعثابا نأ ةب الق يبا نع ب ويا ىلا نع ديز نب دامح انث دحلاق د وا دوبا 6# اث دح ف

 ا ىزلاكبلكت لس راا ذا و/لكق ذخافامللامسات رك ذف للعملا كباكتلسرا اذا لاق ديصلا ذخابف ىلكل سرا ينا

 ظ : ب لكن الف هئاكذ كر دن مل ناو لكك هتاك ذ تك ر دا ناف ذخاف ملعب سيل

| 

 ا لاما لوس رىجن لاق ةبلعت ا نع ةب الق ىلا نع س وبا نعديز نبدامحانُث دح لاق دو ا دوبا دمي ا دح و

 | 0 د شع ع تدب هديس لكك يحل رجلا لكاو عابسلا نم بان ىذ لك نع ملسو هيلع

/ 
 0 ةيلعت ىلا نع ءاهمأ يبا نع ب الفيلا نع دلاخ نع |

 رب دحو



 د 9ك ىلايطلا دوا د ىلا دنسم نم عيارلا رجلا 3“

 | ظ وجي ماسو هيلع هللا لص يبنلا نع سماع نب ةبقع ثي دح ا
 5 نب يلا هم نع قالا بوي نب ىموم نع كد املا نبا انث دحلاق دوا دوباانث دحلاق سنوي # ان دحؤ
  ىناهولعجا ملسو هيلع هنا لص هللا ل 0 ميظعلا كبر مساي يسف تلزن امل لاق صاع نب ةبقع نع صاعأ

 « < دوج ىناهواعج جا. ملسو هيلع هنا ىلص ىبنلا لاق ىلعالا كب ر مسا جيس تازنالث عوك رلا

 | تاعاس ثالث لاق سماع نب ةبقع نع هببأ نع يلع ن: ىسوم نع ك رابملا نبات دج لاق دو ادوب اي اث دح
 | مقترت تح ةغزاب سملا تعلطا ذ ذا اناتوم نهفربقن وا نييف ذ ىلصت نا اناهني مس و هبلع نا ىلص هللا لوسر ناك ٠

 ظ « ب رغت.ىتح بو رغلل فيضت نوح و سملا لي ىتح ةرييظلا مئاق موقي نيحو
 . لاق ينوجلا م اعني ةيقعات لاقي خا نع تك ىلا تتح ء ماشهانث دحلاق دوادوبا خي انث دح قه
 / هاهي جت ملس .هيلع هيلع ما, لصدللا لوسر لاقف ةع ذج ىلت راصفدباعصا نييايأمصلا لس و هيلع عاى هلل لوسر منق

 .٠٠0٠ لقمع نب ةنع نع احيا نب سي نع لساني ع يشلاريرجلث د لاق دوادوب اق دحألا
 ظ « نيت ذوعملا ينعي نهنم ظعأ رب م تاي يلع لولا سو هيلع هللا لسنا لوس داق

 1 أ ارفسيفاوناك مهنا |رماع نب ةبقع/نع يلع يلا نع لجر نع ةلاضف نب جرفلاانث دح لاق دو ادوبا يبات دج

 ١ نإ لذ لوبد تضاف مكب ىلصال ل من دحا تح متم جر مدقتي لاقو فان لسي نا ءادرل

 ظ ه ناصقنلا هل و مالا ممل ناك لعفي مل نا و محل و هلف ةالصلا مهب مئافاموق ما نملوقي سو هيلع
 7 أ ليقلاق م ملا يبا نع ةمقلع نب بمك نع طيشن نب ميهاربا نع ك رابملانب ؛ااث دح لاق دوا دوبا هان دح

5-2 
. 

 أ
| 

 أ

| 
 ا

 د ملسو هيلع هللا لصىبلا نع صاع سب عع ثا لح 9

 < لابس

 0 لص ال وسر تعمس ينادل لاقف لاق نولعفي و رما نوبرشيالا ريجانل نارماع نبال
 ءانرتسا وي ا

 0 ةبقع نعى ر الا ديز نب هللا دبع نع السبا نع رينك يلانب ىبحي نع ماشهانث حلاق دوا دوبا يي اث دحل
 ,ةنجلا دحاولا مهسلاب ةثالثلا لخ ديل لج وزع هللا نا لوقي لس و هيلع هللا لم يبل تسلا يخلو اع نبا

 هب هب دمنا و هب ىرلا وكيلا هتسنصي بستن هفاصأ

 + قرزالا ديز نب هللا دبع نع مالس يبا نعرغك ىلإ ني ىبه نص ماشهان دج لالدول هر
 1 هولا اك واو وزنا نمىلا حلاو هرت ناواوبك راواومرالسو هيلع يع نال ويلا لا لةراع نب ةبع

  ىمرلا كرت نمو قمل نم نيناف هتأ رما هتبع المو | هسرف هبي دات و !بسوقب لجرل ! يمرلالا لطاب لجل
 هلع ى ذل رفك دقق هلعامدمبا

 ١ ١ .ريأ | تاضوت لاق رماع نب ةبقع نع بشوح نب رهش نع قا رخنبداي زنع ةلسنب دامحانثدحلاق دوا دوبا يجي انث دح ل
 : الص لص مث ءوضول ١ نسح اف ًاضوت نم لوقي هتممسف بطخي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر و دجحسملا تلخ دف
 ا هب هما هت دلو مويك لاك اهيضقي ىتحابلقعي وارظنم ةبوتكم



 34 ين امام واهلا يكد ا : نجلا دك 08م ع د

 تمكا دق هلا نازي زعل دبعنب رمت اقف لاق ددسلاباوب ا مل خم جفتالو تامنممان ر 500 , ذلا باشا ىن دلا

 | تح ىس آر نهد اإل يأ و مرجال هلا ىنخ نأ الا ددسلا تاربأ ل تف م كلملا دع تن ةمحأن ةمنملا

 ه نع ىتح ىدلج ىلي ىذلا يبوث لغا الو تعشي

 هعو نأ ىلص يبنلا نع ناب وث نع دعجلا ىلا نب ملاس نع شمحالا 4 -- دوبا وي ان دح شي

 م ل ولا وا وصخ نأ واو مهقتسا لاق ا و

 ا

 1 ا ا

 ىما م 5

-_ 

 | ناب وث نع ةشبك يب أ نع ةبطع نب ناسح نع تبل نب 0 ذولا 2 كر للا ذه

 « ملس و هيلع هللا لص يبنلا ن

 ران نبأ وءالس نب ريه ز نع يفاكلا ديبع نب هللا ديبع نع شايع نب ليعامسا ان دح لاق دوا دوب ا * اك اش لل

 اورو« ملأ دب نإ دوس لكل سو هب هلا ىلص يبنلا نع نابوث نعريبج نب نما دبع. ن

 «ملس و هيلع هللا لص يبنلانع كلانيف وعو , نابوث نع هببا نعريفت مورس تاتو 10 عتيل دلال ذه

3 

 مس وحس مصسصس بعام نم معا -
1 

 ا هيام

5 

 3 اي هنم ها ىضر ىصشالا كلامنب فوع ثي داح لإ
 تت

 - اه اسم سس ام اسما ب سس يصمم يمل ب مس

0 
 | دا عمانكل اق ىعجتالا كلام نرب فوع نع جملا يبا نع ة داتق نعماهانث دح لاق دوا دوب ادي انث دح 6|

 م نيب سيلا ذاف ليللا ضعب تببتنا مث هتلحا رعا رذانم لك شرتفا و هيلع هللا لص د

 امير له | تلقف نيئاق سيف نب هللا دبعو لبج نيذاعب الا | ذاف تقلطت اف دحا لس و هيلعّما لصف ا لوسر
 سو هيلع نا لص هلال وسر انااف ىحرلا رب ره لثم !ذافاتوص عمسا انا وال الاقف ٍلسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر

 ةعافشلا ترتخاف ةعافشلا نيب و ةنجلا ىتما فصن لخ دانا نيب ىنريف:لج وزع هللا بر نم تا نتا هنا لاق
 ىتعافش لهانم متنا ملسو هيلع ملا لص هللا لوسر لاقف كتتع افش لهانم اننامجامل ةبعصلا و هللا ك دشنانلةف
 هيلع اوبصا الف ىتعافش لها نم تنال وقيف كتعافش لها نم ىناعجاهللا لوس راب لوقيف'ئجي لجرلا لعجو
 ئ هاب نأ كر شيال تام نمل ىتعانش نأ ك دبشا يا مهللا لسوهيلع هللا لص هلل لوسر لاق

 نب فوع نع ٍديبع نب بببح نع م ىم يبا نب ركب ىبانع ةلاضف نب جرفلا ان دح لاق دوا دوبا 6# اث دح 9 | و

 هيلع لص مهللالوقي هتمجمف راصن الا نم لج ر ةزانج ىلع ىلص ملسو هيلعهملا لص هللا وسر ت دبش لاق كلام
 ّضيالا وتلا قنباواياطخلاو بون ذلا نم هقنو دربو جن هاب هلسغاو هنع فعاو هف اعو هجحراو هلرفغاو
 با ذعوربقلا با ذعوربقلا ةنثفهقو هلها نماريخ الهاو ةياد ايجابا د ةزاتب كرا ا

 ءآع د نم تعم“ النير اصن الا ناكم نوك ١ن | ىنمت !اذ او نطوملا كل ذ ىف ىنني أر دقلف فوع لااقرانلا

 | 107 قا ناربج نم كعب بيع نع تيدحل ا اذع يورباو هد لسو هلع ف لم هللا لوسوإ
 نع دشار نب ةمصغ ىنُث دم لاق ةل اضف نب جرفلا نع دو اد يبا نعرمخ ا عضوم ين ثي دحلااذه تيأروا

 « فوع نع دببع نب بببح |



 دي | سرس دي 4 كلل ورا” يبا دعت تلا

 يع دل لال لع تاع هلام
0 

 هلق ةدحا“* "انا ال قامت دع دانا ا 0

 ءانغ هنكك وال لاق ةلق نم ليق لاق مهتعصف ىلا موقلا ىعا دت 1م ممالا ميلع ىعا دت نا كشوب لاق سو هيلع

 لاق وأ بوما ته ١ رك واين دلا بحب ودع كاف نماتعرلا عرف ر ميدلت ينزل لق ا
 ملسو هيلع نا لص يلا نعناب ون نع ءامسا ف نع هللادبعيبا قوز ص نع ةلابغف نبانعردحلا ١ دهيورو سنوي

 هيو ت ءاج لاق (١)ناب وُث نع «|سا يبا نع 4 ل نع يس

 0 برضي لو هيلع هللا لص يبنلا لءجل ماذحن ميتاوخ بهذ نم فاه دي يفو ملسو هيلع هل مينلاىلا ةريبه تنب

 6  ةلسلساهةنعن ,ممتذخادقو هعمإلاو ٌةماَف ىلع 0 0 ص يبنلا لخ دف نايوث لاق اهيلا وك كشتةمطاف تلافاه دي

 ح. ||ذا كرسي طا يلو هيلع ا لص ىبلا لاق لسا دينو نسوي ىل ده ذه حلاتفدشهلا ١

 "|| ةعسناهيترتشافاهتعابف ةلسلسلاىلا ةمطاق ت دمعف دعقي ملو جرفت ران نم ةلسلس اه دب يف دم تن ةمطاف سانلا لوقي
 5 اا لكس 0م أو 0 55 5 ' 1 7

 8 د6 هنع نب ١ ىضر نابوث ثي د احا ةبقب

 هد. ١ | هللا لص ىبنلا نا ناب وُث نع ءامما يبا نع ةب الق ىبا نع بويا نع دب ز نب ا

 فيسلا عضوا ذاو نو الا و دبعب ىتحو نيكرشملاب ىتم | نم لئابق قحت 'ىتح ةعاسلا موقتال لاق ملسو هبلع :

 + ةمايلا موي ىلا مهنع عقرب ل ىتنا يف |

 ا اا

 دنا
 1 دنا ىلص ىبنلا ىلوم نابوث نع ىسبعلا ىح ىلا ديبع نب

 ؟ه.عأ ا تب ارلاق نابوث نعائربملا ةبيش يبا نع جلب ىلا رع يدوجلا يبا نع اةبعشانت دح لاق هّوأ دوبا)# انث دخول
 ظ تمد /ٌطفاف "اق مس و هيلع نا لص نال وسر

 ؟؟5/ ةب واعمنب ديزي نب نمح لا دبع نع سيق نب دم ىنث دح لاق ذ ىبا نباانث دح لاق دوا دوبا مي انث دح 2
 تاقف نابوث لاق ةنجلاب هل لفكتا وا لقا دعا لكحل رم ملس و هيلع َّك ص ىينالإق لاق لاق ناين دء

 «بهلو اك ىتح لزغيف هطوس عق وار نابوث ناكف لاق ايش اتيشا دحا لاستال ل |اف ها لوسر ايلا

 «55 1١ ثعب زي زمْلا دبع نبا نا ىمخنا ملاس نب سابع نع رجامملا نب دمج هيي

 ضوحلا يف نابوث ثي دحب كبهفاشا كيلا تشعب يفا ل اقف هيلع م دف ىتح ديربلا ىلإ 6 4 مالس ىبا ىلا

 نبأ ندع نم ىضوح نا لوقي ملسو هيلع هلل 0ع كنعل
 هلم برش نه ندللا 6 نم اضايب دشا لف وا لسعلا ن 0 ىلحا هكوأم: ءامسلا موج د دع لثم هبا 1 18 املا ناغغ ىلا

 ْ سأو رااديعشلا م لاذ مث نم ثا لوسراي لاقف رمع ماَقف ىّمأ ءارقف قي 00 >| 5 3 وأ ١ ذبأ آ5 دعب 15 1 77

 0 مسلللا

 1١ نأ ناييو) َّن هن لوح 15 ا نا 1 552 |] لح نا مالسيلا نت دب ز نع دنا ىف 1 ) 1( كنا تن ةنجلاةف رخع



 هيا“

5184 

 |تابوث نع ٠ |مسا يبا نع ةب الق يبا نعمصاع نع ديزوبا تب اثو ةبعش اثث دح لاق دوا دوبا * انث دح وك 056

 |ةاقر دلام مأ [::رع سلح نبا ن ا يو ل

 | دلل تاق لا عرب لج زعل نا لاق لسو هيلع ٠ قا ىلع يبل يبن ١ نع ءا در دل ا يبا نع |

 ل ا ءزجلا كلش

 بلا تعم لاق "ا در دا ىلا نع يئطلاةبيح ىلا نع احنا يبا نع ةبمشا دح لاق دوا دوبايب ا دح له

 | م عبشيام دعب يي دهي ىذا لثم توملا دنع قتعي وا ىتادصتي يذلا لثم لوقي ملسو هيلع نا لص

 أ تعم“لاق ها دز دلا يلا نع 0 ءاطع نع ةبعشات دحر دوادوبإ 4ث دح ف ||

 00000 لع ظفاخل تئشزاف ةنجلا با وبا طس وا | 7 لوقي ٍلسو هيلع هلا ىل االول

 ( لوقيم اصاب نا وكد تعمس لاق عيف د نب ريزعلا دبع نع مالسانث لاقزي زملادبعانث دحلاق دوا هوبا دي انث دح و | 4

 هين ربخا اب كربخ ١ لاق قلظنم لاق ناف فلعنق قاظنموا ىعرنف ميقما لاق «ا دو دلا يفاب لزن ١ دا كيلا اك

 , ىلصن 6 ن ولصي ةرخالاو ادم ا رسألا لهل يشد هه ل وشراب تلك لضو ةيلع نا لم لا لؤَسَو

 | كفا دا رد كربخا آلا لاتف قادصتامان دنع" سل و نوق دصِح و م دنا ن وذي و ذهاجن اين و دعاجيو

 نيل الث و ان الث هحيست وني الث واعب را ةالص لك[رب 3يفهللاربكل كقبس نم تقملو ك دعب ءاج نم ككر دي

 0 قلل ل لاك الا دل هانم كقملت ١و كل قنس نم تقل فلآ ذ تامف نا كناف نال ونالت ءدسحت 7

 ءا در دلا يبا ىلا اصتخا نيلج ر نا بيبح يبا نب ديزي. نع سن ذ يبا نب اانث دح لاقدوا دوبا دي اث دح إلي

 | ضرأ يف تنك اذا لوقي ملسو هيلع رع م ١ ىلص نا لوسر تعم“ يا ١ در دلاوبا ل اف ضرالا نمربش يف

 * اثنا قاف 51 نلاوبأ حر اهل حرعاف ضرارإت يانا ح ناي رامبل

 * هقزرو هعبصم و هرثاو

 ٠ ا ل اخ كو كاملا

 ظ 00 فوتو نم و طاريقهلف ةزانج ىلع ا نا نابوث نع

 | ىقوم نابونل لبق لاق دعجل 2 يبا نب لاس تعم“ لاق ة يع نب و رمت نع ةبعش انث دحل اق دوا دوبا 6 انث دح

 0 ا

 ظ ه ةئيطخ اهب هنع طحو ةجر د اهب لج وزع هلا هعفر الا ة دج دجحي لاسم نمام لوقي ملس و هيلع هللا لص

 ارك ذو (١!يبحرلا ءاهسا ابارك ذ ولاق ةبالق يبا نع بويا نع ديز نب دامج انُث دح لاق دوادوبا 6 انث دح وه

 1801 هتف راتب هزاع لع لجرلا ها راني دزنات لا لضفا لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نا نابوث

 )١( يللا هقناو سوا نب دا دشو نابوث نع كوري تشم دلا» هامسا وبأ ىبح رث لادن رم نب و رمخ وه  1١هصالخ |

 لا نا فلا



 ل 6# ىبل ايطلا دوا د ىبا دنسم نم عبارلا ءرجلا 36

 ْ 0 'ظ ءلس و هيلع هللا ب صويبنلا ن نع عفا ريفا ن ا

 هبال اع هنأ ىلص هللا لوسر نا عفار ىلا نع ناو امل ا ويانأ دح

 0 ل لادا ا ١ فار يب ال ل امفادع دصلا ىلع م وز ىب نم الجر بي لخو

 فاو انل لحث ال ةسق دصلا نا لاف هل اسف لسو هيلع هل ا ىلص يبا ىلا قلطن اف هلئس اف ملسو هيلع هللا ل

 » مهسفلا يىرم موقلا ىلوم

 | يجي هنع ن١ ىضر ينقثلا ديوس نب دب رشلادنسم ظ

 دف نا هيبا نع ديرشلا نب ورمت نع ينئ اطلا ىلعي نب نمحرل ١ دبع نب هللا دبعانث دح لاق دو ؛دوبا خه انث دحولا
 سد نقار تول نق نق نقل

 0( نب ميهاربا نع ثي دحلا اذه نايفس ىورو ه هبقس قحاراجلا لاق لس هيلعهللا لص يبلا

 اه ا رقي اس و هيلعّنا ىلص هللا لوس د نم
 96 هنع ىلاعت هللا ىض ر هادر دلا يبا دنسم غي ظ

 ام ةولط يلا نينادعم نع ث دحي دعجلا يبا نب ملاس تعم لاق ةداتق نع ةبعشانت دح لاق دوا دوبا 6 انل دح

 أ لوسر ايلبق ةليل يف نارقلا ثلث ارقي نا < دحارجتيلا لاق ملسو هيلع لا لص ينلا نا ءا در دلا ىلا نعا

 هدحا ناوهلقا'و رقالاق كلذ قيطي نهو'

 هاله تباعا ةررذلا لا نع لجر نع ةاط را نب ىدعل خا نبأ نع هيبا نع دعسأ3 دح لاق دوا دوبا وجانل دح و |

 | م نواضملا ةمئالا ؟كيلع فاخاام فوخا نا لاق سو هيلع هللا لص ىنلا

 ا 0 0 ا

 ) -0-0-- !بملاهار , ةحلاصلااب 00 أ لصدتلا 0

 أ هال | ىبا نع هيبا نعش دحيريبج نب نمح رلا دبع تعم“ لاق ريم نب دب رينعةمشساتدحل اة دوادورا وو

 هذهبحاص لعل لاقف بخ لاقوا اطاطسفب اب ىلع(') )احم َه ارا ا ريلس كلغ ا لص نا لوس ر نا* ءادرددلا

 | هه هل ليالوهو هقرتسي فيك و هل لحيالوهو هثروي فيك هربق هعم لخ دت ةنعل هنعلا نا تم دقلاب مل
 ةال4 | | ؟ادررلايلا نع تادحي ءاطع تعملاق ةزرب يبا نب مساقلا ىنريخا لاق ةبعشاتدح لاق دوادوبا ات دح 4

 ظ ه قاخ نسح نم لغثا'ىش ةمايقلا موي نازيملا يف مضويال ملسوهيلع هللا ىلص نال وسر لاقلاق

 474 | هللا لوس لاق لاق ٠١ در دلا يلا نع يرصعلا ديلخ نع ةدانق نع ماشهانث دمح لاق دوا دوبا 6 انث دحإ

 | نيلقنلاالاارلك قئالخلا نامعب ناي داني ناككماهبنمب لج وزع هللا ثعبالا طق سمشلا تعلطام إس و هيلع هل ص

 قثالخلاناممسي نايدانب ناكلما منجي لجو زعهللا ثعبال طق سم تنا ام وافلتاكسمطعا وافلخ قفنمل لج مهللا |

 ه ىماورتت 5 ]مريخ نك , لقام نولعتلاولا ||

 )١( ؟هيف ناثي دحلا لخا دن هلعل و لصالا ىف ضاس ١ د الولا ةبرق يا (؟) 5 ١١

 الي هنع ىل اعت هللا ىشز *ا در را ىبا ذنسم غي
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 ع

 ب دوم 0

 ق6 هنعهللا يضر مفار يبا نع كما امو د

 ريتال ةواد نادتس نم عارلاو را د 18

 [رنك لاق مدح 1 نبةي ابع نعّو و رسم نب ديعس نع هدا ءةراخ دح لاق اق دوأد وبا اش دح دع

 | مدلا رهنا امملس و هيلع هللا ىلإ الر لاف عقلا مي ذنفاىدم انعم سيل وا دغو دعلا اوقال انا ا

 أ لإق . ةشملا ىدف رفظلا امأو مظعف نسلا اما كلذ نع كربخاسو رفظلاو نسلاالخام لكف هيلع, 9

 «١ ثيدحلا دايجنم هقاووهو د واد وباللاق م هنمنسح!بابلا ! ذهىناثيدحاي دلايفن و ريام 000 دواد "1

 اا ل ل را لاك راب نير ربع دل نب دامكت دع لاف د ران ا ان
 ْ ير هيا تلق ةبعش لاق اق لقملا نعىبهن لس و هيلع هللاىل [ص هللا لوسر نا جدخ نناعر ىدلساب

 غفلاو هذلابضراالا ا ركباس ابر وعبرلا وثلثلا هرك ثيدحلااذه مهاربا عم مس مكحلا لاق ةبعش لاق عبرلا 6 د

0 
1 
1 
1 

 أ تالا نع ظراق نب هللا دبع نب ييها ربا نعريثك يبا نب ىبحي نع ء ماشهاث دم لاق دوا دوبا 0 اي

 هث بخ بلكلا نو ثيبخ ماجحلا بسك لاف ملس وهيلع هللا لص يبلا نا يدخ نب عفار نع دي ذم نب 1
 أ لو ىردخلا ديعس يبا نع ث دحي (؟)ىرتفنلا ابا عمس لاق ةرهنب و رمسنع ةبعشات 0 اى

 0000 1017 تل سو كحل لسولا لوسراحأ رق خم و فرص هللا ذل يالا ءذج تلو |

 أ تب ذك لاقف ةني دملا ىلع اريما ناك و مكحلا نب ناو تي دلع تف 3 دخل ديعسوبا لاق هب تملا دعب ه هال
 و.

ٍ 

 | + ٍفدص عفار لاقف كث دل ءاشول اذهاما تلقف جي دخ نب 3

 | | لسو هيلعهل ا ىلص يبنلا نا م دخ نب عف دار ع هرستم نب كلملا دبع. نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا ةءانث دح 3“ هةر

 0 دهاج نعروصنم نع نأيفس ثب دحلاا ذه ىور وة اهركيال و ءاخا !منيلف ضرا هل تناك نم لاق

 | م جب دح نب عفاد ن 'رع رب
1 

 0 ا ل فل ا انث دح ٠#
 ا 1 .

00 5 | 

 ظ 3 هنع ىلاعت هلل اىضر ىف وإ ىلا نع دنساامو 6

 | ىفوا يبا نب ها ديبع نع دبع نب مصاع نع ىرونلا نايفسانث دحلاف دوادوباانث دح لاق سنوي 4 انث دحؤ# هاب

 ظ « ةالصلاب ةملطاف هما هل دلو نيج نسحلا نذايف نذا ملسو هيلع ها ىلص يبنلا تيأر لاق هيبا نع

 ظ
 هيلع تاىلص ىبنلا نا راسب نب ءاطع نع م طسا ع 9 ا * انث دح ىلا

 ناف هطعافل اه ارامخ المح الا دجاال لاف هةيضقي نا مفارابا ىماف هاض اقتي هاثاف اركب لج نم فلستسا سوو

 | نيهاطع نع لسا نب ديز نع كلام نع يبنعقلا ثي دحلاا ذه ىو روه 'اضق مهنسحا سانلا ريخ لاق وا كريخ
/ 

 قوركسفلا كإطا[ز ىاريف,نيدبمسوح ةصالخلا يف () 1 ةعرازملا نم م عون ةرباخلا وه ريخلا«1) ا

 هللا أفع يناعنلا نسحلا ١؟نيطبلا سم و ةيم نب و رم هنع ىور ليلج يعبات



 د 6# ىمل ابطلا دو د يبا دنسم نم عبارلا ءزملا

 هههأ | نمرلسو هبلع هلل لص يبنلا لاقلاقدلاخ نيدي ز نع لسانب دي ز نعدمنب ره زانث دح لاق دوا دونا ا دحإل ١

 نب دي ز نع دعس نب ماشه نعممأعوبا هيو ريثيدحلا اذه ووهلرفغ اهيفدسيجل و, نيتمكر ىلص مث ءوضولا نسحا ا
 «دلاخ نب ديز نعراسي نب ءاطع نع ملسا ||

 دا هيا نع ديعس نبرشب نع ةلس يبا نع ريغك ىلا نب ىبحي نع دادش نب برحاشت دح لاق دو ا دوبا < انث دح 9 |

 ممم تل
 » ازغ دف ريخي هله ا يف

 ةراللاا نع نا دبع نب نا ديبع نع ن اسيك نب ملاص نع ةلس يب | نيزيزملا بع انث دح لاق دوا دوبا ي انث دح 8 | ]

 ىرخاةرمدوادوبا لاق و ه5 الصلا ىلاوع دي هناف كيدلا اوبستالملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاخ دل نب ديذ |[

 ىدنع تبثا اذهو هيبانع ة داتق يب نب هللا دبع نع ملاص نعزيزتلا ديع نع | |

 ل. شتشتلْْات76797ت7ب7010792ت777ت9777770727070792_ ب2 007 م حجج

 0 د 5 ماإ 1 5 1
 2 همرأ نابحنب ىبحي نب.دممنع ديعسنب يبي نع دمع نب ريهز انثدحل اق دوا دوبا انل دح لاف سنوي د انث دح 8 |

 8 ه (١)رثك ال ورث يف مطقال لوفي ملسو هيلع هلل لص بلا عمم مي دخنب عفار نعذابح نب عسا ودمع نع ||
 ا نع ديبل نب دوم نع ة داتق نب رم نب مصاع نع قاما نب دم نع ةبعش اث دح لاق دوا دوب | خم انث دحوإب ا

 رجالل مظعا هاذ ميصلا ةالصباو رفسالاق سس و ةيلعّها لصىبنلانا جي ذخ نب عقاذ 1

 ه1 مس و هيلع هلل !ىلص يبنلا نامي دخ نب مفار نع ءاطع نع ق احا يبا نع كيرش انث دحلاق د واد وبا دي انث دلح# ْ

  هلقفت داو 'ىش عرزلا نمل سيلف مهن ذاريغب موق ضرا يف ع دز نم لاق ||
 «.11| | ندب عفار نغ جي دخ نجس عف ار نب ندحرلا دبع نب ري رهزع ميهارباوبا ا دح لاق دوادوبا جمان دح وِ |

 4 1 : 5 , 4 عب هللا ماو ظ « مهلبن عقاومموقلاىري ىتح يصلا الصبر فسال البل ملسو هيلع هللا ىلص ىف لوسر لاقلاق مم دخ ||
 هك م م يبد

 لوسر وزَغ ضب ىف ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر عم رس 3 مف ظ هللا هل لاف هاو ّغ ضعب ىف ملسو هيلع ا لص هال وسر هباصا هنا مي دخنب مقار نعي دج : 3 : ً 8 : :

 «لمفت يش نأ ةديلا موب كلذشأو (0) ةبطقلا تك رئاو موسلا تعرت تش ىأ تاو طاع
 هي ب ا علا

 | لاق مفار ه دج نع جم دخ نب عفا رنب .ةعافر نب ةبابع نع ىروثلا قورسم نب ديعس انث لاقو هفرعي ةع دب. ||
 لال وسر مهيلا هتنافامغ والبا انيصافموقلا عاجدقو ةماهتنم ةفيلحلاى ذب ملسو هيلع هللا لبص ىلا لوسر عمانك. ظ 0 تا 20 ٌْ

 لدمف مهني مسقم تئقكافرو دقلاب ملسو هيلع هللا لص قاولوس رىمافر و دقلا تبصن دق و لس و هيلعهقاىلص

 لاقف هسبخل مهسب لجر هامرف ةريسإ ليخالا موقلا ف سيلو موقلالبا _ :رمريعب دنف لاقربعبب منغلانم ارشع

 ٠ ١ذكه هب اومتضاف هنم جبلغاف شحولادباواك دبا والبالا ه ذل نا لاس و هيلع هلل ىلص هلال وسر

 ظ

| 

١ 

 ممجم ١؟ سلا لصن ةبطقلا (؟) ممجم ١١ نوكسف رسكب و لغلارامج نيت وه (1)
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 طلاد واد يبا 56 نم عبار | ء را | د اع

 ١ ' ع داو وك اق دو ب

 انك ةارخاو ا دي اريبك ربكا نا لاق وربك ةالصلا لخ دامل لسو هيلع هللا لص ىبنلا نا هييا نع معطم

 ه. هزم و هثفن و هختأ نم ميجرلا ناطبشلا نم هللب ذوعا اثالث اهلق البصا و ةركب هللا نامعسس و ثالث املاق

 ا ا قا ا يبا نع ةبعش انث دحلاق دوا دوبا 6 انث دح

 اثالث ى سار لع ضيافالا اما ملسو هيلع هللا اصنا ل وس رلاقف لسوهيلع ىلا لص يبنلادنع ةبانجلا لغ 1001

 هلا لوس راي تلق لا معطم نب ريبج ن نع لجر نع لاس نب ناعنلا نع ةبعش انل دح لاق دوادوبا 3ع ان دح ع

 هسأرب يلا ىغدا و ل اق رحج يف متنك ولو كروجا تيتا رمت كر وكاس قوزع انو طرأ

 م نيقفانم يناوصا يف نا يق لاف

 ةناكر نبدي زينب ةحلم نب دم نع نمحرلا دبع نب نيصح نعضوحالاوبا انُث دح لاق دوا دوبا .ج انث دح 2

 يف ةئام لاق وا ةالص فلا نمريخا ذه ي دجم يف ة الص سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق معطم نب ريبج نع

 5 «مارحلا ليوتسملا الا ةريغ

 نمرلادبع نع فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع ىرهزلا نع ب ذ يبا نبا انث دح لاق دوا دوبا * انث دج 9

 ليقف ممريغ نم نيلجرلا ةوق الثم ىشرقلل ماس و هيلعهما ىلص نا لوسر لاف لاق معطم نب ريبج نع ىهزالا نبا
 يلا ليجالاف كازو يحول عال شم 5

 يي دنع ىلاعت لآ ىضر دل اخ نب دي ز ع تل امو ىخ

 ديز نع ةبتع نب نا دبعنب نا دبع نعي مهزلا نعةغمزاث دح لآ درا دات دج لاقل 4 اث دح

 تَد داعناف اه رالف تداع نافاهرإ ملف همك دارس و هيلع ل 90 للص هل 1 لاوشر:#ل ااقل |[ قل دلاخ نبا

 « رعش ريفضب ول وألف ةعبارلا ث داع نافاه راهي

 ناصخ ءاح لاق رإا> نب انناز نع 3 دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع ةعمز اتت دحلاق دواد مبا دب 4 اننانح 8

 همصخ ماف لج و زغ هللا بائكباننيب تيضقام 4 هنا لاو سارلاب الا ف ملسو هيلع هلا لض هلل ل وسر ىلا

 نا هللا لو راي لاقف هل ن ذاف ماكاف ىل نذلا ولا بانكيايب ضقاف ثا لوس لجا لاَمذ هنم هقفاوهو

 تلأأ الف م داخ و ةاش ةئامب هنم تي دتفاف مجرلا ىنب ىلعن ات ربخاف هت اود اكلات هنا اذه ىلع افيسع ن ناك ىنبا

 هيلع لم هللا لوسرلاقف مجرلاا ذه ةأرما ىلع ناو ماع بيرغت و ةثام دل ىثبا ىلع نا ين وربخا ملعاا له

 كنب ! ىلع و كيلع نا دو درماوف م داخلا و ةاش ةئاملاما نا باتكب مكنيب نيضفال هديب دمم سفن يزلاو لس و

 | ليج رف افرتع افامل اسفاييلعادقفا رنج راف تيخرتما نافاذيهت أملا نط :نيبنااي دغاؤ ماع بب رفت و ةلام داج

 هلال وس ر عم لصن انك لاق دلاخن ,؛دي ز نع ةم *وتلاىلو ! وءلاص نعيم دىلان انت دح لاق دو ادوب ' 6 13 دح 3

 « ارعقاو وهم انأر لبنااب انيم ,ولف قوسلا ىفان مث بر هللا سو و هلع هللا | اب



1 
 هسا

 ص دي زجلا ف

 ظ ريف ةاق لعابكيطمنس تلاقافيقث نا ثي دحلااذه

 ااا وا كوم كاك يسرا دس )اقلك قا م

 «ةالصلا مهب - فخافام وق تما ذا هللا هيلع نا لص ٌّنا ل وس رييلا دبعام ن1 كان عاملا ايل نوت
2 

2 

0 1 

 :. ذنبا , كلامزب هاندا ةفيصخ نإ دب زي نعرشءموبا انث دحلاق دوا دوبأ جاتدحو

 8 اي لا ا للا ضف  دحاى دا لاقرلااوبمتتعما لكي ىنلانا (١)هيبانع ىراصنال
 »؟ ا 7 0

 1 ويكمل يالا جا تبل فمش

 ا 1 50 ١
 ب | * معطع نب ريبج نب مف ان نع فلاجزمبا قب هلبا ليع نيوز نع هةعيصح نيديزي

 ؟ |[ 2 ل _ ل -_-_-_-
 >4 | 5 هو ع 595 ا ِ هنعهلا ص احم 0 د داك

 ١ | هييانع معطمنب ريبج نب + عفا نءارط لف نع ةلس نب دامح انث لاق دوا دوبا انت دح لاق سنوي و انث دح ع

 | « ةمحللا| يبن و هب وتلا ين ورشاحلا و دما و دمجم انا لوقي ملسو هل هفأ ىلبح ىبنلا تعم“ لاق

 ٠س | نب ريبج نع يبا نع ينوخا ضعب ىنث دح لاق ميهاربا نب دعس نع ةبعش انث دحلاق دوا دوبا 46 انث دح ب

 لس و هيلع هللا لص هللا لوشر و دججملا تادف" لاك هنت زملاء ١دف يف هني دملا تيتا لاق لع

 | * ن .ايزقلا و القاف لق فخ افاكفر طا خ41 يفطو هارت لعب

 4 هلعا الو دوا دوبا لاق معطم نب ريبج نب دم نع هببا نع دعس نب مي هاربا اث دح لاق دوا دوبا ةفصاسال

 /(؟)لسو هبلع لا لص تل :لاؤتسوو اها ل اقتفاهل هتركذ 'َي : يف! سو هبلع هلل اى اك ىنلات تا ة رسانابةمبا نعال

 | نب دعس ن عاش هملا] ذه يىوردقكو#» 1 ل لافيكال ا مق تئج نا 7

| 
 ظ ه كش يغب مهاربا

 اي ا اس 4 طريلاعبلا لها لوس را عن ا ةنجلط |

 نحن الور اصنالا نم لجر لاقف ضرالايف نمرايخ مث باونن ةعطقوا ا 7 يلع

 ْ 55 متنا الا ؛ تكسف هللا لوسرا نميز نو كهف لكلي

 || تعم لاق هينا لع عفطم نيرايج نبادنعا نع ىرع را نه نشل نب اقللاق هاه لاف ذا وب ا«قارزلل
4« 

 ىناوطلا كر ملا ىف تامل يشن نا ىلص ىبنلا

 | مطم نب ريبج فت عفان نا ىلسلا بهك نب هللا دبع نب ور نع ى دم تل

 ي ذهرتلا لئاهث ١؟ مطم نب ريبح نب دمحم د 00 دا نب نامَع نع هاربخا ١ 2 | 2
0- 

5 ||| 

 آيا تيأرأ تلاقف ىماباه رماف 'ىشيف هتلكف سو هيلع نا ىلص نا لوسر تنا ةأرمانا ىذ.رتلاعماجيف و ا؟)

1 
 هنع هللاافع نامنلا نسحلا 1؟ ركبابا ١ قاف دجت 1نال |اق ك دجا 1نادللا ل وس



 ١ صاعلا يبا نب نامْثع نع نسحلا نع درمح نع ةحلس نب دامح انث دح لاق دوا دوباانث دح لاق سنوي 6 انث دح “ | 1 ؟ قير

 ه 6 الوم ىلع سي ا رفالاق لسو هيلع للص هلال وسر
 اسي نب لقعم نع ةرق نب ةيوأعم نع ىم و درفلا ىلعم نع ن ايلس نب رفعج ان دحلاق د وا دوبا ا انث دح و

 ا جر لق ةفلعلا ل لاق ٍلسو هلع دا ]ع د كا نا

 | 00 اا لاق دوا دوبا ني اث دح ع |:

 | 1ج حلطتتي نيم ىلع فلح نم لوقي ملسو هيلع تا لص هللا وسر تممس اقف ض رأ يف هبلامصتخا نيج نا
 « نابضغ هيلعوه و لج وزع هللا تل هيخا لام.

 عمان فروع 5 ديال فواد مانع

 6-1 | نع ملس و هيلع هللا ىلص

 00000 ل بي يا

 ىلا ل وسر ىجمن لاق راسينب

 يي هنع ىلاعت هنا هللا ىضر هنأ دبع نب هب دنج نع 'ساامو وي

10000 0 مع ب ك دوسالا نع ةبعش اثلاقدوادوب!اثدحلاق سوي ع انندح ع
 مالسلا هيلع 0

 | لإلاو ىعشلاو لج وزع الزان لع اطبا دق الا هبحاص ىرا ام ةأرما تلاقف ذ لس و هيلع نا ىلص يبنلا ىلع

 م ىلف امو كبر كع دو ام ىمح اذا

 أ موب 0 ب يقيل اتج جر درسإلا نع ةيعشأت دح لاتدوا دوباهكي انل دح وه

مل نمو يرخا اهناكم دعلف ةال ملا لبق نم جيذ نم لاف ع
 هب هللا ساب ع ذيلف خذ نكي 

 ١| ةالصلاىلالسو هيلع ,! لص أ دعم لجاوج درا 0 ا

 ٌ « تقلامسلا ليبس ىفو ٠ تيمد عبصاالا تا نم لاقف تيم دق هعبصا ( ١/]ت زئعف
 ا

 | للاةم ذيف وف عصلا لبص نملوقي لجباابدنج م ىزي ريص نب سنان عةبعشانل دح لاق دوا دوبا يات دح  9ع ١  1ه0 .٠ . 2 .٠ 3

 1 . 315 7 تع 0 ء١أ م م 90 ..

 | ال | نع لضفلا نيرشي شي دملا ذه ىورو هدانا بجو ىلع ذا هيك هلم قارقخا نمو لجوزع
١ 

١ 
00 .| 2 . 

| 
» 

 مس و هفقظع نب ىلص ىبنلا نع ب دنج نع 6 راس نبأ نع

 6# هنع نا ىضر صاعلا يب ! نب ناثع نع دنسا امو

 اينو اح نيح هيلعا وط رتشافمولقل ى ران وكيل دجحمملا ىف ةبقيف مهل | لس وهيلع نا ىلص ها لوسر نا

 ديزي نسسملا د تمعم+ةلاضف نبا لآق دوا دوبا لاق ه عوك ر هيف ن سبل ني د ينريخ الو (؟)اوبحيال واورشعيالو
| 

| 308 
 هادي عمار وبس نيب يسير يثاو ةزئملاب هنعط ان الفو لدع هنعزنع سومأقلا يف

)١ ١) 

 ):( /اورشعتالزا هل لاقفا وبحيال وا ورشحيال و اورشءيال نا اوطرتشا فيقث ثب دح ىفور ايلا عمجم ىف

 |هببكر لعب دي عضينالبقو * مكارلا مايق موفينا ةيبحتلا لصا ب عوكر هيف سبا ني د, يفريخ ال وا ورشحت الو
 ت7 11 5 لاك

 اردو 76 مرينا منن هيلع فص ةلوقلتسنالرالإو اراصيأل نا او داراو دوس البق وهماقوهو



 دك 9 ى ل عبارلا ء رجلا

 .الفرنالف آلو دقق اولاق د دحا نمن ودَقفت لد لاقلاتقلا نم رفاق لل قزم يفناكلسو هيلع قا ىلص ةداووخكلا

 ظ اة باشا 57 ناو فز ولم دعه را اذهل 5 ةردعس رع ورا ملسو هيلع نا لص تا لوسرلاق انالفو

 مث ةعبس لتق لاق هيلا ىصشنافربخاف سو هيلعهللا لص يبنلا يتافراق مث مهلتق دف ةعبس دنع هو دجوف
 . ىنءا ذه ءولتق

 ا ىلع عضوفاعطسبفا ذكه هيعارذب لاقمن ان الث و! نين سماحلاق هنماناو ىنما ذه هولتقوةعبس لق هنمانا وا

 ا عال غرك ذام و لاق نف د ىتح لسوهيلع نا ىلص ينلاىعار ذالا ريرس هلناكاف هلرفحىتح لسو هيلع الص

 *.20 هللا لوسر لاق لاق هبا نع ةزرب يبا نب ةريغملانع ديز نب ىلع نع ةبعشانث دح لاق دوا دوبا مي انث دح 9 '
 . ظ 0 5

 « هنا اهللاس مسا واحل هللارفغ رافغ ملس و هيلعهللا ىلص

 ا 0 - 9 5 8 ا
 ٍْإ هلأ ص يبنلا لاق لاق هز يبا نع ةللم نبر اس نمير زعلاَدَتَع ني دح لاق دوا دوبا 9 اذ دح ا

 1 ه ثالثباولمشام شب رق نم ةمثالا ماس و هيلع

 / ىلصي شا ذاذ زاوهالاب فرح ىلع ١ دعاق تنكلاق سبق نبق رزالا نعةبعش انثدح لاق دوادوبا دمي انث دح 3

 ظ هتاللص ىضقالفهبسي ل لعججرا وخلا نم لجرانعم وابعم صكنف ةبا دلا تصكنف هدي يف هلعج هتباد نانع ىلا دمع دق

 1 ٠ َّ : كا 1
 | رات الات و اك روف فك هير غ ماسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر عم تورغ جمالك تقتمس دق لاق

 ه ىلح الا ةز رب وباوها ذاف لاق ىلع قشيفاهفلام ىئاتفاوع دانا نم يلع نوها ىتبا د كنس! ناو هريسبت و

 *# هنع ىلاعت هاى ضر راسي نب لقعم نعننتلا امو 96 0

 .:سمحلا تعم“ لاق ىو دعلا ىلعملاوباىليل ىبانئ ديز انث دح لاق دوا دوبا انث دح لاق سنوي 3 انث دح و

 ظ سو هيلع هي اىلص نا لوس ر تعم راسي نب لقعم لاقف راسي نب لقعم ىلع دايز نب هللا ديبع لخ د لوقي

 ا
ٍ 
 ا

 | « ةمايقلاء وي رانلانممظممتيف هف دعب نا نا ىلع اًمحناك مهيلع هيلغيل نولبسملا راعسا نم يش ىف لخ د نم لوقي

 / ١ نبهلا ديبع لخ د لاق نسحلانع بهشالاوباو دشأر نب دابعو ةلاضف نبا انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح

 لاقف هب ىنمفتب نا المل راس و هيلع هل لص هللا لوس رنم هلعمس ثي دج ىنث دح اقر اسي نبي لقعم ىلع دايز
 « ةنجلا هيلع هللاء رح شاغامل وه وتاف ةيعر ىعرتسا نم ملسوهبلع هللا ىلص هللال وسر تعم“

 لوقب نسحلا تعمس دابع لاق نسحلا نع ةلاضف نب ك رابملا و دشار نب دابع انث دح لاق دوا دوبا هي انث دح وع

 ' امهكورف لاايطفت ل مع نب !ىناتا ىتحن سانلا اهعنما و يللا بطخت تخاىل تناك لاق ىفزملا راسي نب لقعم يبث دحا

 عماهبطخي ىف هاج مئات دع تضقلا ىتحاهك رت مث ةعج راهيلع هلاقالطا,قلط مئابحطل دي فا هللا ءاشا. ابمطصاف هيلا

 تضقتا ىتحاببطختإ منامقلطف كنت أبواه كت رع افلا هتبطحو نمانلااهتقدف ىتحت ايلا هتبطفلا مكلاي تاقفأ ادباطخلا

 تلزأ ىنف لقعم لاقفلاقا دبااهكمتا ال وهالا هلا ال ىذلا هنا وال اهبطخت تئجاهن وبطخي باطخلا ين'اجاطفاهت دعا

 العورات فو رعملاب مهنيباوضارتاذا نهجاو زا نمك“إ نا نهولضعت الف نهاجانغلبف هاسنلاهتقلطاذا و.ةيالا هذه
 5 اممم سس

 3 6 ث رثكنوازب ايارو اع وودي كلقف ةيءالا ءاذه ت تاون ادا ال
 ف

 يناعنلان ل سهلا ؟طابالعملا عما يطخ مرا كود لإ ضقن اىتءابهجارإ 4 ةقباطتا ةاط مث ىذيرتلا عماجيفو )١(

 هر



 | ىغر ذيبء نب ةلضن همساو ةزرب يبا نع ىور اموأ#
 أ هن 0

 مي علل

 تس سس سال |

55 

9 

3 

 دات

3 

 ا سس بيبسي كه 9ببص!««ظ4"بكىابىههدسدسسسسسسح اص“

 6 ىن بطلا دو اد يبا دنس نم عيارلا ءزلا كلكم

 ظ امتقلع و ايف تذبلاف ةقيفا تيرتشافلاق ءاب دلانعىهنو هريغو ءانأ نمراقلا هيف لمجام لاف كامو قا

 « ءاقسلا لثم ةقيف الاو دوا دوبا لاق

 هيلع نا ىلص يبنلا نا لفغم نب | نعريبج نب ديعس نع بوب ١ نع ةبعش انث دح لاق دو ا دوب ا ديان دحإ##

 0 » ةف ذل نع ىبن ٍلسو

 تاتا يحرم وا همتأو ةذب ىلإ د عسل

 ,نيحربظلا متنا وعسل ىلا ريجشلاانب لصين اكل اقفرلسو هيلعهللا لصهللا وسر مم مكتاللص ناك فيك لاقف (1) يبا

 رخو نا ىلاييال ءاشملاانب لصي ناكو برغملا فلاقام تيسن وةيحسمشلا ورصعلاانب للصي و سمشلا ضح دت

 00 ا ا اا لولا ردم كي ةلئال زاك مولا صال ناكر للا حقن لا

 ْ ه ةئاملا ىلا نيتسلا نمابيفا اري سلع

 .ىث دحو ( د امح لاق ) ةرمسنب رباج نع ب رحنب كاممنع ةلس نب دامح انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح وب
 0 ركام نور ورشا ككل ذاق نذكر لدا ناك اهادخحا لاق ةؤزب' أ نع ةمالس نيراع

 'ةازغ ينانجرَخ لأق قبح يضولا ىبا نع ة سم نب لبج نع ديز نب دامس انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح 9

 | هسرف ىلا لجرلا ماق ىلحرلا دنع ناكالف انتلبلو انموي ةيقب انيقبف س رفبا دبع لج ر ىرتشاف الزنم انلزنفانل

 هللا لوسر ءاضقب كنب ىضقا نا ن ايضرتا لاقف ىلس الا ةز رب يبا ىلا اصتخاف عببلاب لجرلا ه ذحاف هجرسبل
 ,ىذلا ١ ذه و دامح لاق «اق رفتي ملام رابخلاب نيعببلا نا ىضق سو هيلع هللا ىلص إل وسر نا لس هيلع هللا ىلص

 لا 6 انقل وبلا ةر بابا نا دانسالا ١ ذه يف ناسح نب ماشه لاق و دام لاقانا هتظفخ

 |ناىنتا تنك لاق باهش نب كيرش نع سبق نب قرز الا نع ةلمس نب دامحانث دحلاق دوا دوب هانت دح
 ديع موي ىف ىلسالا ةزرب لا تيقلف جراوخلا نع هلأسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر باعصا نم الجر ىقلا
 ادعم زاروا لاق جراوخلا ىف ثدحي لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تمم له هل تلقف هبات يف سان يف

 | دوسا ل جر اخ همسقف لاب سو هيلع لم هللا لوسر ين ىنبمب هيأ رو يف ذابإسو هيلعما لص لوسر
 | هللاو لاقف هئارو نم» اجث اًمينَش هطعي ل و هل اهث نع نم و هني نع نم ىطعاف ناضيب ١ نايوث هيلع رعشلا ممل“

 ,لاق مثاث الث لاق ىنم جلع ل دعا ى دبا دما نو دجتال سو هيلع هللا ىلص هلال وسر لاقف تل دعام دنمحاب

 | نوقركمممقا رت ز واحي ال نارقلا نو رقيمبنما ذه ناك نامزلا رخا يف موق جرخي ملس و هيلع ىا ىلص هلا لوسر

 .مولتقافو قتلا ذاف سلا مم مث رخآ جررخي ىتح نوجرخي قبلحتلا مث ايس ةيمرلا نم مهسلا قربي اكم الس الا نم
 6-5 د أ

 يع سلا تحسالا

 ناىلس الا ةز رب ىب نع يو دملا يعن نب ةنانك نع تباث نع ةلس نب دامح انث دح لاقد وا دوبا 15

 هللا اع قاما ال1117 1 ريإبا لقي نأ تععم لاق هه الس ني رايس انث دح يئاسنلا نس يفو ()
| 



 لسو هيلع هللا ىلص يبنلالاق لاق ةرمس نع رسما رزرع ة داق نع داجانث دح لاق دوا دوبا د اث دح 9 |

 ْ ! ٠ هلقيقعب نبت ىم مالغ لك |

 هيلم ّنا لص يبنلا لاف لاق ة رمس نع نسما نع ةجاتق نع ةلم نب دامح انث دح لااق دو ادوبا يا دح لي

 ه رحوبف مرح محرا ذ كلم نم ملسو

 ل ا يي ا نع ةداَتق نع ةلسنب داجات دح لاق سنوي اند |

 «رانلاب الو هللا بضغبالو هللا ةنملب اوتعالتال

 ديزي ال ملسو هيلع قاىلصدلل لوس راق لاق ةرعمن عنسملا نع ةداتق نعنارمع انث دحلاق دوادربا يب انث دحو
 .ه هتبطخ ىلع بظخيال و هيخا عيب ىلع لجرلا

 يم هنع ىلاعت هللا ىضر لفغم نب هللا دبع نع دنسا امو ع ظ

 تا لرسرا سالاق لفغم نب هللا دبع نع نسملانعةلاضفنبا انث دحلاقدوادوب اان دح لاق سنوي ال دح#

 ه نيل ايشلا نم تقلخ ا يناف ىلبالا ناطعا يف ىصنال و ملا ضبا رم يف صن نا ملسو هيلعدللا لص
 |١4 هلل وسر نا ىنزلالفغمنب هللا دبع نع نابهص نب ةبقع عم ةدانقنع ةبعشاشد جلا دوا دوبا جي انث دح و“
 يلام نسبا رسكتةفذحلا ناو ودعا اكتيالو 6 ماما لاو طفح عك ّ طول ص

 0 لا
 م ص ل

 | نمل والاق ىنزملا لفغمنب هقادبع نع ةرقنب ةيواعم نع لصا و نب نسحلا ان دح لاق دو !دوبا *انث دح ©
 ْ فاقسا نافخ هلعو سو هيلع هللا لص نال وس ر دنع نحن وأناتا ةبعش نب ةريغملا مالسالا يف نيفخ 550

 هللا ل وسراي اولاق فافخلا ن نم مكل رْثكيس هناام | سو هيلع هلا لما لوسر لاقف اهنم بجتنو اهيلارظن السجل

 هنولصت واهيل نوحسق لاق عنصن فيك

 تعم# لاق ىو دعلا لاله نب ديم نءاهالك ىسيفلا ةريغملا نب نايلسو ٍةبعشانت دح لاق دوا دوبا هك انث دحر

 ؛ادحاطعاال ىل اذهتلقف هتمزتلاف هتذخافريبخ موب محن نم با رج يل دلوقي هنعلا ىضر لفغملا نب م

  ةبعشي دح يف سيل و هني دح ىف ناولاسلاق# هنم تم ييحجساف ملس و هبلعّنا ىلص هللا لوس را ذاف تفتلافاثيش

 « ةمينفلا نم هناكدوادوب ! لاق ه كلوج لاق لسو هيلع ا

 لا كن دحا ل لقف ترق يف اذه تلقرملا لاق بارشلا ذه نمنيلع مرح ام تلق لفغلا نب ادع
 .(0) ىعرش تلق لاق مسالاب ول ةلاسرلاب أدب نوكي نااماملس وديلع هن نا لصد. لوسرلا وال وسلا دمج نم تعمتسام |

 لاف تفزملا وريقنلا نءىهن و ضربالا و رضخ.الارجلا لإق متنحلا امو تلق لاف متنحلا نع هن لاقف لاق تيفتكا يباب

 ٠١ ملعا هللاو يمه ىنع عض ىأ ينعربب نصت هلمأ وأ ضبا يلاعت هللا همحر دمجا مامالا دنسميف و هنعلوةنلا يف اذكم (1)

 6 ْ 6 ىلل ايطلا دوا د ىلا دنسم نم عبارلا ءرجلا ا«

١ 

-- © 

 ا 5-6

 نن

 ل تل لاق ىاقرلاليضنلا نع لوجإلا مصاع نع ديزوبا ديزي نب تبأاث دح لاق دوا دوبا جا دجإلا

5 

 وة

| 

 ره

 7 0 د 6 دس للا دار

 همه

 ع 4غ لآ

 امي

 ا ىذر لقغهم نب 0 دبع نع كنسا 1 1

 هب هلإ يا“
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 3 مل ظلارح واف ىف د كت .ا

وع القل اسالي واسال لاوس اهم لا ريا مم :قن او طمس وص ْ
 م رتل ]ط

 ه نآاطيش يف رق ىلع وا ناطيشثلا يف رق نيب علطن اهناف
 ظ

 . بطقم ب دنجنب ةرمس عمم ىريشملا ةلظنح ن ؛ ة داوس يفربخاأ لاق ةبعش ا دح لاقدوا دوبا * اث دح زق

 « ١ ذكه رعت ارمني ىت- ضايبلا ١ ذهالو لالب ءا دن مسا رغيال سو هبلع نا لص ها لوسر لاق لاق

 11 يا لو رار 1 تا 0 0

 . «قفالا يف ف( ١ اريطتسملا مب | نكلو ليطتسملايصلاالو روع !نملالب ناذا عيتمناللاقراسو 6 زكا

 0 0 ب ناله تعمبلاو لكك .نيةلس 00 وأ دوب ا 6 اث دح ع 2

 | نهاو مالكلا تبيطانم نه عبرا لاقوهيلع ن ديزت الفاثي دحكث دح اذالاق لسو هيلع اىلص ينلا نع ب دنج

 ْ هوك املا ياا الا هلاال و هلل دبجلا و يا نات سا نييأب 207 نارقتلاو ,

 | ٍتدنجّنب ةرمسنع ث دحي فاسينب لاله تعمس لاقل يبكي ةلسنع ةبعشاخ دحلاق دواد وبا 6 0
 3 . 5 35 أ

 ملا كم ةذلغ نيعسضالل لاق ملسو هلعما ىلص ىبل نع ||
 7 اراسال تال مك

| 
 | أ

 هيلع هللا طيظ ال وس ولاق لاق ةرمس نع ةرب و نب ةمادق نع ة دائق نع لمتد ا عك

 ظ مران د فصنبف دجيمل نا رأنإ دب ىادضتِلف ر ذعريغ نم ةعمجا كرت نم سو
 | ىلص ملسو هيلع هن | لص | وسر نا ةرعم نع ة ديرب نب هللا دبع نع ماره انث دح لاق دواد وبا اش دح ول 0

 ظ ه ايطس و ماقف ةأ ما زان لع

 أملس و هيلع هلل صين نع ب دنجنب ةرعم نع نسما نع ةدانق ن نع ماشهاث دج لاق دو ا دوبا وجي ا دح وع

 ظ نا أ رق لحم نماعاتم لجر عابا اذا و اعنم لوالل حاكنلف نايلو معلا اذا لاق ظ

 /ملسو هيلع جأ لص نا لؤسر فنزا ةرعم نع نسحلا نع م ذاتق نع ماشهانث دح لاق دوا دوبا دمي انث دح لع

 ا هدا دإاب قحارا دلا راج لاق

 م لق سو ديس لا ىلع يتلا نا ةرع نع نسحلا| نع ةداتق نع ماشهانث اق دح لاق دوا دوبا ويا دخلا |

 ه هانيصخ هاصخ نمو هانع دج هع دج نمو هانلتق ه دبع لتق

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللال وس رلاق ل للف ةرم نع نسحلا نع ةداتق نع ماشه اث دحلاق د وا دوبا 6 ا دح

 + هل ىهف ضراوىلع اطئاح طاحا نم

 51 لم هيلع لا لص'ىبلا سمالاق ةرمس نع نسحلا نع 5 دانق نع ماشهاش دح لاق ذوادوبا 4# دحا ل

 » لاح رلا يف ةالصلار يطم موييف ىدانف

 هيلع هلا ىلع ىنلا نع ةبقع وا ةرمس نع نسحلا نع ة د اتق نع ماشه انث دح لاق دو ا دوبا خي اثث دح وع

 « مايا ةعب راق يق رلا ة دهع لاق

 نم 0

50 
3 

 ياش دح غ7 راحيل مع ١ ليطتسملا فالي قفالا 5 ضرخعاو ه٠ ةوضرشتا امريطت..|| وغلا 1(



 ديا 3 ا ىسأ ابطلا دو ١ د يبا دتسم نم عيارلا جلا *

: ِ 1 

 4417 :| دعصف ماعنب.ا جرخ لاسك دايز نعس وانب دعس نع ناربم نب ديمح انت دح لاق دوا دوبا انثدح # |

 تعم ربدملا تحن نم ةركبوبا لاقف قاسفلا سابل سبلي كريما ىلا اورظنا لالب لاقف قاقر باث هيلع وربنملا
 ظ «.ا هناها ما ناطلس ناها نم لول ٍلسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر

 *© هنع ىلاعت هلأ ىضر ب دنج نب ةرمس نع دنساام و ا“

 > ب 2 2

 ه ةيشافلا ثي دح كاتاله و ىلعالا كبر مسا عبس ةعجلا ةالص يفأ رق ملسو هيلع لا ىلص نا لوسو نا ْ

 ؛ | هللا ىلص ىبنلا نا ةرعم نع ةبقع نب دي ز نعريمع نب كلملا دبع نع ةبعشانث دح لاق دو ١ دوب ا ة«انث دح# ||

 لأ سيناالا ك رث *اش نمو هبجو ىلع قبا هاش نف ههج و لجسرلااهب حدكي حو.دك لث اسلل لاق ملسو يلع ْ

 *ناطاسوذينافىناس لاف فسوب نب جاومتلاه ب تثدخل ةبقعنبديز لاقو ناطلسا ذولا دبهنم دجيال رما ىف لجرلا

 5 22ج

 3 هنع ىل اعت هللا ىضر ب دنج نب 5 رس نع لثدأ امو

 86٠ | ب دنج نب ةرعم نعرملا ىلا نب نيصح نعريمج نب كلملا دبع نع ةبعشانل دح ل اق دو ادوبا يان دنح

 ظ م مجحلا هب متيوادت امريخ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق

 مو لوقيب دنج نب رع تعم“ لاق يبعشلا تعمس لاق سارف ىنربخا لاق ةبعشات دحلاق د وا دوب اوي انث دحإ

 دم نم نا نالف ىنب نمدحاانهاه لاقف حبصلا ملَس وديلع هللا لص ملا لو ليعأ

 مو يلا نا ب دنج نب ةرمس نع يبعشلا نع سارف نعةناوعوبا عز لاق دو ادوباانث دح لاقسنوي *« ات دم 9

 1 - || . « لا. .٠ 5 7 . 0 - - ل ا

 لاق هيلع ني دب ةنجلا بايب سوبحيبحاصنا د<ريل كمساب ءونا م ىفانييل و الانيترملا ىف يبيت نا كمنمام
 لاق هنا يبعشلا نع ليعمسإ و رلاجم نع ةبعش ان دح لاق دو ادوب ا انث دح + يب دعا هلاطإامىتح هلع قطف |

 ه هوكتف تش نا ونا با ذع ىلا هولسافتشش نا
 ريدا ةليمح نب عيب رلا نع ت دحي فااسي نب لاله تعمس لاق روصنم نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا هي انث دح

 انيسنالل وز ان الو اح ابر الو ملفا كمالغ نيستا لاق شو ةيلعاشا ليسانس ران ىلا

 « ال لاقبف انهاه وها لايف

 رو. | بيبش ىلا نب نومي“ نع تباث ىلا نب بيبح و كحلا نرع ىدوعسملا انث دمح لاق دوادوبا 6 انث دح *
 بيطا و رهطا اهناف ضيبلا بايثلا ه ذه اوسبلا ملسو هيلع هللا لص هنا لوسر لاق لاق ب دنج نب ةرمس نع

 هم اوم اهيف اونفك و
 0 لاق لاق ب دنج نب ةرمس نع ىلي يبا نبا نع مكحلا ينربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوبا خه انث دح وف

 ه نيبا ذكلا دحاوبف ب ذك هن | ىري اذي دح ىنع ىور نم ملسوهيلع فا ىلص نا لوسز

 د سشتسي لللللا_



 ا يسلابطلا د وا د ىلا دنسم نم ععارلا ءرملا 9 يا

 ظ  ميحرلا ةىحرلا هللا مس

 ظ < ذا ىضر ةركبيل كيلة
 /ربش يف هيلع ةءارق ىازا رلا متكلا يبا نبا هاج رلايبلا نب ليلخ ديعسوبا حويشلا م ليصالازيشلاوجب أن ربخا ف 0

 أ ةيلع 2 ءارق يرقملا دا دحلا نسحلانِب دمحا ع نب نسحلا ل ٍِط وبا ان ربخا لاق ناهبصاب ةمامسمح و نيعست و نيتنلا ةنس

 هللا دبع دمجوبا انريخا لاق ظفاملا قاحما نيدجا منوي انربخا لاق ثارسخو ةرشع ىتنثا ةنس مرح يف عمساانا و

 اةعاث لاقىسلايطلا دوا دوبا اث لاق رهأقلا دبعنب بيبح نب سنويرشب وبا ا لاق س رافنب دمحا نب رفعج نبا

 , اهباغ ناك ةبيغ نم ةزربوبا م دف رج يف هل ذبتني ةركب وباناك لاق يبا ىث دح لاق نش وج نب نمحرلا دبع نبا

 ' كالام لنل لاني ل ءارلا لع قوق ادن يف كباب وق لذ هلزغم ىن اي ناىبق ةركب يبا لزتجب ل زن
 ا كنا تددوالاقف ل ع تاق ةرجلا ه ذهىفام لاقف ذيبلااهفوتلا ةرجارصباةرظن و هلاح نعو ةركبيللا

 1 ا نع هتربخاف ةركب وب ٠١ اجخ هتقلع مث هاقس يف لوخ ذيبنلاب ثرماف جرخ ث ءاقس يف هنلعج

 00 2 ي راكان لاق ةايناةيترخ كراك روزا 000

 | اكرام ماو راك 50 اب ناطق 0 بدلا

 أ ناكرا رخ متنحلا اما و تومي مث رده. ىتحدن وعدي مثرسبلاو بطرلاهيفن وخ دشبف ةلختلا لصان و رةباوناك ةمايلا لها

 ظ هتفزلا | ذهاييفىتلاةيعو الاه ذه ىعف تفزألا اما و رمئاايف انيلالسمي
 ظ نَحِلاَدتعَت زانج قدك لاق هيبا نعم لادع نب ةنييعات دح لاق دوا دوب اا دح لاق سنوي يي د دح ميري

 | يفشل كرابا دي ورا ديو رنولوقي ثريرسلا م ماعأ مهاقعا ىلع نومي هلاوم نم لاجرو دايز ل لم ةرعم نبا

 هجوبركا كذلاو ولخ لاق وطلاب مهيلع دشو ةلغبلا:مهيلع لس ةنب دملا ككس ضعب يف ةركبوبا مهقحلف لاف

 هالم راهب لمرن نا داكتل ملسو هيلعهللا لصلال وسر دبع لعانتي أ ر دقل لس وهيلع هللا لص رساقلا نا

 هلع هللا لص ىبنلا نا ةركب يبا نع شارح نب ىعبر نعروصنم نع ةبعشانت دح لاق دوا دوبا هتانث دح 9 |

 ماعيمج هيفاعق و هللق ا ذاذ مج فرح ىلع ايف حالسلاب هيخا ىلع لج رلاراشاا ذا لاف ملسو

 ظ
 ظ

 10 و را م42

 ريغدنا لعيوه و هيباريغ ىلا ىع دا نم لاق ىبلق هاعوو ملسو هيلع هللا ىلإ [ص دم نم يت دا هتسمسل اق ة ركب يبا

 ه مارح هيلع ةنججلاهيا

 ىلاعتل وق يف ة ركب ىلا نع نايهص ن اب ةقع نع دنيوي نب ىلع نع دكت نب , دامعات دحلأق دولدوب ١, هك اذ دح 9 م43

 | ةلسنب داج نعجاجملاثي دحلا ذه ىور و ه ةمالا . ذه نم اهاتلك لاف نيرخ الا نم ةلثو نيل والا نم لت

 قو هلع قم يدا لا دقوو
 ا ا

 قسيس مشل مسلسل

 ديان دح ع هر هصوق دم ديلا ١ ؟ الغ ىا بارثار ده ( ١



 دك ١١ وي < لاطلا ةاوارد نا دسم ني عايل ا ودل

 7 يسلابطلا د واد ىلا دنسم نم عبارلا م زا تس رهف قع

 « هنع يناقلا دبع نب بيبح نب سنوي رشب ىلا ةياورا

 ه« هنع س راف نب دمحا نب رفعجنب هللا دبع دم يبا ا

 ه هنع ظفاحلا قاعسا نب دجا نب للا دبع نب دمحا معن ىلا ةياورا

 « هنع يرقملا دادحلا نيبحلا نب دجحا نب نيحلا ىلع يا ةءاورأ

 « هنع يزارلا تلا يلا نب هاجر يبا نب لدلخ ديعس يبا ىيص الا يشلا اور

 * اضيادادحلا نع نابللا ا دبع نب دمحم نب دمحم نب دما م راكملا يبا ةباودا

 * |هنع ظفاحلا قشم دلا هلا دبع نب ليلخ نب فسوي جاجملا يباةياور |

 لقعم و « ىلسالا ةز رب يبا وم لفغملانب هللا دبعو ه ب دنجنب ةرمسثيداحاو ه ةركب ىلا ثيدجةيقب هيف

 كب ب جييييححييحببس 277722 222992939323227

 جيدخنب عفارو ٠ دلاخنب ديز و « معطمن؛ريبجو » صاعلايبانب ناّمعو « هللا دبع نب ب دنجو «راسيزبا

 اسوم كلاغن لل كا وإو رلمع نب تاادبعو ع ىلسلا نب لضفلاو ه بلطملا دبع نب سابعلاو ه عفار يباو

 ا دلا يبا و » صاعلا نب و رمح و هي نايفس يبانبب ةب واعم و ه ى دعاسلا دعس نب لهس و *عوك الانبا

 | نجلا ةلمث يلام مقسالا نيتئاور + هجن اسفر و جان تعود كلاب نيو رس ١
 تراالا نب ب ابخيو «.سبق:نب ثعشاو ه يئاوسلا ةفيحج يتاو * متاح نب يدعوه رحج نب ل ارو

 ىراصنالا دب زي نام ادعو وبدا نيم دو م ةرغ عنب بجكو * دمجلانب ةورعو تلرع ل 0

 / قلطو » ىليقعلا ني زر يباو «يئاطلا ب باهو *« صاع نب سيق و ٠ ىمعتالا ><داجحن  ضايعو هداخ نب ةرقوا

 5 نيعمجا مهنع تأىضر ِي راصنالا ديز نب هللا دعو * يلعبنبا



 © ىسلايطلا د و اد ىنا دتسم نم كلاثلا ءزجلا 0

 ] 8ك ودكلا 5 الص لص

 | دا لصوبنلا لاق لاق ركب يبا نع جا وا ,ع ن اطَملا نارمع ان دح لاقدوادوب اوي اث دح 2(! + ْ

 ا هاموي نيثالث ةدملا الك أف يلع مغ ناف هني ةرأاو رطفاو هلي ةورلأو وم وص | تاو هلع 0

 أ نسحلا ءاجخ لس و هيلعدقل لسنا لوسر لصلاة ركبيبا نعنسملا نعةلاضف نبا دحلاق دوادوبا يي انث دحإ |
 | مويلا نسحلاب تعنص هللا لوصراي اولأتف هلبق و هيلا هعشدت الص نم غرف الف ايفر امض و هعض وذ هربظ ىلع بكرذ ظ

 و( |

 .نيملسملا نمنهتتف نيب هب لج وزع رج 2 ديساذه ىنباناملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاَعف هعنصت ها

 ْ ىبلارخا لاق هلا همحر ةركب يبا نع نسملا نع دير نب يلع نع ةل نب دامح انث دح لاق دوادوبا ةيانث دح 15

 ه لعفف ليال نمانم يعل لثما ناك ةالصلا م ذه تامعول ةركبوبا لاقف لايل نا هاشعلا لسو هلع هلل اص
 م |

 | او اساكعالا يل اص ىبنلا ىلا ىهتن 011 0 , يلا نع نب هيو رسشس ناعم 5100

 ا ل افرع ار لقانا لكي وبا لاقت لق نم ,ءلاقهتالصإلم وهيلعّما لص يبا ىضق الف فصلان ودمكرف

 | هب احح اب ىلص ملس و هيلع ١ ىلص يبنلا نا ةركب يبا نع نسملا نع ةرحوبا انث دح لاق دوا دوبا ا دح 3

 | لا لو را مات نيتك ر ع لصف كتلوا ءاج وءالؤهفاضملا ءالوهقلطلا متيتكر لصف فوقلا 5 للم

 « نيتعكر نيتمكر موةأل و اعبرا را لسو هيلع نا ىلص

 1 رع رترعمس لاك © ركب يآ نع هيبا ! نع ن وج نب نمحرلا دبع نب ةنييعات دح لاق دو! هوبا ادعاث دح# ارو

 6 ةأرما ىلا مثرمااو دنا موق حلي ن نأ لوف سو هيلع هن 3 ص

 ْ ١ 111 از لسا زف وجوامع يا طيبا ف دس لارا 5 يان دلو
 « ةنجلا هيلع هللا رح هبنكر يغ يف دهاعم لتق نم

 نماملوقي ملس و هيلع ىلصهللا لوسر تعمس لاق ةركب يبا نع هيبا نع ةنييعانث دح لاق دوا دوبا جانت دحب || ٠
 «محرلا ةعيطق و ىغبلا نم ةرخالا ينل رخدي ام عمان دلا يف ةبوقملا هبحاصل لمعي نار دجا بن ذ

 ةركبوب الاف ةركب ىلا دنعر دقلا ةليل رك ذ لاق هيبا نع ةنيبعانت لاق دوا دوبا اث دح لاق سنوب 6 اث دح # | | م١

 |0 لوني ةسم لس و هبلعألا لم هلا لوس ر نم هتعمسْث ب دح دعب رخا و الارشعلا يفالا اهستلم تسلف انا ما
 | نيرشعىف ىلصي ة ركب وباناكف ةليلرخ اوا قبتةثلاث وا قبتةسماخ وا تبت ةعباس وا ىتبل ةعس اتلرخا و الا رشعلا يف

 ه دهتجارشعلا لخدا ذاف ةنسلا رئاش يف لصين اك اك ناضمر نم

20 

 ةبيغ نم ةز ربوب | م دقف رج يف هل ذبتني ةركبوبا ناك ل اف يبا ينأ دح لاف ةنييع نع دوا د يبا ثِب دح هولي

 هلا ودمج ان ديس ىلع ةالصلاو هدحو ل دجلا و ه عبارلا هزجما لواوهو ء ةركب يبا لزغب لزغف ابلغ ناك
 « نا رفغلاو ةمح رلاب نينم ولا عبمجب و هبتاكل اع د ن | هللارفغو ْ

 راحيلا عمج ١ سفنلا عباتت نمو دعلاو دي دشلا يعسلا دنع ناسن الا ىرتعي ام مضلاب رهبلا )١(

 تس رهف



 61 96 ىملابطلا د وأ د ىلا دئسم نم ثلاثلا ءزجلا قع

 ىتح نذالا بلطي دايز لزي لف لاق هقرافا ىتح هبالا هل دحا ال هللاو لأق | ذهريغ هث دحت اني دح ٍلسو هيلع

 لاق هبانعفني ن اهلل لعل ملسو هيلع هلل لص لال وسر نع ثي دجمانث دح ةركبأبا اي ةيواعم لاقفانلخدافانل ن ذا

 || هع اك ولم ن وكت نا انيض ر دقف كولمانا ريخت كلاباال ةيواعم هل لاقل والا هني دح لج اضيادت دخل |

 ملك 1 ا

 سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر و لج د عمو ملسو هيلع هللا ىلصم هللا وسر عم يما ان اني لاق هيبا ن نعأ

 ناب ذعي نيربقلا ني ذه يبحاص نا لس و هيلع هللا لص هللا لوسر لاق نب , ربت لع لجر ىتاذا انمي ىلا

 تتافايسم للا نم,ت رك ,هقسف ىحاصو انا تفيتساة بسس, لحنا اذه نم نتا جيف اه ا

 نوه هلا لاقو أمصن ردا ىلع وافصن اه دحا ىلع عضوف ه العا نم نينصن هقشف امو هيلع ثا ىلص يبا هب

 . ميها ربا نب ملسم ثيدحلا اذه ىورو ء لوبلاو ةبيغلايف ناب ذعي امنا ىئاعتلولب رم اعف مادام اعلا

 ه ةركب يلا نب نمحرلا دبع نع ةأزجع نع دوسالا نعا

 م24[ ل اق ةركب يبا نب نمحرلا دبع ىنربخا لاق نوميم نب رفعج انث لبلجلا دبع انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح ©

 ىرصبىف ىنفاع مهلا ىعمسيف ىنفاع مبللا يف دب ىف ىنفاع مالا ةا دغ لك دنعوع دن كمعما ينا تبا اي يبال تلف

 كب ذوعاىا مهلا رقفلا و رغكلا نم كب ذوعا ىناوبللا لوقت و عصن ةنيحاثالثو ىست نيح انالث اهديعتتناالا هلاال

 تممس يبي معن لاقف مضت نيح تارم ث الث و ىسق نيح تا يم ث الثاه دبعت تناالا هلال ربقلا با ذنع نم[
 هب هتنسب نسا نا بحااناو نهبوع دي ملس و هيلع هللا لص نا لوسر

 م15. | ةركب يلا نب نمحرلا دبع ىنربخ ١ لاق نوميم نب رفعج انث دح ليلجلا دبع اثث دج.لاق دوا دوب اي ان دحب 3#
 ةفرط ىسنن ىلا ىنلكتالف وج را كتمحر مهللا رطضملا ءاع د يف لسو هيلع نا لص هلا لوسر لاق لاق ةيبا نع ||

 « تنا الا هلا ال هلك يناش ىل علصا و نيع

 ملال[ نع ةركبىبانب نمحرلا دبع نع ناب جنب دعسان لاف يفوكلا ةتابن نب جرشملا انث دحلاق دوا دوبا انت دح ع
 مهلخن و مثد دعاهيرثكب و ةرصبلا اه لاقي اضرا ىتءانم ةفئاطنا زغتل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هبا

 ثالث ن ولسا أ قرقتي يف ةلجد اهل لاقي م ١ رسج ىلع اولزني ىتح ن ويءلا راغص هوجولا ضارع ؟ا روطنق ونب "يحي 2

 أ كلث وم ذبف ترفكك ايبا لع ذخات ةقرفاماو تكليف دابلا قيل ليالا بة كاي ذاك ا ل
 | ٠ مهتيتب ىلع لج وزع هللا تفيو ءادبش مهالتقف نولت اقيوو مثروبظ فلخ مهايع نولمجيف ةفرف اماو ءاوس
 مالا نسحلا يبان ؛ لكعس : نع دمي نا دبابات همس لاق دييعسأنب ةنر دبعنع ةبعش ان دح لاق دوا دوبا 6 انثادح وي

 لاق ملس وهيلع هللا ىلم ّنا لوسر نا ةركب وبالاقف هساحم نع لجر هل ماقف ة داهش يف مهيلع لخ د ةركبأبا نا

 «٠ كلتال م با ف ك5 دب مسه الو ف سأ ان مه سلم ن هاللجر م نال لاقوا هيف سات الفهسأوم نم ٠لجر كإ ماق اذا |
- 0 0-7 

 ملال ١ ملس و.هيلع نا لص ّنا لوسر نا ةركب يب 1 نع نسحلان 0 ؛او ةبعش اث دح لاق دوأ دوبا هب ان دح و
 0 ١



 جل اذكاإ دوا دون ادعس نسقلابلا را يا

 ه ةعصمص نب رماع ىنب ونافطغ ودساو ميت ىنب 0-0

 أ لجر ركذلاق هببا نعت ركب يلا نب نمحرلا دبع تعم“ لاق ءاذحلا دلاخ نعةبمشانث دحلاق دوا دوبا همي انث ذح و

 0 رللملس و هيلعهللا ىلص نا لوسر لاققرا3يخ هيلع اونا مسوهيلء هللا صيبا دنعا

 | انالف بحا لقيلف ةلاحمال ه هاخا اح دام مك دحا ناكنا ٍلسو هيلع هللا ىلص ن ْنا لوسر لاق مثاث الثاحلاق كبحاص

 ظ «انحا اجر ُلاىلع كزاالو هنم كلذ ملعب ناك نا |

 0 رد

 « ةجحلا وذ وزاضمر ناصقنيال ديعاربشلاق ملسو هلع هللا ىلص يبنلانع هييا نع ةركب يلا |

 0 ا ادع نء ديز نب يلع نع ةلس نب داحو ةعشاتت دح لاق دو ا دوبا ع ان دح ع مك+

 ا 1 ا لو( لول نسور لأ  لاقريخ سانلا يا ْنا لوسراي لبق لاق هببا نع

 ظ ع هلمع ءاس وه رمع لاط ن هلاقا

 .لافلاة هيا نع ركب يلا نب نمحرلا دبع نع ديز نب لع نع ةلس نب داجحاُث دح لاق دو ادوبا 6 انث دح م55

 امقتهلقاو“ىشرضا روعا مالغاهل دلوب مثاحل دلوب ال اماع نيثالث لاج دلا اوبا ثكمي لسو هيلع هللالص هللا ل وس دا
 ,ناكمحللا برطشم لاوطلجر هوبا ل اقف ءابا مل و هيلع هللا ىلص هلال وسر تعن و لاق هبلق مانيال و ٍانيع مانت

 ادوييلا يف ةئي دملاب دو دول وبانممسف : بوبا ل اق:نييدنلا"ةيظع ةيشاضرف ةليوظ :١1ساخهماآما و راقنم هفنا

 00 ىلعانلخ دف ماوعلا نبريبزلاو انا تهذفا

 اهدنع نمانج رفنهبلق مانيال و هانيعمانت عفن هلقا و'ىش رضاا ذهانل دل و مثانل دإوب الاماع 9 نينالثاننكمالاقف رإو نم

 « ينلق ماني الو مانا ينا لاق تعمس وأانلقامتلقام لاقف نار نزع نكن ةىخ ل ل كات يف ل دجيم وها ذاف

 م7

 | ىلا  دفو لاق ةركب يلا نب نمحرلا دبع نع ديز نب يلعانت لاق ةلس نب دامحانث دح لاق دوا دوب 6 اث دحؤل |
 0 نال وسر نم هتعمساني دحانُت دح ةيواعم هل لاف هيلعالخ دف ةر 9 وباانعم و دايز عم ةي واعم

 هلا لوسر لاقفاهنع لأسيو ةحلاصلا اي 'ورلا هبمي لسو هيلع نا ىلص نا يبن ناك معن لاق هبانعفتي نا هللا ىسع

 لاا ريان أ رايد ر تيار ىنا هلال وس رايانا لجر لاقفاي ور ىأر مكيا موب تاذ سو هيلع نا ىلص
 نار مع نزو منحك جف رحب ركبو ذو مكب لب تحب ف كيو و تنا تن زوف هابسلا نم

 ْ اها ىق اي مث وبن ةفالخ لاق مث ٍلسو هيلعهثلا ىلص هللا لوس راحل ءاتساف نا زيملا مفر مث ن امعب رمع حبج رف

 | هنا لص ال وسر ثيدح نم ت دجواما ة ركب ىبال دايز لاقفانجرخاو ؟)انئافقا يف زف ةي واعم بضغف ءاشي نم

 | 8061 الم يلام الرا ورك ذ ميتا#يا نع ةركي لا ت نمحرلا دبع نع دمحأ دسم يفو (1)

 | كحيولسو هيلع هلا لص ىبنلا لاقف ا ذك وا ذك يف هنم لضفا هللا لوس ر دعب لج رنمام هنا لوسراي لجرلاقف
 ظ راما منح 3 وا لا لا كلذ لوقي ارا رم كبحاص قنع تعطف

 هلع هك



 ريد. || نيصح نب نارمحج ثد دح نع ني ريس نب دمع ِتلَأس لاق بهار مأ نب دي زر ا دحلان دوا دربا جات ذأ و

 ارم قالوسر لاقموب لتعم بو هيلع ما لص ىبلا ب احصا نماهه الكو ىرافغلا اسما

 | هربكأ هللاربك اهيا نا رمع لاق منن لاق لج وزع هللا ةيصعم يف ةعاطال ملسو هيلع

 1 ا د واد يبا ن مكشلا « ةيقعنب دلاخوا رإاخ نب ةبقعانل دحلاق دوا اما

 انتالصل انظقيا ل البل لاقو مانف لزنف رفس يف ن اكملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر نا نيصءب نب نا رمش نعا
3 37 3 : 5 5 ّ 3 / 

 / كعنمامل اليل لاقفاوأ رن متاولحت راف ناكللاا ذه نماولحت را لاقفم.ن ولم وا مثزاهتا يف سمسا رح الاازطقتسا اها

 مح د ع يحل سما و ديعصلا اومهنف لاق يانا يذلا ينمانا لاقانظقوت نا

 2 0 نيصحن عام لاس 52 ءديبز نب 000

 مقال

 هيلعألا لص هللا لوسر ةولص نع ىلا ل ا و هيلع هلل ثا ىلص هللا لوسر ة الص نعا

 | عجري ىتح ن نيتعكر لصالا طقارفس ملسو هيلع ا ىلص هنا لوس ر عم ترفاسام ىنع نه وظفحاف رغسلا يف لسو

 2 0 لصف ترقعاو هعم ت تجحم مث نيتمك ر لبصي ناكف فئاطلا و انينح هعم تادهشو

 عا (1لدكم لهااي لاق مث نيتعك ر لصف ت رار ند

 0 + متان نائع نا مث نيتمك ر ىلإ إصف تر رغاو نامع عم تجحم محرفس موق اناف ةالصلا اوما لاق مث نيتعكر لصف
 1 يي ري ا ا جا[

 8 و4 هنع نا راو مبا
 هدي 2م

 مهو ةركبي يباب نمحرلا دبع نع نيريس نب دمحم نع دلاخ نب ةرقانت لاق دوا دوبا انث دح لاق سنوي 4 انن دح ع

 *ضعب باقر كضعب برضي ال الض ىدعباوعجرلال لاق ملسو هيلع هنا لص هللا لوسر نا هيبا نع
 م30 | ةركب ىبا نب نمحرلا دبع تعم لاقريمع نب كلملا دبع ينربخا لاق ةبم_ انث دح ىلاق دوا دوبا دي ا دح وه

 هللا ىلص هللا لوس رتعمس ين اف نابضغ تناو نيلجر نوب يضفت ال نا ناتس# ىلعوه و هبلا بتك مابا ناربخي

 + نابضغوه و نيعمخ نيب وا نيلج ر نيب لج ر ىضفي ال لوقب سو هيلع

 م11 | هسببا نع ةركب يلا نب نمحرلا دبع نع بوقعي يبا نب هللا دبع يبا نع ةبعشانت دح لاق دوا دوبا هي ا دح

 ا

 0 يبا نع ةبعش أنث دح دوا دوبا لق ٠م ممريخ ل هدي ىسفن ىذلا و(5)!ورسخو اوباخ ٠ ةعصعصن؛ رمأع ىنب 1

 ا رم الص هللا لوس ر لاق لاق هببا نع ث دحي ةركب ىلا نب نمحرلا دبع تعمسأ

 هنع هلا اع يناعلا نسحلا 1؟ مم عم ثرقعاو تعم مهر فس موقاناف ةولصلا اومتا طقس هنا مالفلا )١( ظ

 يا !ملسو هلع : نا ىلص هللا لوسر لاق دما دنسم يفو صقن ثب دحلا ةرابع يف نا ىهاظلاو ا ذكم (؟)

 5 ياما 1 9 3 ؛ ْ
 هتوص أه دمو هعصهص نب صاع يب و نافطغ نب هللأ دبع يفب و مي“ ىف نماريخ رافغو لساو ةنيبج تناكنا

 0 2 ا اد رقارأ لل ايوا وباخ دق ن١ لوسر ايااولاف |

 022 ل د دما || دممسسا ل ا ل ل ا سل سس سل مع

 ا

1 
07 



| 
 م47

1 
 ا

 هلا لوسر لاق لاق نيصح نب نارمح نع ةرارز نع ةدائق نع ماشه اث دحل اق دوا دوبا جب انث دح وب 0

 مهئدح نيصح نب نارمج ناىودعلاراوسلاوباانث لاق لضفلاوبا حابر نب رلاخانُت دح لاق دوا دوبا وي ا دح ه*

 8 ىبل البلا دو اذ يلا هنن نمي تناك ع « 6#

 ا كاب نع اللا با نع ةبالق لأ نع يامل دال ٠ 0 اا و دوبا 6 ا دح ع

 هللا لص يبنلا باعتصا نم لج رلاقف اس مث تامكر ثالث رصعلا وارهظلا ملسو هيلع هللا 0ك ر لص للف

 هيلز ولت اكرم ةانملسر هيلع 0 و لا نبا هللاقي ٍلسو هيلع

 1 ةولس مث ن نون دج لوح مث ماس مث

 | وردوا كاد رع هث دح ةب القابا ناريغك يبا نب ؛ ىحي نع ماشه انث دح لاق دوا دو 0 85 1

 اهبل وولسو هيلع هللا لص هملا ل وسر ماف ان زا, نم ىلبح ىثو لسو هيلع ئنا بص ينلا تنا ةنيبج نم ةأ سما نان
 ربع هللاقفا لع ىلص مث تجف اهب ا مثيب يلع تكتنفاهب راف لمفف !يىتأاءاج تمضو ا ذاف اهلا نسمي ن
 اًميش ت دج و لهو مهتعسول ةني دمل لها نيب تعمقول ةبوت تبت دنا لاق تنز دق الع ىلصن ع

 ه اهسفنب تدإج نانم لضفا
 قدح ىلملا بانا مث دحبتب القابا. ناربخك يب !نب ىحي نع دا دشنب ب رحاش دع دبس ينسف ١

 يلع فصي (كهفاخانغفصف لاق هيلع اولاعف تام ىثامنلا ؟ اخانا ل اق لسو هيلع ش١ ىلص ىنلا نا نا رع نع
0- 

3 

76 

 « لج و زعهللا ةيصعم يف ةعاطال لاق

٠ 1 
 ه0 م 1 - ت2 ها. 1 م

 ليي دبع هللا ىلص ىلا ن نوصوح ني لارم 1 ,عةعش اثدح لاف دوادوبا مي ان دح ١

 هللا لص هللا لوسر نا نيصح نب نا رمت نع ةرارز عمة داتق ن رع ةيعش انث دح لاق دو وأ دوا ئ انث ' دح قع

 ملس و هيلع ا ىلصهللال وسر لاقفانا لح رلابف لعالا كير تاج ارق مبا لاقف ربظلا هباعص |ب ىلص سو هيلع

 « هنع ىبنل هه رك ول لاقف ههرك هناك ة داتقل تلقف ةبعش لاقاهينجل اخ الجر نا تف رع دق

 نونوخو نوفوبال و نور ذني موق يناي مثمه ولي ني ذلامث مهيفتشعب ني ذلا نرقلا ىتماريخ ملسو هيلع ن الص

 م نمسا مهيفوشفيو نو دهشتسيال هنو دهشيو نودتأنالو

 نرا نيصح نب ن ارمع نع ث دجيراوسلاب | تعمسلاق ةداتق نع ةبعشاثث دح لاق دوا دوبا همي انث دح 9

 اراقو يملا نمنا ةككحلا يف نا بعك نبريشب لاقفريخالا ىتايال ءايملا نا لاق سو هيلعهللا لبص هللا لوسر

 م« فصلا نع ىنث دحتو ملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر نع كث دحا نارمع لاقافعض هايملا نمو

حلا لاق سو هيلع نا ىلص نا لوسرنا
 ه هلك ريخ ءاي

 3 نيا ربع دنع رك ذ لاق نيروس نبأ نع جم نب هللا دبع نع ةبعشا دح لاق دوادوبأ هما دح

 ء حو هيلع لأ لس هقالوسر لاتقبل نا تبا لل ءاكبلا

 1 ل و ع و 1 اج و يم وو جديا

 دك انث دح ا“ ١١ ارصتخم و الوطم حا امنعلا ىف يورم ثي دحلا و سال الا يف ١ ذكم(1)



 د ١ »6 ىسل ابطلا دو ١ د يبا دنسم نم ثلاثلا ءزجلا 6

 نارمت نع نسحلا نع ديمح نع ةلسن.( دامح و )نسحلا نع ةع و ا

 » مالسالا يف راغشال و بنجالو و بلج ل لاق ًاعوف رم ةبعش نع هظفحاال ود وا دوبا لق

 ري نا نار رع هنا نع ىلظنملا يبرلا نب دم نع ثراولا دبعاشث دح لاق دو ا دوب | انث دح

 ه نيب ةرافك هترافك و بضغ يفر ذنال لاق م و

 هللا لوسرنا نيصح نب نارمع نع ةرضن يبا ن را داو ل لاما رقاب يلف كول
 «رفس موقالاف يت الصاوقا ةكم لهااي لاق و ملس مث نيتمكر كب ىلع لس و هيلع هللا لص
 نارمعن ع ث دحم برضم نب م دهز تعمن لاق ةرجوبأ ىنربخالاق ةبعش انث دح لاق دوا دوبا د ا دح ||

 ه (5) ماشه ثي دح نم اوحن ركذفم (1)ينرف ىتماريخ لس وهبلع هللا لص هللا لوسر لاقىلاق نيصح نبا

 0 ريدي ا وو ا 0 8

 «رجلا ذين نع يبن ملسو هيلع

 ء قاث و يف ليقعلاب يف ينا لسو هبل هللا لص ىبلا نا

 ٠ ةعبرا قرا و نينا قتعاف (©) مهنيب عرقاف م مس و هيلع نا لصدتلا ل وسر دهعىلع هل كيلامم ةئس قلعءاالجر نا

 هداني ل سوهيلع نا لصين :| نعنا رمت نع للهملا ىلا نع ةب الق يبا نع دلاخ نع بهو انث دحلاق دوا دوبا انث دح

 «ريسالج رب نيكرشثملاى ديايفاناك هباعصا نم نيلج ر ىداق س و هيلع هللا ص هلال 4

 ا

 ا

 ١؟لعامللا و بناكلا نم طقس هلملف ىنعملا | ذه يف لبق ماشه ثي دحركذي ملو (5)

 لا نع ىئامنلا ا ا اول مب عن ارف هيلا خم دس |

 يبا نع رمعي نب ىبحم نع ليقع نب ىبحم ان لاق ىر اصن الا ت تباث نب ةرزءانث دح لاق دوا دوبا :6 ان دح 4
ٍ | 

 هيلع هللا لصْؤا لوسر ل مضل ةنيبج نم الج ر نأ نيصح نب نارمع ىنث دح لاق ىل ودلا دوساالا

 ا ل ومس ْ

 | ْنالض ىبنلا نا نيصح نب نا رمع نع يثدللا صفح نع حايتلا يبا نع ةبعش انث دحلاق دوا دوبا جي انأ دح# ١

 | نيصح نب نا رمع نع يلهملا يبا نع ةب الق ىلا ن نع باوي ١ نع ديز نب دام اّث دح لاق دوا-دوبا هان دح#

 | نيصح نب نأ رمع نع ىلبملا يلا نع ةب الق يلا نع بولا ع نع دب ني دات دخلا والو ا

 نانيصح نب نا رمت نع ىلهلا ىلا نع ةب الق يبا نع بوبا نع ةلس نب دامحانث دح ل اق دوا دوبا 26 انث دح 9“

 | ٠؟ مهنولي ني ذلا مث مهنولي ني.ذلا مث مهنولي ني ذلا مثا ذه بيقع دنسملايف دازو لصالا يف ا ذكه (1) 0

 ١ 010 ىف !ا ذكه (0)

 ل

 رمي

200 

 [61١1م

8 

 2م

2 

 م

 م6



 6 يساايطلا دواد يبأ دنسم نم اثلا هرج جك ١ ١ مد

 ظ امهادحاىتاف تا انا هل ناك هناهلادبع نبف رطمنع )١( حايللاىلا نعةبعشاتت دح لاق د وا دوباؤي انث

 نا ث دخل نيصح نب نارمت دنع نم نكلو ال لاف ىرغ الا هت ارم ىنعت تئج ةئ الف دنع نما

 مالا وعلو لصغار

 زن حي حدا جيو طا نيمو ماأخ نب .رجو بوش الاوب ؛اانث دحلاق دوا دوبا يجي انث دح ع هلك

  ملسو هيلع هللا ٍلصدللا لوسر لاق ال اقاهنع لا ىضر سابع نيآو نصح ني نارمع نعداجر ىنا نع بريح

 ١ ه ءاسنلا ماها رثك ا اذاف رانلا يف ترظن و ها رقفلا اهاهارثك ١١ ذاف ةنجلا يف ترظن |

 ! ١ ههلاىل صييبلا ىتا اذيش نا نيصح نب ن ا رمع نع نسحلا نع ة داتق نع ماه انث دح لاقذ وا دبا 6 انث دح

 0 ياطير وتو سل ناجل لاق تاني | ناايث دحالا لوسراي لاقف لسو هيلع

 يع ل ل لع لود
 د

0 
: 

 مث

 هبلعدلا ىل هل لوسر نانيصح نب نا رمع نع نسحلا نع ة دانق نع ماشه انث دحلاف دوا دوبا ا اي اث دح

 .لاق هدي دش نا باذع نككو دل وق ىلا مكب راوقت !س انلا أ أمااي نيت .الاب هثوص عفر ذا رفس فوه ولاقلسو'

 0 يو يس

 امسفلالك نم ,* لاق رانلا ثمبامو براي لاقرانلا ثعبشمباق مف م دأ اي م دال لج وزع نا لوفي موي كا ذا

 املا ومر كل ذأ راق كح شاول :> اوسلباف ةنلا ىلادحاو ور أنلا ىلا نوعستو ةعستو

 رمل جملا الا طق 'ىش فانك ام نينتلخ ع مك «ديب ىسقكذلاوفاورشإ ولما لاق لسو يلع

 هدب ىسقت ىذل اوفاورشبا واولمشا لاق مث مهنع ىرسأف لاق نيلبا رلونو مدا دلو نم كله نمو جوجاماو

 ظ فلا ها اووف كفانا بمر اول سانلا يف تلا اما

/ 2 

 تدمع

  'نيصحنبنا رمع نع نسسملا نعريظنش نب ريثك, ن ء متسر نب اص ماعوبا انث دحلاق ذوا دوبأ وي ان دح وج نفذ

 أنا ةلخملا نم نا لاقو ةلثملا نعان امن و.ةف دصلا ىلع اهيمامتجناللا لس ويلزم تر لولد ايف ماظل لقا

 »ه بكربلو اي ده دهلف ايشام محا نا با اذن !ذاف ايام جحي هنا ز ذني نا ةلثملا نم وهفتا مرخت نار ذنب |

 |( لدا اةلعال لسنا لوباف نا نيل عاج سويط امجدجم لاق ول دار عاف دين

 | لهو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل اقفانت الصيف ديثالا هللا لوسراياولاقو اولصف سهلا تعلط ىتحا لفة يلا

 | نيمحت نا رمع نع نسحلا نع ناسح نيماشه نع ثي دحلا ا ذه ىوريو ه كتم هلبقيوأب .عرفجلو

 ا 2 2 .٠ ع هيلز 5 ء

 ١ ةعامجو. ف رطم و سنا نع ةئالا دا ديمح نب ديبزي همسا ىرصبلا ةليقثلا ةن اتمتلا و ةاننملا 4 حايتلاوبا 1

0 
 اب لصاووه (؟) عمجم ٠١ اوماضت واونادت يا(؟) يناثلا نسحلا ١٠١ ةص الخلا يفاذك

 ةص الخ ١؟ _.زمح رلا دبع

 ان دح و 2



 6 11١1 04 ىسلايطلا دؤا د يبا دنسم نم ثلاثلا هرجلا لف

 ا 1 * سن دلانم ضيبالا بوثلا قني اك اياطخلا و بون ذلانم ىتت مهلا ددابا لاو

 م9 ةزانج يف ىفوايباثر تن رلاَف ىريعل وع لا ا ل يه ح عا

 هنع ىعن سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناف يفارت تلا و نكابا لاقف نيثرتي ٍةَوَن لع رف ةلغب ل عابك ارهتتنبا |

 ظ « تب كشاف اتبع نم نك اذا نس

 د هنغ ىلاعت هللاىتغر نيضح نب نارمع 0

 .نيفرطم نع وعل اري رج نب نالبغ نع ديز نب داجاش دحر دوادوب | اث دح لاق سن ب يب اث دحإلا
 | مقراذاو ربك دمت ذا ناكف ةالص بلاط يلا نب ىلع ءفلخ نيصح نب نارمث وانا تيلص لاق ريخشلا نب هللا دبع.

 هرمنا الاوت دنا لاعن يدبر نإ راقت دوزرس يساوى وزقا جيا فلارزكمتللا

 م(١1)ناليغ كش » 3 بو هيلع ل ذاع

 | للا دبع نب فرطم تمملاق يو دعلا ل اله نب دي ينربخا ىاق ةبعشاقث دح لاق دوا دوبا جات دح 9

 | نا هب كعفني نا نا لعلاثي دج كث دحا الا ىللاق لاق هنعْا يضر نيصح نب نا رمع نع ث دحيريؤشلا نبا

 .يلع لسب ناك دق هن او همرحي ن ارق لذني لو هنع هنيإم ة رجع و ةجحب نيب عبمج ج مسو هيلع خا ىلص هللا لوسد

 ظ هاوس دالف ىنع عطقنا تيوئكالف

 ' نارمع نع ث دحياف رظم تعمس لل اق كشرلا ديزي , نع ديز نب دامحو ةبعشانث دحلاق دوا دوبا ةانث دح#

 | لاق نولءادلا لمتف ميفف لاق معن لاق انلا لها نم ةنجلا ةنجل لها ملا ملسو هيلع هلل ىلص ىبنل ىلق لاق نيصح نبا

 ظ ههلرسيامل وال قلخ امل لكزمت |

 م9 || تريلا دبع نب فرطم نع كشرلا ديزي انث دح ىعبضلا نابلس نب رفمج اث دج لاق دوا دوبا و انث دح لع
 توا هو ع وجب ا ل وسر نا نيصخ نب نارمح ن .مريؤشلا

 يلع عنص ام سو هبلع هللا ىلص يبنلاا وربخي نلاو دقاعت و ةعب رارفن قفتافا
 0 اانك و نا رمع لاق

 هللا لوسراي لاقف مث دحا ماقف ةعبرالارغنلا اخ هيلارظخ وراس هيلع لت لوو ىلات قيال ثان

  لثم لاقف ثلاثا ماق مث هنع ضعاف كل ذ لثم لاقف يناثلا ماق مث هنع ضعاف ١ ذك و ١ ذك منص اياع نارت م

 اناوينمابلع نا ىلعل و ملا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاقف كلل ذ لثم لاقف عب ؛ ارلا ماق مث هنع ضرعاف كلذ

 ظ ٠ ىدعب نم أوم لك يل و وهو هنم |

 هلا كم يبلا نا نيصح نب نارمع نع فرطم نع تنباث نع ةملس نبب دامح انثدج لاق دوا دوبا 6 انث دح 9

 هرطفلا دعب ىنعب دوا دوبا لاق هرهشلا ررس ص هل لاق ملس و هيلع ظ

 نا لوس رىبمن لاق نيصح نب نارمش نع فرظم نع تبأث نع ةث !سنب داح اش دح لاق دوادوبا وج ا دحال
 ه انحجنلا ال و انها اهفاني وعك اف ىكلا نع مل انوةلكو لا لم

 2 ص ند

 2 هنع ىلاعت هللا ىغر نيصح نب نارمع و

 مي 2

 م71

 مل

 ملا“.

 )١( كششلا هجو دحن مل و لصالا ينا ذكه ١١
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 تسمم دعما سس سلول. سم همام تصمم مو مممعمس عبو 2
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 ا هاعردلال لاق ضيالا و تلق ترحل يق 5-2-5

 دوباؤمب ال دح ِه ا فر راما عاوإوو ري دمحم نع ةبعشاتت دح لاق دوا

 بيرلو ريسشلاورإ ايف لس و هيلع هَ هما لصف لوس ر دبع عع ل نانك لاق هفأ قا قاوا ايات ١ ينو راذ

 ْ كل ذ:لثم لاقف هربا ىلا ن ءاانلأسف م دنع وهام موق ىلا 0| و

 ا هياط اند فس فل م وعلو 5220

 ظ « ةيلع الا رجلا مول نع

 0 كراع ياا تسلمو :سحل ١ نب ديبع نع سو ةبعش انث دحلاق دو ا دوبا يات دح#

  5تا .٠ 0 . - 0 2
 ْ هلا ىلص هللا لوسر عم توزغ لوقي ىف وا يبا نبا عمس روفعي ىلا نع ةبعش ان دح لاق دوا دوبا # انث دح 3

 | ١ ل 5
 ظ ء دارجلا هعم لكان تاورغ عبس ملسو هبلع

 6 * ني رجاهملا نك دموي لسا تناكو ةئام الث وافلا ذئموي انك لاق ناوض لان ةيعتا واكالاو

 | ىف وايبا نب هللا دبع تلاس لاق ىم ايلا ةححلط انث لاق يف وكلا مياس نب شيرملا اثث دح لاق دوا دوب, مي ان دح 9

 | «لجوزع هلل باتكب ىص والا صويمل و ةيصولاب انرما اة تلق لاقلس و هيلع : هللا لص هلال وسر ىصوال 2

 او يرن علا فأر و دينطيل اق زدات ااث دح لاق دوا دوبا *6 انث دح

 ا
 | لعفام لاف نابمح نب ديعس انا تلقفرصبلا بوحح ذئم وي نأك و ِتنا نم ىل ل اقف مسو هيلع هللا لص نأ

5 3 3 - . 

 | هب رانلا بالكم هنا ملسو هيلع الص هللالوسر لاف لاقمم هاهم ر لاقف ةقرازالا هتلتق تلق كوبا

 هلال وسر لاق لاق ىف وا ىلانب نع ةراعنب كر دم نع شارف نع ةبعش ان دح لاق دوا دوبا وي اث دح إي

 | نيحرملا ب رشبال ونم موه و قرسي نيح قرسيال ونموه و ين زي نيح دبعلا ىفزبال لس و هيلع هللا ىلص

 | محلا اثث دح لاق ةبمشاُت دجلاق دوا دوبا ان دح نم موه و فرش تاذ ةبهن بيتنيال ونموه واهب رشي

 ظ و هوحن سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يفوا يبا نبا نع لجر نع
 الوسم كلو وا نها دع تصل ل نب ديبع نع ةبعشات دح لاقدوا دوبا ع ان دح#

 ْ لاق ه دعب :يش نم تئشام المو ضرالا الم وتاومعسلا ”الم دبجلاكل مهلا ٠ ءاعينلا).ةيئوغدي لهي عياممقا لم

 دلو لاب ىفربط ملاهي دازو ءاعدلا ا ذهرك ذي ىوا ىلا نب تم لوقي رها زن؛ ة 0 زج تعمس مة

 هاملاو ىلاعت هلأ همحر دمحا مامالا دلسم بريغخالا را><

 || 'ىثنم تن ناش النو نظزآلا المو تاومسل "الم دجلا كل مهلا هئاع د يف لوقي لسو هلع د هللا لص هللا لوسر

 | كو ا نيقواةناذح ل قا ساؤمبلم ف قس ل لود اواكلاعي حن ضي لف دنو دوبالاق * دعب

 ] | 1س وسار واكب فاي دانبا مم ةرهنب و رمح نع ةبعشانت دحلاق دوا دوبا هي انث دح و
 ٌ « ى وابا ل ىلع لص م مللا لاقف ةق دصب يبا ىدصتف مهلع ىل غ2

5 1 1 
 | هيلع هللا ىلص لاول وس ر بحاص ف وابا نبا عمسةىمنب و رمسينربخا لاق ةبعشاثد حلاق دوا دوبا . انث دح

1 



 ومي ىسلابطلا دوا د يبا دسم نم ثلاشلا ءزجلا وب

 أ ءارجةت وقأي نم س رفب تيتا كل ذ تببحانا لاق ىنبجيت اهناف ليخ ةنجلا يف له لاف ملسو هيلع ها لص يبن ا ىلا |

 000 ا
 يأ كاع تبزاو كيفن تيعشاامامفكلف

 ر.0 أ هللا لوسر نا هببانع ةدن رب نب ناولس نع دثىم نب ةمتلع نع ى دوعسملا انث دح لاق دوا دوبا دج ان دح

 «روبقلا ةرالز ىف صخر سو و هيلع هللا لجأ

 ميرزا لاا دل ل ل اف دير نب تا دي نع د0 نع دعس نب ىلا حي ةدطا حا كا

 لس و هيلع هللا ىلص هلا لوس ر تعمسربك ١ لا ة ديرب لاقف مش ري هنيبج اذاف توملايف وه و ناسا رخب لج روع أ

 هب نيبجلا قرعب تومي نم وملانا لاق

 م. تيأرف ىثما اموي تج رخ لاق ة دب رب نع هببا نع نمحرلا دبع نبي ةئيبعانت دح لاق دو! دوبا 6 انث دح وله .
 انقتطناف ى ديب ذخاف هتيتاف يلالسراف يف ار ىتح هتضراعف ةج اح.دب ري هتننظف لس وهيلع هللا ىل اه دليلا

 ملسو هيلع ما ىل ص هللال وسر لاقف دوهسلا و عوكراارثكي ىلصيانب ديا نيب لجرا ذافاعيمج ىشف

 ه هبلغي نيدلا ا ذه داي نم هناف ا دصاق ايده مكياع لاف ي ديل سراف ملعا هلوسوو لا ت 5

 أ

ْ 
 ١

ْ 
| 
 أ
 1 ا
 ٍإ

ْ 

| 

 0 ىراصنالا ة ديرب مهانك لاق هث دح يابا نا ةب القييبانب يبي نع ماشه انث دح لاق د د ادوبا باث دح ولي |
 ظ «دامع طبحرصعلا ةالص كر نه ملس و هيلع هللا لصدللا لوس ر تعمس ىناف ةالصلابا وركب لاقف موب يف ةازغ يف

 ميك ريو, ١ ناك لاق هبا ن نو لابتوب نيل لل دبع انث ل اق ىرهملا ةبلع نب باوث ان دح ل اق دوا دوبا 6 انث دح دح 3#

 3 ٠ جذي ىتح رخخلا موي لكي الو معطي ىتح رطفلا موب جرخيال سو هيلع هلا ىلص نا لوس

 2+ ري: || نا هبي ا نع ىللس ال.ا ة ديرب نبا نع ىرمحالا ركبوبا ىنربخا لاق كيرش انث دح ل اق دوا دوبا هانت دج
 51 له اورظنا لاقف هثاريب ملسو هيلع لص ىبالا يتاف لسو هيلع ا لص يبنلا دبع ىل اع ةعارخ نم يفول اليسو

 59 ملسو هيلع هللا لص يبللا لاف ملسو هيلع نا لص يبللا هبربخاو اث راو هلاو دحي لف هوسمناف ثراو نم كرت |

 ّ د ٠ ةعازخ زبك | ىلا هوعف دا
 كط0

 2ء

 3 يي هنع ىلاعت نا ىخر ىفواىبان نب هلل ا دبع

 م1 ىوا يبا نبهللا دبع نع كسكسلا ميهاربا نع ى دوعسملا انث دحلاق دوا دوب ا انث دح لاق سنوي « اندحؤل

 لاقفن ارقلا نم ؛ئزحي ءشلبهفن ارقلا نسخاال ىناذا لوس راب لاقف ملسو هيلع ىلا ىلص نال وسر قاالجرنا

 رب دا مث هللاب الا ةوق الو لوح ال وربكا او الا هلال و هلل دمخلا و ىلا ناحبم“ لس و هيلع هللا ىلص نا لوسر

 ينقذ داو ىف دهاو ىتاعو ينحرا و ىلرفغا مهللا لف 5 لف لاف ىلا ذاف ب اذه هللا لوسرأي لاقف عجر مث لجرلا

 هاريخ هي دي الم دقفا ذه اما ملسو هيلع اللص نا لوسر لاقفارشع ه دي يف لجرلا ن 'ه دعف

 ماخأ أ مال وسر كتعاص ىتوا نا نبا دبع“ كعمس لاف قابيشلا نابلس نع ةساف دخ لاقدؤاذوبا 4 اك ذه اول|
- 

 يسيح



 6 ىسلايطلا د و اد ىلا دئسم نم ثلاثلا ءزجلا ض2 2 1

 هجري كل دل ووبا كحيو سائلا اه لاقف ةثام هت دلج هل تنذا تنك نا كيس اموت

 «ةكام ه دل تلقام ىلع ةريغلا ىنتلمح بكل و هل تنذا تنك دق تلاقف تءاجن

 بيبح ىنعرشب يبا نع ميشه انث دح لاق دوا دوبا دب انث دح 9* ||[ دا
 لع ال يا لاقريشب نب تر اعنلا نع مل اس نب

 * ةنلاثل رمثلا طوقسل اهياصيملس و هيلع هلا لص 11 لاو ناك كوالا ءاشعلا ىنعي ةالصلا هذه تقوب نمانلا

 | لاق لوقيوه و بطخي ريش نب ناعنلا تعمس لاق احنا يبا نعةبعش انث دح لاق دوا دوبا و اث دح عي | مد.

 نان رج هيم دق صمخا يف مضوي لجرأ ةمايقلا مويأب !ذعرانلا لها نوها نا ملسو هيلع هللا لص ىلا لوسر

 » هغام د اهنم غي ةرمجو ١
 ظ

 .ناهنلا تعم سل وقي دعجلا يبا نب ملاس تعمس ة ىمنبو رمح ينربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوادوبا ديانا دح وب |مدو

 ظ * هوجو نيب لجوزع هلل نفلايل وا ككوفص نوسنل لوقيريشب نبا
 | هللالص يبنلا نعريشب نب ناعنلا نع ةبالق يلا نع لوحالا مصاع نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا دمي انث دح 5

 ظ « نإت رم دج و عكري تالص نم اوحن فودكلا يف لص هنا سو ةيلع

 ريشبنإ ناهنلا نع ىرضحلا عيسي نع ثدحيار ذتعمس لاق روصنم نع ةبعش انثدحلاق دوادوبا هانت دحو# | ١

 ظ « ؟ك بتسا ىفوع دا كبر لاق ة دابعلاوه ءاعدلا نا لاق ملسو هيلع هل ا لص ّىا لوسر نا 58

لص يبنلا نعريشب نب ناعنا! نع بزاع يبا نع ينعجلا رباج نع سبق انث دح لاق دوا دوب | د انث دح 4 ري
 هللا ى

 ٌْ » ةدي دحب الا دوقال لاق ٍلسو هيلع 3

 هج
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 ا

 ا
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 ظ
 | ىلا ابغص لاقزيشب نب ن امنلا نع( ١)ب زاع يبا نع ء ينعجلا رباج نعسيق انث دح لاق دو ادوب | إ انث دح م0

 .اوفاك ىسهو انمو» لجرلا يصيب لطظل# ليلا عطق اهناك٠ نآف ةعاسلا يك دي نيب نا لوقي هانعمسف إس و هيلع ما لص

 ظ ه ليأق اين دلا نم ضرعب مهق الخا ماوقا عيبيا رفاك حبصيوو (ةموم ىسميو

 ظ دي هنع ّفاىضر ىلس الا (2) بيصح نب ة ديرب 4

 نع يملسالا ة ديرب نب نابلس نع دث رم نب ةمقلع نع سيقانث دح لق دوا دانث دح لاق سنوي 26 انث دح 9“ 5 9

 . ىلاقف دجسملا ينهلوقي رح ال ١<ليتنا ىلا اع د نم ىبا رعا لاَقتف مصلاملس و هيلع هللا لص هللا لوس ر للص ىلاق هيب

 ظ « هل تيب ال دجاسملا هذهت يتب املا هئدجو ال لسو هيلع هلا لصد !لوسر

 ًُ هللا لص هنا لوسر فا هيبا نع ديرب نب ناياس نع دن ىم نبب ةمتلع نع سبق انث دح لاق دوا دوبا 96 انث دح وع 1

 ه دحاو *وضوب تاولصلا ىلص ماس و هيلع
 ظ

 0 / لج هاج لاق هيبا نع : ديرب نب ناهلس نع دث م نب ةمقلعانث لاق ىدومسالا انث دحر اق دوادوبا هب ا دح

 بيرغت 15 ةعب ارلا نمر وددس كارا نباول ررمع نب مس همسا ينوكلا بزاعوبا )١(
١ 5 

 |

 111000 رانا 5 200 اايميتنأم ور ادب لبق مسا يباعت نسأل لبسوبا 0 نيام (؟)

  ددساللالالا /ه-ةقأتم+ د * بسبا . الكا

 ىلا 052050



 6و 6 يالا طلاخزا اواا دس تمالك 2 كلم

 رئاسدسف تدسفا ذا و هدسج رئاس ملص تولصا ذا ةغضم م دا نبا يفنا لقيا الو هع ارسم ىلا

 ظ ه بلقلا ىوالا
 برو | دهشينا دارافالحن هلجن هابا ناريشبنب ناعنلا نعيبعشلا نع دلاجم نع ةنعشا دح لاق دوا دوبا * انث دح 9

 كايلعنا ملسو هيلع هنا لص هللا لوسر لاقفال لاقف هنلمناكتلحن ك دل و لكا لاقف ملسو هيلع للا لص يلا
 5 هللا لور تقمسر يشب نب ن امنلا لاق لاق ىعشل ١ نع دلاحم نع ةبعسشاث دح ل اق دو ١ دوب اذ انث دحاؤي ظ ٠ كوربب ناقحلا نم مهيلعام ك دلو نيب ل دع نا قحلا نم

 ىعادت هضعب ىكتشا اذا دسجلا لثم مه+ارث و عهباحت و مداوت لثمو نينمْؤملالثمناالا لوقي سو هيلعهللا لص

 يبا رولا وابا
 ب١ | ناك لوقي ريشب نب نامنلا عمس ب رح نب كامم نع ةملس نب دامو ةبعش اش دحلاق د وا دوبا 6 انث حا
 | هنع كا ذان ذخا دقانا نظ | ذا ىتح حيرلاك وا حدقلاك هلعجي ىتح فصلا بقي ماسو هيلع هللا لص هللا لودر

 مرهم واع روزا جاور يظهر ساس ابرام ااناوب نع هر دصبا ذبتنمالجر ىأر هانلقعوا

 ظ )١( و مهوج و نيب لج وزع فا نالوا
 لوا ' لاقفمل ةصيخه يلع و يطخي ريش نب ناهنلا تعمم لاق برج نب كامس نءةبعشاتتدح لاق دوادوبا ايان دح

 عدتوص عمساذال و رااذكو عضومالجر ناولرانلا مت رذنا لوهب وه وبطخي ٍلسو هب لعمل لط هللا لامر كيس

 ؛ نع ث دحيريشب نب ن اعنلا تعمس لاق برح نب كاهس نع ةملس نب دامانث دح لاق دو | دوبا ان دح ع

 ظ «هرئاسيعا دت هضعب ملا اذا دسجلا لثم نينم وملا لم لاق سو هيلع هلا لص ىبلا

 ؛؟؟ |! يف حجر ناول لاقريشب نب ناهنلا نع ترج نب كامس نع ةملس نب داجل دح لاق دوا دوبا وي انث دحا

 ءاراقسوم دازاههلعاميلا رظنذا كل ذكو هانيبفاثيش ريف رظنفافرشالفق كفضف هذاقتو م دآو اهلعاولملا) لا

 يناهبصالا نبا هعفرو دامس نع دوا دوب هعفري مل ٠ هتلح ارب ةلحا رلا بحاص نم ه دبع ةبوتب احرف دش اهللف

 « ملسو ةيلع هللا ىلص ينلا نعريشب نب نامعنلا نع كامس نع كيش نع
 بوم نبنامعنلا نع ملاس نب بيبح نعهيبا نع رشتنملا نب دمج نب ميهارب .!نع ةناوعربا ادع لادرادرباوجاظييسا»»

 «ةيشاغلاتي دحكالالهو ىلعالا كب دوس عيسب ني ديهلاو محا يفارق مسو هيلع لا ىلص نا لوسر ناريشب
1 

 نو
 نا تلاقفريشب نب نامنلا تناة ١ آما نا لاس نب كيب نغ رشب ىبانع ميشهانت دح لاق دوا دوبا ان دح ٠ 1/345

 هللا لص هللا لوس رنع هت ذخاايفاش ءاضف اذه يف ى دنع نا فثاعنلا لاقف ين ذا ريغب ىثي راج ىلع مفو ىجوذ

 ضعب ةروص ىلع اه و مكراب دا ىلا اهومي ىا <ه وجو. ككاو كلا نفل اخي وا ماس و هيلع ا لص هلوق )١(

 ىئاوحىفاذك ميول فلتخيف وفلتخت الق اياك ميول هوجووا تاوذلا هوجولاب درملاوا الثم راماك تاناويحلا

 هنع هللا اع ينامنلا نسحلا 1؟ عيل اصملا ةوكشم.
 مم مسا



 6 ىناللا دوا د لا دنسم نم كلانا ءرجلا9 البلا

 يا واب تال قا دالك راج رات لقول لان 7-5 رددوا لافت تالول 18و

 كا باع سال ا لافاع رش تاك الان لان جالا هل قلاعامو يرطب
 فن رز ل

 ل 5 5

 ' ناك سو هيلعهلل ىلص هللا ل وسر نا ةرع“ نب رباجنع كايس نع كيرشانت دح لاق دو ادوبا يان دح 0

ٌ 

 اوسملالاق مس وهيلع الص نا لاوسارأ ناب ةرقم نب نباج نع كامسنع كيرشاش دحلاقدوادوبا ياش دحوم |

 8-5 اوالارشعلا قر دقلا هلل

 ا

 < ديعلا يف هل. ن ذكي. ال 5

| 

 ١

| 

1 

 1 | صقشمب هسفن لتقالجر نا ة رم نب رباج نع ب رح نب كايس ن نع كيرش انث دح لاق دو ادوبا 6# اث دح 2 5

 ةماس وهيلع هللا لص هللا ل وسر هيلع لصي ف |

 ْ للا ل وس زانقا اذإ انك لاق ة رع“ نب رباح نع ب رح نب كاهسن ناك راو دوبا وي اث دح 5

 ٠ ىهنتن ثيحاتساج لس وهيلع هللا لص

 ْ هيلع هللا لصدملا لوس ر نا ةرمس نب رباج نعج رح نب كامم نعذاعم نب ناماسانت دح لاق دوادوبا  انث دح # م

 ظ * تررما ذا هف رعا تنعب ىلايل ىلع مسي ناكا رجل ةكمب نالاقإ 5

 نانا ليتشا ل قليل تدعم لاق 5 رهسنب رباج نع ت رع نب كأس نع سيقات دعلاق دوا1:ذاوبا 4! دخت

 م نيملسملا نم ةفئاط ىلع ىرسك ضيا نمل لوي

 امهر و سمشلا ضح دت نيح ن ذاوب لالب ناك لاق رب اج نع كامس نع سبق انث دح لاق دوا دوبا انث 9

 8 تقولا نع م رخال ناكم نا ذالا امافاليلقاراجعام ر واليلق ةماقالا رخا

7١ 

 0 -- م دع نع همصحسم م سس حمم نم سس صم مع هع ل

 انرماي+ ناضمر ض رفاطث هدنعان دهاعت وهيلعانث# و ءا روشاعمايصبأ ىم اي لسو هيلع هللا امال ناك لاق

 ه ه دنعأت ده اعتي و هنع انبنل و هب

2 1 . 5 . 

 هللا لص هللا لوسرتي ار لاق ةرمس ن؛ربأج نعتيصل نب ذئاع نع سفات دح لاق دوا دوبا ا انث رح

 ةرمس نب رب اج نع روث يلا نب رفعج نع * اثهشلا يبا نب ثعشا نع نابيشات دح لاق دو ا دوب ١ 6# انث دمح 9 ّ

 5 ملعا مام و هنم تلعام هلك ر بلا نم كلئسا ىنا مهللا لوقي(١) هتعمسالف ةالصلا يف هيعبصأب ريشي ملس و هيلع ظ

 ا

6 
 ةرمسن. رباج نعةف رطنب متن ءثدحي عفار نب بيسملات عمس لاق شمتالا نعةبعشا:ت دح لاقدوادوبا 6 انثدح ون“ 1 م ظ
 « ةاللصلايفاونكسا سم لي بانذااهناكمهيديلا اوعفردق لاقف مهيديااوعف ا لودي هللا ٍلصدللا لوس رنا 97

 هلا لص هلا لوس رت دبش لاق ةردس نب رباج نع ب رح نب كام نع 0 دح لاق دوا دوبا انث دح 9 | "ه0
 هلا[ سانلا ظءلو ناز هلأ! نم ارق ا موب بطخب مسو هيلع ُْ

 96 هّنَع ىلاعت هلل ١ ىض رربشب نب نامنلا ٍِ

3 
 ثءعمس 3 اقريشبنب نامنلا ع يبعشلا نع دا نع ةعشانت دحلاق دوا دوباانت ى. لاق سن ول ِي 3 دحح 00 ١0

 هلال وسر ١؟ هلوقي هتعجسف هلعلوا لوقي هتعمس تيغصا الف هلعل(١)



 أ
]| 
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 ١
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 ا ٠٠١5 ا ىسلايطلا د وا د يبا دئسم نم ثلاثلا ءزجلا

 ضبا مي ةالصلا نع لئسو هبف صخرف ملا موه نم «وضولا نع لئس ملسو هيلعلا ىلص هللا لوس نا |

 ةالصلانع لثس وهب رماف لبالا موحل نم ٌوضولا نع لس و هيف صخرف ه دوا دوبا كش * اهتابم لاق وا منغلا

 ظ م ههرك واهنع ىهنف لب الاك رابم يف
 ببي تود مدل تملا ما رم اع ل1133 توغل نفر للا
 مال وسر لاق ام يبال تاقفاممبفا مل ةلكلاق مث ةفيلخر شع ىنثاىلا ازي زعل ازيال مالسالا نال وق لسو هبلع هما لص

  شيرق نم مهاكل اقف ٍلسو هيلع ا لص

 ريتا ملسو هيلع نا ىلص هللا لوس ر نارباج نع برح نب كامس نع ةماس نب دامح انث دح لاق دوا دوبا يي انأ دح 4

 ظ ه اداج ركذي موازعام جد
 لد. .”ىيرابس هيث دو دام (لاق)رْباج نع بر نب كاس نع ةلسنب داناق دح' لاقادأوا دوبا 36 انث دحر

 | نذاب ل الب ناكرخ .الا لاق و سمشلا تكل داذا نذءوإ ل الب ناك اره دحا لاق ىلس الآ 2 رب يبا نع ةماللال

 ه نيمثلا تيدحشاةللاقا |

 1 ٠١ ' فراك و ناذالا مرخيال لالب ناكل اق ةرم نب رباج نع كلاهم نع كيرش انث دح لاق دوا دوبا هانت دح

 | م.ائيش ةماقاالا رخا هز

 ل١ | نملاجت تنك ١5 رمس نينا تلق لاق برخ نيب كاس نع سيق كيرش انث دح لاف دوا دوبأ ان دخلا |
 ءايشا و رعشلا هدنع ن ورك ذي امهر هباصا ناكو كلا ليلق تمصلا ليوط ن اك معن لاق ماس و هيلعهللا لصنلا

 | » مسبتاج ر و نوكحشيت مر وما نم

 "00 هللا ىلص هللا لوس ر بطخي ناك ف بكة رم نب رباجلل تلف لاق كامم نع سبق ةنث دح لاق دوا دوب 6 انث دنح 2“

 | تلقاماق بطخي هت دهشاناف هب ذكف ا دعاق بطخ ملسو هيلع لا لص هلا لوسر نا كالت نملاق مواهب
 د ه سائلا ,مب ظعب تالكب كتبو هنا باتك نم تايا ارق, ناك ا دصق ناكلاق هتبطخ تناكف يكف

 ا عسل و هيلعّنا لص هال وس رن اكل اق ة رمس نب رباج نع كاممنع سبفانث دح لاق دو | دوبا «اثدحإلب

 - مقلوب ناكو كت الصوحن برغملاو مكلالص وحن رصعلاو مد الصوم وبلفلا

 + | روظلايف ؛ارقي ناك لسو هيلع هللا بص فال وس رذا رباج نع كامسنع دامح انثدحلااق دوا دوبا  انث دح

 ه جوربلا تاذ ءامسلاو قراطلاو ءامسلاو ظ

 م و هيلع نا ىلص يا لوسر نا ةرمس نب رباج نع كامسنع ةلث“ نب دامحانت دح ل اق دوا دوبا اش دح 3

 - ند ده هس سس سادسا سلا

 »ةيدوهوأي دوهي مجرا

 ٠ || لج رولا ابعف دف ة رحلاب ةفان هل كتيباك العكر ماو , اج نع كابس نع كي رشانث دح لاق دوا دوبا «اث د |

 قل ١ لوس رىلا ويبافامانلكا اهتر مول هئار ماهل مف تيزهوابتسإ ا ترم تااكقوأ

 0 اال ع اا ا ا



 36 ىسل ايطلا د و ١ د يبا دنسم نم كلاثلا ءزجلا ف اي ٠١ وع

 | «م ور ذحافلاقموقلا لاقف لاقام تاقفاهمعفا 1 ةلكلاقفنيب اذكةعاسلاىدي نيب نالوقي وهو بطخي مسو هيلع

 هللا ٍلصتال وسر تعم“ لوقي ةرعمنب رباج تعمس لاق برح نب كاس نءةبعش اثدحلاق دوادوبا اانث دح ١

 + ةعاسلام وقت ىتح نولسملا نم ةباصع هيلع لتاقت اًعاق نب نلال دله لازيال لوقي ملسو هيلع

| 

 ظ
2 

| 
 قالوسر تبأرلوقي ةرسنب باج تعمسلاق برحنب كابس نع ةبمش انثدح لاق دوا دربا حي اث دح ففي

 « بطخيث موقي مث دعقيمئائاق بطخم ملس و هيلع نا لم
 0 الل ل ناك ا ةرعم نب رباجل تلقلاق برحنب كامس نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا يي انث دح و

 0 م سمتلا علطت ىتح ه دعقميف دعقي ناكّلاق ةا دغلا لصا ذا عنصب ,لسوميلع

 ا ل تالا كيرا رعي باج تطيع لاق ب رح نب كاامس نع ةبعش ان دح لاق دوا دوبا خم انث دح ل || "ه٠

 ْ مه ةضي هناك مسو هيلع هنا لص هللال وسر

 ايزو دبع نا ىلص هنا لوسر عمانكل وقيا رباج تعمسلاق كامسنع ةبعشانت دحلاق دوا دوبا هجانث دح ب |
 سيق ا دح لاق دوا دوبل انث دح « هلوح يسمن نحن و هب صقوتي سرف ىلعوهو حا دح دلا نبا ةزانج

 ظ .*هنفد نم غرفاع دعب سرفلا بكرامن ملسو هيلع فاىلص هلال وس رنا ةرعسنب رباج نع ثدحي برحنب كامس نع ظ

 000 ا ويت اما كح كاسنع ةبعش انث دحلاق دوادوبا خي انث دح » ||

 + ةبيط لسو هيلع نا لص ها لوسر أهامسف برثي

 | نا لصىبلا بيش 1 ا ا دوك طاوس 7”

 « نيبتهنهدي ملا ذاونيبتت هس أر نه دا اذاك د ىف ناك لاقإسو هيلع

 ا لوسر نان لوف ةزهتت نب زئاح تعمس لاق برح نب ك امم نع ةبعش دا رقما كا

 م كل ذ نم لوطاب ميصلا يف ا رقب و اهوحن وىثغيا ذاليلل ابرصعلاو روظلا يف ًارفياسو هبلع هلل اىل 0

 ثالوسرت دهشلوقي ةرمس نب رباج تعمسلاق برح نب كامسنع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح فه || "14
 0101 طاحون عراف تالا ةرعق جر كلاعب هان ين نيح لسؤال

 / نرم ينكمي مل نا نا اما نبللا نم ةبثكلا نها دحا حنو سبنلا بيبنك بين هل مث دحا فلخي هللا ليبس يف

 ظ هالات هلعجو هللكلألا مهنم دحا

 ةكرولر ن اكل وقي ةرمس نير باج تعمس لاق كامم ينربخا ىلآق ةبعشانث دح لاق دوا دوبا جي اث دحوإب "م

 ظ « منللا عيلض (١)بقعلا سوهنم >< نيعلا لبشا ملسو هيلع لا ل اما

  ةرمنب رباج نعدحي روثابا تعمس لاق (؟) ب وحن كامنيفربخا لاقةبغشاش ذحلاف دوادوبا 6 انث دح ف | 555
 حس يبت

 ظ عمجم ١١ بقعلا مل لبق ىا (1) دعا نع حاعل نيملا لكشا >< |

 ظ
ْ 
| 

1 
| 

 دب ادعو 5 رم نب رباج نا روث ٠ دا نبرذعج ه نع كاس نع دمحا دنس يفو (؟) |
 ل

 نا 05



 يمي .١ دع ةكبل اطلاو واد ىلإ دنس نم تلاكإ دا 4

 | تباثلا لوقلاب دان ذلا لا تبثي لج ورع و ءاج لوقف |

 اهم هوشرفا و ةنجلا نم هوسبلاف ى دبع ىف دص دق نا هاهسلا نم دانم ىداني ولاق هةرخال يف وابن دلا ا

 لجدة دوصيف هلمش هل لشي ومرصب دم هل خف واهنم هلزنم كري رايت رولا ب ىف ل ناب 1 0

 مها تجد ادا وض ربرشبأ كل لج وزع هللا دعاامرشيا لوقيف بايثلا نسج عبرا ثعلب هيلا نبع

 | دعوت تنك يذلا كموبا ذه لوقيفريخلاب اج يذلا نسحلا هجولا كبجوف تنا نمريخب هللا كرشب لوقيف ميقم

 ناكازخ ما ةيصعم ىفاثيطب هللا ةعاطىفاعيرسس تنك الا كتلعام لاف حلاصلا كلمنا دعوت تنك ىذلا مالاو|

 /عاطقتاو ةرخألا نم ىلبقيفناكف ارجاف ناك نا واق (1)ىلام و لها ىلا عجرا ىةعالا منا براي لوقيفاربخ
 لزنلف هبضغو ملا نم طغعن ىرشبا ةثببخلا سفنلااهتبا ىج رخا لوقيف هسأر دنع سليف كلم ههاجاب دلا نم

 هديبج ىفقرفتف لاق نبع ةفرط ه دي يف اهوع دي لفاوماق كلملا اهضبق ا ذاف حوسم مهعم هوجولا دورس ةكّنالم
 نقناكج ريف كلملا نم ذخ وف لولبملا فوصلا فب عشلاريثكلا دوةسلاك بصعلا و قورعلابعم مطقيابج رختبفا

 'ءوساب نالف ا ذه نول وقبف ثيبحلا حورلاا ذهام اولاقالا ضرالا و ١امسلانيبايف دنج ىلعرمي الف تدجو جير

 اا فو مهمقلخ اهنه يلا مهت دعو ىلا ضرالاىلا هو در لوقيف اين دلا ءامسلا ىلا او ايبتني ى م هنارسألا

 الا ءاغبلا يرن نجاناكه للا كوشي قارم و ةيالا م ذهالتف لاق ٠ ءامسلا نم هب يمريف لاق ىرخا ةرات مهج رخن

 يا ا :فر اهتتالا ١ دي دش ناكلم هبتايو هحور هيف داعتو ضرالا ىلا داعيو لاق.

 لوقيف همسال ىدتالف كيف ثعب ىذلا لجررلا ا ذه يف لوقت اف ن الوقيف ىر داال لوقيف كنيد اموا

 هيلع اليضب اكل دم مت مربف هلع قييغف تؤورال لاقيفبل اق ك١ذنولوقي سانلا تهمس ىلا ١

 أ يضر وتيفمطتو نا نم با ذعب رشبال وقيف بابنلا يف جيرأا نآنم هجولا عاف لجر ةروصف هلمج هللثيو ا

 ىلا برس هللا ةعاطن عائيطب تنك الا كنا. هللاو ثلا كلمنا وقبفرشلاب ءاج ىذلا هجولا كبجوف تن ظ
 ' مصا كلمه ضيقيف لسو هبلع ملا ىلص يبنلا نع ءاربلا نع نا ذاز نع لاهنملا نم هئب دج يفور لذ دلة

 هيفداعب مث نولقنلاالا قئالخلا ممسي ةيرضاهي هب ريغيف اهمر لاق و ربارت ناسي بج ىلعايب يرض زل ةيز يمتج

 « ىرخا ةبرض هيرضيف حورلا

 وي هنع ىلاعت هللاىضر ةرم“ نب رباج ظ

 5 لوي ةرمس ني راج تعمسلاق برح نب كاس نع ةيعشا دحر دوا دوبا انا دح لاق سنوب جان دح ف

 ظ م هنج رب رما مث نيترم ازعامدر مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدهش
 "هدأ نا لص هلال وسر تعمس ل وي ةرمسنب رباج تعمس لاق برحنب كامس نعةبعش انت دح لاق دوادوبا يي اش دح 5

 ,نالوقيف ممربخاف ىلها ىلا هلوق دعب ةريره ىلا ثي دح يف يذمرتلا دازو هنع لوقنملا يف اذكه )١(

 | هنع هئاافعىفاعنلا نسا ١١ كل ذ همصفم نم ىلا هنعبيىتحهيلاولهابحا الا هظقوي ال ىذلا س ورعلا ةمونكمت

 .. انس قا اظل
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 ؟ يلابطلا دوا د ىبادنسم نم كلاثلا مل 2 يع

 | ءاجرعلاو ا ال عب را ل ل نموصف يدي ا

 | صقتقذالايف وا ضن نرَعلا يف وا صقن نسلا يف نوكي نا هرك أ ىنا تلق قتتال ىتااريدكلا و ابملظ نيلا

 0 «دحا ! لع همر 9و هع دق همه ١ ملت |

 نب هاربلا ك تلأس لوقي لاجل انا كيم لاق كبت فا نإ ييتز ة تال د ل يادار : دج ال | وب

 | ىنةدخامتل أسف عاو ىنمريخ هنافرخ لا ل-لوقفا هه دحا لأسا َتاعْ فرض 3[ نع مدا ن ,, ديز و نزاع
 ا
1 

 الاب قرولا عب نع ىجن لس و هيلع هللا لص هل هللا لسنا

 بزاعنب هاربلا نع ىلجلا حلا ىب أ دايز ن 00 نع ةناوعوأ او يده اث دح لاق دوا دوبا خب اث دح غب | 05525

 « اهل نار فغ هارقغتساو لج وزع هللا ادمحو هخلاصف هاخا رس

 أ( يذ لاق هاربلا نع ث دحي ةفيحج اب ١ تعمس لاق ليك نب ةلس نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا ب امث دح + بد
 0 ا لا عدخ نر كلون[: لاق اهل دبا لس و هيلع يل الص هللالوسر هل لاقف ة الصلا لبق ةدوبوبا

 + ك دعب دحا نع يفوت وا 'ىزجت ال و اهناكم ابلعحا لاق ةتسم نم ىلريخ |
ٍ 

 ايا اولا ع واقرا عوع ب لاب شمالا نع ةناوعوبا انث دح ل اق دوادوبأ هي اث دح قلع ٠

 ربل لاق اعقاناوخ ين ثيدحو ناذاز نعورع لاهنلا نع هعمستباث نب ورمع هانندحو دوا دوبالاف

 | ساجن دب مل وربقلا ىلا انيهتن افر اصن ال | نم لجر ةزانج يف ماسو هيلع هللا ىلص كالوسر مم انج رخ

 لقيمو 00 يىبع امناك هلوح ان_اج وراس و هيلع نا ىبص ا لوسر

 دنع نلف كلم ءهاجان لا نم عاطقناو ةرخنآلا ن 1 لبق يف ناكا ذا نمؤملا دبعلا نا لاق معا صاحلاةربقل

 !ءاقسلارطق ليسلاك ليست و هسفن جرختف ناوضر و هللا نم ة رفغم ىلا ةنئمطملا سفنلااهتبا ىج 0

 رار اننا كلام را قل :رغ وز مكاو ةارعربا ل[ ل دع يوزع لو

 .اهغبق | ذافرصبلا دم هنم نول امطونح نم طونح و ةنجلا نافك ١ نم ن افك مهعم سمشلا مبهوج و نأك

 عرب يطاكدسقن جرف لق «نوطرفيال مثوانلسر هتفون ىلاعل هلوق كل ذف نيع ةفرط ه دي يناهوع دي ل كلملا

 / نسحاب نالف لاقيف حورلا ١ ذهأم اولاقالا ض رالا و *امسلا نيب دنج ىلع نون ًايالف ةكئالملابب جرعتف ت دج و

 | ةعباشلا ءامنلا ىلااهب ىهتني يتحاهوب رقم ءامم لك نم هعيشي و هل تف اين دلا هامسلا باب لأ + رد جا

 111 مويس وهو ييياوب سيب حام

 ضراالا ىلا دريف ىرخا ةرات مهجرخناهنمومثديعناهيف و مهتقلخاهنمينا مت دعو يناف ضرالا ىلا هو در لاقيمث

 0 الر رعبر ةامورتت هدي زم جالو ا بزم اصصوو تيل نارك

9 

3 

 | با ذع نم هللاب ذوعا لاق مث ضرالا ىلا رظني مث هرصب ضفخي و ءامسلا ىلا رظنب و هرصب عف رب 2

 كي رديامونالوقبف نال وسر وه لوقيف كيف ثعبي ذلا لج رلااذه ىف ل وقتامث نالوقيف مالسالا ىنإ دو هل يد|



 61١1 96 ىسأ ايطلا د و ! د يب ١ دنسم نم ثل انلا ءزجلا 4

 ىلا ان اذا انتي ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر ناك لاق بزاع نبا
 لوقي اة رو دصو انقتاوع حسهف ةالصلا

 « لوالا فوفصلا لع لاق وا لوالا فصلا لعن ولصي هتكلالم و لجو زع هللا كب واق فلنختف اوفلختال ظ
 نو, | تاعامل لسو ةيلع نا لص يبنلا نا ءاربلا نع يبعشلا نعرب اج نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا ياش دحح وأ

 « ةنجلا يف هعض رت امض ىم هل نا لاق ميهاربا هنبا

 “وس هللا لص ف الوسر نأ ءاربلا نع ث دحي يبمشلا تعمسلاق دب ز نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا جي انث دح 9غ

 دقف كل ذ لعف نف رحخ* عجرذ مث ىلصن نا ذه انموي يف هبأ دبن املوا نال اًمفرحنلا موي بطخ 3 و هيلع

 راب نب ةدربوبا ىلا ماقف 'ىث يف كسنلا نم سيل هلهال هم دق مهل وه افاف ةالصلا لبق بذ م وانتنس انسنس َباّضا|

 1 نم ىلا بحا ةم ذج ىدنع نا لوسر اب لاقف ةالصلا لبق يذ تاكو

 « كدت دحلا رق فرقا

 3 ومي انث دح وي

 , تضوف و كايلا ىسفن تلا يل ىلا لوف ليللا نم هموم ذخا اذ ا الجر سما لس و هي ةيلع م أ ىلح يبا

 ال :ما كيلا الا كنم انضم الو دس كلا مزز يرتفع كيلا ىىماأ

 | « ةرطنلا ىلع تام تام ناف تلسرا يذلا كلوسرو تاززنا

 || نا لص ينلا نع ءاربلا نع ة ديبع نب دعس نع دث ىم نب ةمتع نع ةبعش انث دج لاق دوا دربإ جان دح 9

 ظ ه لئس ١ ذاربقلا ىف لاقم تباثلا لوقلاب !ونم | نم ذلا هللا تبشب ىلامتدلوق يف لسو هيلع 1

 مل بلا ديوس نب ةي واعم ينربخا لاق ثعشالا نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبأ مي انث دح له

  ةزانجلا عابتاو ضيرملا ة د ايعب ان ما عبس نعاناغو عبس م |سو هيلع هللا يلص هللا لوسر اذ ىما لاق بزاع

 كاك مغ نع اناهن و ىع ادلا ةباج او مولظملارصن و مسقملار ارباو سطاعلا تيمثت و مالسلا درو

 ا ه جابي دلا و ريرحلاو قربتسالاو ىسقلاو ةرثيملاو ةضفلاو به زلا ةبت او بهذا مئاخا

 ملأ ءاربلا نع ن رقم نب ديوس نب ةيواعم نع ةىم نب ورمت نع ثيل نعريرج انث دحل اق دوا دوبا 6 انث دح

 ةالصلالاق ةالصلا انلق قث وا ناءالا ىرع يا نور دتا لاقف ملسو هيلع ّناىلصىبلا دنع انك لاق بزاع نبا

 | هللا لم هللا لوسر لاق مث كل ذ لثملاقف د اهجلا ان رك ىتح كلذ لم لاقف مايصلا انلق كلذب تييلو ةنسج

 ظ « ف يف شيلا لجتو د هثلايف تيل داهالا عرج اا ةاايا

 ل ا هللا لوس رمل لاق لاق ٠ ءاربلا نع يبا ىن :: دح لاق طيقل نب دايز نب هللاديبع ثدح ل اق دوا دوبا جمب انث دح ف

 ٍ "يابت فاو كاي يشن تلح هيلع و هيلع هللا لص

 تلاغ.لاق زيؤرتف نب هلم تلم لاق ن .رادبع نب ناجل نع ةبعسش انث دح لاك دوا دوبا ه4 ا دح 7؟عو|

 للا لص ْنا لوس رانيف ماق لاق ىح امض الا نم,ئهن وامل امو هيلع هللا ىلض نا لوسر ه رك ام بزاع نب ءاربلا |
 ا
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 ْنَء انههط وس رهاظلا 98 كسي
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 ا

 0067 نب 3-3

١ 

 هيع هلا

 © ىبلابطلا دوا د يا دسم ن م كلاثلا ءاولا ع 22000

 ظ *« نوتيزأ او ننلاب ةباثلا ةمكرلا يق بمرغما يف ارفزغس يف | 57

 نءىبل ىلا نب ن محرلا دبع. نع شي رفل ىلوم قا دبع نع نشمعالا ع نع ةبعشانث دح لاقدوا دوبا :6 انث دح 96 ||"

 ا هب ىماف لببالا مول نه ءوضولا نع ملسو هيلع هللاىلم يبلا لئس لاق بزاع نب ءاربلا

 هن ةع ىينف لبآلا كراج

3 . 0 5 . 1 . 0 

 هاربلا نع ىليل يبانبا نع شيرف ىلوم هللا دبع تععم لاق شممالا نع ةبعشاتت دحلاق دوا دوبا ني انث دح قي 0
 ١

 .ةالصلا نع لثسو اهنم ءوضولا يف صخرف لبالا مومل . ٠ 'وضولا نع لئس ٍلسو هيلع هللا ىلص يبلانا

 * هيف صخرف اهضبأر * ف

 0 نب ةديعانا رءا ةفوكلا لع( 1( ارظالةيجاننب رطم نيركملا ينريخا لاق ةعسان دع لاق دوادوبا ديا د | يمس

 | ث دغل ليل ىلانبا هب تث دخل مايقلا لاطا عوكرلان نمهسأر عفرا ذا ناكف سانلاب ىلصف سانلاب لصي ناهللادبع

 هسأر مفر اذاو كرف للصا د | سو هيلع هللا ىلص هلل هد ل اي

 «. هاوسلا نمابي رق نيل دهحلا نيب و دوعسلا نم هسأر عفراذاو دحبس ا ذا ووك رلا نما

 |نا ءاربلا ن 2ك لب تاو ا عمس ة م نب و رمح ىنث دح لاق ةبغش انث دح لاق دوا دوبا يان دح | 0

 ب برغملاو يلا يف تنفي ناك سو هيلع هلل لص هللا لوسد
 | ما ءاربلا نع ةويس وع نب نع رلا دبع نعاف رصم نب ةولط نع ةيعشانل دح لاق وا دوبا / انا 23 إب ا 5 05 « أ! 5 1 8 3

 »محا رهن كاوضلاهنن م اق لا ١١ نهثيسفةبعش لاق ةمكتاوصاب نزل لاا وني ز لاق إسو 557 ما موىنلا نا |

 اينجل ء ةجم عنب نم رلا دبع نع ىهأإلا ة ةيلط نع معلا دبع ني ئسيع اثدح لاق دوا دوبا 0 ع هب

 ا 0 0 1 ١

 أ ترصقا تنك نالاق ةنجلا ىناخت ديريخم ينربخاهللال وسراي لاقف مس و هيلع لا | ىبص يبنلاىلا يبا رعا *اج لاق
 ا

 فنرا ةمسنا/قدعاللاق ءاوس اهاموا ن ١لوسر اب لاق ةبقرلا كف و ةمسنلا قتعا َةلْث لا تض رعادقل ةبطخلا |

 ,معطاف لاق كل ذقطي مل نفل قباظلاعمح رلاعذ ىلع 'ينلاو فو كولا ةمئخا وابن ىف نيت زلا ةيقولا كف وام دش
 | نكف لاق كل ذ قطي مل نف لاقركتملا نع هنا ا

 «ريخ نماآلا كنأسل

 5 ع نبي رعسع نم 72 7 راك( ري ذكيا هده نع فرضم نب ةىلط كأس لاق مش انئ دح لاق دوا دوب ا« انث دح.9 |

ْ 
| 

/ 
 |0010 جادإةةبوزلاريلا وعي تيا دم مصرع نب, نيج رلا دبع تيسر لال ذ نمي نوثبلا ىلا اق يريغ ناك ولو

 د ياو اع نال 0 م ن م لاق ديسكو ا

١ 
 | ا اح دوا

 اءاربلا ءاث دحب ةحجسوع نب . نرلا دبع تمس لاقبق رس. نب حط رع ةيفشا دح لاق دوا مويا 6 ايد لأ 6*7



 9**؟6 | ملسو بع لضفالوسلو ردضن نا للام قاطايوا نع ريغ زاف ادجل لود زاد را ري اهدع و 8

 دي هيدر دج ا ا

 املا

 مب | ناواوحربتال جناكماون وك مللاق والج رنيسمخ اوناكو ريبج نب 4 هللا دبع دحا موي سأنلا ةامر ىلع

 ١ ع 1 1 دوغ 8 .

 | هللا لم هلا لوس ار لوقب نوعنصت فيكف مثريماريبج نب هللا دبع ل اقف اوضم ن وريغي سانلا و ناك ام مالا |

 اة[ لوسر لكن دعاوي لاقذ برح نب نايفسوبا .اج لبلا ناكالف ناك ىذلا تاكف اوضف ملسو هيلع

 | ؟يفالاق متثالثاهاق هوبي مف ةثلاثلا دمحم 5 لاق م هوبسجي ل إذ دمم 0 لاق مث هوبيجت ال لاو ميلف نأ 0

 اال ىلاق باطخلا نبا عفا لاق منا الث اق ءوبيجي ل ةفاحق يلا ربا كيا لاق من 00 ١

 لا لص ها لوسرا ذوهاه هللا و دعاي تب ذك لاف هسفن رمع كل ملف ثومتيفكدقف ءالءوهاما لاق هوبيجي رفا

 | لاقف لبه لعا لاقمثلاجم برحل اور دب موبي موب لاقف *وس مويانم كلو 2200 ٠

 ' ىزءالو ىزعانل لاق لجا وىلعا هلا اواوق لاق لوةنامو هللا وسراياولاق هوبيجا ملسو هيلع نا لص هلال وسر

 7 1 رمال اورق وورلد تاز وبر مل للص هلال وسر لاقف كل

 ه ينرست ل ولاقمئاهب سم١ م ةلثم موقلا ىف نورتس جينا نايغسوبا لاقت

 ا , ملسو هيلع نا ىلص هلل لوسر هج وناك ءاربلل لبق لاق قاحصا يبا نعريه زانث دح لاق دوا دوبا هي انث دح 9:

 هرمقلاك لب لاق فيسلاك |

 +. | « دمقلايِذيف رقعا لسو هيلعهلا لصللالوسر ناءاربلا نع قاحبسا ىلإ نط سرت

 |لاق لوقي بزاع نب هاربلا تعمم لاق ير اصنالا تب 1 0 نع ةبعشانل دحلاق دوا دوبا اهياث حل

 مهضغبأ نم و هلأ هيا مهبح 1م : قفانمالاهضغبال ونه 'ومالا مهب<ال راصنالا يف سو هيلعدللا لص تال وس ر ْ

 زنك هللا لص هللا لوسر لاق لوقي ءاربلا تعم لاق تب اث نب ى دع نع ةبعشاث دح لاق دوا دوبا  انث دح# |

 مب ةنجلا يفاعض ىم هلذا ميها ربا هنبا تائالمإسو هيلع |

 ٠, || هيلع هللا لص لوسر لاق لوي هاربلا تعمم ل اق يدع ينربخا لاق ةبمشاث دح لاق دوا دوب جانث دح |

 8 كعم لدريجو مهجاه لاق وا نيك ر شما ىعب مهما تآَث نب نادل مسد

 81( هلبالوسرنا ناث دحي ىف وا يبا نبا وءاربلا تعمسلاق تباث نب ى دع نع ةبعشانث دح لاقدوا دوب | 6 انث دح

 هر و دقلا تئفكاف ةبلهالا رجلا مومل نع ىبن ٍلسو هيلع هللا لص
1 

 في هيلع نا للص ىنلا تيار لوفي ءاربلا تءعم لاق تباث نب ىدع نع ةبعشاتت دح لاف دوا دوبا وي ان دج

 ه ةبيلف ىنبحا نملاق و هقتاع ىلع نسحلا امضاو -

 نفذ | هيلعهللا ىلص هللا لوس ر مم تنك لاق ءاربلا عمس تبل نب ىددع نع ةبعشاتت دح لاق دوا دوبا هك ان دح ا



 م ةي الإ اومعط ايف حانج تاحلاصلا اولمعو انما ن دل ص سل ةيالا ويلا رة ظركما هلا

 « زماطاعزاد ناوتنما نم رتلافل هنن دك هبل, دم

 | نابهييا نع بز اع نب نب 'اربلا نع عيب رلا ىف ىنريخ ا لاق قاحا 1 ىبا نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح 1

 مه نو دماح انبرأ ن و دباع نوبت ووكالات مح نم م دق ! ذا ناك إس و هيلع هللا اصلا
70 0 

 لخديإ رفسوم اوم دق اذاراصنالا فاك علام ءاربلا نع قارعما ىلا ع نع ةبعش انث دح لاق دوادوبا عاش دح

| 
 ا
 ٍإ

 3 7 | 7 /١17

 ا
 اوتاو قنا نمربلا نكل و اهروبظ نم توبيلا اوت ات نإ.ربلا سل ةيالا هذه تلزنف هباي لبق . "رم لجرلا ||
| 
 ه اهياوبا نم تويلا |
| 1 
 ا

 لوقيوهو بطخم يراصنالا دل ني نب هللا دبع ت همس لاق ق اساىبا نع ةبعشانت دحلاق د وادوبا# انثادح أ ا

 ٍدملام ليسو هس لص هلل وصرنا ءاربلا مم يبا نع ةبعشات دح لاق دوا دوبا ومي اش دح الن 6 ةئيدملام دقام لمس و هيلع هللا 0 نآرءآ ربل وس ااا م ةحعا# دع لات ذو اية دا و

 ناو تلرت دقلف « مارحلا دجحملارطشك بج ولوف ةيالا هذههيلع تلزأ مث ارهشرشع ةتسس دقملا تببوحن ىلع

 ةالصلاف مو ةبمكلاوحن ,عهوج و اوبلق ة الصلايف مثواه وعمسالف س دقملا تبون نولصي اموق

 هللالوسر عم توزغلاق ب زاع نب ٠ ءأ ربلا نع قاحسا يلا نع ةي واعم نب يرجات دحلاق دوا دوب ١ * انث.دح » 84

 « ةوزغ ةرشع سمخ لس و هيلع هللا لصا

 | 0 مااا تدج لا ىذا ونا طمج او ون ولن ]فاجأ فحل

 00 كاوا عل هلع دنا يلا هتمج سانا|نسحا و سانلا ملقعا نيبكتلا نيا ديب اعزوب رث سو هيلع

 اوت
 ظ

ْ 

 وعفرف ملس و هيلع 2 هلا 1 لابس امو اونا يبو 6 يلا ىنأ دح

 ٌ ى هنم نسحا طق

 توزؤحت قاولضيا ون ناك موق تام لاق ءاربلا نع قاحسايىنا ن ع مث حمرجو كيرشات دح لاظد د ويا هج اظدح و 6 ا[ 7 ؟

 *# س دقملاتِب ىلا رك الص يا ه« 457 ميضيل هماناك امو لجو ز زع هلل لئف ١)سدقملا

.2 
 0 5 . 00 همن : . : 5 3 .
 8 طنا ضابيإ تيار لاق با راع نإ: - قاحا يبا 0 لم بويااث دح لاق اق دوا دوب ا يات دح د

 هدجاس وه وإس و هيلع هللا ىلص هللا] وءر

 اتراك مو هيلع هللا لص هال وسر نا ءاربلا نع قاحصاىبا نع عيك ووبااث دخ لاق دوا دوبا ا اث دح 9
 لمع ىالاقف لساف مالس الا ملسو هيلع لا لص هللا لوسر هيلع ضرعف دي دحلايف منقم لحر هاج و دملالتاقي : ٠ 0 10 !| (٠عإ-
 لمع لسو هيلع هللا لص هللا لو سر لاقف لتق ىتح مهلتاقف مث دنع نم تئجاموق لتاق لاف هلما ك لضفا
 وي 1
 « اربثك ىزوحو اللف

00001 

 ىلامت هللا لزناف س دقملا تيبب ىلا نولصي مم واونام ني ذلا ان اناوشلاب انيكااملا لوسر ليقع ةنيؤلاي مزيلا

 هنع هن |افع محصملا ىننملا نسحلاوب 15 يالا اها عيضيل ها طاكذاط

 6 انث دح ع



 د ٠ دو 76 ىسلايطلا د وأ د ىلا دتسم نم ثلاثلا « زجلا

 قام ها لوسو سما لوقي ءاربلا د تعمس لاق ق احس ١ يبا ع قد عافاع تاع نر ا هافبسو»
 |تبج وو كإبلا ىسفن تماس | لإ | لوقي فنرا هشارف ىلا ىو ١ اذ ا راصن الا نم دم

 ١! كيلاالا كنم اينمدل وأ ءلكال فلنلا|ةيهو و.ةيغار كلل طرح تا لكلا كيلا ئرتلا تعؤف و كيلا عحو
- 

 ا ها ةراعنلا لغاثانآ تايآوان' لاف تلقوا ثاذلا لور رو كر ان دلا كيك لا |

 م7١

 0 وا ١ ذ'ناكملسو هيلع ملا لص هللا لوس رنا ءاربلا نع قاحساىبا نع ةبعش ةبعشاتت دح لاق دوا دوبا 6 انث دحإم

 ه ك دابع ثعبل موي كب ا ذع ينق مبالا لاق و ه دخ تحت هدي عضو هشارف ىلا

 هللا لص هللا لوس ر ملا تي دهال وذي ءاربلا تعمس لاق قادتنا ىبا نع ةبعش انث دحلاق دوا دوبا ب انث دح لي

 نم لي دنمل سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاقف اهنيل نم اهنم نورتو اهنوسمل اولمؤريرح ةلح سو هيلع
 ّْ « اذه نم نالا ةنجلا يف ذاعم نتنقس لي دانم

 91١ للا لص هللا لوسر نا لاق بز اع نب ٠ اربلا نع قاعمسا يبا نع ةبعش انث دح لاق دو ا دوبا اي انث دح يا

 مولظملا اونيعاو مالسلا او درف نيلع اف دب ال متنك نا لاقف قيرطلا يف اوسلج موق ىلسع ىتا مسو هيلع
 ْ ةاملاوفسو

 وع سو هيلع هلال هن ْنالوسر تيار دقلاق هاربلا نع قاحنا يبا نع ةبعش اثث دح لاق د وا دوبا هي انث دخي

 ْ لوقو هو ةرتش لاق ١هنظب ضاي ىراودق بارتلات يار يباشر كر

 ٍ انرهذلو اهاسيف الوارف وشابات نر نارام

 1 انيقنال نأ مادقاالا كبثاو ١هيانناح عكنلو اذكر

 « ةيييصلا يف و ءانلعا ا ٍظفح هثب دح يف ةبعش لاق

 1 انرام ةنففااو دارا كانذلا جا اطساوررخ اذع الزل كو

 ا م هت وداهب عف ري انيلا انيبا اسو هبلع لام نا لوسر لوقبف لاق
 5 سو هيلع ؛ ا ىلص هللا ل وسر طلاصال لاق ءاربلا نع ىت اختنا يبل ن نع ةبعش انث دح لاق دو !.دوبا 6 انالحإإلا|

 8 اناقن ل هللا لوسر كلنا انلعول ول اولاقف هللا لوسر دمي هيلع ل اصام ١ ذه ابات دك مل بك شرق كرر

 هيلع اوطرتشاو هللا دبع نب دمع هيلع لاصام | ذه ب بدك لس و هيلع هللا لص هللا لوسر هاصف ب دعا يللا

 م هيفا وا هبارقب في سلالات حالسلا ناب اميالا جالس ديس او ديالو اثالث اوميكب نا

 ؟ب4 ةليل فيكلا ةروسأأ رقي لجر اب لوقي ٠ اربلا نع قاحصا يلا نع ةبعش انث دح لاف دو دوب اي انث دح

 نال وسرا كل ذرك ذف ةماهفلالثم لاق وا ةبابضلا لثم ! ذاف رظنف ضكرت هسرف لاقوا ضكرت ةباد ار ذا

 » ن ارقلا ىلع تازات وا نارقلل تار ةحكسلا كلن لاقف ٍلسو هيلع نالص

 اه | | ناك نب فيك اولاق رجلا رحت تلزثا امل لاق *اربلا نع قامسسا يبلا نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا * اثث دح لأ



 ك1 1

 *< ىنل اهلا دؤااد يا ددضاوم كيلاكا و ءزجلا 9 فل

 أ| ةش نب ةماعلا 0 11111101111111 7

 ظ « اهبصقي ىنعب ري زانلا صققشيلف رمثخا عاب نم ٍلسو هيلع نا لص نا لوسر لاق لاق هببا نع

 | اعوف رمالا هلعا ال و لاق ةبعش نب ةريغملانعهيبا نعريبج نب دايز نع ةلاضف انث دح لاق دوا دوبا 57 7

 ظ هابيرقاه راسي نعو اهنيمي نعوا ابب رق اهماما واهفلخ اهنمءاش ثيح ىلا وة زانجلا فلخ يسب بكارلا لاق

 أاعوقرمالا اوال ولاق ةبعشنب ةريغملا نع هيبا نعروبج نب دايز نع ةلاضف نبا انثدحلااق دوا دوبادي انل دح إي

 ه ةمحرلاو ةرففملاب هيرلاول ىع ديو هيلع ىلصي طقسلا لاق

 | :يعئاقذ رقم نب نامعلا عمانقلطنا لاق هيبا نعريبج نب دايز نع ةلاضف نبا ا دح لاق دوا دوب «اثث دح ب | ,.+
 | يناكفىبالاق ةبعش نب ةريغملا ذم وي سانلا راتخاف لاق هلك ال الج ريملا وثب انا انيلا لسراف بجاحلا ىذهلعلا ىلا

 هدعوو وايبن انيف لج وزع هللا ثعب لاقف ملل ىلا ىهتناف ةبعش نب ةريغملاوه اذا يل ةيغين ةح وع البو للؤلتلاا

 1 2 يتبل طلاس لانا رماراة داعيا از داق

 155300 #ي هنع نا ىضر بزاع نب ءاربلا 4 ظ

 .لوقيدب زاع نيماربلا تعمس لاق قاحسا وبا ينربخالاق ةبعش انث لاق دوا دوبا انث دح لاق سنوي هاث دح ب 4*7

 ل مدقخ ناار نار يانكف مونكم ما نبا و ريم نب بعصم ةرجملا يف ينعي ةني دملا انيلع م دق نم لوا

 يي دنا كسبت أر راف لسو هيلع هللا لصدق !لوسر م دق مثنيرشع ىف باطخلا نبرمع م دق ة مداعو لالبو

 ٠ 1 ل وتووووال هتو سا عكو

 عجل مس تأ رق ىتح سو هيلع ن نا لص نا لوسر مدق اف هاج دق ملسو هيلع هناىللص و الوسر ا ذه

 * لصفملا نم روس يف ىثفيا ذاليللاو و ىلعالا كبر

 ١ 00111 ويوم 35

 ءاج و اهيف هبتكيل فتكل اياعدو تب اث نب ديز ملس و هيلع هللا لص هم | لوس راع د نينم ولا نم نو دعاقلا

 ه ررضلا ىل واريغ ةيالا هاذه تاّرقف ءررض زك ذف موتكم غان نبأ

 ىتميربيَخ موي ارمح سانلا باصا لوقي ءاربلا تعمس لاق قاحمسا ىلا نع ةبعشانت دحلاق دوا دوبا 6 انث دح ل ||

 ْ هرو دقلا اوُبفكا نا ىد دانف اي دانم ملسو هيلع هلل لضشلا لٌوس رزتاف ةيلخ الازفلأ

 ةراعابااي لجر هللاقو هاربلا تعم لاق قاحسا يبا نع ة دنا زىبانب ورمجو ةبعشات دحلاق دوا دوبا © انن دحو# كفي

 ملس و هيلع مه ١ لص هم ١ ل وسر نكل ءاربلا لاقف نونح موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع متررفا
 .ماهسلايانولبقتسا و مئانقلا ىلع سانلا لبق افاومز هنا مهيلع انلمحو مهانيقل الف ة ةامراموقاونك نزاوه نارغي ل

 هللا لوس روةلغبلام ايلين ١اثرام اب قائفس واو ذك هوي سو هيلع هللا ىل اشيل وسرت تح ا ىردنلف سانلا مزهناف

 » بلطملا دبع نبلاثا ء ب ذكاال ىبلا انا . لوقي و ءاضيبلا تافب ىلع مس و هيلع هللا لص

 ص001 ااا ا ااا(« ب

 دك ان دح د“ ني



 اان < ىلا كا ا ءدجلا 9“

 يطا نادل زن راب واكب وو رج ماع ليزر دلو اننا نم ادام ل أسال نارا

 ءا يلع حسي ملسو هيلع هللا لص نال وسرتنا أر دق نفحلا ىلع سلا وفوعنب نجرلا دبع فلخ لص ملسو

 هللا لص يبنلانا ةبعش نب ةريغملا نع ةريغملا نبة ورع نعهيبانع دانزلا يبا نباانث دح لاق دو ادوبا خي اثث دح # |

 ههيفخ ىهاظ حس لسو هيلع

 مدقتامكل رفغ دقو اذه منصتاهللا لوس رايدل ليقف» هام دق مرتىتح لصي ناك لس وهيلع هللا لص نأ ل وسر نا

 هني ذكلا دحاوبف ب ذكها ىري وه واثي دحينع هور نم لاق لس و هيلع طايل يبلا نا ةبعش نب ةريغلا

 ريفا وا ءركي نع لوحالا مصاع ن نع هريغوا ديزوبا تبثانث دح ل اق دو ادوبا باش دح

 ةبعش نب ةريغملا نع ةقالع نب دايز نع ناببشو سيفو ةناوعوباو كيرشاثث دح لاق دوا دوبا هم انث دح ع

 مار وكش ادبع نوكاالفا لاسو هيلع هللا لص هلا لوسر لاقف رخاتامو كن ةئئم

| 
 هللا لوس رجرخت ميها ربات تفسص#ا بانل لاقفا كضنقلا يللا مسوهيلع هللا لص هللا لوسر نبا ميهاربا

 ياتي 'نم ناتي !اهنكلو هتابحال و دحا تومل نافسكتيال رمقلاو سعشلا نا سانلااهنااي لاقف سو هيلع هلل ص

 ب رشال نيف ىنم رغتا ىلا رعالا لاق +ةرغ اهنطب ينايفو ةلئاقلا ةبصع ىلع ةيدلاب سو هيلع للا لص هللا لوسر

 ةريغملا نع هه ١ دبع نب دمحم ىنتلا نوع وب | ينربخ ١ لاق يدوعسملا انث دح لاف دو ادوب ا انث دح 4

 ك اوسلا مضوف ةرفشو ك اوسب اع دف بر اشلا ليوط الجز يار ملسو هيلع نا ىلص يبنلا نا ةبعش نبا

 أ

 ا
 ١

 ه نيفحلا و ةماعلا ىلع مسم لس و هبلع هلل لصأش ١ لوسر تيار لاف ةبعش نب ةريغللا

 تامامل لاق ةبعش نب ةرلملا نع هلق نر داوم كراش نايفادا كان دؤا دري ١

 « ىلجت ىتحاولصف كلذ ناككذاف لج وزع

 نيتمك را يفماقف ةبعش نب ةربغملا انب ىلص لاق ةقالع نب دايز نع ى دوعسملااث دح لاق دو ا دوبا جياث دحإل
 / «ملسو هيلع لا ىلنص هللال وسر لعفا ذكه لاق واس مثنيت دج دج غرف الف هلالص يف ىضف هل اوسف نيبلوالا

 | نعةليضف نب ديبع نع ث دحي ميهارباتمعسلاق روصنم ينريخالاق ةبعش انث دح ل اق دوا دوب ا 6 اث دحو#

 ا؛ىلظقفا راف ةساذ اطراف داوم ئرشسالا ما اذحا (عشرف قاتاارجا ل كناك لذه قنالهكر نإ 0 ا

 هيف ىضقف لاق ةيلهاجلا عيسك مجسا لس وهيلع ثا لص طا لوسر لاقف لطبشلل ذلثمو لبتسا الو حاصال ورك اال
 ظ » ةارملا ةلقاع ىلع هلعج و ةرغب ٍلسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر

 | اك دعرأ هيبأ رم ةبعس نإ ةريغملا نب(١)راقع نع دهاج نع روصنم نعةبعش انث دحلاف دوا دوبا انت دح

 هاو ااه 3 ١

 « ىوتك اوا ىقرتسا ٍَ لكوتي لاق سو هيلع هللا لص هللا وسر

 ه هيلع صقف بر الا تحن

 نع ىنقكلا به و نب و رمع نع نيزيس نب دمح نع نم رلا دبع نب ديعس انث دح لاف دو ادوبا م انل دح

 بل رق اذ ءارهرخا او فافلا دي دشتو هلوا تف (1)
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عقار ةجالن قلبن وعل ميم الخلا ؟ دحا قا ذاف ةرضنحم شوشحلا هله ذا لاق سو هيلعأ
 / « خخ ل

 كو هيلع لم ئنلا نا ةرا نبدي ز م نع سئانب رضنلا مح داتق ن نع ةبعش اث دح لاقدوادوبا ( ان دح وع

 ه«راصنالا ءانا ءانب ال و راصن الا ءانب الو رادن الل رذغ ةغا مهلا لاق

 لوس رازغ ك مق راب ديزا تلق لاق قاح ايبا نع ةبعشات دح لاق دو ادوبا يي اث دح عا
 | هيلعلا ىلص هنا

 ه ةورغرشع عست لاق ةوزغ نم ملسو

 | الوز عمنتنا توزغ مكمقرا نب ديزل تلق لاق احا يبا نع ةبعش انث دج لاق دوا دوب | دمي انث دح

 « ةوزغ ةرشع عبس لاق مل 201 ص

 مقزانب دير هيلا بتكفن ونبه كلهاشنانا سنا نب رضنلا نع دي زنب يلع نعةبعشانت دح لاق دوادوبا 0

 هم راصنالا ءانبا ءانبال و راصن الا ءانبالو راصنالل رقغا مبالالاقِملسو هيلع م ها لص ىب

 ةلالوغم أها دع غب ةزؤغيل ولام رقزا نب دب وأ تلق لاق قاحسا يبا نع ةبعشانت دح حيادي«

 ه ةرشعلا اذا ةريشملا اذ لاقملس وهيلعْلا

 || تددبش لاق ىماشلا ةلمر يبا ترب سانا ا ل ساانث دح لاق دواد وبا وين دس

 || فيكف لاق من لاق موي يناعتجا ني دبع لسو هيلع هللا ىل اص للا لوسو مه ت دبشا مقرانب ديز لأس ةيواعم

 00  لاقف ةعمجبا ف صخر مث دبعلا ىلص لاق عنص

 هيلع هلا ىلص ىنلانا مق رانب ديزنعلجر ن :ع(!) عازملا دلاخ نع ةبعش ان دح لاق دو ا دوبا د ان دح وع

 ] ه تيزااو ىدنملا دوعلاب بنجلا تاذنماوو دتي نا مرم! لسو

 ضاق ىلا, اسواج اسانا ىأرر هنا مقرا ن ؛ ديز نع ىنابيشلا مساقلا نع نع ماشه انث دح لاق دواد وبا 6 انث دح 4

 ة الص لاق ملسو هيلع هللا لص السر نا مران دبزلاقفنولصي يراوسلا يلا اور دتبا سمشلا تعلطالف

 هلاصفلا تضم راذا نيبا والا

 ' ايلي لابنلا ابا تسمح لاق تماث ىلا ؛ بيبحىن ريخا لاق ةبعش انث دح لاف دوا دوبا دي انل دح 4

 ىناث دخلا هناا سف ينم لضفا هناف خلال لعل قرع دايهادحا ل أسا خام ىدفلا وك ايلازاك :بب 'اربلا ومق رانبا

 ه ائبسن قرولاب بهذلا عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نا

 | (!.لالغلا لوقيووجو بطخي ةيوامم تعمسلاق ىب اشلا نا دبع يبا نع ةبعشانث دح لاق دوا دوبا6 انث دح 9

 01 تولت قاوم ةغئاطلازي اللاقملس وهيلع هللا ىلص هلال وسر نامق رانب دي زىنعي ىراصنالا ىنث دح

 « ماشا لهااي عوكب انايفلؤجامأ ق ىناي ىتح

 وك هنع نا ىضر ةبعش ن ,, ةريغملا دنسا ام

 | نع ت دحي بيبش يان نوي“ تعم لاق تباث يبا نإ بيبح نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا 26 ان دح

 يلا



 ب « كرصب ضغ لاقف ةَأجتلا ةرظن نع لسو هيلع هللا لص هلال وسر تلاس لاق ىلجبلا هنا دبع نب ري رج نع

 0 0 0 نب وع نع يبعشلا عمس قفا دغلا نمحرلادبع نب روصنم نءةبعش انل دح لأق دو ا دوبا يان دح

1 

 « هيلاوم ىلا عجري ىتح ةولص هل لبقتال قب الا دبعلا لاق ملسو هيلع ّنا لص يتلا ||

 كادت كم د نبل افا ورا ديما يسل نما ل

 | ع را 110111111111001 كل عينا

 | ىلاابعف دفاهتع ترحم دق ليابنع زيت نا هفك ت داك دق ةرصيرااصنالا نما لجاو ةائافلاق,ةزق قبل ويلاق
 ملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر ى دي نوب تي أرف تاق دصلا ين سانلا عباتتف ملسو هيلع هللا لص نا لوسر

 ماللسالا يف نس نم لاف و ةبهذ. هناكللهتي سو هيلع هللا ىلصدفلا لوسر هجو لعجو باي و ماعط نم نيش

 , م السالا يف نس نم وائيش مثروجا نم صقنني ناريغ نم ه دعب نم اهب لمت نم رجا واه رجا هل ناك ةنسح ةنس
 ا دول :رم صقنب نا ريغ نم جلت موصمع كا

 ادي 0 0100 0

 نع ١ ,7؟|/ رب رجنب ورمش نع ةعرز ىلا ن ع علصالا ديبع نع ديبع نب سنوي نع دام اثث دحلاق دوادوبا 6 انث دح 8

 34 هنع هنا ىضر' قرا نب دياز دننما] انبوب

 ا , ناك لوي ىلبل يبا نبا عمس ةرم نيو رمت ينربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوبا انث دح سنوي وانت دح 9

 هللا ىلص يبللا نا لل اقف كلل ذ يف هل لبقف اسمح اموي اهربكف اعب را ربكي و انززث انج ىلع صب قرا 0

 ظ « اس اهريك ملسو هيلع
 100 فا لوسراب راصنالا تلاق لوقي ةزمحابا عمم ةرم ن؛ ورم ىنربخا لاق ةبعشانث دح لاق دوإ دوبا 6 ان دح 9

 و رمع لاق مهنم مهيع ابتا لمجي نا طاع دف انم انعابلا لمجي نا ان هللا ع داف اناك كانعبت دق اناو اعابتا موق لكك نإ

 ص م مجم عامك

 ه مدان ؛ ديز كا ذ معز ل مف ليليبا نا ىلا كلذ تيىذ

 +«. || نبدي ىلا لجن انك لاق ىليل يبا نبا عمس رم نب و ربع ينربخا لاق ةبمش اند لاق داوا دبا 96 ا دعنا

 هدي دشإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثي دحلاو انبسنو انربك دق انا لوغبف اثي دح انث دح لوقتو مترا

 ابا | نا مما نب داز نع ةزمح ابا تعمس لاق ةرم نب و رمع ىنربخا لاق ةبعش ا دح لاف دوا دوبا وي ا دح وع

 اوناكو ضوملا يع درب نمت رج فلا نيعبلت وانلا هل ام نم ءزجب متناام لافالسو هيلع للا ىلص نا لوسر

 » ةث اعست وا ةثام نام ذئموي

 الم لوالاقمق را نيدد نع هزمج ابنا نحل لاق 00 نإ و رمع ىاريخا لاق ةبعشانت دح لاق دوادوبا اك ان لح 2غ

 م ىلع ملس و هيلع ىلا ىلص ىلا لوسر عم ىلبص نم

 509 هل ىلص ىبنلا. 1 را مقرا نب ديز نع سنا نب رضنلا ممس :داتف نع ةبعشانت دح لاق دو | دوب | ذ أنث دح و4



+ 

 هنن

1 

"16 

00 

> 

"8 

513 

21/0 

 'هللإ[ لاؤنسلا] عقفس لقيا ثا دبخأ نبريرح تع« لاق ةفالعنب دايز نع سيقانث دحلاف دوادوبا مي انث دح » |

سو هيلع لا اص هنا لوسو تعمس ةب وام ىلاري رن تك ةصنخم
 هللا هرب ال نمانلا محري ال نم لوقي 

 هيلع هللا ىلص هلال وسر هجو تيإ أرفرضم نميمهلك لب رضم نم مهتماع فويسلا ى دمتم لاق وا ابعلا يلع |
 أ سانلا اهي ١ اي لاف بطغن رهظلا ىلصف ماقاف ال الب ىعأف جرخ مث لخ دف ةسفانلا نم مهب ى ار الر يغتي مسما

 _ ىتلابطلا دو اد ا دنس: ن ا ززا# فلق

 »+ صان ا مكليفا | ديصملا | 10

 © هلا همح ريال سانلا ,محري ال نم لوقي ماس و هيلع هللا ل

 'اتباضاف و زغ يف هللا دبع نيزي رج معانك لاق هسا نع قاحسا ىلا رع ةبعش انث دحلاق دوا دوبأ ا أانث دح د

 « معتمام ةعطق 2522 قاميسا وبا لاق مهعتم و لافاولعفت نا ةي واعم ستكف

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا هيبا نعري رج نبدملا ديبع نع قاحمسا يبا نع ةبعشانث دح لاق دوا دوب 96 اش دح وي

 هبا هنم لج وزعمللا حمعالا هنو ريغيالمث هلمبب نم رثكلا وعام ىصاعملاب منيب لمتب موق نعام لاق

 0 بارع نب واومحجزإ ةغو زاب تمم# لاق كر دم نب يلع نع ةبعش ابث دح لاق دوا دوبا د انث دح وه

 ١ الد ولا ةجج يف ىنعي سانلا تصنتسا ريرجاي ملس و هيلع نا لص هللا لوسر لاف لاق ىلحبلا نا دبع نب رب رج نع

 « ضعب باقر كضعب برضيا رافك ى دعب اوعج رتال لاق مث

 اني لافري رج نعريرج ةباورنعليا !رع5بلا عرب كلل دبع نع ةناوغوبلا ةدحدلا اجرب جدو

 | « ةلثملا نعانابن و ةق دصلا ىلع انثخ ريغصربنم ىلع سو هبلع 1 هنا ىلص يبنلا

 | ري رجنع يسرعلا لالهن؛ نمحرلا دبع نع ةملسنب مت نع شمال نع هبعشانت دحلاف دوا دوبا وي اذ دح

 | هولا مرحي قفرلا رجب نم مس اوبهللع ما لهل شا ل وتساب ىلاقذ لاق

 أ لاق لاف :ليميل | هللا دبع نب ري رج نع يبعشلا ن ء رلاخ ىلا نب ليعمسا نع مشه أت دحلاف دوا دوباانث دح هب

 | © ضاروه والا مكنع ر دصب الف قدصلا ماذا سو هيلع قلم هللا ل همر

 | ىلجبلاّنا دبع نب ري رج نعش راحلا نب ماه نع مههاربا نع شمالا نع ةبعش انل دخ لاق دوا دوبا و انث دح وي

 ْ ناك ري رج عالسا نال ثي دحلاا ده مهجتي ناك ميها ربا لاقو نيفحلا ىلع عس ماس و هيلع نا ىض هنا لوسر نا

 ظ ه ةدئ اغال وز دعب

 | ىبلانا لادبع نبرن رح نع نا ذر نعريمتغ نب ناّتع نغ سيفو كب رش أنت دح لاق دوا دوبا 6 انث دخ 9

 ظ ه انريغل قشلا و انل دحملا نافاوشت الواو دحلالاق ملساو هيلع الص

| 
| 

 رإ رج هيبأ نع ث دحم ري رج نير ذنملا تعمسلاف ةفيحج يبا نب نوع نع ةبعش ان دح لاق دوا دوبا و أنل دح

 راهلا يبات ةارع ةاذح موق ءاجخ راهنلار دصيف أسولج ملس و هيلع هلا ىلص ال ؤوس ريدتع انك لاق ىلا دبع نبا

 | س

 | افياش مالا وقال ١ كيا ةرابايلات م بي: الارخب . ١ ىلا ةدا و سفن نم قاخ تسلا كيراوقت

 55 هةر



 21 ! ىسلايطلا د وا د ىلا دبسم نم كلاثلا هرجلا 9“

 ظ ه تائبسلا نيه.ذي تانسحلا |

 .رثك لاقف لسو هيلع هلا لصيبلا دنع دا رجلا ركذلاف نايثعابا عمنمم ةبمشانث دح لاق دوا دوبا وج انث دح 9
 أري هيلع هللا لص يبنلا نع نالس نع ناهثع يبانعماوعلاوبا ثي دحلا اذهىيور هاهم رحاال و اهلحاال نا قلخ ظ

 لج لاقلاق ديزي نب نم رلا دبع نع ميه ارب | نعروصنم نع ةبعش انث دح لاق دوا دوب 26 انث دح#
 .هالخلا نوتات فيك سلع ىتح مبحاص كل دق ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا باعصا نم لجرل باتككا ل هانم

 » عيجرالو مظغاهيف سبل راججسا ةث الشب ىنيشست نا انرما واهب دتسن واانج ورفب ةلبقلا لبقتسن نا اناهن معن لاقفا

 م نالسنع دبي نب نمحرلا دبع نع ميهاربا نع شمه الا ثي دحلا اذه ىورو
 .مامطلا ةككرب نا ةار وتلا يف لاق نال سنع نا ذاز نع مشاه يبا نع سيف انث دح لاق دوا دوبا خي انث دح

 م هدعبو هلبق ءوضولا مامطلا ةكرب رب لاّمف سو هيلع ذا ىلص يبنلل كلذ ترك ذف هلبق “ وضولا

 ىلوم اسم يبا نع يرش يبان ع يدبعلا ديز نب دمها لاق تارفلانب دوا داش دحلاق دوا دوبا مي انث دح

 ناسلبب ء ىماف ءومضولا ىف هيفخ عزني نا ديري الجر يرو ىسرافلا نال تير لاق تاحوص نب ديؤيلا
 أ

 ٠ هيفخو هراج ىلع حسم راسو هبلع هلل لص هلال وسر تيأر نالل”لاقو هرعشو هتماعو هيفخ ىلع حسي نا

 هنن ازخ كسمل مك ههتف و هومكلوخ و هوكاطعا يذلا نالاقف يرسكز ونك رك ذف نالبم تبححص لاقف سبع

 ىنباخااي كلل ذ ريف ماعط نم دمالو مهر دال وراني د مث دنعام و نومنصياوناك دق ىجح ملسو هيلع هللا ىلص دمو

 ىنب نملجر نع ث دمي ىرتفيلا ابا عمس ةرم نب ورمت ينربخا لاق ةبعشانث دح لاف دوا دوبا 4 انث دح +

 "وه

 ”6ا/

 لا ىلص دم هئئازخ كاسم مل هتفو هومكلوخو هوكاطعا يذلانالاقف ار دير دابي نم مثلاق (1) سبع

 م سبع ىنباخااي كلذ يف مامط نم دمال و مثر دال وراني دهم دنعامو نوح اون اك دق يح ملسو هيلع

 « ىنضغبتف ب رعلا ضغبل لاف
 نالس نع رابخلا نب يدعنب هلا ديبع نعهيبأ نع ىربقملا ديعس نع ديز يبا نيااش دج لاق دوا دوبا انث دح 3

 و هنعن !ىضر ىلمجلا نا دبعنب ري رجشي داحا وف

 ىلجيلا هللا دبع نبري رج ت دهشلاف ةقالع نب دايز نع ةبعشانث دحلاف دوا دوباانأ دج لاق سنوب هي انأ دح وي

 اوعمساو ةيقأاملا ن بي تراك هناف كروم الاوعفشا لااقف بطخيا.يرج تعمسف ةبعسش نب ةريدمل كله املا
 .مصنلا ىلع طرتشا و مالس الا ىلع ملس و هيلع هلل ىلص هلال وسر تمياب يناف دعبام اريما مكيت اي ىتح اوعيطاو

 ١١ اضيار ركم ةرابعلا يقاب لعلو هانعم مهغب ال و لصالا يف ١ ذكم (1)

 ا لاق لاق تر الس نع هببا نع نايبظ ىلا نب سوباق نع ديلولا نب عاجش اثث دج لاق دوا دوبا هي انأ دج

 ُنلانا ده كب و كضغبا فبكو للا لوسراي تلف كني د قرافتف ىنضغبتال نامساي ملسو هباع هللا صهملا لوسر

 . ىنا مث هتيب ببطن م بيطت و هنه د نم نه داو ةعمجلا موي لسنغانم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر ناريخلا

٠ 0 
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 # 10 جر 0ك” بت” رعد 3#

 *؟ ىملايطلا د وا د يبا دنسم نم كلاثلا ءجلا 4 دي.

 لاقرب نيد اع نعرمي نب ب نع فاس ارا طع نع ةللس نب دام اث دح لاق دوا دوبا ياش دح 9غ || + د

 | بمربملف هيلع تل ملس هيلع ىسألا لوس بنا تحبما الف نارا ينونعضف رنس نمله لعتم دق

 هيلع لف ءرد ىش هنم يلع قب دقو تثخب ينع هتاضف لق كنع اذه لسغاف بهذل لاقو ىب شي مو ين

 | ماسو هيلعُلا ىلص هللا لوسر تيتا ىنع هتاضف كنعا ذه لسغاف به بهذا لاق و ب نشد لو ىب بحري فا

 قاوفعو ب فشلا الريب ثلا اج رضحتال كن اللا نا لاقو هب بحر و مالا يل رف هع تل

 ه اضوتب نا ماني والكاي نا دارا اذا بنهلل صخر و بجلاالو

 ملشو هيلع ا ىلا نا رابع نعانل بحاص انث دح لاق ةدانق نع نارمعاث دحل اقدوا دوبا هج ا دح ب | +.

 ه هرخا ماريخ هل وا ىر ديال رطملا لغم ىتما لثم لاق

 | ناظقيلاباي راعل تلق لاق دابع نب سبق ىث دح لاق ةرضنيلا نع ةداتق نعماهاشثدحلاق دوا دوبا وي اث دح لع | <

 هلل لوسرانبلا دهعام لاق سو هيلع هللاىلص هللا لوس رولا دبع 'ىث ماكي أرب هوفتتلا ى ذلارم اللا ذه تيآرا

 ب سانلا ىلا ه دعائي شالا يش مس و هيلع هللا لص

 أ ناك ةنعّا ١ يضرار اع نا يذنعلا لي ذحلا نب هللاذبع نع حاب ّتااىلانع ةبعشاتدحلاف دوا دوب ا اي انث دح »

 اذه ىور وه ةيغابلا ةئنلا كلتقت ةيمس نبااي كحيو لس و هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاقف فضلا ينمي مهعم لقني

 «ةيمسنبااي كحي ولاقلس و هيلع ا لصيبلا نا راع نعى ذحلايلا نبانعحابتلايلا نعدحاولا دبع ثي دحلا

 , ثراحلا نب نمح لا دبع نبركب ىلا نع ىربقملا ديعس ىث دح لاق يرملاث دح لاق دوا دوبا وجي انث دح وب

 | كاراالن اظقيلاابااي لج ر هللاق وا هل تلقفاهفخاف نيتمكر لص رس اي نب ر اع تير لاق ىموزخملا ماشه نبا

 | يلاو ساوسولاب تر داب ينالاق ال لاق اًئيش اه دو دح نم تصقن ىنتي ار له ىلا نبا اي لاق |هتففخ دق الا

 هل ام ةولصلا ىلصيل هناو فصنلا الا اهنم هلام ةولصلا ىلصيل لجرلا نا لوقي ملسو هيلع هللا صا لوسر تعمس

 هرشملا غلب ىتح مب رلا الا اهنم هلام ةولصلا ىلصيلهنا و ثلثلاالا اهنم

 ,اهنم لانف ةشئ اعم دنع لج ررك ذوار اع عمس نم ىاعسا با نع ةبعشانت دح لاق دوا دوبا هي انث دح <

 « ملسو هيلع نا ىلص ىالوسر ةبيبح ىذونااح وبنماح وبقم تكسا راع لاقف

 ا ها سمعا تال دلع تالف

 صل ضو تلا لها أل لاق فرو تاء اما ذخر تن د

 ا لاق نال وسرايا ذه لمفت ملو تلفا ذه لءفا مل ىنلأستالا نالساي لاف مث لاس و هيلعهملا لص ْنا لوسز هلمف

 هاياطخ ثناحت ةعامج يف لاق هبسحا لاق سمخل ! تاولصلا ىلص مث ءوضول ١ ىرسحاف ًاضوتا ذا ملسملا

 قارليللا نم فاز وراهتلاف رط ةولصلا مفاملس و هيلع ل حفل ميسا لب ما ح1 2-1

 0 ا
 - مص من ميسم



 دب رى د6 ىمل ايطلا د وا د يبا دنسم نم ثلاثلا ءرجلا 9

 نينمؤرملا ريمااي ركذتام اراعلاقف لصتال اقف «املا دي مل و بنجاف رفس يفناك هنارك ذف رمع لج رفا لاق هيبا نع
 انمدق الق تياصو بارتلا ىف تكسمتف نا اماو لت يلف تنااماف لدغ لفيت ان ةيرخ يتوب

 تنااما و ةولصلا عدت نا كل يخبني نكي ملف تنااما كل لاقف هل كل ذانرك ذ ملسو هيلعّْلا ىلص هللا لوسر ىلع

 هديب ملسو هيلع هللا لدا لوسر برضو كئرحي ناك امنا ةبا دلا كلعمتت اي كعمت نا كل ىغبني نكي ملف راعي

 « نيعا رذلا ىلا هيف سيل ولصفملا ىلا هي ديو هبج و عمم و اهيف ختنفا ذكه لاقف بارتلا ىلا ضرالا
 33 ىرِبا نب نمحرلا دبع نبا نع ث دحيار ذ تعمس لاق ىلربك نب ةللس نع ةبعش انث دحلاق د وا دوبا جي انث دح 3“ ش

 ه نوقف رملا ىلا وا نيعوكلا ىلإر دب ملف ةلس كش مث ةبعش لاقو هوحن رك ذف رمسىا الجنا هيا نع
 6 ىنالا و تبنج !لاقرش اي نب راع نع ةيجان نع بف احا يبا نع م الس انث دح لاق دو ا دوي.| 6 انث دح

 | ل كلذ ترك ذف لسو هيلع هللا ىلص لا لوسر ثييلا ث با دلا كمت كك تكمتتف ءاملا دجا ملف لباالا

 ٠ ممل | كيفكي اما لاقف ||

 +41! | _٠رعرساي نب راع نع دم نب ةلس ور ريما تسيل ول

 فنتأ و رافظالا ميلقتو براشلا صفو كاوسلا و قاشنتسالا و ةضمخملا + ة رطفلا لاقسو هب هيلع هللا لص ىبنل 0

 ه مجاربلا لسغو نااتخلاو حاضت الاو دادحتسالا و 7

 84 ١ لاقراعنع رابع نب دم نع فينح نب لبس ١ نه لجر ىثادجلاف ةمشاق دح لاقرفاوا هربا ]د ||

 ؤ « ثوي د ةنملا لخ ديال ملسو هيلع مل لبم يدا لاقأ
 4 ؛ نب راع تيار لوي ةلس نب ١** دبع عمس ةرع نب ورمش ينربخا لاق ةبعشانث دح لاق دوا دوبا جيا دح 3“ |

 .ءذه نا لاقف ةيأرلا ٠ نزلا دروع اقف عوق نارك رمللا هدي يف ناوم د ١ اخيش (1) نيفصم وير ساي

 | تفرعل رحم تافعس انباوغايي ىتح انبرضول هللاوتارمثشاالث ملسو هيلع ا ىلبص هللا لوس عماهي تلئاق دف ةبأر

 ا ه ةأ الضاا ىلع مهناو قمل ١ ىلع « انتيطصم نإ

 145 ال يع ني نع سيان رأانب ؛ نيكرلا نع كيررش ان دحلاق دوا دوب ا «انث دلما ظ

 ا نيكل نع كيرش نعم ديغو مهنوبا ثييردحلا اذهىورو هرانلا ىف ناهجو هلةمايقلا موياين دلايفريبجولا ١ ةنا

 ا ه راع نع ةللظنح نب ميعن نع
 *؟0 اضونا راع تيأر لاق ل الب نب ناسح نع مم ركلا] دابع ع نع ةنييع نب ن ايغسانث دحلاق دوا دوبا * اد دح |

 ا « لعفي ملسو هيلع هللالص هللال وسد تيأ را ذكم لاقو هتبجلل للخو

 ظ ى ذلاو لاقف دعرت ه ديو هدي ةبرحلا ذخ ا ال اوط م دا اريبك اني نيفص موي ارابع تيأر دنسملا يف و(1)
 ١١ ملا ةعبارلا ءذهو تا يم ثالث ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةيارلا ه ذهب تللاق دقل ءديبىسفن |

 ديجا دليم افعل » دمحا دئسم - ةرطفلا نمنا +



 ْ ا و نملاعو ض رعت لاعالا تازاقو ىميتحلا ونيقألا ا

 ةماشا رع ض ايع ىث دح لاق ى نهزلا نع دعس نب ميه !رياامث د لاقدوا دوبا خاثث دج | 7

 انياع علطي النا وجر ال ينإ ملس و هيلع ىنالص هنا لوس رلاقف مجولا ه ذخاف فايرالا نرد مدق الجر نا

 ١ ه ةني دملا باقت ىنعي اهباقن |

 نا دعاقأهو سابلاو ىلع ثر ىملاق ةماسان ع هيبانع ةلسىبانب رمع نع ةناوعوباانث دحلاق دوا دوبا يي اث دح ظ

 نإ دلكت لالا و يلعا ذه هللال وسزراي تلقف ملس و هبلع ناىلص م !لوسر ىلعانان ذانسا ةماسااي الاف دجملا يف |

 الاقف ادعق مئالسف الخ دفاحل ن ذافلاق اهب ءاجام ىر دا ىنكل اقوم ىاذالع قاوال تلقب ءاحان ىر دتا لاقف |

 ظ « دمحم تنب ةمطاف لاق كيلا سحا كلهايا هللا] وراي

 | كامل لص مال وس رنا ةماسا نع ىعازملام وثاكنع دا دش نب عماج نع سيقانث دح ل امدوا دوبا ب انث دح

 ا عنمتم وه و هياعاول+ دف يباعصأ ىلع اولخ دا هيف تامي ذلا هضم يف لاقلسو هيلع 2

 هدجاسم مهئاينناروبقاو ذَتا دوييلا
 هلا ديذ نب ةلدي لقيط لاغ قدا وعز ع نع ة داتق نع ماهو ةبعشا دح لاق دوا دوبا # انث دح اف. 9

 ظ وة درلا ىلا تح ةيداغا دي هنلاو عفرت )ف ةقرع نم ملسو هيلع هلل ل هلل لوس ى عم ضافأ

 | يدهنلاناعع ىبا نع ناماس نب مداع نع مهلك اهريغو ديزوبا تباث و ةبعش انث دحلاق دوا دوبا « اند 8

 ارق لسراف هيلات نا بحت وت جام هللا لوس ةنبا ناني قب ةماسا نع |

 !!اةيلعمازدت ل اوسرلا تدرف بستخنل وربصتل وى 3 م لجأب ه دنع "رش : لك وطعا امو ٍذخاام هلل نالوقب و مالسلا 04

 ئ 5
 لال وسرمملا ىبصلا عف رفلاق ب كفكاموب يباو دعس ولبج 0 داك 4 0 ىو هيلع نا ىلص هللا لوس رماقف ٠ ءاحامل | ع

 .هللالوسراي دعس هل لاقف ملسو هلع هللا للص هللال وسر انيع ا هر دص يف ميج ةليش وسو هيلع .للاىلد | 0

 « ءامحرلالج وزع هللا رح ريانا و ءاشي نم بولق يف هللااهاعجي ةمحر هذه لاق هذهام || ح
 لآ 4
 ح

 اك هنع هللا ىخض ررساي نب راع أ

 أ لاكرساي نب راع نع هللا دييعن عى رهزلا نع بث ذيبانبا انثدح لاق دو ا دوب انث دح لاق'سن وي جي انل دح لك

 م حل تحمل مص محمص 22

 | ىتح اه دقع ةشئاع تس 5 دم و هيلع هللا لص هللا ل وسر راغسا نم رفس يف رافظ عزج 19 اي ابتسام

 , لاقف ركب يبا يف ديمصلا ةي 1تلزنا ذ لاق ءام هيف سيل ناكم سانلا تسبح لاقو ظوفتف ركب وبا ها ىلإللا ربت

 |لاللالا لتكاب نلعبم دئمو رن اوقْفط سانلا نإ ث دح راغ ناكو ههادببغلاقف ةكزانم تلعامةبنأب ٌقاو تنا

 «نولصيم طاب الإو بك انما ىلا مهي ديا اهب نوحتسم ىرخا ةبرض نوب رضيفذو دوعي مثمهه وج واهب نوحسهف ظ

 « راع نع سابع نبا نع هلا دبع نب هما ديبع نع ىرهزلا نع قاعا نب دمحم ثي دحلاا ذهىور

 , كذبا نب نمجرلا دبع نبا نعيشتادجي ها دبع نيوذا عمم كحل ن نع ةبعشات دحلاق دوا دوب اوي انث دح ا“ | “م

 يع
0 



 دي ما د“ 6 ىمل ايطلا د و ١ د يبا دنس نم ىناثلا ءزملاا اك
 ١ 1 « ةيسنلا ينابرلا اها ٍلسو هيلع ىلا لصبنلا

 سابعنبا ىلومريمع ينث دح لاق ناربم نب نجح ر لا دبعنع بن ذ يبا نبا انث دج لاق دوف دويا هيانأ دح# |

 هنوقاخيالام نو روصياموق هللا للاق لوقي واه وحي لممب هب هتيتاف هام نم ولدباع دف لاق اروصىأر و ةبمكلا يف ملسو هيلع لا ىلص هلال وسر ىلع تلخ دلاق ديز نب ةماسا نع
 119 عم ضافا هنأ دز نب ةماسا نع هببا نع ةو رع نع ماشه ن ع هلع !س نب داما دج لاق دوا دوبا *« اث دح#

 4 ةوخل ىلا ا ذاف قنعلاريسي ناك سو هيلع هللا لص ىبلا

 18 | ىنرما لاق ةماسا نعرييزلا نب ةورعنع يرهرلا نعرضخالا يلا ن سس
 م قرحا واحابص ىنبا ىلعريغا نا لس و هيلع هللا ىلص يبلا ||

 ب ىلسلا نجحرلا دبع ىلا نع يئاسلا نب ءاطع نع ىطساولا هللا دبع نب راخاثث دح لاق دوا دوبا يات دح

 هلاالب عنصت فيك ةم اسا اي ىل لاقف هتلئقف فيسلا تزج واف هللاالا هلال ل اقف لج ر يلع تلم لاق ةماسا نع
 م ةعاسلا كللالا تلسا نكأ ليفا تينتىت> ارا رماه د درف ةمايقلاءوي هللا الا

 ا نع ةماسا نع بيرك نعنمح رلا دبَغنب ثراحلانب دلاخ نع بن ذ يبا نباانث ذح لاق دوا دري «امدمتإلا

 .ليئربج ىف دعو لاق كناشام هللال وسر اي تلقف ةب أكلا هبلعو لسو هيلع : هللا ىلص هللا لوشر تيارلاق ديز

 روجر ظف هلق لس و هيلع هللا لصدللا لوسر رماف توبا ضعب نم جرخ بلك هظف لاق ثالث ذنم ءرا ملف
 « ريو اصت وا للك هيفاتيب لخ دنالانا لاقف نالا كلاف ىنعيتا ينت دعوا ذا تنك ليئربج اي لاقف

 2 ديز دنعاسولجانك لاق ةره ز نعناق ربزلا نعي ذ يبانباانث دح لاق دوادوبا ةيانث دخ 9«

 ريجعلاب اهيلصي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكربلظلا يم لاقف ىطسولا ةولصلا نع هولأسف ديز نب ةمااسا ىلا
 ديز نب ةماسا نع سابع نبا نع سابعنبا ىلوم ةبعش نع بن ذ يبا نباانث دح لاق دوا دوبا 6# انث دمح 9

158 
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 امج ىلا ىتح لصيم مم هامل قارهاف ل زنف بعش ىلع ىناف عمجىلا ةفرع 0 هيلعْميا 00 لوسر 0-2 لاف

0 

 لاف !- و هيلع هلل لص هللا لوسر نا ادعس ثددحي ديز نب ةم اسا عمم هنا ينربخاف هتلًاسف دعس نب ميه اربا

 « اهولخ دتالفاهب مشل و ضراب ناك اذا واهنم اوجرختالفاهب متناو ضرأب عق واذا نوعاطلا ىف

 1١< || نع ن اع نبو رمح نع نيشح نب ىلع نع يرهزأ | نع لي دب نب هللا دبعاث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح 9«

 ررفاكلا لسملاال و ملسملا رفاككلا ثريال لاق ملس و هيلع هللا ىلص هلل لوسر نا ديز نب ةماسا

 م: || نب ةمادق لوم نا هث دحناب وث نب محلا نبرم ناريثك نب يبجي نع ماشهانث دح لاق دوا دوبا 4 انث دح وه
 نينثالا موصيناكف ىرقلا يت داوب هل لام ىلا بكر يناكدي ذنب ةماسا نا هث دح ةماسا ىلو منا هل دح نومظم
 موصي لسو هيلع هللا ىلص هللا لودر تيأأر ينا لاقف تققر و تريك دفو موصتا هلتلفف سيلا و



 | 5 [7557 ول

 ه6 (7ن صاج
* 

 مرام ةم ( بك

 < سل ابطلا داوا د يادشسم نم ياك 1٠ داق دي < دو

 | يبانع دب زب نب نمحرلا دبع نب ميها ربانع دوصنمو شمالا نع ةبمسش ان دح لاق دو ا وبا اف دح 0

لع هللا لص ينلا ناو دخل هنل أسف تيبلاب فوطيوهو هتيتلفاثي دح هنع ينقلب لاق ير دبلا ١
 .لق ٍلسو هي

5-7-7-0 
 يبا ني ث دحي ذيب نب هللا دبع تممس لاق تب اث نب ىدع نع ةبمش اثث دح لاق دو! دوبا 6 انث دح |

 | تافلاق ةق دم هل ىصفاهبلحي ةقفت هلها يفلجرلا قفنا اذا لاق لسو هيلع هللا ىلص يبلا نا ىر دبلا دعس ظ

 ظ ه ملسو هيلع ّن اللص ىبنلا نع لاق لس و هيلع هللا لص يبنلا نعا

 | وادا دوعسم يبا نعل دملا هلا دبع, ىلا'نع ء ميها ربا نع دامح نع ماشه انث دح لاق دوا دوبا 0 5

 ظ ٠ هارخا او هطسواو ليللا لوارثوب لهو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ناكلاف

 | ىنلا يف أ ير ديلا د ومنم يبا نع نوميم نب و رمع نع سبف يبا نع ةبعش اث دح لاق دوا دوب | 00

 قاهر فلوس ماب كلذ قبطي نمو انقلب لكن ارقلا ثلث ارقي نا ك دحا ب اذيا لاق ٍلسو هيلع ل

>11 

 ْ بحب 7

 | ثدي عض نب سوا تمت لاقى ديزلا ءاجر نب لبعمسا نع ةبمش اثث دح لاق دوا دوبإ يات دح ب |

 مهم دق او هللا ب اتكل م ورق  موقلا موي لسو هيلع لل ىلص هل لوسر لاق لاق ير دبلا دوعسم يبا نع
 | هتيب يف لجرلا م ويال وانس عربك اف هاوس ةريلا يفاوناك ناف ة رجم معم دقاف ءاوس ة ءارقلا يفا وناك ناف ة هارق

 ا « كل ن ذ دب نا الا لاق وا هن ذابالا هتم ركت ىلع سلحيال و هناطلس ينالو

 ْ هللادبع نب هلا ديبعنع ثراحلانب ماعلا نع تا يبانب بيبح نع ةبعش انث دح لاق دوا دوب !.26 اث دح 9
 ا

119 

 | لالا تير سود هنا ىلص يبالا عم انلخ د لاق ىر دبلا د وعض يلا م اوسع

 ظ | هقاخ را رش نم يلع لج وزع هلا طلس اهومشث دحا اذاف ال اعا اوث دحت ملم هتالو متنا و يف لازيال

 ظ بدرس فوج وس 2

 | لة ستلبااج ىلا لاق دارا ماس ن ع بئاسلا نب ءاطع نع ماه انث دح ل اق دوا دوب اوي انث دح ل

 ىلع هيدي عظوفرصملاو ارهظلا ت د.ميدرااخ لصق لاق لب ان مايو هيلع هلل لسرشل لوس مدام كي

 /هتالص ىبفق ىتح كل ذ لعفف هنم 'ىثش لكرقلسا ىتح معاق يوتس اف هسأر عفر مث هعب اصا نيب جرفو هيتبكر
 ظ « سو هيلع هللا ل وسر ةولص تناك | ذكه لاق

 100 رو وو للا م وب

 | ه تئشام عنصاف ىتت ملا ذا ىلوالا ة ةوبنلا مالك نم سانلا كر دا امم ناإسو هيلع ه هلا لص نأ لوسر

 36 هنع ىلاعت هللا ىضر دب ز نب ةماسا ثي داحا و

 : , نع دي ز نب ةماسا نع سابع نبا نع ديزي يبا نب هللا ديبع نع ديز نب دامح انث دح لاق سنوب هه انث دح 11

 ىينلا ٠



 كي ره وع ”يناطلع ولا رب دس اج قيكلا دن

 | العزاب كم الاخ دق و سانلاب ىنعي سانلل ىلصي ملسو هيلع نا لص فال وسر ناك لاق فاق يبا |

 مابعفر عفرا ذا وابعض و مك ر اذا هقنع

 ميك ا 9 هنع هللا ىخر ير دبلا دوعسميبا ثي داحا ع 0

 ف ١ د 1 5 0
 00 -.بأ م زاح ىلا نب سيق نع دلا> ىلا ن 5 ٍليعمسا ىنريخاى اق ةبعش انل دح لاق دو أ دوب ا انت دحلاق سنوي # انث دح و ٠

 ا لاق ترخ الاب رىتج ريما هنا ونالف فلخ لصاىنا هلا لوس راب لج رلاق لاق ير دبلا دوعسم يبانع |

 ُْ سانلاءانف نيرفنم مينم نا لاق مث طق ةظعوم ىف هبضغ هتيأ رامابضغ م اسو هيلع هلل! للص هللا لودر بضغف
 1 ا

 0 ظ » ةحاملا اذ وريكلاو فيعضلا مف نافبةواضلا نحب كنوع

 0 -مأ 000 ءشث دح لثا وأبا لد لات قيعالا نع ةبعش انث دح لاق دوا هدا وجان دحإ)ل |

 5 هللا لوس لاعفا كة و طاب ولاكت لاقف امان مسو أءهيلع هلا لضشا كوش وا تيشالا اكل يي

 | «نبادلسلا يف كاردرد وكلب ديلع هللا ص __ى

 الر ترسل راح ةرمم# لاق شيعالا ناييلس مق فد لاق د اث دح 96 |

 ْ نيراباو , ذلا ةياالا ت تازنف عاص فصنب لجرلا يبي و ا ىملاقتف ةمرظملاةق دصلاب لجرلا*ىيف لمامتنانك لاف

 | م ميلا با ١ ذعهلوق ىلا تاق دصلا يف نينموملانم نيعوطملا

 1 ا اال رع ت د<ينابيشلا ورمجابا تعم لاق شم الاانُي دح ةبعشانت دحلاق دوا دوبا اك ان دج

 ةمانقلل ىباكللاهو هيلع لا لص نال وسر هللاقف ةق دص ةمود لم ةقانبمملسو ةيلع هللا لص يبا ىلا ءاجالج رزا

 0 اا

 ١ | ١.. ىردبلا دوعسم يلا نع ٌتدحي ىنابيشلاو رمعابا تعمتلاق شعالا نع ةسشانث دح لاق دوا:دؤبب ا. انث دعنا

 | هيلع هلل لم لل لوسر لاقف ىب عدب ادق هنا ى احا لاقذ لس و هيلع هللا لص هللا لوسر ىث !الجر نا

 | لثم هلف ريخ ىلع لد نم ملسو هيلع هللا ىلص ه١ لوس ر ل اةف هله هلأسف هاتاف هلئس افان الف تن! ملسو

 7 » هلماع لاق وا هلع اذ رجا

 + أ نطمح ىلا نمل تادحص رهن نب اعل كيس لاقي زي الا نع ةمتلاشاتحلالباقاد و !دوبإ وك ان
 ظ | اوفاتتنالواوربسا لاؤقيو ةوأبملا ىف: ىنب انيك انس يونس لسو هباعتاها لس يلا ناكل افاعي وينال

 | متناف دوعسموبا لاق « مهنولي نب ذلا مثمهنولي نب . ذلا مم ىعنلاو م الح الاول وأ كتم ينيلل و مكبولق فاتت

 | ٠ اف التخا دشا مويلا

 ؟,س دس الا رمعم يلا نع ث دحر يمج نب ةر اع تحمس لاق شمع الا نع ةبعشاتت دح لاقدوا دونا © انث دمح ا

 , هربظ ل اقوا هبلص ميقي ال لترا ةولص ةمئزجت ال لاق ملسو هيلع هللا لص ىبلأ نا ير دبلا دوعسم ىلا نع
 | هدوجحلا و عوكرلا يف

 أ



 هج عوكل سدو

 للا

0 

7-6 
52 5 | 

 أ

 ع سل

 انا

 يللا هداج با لشرب نبا ةامدل دك 6 و

 217005 هاجد ؤسإ
 ظ 10 0 م مسنلا ايكو حرل ا هللا مسب يميل مخ

 هل لق ن نص يصاب عما انا و هيلع ٌة.ءارق نابل هلا دبع نب دم نب , د نب دممحا مراكملا وبا ىبض افلا وي ان ربخا 9 |

 هبرقافةثامسمح و رشع قلل ةنس م رو يف مس تناوهيلعة ءارق د ١ دحللا نسحلا نب ديهخأ نب نمحجلا لعوبا يا

 كلادبع دمح وباان ربخا لأق عمنا و هيلع ة هارق ظفاحلا قاحسا نب دما نب نا دبع نب دمحا ميعن وبا اذ ربخا لاق

 # تلي نب سا ويرش وبا اةريخا لاق س راف نب دما نب رفعجت بأ
 .ه ل“

 © هنع هللا ىضر تباث نب ديز ثي داحا 4

 د 00 ورم ٍنربخال اق ةبعش انث دح لاق ىسلابطلا دوا دوبا 16 انث دح 4

 يباهصا وانا لاق مثاهمتخ ىتح لس و هيلع هللا ىل امل شواز رق متعلاو هللارصن ( ءاجا ذا ةي الا ذه تل زن امل لاق

 5 ةنيدملا ىلعاريماناكو حلا نب ناورم ثب دحلا اذهب تن دخ ديعسوبالاقو منتلادعب ةرجهال ريخ سانلا و ربخ

 | نع ةعزا ناىشخي اذه نكلو كارلا ها اشول ناذه اما تلقف مقرا نيديزو تبا نب ديز هدنعو تبذك

 سس وج تموج وو يدوم

 2 ل ا 0 0000 ابطخ مق سو هيلع هللا لص

 دبز ماقف انم لجرو ميم لجر تالجر رمالا اذه ىلي نا ىرن نحنانم لجرب هنرق متم الجر ثعب اذ دا

00 590000 0000 7 1 
 ٌْ :اهدعب لا ةسااوارل ف ىلا ةنسلارفكي نا لجو رع هلأ ىلع بساح ال ينا لاق 8-2200 ل وقتام هللا ل وم رأي

 فنرا ير دحلا دهس ىبانع ةرضن يبانع دنه يبا نب دوا دنع بيه وانث دح لاف دوا دوب | هم اث دح وه

 ا ا مج و نم 000 ل نولمحي سانلا ناكو ق دنخلا رفح أل ماس و هيلع هللا لص هللا لوسر 00000 ا بم اهات راعو ةنل ةنل نولمح ىئانلا نيو ىددتحلا رتحاالل لس و هلع هللا امها

 .بارتلاض غني ناك ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر فنرا يباعصا ىنث دخل ديعتسوب ١ لل اق نيتنبل نيتنبل لمحي

 ١ يبا نع ةرضن ىبا نع ثي دحل اذه يورو * ةيغابلا ةئفلا كلتقت ةييمس نبا اي كحيو لوقبو هسأر نع

 .٠ -«ه .أ . 1 1 5 03 1١

 ىبانع حاب ر نب ٍلتنع ىمرضحلا ةبقع نإ ىلا دبع نع كرابملا نب هسا دبءانأ دح لاق دو ادوبا جانت دح ف

 | نافنيهلا قلط لجحملا مث دالا مقرالا حرقالا ليخلا ريخ ملسوهيلع هللا لص نال وس ر لاق لاق ىراصن الأ : دالق

 ه هيبشلا | ذه ىع تيكف هدا نكيل

 د نعي دس الأ نم رلأ دنع نب بعك ىثث دح لاق ىدسالام ر دنب دمحشانأ دع لاق دو ا دوبا هه انث دح وب | +.

 1 ١ "كا | ١١ ءأ و
ٌ 
| 
١ 

 5 ل 00 والاقف 000 2 وولنمو 8 نأ ىل اص أى ونمر ىلا لاق هبأ نعي راصنالا َهداتن ىبا

 ةدانق يبإ 1 ٠



 دي راع د6 ىسلايطلا د وا د يبا دئسم.نم ثل انأا ءرجلا

 010101451 4 قبس ذباورير مور كا
 هنع بيبح ن؛ سنويرشب يبا ةياور

 يل هنعو نم راق. نب دج[ ناورتمح ني اهنا ديع د نا هنا زر

 هب هنع ظفاحلا قاعسا نب دما نب هللا دبع نب دمحا ميعن يبا مامالا ةياور

 « هنع ىرقملا دا دحلا نسحلا نب دمحا نب نسحلا ىلع يبا ةياور

 ي.هنع لددعملا ناادبع نب دمحم نب دمحم نب دما مر اكللا يبا ةياور

 « دا دحلا ىلع يبا نع + يزارلا معلا يبا نب ءاج رلا يبا نب لبلخ ديعسيبلا ةيا وو

 4 امنع ظفاحلا تشم ذلا هللا دبع نب ليلخ نب فسوي جاجحلا يبا ةياور

 | تاملسو رساي نب راعو ديز نب ةماساو ىز دبلا دوعسم ىباو ة داتف يباو تباث نب ديز ثي داحا هيف

 | ريشب نب ن اعنلا وة رمس نيرباجو بز اع نب ءاربلاو ةبعش نب ةريفملاو مرا نب ديزو هه ا دبع نب ريرَجو
 أ

| 
 ع تايضر ةركب يباو نيصح نب نارمعو يفوا يبا نب نا دبعو ىلبس الا بيصخ نب ةديربو

 ١؟ هاجرلا ىلا نب لباخ ديغس يبا و دمح نبي دما م راكملا با نع يأ (1) ينارا دلا 4 5



 «« ىنلابطلا دو اد يبا دنسم 0 كا رجلا د د دو

 كا عزرتب قاب رعاو ىارلمالا دعم ةاضضق ماشلا لها ىلعو ةينبطنطسقل ايانكاق د بحت كو ميلا نارمع

 | ىلع نيلسملا نم لجر لمحل نيملسملا نم ميظع فص انمجرخ وم ورلا نه مظع فصاانيلا جرف ينبجلا ةبقع نبا

 اهياايلاقف بوياوبا ماقف ةكلبتلا ىلا ه ديب ىتلا نانا اولاقف نانا مد ا ا |تقف مورلا فص

 هني دلجوزع هللازع ءاامل راصنالا رشعمانيفةب الا هذه كل : زاامئاو ليو ائلا ١ ذه ريغ ىلع ةيالاه ذهن ولوأت منا س

 .اهنم انصاف اهفانق اول و تعاض دقانلاوما نا ملسو هيلع هللا لم م هالودر زد ارتاةنعت ادا

 | عاض دقام خ اصفانإ| اوما يف ميقن ناانسفتا ىف هبانمسهام انيلع درب ةيالاء ذه لج وزع نأ لزناف اهنم عاض دقام

 | ١2ه لج وزعا هضبق ىتحوزغي بوياوبا للا زاف و زغلابانرماو لعفت ناان درا ىنلا ةكلهتلا تناكف اهنم
 || لوقي بويلابا عمم لجر ىنث دح لاق بييح يبا نب دبزب نع بث ذ يبا ن ؛اانث دحلاق د زاذاربا عشا || ٠

دام مق لع بتول سيدتي اوشا نالت |
 | ها علو 

 *6 نيملاملا بر هلل دما و ثلاثلا ءزجلا لوا يه و هنع ىل اعت هللا ىغر تباث نب ديز ثي داحا

 « نيم نيلسلا عيل هبت كلنا رفغ
 هللا دبع نب ليلخنب فسوب جاجملا يبا مام الا يتلا لعىسل ايطلا دوا د ىبا دنسم ميج عمس

 جرفلايلانب فسوب نركب ىبانيدلا مصان ة ءارقب هنم هزج لكيفنيبملا ه دنسب قشم دلا

 سلاجم يفنورخ او يبيصنلا رهاقلا دبعنب دم نب دما نب مر اكلاوبا ين الوؤلا

 ةئائتس و نيعب راو نامت ةنسرخالا ميبر نرم عبارلا ءاهبرالاءوباهرخآا

 نم داشلاو نم احلا عب الا ةزجللا مهنم عمو ةسمورحلا للي

 ج ينل دال ىو قاف

 ا # جا د# #

 اندل ان
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 ثللاتلا ءازجلا



 وي را 96 ىلابظلا د وا د ىبأ دسم نم ىئاثلا ءازمجلا

 2 أ لاقرات ب ويا يبا نع ىليل ىلا نين مح رلا دبع نع هببانع ىليل ىبانبانع ةبعش انث دحح لاق دوا دوبا دي انث دح # |
 لغيل و نا مك ري هتمشي ىذلا لقيا و لاح لك ىلع هل دملا لقيلف كدحا سطعا ذا لسو هيلع هللا لص تال وسر ْ

 3 ءكلاب لسيو نا كي دج ظ

 ا ! اى رايضتاللا ب وباىبا ع نعد 1 ءاطعنع يره رلانع ةنييعنب نايفسأتأ دخلا ذوا دوبا يا دح

 اذه دصيو اذه دصيف نايقتلي ثالث وف هاخلا رجه نا ملسل لحي ال بو هبلع ا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 م مالسلاب ا دبي ذلا |علضفاو

 0 ' بويا ىلا نع ىثيللا ديزي نب'اطع نع ىرهزلا نع ىعازخلا لي دب نب هلا دبع انث دحلاق دوا دوبا يان دح 9+ '

 0 ث الثبرتو ١ ءاش نمو سمخبرتوا ءاش نمو عبسرت وا ءاسش نم بجاوو ١ قحزنولا لاق ىراصن الا

 ( ىرهزلا نع نيسح نب نارفس نع نور اه نب ديزي يورو ه »ايام ويلف بلغنم ةدح اوبرتوا ءاش نمو

 ! م ملسو هيلع نا لصيبنلا نع ىراصنالا بويا يبا نع ديزي نب ءاطع نع
 ها للا لص هللا لوس رنا بويا ىبانع تباث نب ورب نع ةريس يدميل نعلق راواشدجتلا دوا توتا 3 ظ

 هاةبلا ماض“ كلذف لاوش نم تاب هعبتاو ناضمر ماصنملاق لسو هيلع

 نع مالا 010000 هللادنبع ن عك املا نب هللا دبع انث دح لاق دوا دوبا يك اث دحإإل هذ 86
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 بوباوبا لاق * ةبا دلا ربص نع ىهنملسو هيلع لص ىبنلا ناىراصنالا بويا يلا نع (1) ىلعب وهو ديبع نع هيي

 نب سم اح سما دوس بح بسصلا ايحص مح ع يعج نمد سصع

 « باقر ميرا قتعا ثي دحلا ذه عمسالف جالعا عبرا /لبق ناكونمجرلا دبع لاقو اتريصام ةجاجد تناكول
 كلا ىأرف هئكاصفى دزالا بوياابا تتالاق ميلس نب لصاو نع نابح تر رت اكان لاق دوا دوبا جيان دح ْ

 هرافظاعديو ءامسلا ربخ نع م دحا ىنلاسي لاقف هل اسي ملسو هلع هللا ىلص يبنلالجر ىتا لاف الا وط ىرانظا 5 2 ١ ا 1

 ١ تبق لاق خورف نب ناياس نع شيرف نع ى دقعلا نعم دوعسملا لاق ه ثفتلاو ةب انجلا اهيف عمتحيريطلا رافظاك

 مديل عرق نع بان نب مهس نع ميه اربا نع ةدنيبع ن 0 لاقدوادول هت ادصم نو حومس مصحسم صصع ميما مام مسام يسرنا وب و جي عب

 ْ ت اسف ربظلا لبق اعب را ىلبصي تر ااكق سو هيلع ن ا ىلص هللا لوسر ىلع لزأ لاق بوي ايبا نع ظ

 أ روتي ملت اال وس داي تلقق اقرا ىلعي ىتسح قلتتالف نت الا باوبا تالا
 ظ 5 نه رخا يف الاال ل لاق

 ءهه| ذا لص يبلا نا بويا يبانعهيبا نع ىباثلازب ء ىباشلا حابصلاوباانثدح لاق دوا د وبا عاش دحإلا
 | اود سانتاذا سانلانبب حلصن لاق ىلإ )اق اب ا ضو ضرب ةف دص لع كلداالاب وباابااب ءللاق لسو هيلع

 ْ ماو دع اتاذا مهني برقتو |
0 

 دعا نب ماا نك متسع يبأ نب ديزي رك مع رس نب ٌةوبح نع كرام نب ها دبع أن دح لاق دوا دوبا ا ان دح ١ ب 4 1 5 د |١ 14 : - 1-2 2-0 0
# ْ 
 مما - 0 م سس م سمسم ممم !د

 لطب نءاهلعا (9) ةفيفإ رس“ سن و م
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 يل اميل ةحب ىو ةنئام دلج ركل, وكبا المس نفيا لج دق «وقحاوذخ لبو هيلعألا [سأ

 « هبج واهب برضيف قلخلا بوثلا فلي اك فلتق ىنلعيض ام |

 * ىبل ايطلا دوا د يبا دنسم نم ىفاثلا ءدجلا 3 »يا. ع

 ه ةراجحل اب محرو ةئام دلج
 ظ

ا نع ماسم نب دم انث دحلاق د وادوبا ا اث د
 نادعمنب دلاخ ن ء(0) سوح 

 310 هج دمتي لفتولملا 0 مهلا كظفح ةولصلا تلاق

 نب هللا دبع تعمس لاق دعس نب رمع نب صفح نبركبوبا ىفربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوبا نا دح 9

 لاق لأق ملسو هيلع هللا لص ىبللا باعصا نملاج روا ملسو هيلع نا لص ىبنلا باعصا نم لجر نعزي ريحت
 ركبهبان عي دحلاا ذه يورو ءابمساريغب ابن وم رمخلا نوبرشي ىتما نماسأت نا سو هيلع الص لا

 هملسو هيلع ىا ىلص يبنلا ن ءتماصلا نب ةدادع نع تمصلا نب دايز نعزي ريحه نبا نع صفح نبا

 | تماصلا نب ةدابع لأق لاق ىبعشلا نع دن رم نب ةملع نع نأبا يرب دمحاتت دح لاق دوا دوبا ةيانث دح 9

 أرفك افعف هتيد فصنر دب هدسجب بيصا ل د يوم دب

 ١ هيلع ملا لص ُْنا لوسر نم هتعمسل نب !لج ر لاقف كل ذر دق ىلعف ءفاعب ر وأ اثلْ فال ك١ ول او هتاكس فصضن هنع

 3 ه هلل او ىا ىلاقف ملسو
 ظ

 ع هلع لاعت هللا ىض ر ئراضنالا ب ويايبا تي داحا قه

 ةغش ان دحلأق دو ا ذوباأتت دح لاق سنون #«عان دح 30
 : ب زاع 20 ءاربلا نع هيأ نع ةفيح يل نب ن وغ نع

 ه اهروبق يف بذعن دوهلالاةفاتوص 2 برغلا دنع جرخ لس و هيلع هللا لص يبلانا بويايبا نع

 هللا لوس رل زن لوي 5 رم“ أ رباج تعمسلاق تدرح ني كام نَء دامحو ةبعشات دح لاق دواد وبأ عاش 3 ل

 | ط : 0 5 رس ٍه 1
 | هللا] وسر دي ت0 ىلا رظنبف هلضفب هلا ثعباماءطلك ١ | ذاناكف ىراصنالا ب وياىباىلع 1- و هيلع هللا ىلص

 . 1 5 ىف
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 هللا لوسرايت اقف ذاعم لاق ةثالثلا و ذ بجوا ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر لاق لاق لبج نب ذاعم نع لسه
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 دايعلا ىلع نا قح ناف لاق
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 د رمعب نب بي نع 5 درب ىلاز نا ذيبع نع ييكح يبل نيورمحنعةبعشريغ لافدفو ١ قا دح

 هنم هثراوف السم هنبا ك رتو م الس الاريغ ىل 0 لجر يف لبج ن 0-0 نا لاق ىل و دلا دوسالا نع

 « صقشال و دب دبز. مالس الا لوقي سو هيلع هلل لص هللا لوسر تعم لاقو ذاغم

 516 لاق يئبللا ةلثاو نب اعاد لاقل ا ل
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 © ىسلايطلا د واذ يبا دنسم نم يناثلا ءزمل ١ د دي

 نب ىلا لجررلا اذاف ن نيل نم نكي نم ىلع ىمأ كلو مهيلع ىماال ىلا اما ارك او ارك الث ات
 "+ دقتعا مث هيضتعابو ءاسانلا هلم زا وها اهج ذهبا لما ديول دريان لأقا

 ؟هلانب ناو ىع نع نمحرلا دبعنب ركب ىبا 0/6 لان فردعبل لابي رباانت دحلاق دوا دوبا خت انث دح 9: || هه

 *+اكحرعشلانم نا لاق ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع مكن بىلا نع ثوفيدبع نب دوسالا نب نمرلا دبع نها
 اياب نعال نب نحنا دبع نع دهاجم نعكحلاوع ةبش اثدح لاقدو !دوبا 6 اثدحؤلا

 هاكحرمشلا نم نا لاق لسو هيله لص بلا
 ليك نتا نغ 0 نمحرل ا دبع نع ده احت نع مكحلا نع ةبعش انث دح لاق دوادوبا وي انث دحإل |
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 'كومايْلجوز :عدللا ١ لاقفملس وهيلع ا ىلص لير هج هاتافر افنغ ىنب ةأضا دنع ناك إسو هيلع هللا لص ىنلا نا

 #00 قيطتال ىتما هاف هل رفغم و هتاف أعم هلا لال لاقي ويفرح لعدن قلل كنما 'ىلرتزإل

 | قيطتال ىتما ناو هترفغمو هتافاعم قا لأسالاقنيفرح لع نارقلا كتماىرقل نا كمان لج ورع هللانا لاقف

 هل رفغم وةتاقاعم هللا لأسا لاق تطال الث ىلع ن أرقلا كتمااى رقت تاكل دبل نا لاقف ةشلاثلا هانا مث كلذ |

 | فرح ةباو فزحا ةعبس لع نارقلا كلما همك رقت نا ك رماي هل ا نا لاقف ةعبارلا ءاج مث كلذ قيطتال ىتما نافا

 ه اوباصا دقف هلع "ورق

 ا هنع ىلاءت هلا يض ر لبج نب ذاعم ثي داحا 3

 ؛ ورم نب يوان قع“ لاق خلا ن وعوبا ىريخالاق ةهشات دحلاق دوا دوباانت د لاق 1 ِي أش لح ع
 اىلعلملا اهيا د

15 
 ف
 ا اذاعم ثعبالل ملس و هيلع هل لينا لوسر نا ذاعم ن ,ع6 رم لاق و.صمحخ ل اها نم ذاعم باوع أ نع ْب دب |
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 لبج نب داعم نع ةورع نب لازنلا وا لازنلا ؛ةورع نع مكحل ع هبعسان دحلأف دوا دوب يي ك دح هد
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 ل 3 امأل . درع مهونج ىف امت "أ ءانأ كى ردك ىل كلا ف وح ىث دبعلا مايق و ةميطخلا رفكلت ةقدصلاو

 ثا لم هللا لوس ر ىع اولغشي نا يقف كل سانا ر علطاف لاف هلك كل ذ كلماب كربخاالا ةيالارخا
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 | تيقلف ةئي دملا تيتاف تجحم' يفا ىل ىضق انتازغ نمانعجرر الف هيلع تبباو يلعايباف هب تعتمتتا الاو هفرعي ن ا

 ةافشلاب اني ذ ةئاام اهيف ةرص تادح و بعك نب ىلا ىلا اقتف البوب و طولا +بترباشب هتزيخافاسكق َى

 .اهتفرعفالوحاهف رعلاقف هل كل ذ ترك ذف لسو هيلص هللا ىلص هللا لوسر تبئاف ملسو هيلع ىلا لص هللال وسر

 | اهب متتس اف الا واهيحاص ٠ اح ناف اه ء 12001941 قاب وخيم ل اقوم ره ثالث اهف رعب نم دجا ملف.

 | اذه ىجياف ا دحاو الوح وا لاوحا ةثالث قو ال لاقف كل ذ دعب ةلمبت لف ةبعش لاق هاهم تدتقس اخ ل 5

 غب هنم هعمساف لاعت ف راصب ينال تلف ثي دحلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نا بمك نب يبا نع عف ان ىلا نع تباث نع ةلس نب دامج انث دب لاق دوا دوب ١ 6 انث دج

 ظ هاموي ني رشع فكتعا لباق نم ناك الث فكتتعي ملف اماعرفاسف ناضمر نهرخاوالارشعلا فكتعي ناك لس و

 نب ىلا نع ث دحيريصب ىلا نب هللا دبع تعمس لاق قاعا انث دح لاق ةبعشانث دح لاق دوا دوبا د ان دح

 ' ةاشملا ينعي نيت الصلا نيت اه نا لاق ال اولاق نالف دهاشا لاقف لسو هيلع هللا لسللا لوسر انب ىلص لاق بنك

 نولعت واوةكل اللا فص لثم ىلع لوالا فصلاو اوبجول و اهوت ال اههيف |منولعيول و نيقفانملا ىلع ل ميصلا

 هلالصنم ىكزا نيلجرلا عمدت الصو ه دجو هت الب هسديدشلا

 | نعريصب يلا نب يادبع نع قاما يبا نعريهز هاوز و هلج وزع نا ىلا بحا ريفرتك ١ناكامو لجرلا عب /ا ع

 م لس و هيلع نا لص يبنلا نعيبا نم : ظ

 | لاقدابع نب سيق نع ّة داتق نب سايا تعم“لاق ةزجح با ينربجا لاق ةبعش انث دج لاق دوا دوبا 6# انث دجإلا
 يف تمقف سمك نب يبا نم ءاقل يلا بجا دحا مهيف نكي ملف لسو يلع هللا لص دمم باحصا ءاقلل ةني دما تم دق

 يريغ مهفرعف مولا هوجو ىف رظنف لجر ءاخ ملسو هيلع هللا ىلص دمم بامصا عمرمت جرخو لوالا فصلا

 نرككو لاهي تيتا ىذلا تامل يناف هللا ك ةوسيالىنباي ىل لاق لصالفىت الص تلقع اف ىناكم يف .ماق و ىناجف

 كريغمبتفرعف موقلا هوجو يف تراقن يناو ىنيلي ىذلا فصلا يفاون وكانل لاق لسو هيلع هللاىلم هللالوسر

 ا ةبكلانِوَر ماذا لها كله لقي هسبصق لاق ةيلإ مهي نشا ىلا اهقانجا تمض لاجرلا تاهل 1|

 موضع

 |[ عل

 ال زيمهنم دسعبأ ناكآلجر عا ال ةئي دملاب لجر ناك لاق بعكنب يلا نع دمحا دنسم يفو (04 ةههم ةقاعتما
 | ىرا د نا ينرسي ام لاقف تالظلا و ءاضمرلا يف هتبكرف ارامح تيرتشاول هل لبقف هنم دجحملا مارا د لاقوا

 ىلزامنا ىف رسي ام كل وقب ت د راام لاف مسوهيلع ها لص هال وسر ىلا ثي دما ىفثدجملا دج ىلا ىلزخملاقوا

 | ىلها ىلا توج ر اذا ىئوج رو دميسملا ىلا تلبقا ١ ذا ىلابقا بنكي نا ث د راىلاق دجحملا ينج ىلاىرادلاف وا

 | ١؟ مججا تبسلح| |. هلككل ذ ىلات هللا كاطنا وا تعا تبستحا ام هللا كاطنا وا هلك كل ذ ىلاعت هللا هلاطعا لاق



 عع

 « حاب ر نب نا دبع نع ليلسلا ىلا نع ديعس نع لوقي

 محْرلا دبع نعار و نع 0 د نبا اث دح لاف دوادوبا جي اّن.دح ٍِق
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 | اتانويبا نع نم 6 نو 0 00 0 لاق دو'
 لاق اس اذاف دحا للاوهلقو 0 اهيااب ىلقو ىلعالا كب ررسسا سرت ولا يف أرقي ناك لس هيلع هلل ىلص يبنلا ب -, 1" ١ - ١

 نيس رز 1 ى٠لئال عفا باروع س و ذعل + لاح | نيدايعس نعد ن عاني زد 77 1 ةاااتانا ف 3 ةالث زا كللملا ناوعس

 م 1 رص 1

 هملسو هيلع هللا لص ىننأا نع سك نب ىلا نع هبيانع ىزبانب نمح رلا دبع
 1 هم 71 2-2 اس لب -- 5 54
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 ١ («)ى دعسلا نع نسجل نعادبعي سن ويانا ديحلاق يعمم نب. ةحراج- ان ده لاق د وا دونأ ّي ان دح د اوما ( )و .٠ َك 101 1 . 0 |! 507 امال 00 4 - ١

2 2 1 
 * هوقتأف لاق وأ مدور دَحلف نا احل وإ ا هل لاقي ن ناطيش « ءءء ولا لاق مس هيلع 0 ١ هيلع هننأ اصىتأا نع قع ا ْىس
 - 6 : و

6 
 1 واين دلل الغم بيض مدا نبا مامط ناالا لاق بقت نب ىلا نع بيش الاوي

3 
 اك 15 25. 1 ع 1 0 رع
 « ماس و هيلع هلل ل نسخح' نع لابقص و در »ب هح زوو دم

 000 3 5 0 5 1 0 :2 : :١

 أ 5207 نأ نعوك دعوبلا ىع نع نبسحا نع سا ون نع تعمم ل , ةحر احاش دح لاق >واد با اثدح 20

َ : 
 ' 0 56 11 11 11 1 ١

 ىييالإق توما ا هلع أ ىل 3 دان 0 ٠6 ١ لاك ترد تت نيساا نع 4, ابين ع 1 ثا 0 3 ول وأ ل لاث

 -هآ] ١ ان هون قلطناف ةنجلارُم
0 

 تر

 أ | هيلع مسا ىلص مد , |ىلا !ويتنا مج اوليقاف مبا ضيم رما دقف اوعج رالاقف هإ كل ذ بلطن انةلطناف ةنجلا ة رُمنم

 557 عبشا !ولاَعف مد ىتباي نو دب نت نيا انولاقف كعامل 200

. 
 2 بع

 | 0 , كاريخ ل وإت ميلع لبا م (6) هيعاواصو نورتي موموقكو تو تت ظن اوراس درر

 ظ جبان قوت :
 010 1 ليز نو طايفيع نع ى ري لادا دح لاق نايلس نيرنمج ايدج لاق ولد وبا 6اس
 ,ىسركلا ةيأ تلق لاق لظعا هلا بانكيف هيا يارذنلاابا اي ملس و هيلع فا ىلص هللا لوسر ىل لاق لاق يبا 7

 نايس و ه شرعلا قاس دنع فا س دعب ةمايقلاء وي اناسلل اه نا هدب ىسفن ي ذلاوف ر ذنملاابا ملعلا كنهيلىف لاقف :

ْ 

0 

 أ | لاق سك نب ىبانع ى دبنلاناهع يلا نع لوح الا صاع نع ديزوبا تباث انث دح لاق دوادوبا « ان دح 9 ظ

 000 اا ريب يم وو
 1 يل لاقف رسجلا نمدعب | 20 نتن ا صقأ قا نال اقفئع سس دمحم ترك ذف ماع لاق لاق دمباو ارمجلا

ْ 1101111111 

 نسي زق ؛ ؟ :ىدتسلا ىببتلا ةرمص نب ىتعوه (؟ ) مح ١7 وص باماب 5 <|| - , و 93 أ

 ١؟ ىنطقرا دلا ىور اكىنب في دج يف م.السلا هيلع هونف دو (؟) |هنعل وقنملا لصالا يف اذكه ( 3



 فشلا كلا 1 ل ا

 ْ «يلاهو :اكابإ عا ا ثا اقف مهنع لتس لس هوي ا اص هللا] وسر نا سلال توف ياو ك6

 | ىت دح لاق س لا نع راع ىل ا نب راع نع حور نع نمحرلا دبع نب ىموم ينث دح و لاف سن وي انث دح |

 » دلثب سو هيلع هللا لص يبا نع يبا |
 هزل نب يبا نع نمابع نإا نءريبخ نب ديعس نع قاما نبا نع ناب ا نب دم اث دح لاق دوا دوبا هه انن دح هب

 ظ ه ةنم ةبحم هي وبا لع ىتلا و ارفاك عبط مالسلا هيلعرضحلا هلتق ىزلا ماالغلا لاق هعفر بك |

 هيلع أرق و نكي مل هيلع ارفف لاق نارقلا كيلع أ رقا نا ىف ما لج وزع هللا نا لاق ٍلسو هيلع ىلا ىلع ينل
 ءرغكي نلف اريخ لمع نمو ةينارصنلا الو ةب دوهيلا الو ةكرشملا ال ةيفينملا هللا دنع مقلا ني دلا كل ذ ناو

 بارتلاالاء د 'نبا فوج البال وانلات ىنتبالابناثىطءاول وايناث هبلا ىغتب الاي دا و م د١ نب ال ناكول هيلع ًارقو ||

 ظ :

 ظ ه بات نم ىلع هللا بولي و

 ١ يما 00 هو ياو اللا ء ةلاضف نبا انث دح لاق دوا دوبا 6# انئ دح ف 0

 او نيشلا وا يف أ رقتل انك ناو ةرقبلا ةروس (١!ىهاضنل انك نا لاق ةينأ ذك و ا ذكت لق لاق بازحالا

 ظ ه مفرابف عفرف ههلوسر و هللا نمالاكت ةتبلا (هومج راف اين زاذا

 24١ .اعنع تلأس لاف نت ذوعملا نع ايبا تلامس ل اقر ز نع مصاع نع ةبعش انث دح لاق دوا دوب ا # انث دح 8 |[

 ظ « لرمأ نو لو هيلع هللا ىلص هللا لوس رانا لاقو لاقف ٍلسو هيلع هلا ٍلص ىبلا

 || تحمس ل اق قياجتلدم نبل نع ديزي ىنأ دح لاق ىلهعلا ةعافر نب دبز نيرباج انث دح لاق دول دوبا 6 انث دح و
 رخاو.الاريشعلا يجر دقلا ةلبل ثا تيردات مت ىف ذا يف ىدب تعضول ناطلسل ! ةف اخ الول لوقي شيبح نب دز

 نب نبا ىنمإ دول دوبا لاق ههب ذكب من نم ابن نع ىنب ذكي ل نم ءأذ ثالثاه دسب و ثالث اهلبق رخا والا عبسلا ين

 هم مرهيلع نا لص يبلا نع يمك
2 

 ين“ | قل م11 هلع انوع نام نأ ىل] 52 57 صاع ٠ ةزس ن د اجا دح لاكد واد وبا ه4 اث دح
 ا - 5 ٠ - -. ال - | 3-5 1

1 

 ا هايل يسال موا ول نا ع تاعن ىلا لير أذ ءا نسا و هيلع هاىص بنا ١ :اراطانتجافلاةتيعلا ىلا: ناقاةمتةملا ملل لاذ ءاملا راها دنع لس أ ||

 | ه فرحا ةعبس لع لونا نارقأ هلا نأ ليربج قاةقلاق طفابات ع رمال ىذلا ئئاتلارجالاو
| 

 م ع 9 1 كا 7 3 آه : - 0 هاو اال 5 .
 261 | نعرض 2 ل ذه يبا نبق دبش يعم“ لاف ريب لا نب نسج نع هاعس 9 لوح ل أك 9 و دوبأ 01 ث لوح 2 ١

 2 و /
 ! ىبنأ زل 25 لاف ماسو «يع هالص ىلا دنع لاح دلار 00 ١ لاق لوقي باهنبا تت أ نما دع ! 7 ا ؛ا١ ؟ ذلاقرإ 7 222 1 فييح كاع هع نأ ا لوف اعل ١

5 
 د نمو 1 با ل ليعي/ سه 3 أود اوعت 5 هب عمق احز اهن جك هيلع ىئ دحألا 2 لاء دإا ماس و هيلع هللا لص

 مسلسل دس

 ١١ بمك نب يبا لاف هاظلا ل

| 
| 

| 
1 

 5 وبق ملد ديلا 7 1+ ةرقيلا ةروس اضن تناك نا نهاظلاو هنع لوقنملا يف دج وااذكه (1)

1 



 ف *© ئملإللا دوا د ىلا دنمس نم ىناثلا ءزجلا 2

 ظ د 32 الملا نم اهعم نم موت نككو موقت ال اناف

 ا عل قالو كور ان لفت يافا

 اعيف امو امهتين او امتيلح به ذ نم ن اتنج ميرا سودرفلا نانج ملسو هبلعهللا لص هقلا لوسر لاق لاق هبيا

 ىلع ,يربكلا :ا درالا لج ورع مهبد ا اور وزب نا نيب ورهنيام واعيفامو اعتيناو اعئباح ةضف نمذ اتنجو

 ه اداهنا ةنجلايف عذصت مث ندعةنجيف هبجو

 هييبا نع ىسوم ىلا نب ركب يبا نع ىنوجلا نا رمع يبا نع نايلس نب رفمج انث دح لاف دوا دوبا هه انث دح و

 « فويسلا لإلظ تحت ةنجلا ملسو هيلعهللا لصهتا وسر لاق لاف
| 

 | تيتا ىرعشالا ىموموبا لاقلاق لاله نب دمج نع ةريغملا نب ناملم اث دح لاف دو ا دوبا 6# انأدح

 لاقف لما ءالأسف هب كاتسي ك اوسم هغمو.هِلا انيتئاف ىموق نم نالجر ىعمو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 مفر هتب أ رف لاق معسفنا يفامىلع ىناعلطا الو تئج | ذهلم هللا و هل لوس راب تلف لاق مج اذملا ىموم ابا ا
 ديعس نب ىبمي ثي دحلا اذهىور و هاعكرتو يتثمبف كم اهبلط نم اهيطعنال هللاو لاقو هك اوسب ابلملا هدب

 م ىمزم ىبأ نع ة درب ىبا نع.ل اله نب ديمح نع رف نع
 هلع هللا لص هنا لوسر تيتا دقل يرعش الإ لاق قاحسا ىبا.نع ةبعش اث دحن لاق دوا دوب ا يه انث دح وه

 هب ملف نم لخا نابل د ومس نبا [يراانأو لتاوا

 , زرحم نب.ن اودص ع ني ةلانانا لعن ,ءاهد ه ديب عوبأ وريثك نب بم مديل اكدر حارب رهط يالا

 0 للا طلح قي للا تمرح ىلارخلا نا ق اقف : ةرسصبلا نم لع ىرعشالا نطخ لاق زا

 أ اهنا اذا ىسو٠ ىلا نع لجر نع ةق الع نب دايز نع ةبعش اث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح هه

 م1 دعا نمط لاق نوع اطلااف انفرع دق نمطلا اذه هنا لوسر اب اولاقن وعاطلا و نمطلاب ىتمأ هانف لاق ملسو

 وغلق لي 0 نعدهيبا نعىم ومىبانب ركب يبا نع حلب نبانع هيو.ري ةناوعوبا و *: داش لك يف ونجلانم

 9 هلع هللا لص ىبللا ن ١ ىموم يبا نع نحل نع ة داتف نعماشه انث دح لاق دوا دوبا هب انث دح وه

 | .هباصصا ردن اهويربملااهاف هس ءايقلا موي سان نابصني ن اتقيلخركمملاو ف ورعملا ناو ديب ىسفن ىذلاو |

 © ام وزاالا هل نوعيطتسي امو لا بلا لوقيف ركملا اما وربخلا مث دعي و

 دي هع هللا ىض ر. سمك نب ىلا ثي :داحا 9“

 هامه

 نر

 فتا

| 

 نوف

 تيجفمدم هفيصيحم هل جياع هب تاس يحتم بس م اج تس سم مسمي دن تمم و سس د ممم سم مس مج جسم ط مصمم صقل مس وسل سم

 نان 3 لا يل -

 ه؟+

5297 

 اكو - .٠

 د دم ددعو جاسم يمس + وص حسم # رس اجرزض مخ عبط كج ب

 ' الإ لأ نع ماع نبا نع ىشيع ن؛ ع دصم نع سو ءانب دهس نع راني د نب دما دح لاف دوا دوبا اث دح اك 2 - ©

 مملح م 1 نتف برقا ثا سو هيلع ناقض الاانا سمكا

 ١ 2 راف اب تشل بكت سس وا اا 05

 || نالفّنع نالف يبث دح ىتح نيك رشملا عم نيك رشملا لافطا و نيلسللا عم نيمسلا لافطا لوقا انا و نام ز يلع ىفأ

 3 3 00 نجاد شع او لن 5



 كا 4 < ىمل ابللا دوا د يبا دنسم نم ىفاثلا ءزملا

 | ةرصبللا سابع ابع نبا عم م دقي ناكد وا الجر تعمل اق حابتلا ل لع بحاؤلسارارلاورا كاهل
 / نبا هيلا بتكف ملسو هيلع هلا لص ىبنلا نع ىسوم ىلا نع ِثي د احاب تث دح ةربصبلا سابع نبا م دقامل لاقا

 سو هبلع هللا ىلص يبنلا نع ث دحا مل ىفاو كنامز لها نم لج كنا يرعشالا هبلا بتكف اهنع هلأسيب سابع
 طئاح بنج ىف ثم د ىل ألاف لوبب ن ادار اف ٍلسو هيلع هللا ىلسم نا لوس عم تنك ينا الا 'ىثب اهنم

 نا ك دحا دارا !ذاف ديعسوبا لاق ضيراقماب هوضرف لوبلا مهباصاا ذا اون اك ليث ارسسا ىنب نا لاقو لابفا

 | هم هل وبا د ريلف لوبي

 ٠ | نا لصيبنلا نع يرعش الا ىموم ىلل نع ة درب يبا نع ىل ذملاركبوبا انث دمج لاق دو ا دوبا 6 انب دح 9#

 ٠٠ال هوى رعش الا لاق ههبوث قرخت وا السم حرجت النا اطوصنف ذبل مهسا كعم فن اك اذا لاق ملس و هيلع

 و نيلتملا قديح اهب لبقتسا نا ىفويرمايا

 |١ هيلعرمملسو هيلع هما ىلع يبنلاذا ىمومبلا نغ نغ ة درب يلا نع ثيل نع ةبعش انث دبحلاق دوا دويا 6 اث دمي

 ظ « ةنيكسلا لع نكيل اس و هيلعهللا ىلصدملا لوسر لاقف ىثملا اهب نوعي ةزانم
 0 سو هيلع ها ىلص يبنلا نا ىسوم يبا نع درب ىلا نع ثيل نع ةدئ ازانث دج لاق دو ادوبا ا دب

  دصقل اب ميلع لسو هيلع هللا لم هللا لوسو لاقف قزلا ضخم ضخم يث واهب عرسي شو زان هلع ما

 ظ , كراج ىتلافب.
 ه++ || ةيلعتما لم يبلا نا مم يبا نع ة درب ىلا نع قاما يلا نمت ةثاوعوبا اثةنح لاق دوا زيا هب ادمن
 « ىلوب الا جاككال لاق ملسو

 ما ماس وهيلع شاص لوسر ناكل اق هيبا نع ة درب لا نع ةدانق نعنارمتانث دحب لاقدوا دوبا «انث دحإل

 م مم راورمش نم كب ذوعاو مثروحت يف كلمجا ىلا معلا لاق موق لئاعاذلا

 ه6 هيلع هللاىلص انيب عم انما اروإ لاق هببانِع ة درب يبا ناع ة داتف نع ةناوءعوبا انث دج لاق دوا دوبا 6 انث دح 9

 د مناضلايربالا انجي ر توبشام .املا اتباسا دقو مل

 0 أ رمع ىتل لاق ىموم يلا نع ّه درب يلا نع تب اث نب ىددع نع ى دؤعسملا انث دح لاق دوادوبا م اث دح

 ع مل و هيلع هلل | ىلص يبنال كل ذ ترك ذف ةرجملا ىلا مم انقبس انا الول متن | موقلا معن لل اقف سيم تن ءامسا

 ظ ء ةنِإ دملا ىلا رجمو ةشبحلا ٍضرا ىلا ةربمم نيل ىم ةرجعلا كل لب لاقف
ْ 
 ا جب ل يندم اياينج 3 ةرخاج دق لاي نمر جن دس مازال

 ء. هنأ > و دم ق وعل لاخر ر لابام لاقف سو هيلع ها ىلص ىبنلا كلذ غلبف كتعجا ر دق كلقلط دق |

 قا راب ىسوب وبا انثلاق ةريخيسنب هللا دبع نع دهاجت نع مبلس نب ثيل نع ةدئاز ات دجلة دو | دوي هب 4 جوا

 ه . ع 9 . 1 0 ل
 اهل اوموقف ىنارصن وا ي دوهي وا ملسم ىلجر ةز انج مب ت ىما ذا لاق ملسو هيلع هها ىلص هللا لوسر نا

6.7 7 



 ئ 22

 هز

 تل

 | لاق ىموم أن ع ث دجي باهش نبى راط تمعملاق اسم ئب سيقنعةبشاكت دح.لاق دوا دوبا هج ان دح# |

 الف وكلا وريل اب ةولصلا ترقا هفلخ موقلا نم لجر لاق هتالص يف سلج الف ة الص هباصصاب لص ىرعشالا |

 < ىنئايللا دوا ك طعحت ما منع نجلا د 2#

 | تك حاصلا يابا لم لاق ىم ومىلأ نع سنا نع تبآث نع ةيلس نب داخاث دحل اقدوا هوبا اب دح 9

 كباصا مدان نم كبصيمل ناريكلا بحاصك " ويبلا سيلجلا لثمو هحير نمكباصا هرطع نم
 8 كريم 2 اراطعلا

| 

 ظ ه« دوأ دوباهعف ري مل «هناخ د نم

 | يهل ولماك لالعاب كيبل تلق لإق تاع فيك ىل لاف ءاهيبلاب ينم وهو ملسو هيلع هلا ىلص ينلا ىلع تم دق

 | سيق ىنب نم ةأ نما تيت ١و تلمفف ىلحا مث ةورملا و افصلا نيبو تيبلإب فط تنسحا لاق و هيلع كل ىلع

 د ةلزمالاب فاح سدا يرد كتي دبع اي لجر ىل لاف سأتلا هب ىتفا دبش مار كين

 اوقاف هبف مكيلع م داق نينمؤملاريما ناف دئتيلف 'ىثب هتبثفا نمتلقك دعب كسنلا ناشف نينمؤملا ريما ْث دحام

 ةنسب ذخان ناو م الاب انرماي ملا باتك ن اف هللا باتكب ذخان نا ل اقف هل كلذ تركذف هتاف رمت م دقف لاق

 ه هلحت ى دملاغيل ىتح لحي ملف راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 | كا يئاقرلا هللا دبع نب ناطِ نعريبج نب سنوي نع ة دانق نع ماشه انث دح لاق دوادوبا « انث دح ف
 أ

 !متلق كلمل ناطبحاي لاقف موقتلا مراف ١ ذك وا ذك ةمكلئاقلا كيا لاقف موقلا ىل لع لبقا هت الص ىرمث الإ ىغ

 | ١ ةالوددما مياس نر وقتام نولعتاما يرعشالا لاقفاهب )١( ىكمبت نا تبهر ِدَيل واهتلقام تلق
 اوريكم مامالاربك ١ذاف 5٠ ”ورقا مكمؤيل مث مكف وفص او ايل راما رعب انتسب انطق انيطخ ملسو هيلع

 طاينلاق مكبق عفريو ملبق مكر مامالا نافاو اومكراف اف مكر اذا هللا ؟ب نيم يم ١ اول وف نيلابشلا الو لاقا ذا و

 لج ورع هما ناف مكلف اعمسب دمللا كلانب رمبللا اولوقف م دمح ن ا فا عيبس ل لاقاذا وكلت كلف لسو هيلع هلل لم

 ديس مام الا ناف او ديساو اوربكق دجس وربك ذاو ه دمح نمل ا عمملسو هيلع هت ىلص هيبن ن سل ىلع لاق

 كدحا لوق لوا نم نكيلف ة دعقلا دنع ناكا ذاف كلتي كلتف ملسو هيلع ىلا ىلصىبلا ىلاق كبف عفرب و كبف

 هللا د ابع ىلعوانيلع م السلا هتأك ربو هلا ةمحرو ىبنلاايا كيلع م اللا تاولصلا تابيطلا تايمتلا لوقي نا
 « لوسرو هدبع ادم نل دبشا و ها الا هلا ال نا دبشا نيحلاصلا

 ىرعشالا نا ير دخلا ديعس يبا نع ةرضن.يبا نع دوا د نع دلاخ نب بهوانث دم لاف د وا دوبا 6 انث دج ول
 هللا لوس ر تمس ىل ن ذوي ملف اث الث تن ذاتساىفا لاقف هيلا لس راف مج رف هل ن ذوب لف اث الثثرمج ىلع ن ذاتسا
 كب .:نلعف ال وا اذه لعي نمي ىنبت انل لاقف عجريلف هل نذوب لف ن ذأتسملا ن ذاثسا اذل لوبي ملسو هيلع هقلا ىلص

 هيلي هللا لص ىبلا باعصا نمةقلح ىلعماقف هبج و نولرفصا دق دعري ىرعشالاين ءاج ديعس وبا لاق هنلمف الو

 لاقف كعمانا تلقف ىسفن ىلع لجرلا اذه تفخ دق يناف هب ماق الاالع ا ذه نم لع الجر ها دشنا لاقف سو

 » هنعي رسف كممانا و رجا

 اني دح سماق 1١ هفارطا برض يك ١ فيسلاب هكمبلاقي )١(



 دك 4 دل لل عسا ١ عه ءارلا 96

 ' ىرعشالام ظا تفرد ضعم نم ةممح مج رتال مهللا 222111111

 ظ هدبيش ةممح نا الا انلع غابامو سو هيلع نا لص مكن نم انممس ايف انممس ام لاو اذا سانلا اهيا اي لاقف

 ظ ب اهنع هللا ىغر ىموم ىبا نع دنهىبا نب ديعس و 5
| 

 غري ناىسم ومىبا نع دنهىلا نب دعس نع هسا ع نع مقان نب ها دبعات دح دوا دوبا انثدح لاق سنوي 4 انل دح قي
 أ

 « اه روك ذ ىلع مرح و ىتما ثانال به ذلا و ريرحلا لحا لاق ملسو هيلع للا لص يبنلا

 4 اهنع ا ىضر ىموم ىبا نع سوا نب ديزي
ْ 
| 
| 
| 

 6 “| ى نمسالاِن كَعاوابن رتب دلازب . نع ميهأ ربأ نع ر وصنم نع ةبهشاثدح لاق دوادوب اانث دحلاف سنوب اكان دح ا“

 | لاق ت تلاقف لاقام دعب ةأرملا تلأسفلاق ملس و هيلعدملا ىلص هللا لوس ر لافام متل لعإءالاققف هتأ رما هبلع تكب لقثامل
 أ

 ْ هقرخ و قلس وقلح نم 'يربألا
 ا ا

 ا

 جي اعنع هلا ىضر ىموم يبانع نمحرلا دبعنب كاحضلا وه
 [١8-6 سلاجيفال وحلا 0001 ىنبا تنف د لاق نانس نع ةلمس نب دامحانث لاق دوا ةوبااث دح لاق سنوي 4 انث دح

 هللا ضبقاذاراس و هيلع هللا لص قال وسر لاق لاق ىم وم يلا نعنمح لا دبعنب كاصضلا ىثب دح لاقفربقلا ريفش ىلع
 ظ لايك وول لاق مجرتسا و ك دمج اولاق ىدبع لاامةكم الم لاق دل انبا لجو زع

 101111111 ا نأ اا 311 او ا ا م 1 و يا كلا 30-135 ومي م,نع ١ ىفر ىموم يلا نع هريغوريبج نب دنعس

 م كار وميلان ع تدح ريجن ب دعس تععم لاقرشب يلا نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا 6# ان دح

 ءرانلا شام ناكالا يف نم ٍُس الف ينارصنال وىد ميال و ةمالا هذه نم دما يب معسال لاقملسو هلع هلل ص

 ه١ !١ بعل« لاق ىم و٠ يبا نع دنه يبانب دعس نع مف نع بويا نع دي ز نب دامحان) دح لاق دوا دوبا كانت دح 3“
 هأ 3 دءامبإ
 © هلرس ار و هللا ىىصع دقق درتلاب

 للا نع سوا نب ٌق هرسهوأ قورم» ه نب ١ اياد اق ايلا كك رلاغ نع هلالي لاق دوا دوبا6# انث دح . 'َ ا 1 5 3 1 0

١ 
1) 

 ا

 هاندا

 متن لاق لبالا نم ةرشع بص لكيف تلف "اوس مب اصالا لس وهللع نا ىلص نال وسر لاق لاق ىمو « ْ

  1هيك 5 |١  0ه اذإ 1 4 /
 ل وه وىرعش الا ٍلصلاق زلجم يبا نعي صاع نعديزوبا تباثاث دح ل !اًد واف ان دحلاف 5 دك ان دح ب

 أ نأ تولا]. لاق !ذهأم ليقف ةرقبلاو ءاسنلا نم ةئاباهيف أرق ةمك ر ىلص مث هاشعلا هباحصاب ةنيدملاو ةكش نانا

 ظ ه مدصأم منصا نأ و هن دف سو هيلعملا طامي
 : ا ا

 ْ  - . 9 َ . ْ 8إ « م

 م.م هيد تقبض ع ذئاماص تمم لاق ىموءيبا نع ةميع يبا نع ة دان نع ةبعشاتث دج لاف دوا دوبا هانت دحإلل
 نا ريل وع 8 ه« نيم ىلع دفع و نك مع دقت ةديفأر هج :ةنيلك اههفا ىف نيك -. قنا 1

 ا )ا 2 : ها ناقل و هيلع هلل لس ريتا نع ىقنومل ئبانءأةيخىلاصازاسن نب كامله: احبت لاقدو اةبإ كي اذن ل ًَ .٠ آما 8 :." ءعالاافل 5 ١ 1 ١ 

 ظ ه نيعست دع ر !ذكه بج هيلط تةيضاره دلا ماص
0# 



 ىموم يلا نع ة درب ىلا نع ىمايلا ةكلط نع شي رح انث دح 1 و 24
 هللا لوسر لاق لاق

 » م ارح ركسم لكم سو هيلع ا لص

هبا نرع ةدرب ىلا نب ديعس نع مامهانث دح لاق دوا دوبا هب انث دح و
 نا لوسر لاق لاق ىمو» يلا نع 

 يسعد رع دس هل و هيلع قا لص

 | ةلتنوميل قا لم أنع ىسوموبا اذ ةثانط نقل تارمثالث هفلحتساف هل دخل ثب دحلا نع هلاسفزيز ملا دبع

 || كلة هببا نع ونوم لا نب ةدرب ىلا ور صيتسوو الق نع ديز نب دامح انث دمج لاق دوا دوبا كان دح و

 |[ لعانانغ لباب ينا مث مكلنا + ى دنعامو عكس ال هاو لاق لمحت ملس و هلع ةئاررابم هلال يهز اعنا

 ظ كمحي الذا | لس و هيلع هلا لص هللا 0-0 0000

 أ هللا هاش نات ةمايفاما الا ملم اه دانا ام لاف انلمحت ال نا تفلح فائارووا لوسراي انلقو هانت اف اوعج رإ

 هريخوه ىدذلا تيتاو ىني نع ترفك الا اهنم اريخاهريغ ىراف نيب لع فلحا ال

 ' دلال لاق لاق قيوم يبا نع ة درب ىلا نع نيصح يبإ نع طايخلا ركبوبا اّثدحلاق دوا دوبا # انث ذح 8غ
 ا

 | كا 3 0 1
ارجاهل ناك دي دج ارهم اه ربما مث هتما لجرلا قتعاا ذا سو هيلع هللا لص

 ا ء ن

 ا 7 "1 1 تاا . 5 أ[ | سا ا - 0

 0 نع © دربوبا ىنث دح لاق يبعشلا نع ىروتلا اص نب حلاص نهةبعش انث دح لاق دوأ دوبا ة6 ان دح
 أ . |. 50 50 : 5 2 ْ د 1

هب دا نسحأف اهب د اف ةما هل تناك لجر نيترم مثروجا نوتوي ةث الث مس و هيلع هلل ىلص هلا لور لاق لاق
 , ا

601 ٠ 

 | لسمو هيل نا لسا يلا كى دا ديني نم ؟باتكلا لها نم + لجر و.أبح وزت) اهقتعا مث اييلعت نيسحاف ايلع 9

 | لحري ناك دقلف نّئريغب اه ذخ ه دنع جرل يعنلا لات خالات هيلا وع وشل ع دا دقو هباوعبات

 + اذه نر ود اهف ةني دملا ىلإ

 | ه دج نع هبا ن ع ة درب ىلا نب عا دبع نت ديارن ؛ن معلن املا نم طادعاش رح ولات دوا دوبا #< انث دح

 ١١  5 2ا تاكا « غلا 6

 ا

| 

 ا
 ا

 ا

 ' هيئع اهنع هللا ىضر ىم وه ىلا نع ة نم نب ورم 9#

07 
 | قلاب نيو رع دشدم لق ةبيشاخت ل لاقد وادوباات دح لاق سوي # ان دح و

 : رح ل ١ ١

 لا وريحر لاحيز ُن لف ساو هيلع هلا 0 هللا لوسر لاق لاق ىموم ا لليل ان أع هللا ]ص هل الاد

 11-6 - . :5 . 55 . / 0 0 ١

 3 ماعطأ ا رئاس ىلع دي ملا لضفك هاسنلا ىلع ةشئاع لضفون وع رفد رمأ هيب او

1 

/ 
 1 <00 1 ١ ١ 5 كروي - حج اونا

 نبع هوي د الا عم ناهغصأ 535 أ ىقيص ىنلا ب اوصا نم لجر همح> ن يى ريل نم-رلإ دع 0

 جوا اق داص نك نا امعللا ك ءاَقل يحي هنا عزي ةمحح نا ميللا لاقف لاق هنع نأ ىبغ ر رمت نءز يف نارغصا آ

 هقدصو



 دي ++ هلا ما لل يش ل رجلا 8ع

 ا 112111111 ماكو م راهب و

 ؟91 | ىموم يبا نع ث دحم ة ديبعابا مس ةرم نب ورم نع ى دوعسملاو ةبعش انث دحلاق دوا دوبا هي انث دح

 هعفري و طسقل| ضفخيماني نا هلىغبنيال ومانيال لج وزع ها نا ع هيلع الص هلال وسر لاق لاق ىرعشالا

 | لك هبج و تاحبب تقرحال اهنشك وار انلا هباوح ىدوعسملا داز «ليللاب راهنلا لمع ورابنلاب ىلللا لمع هلا عف 7
 « نيملاعلا بر يلا ناحيس واهل وح نم ورانلايف نم كروب نا يدون ةديبعوبا أرق مث هرصب هكر داهوش |

 كذب انل ىعس لاق ىموم يبا نع ديبع يبا نع ٌةرم نبو رمت :رع ى دوعسملا اثث دح لاق دو ا دوبا وي انث دح ع

 هةمحللا ين و ةبوللا يبن ورشاحلا وينقملا و دما و دمصانالاقفانظفحاماهتمءامساهسفن ملسو هيلع للص لال وسر

 دكاعنع كك يانع سما د ظ

 00 ما سقاس ال

 كفا ول كاف مسنفنا لعاوغب را سانلا اهيااي لاقف لغب وا ةلغب ىلع ٍلسو هبلع هللا لص هب هما قل رس ىلللااو

 ماريصب اعين وع دتاغاائاغال و صا

 494 || لاق لاق ىموم يبا_:رعء كلام نب سنا ن 2-2-2

 ظ لثم و بي ابمتط و ٍبيطاهجير ةج رتالالثك ن١ الايس لا اد اولا لثم لس و هيلع هن نأ لص هنا لوسر

 ةئاميرلا لثك, تر ارقلا أ رقيوي ذلارجافلا لم وامل يزن ال وبيطابم + رمل لتكن ارا ارقياليذلا نمؤلا
 « تيخارعاراو كارم ةلاطدملا لثكو" ارقلا ًارقياليتذلا رجافلالثم و رماهمط و بيط اهي

 3 اهنعهللاىضر هبيا نع ىموم ىب !نب ةدربوبا

ْ 

0 | 
 ع6 | نايت رعشالا ىموم يبانع هبا نع ة درب يىلانب ديعس نع ةبعشاتت دحلاقد وادوياان ربخالاق سن وب انث دح “|

 | هسفن مفنيفه دبي لقعبل اق دحي ل ناف نال وسزاي اول ولاقع وب لكىف ةدص ملسم لكىلع علاق سو هيلع. كا ىلص ينل

 .اولاق ركتملا نع يهني و فورعلااب رماي لاق مطئسي1ناف اولاق ف وبمملا ةجاحلاا ذ نيعي .لاق ل في1 نافاولاقى دصتب و
 ْ « ةق دص ه كل ذنافزرشلا نع كسيلاق عطتسيإ مناف.

 21 ١يي'نائرمشالا ىتاوم قا'نعادنياا نع هدر ر ىلا نب لاهم نع ةعنش انث دح لاق دوا دوبا هج انث دح

فنت الوارشب و ارسعت الو ارسي واع و اطت ال لاف نهلا ىلا ا ذاعمو هلع ل و هيلع ثا ىلص هللا لوسرا
 » ار

 غو. || هللالوض راي تلق لاق ىموم يبا :نغ هببا نع ة درب ىلا نب ديمسنع ةبعش ا دح لاق دوا دوبا وي اث دح +

اه ورزملا هأ لاعب ريمشلا نم با رس و علبلا هل لاقي لسلا نه بارشان دنع مسصإ
 هللأ ىللص ىلا لاقف نا 3 

 « مارح ركسم لك لسو هيلع

 ل ا ا ساس محلل مح صمم محم سمس مل مج مم جم مم هيمو ماع هج هدسمسسسللل يييسسسلا_ ا



 26 ىسل ايطلا د وأ د يلا دنسم نم:ىن انلا ءزجلا 6 دي

 ست سس سس سي بيس ب ثبتت

 || *نف دتال دجحملا يف ةماخنلا محلاعا ' ىبس نم سب هير وروي اعلا رع طاع ىذالا مط اغا نسحا ن عب ايفا

 ا
 ١ اهانة لج نع هب الق ىإبنعاوب) نع ديز نب دامو ةلس نب دا انث دح لاقدو درامتسو مؤ

 د ل حملا تلسف )١( ى ىرطق ءا در هيلعو لصف ءابق دححس يفر ذابا تلون

 برشا نا ىف ماو دو ذب سو هيلعدلا ىلص هللا لوس ىف اف ةني دملا تيودجا معن لاقر ذوبا تينادعنلا

 أ لطيف امس نم رفت يف سو هيلع هلل لع شا لو رهتتب ا نو اليت متع مودا تكس شاف لولو مايل هما

 ْ 7 1 وعلق كل تاو لاقل فكتماامورل |اق هللا لوسراي تكله تاقر ذابا اي لاق يفار الفوم

 || سعب ةيشبحقي راج ت ءاجل ءامب ىلاع دف ر وبط ريغب ل اق وا ءوض و ريغب ىلص اف ةب انجلا ىنبيصلف ءاملا نع ب زعا 4
8 ( : 0 1 
 ٠ لوو هلع ا لس لا لوس يمل لاقو لاق تليضفا و وعلا, ترثتسلف نيالعوعان ضخضعت 0 2

 «٠ ك دلج ةسماق ءاملا تددج و ا ذاف نينس رشع ءاملا دج ؟ / نا و كيفاك ببطلا ديعصلا نا 0

 كلف اك دنا : اجلا : 7 9 ّ
 لاقز ذىبا نع ديز نب ثر ودب ا هم

 1 اهذخحا يكره ةمادنو ىز خ ةم أيقلا موب ىهف ةنام' اهناو بفيعض كنار ذابا اي لاق ىنامعتسا هللا لوس رأي -

 م
 .٠ ذأ[ . 1

 ا ' اي ليش : رلاعؤف ايست ل «٠ هنن هيلع ىدنلا عددا اهتمي 5

 ا * هنع هنا يضر ىرعشالاىس وم ىبا ثي داحا 9“ 0
 ل ا ا ا 4 اكل بعل ا ”

 ذلح و ناب (دم وم نا سر : ,ءلث ا و يبا ( نع ضم الا نع ةبعشاد دحل اق دوا دوبا انث دحلاق سن وب انش دح 5000-5

0 

 ْ هللا ةلكنوكتل لتاق نم لاق هللا ليبس, يف نمث 6 7 لتاةيو رك ذلل لتاقب فيل و لتاغي لجرلا هلال وسراي لاق

 ا * ىا ليبس يف ويفايلعلا ىف

 ااث دح نع ا اثي دح لئا ووبا ىنث دح ة ىم نب و رمع ىل لاق لاق ةبعش ةبعش ان دج لاق دو ا دوبا همي انث دح 9غ || بمب

 تكسر لئاف و كدي لاب لجرل هلل لوس القس و هي لا ىلم ىلا الجر نا ىرشالا ىسوموبا |

 ”0 ]يفر نايتلا ع نا ةلك نوكيللات : رم لس و هيلع هنا ىلص يا لوس رلاقف هللا ل بسيف ن فا ذكل لاقي

 , ينلا ىلا لجر ءاجل اق ىسوم ىلانع لئاو ىلا نع مصاع نع ةلس نب دامحانث دح ىل اق دو ا دوبا دي اثث دح قم | ءريو

 0000 ىف 8 اذكل لتاق ورك ذيل لئاغي لح راا هللا لوسر اي لاقف اصع ىلع 'كوتم | |دو هيلع هللا لص

 ظ ه لج وزع هقاليبس ىفوبف ابلعلا م نا ةلك نوكلل لتاق نا ملسو هيلع هلل اىلص هللا لوسر لاقغ
 هياع هلا ىلص يبنلا نا ىموم يلازع لاو ىل ا|نعروصنم نع ريرج و شقات دج لاق دوا دوبا وي اذ * دح و 3

 « ضيرملا او دوع و ين اعلا اوكف و مئاجلا ! عطا لاق عل

 ا“ اعنع هللا يضر ىس وميبلا نع ةديبعوبا 3

 وم وه يبا نع ت دحي ة ديبعأبا مم ةرمه نب ور ,ع ةمشات دح لاق دوادوب اان دح ل اق سلاوب يات دح

| 

]| 
| 

 ظ | دابهلا ىئسم سم كيوعنلا ليللاب» دي طبل لج وزع هللا نا لو هيلع لا ىل لص أ لوسر لاق:لات يل

 راحلاعمجم 1١ رطق ةبرقىلا ب وسنم لبق و ةنوشحلا ضعباهيفمالعا اهو ةرمح هيف دوربلا نم برض وه ()



 2117 ١ نسبو 077 رع كيف و, عمتسا مامالا -- لصق ندنثا نوب فرغ يف ةعمج ا ىتا مث

 |  :نعديا نع ديعس نع ن الم نبا نع دعس نب ىبحم نعانباحصا انث دح و نالس نع ين ذ ىبا نبا لاقا ذكه | |

 مير 3 يلا نع ةعيددو نب هللا دبع ]

 0/0 تبتا لاك رتذ يبا نع نئاذتتخلا'نب دبع نع يمأشلا و رمتيب نع يدوعسلا اثدح لاق دوادوبا #«انث دح

 ' تيلصف لصف قلاق الذل تبلصا لاق كيبل تاق رذ ابايلاقفديلا تسلخ جلا يف وه و لس هيلع ا لصيتلا

 . ىلع كلداالا يل لاقرذاباانمعن لاق نيطاش سنالل له وتلق نجلاو سنالا نيطا يش نم فابذعتسار ذاب اي لاقف تساجت
 | ةواصلااهف تلق ةنيل از ونك نم زنك !مافهلاب الا ة وقالو لوح ال لا ىماو تن يناب هللا لوسران ىلب تلق ةنج زولك نمزك /

 ةقدصلاامف تلق ى زي ضرفلاق هللا لوس رايءوصلاامفتلقرثكا ءاشنم وىقا هاش نمف حوضوم ريخ لاقل 0

 | تلقريقف ىلارس والقم نرم دهج لاق لضفا اهياف تلق دي م نا دنع وةفع اضم فاعضا لاق هلا لوس داب
 لاق هلأ لوسرأي لوا تت ”ايبن الا ؛ يأ اف تلق مويقلاىاوهالا اهلا ال الات مل 7 كِيلعى١لَز زا اعاف هللال وس رأيا ]

 نانا سلو ا سباع اء الات هال ردوا راسل 5 ع ماك يبن معأ لاق تاكى نول تلق 5 3

 5 | انكرت دقللاقر ديلا نع هل باعصا نع رولا ر ذنم نع شمعالا نع ةبعشانت دح لاق دوا دوبا #«انث دح# |
 دي ءامسلا يق بلقتيامو لسو هيلع هما ىلص هنا لوسر

ْ 

 زينا طباش خارق ىروتلار نك دس لاو ضعي[ ازا لاق ةبمش انآ دح لاق دوا دوبا هاش دح

 لاقال تلف نايطشتايف ىرتار ذابا |

 همم سمس

 ا

 ىل لاف عك نيج يك !لر 0 ا

 ع ةمابقلا موب اهنيب ىضتيس و ير دي كبر نكت |

0 

3 

 ءم١| او ذاب ا تحمس لاق دابع نب سيق نع (1) زج نع ماشه يلا نع سرس ع 0 .

 ةرعصس كا« ءوف ىنالا مهب زيف اوعصتخا نامصخ نا ذه ةي آلا هذه 3 نو هللاب مسقل ىفا لوقت |

 ه3 نتا كبل 0 ا هيا ايا نب : دصغاو ||

 د ىلع انك لاقت ميت تب نم لج د نع سبق نب قرز الا نع ةلس نب دامح انث دح لاق ذو | دوبا 6# ان دحإلا
 | ترظنف لاق" لك اير ذوبا لج دئاؤملا ع يس ادا ةوفجا تنوو ىضر ةيواعم بان ||

 ىل' لاق متاص كنا:معزت لا ت ع دخت لا تلق ىماعط نع ىناغشت نا دير كلامادمحا اي لاق هيلا ||

 رع دلا موسع" ل )اقهتبستحربش 1 م مايا ةيثالثو ريصلا ربش موصل وقيس وهياع هيلإ دا لصد ل 0 وسر تعم لاقمم املاثما

 9 رشم هلق ةنتسم اب هان ذالك" رقت حلو هنم ةدر زا رق لعل ىلاق م 20 ملا تأ رقا ىل لاق مث ٍ

 ظ 2 ناطيشل 5-3 اًرحار لاق 8 دصلا ةلكتأم 5 9 لاقا «0و دصلا ةاغم ىف 35 هفكشاالك ذلاأ زو لَو

 ١

 1 و” د ار ىر ل سس ىح نع ةنيع ىبا لاو لصا و نع نوع“ نإ نارط ان لى لاق دوا د وبا »6 انت دح 2

 |ةييضو ١. لل اعا ىلإ تضارع ملس و هيلع لا لص ف ١لوسر لاف لافز ذ ىلا نع ىل دا د وسالا ىلا نع

 همسسعل |

 عمجي ١؟٠داسف يار دصلا ةلغم (؟) ١؟ زليث ىلا نع رهاظلا )١(



 ب ل طا اح 2 طم لح و

 ا
 جب ةق دحخلاد وس ةقان ةلام نم لا بعا ابلعفاال نأو ةدحاو ى |

 اة "يبا ن ,ع دهاجم . رع حجل ىل نبا نع ةنيبع نب نايمس اث ذح لاق دو ا دوبا «اث دع وع 217

 وا ء نايس زيك نراك هذ ىظحلا مح* نع ىتح 'ىشّلك نع لسو هيلع هللالص هللا لوسر أ

 . ةزغ مردياساو سال نص اوفو راو قي وقاقأإع
 أ لص هللالو وس رنا َت دحب ١ ىرتغملا ابامس ةص نب ورم نع ةبعشأت ده لاق دوا دوب 6 انل دمع . لا 06

 لافاضت ةتز مش ىو فك نال وسراب لبق هلها هنايشغ يف ىتح لجرلااهيف رجوب ءابشا يف لاق ملسو

 ورمع نع شمعالا لاقو ةبعش هعفري مل هرجوي كلذكفلاق ىلياولاق رز و هيلع نوكي ناك س لاءارح ىف ناكولا

 هر ذ ىبا نع يرتخملا يبا نع

 ا
 | هيلع
3 

4 
 ا
 تيثوالاقإ سو هيلع هللا لص يبا :ا | نع رذ ىلا نع دهاجم ننع لصاو نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا 6# انث دح 9 5- اع مل |

 ا قيلاو ميرا ل ىلع بعرلاب ترصن وار وبط وا دححم ضرالا ىل تلعج ىلبق ىن نهتوي ملامح

 مهتم تاع نم مام ةلئان يق نفك و ةعاملل | تيطعاو ىلبق ناك يبل لحن مو متانغلا ىل تلحاو دوسالاورمحالا

 .نعر ذ ىبا نع ريمه نب ديبع نع دهام نع شمالا نعريرج لافو ةبعش ءاور | ذكه ه.اًئبش هللاب كرشبال

 ْ هءرحن سو هيلع هللا ىلع يبلا

 لها ىضاق 2 نبب ولأ ن ع قيلذللا يبأ نع هلل لص نب داجات دح لاق دوا د وبا 6 ان دح اين

 5 وسل | اذا ؟<حلاصي ملس و هيلع ىلا ىل اص'هللا لوس ناك لهر ذىنال لاق هنأريشب نب بويا كش صاقوارصم |
 | ميج ْ

 اأو
 | نتا كيلطإس و هيلعش ا ىلبصي كانا ىل ليقف ةرم تئج دفلو ىنحلاص الا طلاب لاا

 | هدوجاو دوجا كلذ

 اك 1 ول اي يو بسم 520

 ! 7 )أ ص . 5 |
 | لجوزع كبر تيأر له هلأ- ل ا هو لاعف 'ى رم لس و هيلع هلل لصهللا لوسر

 ه هارإ ٍنارون لاقف كبر تيار له ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر تلأسر ذوبالاقف
| 

 / لوقي ةملط نب سوه تعمس ل اراك 0 * بع نكعاألا نع ةبعش انث دح لاق دو ادوب اه انث دح 4 ؟ءءو_و

 ةث الث مصف مايا ةث الث رهش نم تمصاذا رذابا اي سو هيلح هللا لص هلال وسر ىل لاق لاق ة ذيرلاب ر ذأبا تعمسا
 ١ ا

 | و ةرشع ةسمح و ةرشع ةعب راو ةرشع|

 1 ا
/ 

 اهلل ل وطار :لاق لاقا5 3 نبا نع صوخح الا ن تا ادا 4 نع لل ذ ىنأ نب "0 لاقد وادوبا 26 انث دح 9“ | 1١

 | * لج رب ىصحلا ممالف وا يرانا الذ ةجرلا هبلقتسا 47 ةيمربلا دا لج رلانا ٍلسو هيلع هننا 3

 اس قطن هلأ ديبع نع هضأ يا ٍّ ىريكملا ديعس نبع ىل ىبا نب ١ ان لوح لاق د وادوبا ان دح | <

 اكوا ع احربلاو و هنه 2ن 3 نه داو ةغجلامو ريالا ,م لاق 1 1سرلسنا قوارب قا

 يتا مث 0



 تمششسسسساب ب بي يات بسسميمب باب: لاب

 د ب 4 9 ىملابطلا د وا د يبا دئسم نم ىناثلا هرجلا 9 :

| 

 ةبعش هعفري مهاعاب هنمتبرقتاعار ذينم برقت نم واعار ذهنم تب رقتاربش ىنم برغأ نم و'ئىش هيلع ب بتكيمل

 هرورعملانع شمالا نع سأنلا هعفر ولصاو نغأ

 امي ف ثيسب م نمو ةنسح هل تبتك يمت ةئسحب مث ترع يب اًرقب.هتيقل ىب كريشي الا

 ٠ 0 9 3 3 1 7 ا

 46 ىل لاق لوفي ر ذابا عم ثراحلا كر دي ومب عمس ة سم نب ؤ رم نع ةبعش ان دج اق د وادؤبا هي اثدجوب

 « ممرغل هدص رانا إلا

 ٠+ | | ىلا نعريفت نيريبج نع نمجرلا دبعنب ديل ولا نع دنه ىبانب دوا دنع به وانث دحلاق دوا دوبا ات دح#

 ةعباسلا ني رمشعو عبرا ةليل تناكأ ذا تح ربشلا نم بشان ملفسو هيلع مل لص هللا لوسر عمناضم رانمص لاق رذ

 ني رشعو تس ةليل تناكالغ انب لصي ملنيرشع وسخ ةليل تناك الف ليللا ثلث بهذين! داكىحااني لص قيبامعأ

 لصاذا لجررلا نا لاقف هذه انتليل ةيقب انتلفن ول هال وس راي تلف ىل للارطبش بهذين ا داكىت>انب لص قيام ةسماخلا

 عج ر نيرشعو ناك تزاكالف انب لص 0 ناس عبس ةلتناكالف هئلبل مافهل نك نفرضتي تح مامالا عم

 ىخانبااي لاق مث حالفلا انتوفي نبا داكىتجانب يصف سانلا هل عمتجا و هلهها ىلا ملّسو هيلع لال هللا لوسر

 ه« رولا حالفلا ولاقرهشلا نم شان لسي ممن

 نع ث دحي ري رج نب ورمع نب ةعرزابا تعمسلاق كر دم نب ىلع نع ةبعش انث دجلاقدو | دوبا ؛6 انث دحإلا

 مهيك زبال و ةمايقلا+ وب مههلاهللارظنيال ةنالث ملسو هيلع 78 هلال وسر لاقلاقر ذىبانعرجلانب ةشرخ
 نفنملا و هرازالبسملا و نانملا لاق اوسخ واوب اخ دقف ءال ءوه نف هللا لوبسراي ثلق ملا با ذع محلو

 «يذاكلا للا
 نب هللا ذبع نب ف راغم نعريزتلا نب. ىلا دبعنب ديزي نغذابسش نب 00 ا

 ثيدحلا كيعىملي ناك هنار ذابااي تلقف هتيقلف هءانلىعتشا تنك وز ذىبلانع ىنفلبل ِثْي دحلاناكلاقريخلا

 سو هيلع هللاىلم قال وسر نا ث دحت كلناىنفاب تلق تابف تبل دقف كوبا هل لاقف ك اقل ىعلشا ت تنكف

 ةث الثلانف تلق ىليلخ لع ب ذك ١ ناىنلاخاام لاف ةث الث ضغبي و ةث الث بحي لجورع هللانا كذ ادا

 نولتاقي نياذلا ببن هللا نا مث دنع باتكلا يف كلذنو دجتل , كيا و لئاقفو دهلات لج دوق هللا عبجي ني ذلا

 نر ولاق ثوهوا ةايحب 5 هيفكف ها هاذا ىلعربصيو هي دولوبف « وس راج هل لج رلاق نمو تلقافص 0

 ماق واوم انف مهس ورا وعض و و ساعنلا وىركلا مهيل ع قش دقا وس رعف |ولزنف رفب يف موق عب ن اكل جر لاف

 |ن و دجتل مكنا ور وخلا لاتيلا ونانملا ل يخنالاق هامبضغبي ني ذلا ةئ ةالكانف تلق هلا ةبغيو وه ةبهر ىل امراض

 » فالحلا عئابلا وا فالبللا رجاتلا لاق ثلاثلا نف لاق روخخ اتخيلك حي ال نا ناهللا باك يف

9 

+14 

 5-5 / م لاقو ذ يلا نعى راففلا ةرصب يبا نع راني د نبو رمح نع ةلجنب ةلج اق دجلة حراس ا وي ادخلو



 ِ اه ا علا عل لا 1 اغلا

 : ١0-كككذذذ ز ] ] ] ]ز ] ] اتق اسنا ىخا تيّعلف تقلطناف لاق معن تلق

 ٌتقدِصو تل دق ين اف امكتي دنع ةبغو يبا تلاقف مالسالا هيلع انضرعف انما انا زك تنوعت

 لاق انلسا لس و هيلع هللا لص هللا لوس مدق اذا رخ الاف صنلالاقو مهغصن لساف اراغ انموق انيتا ىتح انلمحتف

 ا مسالسو هيلع هلا لص هللا لوسر مدقألف م ديس ناكو ي رافغلا ةضحر نب ءامانب فاغخ مم هن نأك و

 | لسو هيلع هع ورح يحب ٠ باو عد

 « نا اهلاس مسا واهل ها رفغ رافغ

1 

 || هللادنع رع فيرط نب معلا“ نع ىنوجلا ن ارمجيىبا نع دي ز نب دا اث دح لاق د وا دوبا ا 63

 ( لاق هللا وسر اب كيب دعسو كيبا تلق ر ذابا اي ملسو هيلع اع لل لص هللا لوسر ىلل لاق لاق رذ يبا نع تءاصلاز 1
| | 

 نار.دقتال و ك رس قات و ك رجسم ىلا عجرث نار دقتالف كشا رف ىنات عوج سانا باصا اذا 2005-1

 | توم سانلا باصا ١ ذا تنا فيك ل اق مث ةفعلاب كيلع اء لاق لبعا هلوسرو هلا تلق لاق كش ارف ىلا مجرت

 كيلع لاق هلوسرو ىل هلل سا وجبت

 هتماحلا نم اهلاؤا نر كتل نا

 | لاق لاقر ذيبان ء هبا نعي ممثلا ايما 0 لودعإلانغ ء مياس نب م الس اث دع لاق دوا دوبا * ادن دح : 4

 | اهناف لاق ال تلق قم اغالنزإ نارا قوات 1 ١, ىر دت ار ذاب ١ اي ما و هيلع هللا لص هللا لوسر
1١ 

 | ثيج نم عجرتف تج ثيِح نم يجر | اهل لبق دق ناك و عوجرلا يف اهل ن ذ يو دج شرعلا يبان ا ا

 ظ 'ه « اه رتتسم كل ذف ت ءاج
 أن ىتب نم لاق ريذ يلا نع هبا نع قا طع را يمول دو سين جم ا 3

 «شمتالا نع ةيطعنع مد١ نب ىبحي هعفرو دوادوبا هعفري مل , ةنجلا يف اتيب هل ناىنب ةاطق صحفك ولو | دجسم

 | هللا لوسراي تلقى اق ر ذبا نعهيبانع يتلا ميهاربا نع شمعالا نع ةبعشانث دج لاق دوا دوبا ان دح 7 | اللا
 ثيح و ةنس نوعبرا لاق اهنيب كو تلق لاق ىصق الا دحبملا مث مارحلا دجحملا لاقال وا س ل مضو ديحم يل
 ٠ روس# مق لصقتةالصلا كتكر دا

 هنا ليس يبلا نعر ذىلا نع (1)يبجر را ءاممايبا نعة.القىبا نع ة داتف نعم|ه اني دح لاق دوادوبا هات دع َِ ظ ع

 | مهاب لكاول اظن الف ىدابع لعهتمرح و يب فل ىلع لظلا تمرح اق لال ور واع ةبا نع قو زم ايف لسبع

 ظ « ىلباال و هل رفغاف ىف رفغتسي مث راهنلا و ىللاب "لطفي
 هللا لص هللا لوس ر لاق لاق ر ذ ىلا نع دي وس قب رو رعملا نع لصاو نع ةبعشانث دبح ل لاف دوا دوباا# انث دح 9“ أ <

 ةئيطخ ضر الا بارقي ىنبفل نرمو اهرتغاو ة دحاوب ةثيسلا رشم ةنسحلا لج وزع 359 لاقولسو هيلع
 هنع هفاافع نا يحب حقل كانم ةقأ ىئشمدلا در م نب و رمع ىبح رلا *امساو ,ا بيرقتلايف(1)|



١ 

 ْ مدقاالاقوذ يلا نع تماصلا نبي دبع عمس نا رمعوبا ىقربخا لاق ةجشاث دح لاق دو ! دوبا كاخدتؤم |

 نارقلا نو ٠ 0 اام نا وموق نمىفا بسسحتإ نينم ول اريما اب لاقماشلا ..مم ناتعىلعر ذوبا
 ىلع مهسلا مجرب ىتح هيلا نوعج رب ال ةيمرلا نم ميلا فرجا مالمالا نم فورم مارثون

 هاللح ام ىم دق يف نوج رعب ىنتع ٍفثوولوى الجر يننكلمام ت دعقام موقانايتترما ول هللا و قيلحم ا هايس هقوفا

 ١ 3 ينمي طناص

 | يوما: لاقاار د ىلأ ن نع تماصلا نب هلا دبع عمس نا رشع يبا نع ةبعش اث دح لاق راضيا يتفق

 ه فارط الا ج دخت يثشبح دبمل وأو عيظأ و عم“ | نا ملسو هيلع هلل | لص هللا لوسر ا

 ١ | ثدحي تماصلا نبب هللا دبع سمس لاق ىو دعلا ل اله نب ديمح نع ةبعش اث دح لاق دوا هوبا جب اث دح لا

 لحرلا ةرخوم لثم هي دي نيب نكي ملا ذا لجرلا ةولص مطب لاق ملسو هيلع نا ىلع ىلا ل وسر نار ذ يبا نع

 ه فورعمب أمه مهبصاقأ

| 
ٌ 

 اديدعب ىحا نبااي لاق رمح الا ندوسالا بلكلا لابامر ذ يبالت لف لاق د وسالا بلكلا و راما و ةآرلا

 © ناطش دوسالا نلكلا لاقف ينتل اسك سو هيلع هلا لص

 464! ١ نع تماصلا ني هللا دبع تعمس لاق (؟”ءاربلا ةيلاعلا ىلا نع لي دب نع ةبعش انثدح لاق دوا دوب 6# ان دح ل |
 ا

 م« الصلا ن ورخي موق ىف تيقبا ذا تن فيك ل اقف هذنغ ب راشيو هيل كارم نيا
 أ

 : | مهم وا ا مت اتقول ةالصلا لصف

 ا نع تماصلا ندا دع كلكت لاظ نارطلالا ها نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا ا« اث دح |

 14 هاء نؤولا يرتب لكلام كلل لاقف كل ذ ىلع سانلا هبحي هسفنل لمع! لمع, لجرلا هللا لوس راب تلق لاق“
 5 لاله نيد الانا جرا ةوم ازا ناك و.:زئيمملا نب ناهلس انث دح لاق دوا وبا يات دح»

 السيف اص هللا لوسر لخد ذا اهر اكد 2 ةسكلا قي تدكا لاذو اطيز ١ نع تضاصلا ن 2522

 وسب مس سس سس سس سس مس سس سس بعام 00 ا الا

 م نيتمك ر ءاقملا فلخ لصو امته 3 تببلاب فاط مث هلثساف رجحلاب ا دبف دجحملا

 ظ » مس ءافشو ممط

 أ
 ا
 ا |

 عمم م امط ىف و ةكراابم اهنأ سو يلع نا لص نال وسر (؟) ةريخملا ن تسول

 ع
 < عزب ارذيبا نع تماصلا ن نبيها دلع نيف للاجنم دجج اًكدع لاق جزيلا نب نابلس دس لاقذزا دولا 64 هيلا |

 | ىلا توجاو دق ىنالسو ولع نبا لص هنا ل ]وسر ل لاذ مث ف رعام سو هيلع ف | لص ف ١!لوسر لكسلاق 1

 مييفشل رجاي و كب مهعفتل نالج وزع هنا لعل كم وق ىنع ماي 550 برئيالا اهارا الو لذغ تألذ شالا

 ةهحب رت اذ ةثلاثا ن م ةهز رو 0 ريف نإ دايز وهيرضلا دب دشتلاب ءاربلا ةيلاعلاوبأ ١

| 
 صلال ١ بالا ثب دملا م مهني امد انسالا ضعب طاقسا هيف و لصالا ىف اذكه (؟)

 8 اس٠ - اا آيا _- 5 .٠



 ! داحا
2 

 ةيسص

 مري رافغأا رد يببا

 هللا 0

 الك هنع

١ |! 
 9 ١1 .٠

 ؛2ىبإ اطلاد و د نا دعه توفت علل و دي و
٠ 

 ةلادغ نروكدل اق هدغين وكياف (1)ة يقي نس'كغيسلا لبف تلقشم لالاق هلا لوسراي ةمصعلا ف تلق م لاق

 همزلاف ةفيلخ قموالا ف لح وزع ديد نش لاق ةن دملا دعب نوكياف تلق لاق نح د ىلع ٍ

 ةرج ل ذج ىلع ضاع تناو توملا ككر دي ىتح ب ماف ةفيلخرت مل ناف كلام ذخا و ك ربظ برضض ناو

 | «لاج دلا لاق كل ذ دعب ن وكي امن ل

 | 36 هنع ىا ىضر ير افغلار ذ يلا ثي داحا#

 ١

ح لاق دو ! دوبإ انث دح ىن وي 4 اندح 3
 نيزبزعلا دبعو شمح الا و تبا يب | نب بيبح نع ةبعش اث د

ق نم هنا'سانلارشبر ذاب! اي سو هلع هللا لص ن1 لوسر؛لاق لاقزاذ با نع هو نب ديز نءعيفز
 لا

ب ز ىلعانلخ دلاق نسحلا نب رجابم نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا د انش رح دلع
 رذيبا نعات دخ بهو نب د

 اص ١ عدم مف ادا اذ ةعم : نأ
 ١ يعن هللا لو ر لاقف مقب ن 0 الب هع 0 يف ناك لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن

 ١ لص هللا ١ م :لولتلا فان اتفمقب نا دارا مت
ا ى اخ لوسر لصف ماق مث لولتلا فاه رى رولفلا يف ىنعيات الث دربا لانكم هنا دا وأ اقرا

 سو هيلع هلل

 + ةالصلا نع اودرباق منبج جف نم رملا ةدش نا لاق م ايا 2 | 0 3 8 هم 0
 هللا لوسر لاق لاقر ذ يبا نعبهو نب ديز نع ناولس ىبا نب دامح نع ماشهانث دح لاق دوا دوب جانت دحولب

0 

 8 ةماعلا م ا َن ولقملاوا َن ولت الا مث ناووككلا م 0 هلع كل ا2

 6 ى

 ا كا نك ا ١ يعامل تم حا َئ 5
 ءاج لاق ر ذيبانع بهو نب ديز تعمسلاق ؟دايزيبانن ديز "0 يا

 3 -_و 2

 فوخا عبضل ارو دعا | ملسو هبلع هللا ىل هلل رص يبن ١ لاف تسع 3!لوا ١ لاك 3س وديلع كيا“ لا لص ئنلاملا ا 5-3

 أن 5 و ىما حدادا مح يدك ) داعش ند ىنم : اع ته.ذلا نوسلياال ىتاتلاذان دلائكلع دانا حرك

 تماصلانت نابدع عييلد الهنب دم انث دحالاق ةريغملا نب نايلس و ةبعش انا دخت ل اكد وف ال * 05008 3

 نوقرمي مهقولحز واحيالز ار لانو *ر يه ىلع ملا مثايس ىتءان ,١ اناناكو 0 لاه لطو هيلع يل ىلدىبنأ نع رذ يبا نع

 ءدااللع 0 "5
 * حلاو قلم ار رش م ةيمرلا نم مهسلا ى ركام مالسالا نم واني دلا
 ىلا نعت دحي تماصلا نس الع تدي اق نابرمك وبا ىقريشاو لاف ةهشانت 510 لادا ؛اث دح 22

 32 مهنا مئاهتقول ةالصلالصفالا اهتيقاوم نع ةالصلان و رؤي ءارما ن وكيس هنالاق ملسو هيلع نا ىلىنلانعر ذ

 + ةلفا كل تن اكف مهعم تبباضصإلا ا كلت الضر تر ردا دع ضدك ةاطرتق'!:ىنأكا نق

 يبا نع ث دحي تماصلا نب هللا دبع عمس : ,ارمج وبااش دح لاق ةبمشانث دحب لاق د وا دونا اذ دح ج١

 | كناريج 0 بتل لهارظنا 3 5 اءريث 8 ةهفر» -ك 2 ماس و هماع هلنأ اص هلي ١ ١ يف ا 2 71 1 97 ًَ 5 : - 52 م ا

 يس بسسس ل مسا

 ا 32 معل لاق ةمعب كشلا | نه دعب لهو كيل لاق لها مامالا لاس ق ِ لص االايف | ذكه 3 !

 كا تت
- 

 0000 : و ١ . 1 0 5 ا تح |
 | هنع لامع ينامنلا نسحلا ني فاو طساوزب :يرصلاد ءونإ م صاصخلا داي زر يىلانب داب ّ هنا مهاظااواذكه(؟) |

 هت صعمت ك0 و م م
 0 بوو وعم

 مثبص اف (15)



 4 »6 ىسل ايطلا دؤا د يبا دنسم نم يناثلا ءزجلا 9*
 ه هبمتاو هبرسو رمح لع هلخ داذ

 موب | | لاق | ذكه ىلطملا نع بلطملا ىلومو رمع ىبا نب و رمسنع رفعج نب ليعم#ا انث دح لاق د وا دوبا اي انث دح

 مقايساباو رادت د د ب عع تتسع وأ كوب

 .باع ابدل
211111111000 4 

 صاصخالادواد وبا لاق «ةفوكلا ينعي هذه نع عفديام لسو هيلع هللا ىلص دم عم تناكاص اصخا الااصاصخا

 « بصق نم ةرصبلاب ان دنع توي

 عع | | انلق لاق ةفب ذح نع نا ذازانث دح لاقريمع نب تاؤع انث دح لاق كيرش انث دحلاف دوا دوبا 6# انث دح

 ! دوعسم نبا مك أرفا ام نككو با ذعلا كب لزن عيطخاو او ميطمل تتاخر لاق تنل كارول

 ب اوعمساف لاق وااولبق اف ةفي ذح < دحام 0

 2 ىندللا مص اع نبرصن نع ىو دعلا ل اله نب دبمح نع ىسيقلا ة هنااا افالم نهر زيا هلا

 تارا: ةهادخاكو هج دما الفاف لوكا اا مب ءاجام لاق ثيل ىنب نم طهر ىف ىركشيلا تيتا لاق

 تاخ دف اهيلا تجرخ ةقلحلا تناك ذ اف دجسملا لخ دا ىبحاصل تلقف ابا و د اهنم بلجت ةفوكلا انيتاف باودلا

 أ ةقوكلا لها نم لاق ١ ذه نم تلقف تمقف تلخل لجو لع قاوم يس اورو ياك يالا ل

 تاق لاق (١)نايلا نب ةفي ذحا ذها ذه نع تلأسام ةفوكلا لها نمةدكؤول لاق ةّرصتلا لها" نثا لبا كلف كن

 رشروملا اذه دعب له نا لوسراي تلق هيفام عبتا و هللا باثك عت ةفي ذحاي لاقرشريجلا دعب له هلل ,لوس راب ظ
 لاق مثهيلع تناك ام ىلا ماوفا بولق عجرت اللاقنخ دلا ىلع ةندحلا اما لوس راي تلق نخ دولع ةن دهلاقف
 لغ ضعت قالفرانلا ةاغ دل اقول ةلالضفلا ةاعد ءاينم ايل ةنح نكت م لل هيله واظن نازك |

 « مهنم ا دجا عبتت نا نم كلريخ ةرجت لذج
 4 وا دي ز نب دامحات دح و لاق رإاخ نب ميبس نع ة داتق نع يئاوتس دلا ماشهانأ دح لاق دوا دوبا !6 انث دح

 | نبع يبس نع رض نب ديز نع ىعبضأا ديمح نب ديزي حابتلا يلا نع مهلك جن نب دامحو ثراولا دبع ديبع وبا

 | نمع دص لج راذاف دمصملا تلخ دفابا و داهنم بلجن ةفوكلانبئاف باو دلا تلغ لاق ميبتس نب دلاخب وا داخ
 ؛انك اناف متدحا يلعاولجعتال لاقف هيلع( ؟!تويب رسم سأنا ذا و زاجحلا لاجر نم هنا فرعب رغثلانسح لاجرلا

 | نولأسي سانلا ناك و نارقلا فاغفىنقز ز هلانأكو هلئم هلبقرا ملرماا ذافءالسالا ءاجالف ةيلهاجي(©) دبع دح

 | هلبق ناك اكرشربحلاا ذه دعب له هللا لوسراي تلقف رشلا نع هلأسا وري ,يخلا نع ملبس و هيلع هللا لص ف الوسر

 0 ١؟ ىا همح ر دما مامالادنسم يف دوجوم ظافلالا فالتخا عمم ثي دحلا و صقن انه نارعاظلا(١)

 كيلا ١؟ دبع منك تنك ىناف وا ديعأ وشي دح هاعل (؟) ل ودرشمول نوف رشمهلعل ((

5 3 



 3ع

١ 

3 

2 

2*6 

0 

50 

 كقول

 ها *6 ىللابطلا دوأ د يبا دنسم نم ىناثلا هزجلا لك

 | هلل وسر كل رثشالاق ىلعوا ةفب ذح نِع ف ذح نب ةريغملا نع حلا نع لبا رساانثدح لاق دوادوب ا يان دح 4

 ه كشريغب ةفيذح نعل وي دوا ديباريغو ةعبسنع ةرقبلا بي دهيف نيلسملا نيب ملسو هيلع هلا 1

 نع ثدحي ىف اطلا ىرتعيا ابا تعمس لاق ة ىم نب و رمتف ربخا لل اق ةبعشاثث دح لاق دو دوب هجيانث دح

5 

 ظ هودرف ص اعلا نب ديعس ا ةف وكلا لها جرخ ُِح ىردبلا دوعسم يب ا وناولا نب ةفيذح عءاسلاج تنك ل اقروُ

 ْ )فا وىنكل و ةنيذحلاقف م داهيف قره ل و مجري نا راتنك | لوقي دوعسمابا تعمسلاق ا

 » يحس وهيلع هللا لص دمعو هنلءائيشالا ايئش كلذ نم تلعام ومد ةمجحتأ يف قرم وأ بيقع ىلع نعجرتل تلع ول

 » مويا هتثف يف لاقي 'ىهث هني د نم هعما ميك وانم رم ىسم و؟ش هني د نم هعما٠ ىسيوانم وم صن لجرلا نا ىتح

 ٌْ « هتسالاق هلفسا تلقف لاق هتسا هولعن هبلق سكني ادغ كا هليود وا دوبا كغ

 ظ هللا ل وس رانيفماقلاق ةغب ذح نع دير, نب قا دبع نع تباث نب ىدع نع ةبعشانت دحلاق دوا دوب | ةيانث دح 9“ |

 ظ » ةني دملانم ةني دلل لها جرخبام هل اسا ينا الا ةمابقلا وي ىلا نئاكر ه امبن ربخاف ٍلسو هبلعّنا لصأ

 '00 [تاللم لج ر نع هلي دل لها نم + رفع وم راش دج لاق ةيعوبأأت دبس لاق د وا دوي ةادح قل
 ؟وضرءناف ردقالن واو موقنام زلارخ !يف نوكيس ملسو هيلع هللا لص يبنلا نعناولا نب ةفي ذح نعلبشالا دبع

 أ 20 يا لا ا ا 7
 | « هب مهتحلنا لجو زع هنا ىلعقح ولاجددلا ةعيش مهناف ثودبشت الفا ونام ناو مث و دوعتالف

 ْ غي ذح لاف ةقلحلا طس و دعقالجر نا ديمح نب قحال نع ةدائق نع ةبعشاثدحلاق دوا دوبا يب ان دح يف
1 

مل و هيلع هللا ىلص دم ناسل ىلع نوعلم
0 ا طس و سلجي ىذلانعل ملسو هيلع هنا ىلصهللا لوسرذا لاق وا 

8 1 

 | تاءان الف نارت ملا لاقف ةفي دح ىنا الجر نازاجم يبا نع ةداتق نع م أه انث دح ىلاق دوا دوبا * انث دح 2؛

 كيس ذل نمل سو هيلع هللا ىلص نا لوسر ناف مق هل لاقف ةقلحلا طس و سلهف كتيب نار داق هتاما يذلا لاف

 ْ « ةقلحلا طسو سلجي

 اررمب هعمل اج دلا جرخي لاق ةفي ذح نع دلاخ نب عبس نع ة داتق نع م اه انث دح لاق دوا دوبا## انث دح ع |

 | ه هرزو طحو هرجا بجو هران لخ د نمو هرجا طحو هرز وجو هره: لخ د نفرانو

 | ]يا كرفت لاق لاس ني بيب تممس لاق ةقث نأك و ىطسآ وا[ذوا داش دح لاق وا دويا ا دح#

 . ةفيذح لاقريشب عمادعاق ةفي ذحناك وارما رهن يف ملسو هيلا لصد لوس رثب دح ظفحتا (؟)دعس نيريشب
 | نا هللا "اش ام ةوبنلا يف كلا ملسو هيلع هللاىلص هنا لوسر لاق ةفي ذح لاقف ةبلمثوبا سلخ هلبطخ ظفحا انا

  هتباصص يف رثعملا نب ديزي هعم و رم دعقف لاق ةوبنلا جاهنمىلع ةف الخ نوكت مث اهعفري نا هاشا ذااهعف ري مث نوكتا

 ' باتكلا ديزي ذخاف ةيربجلا دعب نونم ئملاريما ن وكت ناوج را ينا هيلا تبتكف ثي دحل ا هرك د ١ هيلا تبتكق

 / ثيدحلااذه يف () ١١ لا م دةمجحم اهيف ره مل اهبيقع ىلع نعجرتل تلعدق نكل و  دمحا دنسم ينو( 1)
ْ 
نلا لع ر دقن مفرخ ١بيفنلا فاكر دبا دحن 1نكلو رهاظ اهغي رحب وظافلالا 15 همها

 ا ١ هب رْمظ نم .يححصملف ميحص
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 دك ه1 دك ىبل ايطلا دواد 0 نيا زجلا 9#

 تا ا نع فسوب نع سيقان دح لاق دوا دوبا جا دح # |

 ا انث دح ةفب ذح لاق لاق بهو نب ديز نع ءشمعالا نع سيق و ىدوعسملاا دح لاق دوا دوبا هي انث دح 9 |

 تلزن ةنام الا نر 1(1)اث دحرخ الارظتنا ناو اه دحا تيل ر دق نيتي دح سو هيلع هلا ا
 مف ةمونلالجرلا م اني لاق اهعفر نع ان دح مث ةنسلا نم م اوملعو نارقلا نم اولعف ل اجرلا بولقر نايف

 سبل وارهتنم ءارتفطغنف كلج ىلع هتج رح درمجت لجل اك هفوج فاه ثا لظيف ١ دوس ةتكت هلق يف تكتف
 3 هن دريل السمع ناك ناف ا ىلاباامو ن امز يلع ىنا دلو نوما مهيف سيل سانلا جف يش هيف

 | اك
6 

 | سانلا ىلع نيت ال وانالفوانالفالا < 2 عياباام ام جيف تحصا دقل وهيعاس 3 هن دربلابنا ارصنواال 2و( ناك ناو هم السا

 6 رعش لاقثم نامالا ن ٠, هبلق يفامو هلقعاام و هفرظاام هيفلج رال لاقي نامز

 | قح الف تيبا ناف انه اه ىلاف تيبا نافانهاه ىلا رازالا قح لاقو قاس ةلضعب ملسو هيلع لا لص هللا لوسر |

 مرازالا يف نيبعكلل قحال وا نينمكلا يفرازالل|

 ' | ةفيذحل تلق لوي ديرب نب نمحرلا دبع تعمس لاق ىاحسا ىبا نع ةبعشات دح لاق دو ا دوبا هي ان دح و

 موسما رمال 008 1 و هيلع هللا لص هللا ل وسر ن تا

 لاقو نة رلا دبع لاق دبع ما نبا نم هتيب رادج هبرا وب ىتح سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نماتمسو ايده
 ١ : 3 ١ : تا ..
 | « ةليسو هللا ىلا مب رفا نم دبع مآ نب نأ ملس و هلع | ل يلا باتا نترك تس

 ' | نا لوسراي تلق لاق ةفب ذح نع ةريغملا نب ديلولا نع قاحسايبلا نع ةبعشانت دحلاق دو ادوبا جي انث دح |
 * ةرم ةثام» ويلا يف يبر رغغت-اليفار ,اقغتسالا نم تنأ نب ١, لاق ىلها انكلذ ةناعر ناس كر

 أ نأ ر فوخلا ةالص لاق ةفب ذح نع دبع نب مل م كن رشا دح لاق دوا دوبا هي اث دح

 نم ءاناب نامه د هأتاف ىتستسا ةفي ذح نا ىلل يبانب | نع محلات دح لاق ةبعشات دحلاق دوا دوبا 3 ا دحإل ْ ا ه مالكلا ولائقلا كل لح دقفرما كلهم ناف تادجم عبرا و

 | يهذلاةين ايف برشين ا ىهن ملس و هيلعهللا لص هنا لوس رناهيف هيلا تم دقت ىنالاذه تاعفانالاقو هب هامرف ةضف |

 0 :رخالايف ل واين دلا ينم شه لاق وريرحلاو جابي دلا سبل نع هنا

 هللا ىلص هل هلال وسر لاق ل أك ةفب ذح.٠ نعرأسي ني هللا دبع نع روصنم نع ةبعشات دح لاق دوا دوبا ي انل دح

 ظ ل نهعو اناا لا رق كل و و ءاشاماو وهلال ملسو هبلع

| 

| 

| 
 ا

 إ

 |*لهرثا لظوف هباق نم ةنامالا ضقتف ةمونلا لجرلا ماني لاق ىراخملا مح” ينو هنع لوقنملا يف اذكه (1)
 هنع هنا افغ ىن امنلا نسحلا ١ خا ليلا ثا لثمام رثا ىتبف سشضبيفتف ةمونلا ماني مث تكولارلا

 بيل رفد - ويس رغ ل م باكا ؟كليشيقع الن - ري دن نب ملسم 5 1 كالا

 امج سل ل سس شي سس حيييل سس نبا7سلل 2س سلاش مسلسل اتشسللا سل ممسسسل سس شس سشسسل سسس ا ل

 كرا

2 

 2 دا لادن دع نع تدك < نير نب لانم تعمس لاو اع ار ةبعشات دح لاق دوادوبا ع يي اث دح



 8“ ليلاطلاو و د يب | دسم غ نم ىف اثلا ءزجلا ا

 ةمحالا | 6 هك رع اقع 2-0 يس سول
| 

 ظ

 ل 9 !

 ْ ناحيس هعوك ر يف لوقب ناكف ليلل اب ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا مم ىلص هنا ةفي ذح نع ىسبعلا رف ز نب ةلص نع

 لع ىناال و لاسف : فق و ال ا ةحر ةيا ىلع ىفا امو ىعالا ير ناحبس ه دوم يف لوقي ناك وميظعلا بدا

1 

| 
ْ 

 أ

 ظ ه ذومتف فقوالا با ذعا|

 أ ةبعش ةبعش سبع نم لج ر نع ت دحي ةرججابا عمم ةرمنب و رمسىنربخالاق ةبعش اث دح لاقدوا دوبا * انث دح ك3

 ربك اف ليلا ة الص ىنمي دوادوب لاق ه ملسو هيلع هللا لص يننلا عم ىلص هنا ةفي ذح نعرف ز نب ةلص هنا ىري.

 لثم هع مرافق عك د لن تلا رف خلق ةلخعلاو «ايربكلاو توربجلاو توكلملاو ذربك ١نا لاق
0 
 0 رلثم ٠ ماقف ع ركل - ملا ةصرالر م.م ميا ادبب واعيا ذدب هرعت عرك تدق لتي ليج هبات

 اهل 0 فر مث ىلعالا يب ر نايس هدوجح ىف لوقي ناك و همايق لثم ه دوج ف ناكو دح مث دجلا يب رانا ل ااقفا

 ون غي لا «*نبعو دقي لجو لف ب رف بد نيت دا ني وق ناك و دولا نم

 « ةبعش كش ماعن الاوأ 5 دئاملاو ءاسنلاو نارمع لاذ ةرقبلا نيفأ رقي تاعك ر عبرا ظ

ب ىعبر هنظا و ةفي ذح ةزانج يفالج رت عملاق روصنم نع ةبعش اثث دح لاق دوا دوبا :6 اث دح 96 | 7 -_- مم
 / شارحن

 | نر اطمو هيلع نإ لج قابيل وير نم جيم أم دعب ساب يبام لوقي رب رسلا | ذه بحاص تعمسلاق

 *« كمئاو ىئاب وب اه نا وقال ىلع لخ د ناف ىتينلخدال
 أ لاق لاق ةفي ذح نع رع ش ارج نب ْئ 1 ء.ىنح الا اكل ىلا 00

 "لم والات كتايؤسوحتكت اناث ؛فوعصا يا رغم ليس يال سانلا ىلع انلضف لسو هيلع هللا ىلص هلل 6

 ذر للة اعرب : دين نهف ةزرقلا ةرويم رخ١تيطعا اريووط ايلارت فا --

 ا ع ةفي ذخ نع.شارح نب ىعبر نع كلام يبا نع ةنا وعوبااش د> لاق دوا دوبا 3 انل دح إي

 أ ةنملاةنولخ ديقرانلا )١ مهتشحم دق نينتنم رانلا نم موق نج رخم ل ] اورععذ ر.الانايحا و هعفريانايحالاق سو هيلع

 ه“ نييمنهجلا نومسف نيعفاشلا ةعافشو هللا ةمحرب

 0 5 1 ءاط . 0 .
 دعب كلنا م ردل ىت> هحسصاو هنتفالا ال اص ضرالا ىف هنادبع ع ديال رضم نم ىلا اده نا لوقي ملسو

 + ةهلل بناذ عنمال ىتحاط ذنف ءامسلا نم وا هدنع نم دونحي

 10 ت11 اذ لاوس زاكرسي# ةفييذحج نع ليام يل: نعةرداسق نجي ماشما دج لاق دوا دبا جات دح و 0

ْ 
 إ
!| 

ْ 
| 

 ١ ا قنوت ليج لاق راحلا نب ماه نع يعاد يأ نعر وصنمه ن فعاد نسداو دو دوبا ب ان دح اي |

 ١ (5)ه تالف ةنجلا لخ ديال لوفي ملس و هلع ىلص هنأ جيس مرا

 | عابانم لاق ةقِي ذح نع.ت دحي ةفيذحابا مح دلاخ ىلا ني ديزي ن : ْ أ راقت هلي راع لل اقن رمق ةييدف ارا سمس ولات ىلا قع كلاب :رع ةبعش انت دح لاق دوا دوبا ا ان دح هي اذه
 1 «اع وفرد ةبغش نع ريرج نب بهو نع ثي دحلا اذه يورو ه.هل كرابي | د ىنابنمع مل م راد

 1200 - 0 قا مما ١؟ مظعلا الب تا وأ راحا نسا



 د هم 96 ىسل ايطلا د وا د يبا دنسم نم ىف اثلا ءزجلا

 ءءء رمع لاق لاق لئا و يبان ع اهملك صاع نع ةلسنب دامحو شالا نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا يميانث دمح

 موصلا اهرفكب هلامو هلها يف لجرلا ةنتف نينم ولا ريمااي لاقف تنا لاقف انا ةفي دح اقف ةشنلا نع امث دحي نما
 ةعاسلا لبق ىتلا ةنتفلا نع كلأسا امنا كلأسا ١ ذه نع تسل لاق ركتلا نع ىهنلا و ف ورعملابرمالا و ةق دصلاو
 متفبما اسكر كب بابلا نعيف ربخاف رم لاقف لاق قلغم باباهنيب و كني نين ا ريما اي لاقف علا جوك جوت
 بابلا نع ةفي ذح لم قو رسملانلف لئا ووبا لاق «قمايقلاءوي ىلاقلغي الا ذا رمع لاقف ارسكر سكي لب لاق

 هال يبلا ثي دح نعانث دحي نم لاق رمت ىلا ثي دحلا | ذه سانلا ىور و رمت بابلا لاقف هلأسف وه نما

 ؟ ةغتجلا يف يشاابا
 ةأرَمداَل وس رناكلاق ةفي ذح يبان عثدحيلثا وابا تل اسلاقنيصح نعةبعشانث حلاق دوادوبا مبان دحو ظ

 مالا وشاي دلذ سوس ديبار اي

 دبع ىلع مهنمرش مويلا نوقف انما ةفي ذح لاق لئاو ىلا نع نع شمه الان ع ةبعشانث دحل اقد وا دوبا 6 انث دح 9“ |
 » هن ورهظب موبلا#و هلومتكي ذئموي اوناكملسو هيلع ا
 أ هللا لص يبنلانا ةفي ذح نع شيبح نب ر )نع 3 ديم نب مصاع نع ةلبس نب دامحاتت دحلاقف دق دوبا هم انث دح +

 انيوتنا ىتحليربج وانا هرهظ ليارت ملف لغبلا تو دوراحخلا قوف ضيبا ةبا دوه و قاربلاب تيتا لاق لس و هبلع ]

 م را تسل

 لاقءارملا دمحل اطل لل هما للا لهدم كرس يذل نام آلا تول لس
 ةاببهقا ٠ انادق و هنم بهذت نافاخي ناك لاق هانينالا اهب طب رت تناك ىلاةقلحلاب ةبادلا طبر | ةفيذحل تلق

 ءاج لاق ةفي ذح نع ْث دمي رفز نب ةلص تممح لاق ىف و اا ىلا نع ةبعش انث دج لاق دوأ دوبا ه# أنت دح +

 نعام د روكا تا لاه اجا اراجع تراوسام سو هيلع هللا لص هللا لوس ىلا نارجن لقا

 : ها جانب ةهيبع ابارسو هيلع ىلص تال وسد ثعيفلاب |سو هيلعهما ىلص هال وسر بامصا اهل فرشتساف نإ رهمأ

 مالسالالاقةفي ذح نع ث دح رف ز نب ةلص تعم لاق ق قاما يبانع ةبعش انث دج لاق دوا دوبا هات دح ع

 ف ورعملاب رمالا و مهس نامضم ر موص و مهس حلا و يهسءاك رااو مهس ة الصلا و مهس مالس الا |هس رشع ةيناما

 هيعفري ةمشربغ نأ و ذو ع مهسال نم باخ دق و مهس هلا ليبسف دا ءجلاو مهم ركبت نع ىهنلاو مهس|

 ا

 ا
 ا
 ا

 ا
 ا

| 

| 

 أ عمم لف ةغب ذح نع ث دهب رفز نب ةلص تمم لاق قاما يبا نع ةّعش انث دج لاق دو ا ذوبا ه انث دح

 |دليل ليسو كيل لوخبت منن يم هلا يعدم جرا لول درج نتشي ماكرلل نجاد ل
 أ

 ثيلاهت وانب ر تك رايت كيلاو كب ينا:كي دب نيب ك دبع و تي ده نم ىذبملاو كيلا سيلرشلاو كي ِدب يف

 « ١ دويحاماقم كبر كشمبي نا ىسع لج وزع هلوق ك ١ ذف ثببلا بر كلن اهببخأ

4 

٠ 

11 

5 

 عا

 عا+



 : 57 ١ ١

 9 هنع هلا ىصر ناملا نإ فل دمع تب 1 د3

  ىل اللا دوا د ىلا دنسم نم يناثلا رجلا 6 0
 لعلام نمابعابثا وارماب "اينالا يلع ضرع لمس و هيلع لا ىلص هللا لوس لاقف لسو 2-0
 هتما نم لجرلا هعم ينلا وهتما نم رفنلاهعمرمي يبنلاو هتمانم ةباصعلا هعم يبنلاو هتما نم ةثالثلا هعم وو ىنلا رب

 تلقف ىفوبحتا مهتيأو الف ليا رسا ىنب نم ةبكبك يف نا رمع نب ىموه يلعرم ىتح هتما نم دحا هعمام ينلاو
 رظنا لاق ىتما نياف براي تلقف ليئارسا ىنب نم هعبت نمو نارمت نب ىموم كما ا ذه لاقا ذه نم براي

 ال هوه ليقءال:وهنم براي تلق لاجرلا هوجوب تادس دقةكم بارظ( ١7 بارظلا | ذاف ترظنف كنب نعا

 تاقلاجرلا هوجوب دس دق قفالا ا ذاف ترظنف كراسي نعرظنا لبق تيضر دق مهن تلق تيضرا لبق كتتما

 نمافلا نيعبس ءال ةوغ عم ناف لقت يضر دف بر من تلق تيضرا لق كما :ال هوه لق ءال ره نم بررأو

 مهنم ىنلمجي نا ها عدا هللا لوس اي لاقف دسا ىنب وما نصحم نرب ةشاكع اشناف باسحر يغب ةنجلا نولخ ديإ
 وول قم ا مس يدوم هلمجا مهلا لاقف |
 ,يعبسلا نما ون وكت نامتعطتسانا ىماو يبامكا دفلافإمو هيلع ها لص هللا لوسر ناانل رك ذو لاق «نصمت نبا

 7 كولو قرا مدعو نم رظلا لهأ نم اونوكف مترصق و متزجع ناواون وكف فلالا |
 | نيعبسلا ءالوه نو رتاءاولاقف مهنببا وعجا رتنينموملا نمالاج را ان رك ذو لاقواريغك ةوش واهئياسان مث تياردق

 ظ

 ظ

 ؟

 | مهثي دح غلبف هيلعاوتام ىمح هب نولمتباول زي للف مالسالايفاودل و سان تاكد اد
 |مهدلع نو جا نداطبو اهرتفاو ا ني ذل د سرس ا

 هنا لها عبر يت ن ,م ىنعبت نم نوكي ناوج رآل ىنا لاق ملسو هيلع نا لص هللا ين نانل رك ذو ه نولكوتي

 أ «نيرخ الا نم ةلث و نيل والا نم ةلث ةينالا هذه اللف لاقا وربكك لاق رطشلا اونوكك ناوج النا لاقف ابكت
 ' ١ ١ فار تلسارا فددوتادبغاول داو وفاز ئلصعذ هزم واذا هما اوأ| 1

 00 سالت عال فيولا عل :
 ,دقل و ةمايقلاءوي لغاب تاي للغي نم و لاق لج وزع هللا ناف لمفيلف هفصص# لغب نا عاطتسا نمث صم لاغ ين

 تذخاام عدا | ذافنايبصلانميبسلتباثنب ديز ناوة روس نيعبس لس و هيلعهلاىل |- تل لوسديف 0 ظ

 هملس و هيلع هنا ىلص هه 2 |

 اي هنعهللا ىضر ناهلانب ةفي ذح ثي داحا 3

 هللا لوسر نا غب ذح نع لثا وابا عم شم الا نم ةب ةهساتل لُجَح لاق د وا دوبا ا زَح لاق سنوي # ا دح 8 |[

 ههنغ ىلع جسم و اضولف هاج تيتاف ءاءاع د مئائاق لابف موق ةطابس ىتا سو هيلع نا لص

 يومان ةفب : ل ة لاق ث دحم لا وابا تمص لاقرومصنم نع ةبعش انث دج لاقد وا دوبا مب اتدع و 2

 د دشببو ةرود اق ىف لوبي تاك ىسوم ابا نا ثيدحلاا ذه يف ري رج لاق دوا دوبا لافه لوبلا ىف د دشب

 .ةط ايس ىناف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم تنك ينا اذه لمفي,ال هنا تد دو ةفي ذح لاقو لوبلايف

 ؟6!| . ٠ ١ ٠ ْ ْ

 ا « اما لاف موق
 | مهمل شح اشل ملل _ دصخغسللا ذل

 جات دح# أآوربس هلعل 6 راميلا 2 15 راغهلا لالا بارظلا / ١



 دي هم د د ىملابطلا داؤإ ديل ديدَسم نم ىنانلا هرجلا

 تاخد للف وبدأ عش نع ديش يف دح لاقت سديم ورم نع ةبعش انث دح لاق دو | دوبا م اث دح
 الاد اولا ادم سام دلالات اا كالا تاو وس هام دبع عم

 ١.« ذه ىلع كفاخا تنك "ام هما دبعلاف كا ذ الا كل "او دال هابطالا تلاقف

 نع نم رلا دبع نب مس اَقلا نع راج نع ملك سيق وايش ةاوعوب ا دح ل ةدوا دوب باث دس
 ءرك وب اعيمج تلا لها ىلععب لمجل ىبسب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينل لاق درعسم نب لل ديع نع هيبا

 ا | ا
 + مهب قرغي نأ

 'قيقرنم قيقرب سيف نب ثعشالا هللا دبع عباب لاق مساقلا نع ىدوعسملا انث دح لاق دوا دوبا د انث دح الع

 يا دبع لاقافلا نيرشسب كب هللا دبع لاقو فلا ةربشعب تتعب ثعش.الا ل اقف ماض اني هيلا لسارراف## رامالإل

 نيضق ال كاواما نا دبع ل اقف كنتفن نيبو ىبببتنا هر اتخبال هللا ولما! ثطشالا لاقفالج) كتبو عيدا

 لوقي اهوهف ةنهب اهني نكي ملو ناعببلا افلتخا | 0 جساس
 ا
 ه .ّادبع نع هيبا نع ساقلا نع ميشه هيوري و « ناكراتتيو لا

 است لا لاخي مرتلا صضخب ةالي ضو ارازز مون لكل نه ب رضإسو هيلع ذا ىص لا لوس
  اهيف ف ذقام تجضناف ارانا وججا ثا داوس كل ذ نما وعمج ىتح دوعلاب'يجي لجرلاو دوعلاب "جي
 اروع الا ثرباحلا نع ة ع نب ما دبع نع شمع الا نع مزاح نب دم انت دج ل اقد وا ددوبا 6 انث عا

 يال د لقسملاو نه ةمشوتسلا و ةمشارلا بت اكو هب دهاشو هكرم و ابرلا لك 1 نا لاق لادبع نع

 | فنراو هنكل هي ىتح لجرلا ىلع نعمتجيل نهناف لاعالا تارتح وك ايا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل ريدا

 1070 127735052 تحت وج ده ها تا جك تهت ةطت تسب

 ٍْ ه ةمايقلا موي دم ناسل ىلع نونوعلم هلرجم دعب ابارعا دترملاو ةق دصلا 3

 د2 وها وع مص سدو -

 |دوعس نب ما دبع نع (١)ىوبنلا 4 ق١ دبع نع دمسنب نسحلا نعى دوعسملا اث دحلاف دوادوبا هم ا دح وب |

 يا والا علطم مين اماطيس هلا ملع دقرالا ةمرح مرحي مل لج وزعدملا نا ٍلسو هيلع هللا لص ا لوسر لاق لاق ||

 ظ ه باب ذلا تفابت مرانلا يف اوتف اهت نا مزجحب كسمم |
 أ نايلس نع ىنغلب لاق نا رع ,ءالا هل مج ىلا نب فوع نعلصا وني دحاولادبعام دم لاق دو ا دبا ا دح ا

 الع تطور لع ا ىلا. لعلق ب قيلت اف | [وهيلعمللا ىل اصدللا تريلا

 أ فلتخي ىتح نتفلا رهظت و لعلا ضبقيس هنا و ضوبقم ىفاف سانلا هولع وب رملا اول “و نيابلا اه ولعو لفن رقلا

 » اهنبب لصفي نم نا دحي الف ةضي رفلا ىف ناثالا |

 | لاقدوعسم نب ىلا دبع نعزوص> نب نا رمت نع نسحلا نع ةداتق نع ماشهات دح لاق دو | دوبا هج أنن دحوم |

 ظ ىلا انو دغ انما الفانلاها ىلإ انهجر مث ثبب دحلا انرثكاتح ةلبل تاذ لسو هيلع هللا لماثالوسر دنعانك" |

 س و.هأت ١؟ ى ءأل دلع نإ دسا دلو ما همسك هه )١( دمحا دنسم  يادبنلا ةدمع 5

 5 00 دبع نعضايع ىلا ن نءهبر دبع نع ةداتق نع ناطقلا نارمجات دح لاق دوا هوبا ماش دح إل

0 

 ها

2 



 كلانا هدا انسي نم فاق رؤلل»# دك ه1 دو

 أبضفلا فريال اج ىوتسا وةعاسلا تءاج نم رلا دبع ابا اب ةعاسلات ءاج هلا دبعاي هل الاعمال لجد

 أودع لاق م) ةمدغب جرف الو اشارات مدقنأل تجي وقنالا ةعانبلا نإ اقف هل ريس ل اع اثكتم ناكو را

 .ةدي دش ةدر لاتقلا كل ذ دنع نوكي و لاق معن لاق ىنمي ماشلايب ال تلق لاق ه ديب ىموا و مل عمجي نيماسمأ

 0 ةطرش طرش لاق مثا دي دشالاثف نولتتقي و نوقتليف اضعب مهضعب ن ولسملا(؟) تسي و لاق

 مويلا ناك ١ ذاف ةطرشلا ىنفتو ب تير رغما الرع او لال حلل وع رح نواب اورتاكا
 مين ويب لع قود < ب الاون زب ديلع ااعيوتالا ري يلب يمهل دهن عبارلا

 ا يضلعم ا هنمربكا ماا ذا كل ملغم رفي ةهنغ يابوامسقي ثاريم يافلجرالا
 0 سا ملعاليفا سراوف ةرشع ةعيلط#م ربما ثعبيفملس و هيلع هللا ىلص هلل هللال وسر لاق و لاقمهل اهاومهعرارذا

 ظ
 ' كرب هللا دبع نع تلضلا نب ةج راخ نع ىلعالا دبع نع نيصح نع .ديمس اثث دمع لاق دوا دعبل هم

 ا

 « ضرالا يف سراوفريخ نموا ضرالا يف سراوفريخ ذئموي مث مهلويخناولا و مهئاب ١ ءاهساو

 ارجتاناو ةفرعملاب لجررلا لع لجرلا ملسي نا واق رط دجاسملا ذختت نا ةعاسلا طا رشا نم نا لاقي ناك لاق دوعسم

  ةبعش لاق دوادوبا لأق ه ةمايقلا موي ىلاولغت الف صخرت مث ليخلاو ءاسنلا ربمولغل ناو اهيوخ جايا ]و ليعالل

 | نرعع ىلع الا دبع نع نيصح نع تي دحلاا ذه ىرونلا ىورو ها ذهالا لاقي ناك دوعسم نبانع عمسب

 ها قد صللا دبع لاقهلعإسف مك اروهو لجر هبلعرف مك رف دجحملا هللا دبع عم تلخ د لاف تلصلا

 لاقي ناك لاق فرضنا الف

 , هلوسرو

 0 5 ل 1 3
 أ لاق ب رضع يلا نبا نءروفعل ىل ع ميلك ناابتس هلأ وع ١و ِكيرشاشت دح لاقدواد وبا ## ت دح 5ذ

 . ناءلاق ١ ذغام نمح رلا دبعابا مالت هلكت ودعا قضم واي وورشلا روصو نتي اشم ع ونااعإل

 ' لاق 5 ىتا ذافإ قم زد مافاد شيل ىنمتلا لا ميصن ميلا ن ,م فصنلا يفر دقلا ةليل لاقإس و هلع هللا لص هللا لوسر

 + ملسو هيلع نا ىلص هلل لوسر
ٍ 2 ١ 

 ًً 10 200 8 5 , هقاقا دل 3 . 2 دب
 هيلع ها لص ىلا تيار لاق هلا كمع نع هن دح نمت قاع ِى نعريهز انث دحلاق دوا دوب ا * ان د 9 ا

 «ارلعسلا لق
 ىلإ كت

 ةلهرح اخ ادع نع ناسخ ب مسافلا نع عيبرأا َّك نيك ر اذ رع نشبف ان دح لاق دوا دوبأ ِ اث دح د

 بهذلاب متل و قولنا قلبا ةزفضلاة ردع هركيا ا و ةيلعللا لصشا لوسر:ناك لاق: دومسم نيالا دبع نع

 ؛ ريغ يبسلا داسف اوراز الا رج ومالا دقع وا,اهعريغل ةني زل ١ جربتا وهلح نع يدار وتا ذوعملاب الافرلاو

 « بامكلاب ب رضلاو ب.شاارييغت و هم ره

 5 : 5 3 5 "ل 0 ١ ء 1 148 5
 تن كلا نم لما ط ومو ظاغل الا فد رحت هبف ناره الغلا و ثي دحلا رخا ىلا هنع لو متملاف ا ذكه )١(

 هب < 15 ١ع ووحفو ١ 011 . 1 ٠ 7

 ع هإمل (؟) 00 ةراعلاو ظافلالا ىف فال الا ع م. هل واعب د.وعا كشقتعل 0 00 بل كي اما
5 

 الك ان دج 2 000



 دي ه١ 96 ىسلابطلا د وا د يبا دنسم نم ىناثلال ٠ نمله: 1 4 ا ل ل الا ارا لا ا و را ل ب

 نموا هاسنلا ةيلعنم تسيل ةأرما تلافف رانلا لها رثك 'نكناف نق دصت ءاشأل لاق هنا ل و هيلع نا لص ينلا

 هريشعلا قرفكت و نعللا نرثكت ن نكنال لاق و وا ميوامبف هللا ل وسراي نولقعا

 +25 | | دوعسم نب ما دبع عمس ةلس نب ىلا دبع عمس ةرم نب و رمتيفربخا لاق ةبعشانت دح لاق دوا دوبا مي انث دح 4

 هللا نا سحلا الا بيلا جتاغم ملسو هبلع هلا ىلص جين يطع لاق : 0 "منلاقدتم ةتممس تلقت

 ءةروسلارخ . |ىلا ةعاسلا لع ه دنع

 عراك هللادب ع نع ز ونكلا يبا داي ز نعى دزالا دعسيلان ء دايز نب ديزي نع ةبعش انث دحلاق د وا دوبا هي انث دح ع

 ه يهذلا ةقلح وا به ذلا متاخ نع ىهن ملسو هيلع ُداىلص يبلانا

 ل | | ث دحي ةربس نب لازنلا تعم لاف ةرسيمنب كلملا دبع ينربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوب | 6 انث دح 9

 انركذف إس و هيلع هللا ىلص هلا لوس رانيتافاهف الخ لجر ارا تاو ه0 :

 كشاوككبف اوفلتخ ١ يلبق ناكنمم ناف افلتختال اهللاق لس مهلوس لور ةيشلت

 ه هومس دوهيلا نا ىري ن اكو اهيف يهن دق ناك دق و ةاشلا عار ذ عار ذلا ملس و هيلع هنا لص ّنا لوسر ىلا |

 مر هللا نذ أي مث لأق هللا دبعن ء ءارعزلا يبا نم هببانع ليبك نب ةلس نب ىحيانب دحلاق دوا دوبا ييانث دح

 لاق ىموم را ىسيع 8مل عفا ليحت رعئاازا مرتي ملك رج منقار مزايا

 | فشياعرثكاي ”رييادملال عمال عشفاملررطوارع قرع بلا رع مرارا ءارع زا وبا

 م ادومحاماتم كبر كنوز نأ ىسع لج ى :عدللا لاق ىذلا دومحملا ماقلاوهو
5 

 20 نب ةصيبق نعمت | مثيلا نب ناب رعلا نع ,عريمج نب كلملا دبع انث لاق ةناوعوبا انث دحلاق دوا دوبا وي ( ان دح لع

 | تاولفثما و تاصفنملا نملي ل.سو هيلع هلا لص نا لوس ر تعم لاق دوعسم نب هل دبع رع قادسالا باج

 ه نا قلخ نريغي ىت اللا تامثوتسملاو
 موب ١ || نم ثا هللا دبع لاق لاق ثراحلا نب ماه نع ةربو نع ىدوعسما انث دح لاف دوا دوبا هي انث دح

 | ع ةعمججا موب لسفلا ةنسلا

 ؟ ؟؟ || ل اله نب دب نع ميلك ةلاغف نبا و نوم* نب نا رهمو ةريغلا نب نامع انت دح لاق دو ا ْ
 ا
 ا

 لبق اف ءارخخ مير تبه ذا دوعسم نب هللا دبع دنع اسولج انك لاقرب اح ن ب ريسل نع ى و دعلا : داتق يبا ن ١ع

 م4 قوبل ولا لاك لاف اال ساب طوقا ومعلل ماقز عيضه ماعم 3

1 
 ا
| 
 أ

ٌْ 
1 
! 
! 
 ا
 ا

 ا
| 
ِ 
١ 

 امريغ ىلع ةيا1 رقيالج ر تعمس لاق هللا دبع نعلبنح نب دمجحا م مامالا دنسم ىف و هنع ءل وقنلا ىف يفا ذكه ( 2

 ا
 لاق نسحا دقاكالك لاقفراس و هيلع نا لص يبنلاهبتيتاف ه ديب تاذخاف ملس وهبلع هللا للص هللا لوسر يفارقا

 | ارككي هيناوفلخخا لبق ن + نافاوفللخت ال لاق هنا ينظربكا ةبعش لاق هبج ويف بضغلا ف رعىت>بضغ
 و



 6 ىبل ايطلا دو اد يبا دنسم نم يتانلا ءرجلا ل ا
 هثي دحيف ىدوعسملالاق انالالب لاقان لكي نم ةبعشلاق وانث الصلانس رحب نم ل نا يسبب

 مهتس رف لاق مانت كناملس وهيلع ها ىلص هللا ل وسر لاقفانا تلق دوعسمنبا لاقفانت الصاانس رحب نم لاق مانت كلذا

 '| نا لوصر ماقف سمشلاب الا انظقيتساامث لس و هيلع هلل ىلص هما لوسر لاقام ينكر دا عبصلا هج ويفناك ذا ىتح

 نا دارا نكلواومانتإل اهنع ١ ومانت ال نا داراول لج وزع هلا نا لاق مث منصب ناك ايمنص و ملس و هيلع هللا لص

 ةبعش ثي دح ىف سبل و هثي دح يف ي دوعسملا لاق و ٠ ىن وا كتم مان نمل اذكبف م« دعب نمل (4) كل ذ نوكي
 تقف ةرهعتلاب اهماطخ نلعت دق ةرجش دنعاه ان دجوف تلض ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرةلحار تا

 هدب الا اهلحت تناك ام ها لوس رايإ

 .:رعع ةلفغ نب ديوس نع قاحساىبا نع ى دعجلا ليقع نع ن لاني قيرمال)ثيدجلا لمراد وياه اة دينا م مع

 | تلق قث وام السالا ىرع يا ىردلا ىلا دبع اي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نب هللا دبع ظ

! 

| 

 ظ
1 

 هلوسر وئالافملعا سانلاياىر دتا ها دبعاي نايف ضغبلا و نايف يحلا و هايف ةبالولالاق ملعا طوول

 | | «اقح ز هتسا لع فح زي ناك نا وملعلا يف ا رصقمن اكن ا و سانلا فلتخلا ١ ذا قملاب مهلعا سانلا ملعاناف لاق ملعا

 مرخالانب دعس نب ةريغملا تدمسلاقىدسالا ةيطع نب رمش ىنربخالاق سفاث دحلاق دوا دوبا ع ا دح و4

 ىفاوبغرتف ةعيضلا او ذخت' ال لس و هبلع نا ىلص هللا لوسر ىلاق لاق دوعسم نب هللا دبع نع هيبا نع ىئاطلا

 تعمم لاق شمعالا نعةبعشانانذالاق دوا دوبااث دحوهةني دملابامةنيدملاب و (١)ناذاربام ناذارب و هللا دبع لاق ان دلا

 اهلي اب ردلعوا لص ىبنلانع دوعسمن؛ نا تأ دبع نع هببأ نع ىطنم لج ر نع َت دمم ي دسالا ةيطع نب رمش

 0 1 ورمل دع نعزفابا نعال لق نه لح رينع.ة زغوان ربغال اق .ةطش اشد لاق .دوا وبا ديا دح

 ولا ولاملايف ةرثكللا نعي رقبتلان ع ىعن هنا سو هيلعهللا لص ىبنلا 9

 ميم يلا نباب سيل و دايز نع ىري زجلا مركلا دبع نع ةيواعم نب ريهز انث دحلاق دو ا دوب 9 عاصف |

 هللا وس زب نم تعمساىبا هل لاق :دوعسم نب ا دبع دنع هبنج ىلا انا وى | مم تتك ىلا اق لفغم نيا دبع نع |

 | ا
 هق دصفانهأك ىلا نم لاق هللا طالع ا ارا نا ه راض نع قاحح“ا يبا نع كيف اش دح- لاف دو دوب ع امن لوح ع 5 َ 40 : ا : :يا 3 ءارسإ دا . عم دل انش لقيكوأ انك اض !نييهم |! ترو

 . 0 - 0 . ١
 ٠ ماسو هيلع أ ص هلبا لوسر سعف مهن لات ةبرتم دلال وة ع 0 هياعدمل ص

 ع ملسو هيلع نأ نص دمحم ىلع لزنا| ءرفك دقفل وقيام |

 0 ربلا نع شارنح نب ىني د نعر وصنم نع نابيش انث دحلل اق دوا دوبا يان دح + | م ِ
 ةنسس ني الث و عبس وأ سمخخ وا تسل مالس الا ىح درو دت لاق لس و هباع هللا ىلص يبنلا نا دوعسم نب , ها دبعأ ا

 هللا لوس رلاقف ب امب وا ىضمامب هللا لوس رأي رمح لاق اماع نيعبس مل مهني د مين !و”كله نم ل بسفا وكلي نافأ

 ه قباب ملس و هيلع نايل
 | نع دوعسم نب هللا دبع نع ةناهم نب ل ١و نع رز نع محلا نع ةبعشش ان دح ل اق دوا دوب م انا دح غ١ ع 0 20057777 , 2 7 >1 ف ا هع 0

 سوماق ؛؟ قارعلاب نات روك و ةني دملاب نيع نا دار(١) حر نبنح نب دما ماءالا دنسم مك دعب نملاونوكت نا (4)



 96 6 6 ىسلآيطلا > وأ د بأ دتسم نم قاتلا هولا وك

 535 || هللاىلص يبان هللا دبعنع باهش نب ىراط نعاس نب ننيق نعى دوعسلات دح لاق دوا دوبا انشاد

 لج وزع هما هاطغا لج ر وقملايف هتكله لع هطلسفالام هللا هاطعا لج رنينتاينالا ١و دساحتاللاق ملسو هيلع

 ىلا سيروا نضيف اعوقكعل
 نع ديوس نب ثراحلا نع ىميتلا ميها ربا نع شمالا نع مراح نب دم انث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح 4

 |اكعاو كم وت كنا نال سراي تلقف هتسسا كعويوه و سو هيلع هللا ىلص نا لوس ر ىلع ت نعد لاهو ديعأ

 | ىذلا ومعن لاق نيترم رجالا كل فترال كا ذ و تلق لاق مكتم نالجرلا كعع ويا ككع راينا جالاقا دي دشا

 | هاهفر و ةرجشلا طمت ام هاي اطخ هنع لج ورع هما طح الا هاوسامن ضرم ىذا هبيصي ملسم نمام هديب ىسقنا

 / هنا دوعسم نيا نع نمح لا دبع ىلا نع سئاشلا نب:ءاطع نع ةملس نب دام اث ذج لاق-دو:دّؤبااي أت دحا عا

5 

 1 يل ل ول مساج اح ا اجل معلا جل عل وسلا سو يسجل حم يسب

 ا

 ه ءريغ هعفر و دوا دوبا هعفري ل « هزمهو هثفن و هختل نم مجرلا ناطيشلا نم ة الصلا يف ذوعتي ناك

 7 ثم رح نب رازيملا نبا ديلولا ىنربخا لاق ةبقااخ دعاه دراذلوا يايا

 سمات ارو و راقبلااا ذه بح اصاش دح:لاق ينابيشلاورمت ابا تاكل

 كشاذام مث لاقوا ىا مث تلق اهتقول ة الصلا لاق لضفا لمملا يا سو هيلع فا ىلص هللا لوسو تل

 ها عب ولو نهب ىنث دس ا ليس يف .دايجلا لاقيا م موا انام مث تلق ن , دلاولا رب مث لاق دوادؤبا

 ظ ناكل اق دوعسم نبا نع لي ذحلا ىلا نع ةميسوع نعمصاع ين ربخا لاق ةبعش انث دح لاق دواد وبا هي اثادعول

 ا كالاو ل الجلا ١ ذ اي تكرابت ءالسلا كنم ود البلا تنامبللا علسا ذا لوقي

 ١١ لا لط ىنلا/ نازل ذيع نمل ليدذملا نها نغأ ةخسرع نو ةيصاع نسديزولا يان دينرلطدم دولا
 0 دك د |هاور اذكه ه قلخ نيكول تالا اكوبلا هئاعد ضمن لرش نك

 0 + لسو هيلع هللا ىل ٍلص يبنلا نع هللا دبع نع لي ذحلا ىب ا نب ةععبس وع نع مصااعا

 ا

 ه١ نزح وب نع كلين سا ىلا الجرنال وبل ايذهلا تءعمعسلاق سبق لان :,ع ةعش انثدح لاق دوا دوب اهب ت دحوإب

ْ 
 1 1 كايديح لنا شك انقل هللا كيع,نكاو.فصنلا ميشال و ضصنلا ةنيالل لاقف اتخاو نبا ةنبا وةنبا كرت 0

 .هفصنلا ةنب الل مسو هيلع هلل لص هللا لوسر هاضشباهيف نيضقالنيدتهملا نفاناام وا ذا تالض دقل لاققيشلل
05-55 

 . مكيف ربحلا | دله غأ دأم ئش نعى ول |أسن ال لاقف هريح او ىم وه هأبا ىلا ىقبامت خالل و سص 5 نبالاةنأل وأ

 1 0 5 1 ١ ا
 م1 ب ملسو هيلع هللا ص يبنلا ناك لاق لي ذهلا تعمس لاق سيق ىلا نع ةبعش انث دج لاك دوا دوبا #ءانت دح#ل | 4 0-3 .٠ . . - -_ 0 5 5 د| - 1. ١
 ا

 0 مها دع نع 4يف ةبعش لي م احسب معمج 1 هأنغفلا لمت واس رغملا رخآ وه اع 6 ورصعلا ل متو ربظلل رحآف رغس ١

 0 ا

0 1 : 1 1 : 
 ٠ ملس و هيلع م ىلص بالا نع هلا دبع نع هلص و هنا ىليل ىلا نبا نع ىورولاق
 مالا ى ي راُلاةرشلع يبا نب عن ولأ دبع ع نع دا دش ن؛ ماج نع ى دوعسملا و ةبعشات دح لاث دوا دوب ا انث دح و“

 ظ - 1

 سو هيلعدلا لص هللا وسر عمانك لاق ن ,هيياعاأ ١ ىدوعسملا ثي دحو لاف دوعسم نإ هلبأ كنع نعو رافلا



 ل لا العلا درا د ىلا تس نس فاناإ وز لا 6 ع

 1 ناتيك ملسو هيلع هنا لص قا لوسر لاقف 000

 : ع هيل اسف هيلا انيق شبح نب رز انب ىع لاق يناببشلا نايلس نع ةبعش انث دح لاق دوأ دوبا جي انث دح مهرب

 |« حانج ةئاتس هل ةروصيف ليربجى أر هللا دبعلاق رز لاقفى ربكلا هبر تاي نم ىأر دفل لج وزع ا لوف

 | ينلوتار اكو ذرب افلا قرأ دبع, نع [شيحلا نإ رز نع مساع ضونابع ام دح| لاق هوا ةوبا هوا دلل موو

 م ةعمضجا موي ارطغم سو هيلع نا لص

 إلا نأ ىلص نا لوس رنا ْن اذبع: نعد نع م صاع ٠ نع ى ابيش د انث دح لاق د وا دوبا د انث دح

 1 و« روش لك ة دع نم مايا ةثالث موصي

 أ قرش تك لوس للدموع ما مال نيام لاق دوا دوبا ههانأ دح#

 هر وبطلا رثا نم نولحمع“ رغ لس و هيلع هلل لصف لوس رلاق ةمايقلاء وي كتمان م رت

 : لس وهيلع نا ىلص ىنلا ت عيوسلاو) ها دبع نعر ز نع ماع نمت قررت اق دج لاق دول هوي كح

 رانلانم ه دمقم ًوبتيلف | دمتم يلع ب ذك نم لوقي

 .[| دعق لاق دوعسم نبا نع ي دز الل رمبم نبا نع ده اجي نع روصنم نع سيقانث دح لاق دوا دوبا هت انث دح#
 ْ ممسانتا وصا انعف راذا مه دحا لاف لوقثام عمم هل _ ان ورثاه دحالاةفيثرقو نايفتث واقل و نابش رق رجلا يف

 ٌ هلت رك ذف ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ر تيتاف هلك عمسب وهف( ١ ينم عمسب ناكنا رخ الا لاقف عمم مف رن ملا ذاو

 ه ةيالامكعمس كبلع دهشي نا.ن و رقتست تك أم ولج وزع هللا لزناف كل ذ

 .[| هللا دبعلاقف نيتيلست ملس ةكم لهالامامانارمتم يلا نع دهاجم نعمكحلا نعةبعشاتت دح لاقدوا دوبا اذن دح
 .[ للا لوسر ناك يقلع اهل هللا دبع لاق ةبمش نرع لاق ىلا رعا نع تن دحو لاق سنوب انث دسح ه اهقلعانا
 » هلعفي للسو هيلع هللا ىلص

1 

 اخ

 ا

 ااا ذآ ذا يا مس سس سس سس و مما سس سس سس

 | ههادبع نع ثدحي نمحرلا دبع نب ةكمح تعمسلاق روصنم ينربخالاف ةسشان دح لاق دو ١ دوبا 6# انث دحاإ# ا

1 

! 

 : لغو هيلعشا لص ءالوشر لاقلاقهللا دع نغ ةرغ نع دز نع ةملط نب دمها دحىلاق دوادوبا#«انث دح 3 ظ 5059

 1 م اران مث روبق ومهت ويب هللا الم رصعلا ةالص ىلعسولا ةالصلا نع انولغش ١

 اذهب هيلا دصالاق نأ دبع ن نع ُث دحين هلم لاق ة نم نب و رمح نع ةبعش انل دح لاق دو١دوبا 3

 | متامو تأل نو دعوت ام ناوا م0 ع ررعإلا بع و4 د ةياعت# نا ىلص دم ىدهىدهلانحاناو لا باتك |
 / « اقاإب نعيلخ واذ داذبغ عرب هبرث هلع تال#]لا» دعباءأ ف فرعا ١ ذهورن لاقات سلام ديعبامئاو ني زمن

 أ ههنا لص يبنلا نع هللا دبع نع بابشنب ق راط نع ملسمنب سبق نع ,عى دوعسملا انث دحلاق دوا دوبا 6# انث دح 9

 ,|: رحشلا لك نم مرت اهتاف رقبلا نابلاب مكيلمف مرملاالإ ءافش هل لرناالا "ا د لزنيمل لج وزع ها نا لاق لسو هيلع |

 ؛؟انيفخا اذا عمسب هناف ان رهج اذا عمسسب ناك نارخ الالاق و ثي دحلاا ذه ينىراغلا محم ى راكم ؛
 انث دح 0



 ٠  6ىمل ابطلا دوا ديف ا دنسم نم يئاذلا هما 26 _ 6

 ظفيتسيل و مكب اق مجربإ ن ذوب امناق كروس نمل الب نا ذا مكت خيال لاق ملسو هبلعشا ل هلل لوس نا

 ذك وه يذلارففل | الو مكُمئا ١ ليطتسملاب ىنعي » ١
 مه 1 | دوعسمنب ا نع ناهثع يلا نع لوحالا مصاع نع ديزوبا تباث و ةناوعوبا انث دبح لاق دوا دوبا انث دج

 نم هلي ذ ري ىذلا نا هل لاقف ىلصيوهو اهلي ذرشن ةلمش هيلعايبارعا ىأر هنا تباث هعفري ملو ةناوعوبا هعفر
 ه مارخ الو لح يف هللا نم سيل ة الصلا يف ءاليخلا

 نك دوعسم نب ِهيلاِدَبِع نع شيبج نبر ز نع ةل دهب نإ مضاغ نع ةلس نب دامسانث دح. لاق وا دونا 6انث دم

 ينتبعاف لبجلا و لهببلا اوألم دق ىتما تيب أرف مسوملاب مم الا تيرا ل اقملسو هبلع هللا لص هللا لوسر ناإ |

 نو ونكي ال باسم يغب ةنجل | نولخ ديافلا نوعبس الكم و لاق معن تلق تيضرا ليقف مهتأيه ومهترفك

 هللا عداهلا لوسراي لاقف ى دس الا نصحمنْب ةشاكع ماقفذ ولكولي مهب ىلعو توفرتسبالو نوربطتبال و

 ن ١ لج وزع هللا عد ٠ ل اقف رخآ م اقف مهنم هلعجا معللا ٍلسو هيلع هللا ىلص هنا لوضر لل اف مهنم ىنلعجي نا

 مب ةش اكعاهن كبس ملسو هيلع م ١ ىلص هللا لوسر لاقف مهنم ىئلمجي

 م6* | انغ ىعرا اعفايام الغ تنك لاق هللا دبع نعر ز نع مصاع نع ةلس نب دامحانث دح لاق دوا دوبل 6 انث دح 9

 م الغ اب لاقف نيكرشلا نم ارف دق وركبوبا و لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلع ىت اذ ةكب طيعم يبا نب ةبقعل
 تلق دعب لمثلا اهيلعزني مل ةبع ذج نم ك دنع لوف الاف كيفاسب تسل و نمت رم نا تلق انبقست نبل ك دنع له
 1 صا ركب وبا هاتاو عرضلا لفجن اع دف عرضلا لس و هيلعهللا ىلص هما لوسر ذخاو ركب وبا اهلقتع افاهب اهتيتاف معن

 هللا لوسر تبتا دعب فاك الف صلقف صلف ا عرضال ل اذ مث ينايقس مثركبوب اووه برش مث بل ةرعقنم
 ماسو هيلع ا لم هللا لوسر لاقف ف .ارقلا ينعي ٍبيطلا لوقلا اذه رم ىنلع تلف ملسو هيلع هللا لص

 و ذح ا اهيف ىنعز اني ام ةروس :نيعبس هيف نم ت ذبخ اف ملهم كنا

 0+ | م ويانك لاق هللا دبعنع شيب نب د ز نع هل دهب نب مصاعنع ةملس نب دامح انث دحلاق دوا دوبا 6# انث دح ال

 تءاجا ذاناكو ىراصنالا ةبابل وبا 10 و هيلعهللا لص يلا ليمز ناكوربعب ىلع ةثالثوربعب ىلع نيثار دب

 ا« كتم رج الا رع بغرا انا الو ينم يثملا ىيلطعىوفاب امنا ام لاقف كنع نشمن بكرا هللا وس راب الاقاعنبقع

 نول | ك ارا نم اك اوس ىنلحت ناكها هللا دبع نعرز نع مص اع نع ةللس نبا اثث د لاق دوا دوبا م ان ذح

 لس و هيلعلا ىلص هللا وسر باعصا كمضف ةق د هيق اس يف ناك و هئانكت جيرلا تناكو لس و هيلع هللا لص ينال

 «١/ دحا نمنازبملا يف لقا وحل, ديب ىسفن ىذلا و ٍلسو ةيلع غلا لص يبنا لاق هبقاس ةق دل اولاق ككحغلام لاقف
 05| | ا"دبع نع شببحنب رز نع مصاع نب ىسبع نع ليهكنب ةلسنع ةبعش انث دح لاق دوا دوبا جي انث دج و

 عاب ذي الا جسرا اللا انيس 15 ةربطلا ل اق ملسو هيلع نا لص ىلا نع

 كا ” دق موك" 6 1“ رك ؟ ع سعصحا مس قم |

 5 ا 2
 نم الج ر نا لاف هما دبغ نعرز نع هل دهب نب مصاع نع دبز نب دامح انث دح ل اف دوا دوبا 6 انث دخ ال“

 هلق 00 ةريطلا لاق لسو هيلع لبأ ص ف !لوسر نع د وعسم نب لأ دبع نع 2 اصلا ثم يف و لصالا يف ضاي ١)

 اني ا



 © ىلا واد يلام نم ىلا ولنا +

 ل هيأ نيرا دبع نب نجح رباب نحوس نب نييح نم ى ديلا 6 ملح لات دوا دوبا وك ات دح م

 | ةرهجت يف اما ل ةيرق ىلع لجر دقو ا دقو ءاخ هج احل قلطناف الزنم لزن لسو هيلع للا ىلص هللا لوسر

 0 ا ب ا ا

0 

 | دوعسمنب هقأ دبع نع ةبتع نب ف1دبع نع قاحسا ىبا نع ةب واعم نب خي دحانت دحل اق دوا دوبا خي انث دح و م

 نوعظمنب نامثع و بلاطيبانب رفعجانعم والج ر نونا نحن ويثاختلا ىلاراس و هيلع نا. لص ما لوس راشمب لاق

 ةيدحلا هيلاعف دو هيلعالخ داطف ىثاجيلا ىلا ةي دهاهعماوثعب و صأللا نب ورمعو ديلولانب ةزاع شيرف تنعب و

 لاقف لاق ىشاجنلا مهيلا ثعبف كضرا يف مث اولاق مني اف لاق كض را اول زندق وانني د نع اوبغر انموق نماسا:ناالاق و

 | لج وزع ّىا نال اقف كيما رحت ال كلام هل اولاقف ا وملسف ىثاجبلا ىلع اولخ د ىتح هوعبتافمويلا مكييطخانارفعج

 كنوفلاخي مهنا صاعلانب و رم ربخاف كا ذامو يشاجنلا لاقف هللالا دعسنالن اذ سماف ملسو هيلع هّللىلص هينانيلاثعب

 ءار ذهلا ىلااهاقلا هتلك و نا حور وه لج وزع نا لاقاك لون لاق هما و ىنيع ىف نول وقت اف لاق ىسيع يف

 | ىلع نو ديزيام نابهرلاو نيسيسقلا رشممابلاقفا دوع ىناجتلا لوانتف دلو اهض رفي ملو رشباسسي ل ىتلا لوتبلا
 010007 دوو و ف حت

 ه ار دب دهشفر دابف دوعسمنب | ءاخ ىض را نم تتش ث يح اولزئاف همدخا لاق وا هيلفن ١

 انكل اق هلل دبع نع هيا نع ةبلع نب هلا دبع نب وع نع بيبح نب دم انث دج لاق دوا دوبا هبا دح فو م

 ' معيوأو متسلا نم هعزج و نم وما تبت لاق تمسبت مع هلا لوسر اي انلفف مسبتف للسو هيلع هللا لص يبنلا دنع

 ؛ ه لج وزع هلا تلي ىتح ايقسن وكي نا بحا تسلا ينام ظ
بع نع هيب | نع ّ | دبع نإ نوع نع ديمح يبا نب دم انث دح لاق دو ادوبا هي اث دح وه م4

 دوعسم نب هب ا د

 لاق ١ ذه تمنص م لا لوسراب انلقف هضفخ مث هامسلا ىلا ءرصب ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر عفر لاق

 انك برايالاقفاهب ر ىلا اج رع مثءادجيملف ه الصم ىفا دبع ناسي ضرالا ىلا الز ةكن الملا نم نيكلمل تبجع |

 ائيش لل بتكك ملف كتل ابح يف هتسبح دق هان دجوف ١ ذكو اذك لمهلا نم هتليل و هموي يفنمؤرماك دبعل بتكت |

 » لم ناك امرجا هلو هتسيحامرجا لعاميش هنم هوصقنتال و هتليل و هم وي ىف هلمعي دبعل اوبتكا لجو زعلاقف

 1 ١ اسوس رو دي ل د ايلا

2 

 عا

 'مث دقف ىلع الا ىبر نايس تا ىم ثالث هعوكر يف لاق نم ملس وهيلع فا ىلص لا لوسر لاق لاق دوعسم 1

 هءاتدا كل ذو هدوم

 كلا دوعسم نبا نع ى دنا !ناّمع ىلا نع ىميلل'نايلس هرم ةلس نب د امح انت دح لاق دوا دوبا 86 انث دح 9

 نا 017 دوعسمنب قلي ةبتع نب هلأ دبعنب نوعمىلصتمب ه دانسا سيل دوهسمّنبا ثي دح هعماج يف ى ذمرتلا لاق )١(



 ا . . 6 ىلابطلا دا د يبا كنس نم ىناثلأ ءوكلا#

 يكلم نع هنيل و ف ورعماب ىمأيلو هللا قتبلف كتم كل د كر دا :

 يا هببانع ثدحي مما دبعنب ة دييبعأبا تعمسلاق ناماوبا انث دحلاق ةبعش انث دح لاق دوا دوبا !6 ان دخ

 لاب طوعن و هرفغلسن و هنيعتسن هلل دا ناوا هلل دححلا ةمجاملا ةبطخ سو هيلع هللا ىلص تل وص ر العلام

 ادام نا دبشاو ّماالا هلا ال نا ديشاو هل ىداه الف للضي نم و هلل ضم الف هاه دهب نمائسفنار ورش نم

 هزيل يس 3 اولا اعلا أ نا الل

 نك لازما و | ني ذلا ا ايأ رقي مث ةيالا ةداحاو سفن نم مكقلخ ىذلا راوغتا سانلا اهيااب

 اهريغ ينوا حاكتلا ةبطخ ىف ه ذه زاما يبال تلق ةبعش لاق كتج امي ملكت حدي الارخ ىلا ادي دس

 ظ عة اخ لل
 مجدي هل ىلص يبللا نا هيبا نع ث دحي دييع لا تعم لاق قانص | يلا نع ةبمش انث دحلاق دوا دوب ا 6 انت دح 9| |
 دمجب يسف تملا و لارصن ءاجا ذات ل رئالق ىلرفغا معللا ك دمحبو انبر كناحبس لوقي نارثكي ناكملسو هيلع |

 » ميحرلا باوتلا تنا كنا ىلرفغ ا معلا ك دمحب و كناعبس لاق ه اباوت ناك هنا هرفغلسا و كب ر

 مو ىلصا ابيت ىلاق هييا نع ث دحي ة ديبع اب | تعمس لاق ق قاد ١ يبا نع ةبعش انث دح ل اًتدوا دوبا 6 ان دح

 لاق طمت لس ملسو هيلع هَ هما لص هللا لوسر لام رمع 0 ماسلا

 داكأ ام ءاع د.ىل نإتلةفتقلطنا مث هيلا ىف يزف د الح رالاربح لاك نأ عامك لا

 « خلا ةنج ىعا يف بل ةقفارمو ديت ال اقرأ عطقنال نوع ةرقو دل بالا ثلثا ين علل هعدا نا

 11١١ ةعمللا موي ةفوكلا دجحم تلخ د لاق بئاسلا نب ءاطع نع ىدوعسمل ا ان دح ل اق دوا دوبا ا انث دح

 | لاق ث دحي وها ذاو هايامهبح نم هولخ دال مهن وطب هولغ دي نا اوع اطتساول و هبلعسانلا عمتجا دف لجرا ذاق

 | او دهشتسا مهنا موقرلع نينشم دبال متنك ناف اديبهش نالفلتق وادي,ش نالفلتق ة دابشلا اورثكتال هللادبع لاق

 هللا لص هللا ىلوسرانبفماق ىتح ارييالا اوشبلإ لف يح ىلا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مهثمب ةيرس ىلع اوتئاق
 مهنعيغر و اوضر دقوبماب مهنع غلبب نأ لج وزع ىلا اول اس مهنا والا مهب راوقل كنا وخا ناالا لاق سو هيلع

 ه : ديبعابا لجررلا نا و لاق كشل وا ىلع اونثاف *1 دبش مهنا موق ىلع نينثم متنك اف
 م45 || هنا هيبا نع ث دحي نا دبع نب نمحرلا دبع تعم لاق كامسان ربخا لاق :ةبعشانت دحلاق دوا دوبأ 6 ان دح 96

 ركل 0 ل ا ا ىلع با ذك نم لاق ملسو هيلع لا لص يبنلا عما

 دك ا قاذع نب ن# رلآ دمعت تنعم لاق ب رخ'نب كامم ن .ع لس ا ا را اول ياثدحالا

 ا و هناك و. دهاشو لافوا هيدهاشو هل تا واير 03 ١ نعل ملسو هيلع ما لص يبلا نا ةبانعا

 محرأا دبع تعم لاف ب رمخ نب كامم نع تنباث نب ةزمحو ةبعشاتدح لاق دوا دوبا هم ان دح جا

 ا 11111 ]1 ىلع هموف نيعي يذلا لثم لاق هيب نع ثاذميا



 26 ىسلايطلا د وأ د يبا دسم نم ىناثلاء نجلا ف 96 وع

 نانا دبع لاق < ءابيص ةليلركذي مكب ل اقفر دقلا ةليل نع هل اسف ماسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا الجر
 هرمتلا علطي نيح كل ذو رجفلا نم ىلحر رخ ب ارتتسم نهب رحسلا ت اريل ى دي ىف نافاه كذا ىماو ىباي ناو

 ءايبنالا تناك لاق هللا دبع نع ة دببع ىلا نع قافا ىبا نع ءاطع نب ديزي انث دح لاق د واد وبا 6 انث دح 94 0

 هريفع همسا رام سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرل ناكو ةاشلا نوبلتحي و فوصلا نوسبليو رجلا نوكري

 هللا دبع نع ْث دحي ة ديبع ابا تعمس لاق يه اربا نب دعس نع ةبعش ان دح و يح 3

 هو 2 دف الا قتعالا لغ دناكا كيلاوالا ل فتيتمكر لا يف ناك ملس و هيلع :لف باطراف

 0 جي لوكان

 اذا لاق دوعسم نب هن دبع نع س اطست نب ديبع نعر وصنم نع ةبعش اث دح لاق د و ا دوب ا «انث دحإلا م

 « ةنسلانم هنافر ذيل وا دعب عوطنبل مث ةعبرالا ربرسلا يناوجي ذخايلف ةزانجلا كدحا م

 او دع الح نيا نط دج نان نع ليزا ايلا نع مادتساف ع لاق داوا دوب *6|خ اديب

 نذافال الب لسو هي 1 ل اشعلاو برغملا و رصعلا و ربظلا ة الص نع ترو كرشملا |

 ةباصع ضر ال ا ينام لاق مث ءاشعلا انيلصف ماقا مث ب رغملا انيلصف ماقا مر صعلا انيلصف ماقا مث رهظلا انيلصفماقاو |

 أ
 ا
1 
| 

 ظ ذل

 ه ك ريغ لج ورع هللا نورك ذب

 هللا ىلع ىبنلا نا هللا دبع نع ّه ديبع ىلا نع قاما يبا نع ةب وعم نب جي دح انت دح لاق دوادوبا 6 انل دح 9“

 « دبع ما نب | ءارقىلع ه ًارقيلف لزنا اك اضغ ن ارقلا أرقي نا رس نم لاق م اول

 هبلع هللا لص يبنلا نع ها دبع ن رع ة ديبع يبا نعق امتنا يبا نغ سبقو م الس اثث دحلاق دوا دوبا 6# انثدح 3“ || ا

 عه "املا ىف نم تفر الطوال يف نس طياوابلاق مغ

 نع دوعسم نب هللا دبعن؛ نمحررلا دبع نع دعس نب نسحلا نع ىدوعسمل | انث دح لاقدوا دوب #١ انث دح 9 ||

 ةرح ةضيب اهنم جرخاق ةضيغ لجر لخ دف رفس ىف لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك لاق هللا دبع
 مولا نم لجر لاقف هذه عجل كيا لاقف هباعصا واس و هيلع هللا لص هللا لوسر سار ىلع فرت ةرجخلا تءاخ 1

 ءاملةحراه دراه در لاقف امضي تذخا نا |

|| 8 

 إ

 ا

ْ 
 ٍإ
 مساع ا

 نب هللا دبع نب نمح رلا دبع تحمس لاق ب رح نب ك امس ىنربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوادوبا:6 اشدح 94 | مب

 نف ركل حوتغم و نو روصنع و نوبيصم كن | لوفي لس و هيلع نأ ىلص يبنلا عمس هنا هيبا نع ث دحي دوعسم

 هنع لوقنملا يف اذكه + 0 ب و عدلا 0

 نا نيبل والا نيتمكرلا يف دعقاذا ناك ملس و هيلع ١ ىلص يبنل :أ| نا هيبانع ةديبعيلا نعدما م امالا دئسم قو

 موقي ىتح تلفف'يثب هتفش ك رحيدعس ناك ة بعش لاق جاحج لاق موقي ىتحلاق موقي ىتح دمسل تلق فضرلا ىلع

 ١؟موقب ىتح لاق |

 كردا (11)



 د6 م د د6 ىسلايطلا د وا د يبا دنسم نم ىناثلاا ءزجلا

 ا « به ذلا نم اهتيق وا اهر د نوسمخ لاق هبنغياف و هللا لوسر اي لبق هبجو

 مم | | هلوقيفدوعسمنب هللا دبع نعدي زينب نمح را دبع نع قاحا يب يبا نع سيق انث دح لاق دو ا دوبا وي انل دح

 | نايات عن فر ةاح يف ليكربج لسو هيلع هللا لص هللا لوسر يأر كافر امزبا رنلال ب نكلي طحت

 »* ضر الاو ءامسلا

 عشا وسر عمانك لاقدثلا دبع نءنومي*نب و رمح نع قاحساوبا ينربخالاقةبعشات دحلاق دوا دوبا انث دح

 ؤ تلقا كيور ما للإف منانلق ةنجلا لها عب راون وكت نانوضرتا لاقف نيعب ران. وبن ةبقيف لسو هيلع هللا ىلص

 , اهلخ ديال ةنجلا نا كل ذو ةنجلا لها فصن : اونوكت ناوجر ال ىنا ه ديب ىسفن ىذلاوفلاق معن انلق ةنجلا لها

 ' «رجالا روثلاداجيف'ا دوسلا ةرعشلاكوا دوسالارونلا دإج يف هاضيبلاة رعشل اكالاك رشلايف تنام وةللسم سفنالا

 ؟؟ ١ اهيب لاق ما دبع نع ث دحي نوممنب و رمعتممسلاق قاحصاوبا انُث لاق ةبعشانت دحلاق دوا دوباوي انث دح ع

 يس بل
 كباراف قل دبع كلذ عم نع تعدو + ليوم ينجب ةبئاف تاس يلا لاقل

 | نب لبج يباب كيلع مهلا شيرق نم اللاب كيلع مهللا لاقف ذشموبالا مهيلع اعد ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر

 أ دقلف هللا دبع لاق ةبعش كش فلخ نب يناوا فلخ نب ةبماو طيس يف |نب ةيقعو ةعيو نب ةبلع و ماشهأ
 انداب الجر ناك ف لخ نب ةيماوا فلخ نب يبا ن اريغرُب ىف ل اق وا ٍبيلقلا يف اوقلاو ر دب موي اوللق مهتي ١ أ

 0 59 ملي نبق عطنا
 سبع اد ل تال جركل دلت وعلا دس لوا اشد

 ظ
 ١ لاق لاقف ثي دحموي تاذاكر ,جفهناالا لس و هبلعدللا ىل اص هللا لوسر لاقاهيف لوقي هعمسا ال ةنس دوعسم نباأ

 كل ذنو داماو كل ذ قوفاما لق غنم نعددخ نسلم ض اسرع 2: ضل ششششس#ظ##![© || س|آظظ#آ##خ سس إس يي سس سس سي يي بيبي بيبي بيب تت
 ظ

 لس و هيلع هللا لص ينلا نا ىلا دبع نع نومي“ نب و رمش نعقاحتا يبا نعريهزاش دجلة دا

 / هاث الث رنتي و اث الثوع دي ناك |

ْ 
| 

 عكا ذنم بيرقاماو
0 
 ا

 |١ لاق دوعسم نب م ادبع نع نومي“ نب و رمع نع قاحا ىبانع عيكووب اان دح لاق دو !دوبا 6 انث دح 9

 تيتامتهبهتب رضفهتذخاف هفيسردن و ايش منصام ىنبسب هتبرضف عو رصم وهو لهجىباىلا تيهتنار دب موي 1

 لق دقلحوبا هاو دع اذه لا لوسر اي تاقف ضراالا نم لبقا ام اك رام وي ىفملسو هيلع ا لص ىتنلا

 3 .٠ 5 . ١ د 5 5 . “3 8 3
 نك | له لاف هيلا رظاف 6 ءاخ هاني راف ان قلطناف لف دول هللا تلق ل تق دقل هللا مياس 9 هيلع هنا لص يبلا لاقف

 ظ «ةبالاو ذهل
 , ١1 ا

 .٠ ١ - -. ا 72 .٠ أ ٠ ؟ هب قا هلا دبع: نع 5 ديبع يلأ نع ةادعج نب و رمث نب ديعس عى د ىعسملا اث دج لاق دو ادوبا ** انث دح 9

 ط1 م املااااةاةاااةاةاةاةاةاةةا ا ب يب ل ببيت تيب يبيح



 6 ىسل ايطلا دو 1 د يبا دنسم نم ىناتأا ءرملا ## يع
 3 ةسع 7 0002222-93

 ادييييييييييفيم را يرو _روييييييييييت 1 ىف وع 3-5

 دما نب هللا دبع نب دمحا يعن وبا مامالاا:ربخا لاقى رقملا دا دحلا نسحلا نب دجحانب نسحلا ىلع وبا #انربخا 3 | م

 || بيبح نب سنوب رشي وبات دح لاق سراف نب دمحا نب رفعج نب نا دبع دم وب ,ااث دح لاق ظفاحلا قاصسا نبا |

 ظ ١ صوحالا يبا نعلي ذحلا ىلا نب نأ دبع نع*اجر نب ليعمسا نع ةبعشانت دح لاق ىسلايطلا د وا دوباانث دح لاق

 | ىبحاصو ىلا نكل واليلخ ركبلبا ت ذختالاليلخا ذقت نكوا ملسو هيلع هللالص هلال وسر لاق لاقهثلا دبع نع
 ا ه هللا ليلخ ركبحاص ناو

 1| صوح ال ١ ىلا نع نيع الا يبا نع ديز نب دمم نع تاارفلا ىلا نب دوا دانث دح ل ا ل ل ا

 | ارا وكيل اظ جلل لاخر ةطاط زلط وجا لقا وو
 8 صلال وسر لاقلاف د وعسم نب نع صوحالا ىلا نع قاحاىبا نع ريه زانثدح لاق د واد ةلسول | 5

 | © مهتوببميملع و رحاف ةعمجا نع نوفلختل موق ىلع فلختا مث سانلاب لصي الجر سما نا تمسه دقت سو هيلع
 | لأق ىا دبع نع ديرب نب نمحرلا دبع نع احا يل نع عيبرلا نب سبق انث دح لاق دوا دوبا ذي اثث دح 9: 5

 ظ « نييملا ةوَقلا و ذقازرلاانا ينا ٍاسو هيلع هللا ىص هللا لوسر ىفأ رقا ١
١ 
 ادي زي نب نمحر لا دبع نع ءريغ واريمنب ةر اع تعمسلاق شالا نع ةبعشامت دحلاق دوا دوبا حانت دح ا عرق ا

 | نيتك ىنب لصف ركب يبا عمو نيتك د ىبب لصف لسو هيلع هللا ليصل لوسر عم تيبح لاق يا دبع نع |
 ظ ه نانلبقتم ناتفكر عبرا نم ىلفح تيلذ نيتنك ر ليمفر مت عمو |

 ' ىمرو هللا دبع عم مح هنا ديزي نب نمحرلا دبع نع ميهارب .انع مكحلا نع ةبمشاث دحلا دوا دوبا جي اش دح ل اب...

 أ هةرقبلا ةروس هيلع تل زنا ىذلاماقم اذه لاق و هنيئنعىنمو هراسي ىلع تيبلالمج و تاايمصح عبس ة رمجلا|

 0000 1 را دع ايف ءارغ فاتك لاق ذا ةمق نإ عماج نعى دوعسملا انث دح لاق دوا دوبا * ءاث دح

 أ ةرقبلا ايفركَذي ىتلا ةروسلا اولوقي ىتحنارمع لآو ةرقبلا ةدوس اولوقي نا نوه ركيأس ان نا سانلا يف اشفف |
 | ىلعة ةربلجا لم ىدداولا نطبلسا | ذا ىنمب هلا دبع عم ىفا ن نمحرلادبع لاق نارمع ل١ اهيفر كذب ىتلا ةروسلا ظ

 000 011 لل راق تايمللا لك رك تال دباس و بكم وقتل عارم هيل

 ه ةرقبلا ةروس هيلع تلزنا يذلا ىهر هريغ هلأ ال, |

 / ميصلاهللادبع ىلص لاق ديزي نين مح رلادبعنع قاحسسايلا نع ءاطع نب ديزي اث دح لاق دوا دوبا 6 انث دح 9ك | م١
 1111 يا م ع ع

 | 2 هيأ نع دياي نب نخ راد نب د ننتج نإ كح كاي ب اع لا | سعب م

 تل

 نع ت . 1

 || ىشوخخ وا حودكةمايلا موب ءاج ىف 1 نم ملس و هيلع هللا لص هللا لوغاد لا لاند نبك

 صك
 ممتن ع 2. ميسم دم ماس م مسلم

2 
0 



 اي ك1 *© ىمل ايطلا د و ؟ د يبا دسم نم يف أنلا * رجلا ف

 « ياتو و
 » هنع ىلجملا بيبح نإ سن ويرشب يبا ةياور

 « هنع سراف نب دمحا نب رفعج نب ها دبع دم ىلا ةياور

 ه هنع ظف أحلا ى احا نب دمحا نب هلا دبع نب دمحا يعن يبا مامالا ةياور

1 
 « هنع ىرقملا دا دحلا نسحلا نب دممحا نيوورطلا ىلع يبا ةياور

|| ُ 

 ل ويسبب جب مم سس صج سس بسسس ع سم جس سس سمس با

ْ 
 | ءاحرلايلا نب ليلخ ديعس ىلا ةباور و ينا ركحل ار صن يبا نب دمح نب ديز ىلا نب دمع هللا دبع يبا ةياور

 (١)ه هنع د ادحلا نع ملا ةم العلا نم ىنارادلا غلا ىلا نبا

 ىرعشالا ىسوم ىلا و ىرافغلار ذ ىلا و نايلا نب ةفي ذح و دوعسم نب هللا دبع ثي داحا ةيقب هيف

 ا نيعجا هنع ىلاعت هللا ىض ر ىراصنالا ب ويا يبا و تماصلا نب ةدابعو لبج نر ذاعمو

 ا ريو د | دج وص م اوحسجمتساس مص جس اصب سس سيصمسمو بموسم تس سس بمص هحص عسسم

 مري روس رب ب سس سو روسمولو مورس يع س مناسعل

 . ويسب وس م نيم ماب + ع دسم ج6

 دس ل دم و ل ص و اممصي يحسم لل

 / ثيدحلا دنسيف روك ذملاوه كف نصملا نع دنسملا ةباور دنسوهو ءرجلا اذه لوا يناب ولكم دج وا ذكه )١(
 ل

 ا

 مس سس رع مايمسيع  ماوص م معم منم م ل من ع د م لو تمم ويم م مم ل مجم مم



 »6 ىسل ايطلا دوا د يبا دنسم نم لوالا ءزجلا دي و

 املاع ناف اشيرق اوبست ال لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاف هللا دبع نع صوحالا يبا نع دو راجلا نع

 نا ىلص هنا لوسر لاق لاق هنا دبع نع صوح الا يبا نع د و راجلا نع دبعم نب رضنلا نع رفعج انث دح لاق

 الاء بسك“ يما كننبجتب الو توبي الاللاق هللا دنع هل ناف هام دلا كفسي نيعار ذلا بح ر كنبجعنال ملس و هيلع

 ا ىلا هداز ناك 'يش هنم ىتب ناو هيف هل كرايي مل هكرت ناو هنم لبقي مل هب ق دصتو هقفنا نا هن اف مارح نم

 | نع هللا دبع نع صوح الا يلا نعرف الا تي ىلع نع ةبعش اثث دح لاق دوا دوبا هج انث دح ب « رانا[ عنو

 | ةحشاخ د لاف دوا دوبا وم اث دخاوب <« قالا فاو ءالا ةعاسلا م وقت ال لاق لس و هيلع هللا لص يبنلا ا

 , أدب ١و لضفلا نم خش راو كبلعريلف الام هللا كات 1١ ذا لاقهللا دبع نع صوحالا يبا نع يريغلا يهاربا نع

 | ىلفسلا لئاسلا دي و اهيلث ىتلا ىطعملا ديو ايلعلا لج وزع هللا دي ثالث ى ديالا فافكىلع م الت الو لوعت نب

 | فاز سؤ ما لاقوسملا اهبدون لام لااا ذوب اوك اثانغأوو « هعفري ةبعشريغ لاق ةمايقلا موي ىلإ ما

 سما ءال 'وه ىلع ظف ايلف |لسم ادغ لج وزع هل | قلل تر ! هرس نم لاق ها دبع نع صوح الا يبا نع

 يف او ىدللا ناس نم نهن او ى دحلا نئس مس و هيلع هللا ىلص عكيبنل عرش دق هللا ناف نهب كس داني ثيح ظ

 مكين ةنس مكرتل 5 دجاسم متكرت و ويب ىف يلصول و هتيب يف هبف ىلصي دجسم هل الا |دحا متم دجا ال

 ة الاسصلا ىلا ىثم مث ءوضولا نسجيف أضوتي اسم نم امو متللضل مكيبن ةنس متكرتولو ( ماسو هيلع نا ىلص)

 ىطخلا نيب براقنل انكانا ىتح ةئيطخ !هيهنعرفكي و ةج رد اهب هل فري وةنسح اهوطخي ةوطخ لكب هلبتكاالا

 |(١)«فصلايفم اي ىتح نيلجراا نيب ىدا#ي لجرلا تير دقلوهفافن مولعم قفانمالا اهنعنلختب اموانتيار دقلو ||
 ا

 أ هللا دبع نع صوحالا يلا نع لب ذهلا ىلا نب هللا دبعنع هاج ر نب ليعمسا نع ةبعش نع دوا د ىلا ثي دح هوم

 ,ه هن راقلو هبتاكل للا رفغونانلا ءزجلال واوهواليلخا ذذت# تنكواملسو هيلع نا لص ْنا لوسر لاق لاف

 ىناعنلا نسحلا ١؟ لوالا دلجلا نم ( 588 ) ةئكص لع نا هر دمجحا
- 

 ع هللا ةمحر ىسل ايطلا دواد يلا دنسم نم لو الا ءزجلا سربف 9

 ه شيرف يلوم يسلايطلا دو راجلا نبا ةياور

 «هاقأا دبع نب بيبح نإ سنويرشب ىلا ةباور
 م دمحا نب رفعج نب يا دبع دع يبا ةياور

 (5) قاما نب هللا دبع نب دمحا يعن يبا ةياور ظ

 يا لاسوه و اد كيتي #8 ع ةماككا ثق تو زوالا لو ركب دج 120

 هنع نا افع ىف اهنلا نسحلا ٠؟ هزجلا ذه لوا يف رك ذ !كىلاعت هللا همحر هفنصم نع دنسملا

 ٠١( « 9يناثلا ءزجلا “



 وي ٠ 34 96 ىسل ايطلا دوا ديبلا دتتسم نم ل والا ءزجلا

 هيلع قبسيف عار ذالااهنيي و هني نكن ىتح ةنجلا لها لمع لممبل كتم ىلجرلا نا رانك دياره حملا

 3. لمع لمعبل كدا نا وا مكتم لج رلا نا واراخ ديف رانلا لها لمع لمميف باتكلا

 ْ :ةدمح لاق دوا دونا ب اث دع #3 ه ابلخ ديف ةنجلا لها لمع لمعبف باتكلا هيلع قبسيف عار ذالااهنينو

 8 لاق ملسو هيلع يااا ا

 ال نا لبق نو دبشي و مهت داهش مهناها قبست موق 'يجم مث مولي نب 16 ميدلي نيبال طالق غيل

 ! دع نعش دحم صوخالاابا تعمحلاق قاحصاوبا ينريخا لاق ةمشانت دبجلاق دوا دوبا ومات دح #4

 ٌْ , ةبمشاتت دح لاقدوادوبا خات دح #9 لوز كبأباتذختالاليلخ اذختت تنك و لاقميلض و هيلع هلا لص بنلا

 ف دعل لع رلاا لاق لس وهيلعهللا لصا دم نا لاق ٌءادبف نعش دح صوحالاابا»تعمس لاق قاحساوبا ين ربخا لاق

 +! | ينوب لاق ةطغاخدح لاق ةاواد وبا عاف نجل ٠ ةاباذك عكر نتن بيدك قج زا نارا د لاكي

 | نا ىكلا يف هن ذ اتسن انل بحاص يف ملسو هيلع ملا لص يبلا انبتا لاق ىقا دبع نع صوحالاابا عمس قاحتاوبا
 ظ رانرلاو دين واغلب وداع هك الو نماو» اع مث تكسف ءان دو اع مث تكسف هبوكت

 5 دبع نع ُت دحم صوخالا ابا عمس ىاههسأ يف ن نع ةبعشاتت دج لاف دوا دوبا هي انث دح ه كلذ

 ىنغ !ا و فافملا و ىتتلاو ىدهلا كلئس ١ىنا مهللا اعدإا اذهبوع دي ن اك ملسو هلع 5 ١ ىلص يبنلا نا

 لوقئامىر دنالانك هللا دبع لاق لاف ص وحالاباممس قاححاوبا انثدجلاف ةبعش انئدجلاق دوا دوبا هي انث دم و
 ةعار وديار 2 راذعلل بوو اوف لع سو هيلع نا لصادمم ناوانب ر دمحم وربكت و يسن نا ريغنيتعك ر لكف

 ا هتاك ربو لا ةجرو يلا اهيا كبلعمالسلا |تابيطلاو تاولصلاو ىف تايمتل | نيتمك ر لك يف لوقن ناانرماف |

 نم ك دح ارتي مث هلوسرو ه دبعا دم نا دبشنا و ىلا الا هلا ال نا دهشا نومل ايلا هللا دابع ىلع انيلع مالسلا
 ايلا قاما يبا نعريهز انث دحلاق دوا دوبا خم أش دح ير ديلا

 | هينأف هلا لل ايف نا دع نع دبشتلا يف ديزي نم وجال اانا ١١تاتف اهي دض واج اى وك ودب للا

 اذ دعا لاق دو ادوب ا هي ان دح 4 و ٠ دي يف نه دقمي دهشتلا ةمئلع لع ىا دبع نا ءإ لقو اذه ن ع

 ارد قيال رويل ما ىلصا دم نا الا لاق غا دبع نعاش دمي صوحالا ابأ يمس ىتأ مسا ىبا نع ةبمشا

 ١ يا سوسو هثالثلا وف هاخا رجهي السم ليال ال والا سف هبابسو رفك
 أذ لوسرانل أس لاق دومسم نبا نِع صوح الا يبا نع نيع الا يلا نع ىدبملا ديز نب دمم نع تارفلا نباا

 | مههسف طفاموف نملي ل لج ورعد ناال لاقف دوهيلا لسن نم متارن ري زانْلا و ة درقلا نع ٍلسو هيلع للم

 تب ىلج يبنلا نا لأ دبع نعي رص وحالا ىبأ نع قاححا يبا نع كيرش ان 7 دح لاق دوا دوبا

 ا ئى ديعلاو أ ى دنكلا دع . ٠ نبرضتلا نع ناملس نب رفمج انث دح لاق د وا دوبا عا لهح 2# ٠ نيتبلست |

| - 
5 <- 

 مسي ناك هلما +

 ا

 ا

 هس

 5 00 و ملثم مهلعج دويبلا ىلع لج وزع هللا بض الف نراك قلخ ١ ذه نككو السن ملنوكيف

١ 

ٌ 

50 

 ا



 8 ىمل ايطلا دوا + ىلا دسم نم لوالا هرجلا يك

 ةةعامل ىرافملا هني دل ك راتلاو سفنلاب سفنلاو ىفاؤاا بيثلا ثالث ىدحابالا ملسم ء نما م دلحيال ملسو هيلع

 قاعد و هبلع هللا ىلصي ىبنلا نع هارا ةرم نب هَهأ دبع نع َنْيءالا نم ديسانا سرا ةزات يدق عوعا

 دو دخلا برض نّتانم سيللاق سو هيلع قا لص يبنلانع ملا دبع نع دانس الإ اذه يف ة دئاز لاق دوا دوبا

 | لاق شمعالايفربخا راق ةبعشانث دحر دوا هربا اف دحو « ةباهاجلا وع دب اعدو بورجلاقشوا
 ١١دك": ديج وام نا دع الوأاو «أ دهشلا حا ورانع هه | ديعانل اس لاق و و رسم نع ثدح ة لم نب نا دبع تعم

 ' لي داتق ىلا ىوات مع ت ءاش يح ةتجلا راهنا يف حرسن ربضخريط ل زد ارح يف هللا دنع ءادبشاا حا و رانا لاف انث دح

 ظ هل بتاانازلا ىلا دز نا هلال يقوي ننام قولوعف ان وذي انا و وزع مل لوقيف ش زلات

 ىلع ديشا لاق هلا دبع نع قورس نع ىلا يبا نع رباج نعى دوعسلا انث دجل اق دوا دوبا يات دحولا

 ويا دع وب »لسمل هب ةب' الخلا لحتال و ةبالختالفحلا مب متي لاف لَسَو هيلع ا لمس -ءاقلا يباو و دصملاق ةداصلا

 |(1)تبعصتسامل اشي رق ناهللا دبع نع ق و رسم نع غلا يبان ,ءشمعالا نع م زاحنب رب رجا دحلاف دو اد
 موفي لجرلا لعج ىت>ماظءلاوةتيملاا واكا ىتحن ونسلا (؟)مهيلعاع د ٍلسو هيلعش ملا ل اوسر يف أءا

 وياث دح وب 2 ناج دب ءامسلا ىنات.موب ىل است هلوف كا ذف ناخ دلا لثم ءامسلا نيب وهتبب | 5-

 اء دنع ناك نم لاق هللا دبع نع ىو رس» نع ىبضلا يلا نع شءءالا نع مزاج نب ري رجانت دح لاق دوآ دوبا ب

 | هللا لص هبل لاق لج وزع د ملا ناف ملعا هللا لقبلف لع هب هل نكي مل اع لثس نم لاق وا نكي ل نموهلع 5
 ام ل م

 كيب

5-0 

 هج

 ! نع ةناوعوبااث دح لاف دوا دوبا ديا دح + 0 ىبرقلا ىف ةدوللالا ارجاهيلعكك أسال ال لق لسو هيلع "6

 أ ع أ

 أ سانلا رح نا عيطتسيي الا دم ناف راغسلا هب عنان اماو رظنثا اولاقف لاق ةشبك يبا نبا رص ١ ذه شيرف كلان

 نب ىبحي نع صخح يا نع سيق ا دح لاق دوا دوبا خي انآ دح ه8 هه. كاذ اوااقف رافسلا ءاخ لاق مباك || +؟و

 بيطلا نكل وهيسلارغكيال ثيبخلا نا لاف ملس ووّيلع هللا ىلص ىلا ىلا هعِفري هللا دبع نع قو رسم نع بنأثو

 | نع ث دحي بهو نب ديز تمم لاف شمحهالا نع ةبعش اثث دحلاف دوا دبا خي ا دح ه8 ىلا رفكي || "3

 ف الوسر ايانلف اهنوركتلا روما و ةرثا ى دعب نورتس عكنا ٍلسو هبلع ن١ ىلص هللا لوسر لاق لاق هللا دبع

 اانث دح لاق دوا دوب ! خي ات دح مايقج لااولتساو' لل قبح يالا تح مهلا 1و دا لاقان ئاتافإ عون

 #1 ابل حام م ا
 كلل 3 لثم ةقلع نوكي مث ليل نيب هما نطب يف عميل كدحأ قلخ نا قو دصلا ىداصلاوهو لسو هيلع
 .هيفؤقنل مث ديعس وأ يئشو هلمع وهلجاو هف زر تالك عبراب صويف كلم هيلا ثعبب مث كلذ لثم ةغضم نوكي مث

 | سو هيلعلا ىلص نا لوسر دكسهع لع رمقلا ٌّىشنا لاق ناد نع قاوو رسم نع ا 0

 أ

 أ

 أ
| 
 ا

 ا
  ىلعا : ةمفي ادب دم ني راخيا عي ين نال تصماسا رهاظلا (1)إ

 !!نويدلا مع ذخاف هلمل 1١ ١) ملا دبجو طش مهب .اماق فموي دك نعم ميطاعم سو هيلحهفا لس ين

 حورلا



 ا 96 ىسل ابطلا دوا د يب ! دنسم نم لوالا هزجلا 9
 ب4 هللال وقف أ دبع نع دوسالاوا ةمةلع نعى لا مها ربا نع كاي نع ءاطعنب دي زيان دح لاقدوأ دوبا عاش دحا# ْ ْ - 9

 + برا نمش ال ونبأ ديال رار جنز لن امص: يل ل10

 ةمقلع نع ىععشلا نع دنه يفلا انت هوا د نعمير زْن؛ ديزي. و دلا>نب بيهو انث دح لاق دوا دوباومي انث دحإل

 هبعصام لاقف نجلا ةليل لسو هيلع نا لص هل الوسر عم تنك كنا نوث دحتإ سانلا نا دوعسم نبال تلق لاق
 موق هيف تاب ةليلرشب انتبف ريطتسا ليتغا انلقف ةي د وال ١ يف و باعشلا يف هانبلطف ةكب هان دقف انكل و دحا انم
 نجلا ىعا د يف اتا هنا لاقف ك ان دف موق اهب تاب ةليلرشب ةلبللا أنلب :/ تالت ايادهسدا رخام |:هيصا إف

 نأ مسا | هيلع ركذي مل لظع لك لاقق دازلا هولا سو مهنا رين و مهتوو انار اهانب قلطناف نارقلا مهترقا تقلطناف
 « اهب يجنتسي نا لسو هيلع نأ ىلص هللا وسر ىهنف باو دل افلع ةرعب لك وامل ناك امرفوا مكي دبا يف عقب

 تعم“ لاق احا يبا نع ةبعش انل دح لاق دوا دوبا ياش دح ٠ نا نم متاوخا داز اه لاقو

 لاق دوا دوبا هه انث دح وي 2« ركدم نملبف اهأرقب ملسو هيلع هللا ىلص يبا عمس هللا دبع عمس دوسالا

 ملسو هيلع هلل صيبا نا هللا دبع نع ث دحي ديزي نب دوسالا تعمسلاف قاحسا يلا رع ةبعشان ِدَح

 ؟ م

 ا

 نادل

 ىنيغكي لاقو ههتبج ىلا هعفرف بار' وا ىصح نماغك ذخا يش ريغ هعم ناك نم دج واهيف دجتو ةكب ملل أرف

 هت الصنم + ًازج ناطيشلل 5 دحا نلعمي ال لاق هللا دبع نع دوس الانع ث دحيريمع نب ةر اع تعم# لاف

 « هر اسب نع ملسو هيلع ىلا لص هللا لوسر فارصنارثكأ تيأأر دقف هني نعالا فرصني الا امتح هيلع هاري |

 ةيزاعر ا دوبسالاينع مهرب نو برح نم كاع دجال ةورعيبلالل حيل واجر

 || علف عاملا نو درع ما نم ياما كاوك ذف لسو عيل ذا لمتلا لوعرب ياالعتداو ا معتمدا هللا دبع نع

 | لاقف هب , الا ليللا نم امل ز وراهنلا يفرط ة ةالصلا ا لج وزع هلا لزنا ىتح سو هيلع هنا ىلص يبلا هيلع دري

 دانت دح «ةفاكا سانللل ب سو هيلع : نا لص هال وسر لاقف ةفاك سانللما ةصاخ ملا هللا لونج راب لحر

 لس هبل ناك هلا يأ دنع نع هيبانع دوسالانب نم رلا دبع نع ئايسلانب هاطع نع مايه انث دح لاق دوا دوبا

 نم دوس الانعيو ر دقو ه هللا ةمحرو ميلع مالسلا هراسي نعو هتاك رب و للا محز و كياعمالسلا هنبج نع

 نير قاما ىلا نءريهز و الأ دح وي « هلثب لسو هبلع هللا ىلص يبنلا نع نا دبعنع دانسالا | ذهربغ

 هل تعضوف طئاغلا سو هيلع هلا لص ىلا لخد لاق هللا ديع نع دوسالانب نمحرلا دبع ةنكلو 5 دح ةادييعوبأ

 ندا

 ؟ ما/

 دوا د يباريغ نظارشب وبا لاق سكر هنالاق و ةغورلاب ىمرو نيرجحلا ذخاذ جرخش لاق ةثورونيرحم

 نمحرلا دبع نع رباج نع نا.يشاث دحلافدوادوبا يا دحإب ههيانع دوسالانب نمرلا دبع نع لوقي

 هرك واع تيبلا لها ىلطعا يبسلاب ىلا اذا ناك ملس و هيلع 35 ىله يب :لا نا نا دبع نع هيببانع دوسالانبأ

 هللا ىلص هلال رم ر لاق لاق هن ادع تعم لاق شمعألان ع ةبشاشدح لاقدر دوبا هان دح ا *مهنب قرفينا

 < ممل

 ؟ لملك

 ي راغب يحص ٠١ عيش +



 6 سلاما ديروكت ىلا هلك ل وال ءدرألا 7 5 ١ ف 7 3 0 || 0 5و 5

2 35 3 5-2 
 مك وسب بسس سمس هسا حج ١ تاس ءسج همم ب اسم - 2 دحيم بح يع ١ وسو بوح دع 1

 ٍإ | وهل 0 6 دئاز 5 كود لاذ ُخ م دوبا 0 ا لح ميظع ن هللاب رثنال ة ةيآل 65 كه | ا اق دنا * ان دح الغا كرشلا نا سابك 565

 ا ماتا هاو 1 هلع هللا اص هلآ 1 ان ص ا نب هللا دبع .ع ةملع ءرامهأ را ع
 | 2 ردو و ف 0 2 كك ع 20 ا

 ا

 | لاقت دح نء.ةالصلا ىف ت دحا ما لوسر ,اب لبق هت الص ىضقاط و قا دبع ٠ نع ةمقلع وا ةمقلع نع ميهار راف

 0 57-525 |اكذ هيجحوب انيلع لبقا منيت دعس روع هس مةلبعلا ليقشساو هلج رىتتف تعا كف قدا

 5 الص ىف < كام كي 22113105 ذاف نوسنت اك ىناكلثم رشب نا نككو عت أبا ث دح ةالصا ايف

 : ةعحلا نعةبعش ا دح لاق دوا دوبارجات دع »نان لوخ رويسمل وهيلع تياف با وصلا كل دقرحأ.: | 38 مدبب

 اق. كمتاؤدز االا يا يعلي امان نائع ةف الخ يف ةفرعب نا دبع عمافقاو ناك هنا! ةيفلغ نع ميهازبا نغا

 ا

 ' وادع || لاقت« كيشاح كس ماك راد ا كج وزا الا دانسالا | ذه يف هريغ وا ةبعش لاق دوا دوب

 | | تراف مصيلف الاو جوزتبلف ة ءابلا ركنم عاطتسا نم ملسو هيلع هلل ا ىل اص هللا لوس انل لاق ةمقلع عمس ىك |

 | لاق لوقي لئاو ءأب للاب علا نع ةبعش انلدح لاق دوا دوبا هي اث دح ه8 ه«. هاج و هل موصلا ا[ مع

 أر

| 
ٌ 

 ف اصب دعب هدب بيجو صحم ا حمم بويع صم ممم م مام ماها اعل حما اع

 ةلأسف ةئقلع ان ىماف لاق اهنبب نرقي لس و هيلغ نا لص هللا لوسر ناكىتلارث اظنلار وسلا فرعال يف هلل دبع

 * ر يف نيتروس لك نوب نرقي سو هيلع هما لص ىلا لوسر ناك لصفملا نم ةروس نيرشع للقف

 , قرع ةمقاع نع ةريوأ نب ىنح نع هاربا نع ةريقم نع ةاوعوبا ا دح لاق دو ادوبا ان دحا#

 اياك |تادق إل يوب ععررام الاب لها هلق لن انلا فعا لاق لسو هيلع م ١ ىلص يبنلا نع هللا دبع 56

 | دوعسم نءإ ن |ةيقلع رك ذو ىدبيب ةشلع ذخا لاق ة رحم نبب مس اقلأ ن نعرحلا نب نسإانءريهز انث دح لاق

 كيو لوا تبابغا دهشتلا هلعف هديب ذاخلا سو هيلع هللا للص ىبلا نا دوعسم نياركذو هديب ةسخا
 هللاالا هلا ال نارديشا انيفلشنلا سا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكرب و ثنا ةحر وبلا هبا كيلع م النلا تاييطلا و

1 

/ 

 ظ
 ا

 ظ كاث دحإلب ه دءقأاف تئش ناو مف تئشنافكتالصتةدقف كلذ تاقاذافدل وسرو ه دبع ا دمح نا دهشأو |[ مم

 | امج
| 

 نيظلا نإ اص هناي ماسو هيلع 3 سس يبنأا 0 نا دبع نع يهأ ربا نع مكحلا نع ةبعش اث دح لاق دوا هوبا

1 

 ا

 ا

 | يضارازعت سور 0550 لاق دوادوبا جم انأ >4 ٠ مسام دعب نيت لوس لرئوصق 0777

 | هنع هحلا تام دلجب ريصحلا رثاف ريصح ىلع وسو هيلع نا ىلع هللا لو ر ميطضا لاق ىلا دبع نع ةيقلع نعا
 إ 00700 ا

 هنمك_ ةياثش كل طسدفانت ذ االاهلاىل وسراي ىاو تنلا يباب]وفا و :
 ١ انااا 0 اوان اامابن اهلل واب ا لاقذ هيلع مانن

 | غ علل نع ةبعش 5 دح لاق دوا .دوبأ . ةيعشل 7 رو مار مثةرجت تحت لظتسا يكارك ان دلاو دج

 | مالسلا هيلع لير دعي :اهيلاهدعو كلا هب 5 فأي نه ىا ر لونا طهسلاق 0 هلوقيف تادبع ن . ع ةمثلغ نع مهانربانغ |

| 

 1 تلا قف محلا دع ع نع قاعبتا يبان ع ريهر 3 لى لاقيدواد وبا 55 م "املا نان هرج ابدؤلولا ؟ 7

 | ماقد عد 4 نغعنح قننكي لسو هيلع دالاسانا ل لاوس رامي ًارانا لاف هلل ليغ ع نعف سس

1 

 | هداف الن اهبنع لا كار امل بابا تيأ رو ه دخ ضاي تي أر ىتح . واس نع هتبب نغ لاعياد ؤاشاو

 سس 1 اممم ل ل ١ ماج دول ال اماسمم صم موو اصل لال ل ممصسسمم مص مص م سس وح ع : اهيحا

 ١ 3 0 م[ ل. 5 ١ ا . 5 5 - ١
 ى راذل م مرار ف انت ادوا د يفا راما يتلا رخل السيف دل و ل

 ان ا. د4 2



 دك مه دو 86 ىسلايطلا د و ١ د يبا دنسم نم لو الا ءزجلا لك

 لوقينامث دح ال اممثب لافسو هيلع ا ىلصيبنلا نع أ دبع نه ث دحي لئا وابا تعمس لاق روصنم نع ةبعش

 ىلاجرلار و دص نمايصفت دشاوهل هديب ىسنت ى ذلاوف ن ارقلا اورك ذئساو ىسوه:لب تيك و تكة ا تيسن
 "7" | | نم لاق هقادبع نع لئاو يبا نع روصعنم نع ءاقر وانت دح لاق دوا دوب الانث دحؤال هو هلع نم معنلا نم

 ثعش الا انيلع جرف لاق ف ابضغ هيلعوهو لج ورع هلا تلرجاف اهيفوه ال اماهب عطتقيلربص نيب بم فلح
 تمساخ يف تازأ ىف دص لاقا ذكوا ذك ثيل دحانلقف لاف ن نءرلا دبعوبا منت دحام لاقف ىدنكلا سيق نبا

 فلحياذاتلف هنميو اكتني لسو هباعهللا لصدفلا لوسر لاقف لسو هيلع نا ىلص ها لوسر ىلارثب يف الجر |

 هللا يتلال ماب مطعقبل نأ وا رجاف اهيف و هربص نيب ىلع فلح نم ملسو هيلع ها ىلص نا لوسر لاف مث اوهو

 55| هان دح » « يلا لا ميار اديب وراي نيل نا تلزذو ناش يعزم وسو
 نيب نا لاق و هعفر هبسحا دوا دوبا لاق هللا دبع نع لث او يبا نع مصاع نع ةاقرو انث دمح لاق دو ا دوبا

 يرعشالا لافد ومعهم نب !سدج ىلا ىرعشالا ناكو علبجلا اهيف رهظي ولملا اهبف لوز مايا جرحلا مايا نا

 ؟74 | | نع ثدحم لئا وابا تمم لاف لصاو ىنربخالاف ةبمشاتت دح لاق دوا دوبا شات دح 9 ه لتقلا جرملا

 كقلخوهو ا دن هل لمجن نا لاف ٍظعا بن ذلا ىا لسو هيلع هللا بص هللا لوسر تلأس لاق دوعسم نب هللا دبع

 |١0 # انثدح 88  ه ك راج ةليلحي ينزن نا لاف يا مث لافكلام لكأي نا لجا نم ك دلو لتفت لاف يا مث لاف
 هلثب سو هيلع لا ىلص يبنلا نع هللا دبع نع لئاو يبا نع صاع نع نوببم نب ىدبماثث دح لافدو ادوبا

 هنوث زي الو قحلا ابالا للا مرح يتلا سمنلا نولتقي الو رخ املا غلا عم نوع دب ال ني ذلا ةيالا هذه التو

 55 | | تعمست نا تلق لاقدقا دبع نع ث دحي لئا وابا عمم نب و رمع نع ةبعش انث دح لاف دوا دوبا هانث دحإلا

 بحا الو نطبام واهنم ربظام شحاوفلا مرح كلذل و لج وزع هللا نمريغا دحا سبل لاق معن لاق هعفر و هنم

 « ىلاعل و كرابت ها نم ري ذاعملا هيلا بحا دحا سيل هن او هسفن ح دم كل ذا هلا نم حدملا هيلا

 +10 ١١ ل اقف د وعسم نبا ىلا * اج الجر نا ث دحي لئاو ابا مس ورم نع ةبعش ا دج لاق دوا دوب ا م ا دح 4

 هلال وبمر تاك يلا رئاظنلا روسلا تفرع دقل رعشل ١ ذبكا ذه ما دبع لاقف ةمكر يف ةلبللا لصفملا تأرق

 « ةمك ريف نيث روس نيث روس لصفملا نم ةروس ني رشع رك ذف نهنيب ترقي سو هيلع هللا لص
 08| نع ها دبع نع ث دحي لئاو اب | تعمس لاق شم الا نع ةبعش اثث دح لاف دو ادوب ا # انث دح

 هاهيلا رظني هن اك ىتسح اهجوزل اهتمنتف ة أرملا: أرمل اريشابت ال لاف ملسو هبلع لا ىلص يبنتلا
 ؟14 | يبا نع فا دبع نع ث دحي لئاو ابا تمدس لاق شمع الا نزع ةبمش اثاذغ لاق دوا دوبا هقاثادغإل |

 ؟١ || ع«اث دع » اق ادا لا د فوك لو خم علا لس

 يف ىنأ دح لاذ بها ربا ينث دحا دبج اني دج كث دح االا شبع الا يل لاف لاف ةبشان دح لاف دو ١دوبا |

 / بات ىح طخ مانانو واول اف ه ملظب مهن اها اوسبلب ملواونم١ ني ذلا ن تامل لاق دوعسم نب هللا دبع ن نع ةمتلع |

 معي ع م سل



 »6 ىملايطلا دوا د يبا دسم نم ل والا رجلا 9 د م ع دو

 يب من : ٍ , |
حلاصلا أ دابع ىلع وائيلع مالسلا هلاك ربو هللا ةمحر و يبا اهيا كيع 2 السلا |

 نا دبشأو هللأ الا هلاالنا دهشاني

 دوعسم نبا ىلاق لئا وىلا نع لشئ وباين ربخاى دومسملا ا دح لافدوا دوبااانث دحل 5 هلوسرو هدبعأ دمح

 دوا دوبا انث دحؤل# هرم سانلا ديا مهللار معيف ملسو هيلع ا لص تال وسر ٌةوع دب رمع سانلا لضفا

 نا دهشن الاقف نا لوس ينا نا دهشن سو هيلعهفا لص ملال وسر اهل لاقفملسو هيلع لص هللا لوسر ىلا
 ةاديعرلا جتاتقلالوس التاق تنكوا هلسرو قلب تنم | ماسو هيله هللا ىلص لال وسر لاقف تا وسر ةليسم

 «هنمدللا يننكمما ىتح ىسفت ىف لزي ملف ةحاونلا نبااما و ههلا هانافكم لاثا نبا اماف لئقت الل سرلاناب ةنسلا تضمن

 ميها ربا ذختا لج وزع هللا نالاق هلا دبع نعلئا ويبانعمضاعنع ي دوعمملا ا دح لاق دوا دوبا هانت دح

 ارق مث ةمايقلا موب لج وزع هلىلع قئالحلا مرك ١ ملسو هيلع نا ىلص للان ناو ها ليلخ ميحاصنا واليلخ

 الت

 "«هةأ

 ف ١

 ةبعشاتت دحلاق دو ١ دوبا 6# اث دح# م بحا نم عم ءرملا لاف لسو هيلع للا ىلص يبن نع هلا دبع نعا "0

 ةر دغ هذه لاقي ةمايقلاءوي ءاول ر داغ لكك لاف لس وهيلم ملا ىلص ىبلا نع ثدي لئاوابا عم شمعالا نعأ
 مكتعامجب رخال يفا يا دبع لاق ل وقي لئاوابا مم شمعالا نع ةبعشانث د لاف دوا دوبا 6 انث دح ف ه نالفأ| 6

 ةيفخ ةظعرملاب الوحي ناك لسمو هيلع للا لص تل لوسو نا مكلما نا ةيشخ-الا مكبلا جرخلا نا ىنمني امن
 هللا دبع نع ث دمي لئا وابا تممسل اق شمعالا نع ةصشانث دخ لاق دوا دوبا ياث دح# 2 ىانلع ةمآسلا || ه5

 وه و تام نم لس و هيلع هللا لص هلال وسر لاقلاق رخالوقالناو ةلك لس و هيلع هللا لص نال وسر لاقلاقا

 هيانث دخل ه.ةنجلا ملا هلخ دا دن ب لمجال وهو تام نم لوفاانا و ئا دبعلاق رانلا لخ دا دن لم أأا 0

 لاق ٍلسو هيلم هللا لص يبنلا نع نا دبع نع ث دحي لئاوابا تممس لاق شمالا نع ةبعشانت دحلاق دوا هوبا
 ةبعش ان دح لاق دواد وبا وي ان دمح 9 م هن زمي كل ذ ناف ثلاثلان و د نانثا جاتني الف ةثالثا وناك | ذا ||

 هبابسس لاق ملسو هيلع هلل ىلص يبنلا نا ان نوي ذيل ولداطع لإمام لولا

 لوقي لئاوابا تعم لاق شمعالا نع ةبمش انث دجلاف دوا دوبا انث دحإ# هرفكهلائفو قوسف نم املا || 5
 لاق ١ ذهريغ ٍتأرف دق نارقلالك هللا دبع اقف نساي وانس اريغ هام نم لجورع هلل لوف نع هللا دبع لجر لأم ظ

 هيل هلل ىلص هللا لوس رناك ىلا رئاظنلا روسلا نرعالينامهيفارت ز وامبال لفدلارثن هن ورثنبهن و 'رقياموف فا لاقممن
 ٍنرقي ملسو هيلع هللا ص مال وس رناك ل ضفملا نم ةروسنيرشعلاقفهلأسف ةمقلعان ىماذ لاق نهنب ن رقي ملسو

 نزلا دبع نعش دمي لئاوابانممسلاق شمعالا نعةيمشانث دج لاقدوادوب ا هابثدج# . «ةمكر يف نوت روس لكني ||
 لمجابذخ ار مالسالا ىف نسحا نم مليسو هيلع هللإ لص هلا لوسر لاقف ةيلهاجلا ينانلمعاب ذخا كنا ها ل وسرايانلق لاق

 اثدح.لاق دوادوبا#« مث دج *  مالسالاو ةيلهاجلا يف لماب ذخاءالسالا يف هاسانم ومالسالاوةيلهاجلا يف || ١"
 ةعش



 * ار 3 1 3 ىسلايطلا د وا 3 يبا كي نم َُك والا هلا 0

 نا لاق و هيلع ىباف هضرا ذخاي نا ناو ىم دأر نا لاف نب ملت ذك ةاادزع نبوة رانك وب يهار 0

 دوادوبا يانث دحإ# ه ديبشوبف هلامزودللق نم 000 وع
 ىلوم ىلوث نم لاق ملس و هلع هبلع ن١ ىلص ىبنلا نا ديعس نع يرطب البد نفيس ل3 ياو
 نع ميها ربا ا سو يمول نشا شادو هياويوادال

 ااذه ىوري نه تأقف م مماناو لاق هبسحاو ىنم ىج مث لسو هيلع هللا لص هللا لوس ر لاق لاقف ةبجاان ىن 3

 0 انث دح لاقد وا دوبا ه*اث دح# ه ليفت نب ورمج نب ديز نب ديهس لاق ملسو هيلع 2 لل ا ىلص يتلا ن ْنَع

 اكان رع هل كح | نع ى زملا دبع نب بطي وح يبا نع ةنن دملا لها نم لافت يبا نع يف دملارفمج ىلا نب نكللا

 | راضالا اك بحي ملنم يب نموب مل وب نموب مل نم هلا نمي مل لوفي م دوو هلل زيبا ص هنأ لوتس ر تعم لاق

 0 ديك دك وا بطإ و> يلا نع لنشر سكرت يلا وسد ةميزاسر زورا فق الرا

 ه هيلع هلل مارك د نأ ءوضوالو ءوضوبالا ةالصالل وعي مس وهيلعهللا لص هلا ل وسر تعم“ لاقاهيبا نع

 | 1:6 هانا ئفراداومشم نباسانانع دارا وج
 |( 2تئ 2 ا م 5

 هللا دبع نع لئاو يببا نع هل دهم نب مصاع نع ديز نب داما« دح لآق دوا دوباانت دح لاق سنوي ا« اث دحا)

 هذهل اقف هلاهش نع ءو اذن نعاط وطخ طخ تدلل ليبسا له لاقفاط> لدم هيلع هللا للص هللا لوس رانل طخ لاق

 دوادوبا «اث دحإلل ٠ ةيالايقتسم لوما دع اردو م اوصال [كاياللاا علا

 تلسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر تيتا لاق هللا دبع نع لئ ا و يبا نع مصاع نع ةبعشانث دح لاق

 مولاي ازاله واسرع ام اهبل ةيايطاا لالي دمشق ملف تاتا ا

 ودل قير اككلا اخ دجال ماو ءاشام ه نما نم (مل تو هيلع هللا لص ) هيبنل ثدحب لج وز ءد اا

 معجأ| ير اغا لو وق ك6 لاق لا دبع نع تاو نع مصأع نع ىف دوكشأ انت دح لاق دوا دوبا «ي اث دح دك

 داصنامب ,اعش هياوضارإ راتخاف ه دعب سانلا بولت فار | 3 هلعب هيلا و هلالاس رب هثعبف ! دمحم ذانْخأف دابعلا ب رلقأ

 | حبت لا دنع وهئاعيق 6 هينا ونسح نايس عوف فاش نوعتاو ١ ءاراف لاب و هلع هللا لص هيب اق وو هل دا

 مب لاف لسو هيلع نال مىبلا نع نا دبع نع لئا و يلا نعروصنم نع ةبعشانت دحلاق دوا دوبا 6 انث دح 1

 ىتح بذكلا ! قري كاذكي لازبال ال واقي دص قا دنع تبكي د قادنفلا ىرغؤن قدس طلال

 ا , 0 5 0 1 تذأ مج رملا تربظال لاق ديز نع ةيعشات دج لاق د وأ دونا ع ان ذب 0 ىثلل نكدلا دنع نك

 | قد نمؤلا باين لق ها ملنو لطنا لح ىلا وح لؤي لاعب ات لافت ل لذ كاكا |
 اان 0101 ذاانك لاق 1 ليعع نعللا ويبا نع داهح ْنَع ماشهاذ دح لاق دوادوبا ِي ا دحا غافلا لاق 1

 ا

 | هلا لصءشاالورانبلا تغتلاف ل راكم ىلع مالسلا لبث ربج لعمال لا مالا |سوهباعللا لص هللا لوسر ف اخ ظ

 | تاييطاا و ثتابلمعلا و 4 تايجئاااوازؤت نكل ومالسلاوهل - لج )ه هني نا نافدقلا ىلع . اةميسع 0 وشل م ع لاقف 7-0-3 5 هلع |

 سس بي يس سل ل ل يي آذآ
 ١ سمس ا 2 10:19

 ل 3

 دي هنع هللا ىضر دوعسمنب هللا ديع دنسأام د



 دك ل ءلاانلظلاا فواد: ىلا دعاس نما لوواالا [ءاوللا 336 دك سام د

 >6 ةنعبهلا !ئضارإ لبغت نيو زمع نيالب قب نب دعس ثم .د انا

 نب راعنب دمه نب ة ديبع ىلا نع هيبا نع دعس نب مها ربا انث دحلاق دوادوبا اقدح ملا قو وت وان دحدإلا | | 0ع

 هلام نود لتف نم + لاق ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا ديز نا ا

 نب ليفن نع ي دوعسملا انث دح لاف دوا دوبا 6 اث دح 9# ١ + ديهشوهف همد نو د للق نهو ديبش وهف || "س4

 (نب ةقرووور< نب ديز نا ه دج نع هيبأ نع شيرقى دعيو دملا لفن نب ورمع نب ديز نب دهس نب مشاه نبا

 ريعبلا بح اص اي تلبقا نيا نم ورمت نب دب زال اقف لصوللاب بهار ىلا ايهتنا ىتح ني دلا ناسقتأب اج رخ لفون
 ةقرو أهأن كضرا ىف سلطت ىذلارهظب نا كشوي هناف عج - رالاقن. دلاس ملا لاةسمللامو لاق هاربا تيب نملاق

 «اقرو ١ دبعت اقحاقح كيبا كيبل لوقيوه و عج رفىنةفاوت ملف ةي ارصنلا ىلع تضرعف انا اما و دي ز لاق رصنتف

 » لوفي وهو ميهاربا هب نم نب تنم لاق نكرم لهو لاالحال يغب اربلا
 مش اديان ذو كمل لل ف مغار ن اع مهللاكل ىننا

 « هل علذلب اكو تارك بتناكياننا هللا ل وسراي لاقف ماسوهباع هللا ىلص ىبلا ىلا هنبا ءاج و لاق لوسيل رز مث

 هلل ١ لوسر ىلع ليفل نب ورم نب كلر ىلإ ]اف هه دحو ةما ةمايقلا موي نوكي هن اف معن ل اق هل رفغتس اف

 0 011 اهنااام اطل اع انف امل ننس قد نبلكااب | اكو قر اعاتب دبز هعمو ملسو هيلع هللا لص

 ا 05 ٠ 1 . هم 100 ا 1١
 لاق.ةوا دوبا «انث دح ال « بصتلا ىلع ميذام لكان انا نا نبا اي لس و هيلع هللا ىلص يبنلل و رمج ج١

 لا هللا هيوم دحم فاسإ نإ لاله 2 ع قب ست نادت

 ا قي دص وأ يب ل ارح هيا ا ا

 نب نةعرلا ديع نعمت لاق ىلا بسلا ىلا 0 ا » مهعم نلك 111

 لوعلا ن "ار نت كنار ل نب ديعس ماَقف هنع هللا ىضر لعن ٠ لانف يطخم ةبعش نب ة ريغملا ت دهش لاق سنحاالا |

 00 ا شرقي دع ىو دعلا

 رشاعلا مسا نا تئثولاو فوغ نب نمحر لا دبعو كلام ن؛دعنم وربب ز |او ةحلط و ىلعو نامع و رمح وركبوباو |

 0 ل ني راجلا ل يدلل !اة د وا دوبا «اث دح# « دي ز نب دعس لاقف هامس مث هتيمسل 91 55

 |اه | اقي ةأرءا نيبو ليفت نب ورمع نب ديز نب ديغم نيب حصنل ن او رءانلهرا لاق ةللس يبا نع نمح رلا دبع

 واكبش ايضرا' نم ت دذخاينور ا ديعس لاقف ضر كلا ٠ نماًئيش هيلع تعدا ىورا

 586 زوض رأ رعب ن ٠, ههأ هقوط طرا نم اربش ملظ ع نم اوفي لس و هيلع هللا ىل ههنا

 اص 0 ديعسص نع اس ىبا نع تر راد نع يلا د ىنا 0

 "نأ أني دح ل وبا هي انل دحؤ + هيفاكل جا كاب الف ١ د



 ا د ى د ابطلا دوا د يب ا ددسسم نم لوالا هزجلا#

 كاقألا تننسو همايص جييلع هللا ض رف روش لاقف ناضمر ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رك ذ لاق ىلا ىثث دج

 نايفسات دح لاق >وادوبا ديانث دح# وب.ةماهل 0 نم جزخاباستحاو اناها هماق و هماص نا

 ىبنلانا فوع نب نمحرلا دبع دهشىتح س وجا نم ةيزجلا رمع ذخايمل لاق ةلاجج نع راني د نبو رمح نع ةنببع نبا |

 5507 الع نب و رم نعةبعشأتل دحلاقدوا دوبا #أني دح 3*“ 35 رو س و 93 نمأه ةخا هيلع هللا لص

 ه دنع و رمش ىلع سابعلا و ىلع لغ دلاق أرب نيل ردكم هب ىفاتاف هبتكا تلقف ىنبحعافاشي دح لج ر نم توت لاقإ

 هيلع نا لصدهالوسر نا اولع 1 وا اوعمسأملا للاب م دشن لاقف دعس وماو 050000-00

 يبا لاك زا مادكر اذا هنا نااايس او يسارع زاروا نكره

 ةيدنع هللاىضر حار لا نب ة ديبعيلا ث داعا 2

 ل ال

 | قفل 5 هلو سو هيلع هللا لص هللا وسر تعم لوقي هنعدلا !يضر ة ديبعابا تصمس لاق ث راحلا نب فيضغ نع
 56 لال رش للا نارا هسفن ىلع قفنا نمو ةئاعبسب ةنسلاف ةلضأف لج وزع هللا |بسيف ةقفن

 !لاقدوا وبا ةجاش دوب قيل لوا لذا لفحج وازع للا ةالتا قفار ابق رز الا

 أ حا رجلا نب : ديبع يبا نع ىنشحلا ةبلعث
 اسال طر ايقتلاو :ع قا نا لاق لو هيلع هللالص يب ك | نع اعنع هنايضر لبج نب ذاعمو

 روقا و جورفلانولدتسي ضراالايف ا داسذو ةبربجو ةونع ارئاكو اف وضعامكلم انثاك و ةمحر و ةفالخ انياكو

 ننام دجال طار دوب اج اقادج « نا اوقلي يت>ادبا نوقزريو كل ذلع نورضصني وريرألاو
 اوج رد خا لس و هيلع هللا يل اال َلَوَمَر لاق لاق : دبع يأ نع هيأ نع ة رم نبا نع نويم نب ميهاربا نعا

 كا
 بيمشي ممل ٠ دق

 يسيسس رس لل ل سل مي ل م م يمل »م امسسمم سس
 0 ا 0 يي ملال ا ا

 بح ممل حا ا ما سل مم سبل علا مس ل سلا

 هيبا نع ةولط نب يسوم نع ب رح نب كام بر ريال د
 اذه نظاام لاف ىثنالا يترك ذلا نولي لفقلا نومكلل موق ما يطب لا ىلص يبنلاعم تنك لاق

 يف اذ لج وزع هللا نع ايش مكل تلقا ذا نكل و نلغلاب ىفو ذخاوتال ءوعنصياف مهعفني ناك نا لاف مث ائيش ىنفب
 ظ ىس وم نع كلانس ْن رع ءاطع نب ديزي و مالس انث دح ىلاف دوا دوب 6 انث دح الك ٠ ائيش للا ىلع ب ذكك الا

 انو مرت اقف نم أني ديا نب رهام ملسو هباع هل الص هللا لوسرا انرك ذ لاف ةببا نع ةحلط نب

 ظ
ٌْ 

| 

| 

ٌ 
 ا

| 
 ا

 مج
| 
| 
 ا

 أ لاق دو ! دوبا هج أن: دح 8 « هيدي نيب عام ءرضي الو لج رلا ةرخ ارم لثم هي دي نوب مك دحا عضيل

 ا :نافلل ترش كاع 5990007 ا
 لص ىبلا نا هلئا كممع ل“ ةىلُْط نع مهل خي نعر كنا نب دمح نع نايفس اند

 هني مح رول رط زل روف ةييلا

 ؟؟©
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 __** ىلا ابطلا دوا د ىلا دنسم نم لوالا هما # دج م. د

 لثمالا مث ءايبنالا لاق ءالب دبشا سانلا ياهفا لوس راي تلق لاق هببا نع دعبم نب بعصم نع ةل دهب نب مصاع نع

 ىلع ىلتبا ةفر هني د يف ناك ناو هاو الب دئشا ني دلا بلص ناك ناف هني در دق ىلع لج رلا ىلتبي ىتح لثم الاف

 جاب نم يلعامزو يامال لسويشم وج دديملاب مدلللاج يلغي ذردق ماضل عسسح

 يا عرق ديرو تابع لع تئلاق ع ةاايك ةبجالانعاكي درعا 6 يسيح ؟ 4

 اولا امو نيبرخ الا يف ف ذحاو نيبل و الا ىف دما تنكف طا اما ىل اقف ةالصلا يف ىتح ءىش لكي كوكش دقأ|

 ا« انث د ا“ « كب ىنظ وا كب ن ظلا كل ذ لاقف سو هيلع 0 يس علب

 0 ااباجبا نا 0 بم ظ

 ص١ تنبكف انا اما دعس ل اقف هل رمع كل ذرك ذف لصين ١ نسحي الادعس نا اولاقفارإع مباع لمعتسا و هعنف

 ىف ف ذحا وني.اوالا يف دا 0 ىثملا ىل الص اممعءرخا الو سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ة الص مهب

 ا

 اص نعٍبي ذ يبا نببا انث دج لاق دوا دوبا اذ دج 8 ه قاحسا ابا ايكب نظلا كا ذ رمعلافةنيي رخالا

 عطني هوت ذخا نم لاق لس و هيلع هلل | ىلص هلال وسر نا دعس ا ل

 ارهتناف ميعانم فج اف كر وتطقيان الغ دعنم ىازف مورا الاد :ءب ايش رسل | 7

 0 777كالا

5 

 او ذخا ِكِلاوموا كن الغنا قاحا ابااي اول اًتْف موتافاذكو' ل لا 7

 مرح ارش ند عطقي هوق دج نم لوبي عبو هلع ا ىلص 0 تعوم 4 قل ان ١لب 5 أو ا الغ عاتم

 يرهزلاا نع كدعتس نب ميهاربا | لوح لاف د وأ دوبأ يك ا ريحة ه متئشأم كلم ند يف ول نك و ه.طسم ف

 ٍن ذاوأ و لتبتلا ن وعظم نب ناّمءىلح ,سو هبلع فا ىلم ينلاذ ر لاق كل ام نب دمس نع ٍبيسملا نب ديعس نع
 تيمي لاق ميسملا نب ديعس ت جمس لاقديعس نب ىح نءةبعشات دحلاق دوا دوبا ءاندحإل . «ان.عاشالهف

9 
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 محراادبعنب ىسيعا دح لاق دوادوبأ كاد «دحأموي هيوبا ءلسوهياعءهاىل صدا لوسر ىل ع+ لو تادعم 27 35 1 : 7 95 ١

 0 لا ىلام نود لتقا,نا نم ىلا, سجااهتنوما ةتوهنماعلاق دعس نع عيبا نع دعس لع نيمار يللا

 دنعاو رك ذبةبجان نب نا .دمس نع هم نع لجر ىث دج لاق كامم نع ةبمشانث دع لاق د وادوبا عا دح. 9 || بباب

 ( لس و ةيلع هَل ىلسهّللا لوس ر نوكي نااءاف مهنمانا وراق هبسحا وينه يح مهفلاق لس و هيلع هلا لص ال وسرأ

 هملس و هيلع نا لص هللا وسر هباجاف كل ذلاق لج ران وكي نا اما وىول نب ةماس ىنعي هلا

 يب هنع هللا ىغر فوع نب نمحرلا دبع ثي داحا ف ظ
 55 ىضر فوعنب ,. نميلا دبع ناو دج نعديانع دمسنبا ادع لاق: داوادوبا امد لاق يئؤز «اثندِج9 | م

 5 ىلص ىبنلا ىلصف تناك لس وهيلع هللا | لص يبنلا هبلاىم واف رخ اني ب 5 ذف سو هيلع هللا لص ىنلا ءاج ملجم

 ريغنلاانُ دم لاق يا دجلا ىلع نع نايفسانت دج لافدوا دوبا# اث دح 9ك وم نجلا دع ةالصب ماسوهيلعا 303

 للق ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع كوبا كث دحاتي دح ىبأ دح تاقف نمحرلا دبع نب ةلسابا تيقل لاق ناببش ن 0

 يثدح



 د وع 6 ىسل ابطلا دوأ د يبل دنسم نم لوآلا ءزبجلا

 هيدلاوبناسنالاانيص وو تلرتواصملاباهاف ن ورحشباواعج ىتح با رشلا وماعطلا نعتمنتمافهقلاب رفكت ىتحاابا رش '
 ني رجاهملا نماساناعدفاماعط راصناالا نم لج ر عنصوأ بعطتالف لع هب كل سيلامىل كارشنل كاذها ناو اعشحلا
 دعس ناكك دعس فنا هب رزق يعن يلرجر خو امر رجترسل ا خكر ارادوا ة والا قاما

 تزن وم ى اكس متناو ةالصلا اوبرفت الاونما ني ذلااهيااي تازنف مثلا م رح نا لبق كلذو فنالاروزفما
 ىتحهصقاني لم هلك هلاج يصوي نا داراو ةيالا ناطيشلا لمع نع سجرمالزالا و باصنالا و رسيملا ورمل |

 | | نببمصم نع جملا نعةبعشانأ دح لاق دوا دوبا 6# ان دح « ثانلاب نوص وي سأنل اف لاق ثلشلا غلب

 ةضئاش ال وسراي لاقق كوبت ةوزغيف بلاط يببا نب ىلع لسوهيلع نا ىلص أل وسر كله لاق نمت وقدمت

 *اثدح# 2 ه يدعب ينال هنا ريغىم ومنمن وراهةلزنع ىنم نوكت ناىض راما لاقف نايبصلا و ءاسنلا يف

 00 رجب هت سس سس ع ع سم سب يس يسم

 نع هيا نع صاقو يبا نب دعسنب دم نب ليعمسا ىنث دح لاق يراصنالا ديمح نب دمحانت دح لاق دوا دوبا

 | نبا ة دامس نفا ثالث مد1 نبال ةزاقشو ثالث م دا نبال ة داعس لاق سو هيلع هللا ىلص نا لوسر نا دعس
 مدانب ال ةواقشو اصلا نكسملاو لاقو ١ عسا ولا نكسملاو ماصلا بكرملاو ةحخلاصلا ةجوزلا مدا
 ةعشانت دح لاقدوادوبا*اثدح# >ههوسلاةجوزااو الان الإو «زملا كتل هال

 0 ىنلا تعمس ىلآق هيبا نع 08 دعس نب رح لع" لع ثري رح ننارء ادلع“ تس لاك من اك ارنا

 درا اجرا لاروكك ل ةياقت اذ رابع مدس هيدا شا ملسلل تبع لوقت ماسو هيلع

 نب ة| مشا 00 د مامر دا ريل كو « هبق ىلا اهعف ري همثللا ىف ىتح ”ىش لك يفارجوب
 انل امو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مه اني أر دقل لوقيادعس تعم لاق مز اح ىنأ نب سبق الا

 لغو ترسخ دق لام )قات داون تتماندالا علا داعي يني قرارا ا
 لآق لاق دعس نع سيسملا نب دبعس نع ديز.نب 0 نع ةبعش انأ دحلاق دوا دوبا هي ان دح ه ىبعسا

5 

 2 | سس سس سس ب ب ببتت

7 

 كلت

 "5 *« انث دح 9“ 9 .ىموم 2 قوداع لزفاف كل ا هناواى 2 0 و هيلع ىف ىلص ف !لوسر
١ 

 تلشلا المتقاعدين علام ]اق قداَبع نا د5 نع إي بقها دبع ع صنأ نب كلام انث دح لاق دوا دوبا

 بططرلا صني له ل اقفرملاب بطرلا نع لسو هبلع هللا ىلسص هللا لوس تلأس دعس لاقو ههركف هاضيبلا

 هنعىبنوأ اللاق معنا ولاقف شيلادا ٠ معلك ةلس نب ؛ داحو ماشه و ةبعش انث دح لاق د وادوبا ال ان دح ا“

 لعف و هنعهنلا يضر نيسحلا لاتفرش اب هنكل مهتمريغ هسفن يفوه نرا زيملا يف لاق (؟) ان رمتشا هلمل (1)

 سا فافاما لاَعف ىللج ر هلا ماقف دعس نب رمج نع ث رح نبر ازيعلا قدا ىلا ن نع ةبعش ىور ليعافنالا

 |تاأسد ,ه ز نب دا لاق و ةقث ىبات ين كل زو يلا حرا اش 0 ا

 | هنع هللا افع مت ميدصلا ىلاعنلا دمحا ن رب نسحلا'|7 ة ةيع ننس للتلا نم م نوحي فمك لاذ قدم نب رمت! نيعم نب

 م.م 1١ اهنسحا ال يناب ينربعت و ماكتحالا و ةولصلا ىنلن و ىنب دؤت ي ا ين



 ابع نب سيق تععم# دمحا ما

 كح هب

 مم

 أ كسل نبا ْنَم ) رصاقو ٍنأنإ 5 لو نع تت

 اصر مث 5
 ى ن :

» 

 36 ىملايطلا دوا د يبا دنسم ن م:ل والا ءدرجلا و“ *«
 : 1 217001 يبي لا

 ْ طخ ال ىف نو هيلع ىلص هللا لوسر لاق مث م اسهواملسو هيلع ها لص ا هاوس لاق ا

 لاق دو. دوبا ويانت دح# 20 1 |

 ىلاعت هاهم رصاق و ىبانب دعس ء ى دبنلا فاثع ىلا نع مصاع نع ميلس نب م السو ديزوبا تباث ا دح

 ريغ هنا ملعيوه و هيباريغ ىلا ىع دا. نم لاق ملسو هيلع هللا لص هللا وسر نه يلق هاعوو ىان ذا هتعمم لأؤ

 كيفن قرر دايز ىنربخا لاق ةبه ا دحلاقدوا دوبا جي اث دحإ» ه مارح هيلع ةججلاذ هيبا |

 رانلا نم كلل >وعاو.ااذكوا نك اهفرغ ةنجلا كل ًارساينا ممللا لوقب هلازا م 1 دوا دوبا كش (١)ةيابعابا

 تمعمس يناو يظعلاق واريثك رش نهب كت ةوعتاوا ويفك وعمل هللا تلأس دقل دعس هل لاتفاهاس الس واهل الغاو |

 نم كل سا ىفا مهالا لوقت نا كبسحب و ءاع دلايف نو دتعب موق نوكيس لوقي لسو هيلع ناىِلص لا لوسر
 انث دح لاق دوا دوبا جانت دحولم» ملعا ملام و هنمتلعام هلكرمشلا نمكب ذوعاو ملعا ملام و هنم تلع ام هلكريجلا

 لاقل سو هيلعملا لصهللا لوس رنا دعس نع كليب ىبا نبهللا دبع نع ةككيلم يبا نبانع ىلا ناسح ىبا نب ديعس
 0000 تكلا انآ داتق نع ةبعشات دح لاق دوادوبا 3# ردح «ن ارقلاب نغتلل نم انم سي

 ارعش 'ىلمي نانم هلريخاجيف مد !نبا فوج 'ىلتمي ناللاق مل لس و هبلع هللا لص يبنلا نا دعس نع دعس نب دم نعا

 نعءدعس نب ١ نع ث دحي ىم وزؤملا دلاخ نب ةقزكع تيس لاه دانق ع ةلطس ايثردحي لاق درو دوب يه اهيل

 اهب متل وضراب ناك نا واهن٠ اوج رخت الفاهب متنا وض راب ناك ا ذان وعاطل ايف لاقلاسو هياع هللايد يبنلانا دعس
 ناجح نب ميلسانت دح لاق دوا دوبا 00 5 طلخ دقفا ذه ريغلاق نم دوا دوبالاق هم اهولخ دتالف

 ا وللا لج جللنع كالو اللخأ يار نإ بلا نطابطس) نق دهس نب ىجت نع ولج نب ةل كج اشددخي لاقإ
 يضرتالا لما لاق ملس و 7-5-5 ل1 نا دمس نعش دي صاق ويا ,نب دمسنب ميها ربا تع“ كاقد وا هتإلا

 نعءهيأ نع دعس نب ميهاربااش دح لاق د وا دوبا ميانث دحإلا » ىسوم نم ن وراه ةلزنب ينم نوكت كابا

 بايثاملع نيلجر ءراسي نعو ملسو و هيلع هللا لم هارت نع نمط كيلععأو ر لاق دعس ن .ع دج

 هه دعبالو ويلا كلاذ لبق مهيأ ر ام لاتقلا دشا سو هبلع م نا لص هللا لوسر نع نالت اقي ضايبا

5 
 اني ديا عضن نالن سما و هنع انهن ىتح كل ذ لمفت انكدق ىلا ىل لاقفىتيكرنيب !هتلعجو ي دي د تقبط تعكرالفا
 | بهم تعم“ مم لاق بن رح نب. كاي ىنربخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوبا هامش: دح 3 * بكرلا ىلع

 دعس بنج ىلا تيلص لوقي دعس نب بعصم عمم ب وةعل لأ نع دس هلابك الالف ديول وان عانت دج 3

 تلقفرلس و هيلع نا لمع ىبل ١: هب تلاقر دب عوباغيس تبصا يب نا لاق الاقتتال اعب رايبا يفت لازن !لاق دعس نيا ظ

 مل ل هنا لوسر لاقق هل ءانغال نك كربلا تلقف هت دواع مث هن ذخا ثيح نم هعضلاف هينافن 7 الوسم
 اديك ن يع ءارق يف ىعو لافنالا نع كنول أسي ةيآلا ء ذه تلزن و هت ذخا ثيح نم همض لو هيلع

 برشاال واماعط لك ١ الف نر دلا ولا ةءاطب هما ىما دق سيلادعنس ما تلاق و لافابلك ةءالا لافنالا نع كلن 595

 ابارش 000



 6و 06 ىسل ايطلا د و ا د يبا ددسم نم لوالا ءزجلا

 د هنع هللاىضر ماوعلانب ريب زلا ثيداحا 3“
 نب هللا دبع نب سماع ينربخا لاق دا دش نب عماج ينربخالاق ةبعشانث لاق دوادوبا انث دح لاق سن وي يب ان دحإلا

 نالفو دوعسمنبا ث دحياك لسو هيلعْا لص هللال وسر نع ث دخت نا كعنيامريب زال تلق لاق هيبا نعربيرلا
 * رانلا نم هدعقم ًاوبتيللقاملام يلعلاقنم ةلكلاق هتعمس ىنككو تلس!ذنم هتقرافام ّللاو اما لاق تالفو

 ينارا ام وانام ز ةيالا.ه ذه ثولت دقل و « ةصاخ كتماولظ ني ذلانبيصتال ةنتف اوقلا و ةيالا ه ذهولتيوهوربيزلا

 شرعي ناريثك يلانب يحي نع دا دش نب برحانت دحلاف دوا دوبا انث دح# هابلها نما:بصافابلها نم
 ممالا ءا د مركلا ب دلاق ملسو هيلع هللا لص ىلا نا هنن ده ماوعلا نب ريب زال لوم نا هث دح ماشه نب ديلولانب ا :

 اولخ دتال هديب يسفنى ذلا وني دلا قلحت اهنكل و رعشلا قلحت لوقا ال ةقلاحلا ىث ءاضغبلا و هاضغبلا و دسحلا مكلبق
 هب مكتيي مالسلا اوشفامكلكلاذ تبتياب كربخاالا اوباحتىتحا ونم 5لالوا ونموت ىتح ةنجلا

 و هنع نا يمض رص اق وبان, دعس ثي داحا وه

 تكّراف لاق هلكىلام ٌتص وامعن تلق تبص وا لهلاق ضي مانا و ملس و هياعدللا لص هللا لور يع لخد

 « ريثك ثلثا و ثلثلاب ص والاقىتد- هصقانا و ىنصقاني لاز اثر شعلاب صوا لاقريخب اينغا مث تلق ك دلول
 نب ىماع نع ىره لان ءمهلك امه ريغ و ةماشن: زي زعلا دبع و دعس نب ميها ربا دح لاق دوا دوبا «انث دحإل#

 اريغكالاءىلنا هللا وس راي تلقف ملس وةيلع هللا لصدملا لوسر يلع لخ دفدنم تيغشااضرم تض ملاق هيبا نع دعس

 رماع نع ىره زلا نع مهلك مه ريغ و ةلبس يبا نب زي زعلا دبعو دعس نبميهاربا انت دم لاق دوا دوبا « اث دح د 3

 ظ

 لافد وادوبا نج انث دج ولي ه :5ب تام نا سو هيلع م مما لص ىلا لوس ر هل يف رب ناكةل و. نب دعس سئابلا

 هي سوس 00 ا نوت يبو 2 ءيىل ذ يلا ن ءااث ردح

 ا هللا وسراي تلقاللاق رطشلاب ىص ؤافلاق وا رطشلاب ق دصتاتلق ال لاق هلكىلا ق دصتافا ةدحاو ىلةنبا ينخرت و

 | «سانلاى ديان وففكتي ةلاعمهع دتنانمريخ ءاينغا كنثر و حدتل كناريغكثلثلا و ثلثلا لاق ىص واهبف

 ا رماع نعى سه زلا نع مهلك اهريغ و ةلسيبلا نب زي زعلا دبع و دعس نب , عمار حياج قرا هوبا ياو

 | * كلها ينىلااهعف رت ةمقللا ىت>اهيلع ترجاالا ةقفن قفنت نا كنا ملسو هيلعهللا لص ينال |اق لاق هبا نع دعس نبا

 | فا لوس راي تلقف ملسو هيلع ا ص «ال وس دلع لخ لفهتم تيفشااديدشاض رهتضرملاف هيبأ نع دعس نبأ

 هب ىنتبت المع لمعتف ى دن فلخت نل كنالاقف ىت رجم نود دف لخا |
 !كلرتسار دو ةيرا تكا الاخ ١ ةجو

 | نكلمهبافعا ىلع مث درثال ون مهت رجم ٍيباعص ال .ضما مهللا نورخا موق كبرضي و موف كب عفتني ىتح فلمت ناا

 ١و أ | لاق دعس نع ىلسلا نمحرلا دبعىلا نع بئاسلانب ءاطعنعمالس انث لاق دوا دوبا ان دحلاق سنوي انث دح
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 وم ١

 96 هنع هللا ىغر صاف وبان دعس ثي داحا#



 6 يمل ايطلا د وا د يبا دئسم نم لوالا ةزجلا < دو

 || تناو لت الو دجاستناو الو عكار تنا ور قتال ينل هركأ ام كل ءركأ و ىسفنل بحا ام كل بحا يف
 دككوذلو ىشلا سيلئال و بهذلاب متتل ال وة الصلا يف تناو ىصحلاب ثبعت الو ناطيشثلا لغم ك رعش صقاعأ

 ىلع لاق لاق يعختلا ديعس نبريمس نع قاحسا يبا نع كيرشانث دح لاف دوا دوبا ان دحاي# هرثايملا | ١م#
 اناف رمعادح الا لإق واهنسرم ملسو هيلع نا ىلع ىلال وسرناف رمخشادحالا هب داف ترهف ادحهيلعايقم تنك دخا اما

 ان دنعاملآق ىلع نع هببا نع ىهيتلا يهاربا نع شمعالا نع ةبعشاتتدحلاقدوا دوباومي ان دح # ع. ءاننس || ٠

 1 !نماواولا كلازيغ قيبام موج ةيددلاب نال هيلع للا ىلص يبنلانع ةفيوصلا ه ذهالاو ا بانك الا ءىش

 ىلاو نهواف رصال و ال دع هنم يا لبقيال نيعمجا سانلا و ةكّن الملاو يلا ةنعل هيلعف 2 دحم ىواواأث دح اهيفا

 كانت دح ا 2 هالدعال واف رص هنم هللا لبقيالنيعمجا سانلا و ةكئالملا و هللا ةنمل هيلعف هيلا وم ن ذاريغب اموق | | ©

 ىل به و لاق ىلع نع ببش يبا نب ن ومي* نع مكمل ا نع جاجحلا نع ةلس نب دام انُث دح لاق دو ا دوبا

 نام الغلا لعف ام ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف اه دحا تعبف نيوخا نيم الغ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 فنحالاىنريخا لاقنسللا نع َدلاضف نباانث دحلاف دوا دوبا 6انث دج 96 هو در لاق اه دجا تعب تلق

 نال وس ردم هيلع اصام اذه بتك اشيرق لاصامل إو هيلع نا لص نا لوسر نا ىلع لاق لاق سبق نبا

 انثدحلاقدو ا دوبا جياث دح 94 ٠ ههللا دبع نب دع بتكو ةاحف كانلتاقام هللا لوسر كلنا انعوا ولاقف

 : ارش رهط قل كقشا ةث اذ ف ين! هلا ىلع نع ىمرضحلا لبلخ نب ىئادبع نع ىبعشلا نع اج الا ابدع

 يبللا كل ذب ربخاف ةيدلا ثلثا لعج و عرف ١ ىذلل دلولا ا نوسك اشتم ءاك رش متنا لاقو مهنيب عرفاف

 كري ىبيانث دخ لاق دوا دؤبا خيانأ دح 94 «.٠ ٠ ذجاوأ تادب ىتبح كعضف ىلا سو هنيلع لا ىلصأ
 , | ١

 لا لعؤم ل دكت هني ] رامات كيضف ىاظنم الم تعيس لاف. قرملا'ةلتج نم ةنيبا. نع لبيك نب ةلتكأ
-_ 

 ملا ١

 مم١

 هللا ىلص لا لوس ر عم ىلصا اناو انيلع يبا علطاف ملس و هيلع ما لص ا لوتمر مع ىلصا ىنتبأر دقل لاقف

 ىتسسا ىنواعت ال ماو قو بلاطوب ١ ىل اقف ىلصن انك تلق ناعنصت انك ام ينب ىا لاق لس و هيلع

 درو ادوب | اش دح 94  ه أجبح سانلا لبق تيلص ىتيأر دقل لاق مث هيب | لوق نم كمعغب هتبأ رف ادبا || م
 مف د ذنم تع دصاال و ث دمر أم لوقياياء تعمس تلاق يم وم ما نع يبغلا :ريخ» نع ةناوعوبا انث دجلاق

 نءهيبانعتباثنب ورم انثدحلاقدوادوبا جيا دج هرب. موييلا ةياراا ملسو هلع لص نال وسرا

 ماقف نسمحلا قت ستساف ناّئان نيسحلا ونسحلاوان دنع تابف سوهبلع هللاىلص ما لوسر انراز لعلاقلاق ةتخاف يبا

 ادب و هعنف برشإل نيسحلاهلوانلف هيقسي مث حدقلا ىف اه رصعب لمحل انل ةب رقىلااسو هيلع نا ىلص ال وسر |

 هللا ىلض هللا لوبم رلاق مث ةرم لوا قستسا هنككل وال لاف كيلاايبحا هناك هللا ل وسراي ةطاف كانف 55

 « دحا وف راكم ف ةمايقلام ويايلع ىنعي دفارلا ذه ولاقهبسجا ون ذه وكلايا وينال و هلع

 مدس شد اسلبببسللا



 «دها 6 ىبلابطلا دءوا د يبا دنسم نم ل والا ءزجلا

 نياراخ نرخ ريصقلاب ال ملس وهيلع هف هلا لص نا لوس ر نآك لاق بلاط يبا نب ل نضرب نب عفان نع :

 اىثكاًوفكت ًاقكت ىشنلا ذا ةب رسملا ليوط ةرمح هبج و ب رش» سي داركلا منت نيمدقلاو نيبعكلا نش ةيبللا و
 |١7 | ىلا نع قاحسا يبا نع سيقانل دح لاق دوا دوبا كانث دح 6 ه هلثم ٠ دعبال و هلبق رأ مل ببص نم طخنب

 نول | لاقدوادوبا6 اث دح 96 ه ةعدخلا هيبن ناسل ىلع ب رملا لج وزع هلا نا لاق لعنع (1١)تا دح يذ

 ٠ ا هيبسسس هميوسمس كلا

 هيلع ف | ىلعل نامثع لاقف رخ ١ لجر و نابا نب نارج هبلع دهش ورجللا ب رش دق ةبقع نب ديلولاب يف أو
 هياط دلج ىتح دعي ىلع و ه دإج يف ذخاف هدانا مال ]عذ رفسقت نامت دنع يلع ىماف

 يغار ذش/او ةنسانلك ومنا هتخفا ىضر رمح دلج ونوعب راوكب وباداج ون عب رألسو هيلع هنلا لصق لوسر دلج

 4 ا ووجب « يل

 ةعاسلاهذه هل تق و ورت ولاب ما سوهيلع نإ لص حين نا لاقف بونملا بوث نيح هنعاللا يضر لع انيلعجرخ

 الد بالا نب ءاطع نع ةلنب داجتنت دحلاقدوا دوبا«اث دحان# رلاننبا اياقاوا حايتلا نبا اي ن دا

 اذكايب ىف لمف ةبانجلا نمهاللاهبصي مل ةرعش كرت نم لسو هيلع نا بص نا لوسر لاق لاقىلع نع نا ذاز نع
 3 انثدح لاق دوا دوبا 43 دحأ 98+ نه نسج رتل ن اكو ىرسش لاقاوا سار كي داع ركل كلف انإ

 ودلع ىلص يبنلا نا يلع نعلثا و ىلا نع ةبابل يبا نب ة دبع نع نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع

 أ | لاق الجر نا يلع نع ثراحلا نع قاحسا ىبا نءرلاس انث دح لاق دوا دوبا*« ان دح ال هاثالثاثالث

 0 .1لافو قا وإر تابت تف ايلقث ةيقزوانةكانن خرجنا 556

 ودصت هاوسرجالا يف متناو نسحا دق ملك اقف راني دب أهنم تف دصتقرإلان د ةرشع ىل تناك رخ .!لاقورينات د
 0 د ب يبا نع ىدوعسملا اث دحلاق دوا دوبا و انث دح 4 ء هلام رشعب مكنم لجر لك

 هلسم هيلع ملا لص كين ةنسو كباتكباقيدصت مبلل لاق وربكو هلبقتسااماحز هيلع ىارف دوسالارجحلاب رماذا ناك

 هب | هيلع ىلا لص هللالوس ر ىضق لاق ع يبس

 نودنوث راوي مالا ىنبننابع ناو هني دواا#ب ىصوي ةبصو دعب نم ن ًورقت متنا هيصولا لبق نب دلاب لءو

 نيم دع لووابلع تديق لاق ةرينح م قاس نا هواوي ةزرا 0 دا تروم

 تكساذاو تبجا تلأسا ذا تنك تفرع ىايا لاقف هسفن نع لئس و مهب ربخاف نيقفانملا ءابسا نعل أس لاقف

 لوقي يهو نب ديز تءمسلاق ةرسيم نب كلملادبع نعةبعشا:أدحلافدوادوبا . انث دح 8# ءهتيدتبا
 . 8م 0 : 5 ءااه 0 1 3 . . ١

 ايف تج رالاّمسبأف ري رح نم ىدعإ اريس ةلحث مس و هياعمللا لصدنلا لوسر يلا ثعب لوقي هنعدلل ىض رايلع تعميم

 مياثدح# ه فانز ا انئاسن نيب ع 0 الب هبجو ىف بضغلا ا

 سس م ١

 ١ اين :
  00ل ا لا ٠غ فو ريام 0 ل ريس 1



 6 ىللابطلا هوا د ىلا دنسم نم لوالا ءزجلا 9“ ا
 انا لاق دانا دوبا اش دحإ# “١ « ىلا ىت هلا ذاق“ ىثأا ينوببهبشت 00000 0 ره الا لس و | و

 ٍْ لئاق نلخ ديل هللا يلع لاق بلاط ىلا نب ىلع ىلع ما وعلا نبريب زاا لتاقن ذ ائسا لاقرز 0 م نع نابيش |

 |. هرييزلا يراوحو ىراوح ىن لكك نا لوقي ٍلسو هيلع م الص ها لوسر تعم“ ينارانلا ةيفص نبا

 ةالصلالسو هيلع هللا لص هللا لوسرل اق لأق ىلع نعرز نع مصاع اس الا كو وبا هيانت لح

 00 نب كلملا دبعنع ةناوعوباانث دحلاقدوا دوبا #انث دحإلب ءهرصعلا : الص طسولا

5 
 ُْض ع

 ناو رف نماسات نا , لوي ماسو هيلع هللا لمت هلا لويس تنم لول [تبنس لاق جرس يبا نع هالك

 ميرموبا لاق ديلا جدخم لجر مهتم العةيمرلا نم مهسلا قرمياك مالسالا نمن وق رمي مهيقارتز واحي ال ن ارقلا

 ل كا عار ملفولاوجر اول مهلئاقي مللاق نا و رهنلاب ىلاهال وم مم جرخ ناك و يا ىث دح

 ءاندجو لاةهرشف دعب لج رءاج مثهيلعردقي الف فلتخت لس رلاتلمجل ج دخلا اوسقلا لاق مهنه غرفالف مهلئاةفمهملا

 ا الملا لكل ر تذكاملاقؤاهتيشتواه نحاف ةيدتلا وكل ذي عطقف نيلجر تحن ضرالا نم 000

 ىف اناامالا كعزاال ينالسلا : ديبعلاق لاق نيريسنب دماتت لاق نمحرلادبع نيديعسا:نث دحلاقدوا دوبا عانت دحإلل || 5

 ميلتق نم هللا ٠ دعو امك أبنالا و رطبت ناالولدلان دش. وادإلا ج دفم و ديلا ن دوم مهيف بل اط يبا نبا هب

 *اندلئاملاة ةمكلابر و ىالاق« ملسو هيلع هللا ٍلص) دم نءهنممستنا لعل تاقف لس وهيلع عا ىلصهيبن ناسا ىلع

 0 تعم لاف بياكن ب مصاع نو ةبعش انث - دوا دوبا هان دح ١ يم
 د لوي اياع

 ١ 0س حالا دز طربا 43# دح# ه اهيأي ىذلا و ىلعسولايفتختا نالسو هيلع هللا لص ا

ليةفهلوس ر وهلا قدص ل ]وعف قاوسأ !اىلا جرخ لعن اك لاق ىنعجلا ةلفغ ن رادلو نع ةيطع 5 رمش نع
 كل وق(١)هل 

 ب ةيصسست مج اج هسا دما

 نمرخانّنل فاوفاثي اح رس و هيلعّشا لص لة اع 0 ل 1

 0 0 دعا لني لوا ْ 1 اا عمقا :ةطختف ءاملا
20777711 

- 

 ا

 وةمايقلا موب مهل ىنارجا مهلتق ن نأ نافممللاةيل وا , مهلتقيلف مبكر دأ ن نم ةبشارل نم دا دلا نم

 يوت عنك لق بحس ىضولا يلا نع نب ليج نغاديز نيفاغلات نعل اق د وادوبا ة« ان دحإلا

 نوق 2 انوئادبم زو .امالز رت هل! ن ورعب 1100 00 دحا ماوقاأ|

١ 

 ةيفك ام هه اوف هوسملافاوعج را ل اقف هوتاف هو دحي لف هوسقتاف ج دخلا وسقللا لاق ف ا وربنا بلاط ىبا

 ىدخك ى دث هلاشح هلا رظلا ىناكنيطلا يف ل هأن دج وفا وعج رفا رارمشكل لا دد

 وبان دحالل  ههنع نا يضر لع كا ذب رسف عوب ريلا بن ذ ىلع ىتلا تاربعش داع طا زل
بع دحيال لاف ٍلسو هيلع ىا ىل ص يبا نع ىلع نع ىعبر نع روصنم نع مالسانت دح لاق د

 ناميالا رمط ام د

 أزد هللا دبع نب ن امع نع ى دوعسمأ انث دح لاق دوا دوبا ا دحإ# « هلكر دقلاب نوي ىتح اا

 ١
 ا ١؟كل وقامهلعل (1)



 دك مس دع فاشس ةطاشح ف

0 . . ! 

 أ كبو تدجس كل مهللا لاق دجا ذاو دعب *ىش نم تئشام المو اعنيلامالمو ضرالا المو تاومتلا الم دحلا

 نسحا هلاك رأت هرصب و هععمم_قشو هروص نسحاف هروص وهقلخ ىذلا ىشجو دجس ت تملما كلو تع 3

 ا ءدقملاتنا ين. هب ملعا تنام وو تر رساام داو تلعااماو تارحا امو م« دفاع ىف رفغامبللا لاق لس اذاو ن 3

 ١ 0 ادت ه ليلل ١ : الص يف اذه دوا دوبالاقرمشب وبا لاق تنال ةالزتنوللا كاوا

 | ماجحل تيطعاف يف م او ٍلسو هيلع ف أ ىلصّفال وسر مهحالاق يلع نع ةليمج يلا ن 6 ىلعالا دبع نع ءاقر وانث دح

 | | ىنارمحلا دشار يبا نءرمسب نب نأ دبع انث دح ديعسنب ثعش ا 2
7 7 | 

 ا . .٠  3 - . 0م هد 5 |

1 ١ 1 5 : 55 2 5 3 - 

١ 

 “7 "ل ول ا

 0 ا را رصنلايف ك دية و دالبلا يف
 | ليئايلازحس لعملسو هيلع هللا ىل ا ب هس ركراوب :ا|ينآ (1)ن ع ليل ريفا نع

 نع دعجلا يب ١ نب مل اس نع نافعنب نائعنع كي 2ث دمج لات د وا د وبا 6 اذ دح لك  «روقلا 20

 | «نولعبال نيذلا كل >لمعاءنا لاق سرفلا لع راجلا ىزننا ملسو هبلع هللا ٍلصىنلل لبق لاق ىلع نع ةمئلع نب ٍِعا

 ألا جراوخلا قار ءا2 لاف ته و نب ديت نع ةريغملا نب ناثع نع كي رشانث دح لاق دوادوبأ جيان دحإ#

 تف“ ذه نش برع نم لواظميكل و ةسسنلا أرب ةبملا قلي كلا رذل رافق تم كلان هنا لا للا
 اّندحلاق دوادوبا ئاث دحإلبي  «حه ىرتفا نمباخ دق وىضقمءاضف و دوهعم دبع هتبحل ىلا ه ديب راشاو ه ذه |

 | ا 10 5
 | نيسان رشا لسو هلع هللا لص هللا ل وسر نا ةفب ذحوا ىلع نع فذح نب ةريفملا نع حلا نع ]ل اما

 ١

 تعمس لاقروعالا 1 ينربخا لاف ةقلان دح لاذ د وا دول 010 ك2 9* قس ل

 ميلمعب لمسنا عيطغسيال و مولا بحي لجرلا مس هيلع هللا لص ىبلل لاق الحر نا ص نعش دح ىارعلا 5

 نب ةيهح تعمس لاق ليعك نب ةلس نع ةبعشات دحلاق دوادوبا وماتت دح# « بحانم عم ءرلا لاق

 دي دع #8 ن د الا و "نبعلا ف ركعسن نا ملسو هيلع هللا صلال وس ران رما لاف ىلع نع تاع للم

 .أ 5 . - فالس مك تنك لردت الع تصي# لوقت هاد ربا تشن لا نب مصاع نع ةسشانلا ليش لاق ذاك
0 

 ركذاودا دسلا هللا لسو قيرطلا كتبا دهى دحلاب هرك ذا و ىدملا هللا لس ىلعاي لاقف تبب يف س وةيلعُملا لض

 دهاحم نع ميلس ىبا نب ثيل نع ة دئاز انث دحلاف دوا دوبا 6 ان دح ال هء مهسلا كدي دست دادسلالا

 د ا 1 9 3 |
 دمحم باوصاازهب ن وباثاما ذها:لففافانممي: زانجان ترمذا رظلان ىلع عماسولجانك لاق ةرب ريم“ نب هللا دبع نه

 ى دوهي وأ بم لجر ةزانج ب ثر .٠ لما لاق 0 نا ى رعش الا ىموموبا اث دح

 ا

 هع هللا لمذا لوسر اا له لاق كب الملا نم 9 ابعم نأ موقن ن ام وع تكفا يخل را

 ليث رسا ىناوا نيك د ىنا نع هلم (1)

 اأه5

 اةهريأ



 ا يبل ايطلا د 1 سل هال ع ا

 ها را 0 0-0 نم حالا تنب نع ايلعل أس ءاركلا نبا تعمس لوقي ينحل

 ىنريخا لاق ةبعش ا دحلاق دوا دوبا#اث دح #9 2 ه ةعاض رلانمىخا تنباهنا لاقف ملسو هيلع لا ىلص|

 سانلا ثا وح يف سلج مث ةبح رلا يف رهظلا ىلع ىلص لوقي ةربس نب لازنلا تعمس لاق ةرسيم نب كلملا دبع

 ماقمت هيلجر و هسأر ىلع مسمو هي ديو هبجو لسفف افك هنم بصف ءام نم ز وكب, ينا مثرصعلا ترضح ىتح

 | سو هيلع هللا ىلص نا لوس تيأر و مايق مو اوب رشي نا نوهركياسان نا لافو متاقوهو ءاملا لضف برشف

 | كل ام نع ةبعش اث دح لاق دوا دوبا ان دح# ه.ث دحي مل نم ءوضو اذه لاقو تطف يذلا لمف |

 أ لنممضم غاثالث ءادي لسغف ءام نءن وكي ينا مث هيلع دعف 1 يتاايلع نا ينا را اريخ دبع نع ةطف رع نبا

 مم م دس
57 

 روتلا يف ه دي عض وواث الث هبعار ذ لسغو ةدحاو دبيان الث هبجو لسغ و دحا و هاب ق 0 الث

 نا هرس نم لاق مث اث الث هيلجر لسغوال قله ل عر جلال ومحل ر نعد ديلى دلت امل جلا

 دوا دوبا ةاث دح د“ « لسو هيلع لا لص ي ينلاروهط اذهف ملسو و هيلع هللا لص ىبلا روبط ىلارظني 1-7

 هنع فا يضر ايلع تعم لاق ل ! نب دوعسم ىفربخا لاقر كلا نم دم نع ةبش اقدح لق

 ةزانجلا ين دمحم تلقف ةبعش ل اقف ان دعتف دعق هانيأر ئانمتف مق سو هيلع هللا لع للا لؤعو أنا ديل ظ

 ! انا ١6

 نإ لاوصاب دخاف رج الجو ملسو هلع ما ىليص منا لوسر عم انج رخ ل اقيلع ن رعب كلا .جيرلا تبعا

 بأ درع دبع نب دعس نعروصنم نع م السان دج لاق دو ادوبا هيا دح « معن ل

 ا لاقف هسأر عفر مث ضرالا يف تكن | دوع سو هيلع نا 5

 لمتلا عدن الفإ ْن ا! لوسر اب موفلا نم لجر لاقف ة دعسو ا ةيتشورانلا نم أه دعم و ةنجل ١ نم اه دعم

 لا ىلص هللا لوسر لاقفامل لمع ة واعشلا لها نمانم ناكن م وأمل لمع ةداعسلا لها نمانم ناك نانباتك ىلع لبقتو

 نماماف أرق ماهل معارسي ةواقشلا لها نه ناك نم وابا ممل رسي ةداعسلا لهال ناك نمر سيم لكف اولمعا رة

 « ىرسعلا هرسسيتسف ىنسحلاب ب ذك و ىتغتسا ولخب نم اما و ىرسيلل هرسينسف ىتسحلاب ى دصو قا وىلععا

 ١6 وش اوووف ال ار يس ويم او 00
 فس اذا سو هيلع تاإص هللا لوسر ناك لاق ىل !ء نع عفاربانب يأ ديبع نع جرمعالا نمحرلا دبع ن |

 تن وىالص نا نيك سنملاوم انا ام وافيتح ضر الا را لاا ايجى وادع دا ها |

 ىلر تناالا هلاال كلملاتنا مهلا« تيل للسما ل وااناو ترما كل ذب و هل كي رشال نيملاعلا ب رش ىتامم وىابحو

 اك ديال الخال نس اليف دهاو تنالا بون فال ئامبج يون يل قف نت د تلط ك دبعاناو ,

 نيلرتلاو كلي دب يف هلك نجلا و كلي دمدنتلا# كتل قناالا اهئ فن ضيالا الا
 5722008 0 , كل مهلا لاق ع كراذاو كبلا بوتا و كرفغنما تبلاعتو تكرابت كبلاو كبانا كللا

 ٍ كاني رمبللا ء دجال ىقا عمسلاقسأ د عفررا ذاوىبصع وى وىخم وىاظع و ىرصب و رانبساكا عشت -طساكل و
0-8 

 لم ديلا



 دي 1١ 9 6 ىسل ايطلا ةءوأ د يب ١ دهم نع ل والا ةربجلا

 الالام تل ارنا قنا نع يفوق اس دبل علام رس ها اداب رخ, لاتف بويلا قر قلل + يقيل
 | رازالا فوفاف ضئاح ىثو هلأ ىما نم لج رلل لجياماما لاقق دعب دحا هنع ىنلأسأم ملسو هيلع هلل لبع

 أ نفرونف نارقلا ة ءارقاماو ءاملا ءدسج و هسأر ىلع ضيفي وأضوتب مث هجرف و هدي لسغيف ةبانجلا نمل سفلااماو

 52 لاادح يمس لاق لوحالا م صاع نعةبعشانل دح لاق دوا دوب ا#اث دحاللا ه هتيرون ءاشا

 تل ينا الول و ره كلا عا و كلبقا يا لاققرابلا لبق دنع ضر باطخلانإ رئي كولا د لاق

 هلأ نعير + ر.ةويج نع كرابملا لي جادعاتُت دحلاقد وا دوبااكانث دشو# اب اع هام كلتقل امو هيلع هالص

 نا لوسر تعمس ل وقي ب اطخلا نب رمش تعم“ لاق يناشرجلا ميت يا ل 5-5

 حورت و اص اجو دفتر بطلا قز رباك يق زرل هلكوت قح لجوزع ىعاولكوتت را لوقي لسو هيلع هللا ىل
 .ةريمه وبات ةلمس وباانث ريغك يبل نأ ىبينع دا دش نب برح انث دح لاق دوا دوبا 6# ا دح 3 29

 نين.ارملاريما اي لاقف ةعبللا نع نوسبتحت ملرمع لاف لج ر ءاج ذا ةعملجا موب بطخي ب اطخلا نب رمعاهبب لاق

 ا لوقي سو هيلع هللا لبمدللا لوس راوعمستإ واضيا *وضولاو لاقف تبقا من تااضوتف ١ا دنلا تعمسناالاوهام |

 50 0 ال رع اوا « لستخيلف ةعجلا ىلا كدحا حاراذإ
 انياب لان عر 1 وس وهيلعألا لص يبلا ركذف ةعججلا موب رمت سطع خ لاق ةحلط يبل نب نا دعمنع دعبلايبا

 ١ نع ىلع باكا و ةريبه نءقاحا وبات دح لاقريهز هعابث دح# ه(1) ةرقن يف رقت اكي د ناك مانملا يف

 ١ هكافدسو , ركسي ىتح ريم لا نم عنصي بارش ةعجلاو ةمجلا نه إس وهيلعما 05 98 لست لاق يلع

 4 / قدىفا لوقياياع تءمس لوقي ةللسم نب ا دبع تعمس لاق رم نب ورمع ينربخال لاق ةبعشات دعّلاق دوا ةوبا|

 7 ىنمف رافارخ اتم ناكن او ينحر اف رضح دق ىلجا ناك نا مهللالوفا كاشانا و ملسو هيلع ا ىلص نا لوسد

 0 لاق هفاع مهللا لاقو ١ هفشا م لل ١لاّف هلع ت دعاف تلق فد < لاق هلجرب ىنبرضف ٍينربصف ءالن: ناك ناوأ |

 1 ١١5 |! نبا نع نيصح يبا نع ةدئازاث دمح لاق دو ادوبا 6 انث دحا ه كل ذ دعب يجو تيكتشااش نع

 35 0 ها ذم الحر تنك لاق يلع نع لف رين ودلمل

 3 |١١5١ نع ةدئ ازاث دح لاق دوا دوبا يي انت دحإل ه هلسغاو اضوتف هليأرا ذا لاق ىذملا نع هلاسفالجر ا

 م لاق ىذملا نع سو هيلع نا:خلض ثنا لاسر تلأس لاق ىلع نع يرازفلا ةصيبق نيزنيصح ن :رع معبب رلأ ن نب

 2 دوا دوبا ج انث دح ٠ للتغاف ءاما ضن تيار اذا راد لنقل انتر طل لا تيرا

 4 نا لوسرل ةما نا لع نع ةليمج يبا نع ضاع نب ىلعال ا دسبع نع اه الكم السو عيك ووب اانث دج لاقا

 لا | فت يئاذاف اياف ملا هلع مق نا ٍلسو هيلغ هللا لم هللا لوس يفرماف ثرن لسو هيلع لا لما
 3 ىلع دو دمل !!وهق ١و اه .لج اف اهأو ام د تفج اذا لاقف هتربخاف ٍلسو هيلعمما لم ىنلا نري نال نال

 - 0 طاصابا تعمس لاق ينقنلان وعوبا ىنريخلا ل اق ةبمشانث دحلاق دوا دوبا كان دحإ# أجا تكلماما

6 

 رة زب هل اضف كرك دهح ٠ نه هلدق ىتلا ثي داحال او رمت دنسم يف ىم ىذلا ليوطلاثب دحلان هوزحاده(١)
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 اذرشت

 ا

 اا

 مس

 1 ع حس سس

ٍ 
 أ

 ا
1 

 نامالا ديج نم م 55 ءاد ديشلال وق ملسوهبلع هللا لص قا لاوساو تجستويل ا. ( ٠ باطخلانب رمع تعمسلوقي ا

 ع ا و هع ضي هك

 | ههال وسرب سانلا هبشا ىلع 0 4 مرام رشف اهو يناه نع انت ع 2مل لال

 / كل ذنم لفساام ملسو هيلع هللاىلص يبنلاب سانلا هبشا نيسحلا ناكو هت رس ىلا هبج و نم ملسو هيلع هلل بص

 ملا ةلهيشا و دوا "وبا لاق: ليا اةدكس لاق واخت لع قبعات ادح علان داكار ديف نا

 كيوُبال ر فغتست تاقننيكر شم اتام دق و هيوبال رفغتسي هتعمتف ىنج ىلا لج ر لص ل وقي ايلع تعمشس لاق ليلخلا |

 ظ تركذف راسو هيلع هللا ٍلصيبتلا ت تيد راو و كيور كف لاك كا ءدقوت|

 ا

 ًاثادع لاق دوا دوب ه«انث دح6 لا | هيبال ميها ربا رافغتسا ناكأم و لج وزع ء هللا لزناف هل كلذ

 | باك راايف هلجر عضوالفاهيكريل ةبا دب ىئاايلع ت دهشلاق ىددسالا ةعبب ر نب ىلع نع قاحسا ىلإ نع مالسا

 تلظ ينا كناحبس لاق مثاث الث ربك 1 هللا لاق و تارض ثالث هلل دجللا لاق اهرهظ ىلع ىوتسا الف هللامسب ل 5
| 
 هبا لات ب كرس نينم وملاريما اب تلقف كح مث تناالا بون ذلا رفغي ال هنا ىل رفغاف ي 7

 ىثاىانم ( لس و كيلع لا ىلص) نال وسر اي تاقف كحض مث تلعفام ثم « لعف ملسو هيلع هللا لص هلل اول واو

 ”25ظ016 نا اهدع نم بجي لجو زع كب ر نا لاق تك

 ىراصنالا دبع 00 ىلا نع ىل ذهلا دب ز,نبريه زانث دحلاق د وا دوبأ انت دحإل ||

 ا
 ا
! 

0 

 اديك تعفو ىتح هس ار مفر و مهتيعا هبلاسانلا عفري ىذلا كل ذفلنقي ىتح لئاقف هللاق دصو و دهلا ىتل

 | واعر دبل ق0 1ذا نامالا دبج نهوملجرو ىلوالا ةجر دلاينا ذبف رمت سارىلعوا ئسار ىلع تناك

 | اخلاص الع + نم ء لحجر و ةزاثلا هج ر دلا كَم ا ذهف هلدقف ب رغ مهس هانا نوجلا نم ملطلا كوش ه دج :

 (١ هدعبأ وْثيد ل ااذه ٠ محاتناطذاغا ن 2 ماقد آل وادرا 0 معدقو 6 0 ىلعل سلو رم ليش خو ٠١

 | اوس فراع دس لاقوواط و 41 29 م ةعبأ رأا ةحر دلايف هنن 6

 يذلا ل ثم ناف ممر 35 06 نا و هال ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقف هب رشي نارلسو هيلع داموا 1

 ا ىح لتاقذو دعأا لف 55 ىلع فرساّلجر و ةقلانلا ةحر دلاينا ذهف لتقف هللاق دصوو نعلا قلاميس رخاو

 | لاسف هعبي نرادي رب وهو هيحاص هعاضا دقو 5 رق هنا لببس يف س رف لع لم هنا باطخلا نب رمع نع هدانع

 للك را ةيوعدقل طم انتادع لاق دواداوبا كاف دنع * .. ٠ ةكيقف دوبل ضاكلا لدك اةنف دف ادؤي

 ىنع ظفحا ثعشا ان لاقذ باطلا نب رمع تفضل اق سيق نب تعشالا نع قمح ر اا ذبَع نع هللا دبع'

 تيسناورث ولعالان م انتال وأهت أرما برص يف لجرلا لاستال سو هبلع هلل !للض هللا لوسر نع نعظفحأت الث

 ليل الها نب نم- ولا دذبغ نع نم نع يرونلا نايفسات دحلاّةدوادوبا *« ان؛ رح هم.(1) ةئااثلا

 « لس و هيلع ا لص ىبنلا ناسل لع رضقريغ مات ْنيتعك ر ةنعجج ١ ة الضو ن امك ر رفسلا ةالصرمعلاق لاق

 باطلا نيرمعاوت ا نيذلارفنلا دحا نع ىل املا ىو ؛مصاع نعي دوعسملا انث دبح لاق دوا دوبا كي ان# دح وا

 ةبانجل اى قرنفل نحو 0 ضئاح يو هتأ رم رمآ نمل 1 راللحيام لا مضت تالت نغ كلانا انصح ع نونه ومار :سااياولاعف'



 يك ١ 96 ىسل ايطلا د و 3 يبا دنسم نم لو الا هرجلا ا“

 لاق ث دحي ديزي نب ةريبهت ومب لاق قاححسا ىلا نع ةبعش اش دج لاق دوا دوبا خيي انث دح 4 مناضل

 كل ىض راالينا ىللاقف اهتسبلف يلااهب ثفبف رب رح ةلح لسو هيلع هللا ىل مم قارلوسرل تي دها لوقيالم تمس
 قاحسنا يلا نع ةبعش اث دح لاق دوا دوبا ك# اث دح ههه ءاسنلانوب ارخ اهنققشف ين ىماف ئسغال ه ركام

 نا تلقف سو هيلع هللا ىلص نأ لئوس ز ثيتا يبا يف ينو لوفيالع ت دبش لوقي بك نب ةيجات تمم لاق
 تالعفف ىنبات تحانيش نث دحتال و «راوف به ذا لاقاكرشم تامنهنا تلق «داوف بهذا لاق ول دق كا

 قرود لكمتلا و رسب و جزإت هيما هيل رجلا دوب اا دح » ٠ لستغا ناىف رماف هليتا مث

 بحاام الرف ىل لاق (1)هتنف د دقو لس و هيلع ل لص بلا ىلا تمجر ام ىعلاف لاق يبعشلا نعيناتسججلا رب رج
 نعمك نب ةيجان نغ قاهتنا يبان ع ءاطع نبب دبر. انث دج لاق دوا دوبا ب ان دح# ه اين دلا هب يل نا

 دوادوياا6 اث دحإ# 22ه تاوعدب ىلاعدق ب هين ربح مح <
 بلاط يبا نب ىلع نع ماشه نب ثراحلا نب نمج لا دبع نب ركب يبا نع ىرازفلا ماشه نع ةلبس نب داما لاق

 كتب وفع نم كت اف امبو كطخ نم كاض رب ذوعا ىنا مهالا هرتو يف لوُقي ناك ملسو هيلع اع نا لص ىبنلا نا

 لاق دوا دوبا « اث دحإلل عه كسفن ىلع تينثا5 تنا كيلع ءانث الو كمعن ىصحاال كنم كب ذوعاو

 نع كل توفع دن ملس وهيلع هلل ىلص يبا لاق لاق هنعوللا يض ر يلعنه ث راحلا نع قاخسا ىلا نع كب رش انثدح
 كب رشانث دح لاق دوا دوبا#انثدح # هم رداهر دنيمبرالك نمروشملا اوله قيقرلا و ليلا ةف دص

 هللا لوس د ىننعبال لاق ىلع نعرثعملا نإ شنح نِع برح نب كامبانث دنح اولاق ذاعم نب ناهلسو ةدئازو

 نايسخلا كاتاا ذا ىل لاقف ءاضقلا نمروغكب يل ملعال نسلا ثيدحانا ويننعبتت تيلق نما ىلا سو هيلع هللا لص
 لجو زع نا نا ىضقي فيك تفرع رخالا لوقلام تعمس اذا كناف رخالا لوقيام عمست ىتح لوالل كحتالف
 نع كيرشانث دجلاف دوا دوبا ه#انث دح 9 ه دمبايضاق تلز اهل ىلع لاق كبلق ىددهي و كناسل تبثيس

 دنع نيتمكر لصي و نأ ذ الا دنعرت وي ن اك ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا ىلع نع ث راحلا ىنا نع احا يل

 تعمس لاق ةرمصض نيوصاعتعمس لاق قاحما يبا نع ةبعشانث دح لاق دوا دوبا © ان دجال... ه ةنافالا
 ا او » ىلا نم للصي سو هيلع هللا لص فا لوسر ناك لوقيايلع

 جلا لحال لوتيو ةاؤلنم ترمالاعبف كالو ةزعض نب صج اع تطمن لاق واسس ويا[

 ياناس هرصعلا لبق تامكر عب راوربلفلا دهب نيتعكر واعبر اربظلا لبق هتالص نمرك ذف ٍلسو
 نسجل ١ دل وال لاق ىلع نع ث دحي ين اه نب ىن اه تغمس لاق ايا يبا نع سيف اث دح لافدوادوبا

 هيا.دت ملموعط# لعزل عربا نتف لاخلا دز اعا دقو ابرج هومس تلق ىلع نبا

 ١ نيآنبلا كي دحلا ف ماك لاطالا ي )0(

 | هلا لس يبا اجل ابرح هانيمس نيسحلا دلو الف نسحلاوه لب لسو هيلع ثا لص نال وسر :لاقابرح ءانبسالف
 / دوادوبا هاش دح#ا ٠ *» ناسح توج كسول لا ىلص هلا لوس لاقاب ر محانلقاو وهتيمسأم لاقف ملسو هيلع

 ا

 لاك
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 +؟|١

1 

1 

 اا
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 * ىلا ايطلا د وا د يبا 0 هالا ه نجلا 4 2

 0 اأىسبا فضلا ب دمحانا ىأ دبعو ٠ يدك 10 يئرهزلا اممسا ممالك ةلس ا

 را موحل ل 6 نع واةعتل أمس اكل ي نع ىعن لس و هيلعهللا ىلص هللا] وسر نا دهشاف ىتفتا ذام رظنا ةعئملا يف ىتفي

 ىلسلا هقادبع ىلا نع ة دبع نب دعس نع ي دسلا نع ة دئا ز انث دح لاق دوادوبا# ان دحإ# ع ةيلهالا || ١١6

 هلال وسرل ةما ناف نصحي مل نم و مهنم نصحا نم ؟كئاق را ىلعد و دحلا اوهثا س اناا ياي لاقف لع باخ لاق

 ناات داجانا نا تبيشفن سافنل اب دبع ثي دح يبه اذاف اهتيت اف اه لجآ نآ ىن سم اف تن َر[ملس و هيلع هللا ىلص

 نب دامع اذ رو ل رك ه تنسحا ل اقف هتربخاف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتاف تو ا ١س

 شير فتن ف مرج دعب ثببلا م دهنأ للا يلع نع ةرعرعنب دلاخ نع بر نب لأمم ن نع معلكتلاممو سيقو ةل ةلسا

 كارل رو دف بابلا اذه نء لخدي نمل وا هعضينا ىلع اوكفتاف هعضب ن نها و رجاشت رجحلا عضوا و دارا الف

 او ذخأي نالك نمرماف هطس و يف همضو ورجحلا ذخاف مضوف بوشب رماف ةبيشىنب باب نم ملسو هيلع هللا للص

 ٠٠ || دوادوبا ان دح ف9 ه رصتخمم همضوف سو هيلمهْللا ىلصْلا لوسر ء ذخا و هوعفريف بوثلا نم ةفئاطب |
 نب لع دح ينانكلا رق“لا نبانع ب رحنب كامسنم مهلك ةناوعوبا و عيب رلا نب سيق و ةلس نب دامحانت دح لاذ
 '000 0 سال هذا دسالا (1) ةيبز موف ردح نييلا ىلا ملس و هيلعهقا لص هقل ل وسر ىننعبام لاف بلاط يبا

 مهح رع ةعبرا او راص ىتحرخ الاب لجرأا قلمتو لجرب لجرلا قلعتو لجر اهيف عقوف دس الا اهيف عفوو
 ىتام نلتفت ١ تلقف مهبتاف لاق لانق مهني ت وكي نا اكق حالتلا موقلا لو اوكله ىتح اهيف دس الا |
 مللا ل وسرىلا متمفز متيبا اضاو ا تا عال هاب كا را راو تنانير جا قفازلجالا

 فصن كك أثلل لمج و ةيدلا كلث ىف اذ لمجو ةيدلا مير لو الل لمهن ءاضقلاب قحاوبف سو هبلع هللا لع
 معضعب ىف رو مهضعب طغتف ةعبرر الا لئابقلا ىلع ةييزلارفح نم ىلع تايدلا لعجو ةيدلا عبارال لمجو ةيدلا
 ىضق دف الع ناف لئاق اقف مكتيب ىضفا انا لاقفةصقلا هيلع اوصقف سو هيلع هلا ىلص هال وسر ىلع اومدف من

 دامس ذه لاق هلع ىضق اكءاضفلا سو هبلع هللا لص هللا لوس ر لاف هنعهفا ىضر يلع يضف اجب هوربخاف انني

 نلاةمعأت دع لاق دوا دوباهاخ دح ه يع ءاضن سو هيلع هللا ىلص هلال وسر ىضماف سيفلافو

 رتوا لبللا لكن م لوقي بلاط يبا نب ىلع تعبس لوقي ىلول لا ةرمسض نب مصا تعم لاق ف اجسابيبا
 *« انثدحز# هارت قك9/رو قنات مرح وا هطتساوااوأ وأ" هرم لئلو هيلغالا لص لا ل وتسمار
 ابا و ل تال اهل اهب يأ قع ةطتشاف دنع لافطو اكوا
 «اثدع » « دا دقملا الا سرافانيف ناك امو بو هيلع الم يبنلاالا مئان الا دحاانيفام ور دب ةليلانيتا دقل
 ىنأا لعر اع ن ذائس ا لوقي ىف اه نب ىف اه تمس لاق ىاعتس | يبا نع ةبعش انث دع ديعع

 قاعشا يبا نع ةبعشات دحلافدوا دوبا هي اث دح ولي 0: هلاون ذثا بيطل ١ بيطلا لاقف مو هيلع هنا لص

 نمرخ اوال ارشملا يف ف هله ا ظظقوي ناك لسو 1 ن١ لص هللا لوسر نا ىل !ع نع ثادحي ةريبه ت همسلاقا

 راما ميم 11 مادا لفودم هل ذهأ ةراجع ةيبرأا (1)

 و تشل سل



|| 

 عا

١ 

 ا

 ا

 ا

 باخد 1111 ا «(بنجالو روم ةيفاعي اللا

 اس و هيلع هسا ىلض يبنلا نا ىلع نع بسلا نم رلا دبع يلا نع ةاديبع كر ب ةيهش ؛اثدح لاقدو !دوبلل

 . أ
 أ تعمس لاق كر دم ني ىلع نع ةبعشاتدح لافدو دوبا 4 انددح * ف ورعملا يف ةعاطلا اما لج وزع | اق . يشكو لاقل 5 َ ذ ةعاطملا ان 4

 يك د6 ىسلابطلا د وأ د. يبا دنسم نم لوالا ءوجلا #*

 نب يلع ىلع تلخ دلو ةلم ني. ا دبع عم ةرم نبورمم يلربخا ةبعشانث دح لاق دوا دوبا انث دحإل

 تي د نءاجلامف ناولع كنا لاق و اهج و اهعشعبف بسمح ١ دسا ىنب نم لجر و انم لجر ن.الج ر وانا ٍبلاطءيبأ |

 كك ل وصار ناك لاقف كلذ انركلآ !ةارفبنارقلا ارقب لمج مثاهب حمف ءامنم ةنفج ذخاف جرخ مث جرخملا لخ د
 | .ارقلا ارقي ونعم لك ايف جرت تاقجاحلا يىقيف 2و1 لخ دير مل هيلع ل ىل لس

 0 اق هاربا نب دعس نع ةبعشانل دح لاق د وا دوبا زج ان دح د4 ا ةبانخلا س 1 را ل ا |

 دعسلالا دحاله ب وباملسوهيلع ملا ىلص ىلا ل وسر عمجام لوقي هنع داى ض رايلع تعمسلاق ادشْنب هللا دبع" تميم

 ا ا م ىماو يبا كا دف دعس مرا دحا موي هللاق هناف

 ا ا م 3 0 ا ا 20000 5 .
 ظ مك اراناوذ ارقلا اَرقاناملس و هيلع هنا لص هللاول وسر ىناهن مللاق لعنع هييبانعب نينج نب هها دبع نب مها ربا نع
 ' تعمس لاق شمعالا نع ةبعش انث دح لاق دوادوبا خي انث دج 96 ه.ّبه زاب متختانا و رّمصعملا سبلا/نا و
 َى ذل )نع ملسو هيلع للام فال وسر لسا نا تييحتسالاق لع نع ةيفنحلانب دمم نع ْث دمي ىروشلار ذنم
 ىلاق ةبعش انث دح لاق دؤا دوبا 6# انث دح 96 .ه هوضولا هيفلاقف.هلاسف الجر تراف ةملاف لجا نم

 01 لص هلال وسر نع مكت  دحا ذا لوقيايلع تعمم لوقي يبا تعمس لاق ةفيحج يبا نبا نع نزع ينربخا

 يأ مت دحاذاورقي لام اسو هيلع هلا لص ال وهز نع لرتاناوم لا طا ملاسايولا يحس لا
 اساس عنو ا ا و دوال ه ةعدخ برحلا ناف

 نمؤيال لاق ملسو هبلع هللا ىلص هلال وسر نأ لع نع لج نع|ىبب د نع ءاقر و لاق و يلع نع ةبعش لاق

 أ ثعبلاب نم ريو توملاب نم ويب و قملاب ىتثعب ها لوسر يناو هقلاالا هل اال نا دهشب عبراب نم وِ ىتح داسبع
 | مارح نب ىببر تعم لاق روصنمينربخالاق ةبهش انث دح لاق دوا دوبا « ان دح ل“ مر دقلاب نم وب و*

0-8 

 | هرانلا حي يلع ب ذكين ٠ هنافيلع | ب ذكك ال ماس و هيلعمللا ىلص هللا لوسر لاق لوةيوهو بطنتا باع تعم م لزق |

 تعقل ل - لاله تغمس لاق روصنم نع ةبعش انث دحلاق دا دوبا دي انث دح 9

 |جاقدح# ةعفن رس سلا واولصت ناالا رصملا.دغب .اولصنال لاق ٍلسو هيلع نا ىلص يبنلا نا ىلإ لع و

 فرا مؤق مهف اهوميتفب نا مث م اوءاران محل ججاف هوعيطي نا مث ما ءالجي ديلج ملف ق0

 ماب دلع ذف.لسو هيلع نا لص شال وس رىللع اوم دق متاوب اوراتلانم ياا مزال اولمفل
 آس

 هللا ةنصعم:ىف رش شل ةعاطال ةمايقلا موي ىل ١اهيف اولاز,,لاهومل> دول

 ظ

 فضا يو ديتجب ما د طن نع ىحت ن رب هللا دبع نع تادح ري رمح نإ ورع * ني ةعرزابا.

 مسسل ل

1 

 وم



 6 وسأ ايطلا دوا , يادتو ىو كلانالا "اول 1 دو

 #0 0“ ل حا
 ُإ

 اى هي شل أع هت 20710 ١ 2 ىلا ءاج الف اهتريخ افاينعا ىضر ةشئاع تقلو هدمت 5 ”رةنطناف |

 | |لسو هيلع فا لص ا لوسر لاق ماو نبه ف اجاطذخا دقو: رس هيلع ال لص ى 17 همأا ةمطاف |

 اا كاع ارت ريخ مكلع ١الإ لاقف ىر دص يد سا ل دس اك عب 09

١ 

 ا

 ا
 || ٠ضاجعكا طا نماكاريخ وهف نيث الث و اثالث ها دمحت و نوثالث و اثالث ا|مييسن و نيثالث وامب را اربكت نا

 ,ملسو هيلع هلل ىلع ينلا نع ىلع نعر ازإلا نه ىبحي ب نع كلا ن نع ةبعش اشث دح لاق دوا دوبل جم اث دح و |(« 5

 نشات رخو لعمر 6 ة الصنع انولغش لاقف ق دنحلا أ ضارف نه ةضرف ىل اع بازحالا موي ناك ذاأ

 نايطاو نع محلا نع ةبعش ان دح لاق دوا دوبا اي انث دح 9 هااران مهتوطب و مروبق مل ل (هه)

 ا مت و ةكم نيابلعو نائع تدهش لاق يملا نب ناو ىع نع
 ا هلعفت تن ١و ؟ىش نع سانلا ىجن ١+ ينا رث نائع لاقف اعم ةمح و ةرمعب كيبل لاقف اعيمج اهب لها ىف ع كلذ ىأر

 22 ه سانلا نم دحا لوغلأ ملسو هيلع أ للص هللا لوسو ةنس عدال ت 20 (45)

 هلونكي ةف وكلا لهاو ع دوملاوب ١ تسل[ لقل هتاونكي و ةرظإلا الها ت لجر نع ءاكلناإ عا هلهتس أنت ليه لاق

 ل ١ كيلا ةَرانَجيف ملسو هبلع هللا لص ثا وسر ناك لاق بلاط ىلا نب ىلع نع لي ذه نم ناكو دمت يباب
١ 

 لاقف موقلا ند لجر م اقف هاوس الااربق الو |ينطل الا ةروص الاو/هءرس كال 0

1 

 ْ ا
 1 3 ىلع نع ىحي نب هللا دبع نع رباج نع ةناوع نبأ نع دوا دوبا كانت دح 3“ ه لمعلا ف نوقوسلا | 1
| 
 ا

 هلال وسر اي كليتا ام لاقف مج رف ىلع قلطن اف جرف ةنب دملا لها باه هناكف لج رلا قلطنافانااهْا لوسر اي

 || ملسو هيلع نا ىلص يبنلا لاقف اهتنطل الا ةروص ال واهلي وس الا اربق الو هت رسك نانا

 كفرا نافر رح رجاتالا | رحاتال والاتغمال و اناتف نكتال لعل لاقو ا دي دش الوق هيف لاقف اهنم 'ىش ةمنصل داع : 0

 ا 3

| : 
 | نعبي.ملا رفا انك لف لاك ملا كاد آلا هابضعب ىتإ ناإ سو هيلع ْمأ لص نا لوسر ىبنا |

 ئ
 مساس سم ل حسم مس م ب مس سس

 00 و ا نون 0 (ةريذ

 | نا تاف بهذا ل ل كم اي يسم

 !اثدح لاقدو ا دوبا 6# انث د * دعب نيت !نيب ءاضقينابعا|ف لاق كبلق ى دهي و كنأ- ا ت بخس لج ورع 57
| | 
 | لوقي بلع تمس لاق ىلا نيحرلا دس يلا نع ثدحي يرتجلا با عمست ىم نيو رمش ينربخا لاق ةبعشأ
 ءادهاو هانها ا بو« لعملا لص للا لوسرب اونظف ابدأ اساو هيلع نا لم الوس رنع كتن دحاذا |

تْخا لاق ةبعش انث دح لاق دوا دوبا 6# انأ دحإ## م هأقتاو /1
 1 ه6 دبعس تعمس لاق ةرم نيو رمع ىنرَ

 1 | ٠

 أهلا لوس رهلعفرءاىلا ديرئأم يلع لاقف ةعتملا نع ىهنل تامثع ناك و نافصب | ,ىنعهللا ىضر نامع و يلع عملاق

 | «اعيجاب لها كا ذ يار ال“ ى هتافات عيبط) 6 كات ا نامع ل أمف هنع ىبدوسو ليلا 1

 ةسمسس-سلسسلا ا

 انت دح 0



 ه0 د6 يبل ابعلا ذوا د يب ادنسم نم لوالا هرجلا 9
 0 تدل ان برا « اراطق ربصلا |هيف رطقهينيعىتشا اذا م مرح لاقإسو هيلع لم يبلا

 ةي راج ليها ىنج وز لاق حابر نمي بوقعي ىلا نب هللا دبع نب دم نع نومي“ نب ى دهمو مزاح نبري رج
 | دوسا رخ امالغ ىل ت دف وفاهبلع تعق وهم هللا دبع هتيمعف ىلثم دوشا امالغىل ت دلوف !هيلع تعقوف ةيءور مل ظ

 ىنعي هناسلباهنطا رف + سنحجياهل لاقي ىم و ر ىله ال لاق هتبسح لاق ىم و رانل مالغاهل نبط مث هللا ديبع هليمسف ىلم
 اذهان هللا وال تلاقف ١ ذهاماهلتلقف تاغزولانم ةغزو هناكرهاام الغ  ت دوف تلمغلاهيلع عقوف ةيمورلاب

 ءاضقب ابيب ىضقا نانانضرلا تاْثعلاقف اعيجاف رتعاف نائع ىلا اصتماف تق دص ىلاق + سنحي نها ذه كنم

 كنبا وه رجحلا هاهال و شارفلا دلولا نا ىضق لس و هيلع هلل لص هللا لوس ر نا ٍلسو هيلع هللا ىلم هللال وسر
 * ضييبا ضيبا | ذه و ني دوسا ني ذه اعنبي هيت ا تنكف كاذوه ل اق هلا ت احب تلقف كثريو هلرآ
 نب ناّمع لاق لاق نافع نب نامع ىلوم حلاص ىلا نع نوف ىبانع كرابملانياانث دج لاق دوا دوبأ 26 ان دح 4

 ءويكمتتكا تنكس و هيلع غا لص غلا لوسر نم هتعمم اني دح ؟ذدحتيفا سبا اهيا اي فيلا دهم ىف نافع
 موي فلاك هلل سيف دهاملاموب ل وقيسو هيلع لص هنا لوبمر تعمم مك ةعيت هيب ناىلا دب دقاكيانبف
 هب هسفنل مكنم ٠ يما لكرظنيلف ءاوسايف
 :6راسو يلع للا ىلص يبلا نع هنع ىلاعت هللاىضر فانم دبعنب اه نب بلطملا دبعنب بلاط يبا نب يلعشيي داما ا

 (مد)أ| سيل نثولا لاق يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحصتا ىلا نم ليال ربا انث دح لاق دوا دوبا انث دح سنوي ؛كانث دحوأ
 هنا رقلا لها ايا رل وافرتولا بحيرت و ىلاعت هللا نا علسوهيلع هللا ىلبص هللا وسر نع ةنسج ةنس هنلكل و متحب
 | لمع نع ىلسلا نزلا دبع ىلا نع ة ديبع نب دعس نع شمع.الا نع ةبعش انث دح ل أق دوا دوبا ة6انث دح ا«

 ةلس ني دامحانث دح لاق دوادوبا#انثدجؤو 2 هبفو روملا فةعاطلااالاقملسو هيلع نا لص يبنلانا هنع هللاضر |

 ملقلا عفر لاق ملسو هيلح هلا لص هللا لوس تعمم لاق ىلع نع ىنهلا نايبلظ ىل جا نع ىث اسلا نب ءاطع نع

 » ظقبتسي ىتح متلبلا نعو لقعي وا غابي ىتج يببعلا نعو اربيل ىتج نونجلا لاق والتبملا نع ةثالث نع

 ايلع انلأس ل اق ةفيحبج ينا نع ىبعشلا نع ف رطم نع م اطع نب ديزي انث دج لاق دو ا دوب ا 6 انث دج
 ةومللا ًاربدو ةبخلا قلف ىذلاو ال لاق لج وزع للا ب اتك يف ام الا ؛ىش ىجولا نم ؟ دنع له هنع هلا ىضز

 لاق اهيفامو تلق لاق ةفيوتصلا ٠ ذه يف ام وا لج وزرع ملا بانكيف لجرلا لج وزع ل هيلجعي |هفالا هلعا ام
 |:داقوتملاا” نه ةيشاخ دن لاةنوانموبا واق جي با

 ادع لس كل اف نيفحلا :ىلع مسبملا ن رع ةبثل انع' تلأس لاق ىف ذ اه نب ميرش ن ع ب ٍدحي ةرمس نب مايا

 اهقلو نيا ماا الث فال لاقت هفأنإ راسو هيله لا ل ًءالرسر مري ناك هناف هع هللا ىيخد

 انث لاف قبل يلا نبا تعمب لاق مكجلا انزبها لاق ةبمش ا دج لات د وا دوبا هج انت دج 9 هدليلو موي
ْ 
 || ملسو دم هلع ا لص ىبلا تنآف اه دب يف. نب 3 را رثا + ىقلت اب تكتشاا, عا فا ى رغزأ ةمطإاف نا بنل ين قب يلع

 لبنج نب دما مامالا دنس سنحوي +

5 

1 
 . (مال) 5-1

 (مو)

0) 

 (ة1)

 (ة؟)||

 (ة*)

0 
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 < يملا دوا د يلا دنسم نم لولا هزجلا 0
ا الييضفاب نعةورعنب اك و ساشا

 وهورصعلاةالصل ءوضولاب ااا ناّمع نا فانا نب 
 إ

 ظ5 محلا ل ايف دجا هوك دحي ينظام ثي دحب < دحا نا تي ا!نودنيز ا اهاختت لباقة يعل '

 / نملاقف وضولاب دعاقلاب وهو سو هيلع ذا ىلص هللالوسر يت لهو د را ل

 |ةنقسيكو , ملام ىرخالا "ايما نش هتيلم سيزر ورعب اهعوكر مئاف ىلص مث ءهوضاو ع ساأخوأ

 نوع نعل دهب نب مصإع نع ةيلس نب داجابُث دج لاق دوادوبا هل انث ده 2 ه ةريبك ب كرب ملام ىن |

 دعا ابوه و ْءوِضولاب لبو هيلع هلا ىلص هللا ل وسر يت. لاف نافع نب نامع نع ِنابا نب نا رمح نع ةىلط ن 1

 اهعركر عاف ةعاجيف لاق هبسجادامحلاقتاوملاملا ىلص مث هوم ولا نسسحاف ًاضوتا ذا لبملا نا لاقف ريهملا ة الصل

 نِراني د نب ورمع نع ةبعش انث دح لاق دوادوبا هاب دحؤ# © ةلم لقي ملام انام هلا هغاه دوجس وأ

 ا « ةنجلا لخ دفاعاتبم واعئاب وابضلةءوايضاق الهس ناك الجر نالاق ٍلس و هيلع هللا لم ىبنلانا نامع نعلجرأ

 لوقتب ناثع تعمس ىل ا نامثع نب نابا نع هيبا نع دانزلا ىلا نب نمحرلا دبعانت دح لاق دوادوبا خانت دجإ#

 | يذلا هلل عسب ةليل لك ءاسمو ١ موي لك حابصم يف وي ديع نمامولوقي لسو هيلع هللا لص هلا لوس تعمس

 نم مير هباصا ناك و نابا لاق“ ىث ه رضي مالا ييلبلا عيمسلا وهو «؛سلا ين الو ضرالا يف ؟يش هسا جم ريغبال ا

 ْ ذوي هِلقا مل نكلو كنت دح كثي دحلان ا لاّقف نامع نب نايا هل نطْقق هب ام يأ رف لجر هيلع لخ دف افلا

 ا ا وتسلق ونواب نيزج رأا دبع انث دح لاق دوا دوبا هتانثب دحإ# حم شار دق ىفنل |

 | 11 الاقل هلع وعيا هللا لبص هللا لو سر نع ث دما نا ىنمنوي ام ههاو لوقي نافع نب ناثع تعمس لاق

 | خاث دح #2 ٠ هرانلا نم ه ٍدمقم أويتيلف لقا ملام ىلع لاق نملوقي ةتعبس ىفا دهشا نكلو هني دل ماعوا ||

 يدق دا أضر لد نياوغ نع لئاؤ ىلإ نع ةبابل يلا نب ة دبع نعتباث نب نم رلا دبع انث دحلاق دوا دوبا ظ

 | ةِل اوعوبا انُث دحلاق د و ا دوب ١ انت د 9“ * ملسو هبيلع هللا ىلص هللا لوسر أضوت ١ ذكعلاقو ْ

 5 | وي ن اع تعيسم لاق سيق نب فنج الا نع ناو اج نب و رمع نع نمحرا دبع نب نيم نعأ|

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نا نوملعت له هللاب ؟ دشن ا ةيلط قباريي لاو ىإتبحَو صاقو ىلا( كثب دهسا

 اولاق ال اتعالو اماطخ ترو دقفي ام تم مهت زعجل هل نبا مغ ةرسيملا شيج زيهج ىرملاق أ

 نانربع ىث دخ لاق نسما ىنث ٍدح لاق بْئابلا نب بِي رح انث دح لاق دوا دوبا م انث دمج + من ممللا ظ

 بذعلا ءاملاو ماعطلا | ذه (١!يفلج وس "ىثشلك لاق لس مو هيلعدللا كصانل ل وسر نإ هثةدح نانغزاانابان نبا

ْ 

| 

 الت يزن نب دحاولا دبع اثدح لاق دوا دوبا يانث دح وه ه لبضفهيف مد !نبالىب /لضف هلظي تيبو |

 هباعمللا لصدللا ل وسر ترا هتعمل غر نافع ن نب ٍن اّمع ىياالوم ىث دح لاق ن امع ىلوم دشار نبوللا دبع

 هةجلالخد ١دجا واهنم قلخم هللا ىلا نيم ةاقاح نسا متم و قاخ هنا و قاخ لج وزع هللا نا لاق ملس

 ان ةلخب نيدناا وعرسم متعلق ىرمس يعزل ء ةنيبع نإ نايفسانت د لاق د وا دوبا * دس
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 دع 1 ع ا لا اراد ىادعللو قالا زال ولو« ْ] : لد
 - ل

 ءاثرح لك أ ةنايقلا موي نينمالا ,منيأ هتعب نامار كلتش يف تأمن مواد اولا هادا كدك قاواسبت

 اع تاخدف ةئب دملا تءادق لوقي ةما دقن ةي روج اتعمتلاق'ةارخوتا,ىفربخا لاق ةبعشاتت دح لاق دوا داؤبا

 دوا دوبا 6 انث دح 9 ه سو هيلع ىفا لص كين ةمذ مهناف ةمذلا لهاب كيصوا ل اقف نعط نيح رمع

 ذخان نارمع لاق لاق ىم وم ىلأ ن نع ْث دمي باهش نب قراط تعمس لاق مس“ 50 5 نع ةبعش انل دح لاق

 .٠ 1-0 م 01 5 5 . ٠ داش 1! 0
 ما لوش رب نااف.ملسو هيلع هللا لكم هل ؤَسؤو ةبنسب ذيحانا نرلرو مال اب نر! لجن ووزع هللا ناف كلب انتا: تانكي

 قاط هنارمع نبا نع فات نعٍبب ذ يبا نبااثثدحلاق دوأ دوبا #انث دح 9 2 ه هلع ىدملا غلب ىتح لي م
 ياش دعا .١> ى:ةاذحاو ايامقح هل كل ذزكاذف ملساوإ هلع ثلا ل ىتلا رسح ىف اق: نقئاخ ىو نإ

 نكتعا نار ذن ىلع ناك هنا ال وس راي لاق رمعنا رمعنبانعرانيدنب و رع ن علب دب نباانث دحلاق دوا دوبا

 . هل الات دحلاف دوار اك دموللا اجب فلكل ا نا لص ال وسر لاقف ةيلهاجلا يف ةلبل
 | ام

١ 

 للا لرؤص انا: سافلاابنااي لوقيوه هو بيطخي باطخلا مي هع سياسسلاوا واو لعملا* نيو ايش نع تتحول , كل

 اربظ لح لجرلا دجسبلف ماحزلا دتشاا ذاف راصنالا و ن ورجابملا و هعم ن نحن و دجحملا ا ذه ىنب ملس و هيلع ف لص

 رمل ةحفلط ترك د لاق سابع نبا نع ىلذحلا علم وباانثىل ذلا ركب وباانث دحلاف دوادوبا ؛انث دح 96 هه هبخا

 .ميراديمفلل ص لا لوسر 0

 نب ةماما يبا نع ىراصن الا دعس نب ىحم نع ديزنب دامحات دحلاق دوا دوباانث دح لاق سنوي 6 انث دح

 اي نق الك هس لقتال ةيددا ل خ هنانك وروصوه ورا دلا يف نافع ننب' ناو عم انكي لاف بيكي عي إف
 1 ١ ٠١ -0 500 2 ١

 ١ 3 5 نإ ظل ول 5 َ ءءء 0
 | أل هرم دقو ىنولتةب مي ولاقزي: .ماريمااي هليأ مكيف كيانات مويلا 26 مح مهن كلذ نقيتساملو ان

 هناص>ا دعب ىلزوأ ةمالتسا دعب رفكأ لج ثالث ىددحاب الا لسم ١ ىما مد لال لوفي لس و هيلعهطا لص

 هنا نإ دعه دتنرال ذل ب هيت الا بلطي لفلالا الو ةيلهاجلا يف تين زامشاوف سفن رغب اسفت'لتق وا

 ىنرمحا لاف هه أ م لاق دوأ دوب 6*١ انل 5 د 3 ىلتف ءالايه دل ءاللعف اقنع تفحم لح 0 0
 رز

 : 5 7 02 الإ / 0 : - ١ .] 3 4 خا

 | هها ىصر نامع نب ناهثع نعى رااادبع ىلا لأ دببع نب دعس ته“ لاق ىم رضخا دل رم نب ةيفلع

 ١ ل 3 َن : ةىرم ةزخ 7
 هلع و هيلع ىا ص يلا ن *:رع ةنع هلأ ىكر سم دبع نب ةمأ ع نب صاعلا يبا نب فقع نب ندع أ داحا 23 ظ

 رهلا عت ف أ|و لسمو هيلع نأ ىل ام ا قا ر نا هنع ىن دمق١ كا ذف نمح رلادبعوبا لاق » هلعو |

١ 

 | . نرخ نايا نعله و نيرعيبن ن عفان ن ' دى عبدو لاف دواد وبا خي ان دح »و كين ه كب 39 | رع نا“ ب " ان 5-3 |[ لح ![ 2 ىأ 7 ا

 | لاق دواد وبا عانت لمح )< ه نافغعالو 0 ىلا د هال 201 هبطت أ للص ها لوسر نا هبا ٠ نع ناُمع

 ظ ا وصر نا نانع نب ناعم نع هد ربأبا 2-5 للك نانا ب ناار عون كح لافد كنس نتاروم اج نع ةعشانل 0

 أ 0 0-
 | 3 1 01001 5 ١

 1 ١ كانتا وأد ىلا 4 اح لح هنيدبأمل تاراغث ةوليضلاف ملا هرج 5 وض ولا ن٠ لاف ! 0 و:هبلغولا ص

 ا

)071( 
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 اليل دارا نادي وع لوالا ءزجلا 6

 ,نع ةبمشاث دح لاقدوا دوي 4613 دح 9“ ء سالفالاب وجا ذياب ثم البا كاسم اسما كسلا ظ

 أ ه مكب رغك هناف مكئاب | نعاوبغ دلل اره كره انك ال ايل اقلك ا بسم ا [|

 الا ل ا ا ل ب
 ما لوسر تيأر لاقف سانلا ىلع متف ام ركدف بطخي باطخلا ||

 عوجلا نم (1)«موي ىوتلي ملسو هيلع نا لص

 | يلا نع روصنم و شالا نع ةبعش انث دحلاق دوا دوبا 6# ان دح « هنطب هب العام لق دلا نم دحيأمو 1

 كل ذرك ذفاعيمج ةرمتلا و جحلاب لها هن ا دبعم نب يبصلا نع لئاو
 هيلع للا ىلع كيين ةنسل تي ده لاقف رمل

 ا دبعم نب يبلا نا ىلا و ىلا نع مكحلايفربخا لق ةبعشادح لق دوا دوب ءاثدح# هلسو

 ل هل ليفف دهاحي نا دا رافاؤا لببس يف داب+لا هل ليقف لضفا لاعالا ىلايلاقق /(ساقاياز اااه تاينا رض

 !| نإيس ية يروس رفاع_ مجاب لها طئاوحلاب ناك اذا ىتح قاطناف دهاج مثرمعا و مح هل ليففال لاقف

 '0 اكانقتل تر اه قاقفاملاوقب ءارهحا قرع ىلا قل طئاقتةتقان ثا ىدخاب ٌهامؤا لت نم تاو ًالاغف ةجدن الخل
 ت الثرع لاق لاق ة يم عمس ة سمنب ورمع نعةبعشان دحلاق دوا دوبا و انث دح ذه + لس و هيلع فاىلص

 اتلاف اب رلاوةلالكتا وةفالخلا معن ارهحىلن وكينا ند يلاسحا ااهنع واع هنأ ىل لك الاهم نان م نوي 1

 أ لاقدو ادوبا ا جات دح ف «دلاولا يف نوكشن منا لاق دلاولا و دل ولأ نو داءو هةلالكلا ىف كشين : ود

| 
 ا

 ا

 ا
 هبتكا نا تيب تشاف ينبجعاذ لج ر نماثي دح تعم“ لاق ىرتحماابا تمس لاق هوزم قبول ىنربخ ا لاق ةبعشأتنل دح! ١

 | دنعو لاق ن اصتخياهو منعم يضر رهع ىلع ىل 00 ابعلا لخد لاقل اقا رب زماب ودكم هب يف اتاف ىل هبتك 5

| 
2 

 الوب وااولعت موا ىلا اياك دنا رءع ملل لاقف مهنعدللا ىضر ف وع 5 نمجرأا دع ودذهس ورب زنا واةيلطا مع

: 1 | 3 
 0 ذيل ماك وا هلها همعطا|مالا ه 4و د هنلعُيا لْضَي ندا لاغم كنا ١لاق ظ ه هلع لص فأ لاوسر

 2 4 أن دح ع هلهاب ىقدصتي و هلهإ ل سيو قتماامو اع جب اءوبم ديكس ولاقق

 1 6-0 55 5 تر 590 . 7 5 3 ١"

 "0 بن رام < ني دقفاونمارمع لاق لاق يبن رلا دبع ىلا ن ءنيصح ىلانع ةيعشانت دحلاق دوا دوبا
| 

 مم باطج | نب رع تادبش ل وه وعن نوم“ نو ريع تهمس ل |أق قاوحإ اىبلان ,ءةفتات دحلو ذوادو ونا < اث دحوم

 , قالوسر ناودي قر ,شا نول وةيو 0 لاا ١ ماطت ىحنوغيفنالاو ناك نو ويلا لج غتر ميلا للم د دعب 1

 نب ديعسانل دحلاق دوا دوب | < اث دح © ٠> سمشلا عولط لبق رمح ضافاف مينل اخ الشو هيلعاشا, كت

 اءآسنلا قا دص اولافتال لاقف باطخلا ا طخ ل اقيبرل سلا ءا وعلا | يبا نع ني ريس ن4 لم عرش لل دلع :

 0 5 5 ١ 0 27 . م1 خخ 0 117 اهي 6 تا ١ 3غ

 ادع جوز ام لسو هيلع نأ ىلص دم اهب م الوا ن كفا دنع ىوقت واين دلا يف ةمركم تن اكول اهناف ١
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 حارجلاوبا نوميم نبرا ون انل دح لاق د وا دوبا « انث دح ا“ ٠ «(ةبرقلا قرع لافوا اب رقاا ىلع لرقيفاط |

 !!لاغو هاد يفق ارإ ذا نم لوقي لس و هيأع هلا لور تعم“ لاق ردع نعره عل ١ نم ىلجر ىث ذح لاق يدبعل
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 دي ا ىسل ايطلا د و ا د يبا دئسم نم لو الا * زجلا ع

 ١ ني ذلارفنلادحا ع نع لجملا و رع نب مصاع ن نع ىدوعسملا 122110111111 ركل

 ضئ اح تاو هتارما نم سو 3 نع كلاسنانمج ن قيشروملا ره ممأأي ١ ولاقف باطخلا .٠ نب ربعال وت 1

 تلاسام ىفو أس دقل تا ةرعسا داق دمي لافي شو دل افا الوعود كودو ات رطوفت معلا
/ 

| 
 ا

 ا

 َقوفافإ ضئابت ىهو هتأ رم م ماا اج دا لص قا لوسر هنع

 نارقلاو أرقاما ؤ هامل  دسج و هسا ر لع قيفيراغزع مث هج رفو ه دي لسغف ةب انجلا نم لسفلا اماورا آلا
 هللا دبع تعميم لاق لوجالا مصاع نع ةبعش انث دحلاف دوادوبا# ان دح ولا 2 ةهتيب رون اش نفاروتف

 ينا الول و ره كنا رعاو كلبقا ىلا لاقو رجملا لبق هنه ا مر باطخلا نب رمع تيأر لاق سجرس نبا
 كرابملاز؛ نا دبعات دح لاق دوادوبا جانت دحؤ# ١ ه كتبف ام كلبقي لسو هلع هنا لض:ما لؤسبو كيكو

 بالخللا نب رمع تممس لاق ين اشبجلا ميم ىلا نع ةريبه نب ها دبع نعو ربع نب ركب نع يرش نب ةويح نع
 اريطلا ىز رب اك مككز رل هلكوت قح هم لعنواكوتت كلاول لقي مشو هيلع هللا ىلم ا لور تعمبس لوي
 اريغك يبا نب ىبحي نع دا دش نب برح انث دحلاق دوادوبا ان دح#» هاناطب حورتو اصاخ و دفت

 نغ نوسباحت ملمع لافف لجر ءاج ذا ةممجم !موي بطخي ب اطخل ! نب رمع اب لاق ةريرهوبا انث ةلسوبا ان

 ااوعمست موااضيا ٌرِضولاو لاقف تلبقا مث تأمضوتف ءا دنلا تعمس نا الاوه ام نينمؤملاريما اي لاقف ةسعجلا

 نعماشهاثدج لاق دوادوباهم انث دحإ 2 لستغيلف ةعملا ىلا كدحا حاراذالسو هيلع نا لص ها لوسر
 لاقئركبأباو لسوهيلع هل ىلص يبا رك ذفةعمجا موي ربع بطخ لاقةهلط ىلا نب نادمم نع دعما يبانملاس نع داتق

 فايغتتا نإ. ىنوب سايامروق قانو جار وضملالا ءارا ال ينا و نيترقن وا ة رقت ىنر ناك دناك ماملايف تي أ رفا

 ةفالحلاف رماإلمعناو لسو هبلعهللا ٍلصهيبن هب ثعب ىدفاو هتف الخإلو هني د عيضيل نكيمل لجوزع هللا ناو
 ائيشى دعب عدااليفاو ضار مهنعوهو سو هيلعهْا ىلص هللا لوسراوقراف يذلا ةتسلا طهرلا *الءوه نيب

 | امو ةل الكلا يف هتعزانام "بش ىف هتبمص ذنم مسو هيلع هللا لصدللا لوسر تعزانام و ةالكلا نم يلا فاوه

 أ ككصلاة ب ' كيفكئامنا رمعاي لاقوأيعر دص لبق “هدي برش ىتحةلالكلا يف ىل ظل غاام تبت نبم «ىش فات ظلغأ

 582 لمعبلاا ذه نينغيبجالاامها زال نبت رجحت نم ناك أت سانلااهيا كلا مث ءاسنلا ةروس ىف تلرنا يتلا

 مكنم ناك نف عيةبلا ىلا جرخاف هب رءا لجررلا نما,مجير دج وا ذا سو هيلع هلل ىلص هلا لوسر يدا تنك

 قلناه دلي نإ بج نابلس نيا زونلم اود ةراموبإ «اثدح# واضطاهت..لف دبال اياك ١
 | ديقايلا كل ذ عفريلف ءريما هملظ نهلالا لاقف هنع ها ىف ر باطبخلا نيم بطغم ل اق سارف يلا ن 5

 ١ هصئاال 5 هصقت ١ هتع رلغان 6 الحر أحر ١ ىذا نال: ن دل هاوار 100 اا لاقف ل رماعل ١ نب و رع ماَقف ةعما

 أ نب محلا دح دوا دوبا ة ان دح 9 ه ةسقن ن 7 سصشب ٍلسو هيلع هلل لص هش لاسفل ر دقو اند
 ا | .

 ا

 ناي ا ظ 2
 | نم لوقيوهو بطخي مو هيلع أ ىلص هفا لوسر تعمل اف باطخلا نب رمبع نع ملا ىحيوباا دح ممادإ !



 ا ىساايطلا د وأ د يبا دسم نم ل والا ه نجلا ا

 راج مومتس مود ور ووو ب وماما
 ىلع تلخ دو م نيقلاةلا نسحا فاك رابت تلّونف نيقلاخلا نسحا هللا كرابت انا'تلق تلون الف ةياآلا نيط نم

 ةيالا ء ذه تلزنف نكنم اريخ جاوز اب هل (هنل دبل و | نعينتل نحل تلقف ملسو هيلع هلل قفار

 نعطامل لاق سنا نع تبث نع ةلس نب دامح انث دخ لاق دوا دوبا « ا دح#9 وه. ةيالا نكئلطعن ا هبر ىسع

 « بذعي هيلع لوعملالوقي ملس و هيلع هللا بص يبنلا تصمساما ريم لاف ةصفح هيلع تلو عهنعدللا ىضر رمع

 اوسبلتال سانلا بطخموه ولوقيري رلازبا تعمسلوقي ناب ذابا تعمسلاقةبعشانت دحلاق دوا دوبا ©انث دح ا“

 ه ةزخ الآقهسبلب لا دلا يقرب رحلا سبل نم ملسوديلع هلا لص هلال وسر لاق لوي رمعتسمس يناف ري رحلا كءاسن |
 بنرالاب رمعيفا لاق ةيكت ولا نا رع ةهلط نب ىسوم نع ريبجسنب كح نع ىدوعسملا ا ث دح لاقد وا دوبا# انث دحا#

 )؟ننيل رالاب لس وهيلع قأ ىنم هللال وس ر ىتانيحرىبارعالا ثي دمي كتث دحل صقناا وا دي زانا ةفااخمالول لاقف

 نم لاقف موصت مايصلا ىا لاقف متاص ينا ل اقف لكف ندا يبارع الل لاقواه ولكأي نا م رمافام د اهب يأأر هنا

 نكلو ةرشمب سمخو ةرشع عبززاو ةرشع ث الث ضيبلا ىلايلل | صفاءاص تنك ناف لافف هرخ اورهشلا لوا

 بنرالاب يبا رمالا ماتا دقو ملصو هلع نأ سس هلا لوسر تنا دهاشا ىلاقف ه ءاخل هيلا اولس راف راع ىلا اولسرا ْ

 | | نب هلا دبع نع كرابملا نب نا دبعانث دح لاق دوادوبا 4 انث دح 9“ - من راع لاقف ىمدت اهتيأر لاقف

 ظ تعمم لوقي ى راصنالا .دببع نب ةلادغف عم هنا ينال وخلا دي ز. يبا نع ىل حلا راني د نب هاطع نع ىمرضحلا ةبقع !

 ودملاىتا نامالا دم نم وه ةعبرا ءادهشلا|لوإ مسو هيلع زلال فا لوس ر تعم لوقي ب اطخلا نب ربع |

 تناك ةوسنلف تعقو ىتح هسأ رمف رو ةماقلا موي عفانعاهيلا سانلا مفري ىذلا كلذف للف ىتح لتاقف نا ق دصف

 « اج ب رضيامناكو دملا ىتل اذا نامالا دبج نمؤم لجرو ىلوالا ةجر دلا يفا ذهفرمعس أر ىلعوا هسا رىلعا
 احلا المع طاخ نائالاد جنم وم لج رو ةبناثلا ةجر دلا يف اذهف هلتقف برغ مه هانا نيجلا نم حلطلا كوشب

 أ لاقلاو ةيلابولق من ذم فرسان موم لجر و ةثلاثلاةجردلا ىفا ذهف لتقىتح لاق دصف و دعلا قلاع المعو

 نع ملسأ نب دين نع بصمصم نب ةجراخاتدحلافدوادوبا <انث دج 96 ه ةعبارلا ةجردلا يفأ ذبف للف ىتح

 يبنلا ل [سفدعي ناديريوهو هبحاص هعاضادق و هارف هالي سيف س رف ىلع لمج هلا باطلا نب رمع نع هبا |

 ادوعييذلا لثم ناف#ر دب نأك ناو هرتشت ال اسو هيلع هاىلبص ها لوسر لاقف هيرتشي نا لس و هيلع مما لص
 [قادبعنب دواد نع ةناوعوبا انث دح لاق دوادوبا انث دح 9“ م هثق يف ذوي باكلا لثك هتقدصايف |

 اث الث ىنع اذحا ثعشاأي لاقف باطلا نب رمع تع اق حرض نب كعشالا نع ىلا نمحرلا دسعأ نق قاد الا

 تيسن و ءوضوىلع الا نءانتالو هن أةرما يمر مف لج رلالاسن إل لس و هيلع هل ىلص نا لوسر نع نوتظفح |
 قبل يبا نير ولا ةةبعارتع ديز نعىروثلا نايفسات دحلاق دوادوبا هي انث دح و ةثلاثلا |

 نا لص يلا فاسا لع رصق ريغ مات نيتعكر ةعمججا ة الصو نيتمكر ىلإللا ة الص و نيتهكر رغشلا ةالص رمح لاف لاق.

 هيلع



 / دي ىلا طلا دوا, ىا ةعتم كمال والا ءرجلا##

 أ لاق دوا دوبا 6 نأ دح# يبيح سس
 ىبيقلا يه اربا نب دمم نع ىراصأ الا ديعس نب ىبمي نع اهالك يم .ءلازع يزهر نعادير نيقاحاثاذح

 مسوي اص ْنال وس رتمعمس لوقب هنعناىىض رباط لا نب رمت عم“ ل وقي يثللا صاقو نب ةىتلع تعمسلاق

 هللا ىلا هت رهف هل وسر و هلل ا ىلا هترجشش تن اك_:رف ىون ام * ما لكك امني او تاينلاب ل اهعاالا امنا سانلاا«ا اي
 دوادوباوياث دح ا! هدهبلا رجاها.ىلاهت رشف ابج وزي كي واهب صياين د ىلا هل رجه تناك نمو هلوسرو

 | هللا ديعنا هلاناقف رم انيقللاق ىو دملا عيب رلانب نايلس ,نغ ة ديرب نب هللا دبع نع ة داتق نع ماهانث دح لاق
  عقجاف ةعماج ةالصلاب ى دونما الثاطلاف لوقيابلعا اوارتع' نيف دبغزع لاتع 3كوب 1 هيو

 ىتح قحلا ىلع ىتمانم ةفئاط لازتال لوفي ا د يا |هيلا| |

 ى مهزلا'“تعمسلاق ىع ازخلا نايلس نب يلف انث دح لاق دوا دوبا م ان داح هب هاو ظل ما قايأا

 لإ ا ويسسمسا ب مما مم ل لا وسمو مس يسم لا موسم م يم جمل ل سس

 :أ| ىللوقي باطخلا نب رمعاعم“ اهنا ىراقلا دبع نباو ىشرقلا ةمرخم نب روسملا نعريبزلا نب ةورع ىنربخال وقدأ

 نب ماشه اذا ىلصا دجحملا ف مئاقالا انيبفارتيع و واتظف نارقلان ٠ ةروس سو هيلع هللا لص هللالوسر ين أرقا

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هبلع يفأرقا حس ذلا فرحلاريغ ىلع ةروسلا كلت جفاف ىبنج ىلا لطيايكعا

 لاق ةيال ادب كلارا قم تلق هب وت: اجت احادي ىلص ىتح تففك مة الصلا ىف از وانا وكل

 ١ دهربغ ىلع سو هيلع هللاىلص هللا ل وسر اهنأرقا تعقل ب ند كتلقف ملسو هيلع هلل ل هللا لوسر اهينأرقا

 م 1 -

| 
 ا

 ظ

 | ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف قت ارقام فالخ عارقيوه ذاق نارلا نم ةروبس قارقانش لرش

 ةعبس ىلع ل زنا ن !رقلانا تلزنا | ذك لاقف تآ رقف رمي أرفا ىللاقت تلزنا ١ ذكهلاقف أقف ماشه اي أفا
 ء ىلانبلا تباث نع ةريغلانب ناماس انث دح لاق داوا دوبا 6 ان لح 96 ههئم ,ستتأم | *هرقأف فرحا

 الف هانا هي راتاعج هارتامانينمؤملا ريما اي ا ل انلا نما لالحلا انيئارت لاقسنا

 ملسو هيلعهللا يصللال وس رنالاقفر دب مول نعاش دح ًادنام ىقازف ىل اع قاتسمانا و هار اس لاق هاري ناىبعا

 ةودحلا كلئاؤاط هاا نملاب هثعب ي ذلاوف ١ دغ هللا هاش نا ن الف عرصم اذه سم الاب موقلا عراصمب انريخيل

 م دج و له نالف نبا ن الفاي لاقف ملسو هبلع هللاىلص ىلا هاج و بيلقلا يفاوقلا مثاهيلع نوعرصياوطج و

 || لاقفايبف وراالاداجا ماكتا هللا لوسراي تلقف اقح يبر ين دعو ام تدجو دق اقح مكبر مث دع وأم

 ظ يلععاو دري نا نوعبطلسب ويس سوح ٠

 أ
 أ
 أ

 ' هنغهللاىض ر رمع لاق لاق كلامن؛ سنا نع دي زنب ىلعاتت دح ةلس نب دام انث دح لاق دوا دوبا 6# انث دح 9

 مسج
 !ناقف خم اون هكا وزي ةلازو دم تازئف ماقملا نلخا ت تبلصول هلال وسر اب تلق عبرا يف لج وزع ىبر تقفاو

 | | هللا ل زاف ر افلا وربلا كللع لخ دي هن اف باججلا كلاينزلاب ببر مهول هللا لولا تلقو ىلع مي هاربا
 ادسلسلل



 6 تلال ء اا هوفا دنت نم ل والا ءرجلا ع د

 زل مازولا رع رااعسل لاقف هريخ لف وه رشرثك دق يج وز ن١ نينمؤملاريءااي تلاقف هيلاتسلخل ةأرما

 سلاج» دنع لجرل رمع لاق مث قف دص لجرل هناو ةبحص هل لجر لجرلا كا ذ نا لاق ةلسوبا تلاق كّجوز

 اا ا ياابو يلا 2 درا رج وابا ىاتاوزلاا اف رقثولا قحاؤلاو ءااي لاقفاكل دك 05

 هلال ره قلو الام رم يندب ني املج ىتحامأاج نا ثبلي قرم فلخ تدقق اهجوذ ىلا

 ذا تكا كريخ لق دق هنا مع ايلا اما لوقو لاف كناوما هذهلاق نينم ولا ربمااي هذه نمو لاق يناخ

 | يكب اهلخ نككو ةيه افر نهرثك ١و ةوسك نهرثك اه اسن ملاص نمل اهنا نينم يملا ريما اي تلاق ام سئب لااقف
 أك دفار هلام تاك١انسفن ةوهدع يأ لاف مث اماه وانلف هر دلاب رمعا يلا ماقف ى دص تلاق لاقف نيل تامر لاف |

 ةثالثباهلرما ما دبا ساحللا ذه سلجاال هللاوف لممنال نونم ُوملا ريما اي تل اقف هيف سبل اب نيربخت تبتا مث هبابشأ

 ىلع لبقا مت بائلاعمو تمافاهيلا رظنا يناك عيشلاا ذه نيكتشن نا كليا و كب تعنص امل ي ذخ لاقف باوثا |

 تعمس رمع لاق مث لعف ال تنك ام لجرلا لاقف اف رصنا اهيلا نسحت نااهب تعنص ينتيأ رام كعنيال لاققابج وز
 ن ودبي مهتداهش مهناها بست موق أشني ثلاثا مثالا مث هنماناىذلاتماربخ لوقيسوهبلع هن ىلص فا لوسر
 سمبك ى لاق مثكيل وا نمءال ره نوكي نا فاختا سمعك ىل لاف لاق مهقاوسإ يف طغل مللاو دهشتسينا ريغ نم

 ينركتت كناك هللا لوسرأي تلق هتبتا مث الوح هنع تبغمث ىمالساب هتربخاف لس و هيلع ا لص ىنللا تيلا يف
 بكرا كرما نمو ملسو هبلع نا لص هلا لوسر هل لاقف كنق راف ذنم ترطفاام غال وس راي تلقف لجا لاقف

 *اشدحالل ه ربشاا نم مازاةث الث صفلاق ىت نيموب مصفلاقيف دز تاقف رهشلانماموب مصك سفن ب ذعت
 ءاخأاو هاخااو لو ههل روع نعط أذ |ميهص نا مف 'ر ١ نع اسلا ت تباث نع ناهلس نب رفعج ان دحلاقد وا دوبا

 ا ل ا ير رورو
 اي

 كا ارلاف ةلفغ ن دل وس ن ع يب كدب نقال نع ليئارسااثدح لافد وادوباوع اش 5-- ٍظ 9 ماها

 كيس و هيلع هللا ىلص مساقتلابا تي ر ىنكل و رمح كنا لعاو كلبقال نا لوقي و رجحلا ىلبقي بااعلا نب ريع

 َنَعََ دحن ديبع نإ بوبح ع لاق ريمح نب دياي نَا ةيهش 5 له لاق دوادوبا 4# انن دح ف + افح

 ةفيلحلاي ذب 2-1 هيلعمللا ىل اص تاو - رد 3 وهن رمع آل 0 لممسلا| نفل 9-3 2 رضحلاريفن نعريبجأ

 و رنع ورمع ا رع ةلس نب داما دح لاق د وادوبأ 6-0 » نين نك لاق رمع نع

 وهو هللا هاوع 5 هبت َ 5 هلامو ةيللس أ ليبس ف دهاحلا لاق ةلايفصاو هن ايا دي ةايقلا موي 7 2

 لاق كرش نم سانلا كرت و هبر ة دبع نسمن!اةيحانب و ساو لاق رم مث لافةنانعب ذخ و هسرق نم لع
 000 4 'نع زوجي 0-5 2 لاف 0-10 د هللا دنع 00 لال وس راب

 وده م



 د دي ىسلابطلا دوا د: يبا دنع نم ل والا ءرجلا

 كلذىا لاقف ىلختسا هل ليقف قيتع ىل كولمملكو ةفيلخ سانلا لع فاختسا م و ةلالكلا يف ضقا ل ينا سانلا

 سانلا عدا ناو هنع هللاىضرركبوبا ىنمريخ وه نم فلختسا دقف فلخت“ ١ نا ىنمريخ وه نم هلعف دقف تاعف

 | هما ىلص هللا لوسر تبحص نينم ملا ريمااي ةنجلاب رشب ا تاق سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر هكرت دف ث سما ىلا

 هللاوف ةنجلاب ىايا نو رشبت(هنع هللا يضر )رمع لاقف ةنام الا تي داوتل دعف تيلو مث هتبحتاطاف سو هيلع

 ضنا ني ترك ذاماما وربخلا معا ىفا لبق ياما وهأمم هب تي دتفال ضراالاو ءامسلا نيبام ىل ناول وهالا هلا ال ى 3

 ْ هكا ذف لسو هيلعهْها ٍلصْلا لوسر ةبعص نترك ذاماماوهيال ويلعالافافك اهنم تون يناتد دول قاوف نولسمل

 داراففاط هنا رمت نع سابع نبا نعم ركع نه (١)ءار هو نب ةلمس نع ةعمزانت دح لاق دوادوبا 6# انل دح 3“

 1 لس يلعب ىل يبا لمار اقف لزاما

 تيار لاق كم لها نم ىشررقلا نائعنب رفعجانثدح لاق د وادوبا 4 انث دح 96 2 ى. لمرف هنع هني ةولمو

 سابع نبا ل اقف هيلع دهس و هلبق سابع نب هللادبعتي ار لاق مث هيلع دحس و رجلا | لبق رفعج نب دابع نب دمت

 *«اثدح##  ههللفام هلق لس و هيلع هللا لصد لوس ررا مول رمعلاقمثهيلع دو هلبق باطلا نب تاي

 نويض رم لاج رى دنع ت دبش لاق سابع نبا نع ىجاب رأا ةيلاعلا يبا نع ةداتق نع ماها دح 9 ذوادوبا

 عيرمشل تيارت عيل يطلع هاللي نعىب: ملسو هباع هللا ىلص هللا لوسر ناره ىدنع ثاضرا و رمت مهيف

 نب دايز نع ةلس نب دامحانت دم لاق دوا د وبا 36 انث دح ا“ ءاناتابو ا تانيخلا#و

 | بطخي لسو هيلع ثا .ىلص هه 'لوسر و دجسملا تاخد لاق رءاع نب ةبقع نع سشوح نيربش نكاى اخت
 ظ لخدا هل لبق رخالا مويلاو نب نموب تام نم ىجحن نا لبق سو هيلع هللا لص هللال وسر لاق زمع ىللاقف

 و ةيناملا ةنجلا با وبا يا نم ةنجلا

 دعب 5 >1 نعو

 اممم م سس سس سس ساس سس سس ص سس سس سس سال - سنس

 مم هس تاس يسيل يا تا ل ا تا

 ظ * د ارنالا 4
 | كافورمب نإ نبا موب ةعباسك ا ,حاتت د> د وا د وباانت دح لاق ن وب اع اذ دح 3“

 امرك لاقف كيف ين هيلع قا لص هلل لاسر انيف ما ماق لاقف ةياجلاب هنع بأ يضر جاب نب رم انبطخ |

 اديشتس 0 وعلا ىتء و 2 مولي ن لا 2 م مغ ولد نبي للا 3 ىلاسصإ|

 اة لجر نولخالو دعبأ نينث الا نهوهو دجحاولا ُع ناطيشلا ناف ةع اجلا مزاياف ةنجلا ة ةحوب دارا نش

 نبدامانأدح لاقد 00 ه نم اوف زيف ه1 اييمدت ةاسوو نوهت هت ردم نم و ناطيشل||هشلاث ناأف

 اهو ءافرهار نوت اي ب ارحاالاو نيعلازو قالا مز ةتيرتملا تينا لاق فز نايت ع1

 لها نم لاق و ىلع درف هيلع تلسف هن. تون دف بيرغ هنا تننظف سانلا ىلارظاي هرب 8 لجري انااذاف

 يم او لولس ىب نم لافو | سمك بجامبال ادب اطياب تاقف هعم تمل من تلق تناو اه

 | تءاجذا دنع سولج نخناهنبب لاق لب تلفف باطخلا نب رمع نم هل دهش افي دح كث دحا.الا لاق مث سم“

 )١( دلا يفي رش دم ىضاقلا ١؟قو دص يامل ءارلاب ما ىهاو نم ةلسإ رفقنلا 5 لاك 50

 دارا وا



 يو دنوم نم ل والا ءزجلا 3#
 4 يل 1

 3 سس لل لال سلا

 نم ل مورا سابع نبا ثي دح 4

 نبا نع نينح نب نإ ديبع نع ديعس نب ىبحي اث ةلس نب دامح انث دح دو ١ دوبا انث دح سنوي يا دح جا

 هل تدعق و هتجاح ىضقي كار رالا رم لخ دق نازياظلا رع ىلا انيهتنا ىتخ"هنع نا ٍيِصَرَرمح عمانلبقا !اق ندم
 لمغتال لاق كللأسا نا كتبيه ىتسنف ةنس ذنم ثي دح نع كللأسا نا ديرا نينم ولا ريدا اب تلفف جرخ ىتحا

 ةيلهاجلا يف انك ةشئاعو ةصفح معن لاق نيتأ ملا ْثي دح نع كل! تلق لاق ىبلشفالع ى دنع نا نلغا ذا

 لمج ونكرتا ثيحىلاعت فا نحل زنا ومالسالاب لج و رع هنا ءاجالفان ر وما نم ”ىش ىف نبلخدنال و ءاسنلاب دتمنالا

 ١ دك وا ذكى سماىل تلاق ذا يناش ضمب يف سلاج !موياقا انيبف انر وما نم *رش ىف نلخ دب ناريغنماقح نحل

 كعكا و كلككي نا دحا عيطتسيام باطلا نبا اب تلاقف انر ومايف نيلخ دت تن 1 يما ذل و ثنا كل ام تقف |

 ةصفح ىلع تلخ دف تمتف معن تلاف لمفتلامناو و تلفف ن ابضغ لظي ىتح راسو هيلع ْها لص ق!لوسر راكت ظ

 ةشئاع نسحب نيرتفتال كحي و نابضغ لظي يتحملس و هيلع قاىلص ىفال وسر نيككت غانيقتتالا ةصفحاب تلقف ظ

 نبأ اي تلخ د دقل تلاقف كل ذ لثءامهل تلقف أضيا ةلس ماتت مئاه ايا ملسو هيلع لا لص هلال وسر بحو

 رضحي زاصن الا نم بحاصىل ناك و هن اسن نيب و ماس و باع ما لع طا لوسر نيب ىتع هش كيف بالعخلا |

 نأ ان دنع فوخا دعا نكيإ و هربخاو ينربخيو باغاذا هرضضحا و تيغاذا ملمو هيلع قم ها لوسدأ |

 يبحاص هاج ذا رما ضعب يف سااج موب تا ذانا انيبف انع سمالا هللا أ دهالف ناسغ كومه نم كلم نمانوزغب

 هيلع هللا ىلص هللا لوس ر قلط نكل وال لاق يناسغلا ءاجا كلام كلي و تلقف نيت ىم صحاب وا صفحابا لاقف ا

 لك يف !ذاف ملسو هيلع هللا ص يبنلا تيت او تلعتلا و ةصفعم فنا مغر ةصفج فنا مغر تلقف ء هان ملسو |

 ىلع ىل نذ أتسا تلقف دوس مالغ ٍتابلا ىلع !ذاو هل ةبرشميف ملسو هيلع هللاص هللا لوسر اذاو ءاكب تيب|
 اهاوشح مدا نم ٌء داسإو هسأر"تحتريصخ ىلع متنوع ١ ذاف ىل نذاف نذ ًامسأف ملسو هيلع هللا دلع ةعالاوس دأ|

 هليل ناك الف ا رهش هئاسن نم ىلا ناكو ةللس ماو ةصفخل تلفامب هزبخا ت أشناف ةقلمم بهاو انرقاذاو فياأأ

 هللاديبع نع ىرهرلا نع ةنيع نب نايفساتت دح لاق دوا دوبا هي ان دح الك » نهيلال زن نيرركل جسع|

 اقرب طال اهنا فر دورا عاف اوقلا ال٠. ده سرر ذطا درعا راوتف هل ديعاناغتف م ىم نب ىسيع ||

 سانلاايااي لاقف ةرصبلاربنم ىلع سابع نبا انبطخ لاق ناروم نب فسوي نع ناع دج نب دب ز نب ىلع نعأ|

 ةنسو هللا باتك يف هناف هنع ول ار ١ ناالآ اناا ءاأي لاقفانيف ماق باطخلا نب رمت ْ

 ةاثدح 9 #٠ ته رو و مِجَرَو ماس و هبلب هل ِباَوَِجَز مجدده و ل و هيلع هملا ىلص من || 1 هدح ور اس و هباع هللا ىلص هللا افو لو هلع هل د

 نباانث دح لاق ى ريما هللا دبع نب ديم ن 2 والا هللا دبع نب دوا د نع ةناوعوبا اث دح لاق دوا دوبا

١ 

 ظ

 ا
1 
ْ 

 ظ
| 
٠ 

 ا ىراصنلا ترطإ اهىف وطن ال ملسو هيلع هللىلسص هللا وسز لافلاق رمش نع سابع نبا نع لا ديع نبا

 0 رديالدا ف كاحأ ىنافاث الث 2 د نبااي لاقف ن -عطن ردح هنع هلأ "" ىضز رمت قا ن ءانلا ل وأ انا رك ا 6ع

 سانلا



 يك ا“ ىسناابطلا د وا د يبا دنسسم نم لوالا ءجلا 4
 ,ع لاق لوي رمع نبا تعم“ ل اقراني د نب هلا دبع انأ ةبعش انث دح دوا دوبا 6# انل دح 0 0 " 0 .ء 0 : سبأ

 دواد وا #١ انث دح ع هدق رامأضوتو كرك ذ د لسغا لاق عنصأ ا١فدكف لك م ةيانجلا ىنبيصت ا

| 

 مابت هاريسريرحن ءىجيقلا دراطعةلخ أ ردنا باطخلا نير سرع ناو قا وج نير اش دح لن

 0. ايون دع لا ىلص قال وسر لاقف دوفولل و ةعمجا موي اهسبلاف ةلحلا ه ذهرتشا م 'لوسو ايريعلاق 3
 اهنم رمع ىلالس رافكلل ذ دعب اهنم للحب ملسو هيلع منا لص نأ لوس ين مث ةرخالايف هل هةيوكلجال

 < ك ؛واناهو كتواا,قفتلسلاف تلقام د راطعةلح ينتلذ دقوةلحي موبلا يلا تلسرا هلال وراي لاتف رمعهاتاف ةلحي
 0 هيلع نا لص هللا ل وس ريفا لاق رمعنب,انع عفان نع ءامسا نب ةيري وج انثدح لاف د وادوبا 96 انل دمح “

 ناك نف م اباب اوفلحت نا 5 اهنب لج وزع هَل نا ملسو هيلع ل ىلص لا لوسر ءا دانف هيباب فلجيوه و رم
 أ :د اتق نع ةبعشو ماشهو ةلسنب داج انث دح لاق دوا دوبا !6 ىنث دح 9 ٠ تم بل وأ قاب فلجيلفافلاح

 ملسو هيلع نا لينا كل ذرك ذن(١)ضئاح يثو هل أسما قلط ل جر نع رم نبا تل سلاقريبج نب سنوي نع
 أ: ديرب نب ناادينع نع قارولا راع نع ديز نب دامح انث دح لاق دوا دوبا. *6انث,نجإلت. .. هب ابعجار, لاف

 أ مو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع ناك هن | باطما نب رمع ىنُأ دح لاف رمنب ١ نع رمعنب نب ىبحي نعىلسالا

 ا؟ ذهاموا ذه فرعنا ءض.ب ىلا مهضعب مولا رظنف رعشلا نسح هج ولا نسج ناضيبا نابوث هيلع لجر ه ءاخ

 ا.تددال اقف هللا لوسسر اي كنءون دا لاق مث ندا لاقف للا لور اي كنمون دا ل اقف رفغس بح اصب

 اييوخل لق لسلة شلالات ملي وديع ف الم هللا لوس يك ودل هيب تلك ير الا |ذ

 | موصو تييبلا مج و ةاكراا ءاتياو ةولصلا ماقا و هللا لوسر دمم يناو هللا الا هلا ال نا : داهش لاق مالس الا نع

 انام تق دص لجرلا هل لاقف معن ملسو هبلع هللا ىلص للا لوسر لاف ملسم اناف ١

 .:رع ينربخا ف ذا لوس اي ل اذ مث هنم ملعا هناك تق دص ملس و هيلع ا ىلص هللا ل وسر هلوق نم بجت |

 ِ ,دقلاب نوؤت ورانلاو ةنإارإ:توللا دعب ثعِللا وزيلس راو هبتك و هتكأ المو لاب نم وت نا نابالا لاق نابالا

 / يمعتتا امج تق دص لاق معن ماس و هبلع فا ىلص نا لوسر لاق نمؤم اناف كلذ تلعف اذاف لاق هرشو هريخ

 | ناف ها رث كنناك ىأ ىثخت نا لاق ناسحإلا ام ىنربخا لاق مث تق دص ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسرأ هلوق ن ها

 اننا كدا لو هباع نا لص ثا لوسر لاق ةعاسلانع ىنربخا لاف مث تف دص لاف كاري هناف هارتال تنك < |

 | «تقدص لج رلا لاقف ةبالا ثيغلا لزغي و.ةعاسلا لع ه دنعهللانا هللا الا نولي ال ن مسح نه لئاسلا ع نم ماب ابن

 ا تيمصسس

 لاق ىل "و دلا دوسالا ىلا نع ة دي رب نب هلل دبع نع تارفلا يلا ني دوا د انث دح لاق دوا دوبا *انث دح ١
 سع هَل الثال دبش تومي للجر نمام ملس و هيلع نا لص هللا لوسر لاق لاقف ب اطخلا نب رمع ىلا - ا

 1 5 ١

 ودحاولا -- هيلع هلبا لضءللا لوسر لئسإ ونانثاؤلاق نانباو نا لوسر اب تلقف ةنجلا هل تس والا

 ظ
 صعب 4 000 ىأ يضر رم 20 ةباكلا نم | | د هنارهاظلا 6 . ا 9 "1 . . :



 ا قاع هع تللسبلا و ردي ىو لوا 91 ع راعشا مأا قرد تع لاق ركب ىبا ن

 و ةرم نه دفرف نع م اهو ىسموم نب ةف دص اث دح لاق دوا دوبا ان دح# ١ ههِلا وم

 5 نئاخ ال و بخ ةنجلا لخ دي ال لاف لس و هيلع نا ىص ىلا نأ 2. (1) لاق لس و هيلع هلا لص ىبلا

 ةريرعابا تمس لاق اق ينةثلا مصاع نب و رمح تع« لاف ءاطع نب ىلعي نع ةبعش انث دح لاق دوا دوبأ دك ان دح وب

 ا | معللا لق لأق تيسمأ١ ذا و تععبصاا ذا هل وفا 'ىثب يفرم هللا لوسراي هنع ىلا ىضر قي دصلا ز يونا لاق لو
 د دوعا تناالا هلاال نإ ديشأ |اوكيظاو ين لك تو لضاوالاو تالرعماو طاقرق داشلاو تيغلا ملاع

 ا ه كءىعم تاذخااذإو تيسمااذاو تعصااذ أ هلق 16 نشل اذ نع 1 تافن

 | نب ىدع نب حازد نب طرق نب هلا دبع نب حاب ر نب /يرعلا دبع نب ليغن نب ب اطخل | نيرمع ثي داحا

 76 هنع نا يضر بعك

 26 متع هاىخ ر رمح نب هللادبع نب لاس نعد و رامرمت نب نا دبع هنع هاور ام 94

 ثديي دبع ماس تماس لاقل ذيب اب صاح نط ةب اف دوا دوب انث دح لاق سنوي اني دح

 لاقو هل فر ذاف ةرمت يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ن ذ أتسا هنع نإ ىخر ب اطخل ا نب رم نا هيا نع

 2 ف اودع لاق دوا دارنا عاتب رونو( ١١و كقاخد دنا! هلأ !تكاغاغ ذل ىايقسإما للاي

 1ك ماوا ضعت زيا مه لمت اهات 0الى انازرغ نأ هنأ نع مل أس نع أ ديبع نب مكاع نع

 : داعساا لها نم ناك نم ها قلخالرسبم لكق باطلا ربا اي لمعاف هن غرف دق ملاق نم غرف دقامو

 ؛ع أن دح + «ه هواقشأل وا هامشثلا, لمعي هنأف :أعشلا لها خم نم و ه داعسلل وأ ة د اهسلان لمعمل هذأف

 باطخلا نب رع هنأ نع, [اسنعريزلا لي ناني تاني ذنب وو عاشت دح ]اق د اراقب دامحانت دحلاق د وا د وبا

 هدحو هنا الإ هلااللاتم قاوسالا هذه نماقوس لخ د نم لاق ملسو هيلع غال صىنلا نا هنع فاىضر

 قااليتك ري دق ئثا لك عل عوه وربحلا'ه دين توب ال ىحاوه و تيم و يحي دخلا هلو كلما هل هل كيزرشال

 لاق دوا دوبا 54 0-5 9 ةنجلا يفارصق هل قبو كو لا فلا هنعىجح هي ةنذح فلا فلا اهل لجو زع

 نعام لاق ملسو هلع نا ىلص ىبلا نأرمم ع عز 3 نع لاس نرجو اننبك ناو نبع نع ديز نب دامح ان دح

 ءاللا هيد لل لف قلُخ نةرينك ُظ يناضفو هب ءالئبأ ام ٍينافاع ىذلا ىدمحالاقف لف ار لجتل

 © نبا نع لجر نع ىلإ دببع نب مصاع نع كيرشانت دح لاق دوا دوبا وي اذ دح نه مناك ام انثاك

 ةبعش اث دح لاق دوا دوبا ات دح » نينحلا ىلع 0 ملسو هيلع نأ لص وبلا اكلي لاقرمعنع

 بذعل كيلانا لاق ملس و هيلع فأىل ص ىنلا نإ بااعتلا نب ارمع نعرمع نباّع حتشتللل قب ديس نع ه داتق ف

 ملا أبا تمعبلاق لفك نب ةقل نع ةنعش انث دح لاق د وأ دونا هي انث دخ ب ه هرقىف هياع ةحادلاب

 ١ 1 1 1 كد لاا قف 1 ام

 ءابدلا و رجا نع ىحن ولع 29 هيلع اىلص هال رك رز تارمع 2332 كتف علمت قناتنا. ]وعن
 أ : -_ تضم

 5-5 ١
 نر - ىق
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 / لاق ى ىهزلا نع دعس نب مها نيام يور زب دكان دل زج ب فيي بابك الإ
 ستورم 0 ا لاقادل 4 1 ن؛ دبر دنيز نا 00 ديبع ينريخا

 ولا ارقب لتقارقسي نأ
 اقل حرش وجر ايل ردح هلل اروع زعل لاه زمر ديقاشا ماش وشر اشي ربعتت ليقدم
 تامر اسر هور يأ رمي لعوب دب هرتزحش عطا لالا

 ا لاو نري اع ان ٠ همجاف كتاف سو هيلع للص هلل لوسرل حولا بتكت تنكدق

 < ىلاذلط كيك لاقرب يبا نع اند عار دقلا راسل: ماو عربا تاو شال ل
 هللا صيبنلا دعب دحال ا را يي

 تءءس لاق ( ١)ريخ نب ديزي ينربخ ١ لاق ةبعشأنت دح لاق دوا دوبا يانا دح إ# ١ لس و هيلع
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 اننا هيك اوي دلك كاذ لاق ىب دحا مويرك ذاذ | هنع هللا ىض رركبوب ١ ناك تلاق ةشئاع نينم كملاءا||)

 ارأأو هنو د ٍلسو هيلع ها لص لا لوسر عم لتاقي الجر تيارف دحا موب اف نم لوا تنك لاق ث دحي
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