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 يع يك رشتاالو تاذَك نا مالس الا ط١ ١» «نازيلايف هلقثو هتلاالا هللال ةدابش ةليضف | >
 « ةوكزلاىن وو ةولصلا ميو 1/2 «ةقرفنيمبسو ثالث ىلع ىتما ق رتف 9 8

 «.ةنل اريك نءهننابالاةىفالو. لا ِذ ابا 1: «.ةولصلاك' 12 لن دشنت 7 ١

 3 ناسك الاهم جرخا ديعلا يزاذأ 38 ْ 0 ْ جك دودحلا يف ةءوقملا ليج حم ةدئاف 9 ع

 # هد اكملاب ةنْألا تح 9 بى © هقدصتو نهاكلا نا .ايف دن دشتتلا ف <

 | نم مدا ف نم كب ر ةخاذإو هن اريسش 8| 8 1 4 اًئيش هللاب كا رشالا تام نه ةرفخم 9 2

 « متن رذ مه رورظ يةنملا لوخ دل"ةبج وال لاما 0

 #« فاوصلا سايل ةليضف »1 م م« تاني تايآمسن نار9 2

 ه«رانلا ثءبوةنللا ثمبإطأ ه1 م هَتئاو هراج نماال نم ةنملا لخ دمال ف 3

 #  منعش أى ع رنيص>ن نأر< نم سلا عاسإلا اضبا #« نم ْوأأ وملسملا ةفص جا أضيا

 « وللا تاوعداؤهتاإلا| اضيأأ: « نينمؤاا لكا فيرعت 9 | ايا
 4 ل وهللاو هلعنتل 21 ودماءاواطا م نئخفلا ومايا و ةمايقلا مون. تايللخ ماظلا ظن

 ياحايصنيمبراهتبو لبق [ةنرشر تي ق١ ابا ' «'حشلا و شحفتلاو :

 ْ جر ةالضلا الادب نال هتيل نم جرخ لج راعاو م [ش ش ه>افلاالو ناءالآ الو نامطلاب نم ولأ سيل نأ ٠

 دما هندلو مويكهتثطخ نم « ىذبلاالو

 4 هتعاض ومناع لك قلاخ للان اون | اهيا 4 لكلا لبق ماسالا ىلا ةءدلا 9:| ٠

 ْ «لااالؤرألال :«ال هو ىلإاالو ةنجالءالؤه » | :اضياأ' #2 نال نم دهبلا (نيسح بأ

 «(ىلانت فناردةنم ةمودالاو ىتزاا» | 1م ظلما انس أ نيدساو ة 0 دانا »| ًاضيا | ١

1 



 ريل 0
 ١ يت



 4 نر ئاضف باك9 <0.«4» 4مصيتا مك دلا» 400ج
 0 ميسي

 أ امئرتلانابانب ؛ يلعن ا للا كم 01 ان ريخ اقارجا نيكتلادع# ثدحاماو» ا

 3 مك در رقلااو زل سوهل ١ اوبهيلعملل لص هللال وسرلاق ل اقامه: :ءهللا يضر بزاعنب ءاربلا

 « مص نب سوأو خيال
ْ 

 ه«عتاودابذار هلأ اونزلاقما اس ودل وه راعفنلا ىلص هللال ويسرا 4ع 9 ىكر هاربا

 «مكتاوصايذ ّ رقلا اونيز ملسوفلا ويلعن لم

 َ دات ىفهثلا قاد _سأ ندم اذ ين بد ن .ميهارباقاوسأ و ”ا(ماذ- 59 4 هيمع ن مك (ثيدح اما )ثراحلا

 «مكل ”اوصاب ذا هلأ 0

 هل 1و 0 4 فاض سوا 0 2 ا نع عيار

 مك ؟اوصاينارقلا او | 0 ْ

 م« عويبلاباتك لوا هول :ونآرقلا ل | اضْو باتك رخآ 1ك

 عار ازيلادمح ن حابصلا ن ند و ةيمالللايف(١ 0
 ناو رشم و (؟48)ةسيفوت ةلمبم

 دو

 ممكيلا 31 ردب ملميهارا(تاق) ةجلط نعمكلاو ظ
0 : 
 ا 0 هطول مهو بوس نو و

 1 ٍنعةجسس وع نب نم رلادبع نع يف ريم نإ ةحاط نعهييبأ نع رجا نب نب كلااديعنب نمحرلادبعاتت يسن وب نب يع رس

 || يدعو رمع وباناذازيموءاربلا نعثردحلا ا هةياوريف نيمباتمءاربلا نع ةجسسوع نإ نم رئادبل (اندجو دقو ١

 0  اك(ا)رازيلاج ابصلا نب نسنألاا5 لان دا فاسو نيميهارااث 3 لذ الا لعوبا (ماّد3 اذ دجف )ل اذازر ص ا(ثيدحاما)

 ا ماربلانعزاذاز نعدي رم ن ةمقاعن 3 نا ربح ىلأن نب ةقدصانُأ ركب نب دمت ان) يىدنقر مسلا ن #ج رئادع ننام عفي

 ْ ا 0 ممم 2+ نارقلاهبزت نسل ت وصلا اف عار هرصأب نارفلااو ناز 1 و او هلع هللا لص هللال وسر لاق لاق هنعلا ىضر ا

 ٍإ ا / نإ ن ديعبسن نيمملان دهان سايعلا ني ديح ف ادرصلا نسا ن ىلع (ه ءاتصوت ان ىدع(ثيدحاماوإط

 أ تبان ن يدع نع مساملان رئامخ لا. رم انيق راض ن نيصحا :: ىدج بأت يف تدج ولاقينا ىتدحزازلل

 ١ رلاديعن ديلا ديعا ةبو ان دايزانن قادما نبدا ”ظفاملا لعوب !(ءانثدخ) جممضن سوا (ثيدحاماو) 0

 ا : هللأ لوسرلاق لاق: ءاّنا ىضرءأرب ملا نع نع جدمض نإ سوأ نع ءاجر نإ, ليعمسأ نع ةفلخ نإ ,رطفو لوم نب كلاماُث
ٍِ 

 نيديزو ةيدتعن  مطاامهو ةج سوعنب نمحرلادبع نع هتأور | 0 ف رصمن 1 ةدلطا ادعت يات

١ 

 ظ ظ
 نع فرصمن ةحاط نع مكملاوروصامن ءنايجط ن ميعار اا راش ن دما هىيركتسلا ع ٠ نك نمر لادبع :

 .يمصلا ىلع نواصي 1 المو هللانا سود او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنعتلاىضرءا وبلا ن ع ةجسوع ا ْ

١ 

 هل رحه (ىسعو) هند مه املا ىداج لوا( مطازو ريفا لمفاعال كزدتمملا سصيخلت د يفد

 | ىر واسيتلا هل ديعيناو الآ ديفاحلل كر. ردتسملا نملوالا 3 م.لغسلا ىلعلا م رثكلا يلامت هينادمح 0 غ6 2

ب رس دل انا [اوعدرخاو هيو مالمسو ةولبص فلا فلا مل
 : يقامنلا نسما ريمايف ال ا ريق اهبتك-- نيملاملا 

 نتا تندم وح

 ١ نيم 1هنيملاصلا هفالسأب هللا هنا اه 5 دمو ةعبطأأ يعصم دودحأ

044) 
 هايل حس ميس يدم نا

 جوجو 0 مح ل ةيداام كج خامل جد“ 7 يا ل8 00“ ير يسع الج 7 ل يل ين ل ا < اح م ب >> يصوم ميسم دس تحس



 «.نارقلا لئاضف بلتك 5 م1 80 « نميندبلا متل ردتلا »5 4« 0 جل

 ممرستا بلاسم ثردحلاركذفةولصلا تغفأ لاقهنعّشا نضر ءارربلا نع ةحض وعن “نمر لأ دبع 2 |

 1 : : «.كتاوصاب كآرقلا ونبذ سو هلآو هلع

 و 5 نتنلارابن لضقلأ نإ دمع رج وا ةداشمح نإ هلع مان دحف)ىامزلا مش - مياس

 !( نين راادبعنءفرصمنإ ةداط نعيفامرلام ماه ينأنع ءمالسانت ىبيقلا رب فان ورمتاتت ىدورالا ميه ميه ااا |

 ١ .لوق :وابرودص حسم ةةواصلا ىف نحو؟ "ىجم لسوهلاو هي لع هللأ يصةتلالوسر ناك لاق هنعّا ضودادباوعةجسوع ا

 ا

1 
3 

 ١ هعتاوصابارقلا هلااونوز

 ْ ا .نع ف رصم ةسدلط نع 20( (هانثدحف) ةر نا نما #«© ثيدحاماود قا

 ةجتاوصأب نارقلاا وم زملسوهلا: وهيلعمللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىض رعاربلا نءةُجدس و عنب نم ناادنع

 اداجاتن ةثئاعنب دس ن هللادببعاتت ىثلاوا. انيادا_هرج ن ىلع (هانثددف) ةاطرأن ن جاجحلا #« ثند_اماو جا ١

 لثرمتلا اف باطلتاو اا ظفاملا دن رفج اننىربتملاد#ن ىيحاي ركزوا (اًمدحو لة طران جاجحلا نع |
 ا مهرج هللا ىلص كلل ويسر قاومت سر ءارئلا لع ةجع سر عن ن# لادم تردد ةحاط 0 َن جابت ٌ

 ْ « عارم كرتلاو زل يسا او او

 اق لعن مصاما يز رلادقتن ”لاصأبا هيمفلاَق احمتأ نركب وأ( ةانربخاف) ميلسيلان: ثيل « .ثيدحاماو 7

 .أ | عبزاءنبءاربلانعةجسو عنب نمحرلادءنغف رصمن ةس هداط نع مياس أن « كيلا ىزتشلاميعارنان اس.

 .د ياوصأب 1 رقلااونيز لاق لسومل 1و هيلع هللا ىلص ىببنلا نعاههنع هللا ى -

 (نب سعات ينو اثر .هن ندجا 3 ىناهن اص نبد م (ئثدحف)ى ماسلا ن مح رلاددع نب ىسع# ثيدحأم ارد

 ملا لم هللا لو رللق لاق هنع للا ى خر ءاربلا نءاجس وعن نر اادبعنع فرصمن ةحاط نءىماسلا نم ا راادبعا

| 
 َأ

 . ايام ب وتس بم مل ع

4 

 ظ ةكتاوصأب نار هلااوثإز سول اوهلع

 ,انث ىس_ اركلاديل اان دحان دج أن اق احبنا نب ركل كلوب ا ( هأن ربخاف) يذ انهلا ةتلاديبع دمت # ت تيدحاماو 0 ا

 كتع هلل ا ىضرءاربلا نعةجسس وعنب نمر لادبع نعفف رصمنب ةحاط نع ىرازفلا نعةمل نب دمشانأ ىسومز ىلا

 33 اول نارتلا رنين لول 1 لسا لالا :
 دخت أتت سينملا ىلا اى , ميهارنا اكل ةبتعن دمج ن دقت ن يلعن ملا وا( ةانربخاف)فف وفكلا مسيلايف اع ثيدحاماو وف |

 ا .لةامنءّللا يضر بزاع نب اربلا نعة وعنب نمحرلادبع نعف رصمن ةحلط نعمسيلا وا ا5 سبةانطلاد_بعن ٍْ 1

 ظ هكتاوصابذ ارقلا اونيز ملسو هل اوهي اعلا د مالو نر

 2 "نيالا: ب فرصم ن ةحاط ىلا ةاوولا ءامسا.ه.اقلا خسنلانمطةس (5)

 ةيطاع ارب نف(5) مسن سو( نضر ليتل نءرطفو ل وتم كلاماننىاإا ى .« ونالاقو ءاندح لا ارقثلا

 راو :م نع نامهط ن ميهار رك 0 ندم لاقو هما فاو !نذايز اد قاع |نبدمم ن ظنا لعوب ها اا

 ط0

 هيحصل سس

 ا

 درب رع جرمج

 مرصع قل ن ةمد نزوبميجملا ه> وتفم ةلمماه 7 ميما لدا ةمحمملا مم هن يدمض لاق ب تس رقتلا يف هركذ 0 0 ١(

1 / 
 ١ قامنلا نسلنأ آ؟؟ ةياع اة نيب ري ةئدس تام هما أ , .

 مج -_- 2 7 سسل سس سس
 و



 «نآر هلا لأ 'اضفن بانك » ع 01 صيخلتلامم كاردتتملا و 4«( 35 م

 ا بريح ندم نلاصانث(الق) ىراخب هيقفلا رصن وا ونارباطل,يقفلا رضنلاو!(ةانئدحق) ة بش «ثيادحامأو لل |
 ا ةجس وعن نت رلادب 50 هللا دأ لح ةيعش نعديعس ن ىح اند ىربر اودلارمعز. هللاديبعانث ظفاللا“ [: ١

 تيس: تنك 3 مرلادبعلاقوكيتا وصاب نآ رهلااوش ز ملت و هلأ وهيلع يا مشال وسرلاةلاقهغّضأ ضرعا ربلا نعت :

 «مح ا زمن كاحضلا هنن ركذ ىتخ ةملكلاهذنعع |:

 ' تيس تنك ةظمللا هذه ركذا ,لودهلو طمني تريدها عيل عجاج تدل ذهب كتديعدم «ملاحلا لاق ب |

 لاة)ةبسش ايان ىقدسح يتلا بأ, اهسيقفلا قاحسا نركب (مانئدسح 9 ىربتلاذاسوديمسنب ىبعريغ |
 ا ههلوطب ثيدحلا ركذف ةيعش نع ىيحانتدتسم ادعو ش

 .اثجئالادبسولا ::قاحسأن در 39 وبأن ظفاملا ىلعو (هانريخاف)ى ءخنلا هللا عنا نسطا# ثتيدحاماوإ» ٍإ

 أ ل لاقهنعللا يضر اربلا نعة- وعن نم رلادبعن 5 زد ةليلخو 2 بعز نسسملا نعرجالا دلاخواا ْ
 أ

 ظ « «تاوصاب نارقلااونإ زملسو هل ”اوهيلعّشا لص الوب 0

 .عاجش درديو |انب يف وسلا .سن نب دمج اني فلخ ن لئاكن دحار كو ا (هانيدخ) دي ذنب نح رلادبع« ثيدحامأ »|

 .بزاعن,ءاربلا نعىحب تلا ةحسوعن/ ن+ ر اد ,ءنع فوصمنب ةداطانت ىأر لا ديبزنأ نر !اديعا . كزلولا نا

 سس دص نم رس ىوصقلا ةيح ادنلاىلا فصلا ةيحانينإب ناك هنأ لسو هلآو هيلعشا لص ىنلان عاملا ىضوأ| ١
 0 رصابنا ةناويزتل والا فروغصلا لع ولم صيي هتكلالم و اذا ,واق فاتختفاوفلت ال لوقت وتو ميك انموأ|

 ا ىلادبعانك بلاطيفان ييحانثب ومب ن نسما لضفلاو !(مانريخاف)ن السان بدامح « ثبدءاماو ط |
 تكلا« ءاّتنايضرعاربلا نب 2 ةجسوعن نحر اادبع نع ىادمحلا ةحالط نع دامح نع يب دزنب ديمرساب ءاطعلا |

  فاتخضا وفلتنالو عةوفصاوبيقا لوقو انئتاوعحسمبف واصلا تميقااذلانيني لسودل 1و هيلع هلاىص هللالوسوأ|| ٠
 .. همدقلا فصلا ىلع نولصيي هتكئالمو هّللانا ؟”اوصاب نارلااونيزو نلاومالحالاولوا ينم ىنيليلو «ولقأ | |

 ! ديطادبع ىبكو اننى رودلا دم ساب بلانت تف وقعين دم سابعا وأ(ه انندخع)ةفيلخن رطف # ثيدحلماو»:| |

 | هآربلا نعةدس وعن نجر لادبع نعف رصمن ةحاط نع ةسفي اخ نإ رطفو لوم ن كلام انثى اا نوح راادبع نا: 1

 ا ءاربلالا ةشمردلا ركذو ةزانصلا يفانبك انم حس لس ودل 1و هيلا لصةتلا لوس راك لاق اههنع هللا ى ذر بزاعن |(

 ١ 2 ىضان لاقل نولوق : مد سودل او هيلغللاىلص هللا ل وسرت معسو

 ف نب دمها: 5 ناهنلا ند دمصلا بعاد كسل ةنبد#كان .ةداشمن لع(ىتدحف)ةعان «رع ةدلط ن د. ثيدحاماو 5 1

 | لوقت سودلا .اوهيلعّتنائلص ىبنلان اك لاق |يىنعّشل اى ربزاءن. ءاربلانعةجس و عنب نمر لاذبعنعهتنا نعةحاط:|

 هولا وصايناؤملااونيزوعلو الا طملا ىلدع ن ولدي هتكلالنةوهللا نا جب واق فلتخشفا وهلتالا :

 ٌ نءفرصمن ةحاط نعةسينأىانب دن زاك هيولانن دمح !ندمجركب 9 !(هانث دحف)ةسيلاي ان دز ثتبدحاماو ِ« ْ (
0 
5 

ْ 

داظد نءقادسألا 0 ةواعمن , عدج دنع هدا ا :
نف رصمن. ةحاط: ئبذ د> ةبعش ع نعداطقلاىب لاق و# ا

 1 0 د)

 ظ ديزي نيملا توصلان ان جبنا ؤ.ايذار ملا اونيزاءؤفزمءازبلان عيناذاز نع دئر من ةمئاعن عذار“ اياز ة ا أ
2 
 ميس



 رز 0 ل 1شتللا  تحمل ف قل
 || ن كرصمن حاط نعر وصنم نع رب رجا 5 ىلا ها 5 يرلاوبا القا ضافأ ابوه. ف -وباذ ىتثابوة.ينأ |

 ْ نا ارقلااون وان نلبس وهلا اوهيلع هللا ىلص هلال ود رلةلاقاينءهللا َىض ربزع َن ءأ 0 نءةج- وعن ن *راادبع نع أ

 ظ هكتارصأب| |
 / كئاحضلا نب نيسملا ىنث دح بلاط ينان ميهارا انةدم-ن للادبع (هاند شل )دمت نررامع « ثيدحاماو ف

 [هجتاوصابن 1 لاح ءز لسرهلآ اوهسيلعهللا لددلنلا ل لل قا ذربز ءن ١ارباا نعد ب نرراهعانأ

 ندم انت يناذصلا قاحسان دم اذ بواسع ندم س املا (هانثدف رذاعطن ميهارا 0 تون أ

 ب

 هللأىإ 5 ربزاءنواربلا نعةجس وعني نجر لادبع نع فر ا ملط نع ءروصنمن ءناعأطنز ' ميهارأ 3 قام 1

 | 405 ”اوصايرارقلا اونز ملسو هلأ ١و هياعدللا فان لعل اهنع '

 ديس مرادي نب ركب وب وا ؛نزاادمتو !(هانأ دحف)ف رصمنإ ةداط نعىعيبسلا ف احساىبا 4 ث» دحاماو 2
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 ىد دح لاق قادسا ىنأنعةبواممن مح دحاذت دين رهان .3ىرضألاهللأ د ,ءندمجر جوال (اولاق)ى قا

 للودلا او هياع هللا ىل_ص مال وسر لاقل هنع تا يضر ءارباآ نع ةجسوعن. نب رلأدبعنعف رصمنإ ةحاط ْ

 ٠ متاوصاب نآر هلا احر ؛لوالا فوغملا ىلع زول هتكت المو هللانأ ْ

 ٍذ نلمس انو ؤارملا ىلع نيدحا ا .ذ دادس . ىلهذلام-املان دمج (هايريخاف) ثراخا ندِز « ثيدحاماو » ظ

 ١ برن ءاربلانعةجسوعن نمحرلادبع نع ف رصمنب هدءاط ٠ نع ثراخلان دس زاد 1 سا 3 قلاو !إ

 !ٍ َن كس . ز نع مزاح ريرج هآور# مكن ”اوصايزارقلااوننز معو هللا اوهلد شا م ايهنع هللا ىضر

 مذ تاوصاينارقلا اوني 1 ذب لو هل وادب ثيدحلا ف ردمن هحلط ن ء .ثراملا |

 ن ةحاط يدير مزاح ور اننلضفلا ن نم راع انن'باهولاميع ندم ندب وة«يند# هللادبع وا 042 امدح » ْ

 « هرث دذ فرصم ||

 | ةققحوبا ان يضاقلاىسعن دج ندا نمر امصلا شاد. :ءن د# هللادع ,ءول 01 2. ريخاف ش عالا ثءدحاماو ْ

 شمالا نع ةدئاز ان در هن ةموامماننر ضنلان ب دجان دخت نب ولاب ن 1 نقل 2 ا 2

 نع عيكدو رب ر جان ين دآ ا دش نامءنب.د# ان ءالما هيمقلا لي علا اراز دار 5 ,وما (ان ؟كدحواإلا

 لهس اننى زارلانا ر ب سابعلان بن سحلا ىلعوا اب واس زا ازبار 1 (ربخأر .:) شمالا !
 ان ضاع الا ق ا قاد-ا 3 ميهارا ا د دعس هللا دنع (| ادور م اللا نع ليطفن او ميك وان دانا |

 ةددس وعن ن* رلادبءنع فرصمن ةعاط ءعمألا نع يروثلاو ريتال قار رلادبع ان رن نتج رلادبع |

 6 يفد( ؟ةاوصاب نارقلا | ونمز مادو هلو هياعهللا ىلص لال وسر لاق لاق اينع هللا ىضر بزاعن هارباآ نع

 0 ا كت عتا ماعز رس
 اماو » : !

 ]ا :ةعاج ور 2 و ةدئازوىروثلا (كلذن 06 كالا قاس مفر صن ةدلط ع مبلك يان كالادبعو فوغ كلل | ٌْ
 ش لن 0-7

 2 | مهو ةمدقلا فوغصلا ل نولصي «تكتالمو اذ !لأو ملال بوعلا لرديلع هللا لعب انآ نا. نة هوو رف

 ةدازلا (112) 5

7 7 
ُ 
2 
3 3 



 8 نأ را لئاضف باتك 0 4 عالذ و #» نص خلت عم كردنلا ِه 2

 نديولات 0 انميئاربطلادب نم رع م ءاهن دي. هانم هطخم ىل هبتك و ةكينا ردبكسالا نساينلا لع نسملاولا

 1 ل نكرح الاوان 0 'ىجازوالاورموا يثدحملس

 0 رخل 0 ني كا نرد ول تبا

 لوخ»ن كا م ا يىسودن هللاد..ءادث م ساخر يرش ََن كل ح نسا .لاوا 4 ا م

 .لوغ٠ن كلام انن 00 ع انئىتاوصالا لاش أ رهمنيدجا امثرافصلا هللاديءن دمج هللا دبع وب (انريخا 9

 لالا لوسرلاة ل قايقنعلا دربزاءن .*اربانعةجس وع ن ن+ رآادبع نعي .35ف رصمن ةحلط ىثدحا

 2 هال هلا اونز ل وهلاوو يلع

 هدأ نميهارا نقاحسا ةكك ين اخصلا ىلع ن ندم لاديعوبا (هاريءاف)رمتءاا نب روصن« © هاور ف اذكم

 نايفس اناقا زرلادبع ان يباىث أ د لبتح نإ دحان هللا دبعانل ى م طنلا رفمجز دعا (انريخاو)قا زرلادبعانريخا

 نعروصم نع زاي ساد ليعمسا نلعب وما ب ىش ر هلا سن وإ رد ام . قاد ين ل ولع دم( ريخاو)ديعس نأ

 هلا آو هيلع لمهن ل وسر لاقلاةاىنء هللا يضر بزاع نا ربلا نعة> وعز .نعر لادبع نعف رصم ن ةجاط

 «نارئاابكت اوصااون.زملسومل او او هياعّشلا ل_صهنلالو هر لاقوةمدنتاا ودم ٍاعنولم 5

 نع ناهطن ميهار 1 دب نراس<و ديجادب ناري رج سيق ىف دان ورحو ةمادقر ةدئاز 4 هاور اذكم»

 # رمت :.لان ر وصنم

 نةيوامماش ىدزالارضالا نددجا نب دمعركيوب 5 «ولابن .دجان دخت ركب و!(هانا دخل )ةدئاز م ثيدحاما يف
 .رءاهنءشا يضرب زاع ن ءاربل نعةجسو عن نك رادع اق رص من ةحط نعروص:مْن ةدئاؤاث ورم ١

 ا وس يارملاا وني ز لوط ثيدج يفما- و ا هيلع هللا لص هللا ل وسد

 نم رلادبعا3ُ ب رح ْن دوم ن دماحا.3 ظف آ!ب ومي ن دم هلا دبع (ءاثأل) س.ةىنازو رم( ثيدءاماءل

 بزاعن ءاربلانءاوسوعن نمح رملا دب ءنعىالا 50 نعروص:منع سرقىلأ ن 3 ,ورح اذ دعس نإ هللادب ع 1

 :كتاوصاب نا 'ارئاااونز لرهلاو هيلع هللا ىلص الوز لاةلاذاغنغ فاى م

 دجاديسو ا( :ةادحو)ىيحن دشن ىبحا5 ياه نول امندحت ا« سم لادبءنير رج 6 ثيدحاما 3 0

 دشا )0 هللالاةلسوهل او هيلع هللا لص هللا لأ ونمو ناهنع هللا ىكردببعن ١ صقل ب يتدح يب اًروالاو

 « مطمنم وه لب ه تاق 46 2 ,ةىلا هنيقلا بح امص نع آو :ا,توصلا !!لجرلا ىلا[ ذا

 : هللالوسرلاة لاق هنعهنلأ ىضر ءاربلا نع هد رعن ن* رلاد.ع نعف رصمن ةولط ىثدح (لونهن كلام»

| 
٠ 

 0 لج را اذا دها

 4 مكناوعأب نارقلا و َز 5
 د

 لأ -_

4 

 ةبعشو شم الاو ىايلاديز هي ادءاواورومصت مهاور٠ .كلالقء وين رد هلأ ونزل سوت وةياع لا ىف ص

 ده 5 ءاهواوةحلطن بدو ةسزاىنانديز ءرطفونابايفان د 'جودببزؤ نم رلادبعو هتناديمعن نسب 1و

 ظ : ةيجتتم

 داوبأو ىرازفا قاديعن دحيو نع لادن سبع: ماسينأن , تيلو هاطرأن :اجو ةرامصنينسملاو م

 هضم الما

 . ححملا ١ ك ا 1 يا ةخسأ ف !ذك (1)



 ' صاق ءيبان دعس نطاولذ دنا نعت ام هاكر ىأ نبا عءاثرالانبو رعأا ب هون هللا ديعأتت القد ظ
 نمانم سيل ون : لسو هلاو هللا ىلحص بالرادو تسللت قاللا دن الاه ناار هد وق هن هنع هلا ضد أ

 الو "كلوا يس در سلط 41و
 هةكيلمىان ُ نبانعأ

1 
 حارق هرمج نب داو ىروملادواد نب ناملسا:ُث نارهم نإ ليمان دنع وا هن لاس ندم م ماندح ١

 ستخاللا نب هللا ديبع كر دقودم ةأاورنزم هعمساع أ دحاووأر نه .ةموسال ةكيل «ىنأن ل انآ لعل لام هيدهف

 » نيذاش نيذانعاب هيفهءايأو اكلم ينأنب انعّقي رطلا ناقل لسعو

7 00000 

59 

 عمو دات 5 9 5

 نين راسا رزالادع نيولبلا ا را اا ماو هادييع تن 5 1

 هر راو ناس 1 هلع ع فاطم تالوسد|

 نادمعأللا 00 ا ل سيروا و 2 0 ١

 سابع ن ههادبع نع ةكيل ين ن 3 !نعزامم 3 لسعا. قرم تت كراحخلا اذ ئمضهلا ىلع نب رصن اذ قى 2 اوه اللا ا

 را كلاب ينعش |

2 

 | ن لسع نم عربأس: سل «نارقلاب نغتيل نمانءسل ملسوهلا او هيلعتلا !صّننال وسر لاقلاةنايعنع هللا يضر

 ا هيلا مص 'ةوينا ندعم ثيديح ىلا عبجا ر ثيدحطاو ه 3 ولاز أشد

 1 | ىرهزلا ثيدح جارخا عاف" للا له ريم نيديحصلا يف هجارخا ىلع ناخ.تلا قنا ىذلا # ثني دكا امافت 35

 ينلنذاام عله 'نذاام لاق ملول اودي هلام هللا لوس نادت ءاّشلاىضر. ةريريهىنا نع م ا

 ( قدح ) ى رعاز والا امرك نرش ال وفا رضن ن ارحم ا بوق. ناد ا نيس

 ْ ميلا اهيا ا

 ْ 125 سابع نع كنا ءىتا ناانعى وزمان ا حن نب.هيمساتب « ميك 00
 | كانثي ثيل باور عفدي سيل فلولا لاق لسومل 1٠ هباعّما لص 7 ,لاق لاقهنءهّللا ىذ ردميس نع ثانيا

 | نع ةينحشأ ةكيلم يان :(نع ثراحلا نوري (بهونا 24 امرلَدلاَوازاوخ (يخناق ّضادنبغنف أيا و رلا

 أ | لعلدن(اذبف )ثيدحلال وت ملسو هل او«لعمتل' لصمشا لو رت ممسل ف نآرقلا نعهولأ-فدعرس ىلع اولد مان

 م دحأو نم موس ةكبا ىلأن' نا

 | سابعنانعةكيلمىنانإا ان5سنخالان هللا يعانث ولو اناو زن نم رلاديعان سابعات مصالا# ادع
 :ةشناء نع ةكيلميلان !نعنايةسن ل ءنعةممشانأ ح٠ رلاةو«نأ رئلاب نذل نمانم سيلاعوف رماح عدلا ىضر

 « هل*ءاعرف رماه: ءاللا ضر

 + «ناذاشن اداب -الازاث دبهو تمض ل ]عد امن ارع هينأهفبانعل 1 عم نه 4 قارمن ثراخل الند

 باو 2 2 لإ مم حت
 سلي سي” ب سسسسس 2س سس سس سس 0مااااااااالااللاا 7ااا#

 !'نفيق



 «نازملالئاضف بانك طا 2  هدعؤط م صختتا م. كردتتللا# 6 0ع 7

 ا ةءاجرزعإ نحعلا الا ةضٍإلا لهأ ةأهزر رهو ظ
 ' دوادن ع ادة اركب ن ديس نيدحص أبل ف ملا لعن نينسملا لع واهماندحإ# ررهينأ ثيردح ع 5 .(يماعالو) ٌْ

 اراك .ءالانعبا, ثنا نع سنانب كلامىثدح ده ن ثيالآى تدم را "ن دلاخ انيىنيعرلاديتن

 ا بحال سلا ياوأل ضفا لسسلا ين تالرن ايزلإج ملسو هلو هيلع هلا ىلص يللا لج ماق لاق عض ىضر
 4 ؤ1لا ءرخ ةنرمو هرخا ىلا هلوانم بزشالا رقلاب اص هما لنا رفلا تفي ىذلا لت ” رلا لاملا لاق هللاىلا 1

 ْ ٠ هلم رالحايك
 : نب ورم انت ايمان د لان ىس وم رشباننإ الق)لدملادا تحن يلعوهيقنلا قاد! ن دمحاركب وا مانريخاوف

 ' لامف يسن نع هءريخافثنأ نم ىنلًأفهتسالاق هنعدتلا ىضو دمس نع ليمن ىبا نب هللا دبع ن نإ ةكيلم ىنان ا نع راند

 أ هب « ىننتس ىف باقم لوطن رقلابنغت ل نم انس لوقو ودعا لصقل اة ايدين

 ا ىقاشلاانا فادضو عب رلاانب توها ندم س املاونا « هان خو 3 ”ادانساهيفةئينع نان. «دنعو»

 «يميازبانغ عرج !نعزايف كانمر يبان ات بااديا نميهار اان 0 ا

 سيل لو ماسوهلا اوهلعسلا ىلسهللال رسر تعمد ةيبك راجي هنع هللا ىض ردعس هللاقلاق كبهيىبان هللا ددعن

 نع يدر خللا ناسج ن ديم ها ورو هدانس الااذم هاجر .دانسإلا يم 'ثادحاذده هنا رقت نيج 1

 ن هللا دبع نعةكيلمينان تلاد ,ءلامف دهسن ثيللا|ىنلاخدقو هك :مفأن نبي االطبإ نأ هللادع

 دقو هكيهنىا ن هللا دبع نع ةكيامىنأنأ ::آأنع نادحن دعس و رجناو ران ن ورحب ةاور ا 2 أ

 ظ 3 «: كيب ان هللا هييع نع هكيل.ىبا نب هادبعنع لاتقدمس ثالل اهنلاخأ |
 ان سوقانمىراذيهيقفلا ل-ن.دم !(انربخاو) ريكي نب ىرح ات كن ر شن ديبعا 5لدملاداشمج نب ىلع «هانربسخأ»
 | هنعمتلا ىضر ثم نا دعس ن نع كيم ان هللاديب معنعةكيلمينانب نعدعسن ثِلااذُك ,الاق) ديم سؤ ةيبتقانم فذا ٍ

 نءتاياورلا كلت ثبال ةءاور مفدي سيل هنارقلاب نعت مل نءانم سبا .السو هل او هياعتنا نسال رلاقلاق

 ْ تاذالا ظأ ةللادحاوهوثراحلان رة اورنيتءاور )| ةوص ىلع لا دلا و نايحإ 'ةزاوخ'|يساف 0 :مينا نإ ,هللاذع ْ

 ش ىلا هلوان رم برص ناارمل ١ بح املا لحترملا 'لاملاامو هللالوسران ,ان لآ ةلرملا 0 لال لطالب إلا يأ ١

 ْ ديعاج نو لو. لوح حاد(تان)لحت راىلح ايكدازن ةلاص نع بابان دس زباور)الوا غلب ىتح 5000 رى غ ا
 !ماقلا ةريرهينا نع ج رعالا نع با,ثن !نعكلامىثدحدمسن ثلااننرازن ن دلاخ اًئنيعرلا 0 مادقم ٍه

 1 وهو م املا هيلعركت لءتاق» ثيدحلا لع را! لل !لاقلضفا لمعلا يبالاةفميلسو هل او هيلعمتلا ىلط ىلا لال جدأ |
 8 : ْ ةدنمةؤالا 54 ف ملكتم مادقم ونيححصلاد:سىلع عوض وو 1

 ٍه , «ريخاف تأ ن* ىلا .1لا كه مس نخل يلا هلأ كيع نع ةكي 00007 اخر رصام هني 0 (



 « أب و لحترال املا ةيشن)

 ا

 'نالوقيف اينالا اح موقيال ناتلح هن هندلاو ىس سكن و شسعشبلا وص لْثَم هو هووضص ل ةماقأ ا هي لممو ان

 ! «هاج رمل مل طر ئىلع ميحص ثيدحاذههنارقلا# دلوذخابلاتيف اذهانيسك اس أتي
1-7 

 ونه نع حبلا ىبا نعذيجىنأن . هللاد عاد 3 ميهأ ران ى كم ان لضفلان كئضلاد ,ءانثدممن ركب مانر ريخأو: 5 0 َ

 حو هلال اولا 41 ا ؛اولمغا ماسو هل اوهياع هتلا لمهن لور لقلة هنعاناى رزان 0
 أ ءاودتتاو هنا ااوم

 ١ كك
 3 والاب اونماو ورب ا ىدعب نم رمألاىلوأىلاو هللا ىلا هودرؤ هنم جعاعهرأش ١ امونةنم * 6 ا 3

 1 قدصم ىلع ءامو 0 8 هاو ىاجنلا ه3 نك را م د نما نوع يف وا امورو.ز 1و ليجالاو' ا
2 

 آخ

 نم ميم اوان'و نيسا ارظنو هط تظد اولوالا رك دار ةرقرلا# رود تدع يناو ةءايقلا مونر ولة يلوإلا 5-6
 | ثق“
 ناد 0 ا ب تيتا جراج 2 نات 1 ١ ا

 أ / ىرلا لا مانقي الكل مصاعؤور 2 داع 01 .نايءندعاا- دادهبق ةدلادهأ ننامعور«وا ما ا ا

 لعرل لاما لكرخفالا علا ِى اهنا وراق دا رزان للا :ع هلئأ ىص رسب نا انعىفوا نإ ةرأ رززع ةداتغاتل 35 ْ
5 
 ٍإ « هلؤاىلا هر 57 0001001 هاا لنا“ ملال ا وددت لوم الالكااعز هلا زولافا 2

 وج

 0 !(ينريخاو) يرلا حاادص انت قوزرم نورماند ى اولاد 1 افنلو راو« ادعو وو اخ

 نا نع ْئ رماعأا قا نب ةرا رز نزع ةداتغد ءىكرا !لا اف 0 9 نان «نحلا | 0 ! 9

 ا ألو عر ١ لال امس" لوس اند ًانبلاق لك رللال طال لف لاممالايناهتالو راي لقال رذاا مع هللا يضر سارع - ١

 اىرا جتلاس اب درف 0 لكرأل الك هلوأ خابت ىد هر . رخ 0 هلوأنم تازدب 00 كاان 1

 1 0 د“ ْ ات

3 7 4 

 ١ 9 لمشأ وعز 0 هلأ ىصر 4 ْنَع سا نذاعمنب لود نع دلافنإ نابز نع بدهان 5 ىبحإطا 0 ا 41 ووطاقا اميمال وصرنا 0 : 3

 1 ايندلا تو قا سدشلا ءوض ن٠ ندحا مفر م هلآ 5 ول : هدا و سلا هيف اع لمحو نو هلأ أ قس 8 3 3

0 
 هى وتلا س "رايز وكل جيصه هن لم ىذلاب عتلقاين هيف تناكول ا ١ لت

53 4 

 اد ىضرهزب نعد ربن [نعرجاومز ريش 3 ميها بأن 0 ءاشو رعد نب ركب جان ربخأ ا 9

 2 نارتلالئاطفباتكط 2 مهدها 2 «صيختام.كردتلا# «6جط»
 !هملتو نآرقلا ارق نم ملسو هل اوهيلع هللا ص هللا لوس لاقلاق هنعمل ىضر «/نعن ىهلسالا ةديرن تلاد أ

 , ه«وصرو , نءاجأل ةمايقلا مو:سبلا هل اعو كدهأب 5 ل رن ماسودلاو أوه ٍاعاشلا للص نهال "وسو لاقلاةهند 5

 (٠ ء)راكرقلا 5 دلو دال ةق اذهان سك اك نال وة.ؤا هلأ انيس .موقألا نيتلح هادلاو ىسكي ااا

 امر 2 را ” باول ارق ا ن لم نع للا ىنا نعدي مجيب[ هللا ديبعأ- 56 ىك لادوات /

 آ | اونماو ىو ريخايكى دعب ن ةن«مأنلا ىلوا ىلاو هلل نتا ىلإ ءودنرف قيام هي هناشتاموه:.ّىثناو رفكتالو هباؤدتقاوهبأر 8 1

 | قدم داني لعل 50 نايبلاهيفامونارقلا يسيل مهيونم قويتبتلا يو ااموروب لاذ ليحااو ترو,

 )م ءاوللاو نيا وظو ها ترظعاو لوألا ركذلا نم ةرملا روس تظعاى او ةءايقلا موي ا

 : م هج اركردالاق هللا ديبع(تاق) مح.” » شر جلا تأ نم باتكلا ةحنأ ت تيطعأو:ىنمو» حاول نما

 ظ
 قلو رانيا التب رز امنع فا ىضرسابعن !نعفوأ نا ةر 0 ا نب عرم“ ٍ 1
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 7 ا

 يك

 0 دم ا ودوعدا»



 «نارتلا لئاضف بانك ا هذ « صلت مم كردتسلا» 40)ج»

 عيطتسالا لبسو هل آوهلعّللا ىلسم هلا لوسر لاق لاقل ىضر رم نب نع مذ اننع ةبقع ندم ن بقع
 5 ةاورهراكبلا عمار نا مدحاعب ة.اما لاق كلذ عيطتسي نموأو لاق م «لكيفةنآفا ار ناكدما

 «روبشم ريغ اذه ةيدعو تام مهلك

 ىبحات مااصلاع فان لاديعان سادرمن ريما نادمهم ىضاقلا نسملا نب نمحرلا دبع مساقلاوبأ « يف يبريخا

 نماياللا ماسوول "او هيلعدتلا لعام ردفلا هنعأ ىضرةرب رهيلأ نع ىدءن لف وءىل ومريم هي انعريمتن ا

 هللاوه لقأ رينا مطتسيالا لاق نأ قلا ثنثأ أرينا دحام, طتس فيكوهنلالوسراياولاقنارقلا تثأر فيَ يد 0( دحا

 «هاح رخإ ودانيسالا يصص ثيدحاده»سأنلابرذ رذر ,عالقو قافلا ب رذ ذرعءالقودحا

 دل واعم نع ىروثلانايفس نعةماسا ولان دراطلاد + اديعن, دما رفمج وا ابي ومي ن دمج سأر» 1 واه اندح »و

 طرش ىلع جيتس ثيدح اذهه رحفلا ةواصيف لسو هل ”آوهيلعّشلا لص لا لوسر مس انمافلاقنينذومملا م نعل-و

 ؟ هاجرخم لو نيخرشلا

 ين ريخا ىبحمن ةحلط اين ان ريمن نبهللادبعن دم اننق هش نب نسسملاا: قارولاهللادبءن دمر كب وا «قربخا د

 ناايه رماو نملايى لا ىسوم اباواذامم ثمب ل4 00 هللا لوسرزا هنء هللاىضر ىسوم ىب ىا نءةدروا

 هاذكم هاجرخم مو نيخيشلاط رش ىلع حي ثردح اذه و نار ّدلا "سانا يلب

 0 اطلاوبأ اني ف ١ ادنسلا فسو» ن , ميهارباانن ءالما ىضاقلا ىسوم ندجا ندم هللادبعوبا# ان ديجو

 هيبانع ىنئللا سنانب ذاممز له-نعهلافز نابز نع بور ن ن ىحن ًابابهونا ان (الاق )ديعسن نوراهو
 نمن> اءؤوضاع انا ةنأ يهلاموب و هدلاو سبلا هفاكلمم و 01 رقلا | أرتنملاقرس را اوهيلع هللا لص هللالوءرزا

 # ماجر م ودانسالا حرص ثيدح ادهو هب ل« ىذلاب ِج :ظافدف تناك ولاس دلا بت و يف سمشلا ءوذ

 هر ,م 6 سبل هب ءعو ا :اكتلا مهلا أرق 2 نا مدح عيطتياما لاق كلذ عيطت هوم نمو داولات موي لك ىذبأ

 هع نغ ريم ن ىلا اهلا مفاننب , هيلاد .ءانذ سا درمل ريم اذ ناذوهم يب ضاقلا ٠ نسا ن ن#رلادب ع كفا د

 ا هلو او هيلع هللا ىلص فانوس ولا هنأ 4ع هيأ ىضررماعن ة ةبمع نع هين ريف نب ريبجن ن مح رادع نع حاصنإا

 . نعرج ام ناريشا اندميهاران ىجم انأ ىجابلا لضءلان دوصلاديعانُتو رع يف ريصتاد# ن 75 «اربخا د

 ايلا هلا ثلث 1 رهن + ٌجدحا ن م. انمال لاق لسودلآو 4 ٍِع هلا ىلع وال وحو نأ هنع هللا نضع ه. ٍنأنع

 ياقلب رؤوعا لود اماه فأر قرأ يطتسالا لاق ِن ' ارقلاِثذ ارينا اندجا مظتوب فركو هللال أو راي

 ظ « حم ساللابر ذر ء'لقو
 هللا لص لال و-رلأهناهنعّشا يضر رماعن هب" ء نع هي أن عريف نب ريبجن نم رلادبع نع# حاصن ةيواممإ)

 *(م)«ر جهلا ةالصيف ملسودلاو هيلع هللأ ىصسشال وس رابع أنماف لاقنيلذ ودملانءسسو هلاو هيلع

 ىلا اذامموهثمب ما_هبوول اوهيلع هللا يل_صهّننال و سرا هنعدّيلا يضر ىسو «ينأ نع ةدروا | ربخا# ىيين ةحلط)

 *(مخ)رارقلاسانلا اهم. نا يهرماو نعا
 ت2 7 9 هسسسسلل
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 م مونعمل همفرع هللا باتكك ن مىشهف

 م نارتلال اضف باتك » «ه9 «سرخلتلا عم كردتسلا 9 0

 ! ىرصبلاىزملا ةريغاا نب ناعأسان وراه نا درس ديمسانئى وبحلادجان دممسابملاو
 ظ ' تيمارللل كلوازازا ملسومل آو هيلع هلا السقا لوسرلاةلةاهتعناى مر نابع نبا نع حابديفان ءاطعات
 « هأح رخو دانسالا حب ثيدحاذه# نارقلات ةلدمتدحاّللاوه لقوا رثلاعيرذو رفكلاا اهلقونارتلا

 ا نب هللاديبعنع كلامنع ةملسم ن.هللادبعانث يضاقلاىسيءن دسج اان: ىزورلا رصنىان ركيوبا 4 انريخا ف
 هللال وسر : ممتلب#' !لودي هنءهللاىضر ةربرهابأ عمسدبا ب 1 املا نديزلا !ىلومريبجنب ديبع نعنمجر لا دبع

 1 ل نكي ودلو. لدي[ دمصلاهنلا دياماومزت ًارتيالجر عمسف لسوهلاو او هلع هللا لص

 راف لج رلاىلا هذان تدراف ةريره والاق ةنلالاق هّللالوسراياذام هتلأسف تيجو مل وهل اوهلع لس

 ّْ «* بهذدقب دج وف لج رلاىلاتيهذمت ءادنلات راف لس وهلاو هيلعهللا ىلصهنلال وسر عمءادغلا ىف ىنتوفينات قرف رفمت

 ! ظ 1 ماج رتعل وواتسالا ب م ثردحاذه

 ىكتشدلا هللادبع نب نمحرلا دبع أنسيبح ن دومت ن دمأاحانت ظفاحلا بوعي ندم هللادبعوا 6 انريخا »

 ٌْ ٠ نم هنف سيل تد .تويبلا رفصانا لاق َفادَصَن هع صوخالا ينانع دوحنلاي ان , مصاعنع نسق يبان ورمعات

 مالو فلالوقا ىنكلو ل !لوقااليناامات انسحرشءفرح لكي هيلع نوزع ا افنارقلا ارق" ىش ناباتك
 || نبنعرلادبع نب لا دبع ع ىن“الا بوق ن دعا ديعسونأ (هاندح) ىكتش هلا نع ه ريغ هسؤر دق 8 ميمو

 هيلع هللا لص ينلا نع هنعهللا ىض راس ص وحاالا يلا نع مصأع نع سةىانور ,هعان يلا ا ىكتشدل تادع

 أ ةماح رم ود اسال لك ثردحأذهو وح لس 01 1و

 ٍ :ةرسيمز صفحاش عيرلان هواداث املا ره ى مسالزتلا دهان رك 0 نب د رفمجو 6 اي و

 نع

 ا لدننت تازا 2 اذا ماسودلاو طش ومقال مم ١ رلاا هنعمل ىضرسابعن .!نعهاطعانب - فرصا «ةرينلان ناو

 1 هم وفعض نام لا تلق حب .هدرص# ل 2 رملا ثلث لدم دحا هللاوهلقونارقلاع هديل و رفاكلاا لقوا عملا ظ

 / ةننالوسر .ل قل ةاينع هللا ىضر رم نأ ْن ءمخأن نع هاجس .جاتدحم ميرلاب اغلا

 ادج ثردألا ركنمةرسيمن رفمج لب؟ «تاقء(١)ح معو ل رقلاعبرلدعت نو ر ةاكلاا م ا للم ممل وهلا: هلع هللا لاما

 « ىنطقر رادلاهفضنا 2 ا

 ءتتتخ 51

 تابقال ! و هممسهنعهللأ ىضرق رزه انعباطملا لأ |ىل ومريبج نديبع نع ن+رلادبعز هللاديبع نع « كلامها

 ةيلالاق هللا] وسر اذ ام هنلأسف تبجولاقدحا هللاوهع لقا ريال ريسفر وهل هبعتتلا لس لوسروم

 لسوهل او هيلع هللا بص هنلالو ممسر عم ءادغلا توم نأ تق فم هرش اف لج رلاىلا بهذ انا تدرا نةر رهوبالاق

 ِْ 5 حرت ه بهذدق هبدجوف لجرلا ىل !تبهذ مثلو هلآر او هيلعمللا ىسوفالوسر صا ا ف

 ْ سيل تي توبلار ُمصاِنا لاق هنع هللا ىضرهللادبع نع ص وحلا .!نعدوجتلاد نانو بينا

 م اريناومجا يياتمألا !اعوذ رمامنءهللا يد رمح نبأ نع ذأ نعةبمءن دم ن ةبمع نع 4 ة رسب :«ن صفح و ٠

 سل سس د حصه

 هناا : نسحلا ب ررحتلف كردتسلا خس سل نع تس ةياورلا» ده :)
 سادس و 6 يحتم مس



  نارتلا'لئاضغ باتك « ه5 © صيخلتا عم كردتسلااط « 00ج
 يح ! 01 55

 1-لا يدبمن نم رلادبعان.(الاق )وسو موب اانا بل 0 هينفلا نأ رن ىسوم ند“ 0 خا !

 3 نيكل روسأ ًارقنملاةهنعهللا ى ذر ىردملاديهسيب ْ نا نع دادع نب سءقنع زاخو نع مثاهنا نع ناقش ان

 ع ْن لا دا.” نامنلاو|لضفلا نمراف 1 رحب عنب نمل اننزافصلاللا بعز دمت دبع راهو |
 9 هياعدشا لملم درا ا ةلاق«:ءّللاىنموراسب نب لدعم نعي. نعى ديتلاب سل ,نامتعىلا نع ىج_ نامل نع كرانأا ا

 3 كرابلان !لرقديف لوذلاو ىعرتلا زاماس نعد ريغودي«-سن' ىيحبهمقوأ* ان ومدنعاهوترقأ سا ةزو برلدسوهل و ْش

 5 ٠ «ةلوبقم ةمثلا ن ةدايزلا ذا ا
 "10 1 يا اح 17 ا : 1
 ا د ا رممج نب دتس# أ 4« زيخاوإلةبئانر رجن بهوان. قوزرم نميهأرإ :أان .انوتس ندمح سابعلاوا'# اندح# ا

 5 9 رهىنأ نع( )يعجل 2 1سابعن ع هذ و نع ةمش 5 رفمجن دم انمي :ا ىثدح ل :>ندجان هللادبعأت ىعيطقلاا 1

 | 3 كزام 5 هو هلرغ ع ى> ل جر رت عش هب . انو اثنا ماا 2. تراسل ل ارهيلعهللا لص ىبن نان ع: هنعاتلا ضو /

 3-3 « هاجر ملو داننسالا حيحص ثيدح اذه« كلما هديب ىذلا ||
 ردح ِك

 : 0 / يدم ى ةدعيو ةيلازع رم نصف خانأ 8 ناي ,ألضفلا :ندمصلا ديعأتلا ورك يريدلأ نادم ندم ركن 4 1 ربخا» ا

 6 نمثل 1 اق ا اهم تذدو ماس هلا :هلعدللا لهل 0 ,لا لاقا عع ىو ابنا طفمرك عطا

 ب هأج رك ع .جعومج نم :اماادنع ىاثسا اذ افلزلا هدد ىذلا 4 1

 ليئارسا 93 ليهم ان كلامزا_ةوااث ة ةزر 3 نانءمز ا-ندحاا:5ةفوكلابى يس“ نمح رلادبعن ىلع «ابربخا» 0

 ةناهيلامثد مد[ سو هلآو هيلدا ىل !ص ىببتلا ناكو هنعدللل يضر هس 0 :ء”ىمحشاالا لون ة ةورفنع ل ئارسانان ا" أ
 1 0 : يحل ا, 01 ير !ةهيرأ اأو ب 0 ولخا ف تانفاملاكف ةسلع تيمدقفلاق كى ريلحتن ااا لاقو وةملسولا

6 

ْ 
 "1 دانسالا يرد ثردح ادم هكنعل | نمدعلر طاف نورفكلااملاي لق. رقالاق يءانمدتءهلوقا غش ىتملتن تعج

 # هاج رم :

 ١ ظ

 ريشا 0 6

 هيلع تلا لصدنلا لاوس 2 لاقل اًهذنع هللا: ىصجرر انسان ىل اء نع: هنأ نعيدب الاب لو نامعىنانع عم ىحبتلاناماسؤل

2 

 نس كاما هل وم ةهنل اكن 22د ؛أمسأ 55 همدعملا متر : م: ىلا هضن ىحشملا لاقف ؛ رمل ش مر د(

 5 الملا ير «فقووكز ابان اهضرعوانو هدنعا عسا ؤ* ر 5337 سةر وسل سوهلاو

 3 عستسا 0 سب
 ١ هنعدللأ ىضرلةلجوهل آر هن ,لدهنل لس ىب: لأ نع هنع هللا: ْىض ا هنأ نفث ا نابع نع 13 نعةيءشؤو

 3 ردعص»# كلرأبب ى ا 05-000 ل تمفشةنانونالثنأ : لإ. نمةزوس نيا“

نالو رلاقلاقدن ءدنلا ىنع رسابعزب انعةمركعنعذ أن جلا 0 4 قبلا 42ن , صح
 | هلاوع ليش اىلع

 : * 6 م صفع تلقيحصو كأم هنيايذلا#لر 3 ان ىو نمو“ ؛لك ب اقف اج !تددو ماس 9 :

 ةنسا»بلا مق لس وهلا و هلع نأ لص ىنلازاك وهما ن نعى بد الازذو ونا ةورق نع قادس ا نع 6 ىلثارس :/ د

 نإ تعج 3 ا يجذلا اهءادن ع تاق ةيرب يا اعتمدت لاقي ري تبا مالو ةماعلا

 1 همي وكر ثلانم ءاراجافذورفاك"ا مانلقأر الق ئانمدنءهلؤفا ١ ع ىلافخا
 ص - 7

 بيبسي ببسي سس سس صحبي

 يبل قلد دع نو م61 م

20 0 

 نجس ميجا

| 1 

 هيلا ديم مح
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 دغاو 71#
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 هناف نارا اومامتط» م «© جبس سنل ميم ل ميك جلع هتعوو
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 _ نارتلالئاطضفب اك ظ مه. 6 صيخنتا مك ردتا» 40ج
 أ نع ةدم رين هللا ديعانت ورم لها نم ىناسار خا يننلادلاخ ن «نمؤللا ديعانُ يلكملا 2 5 نيديزاث دادغب

 0 # ثردحلا ركذ 9 ا :هلاتشلعقو رعخأا 57 ذاممل تاقلاق دوسالاىلا

 0 بيبح نعو رغب ان ونرمعانم رفعج ن ,ليممساأا ىبحنب ىبلنتيبا ان ميهاربا نب ةمصعن مي ,هارا «ى ربخا 9
 || عيسلاذخا نمر -وملا لاو هيلعلا ىل »هللا لو راق تلاقارنع هللا يضر ةشن ا نع ريئزلا نةو رعنع ىعلس الا دنه نا

 * هاج دال مص ثيدحاذه# ريخ ديلان ارا ن هةاملونالا

 | بهون دلل دلعالا ىبحت نب ةلءر حان. ىنالعسعلان س11 ندم أبنا ظفاملا ىلع ن نينسملا لوا انريدخا 9

 هللا ض ضر لهابلاةماماى داع مال نال دز نءريثك نان ىف قطع لالعانب يشن ْث ران ور#ين ربخا

 ْ لق نواره زلااؤرقاوةمايقلاموب هلهال ميش هاف 0 افلا وماعت مل_سودلا وه-يلعهلناىلص هللا] وسرلاةلاقهنع

 أ ضيي ريطاا نمنيفرفك وان اتبايغ هناك وا ناتماينايناك ةمايقلاءومن اسي ارنافذارمتل 1وًءربلا لاق ناوار هزلامو
 «ةلطبلااونيطتسالوةرسح اوك رو ةكر اميل ناف ةرقبلاا و ملم 35 |مصا نءاىهتحنجاب ناعفدي: فاوص

 4 هقر فتم ي : اوريون لئاضفرك ذزيجح

 مشاه ن ءةيمش انثاريثك نب ىب 21 ل كلأاد,عةذاةواان ةدادّبب ىركملا نامءن دمنا نسل اوان انربخاط

 كتيكلاةروطا 3 وهل 2 هللا ىلص الوعر لافةحتا شا ىردشادمسينان 2 دأب ع َن سد 5 نع

 0 نمو*ي 0 رخآنم تارا 7 0 ا قاموا تناك هب 4

 ا | ْ : : ل 0 راسم 0 0 ٠ لع 0 0

 : ىنا ىثتدح لزن> ندجان هللا د فاتن ىهيطفلا رفعج ندجا مان ريخا)هفقواقيشاهيلا نعىروتلا نايف «هاور 1

 | (ىريخاو)
 ٠ هلع هللا لص هللا لور لاق تلاق منع للا ىضرةشئاع نعةو رع نع ىماسالا دنه نب بيبح نعو رح نان 0 ور# 2

 ْ 2 صو ريخ وفن ارقلا ١و كوالا عبسلا نمدتخا نمل سنو هللا ا

 هنبيلع هللا ضلال وسرلاةهنعّللا ضر ةماماىنا نع مالسنب ديز ن عر يثك ىنانب ىدحن نع لالهىبان م ديعس

 , ةترقبلا لاق ناوا رهزلاامو هللا لورا لبةنيوارهزلا اورقاو ةمايقلا موي هلهال ميشو رقنأر للا ودامت ل ودل اون |

 , اههتحنجابنامفدي فا ود ضن ريط نم نيقر ةكول ناتيارغنايماك وا ناتمامت ايهناكة هاي .هلاعوإ نأ :ايله مافتنا ريل اون[

 ْ «ةلطنلا اهنيطتسنالو ةرسحابك رو ةكراهلعت ناو ةرملا !وملدت مس اهصا نع ظ ٍ

 ده ةقرفنم يأو زووم لئاضةركذ خس )ا

 ةمايقلا موازو  هلاتناك تارا امك ف ركلا ةزروصأر ق نم اظوفتر مدني مى نعدابعنب سيكنع# مشا هيا نعةيمشإل '|

 كلد حو مهالا كن اعبسلاةمتأضونءوهيلطع طل د ملا دلل جرخ مئاه رخنآ نم تايلر شعأر نمو ةكمملا همام ن<

 ١ نعىدهمن اهفقوو(م)ةبايقلاءو قارس اطيب مط عيطمقر يفتك كيلا واو كنرفطتسان تناالا هلاال 1

 «مشاهينا نع ىروثلا |,
ٍ! 

 «ناياط (ا)إ

 0111 0 ا 1 | | | 1 1 1212ز 1 ز 12 1 120ذ 2ةز2ة 1 1 1 1 1 1 12 12ذ2ز2ة2ةزة 00# 2

 لا هن نو ا تلة لح ا
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 ا نارقلا لئاضف باك ف «م-م9ط <« ضيغلتلامم كردتسلا ول «0ع)

 ةفذح نع شارح ن.ىمبر نعىجشالا كلامىبا ثيدح لسم جرخادقو هه مس ودل او هيلعللا لصانلا لوسر
 « شرعلا ثحنزنكن م ةرقبلا ةروس مينا وخ تيطع لاق ماسوهل او هيلعتلا لص هللا ل وسر هنع هللا ىضر
 ان ق قيفشن نس 56 ن ىلع انن يدر رولا لاله نومي ءهأز 1 ئث راسا ..اعلا نمط رشات :انربخا 0

 ١ هللاىضر بج نب ذان ثلق لاق 30 نلاؤؤس الاى ع نع ءلتالانا رب ن ّادبع انن ىناللادلا> ن نم ؤاادبع

 نيفلسملا ةلق ددص ىلع م امو.هل او ة بغّسالصسال وسر ىناءجلاَقف هنذخا نيح ناطرشلاة صق نع ىنثدح هنع

 لاقهذخ [نالبعلا نها وهلآو ةيلع هللا لص هللالوسر تربخاف اناضّق هيف تدجوف ةفرغ يفرملا تاه

 قفرخا ةروص يف روصتم ليفةروصيفروصنمت بابلاتيشنف ةميظعة ماظ تنءأجأ ىلع بابلات قاغاف ةفرغلا تاخ دف
 تاقف هيلع ىادب تدتلاف هتطيضف هيلا تبث وف لاق رمتلا نملكاب لءجف لع ى رازا تددشف بأبلا قشنءلخدف

 ثعبي نال بق ب رقلا» ذه انإ تناك و نيبيصن نج نهانا و ريف او ريك لايعوذريبك يناف ينعز+لاَفهللا ودا

 هللا صهّنلال وسر ربخاف مالييلا هيلع لإ ربج ءاجوهنع تلقب كيلا دوعأ ناف ينع لفن و:ءانج رخأ ثم 0 لص

 لاف هيلا تمتف لبج نبذاعم نبا ةحاجو دانفمعبصلا ماسودل آو هيلطهنلا للا ل وسر لصف ناك ع مسودلا اوهيلع

 تقلغاو ةفرغلا تلح دفلاةدبف ٍدوءيسهبااما لاتف ه”ربخاف ذاممإب ك ريشا لئف امو سوهلآو هيلع هلا لهللال وسر
 دوعانلىناف ينع لخلاف يلوالا ةرملا ىف تءنماكهن تء:صفرمتلان م لكاب لوغبا,لا قش نم لخدف بالا يس

 انمدحا لخدف ةرّجبلاةئاح ينم دحار شال نا ىلع كلذةناودؤعا نل ىلافلاق دوعااللةنملاّللاودعاب تاَتِف كيلا
 هتيدخ بجي كك 5 ىزو رم يفنحلا دلاخنب نم ؤااديعو# هاج رخو دانسالا مي ثيدحا مهو ةلرللا كلان هتبب يف

 * ع هليعإ ثيدحلا اذه بايملا ن هرب دوز هنع ىورو

 قاجرجلا ناهي ندنس نامءوا انك يطاعالا ف احسان ميهازب ابن ٌقارولاهللادبع قيد ركبوبا4 ءانرشإ 2و

 ةصق نع يبث دحهنعاّنلا ي ضر لبج نذاءإ تاق لاق : داادوسالاى نان عقد نإ اان يناملادلا> نب « نءؤاادبع 2

 هيفتدجوفةفرغىرملا ثل» + نيمإلا ةقدص لع لس قال | ”وهيلعّللا لص مال م رىناءجل اف ه4 ذخانيحناطيثلا

 تءاؤ لعيب ابلات قاغافةفرثلا تاخدفهذخ ايناطيشاا اذه لاف ماس والا وةياع هيلا لص هللا ل وسرت ربخافاناصقت

 ىرازاتددشف بابلاق ثنم لخدقيرخا ةر وصديق روصت ممر روض قفروص"' تالا تيكفف ةميظعةملظا

 ريقفاناولايع وذ ذريبك ينافينع لخلاق هّلاودعإب تاقف هيلع ىادب تقتلاف هتطبضف هيلع توف رثلا نم لكاب ل. ص

 تياقن كيلا د وعان ف ىنم لاهم انجرخا ثمبايف سداد نالبق 2 رقلا ههانل تناكو نيبيصن نج ج نمايا و

 : هيدانمىدانف جيصلا سوما اوهيلع هللا لص هللا ل وس رصف لاقاع لسوف "لو هيلعللا ىلص يبنلا يخاف ليث رج ءاجودنع

 بابلا ىلعتةلهغاو ةفرؤلا تاخدف دمف دوويبم هنااما لاف هيريخاف ذاممإيك ريسبا لمفاملاةف هبلات مف ذاهمنبا|

 0 نال 0 ظ

 ينع ل زمتلا هيرب ل نبل أ تلتف كيلاد وعأ !ىباذ ع +>لاةفىل والاةر 1 يف ت'ءص امك تيعنصف مثلا .ماكأ .فبابلاقث م]1خدو
 ١ مص مةليإلا كلتهتب هتنانمدجأ لخديفد رقبلاة ماج يتمدجاأر ميالنا كلذ, اودوعانإ نلف دافلاقد وعاال ل غلاه ودعأب

 را نيم أنبل 2و باملا ند زهنع ٍهاوِرَةَبْثىزورم نمولادبعو

 77-0 ب 7 7 تا 0 مع
 ظ م

 كدا



 «ناتائان باكا م م»ط 4 صيخلتلا عم كودتسلا ف «(0ج»
 د نعبمك نبيلأنإ ورهعنإ دم يربو ىفرتمملا لأ 3 دن ريثك ىل نب .ىدح نعدا دش نب برحاش
 لتحمل مالغلا لثع وهاذاف ةل) هسردق صقش هدسج ناكف رك نيرج هل ناكيا هنعهتلا ىضر سمك نإ ,يلاهدجأ ٠ ١

 أ اذكه لاق تاكرعشو نلكذن اذاذماراف كدي الات ىتجلب لاسم ى منام ,ينجال ةفمالسلاهيلعدرف هيلع سف
 ظ 'بيصنانخا ةقدصلا بحت كنأ اننا لق كا ءاجاملاق ىنمدشا جو مهف سب بنل نحل تفظدتلا لاقق نجلا قلخا
 اي رقاذا لاق ممن لاق موبقلا يملاوهالا هلاالّا 5 ةربلا ةروس نم يسر كلانا ازقملا جنا يام لاق كاماعط نم

3 

 ا هللا لص هللال وسر ىلل تودغفيبالاق حببصت ى ىتحانم ترجأ ى رس نيح اه رقاذاو ىسع ىتحا-:هترجا .ةودغ 1 .

 ا .*ةأح كا ووافي وع اذه# ثيبللاق دص لاف كلذ هنربخاف لسو هلا اوهيلع |

 آن ثمشالا ابنا ةيلسن دامجانن ماسمن نافعانتىناخصلا قاحسا نيدم انت ب وقم ن دم سابعلاوا انحف
 : هللا نالاقلسوهل او او هيلعهللا لص ىينلا نع هزعهللا ىذر ريشا ن نامنلا نع ثمشالايل ا نع ةيالقيلا نع ن 3 رلادبع |
 .نآرقالوهرقبلا ةروسام متخ نيتي هنه لزناو ماعلا ضراالاو تاو.سلا قاخينأ ل ئقاباتكب :كىلانتو كرا
 « هأج رخو ةاملا مج ص ترد اذ هلا ) ثالث ناطيشاهب ريف راديف

 أ | نع هلع نب 1 .وامم ىربخلا يرصللا ملاص صن هللادبعانن ىدجانيفار مثلا لضفلان بدن ليعمسا « يربخا 5
 "أ ,ةرغيلا:ةر وس متخشانا لاقل سودلآ و هيلعهّللا لص هللا ل وسر زا هنءهللا ىضزذ نتا نع ريغنن زيبج نع ةبرهازلايئأ

 ١ ثدحاده#«ءاعدوزا ا رقوةالصا ناك انباوك ءاسنن هوملعو نهوملعت هشرعلا ت 2 يذلا زنك ن ماع اطعانيتتاب

 « هاجر و ىراخبلا طر .ث ىلع حير |
 ا قادسا ندمان دايز رن ديم ن هللادبع ( هيريخا )السر ءحاصن.ةن ةنوأمم٠ نءبهون هللاديع ما وردقو 4

0-5-3 

0 

 هس

 ةرؤسرخ
 7 نع هيلعّساةحر ريغ ا 3 : رهأز !ىنانع ءلاص َن ةيوابممىفريخا بهرنا ا مالادبخز ىنب وان

 ادي 5 77 -

 هللا لوس ر
 || نبرجولناك هنا مدج نع بنك ن بيلا ن ورم ندم نع ق>الن ب ىمرضحلا ىث دح ىبمينعدادش ن «برحإلا مح
 ا بسلا مأ ي ىنجال اف بلك رعشو بلك دياذافها رافكدي يرالاقف لتحل مالزلا لثموهاذافةلل هسرؤ نصةنيمد<ناكفرع :

 : نم بيبصن اهب ةةدصلا ب م كياانثبتا لاق كنةاجام لاق ىنمدشا لج رموف نكنإل هنان نا تملعدمل لاف ىنج لبكق

 نيحامنأ رقاؤاو ىسعىتحانم ترجا ةوديغ هنأ ًأرقاذا كنا لاق م ؛لاق يسركلا ةيآًأر قتل كتمان ريجتاملاق كلماع
 6 رد ا رق

0 

 ١ مصب ثيبملا قدصلاةفهن ريخاف ماس وهل! اوهياءدللاىل 7 بال مو ا ودا جب ضل ىت> انمت رجا ىسع 22 ْ |

 أ | نعايع' ءهللاىضر ريشل نإ ناهد :لا نع ثءشإإلا ينلأ نعةنالق ىلا نع نمر لادبعنز ثعشالااب أ :اةلسو « داح

 ْ متخنيتيا ,1ةنملزتاوماع ىلا, ضرالاو تاوبيلا قانا ل قاباتك ب ل ”ةانالارس قالسرلا

 ٠ «عيبص«لا تال ناش ثامرقيفراديف نأ ل رقبلاةروس ام |

 دان وبس رنا هنع هللا ىضر رذ ىلا نع ريفنن د يبج نعبر هازلاينا نعحاصن ةيواعما أبا لمن « تادبع »

 ْ ّ ءابسن نهوملعو نه ووملعتف ش رعلاٍ تحن يذلا ه زنك نا . اطعا نيتاب 1 قبلا متخ هللا نا لاة ملم ودل 7 و هيلع هللا لص

 , :هالس رمؤوأعم نع بهوناواورولا# "خد ع الدحه ةوةالصا 0 ءانناو

 «نيؤلادعو



 م ءاعدلا باك 9 و «سرلتاعمكردتلا» «()جظ

 ريبجن ميكح نعاجر خل ناخيشلاو اجبر خشم ودانسالا حييحرض ثيددح اذه «يسركلا ة 3 1 جرغألا نامقتفو' ١

 هميشتلاف ه واثل هاكر اهنا هناا ريكو هولا |

 1 0 نجرلادبعات ىرملا دماحين َن دهاح انك لظفاحلا بووقعيإ نب نإ للادبعول ع انربخأ 00 ٠

 ظ

 'ئش لكل نال لا ده ىكر دي هللا د. 3 نءص والا ان ءدوجتلا بأن ب مصأع نع ننتفاو ورم 1

 0 4 لاةزوس قرم 41 دلال بلا نم جر م هنردم ةيااةروس 0 اذانا طيشلاناوةرقيلا ةروسا رقلامانسوا ا

 أن هللا درعا ينمثاابوةءن دج اديس و ا(هان ربخأ )دان سالااذه ل ثنأعإ وفرمىوردقودانسالا مرتك ثنإ دحا|

 ا هللا ىلص ى نلأع نعهللا دبع ع نءصو> الاى اْن 0 مصأع نع س ..ةينأنب و رمت اذ ىنا اذ ىكشدلا ن نرلاديعن |

 روع م ىبان هللادبب عانت هار 6 نإ ىكماتم ىخلبلا لدفا ندنساطإ ور ريصلا د ن ركب # انربخا 7

 ركذلاع نم رهلاةروستي لال ”اؤهيلعّشا لد تالق لاقلاق هنع هللا ىضر أنف َن لفعم نع ميلا ا

 *هأج رخل ودائسالا ح معص ثاردح اذهب«لوالا !

 0 ,ةيمشاث نيكدن لضفاا ىعبمتلاو اخيدن أن سوم ن ء.بدجا أك ةفوكلاب ظفاحلا مرادوا ن ر وا ان ربخا

 ةقارث هيب اتيب لخدي الن اط.شلاناف و ديفةركبلا ةروسأ وز رقالاق هللادبعنع صوحالاىأ نعزي نب ة ةملس

 ههاج رو نيخيشلاظرش ىلع دانسالا حيص ثردح اذهوذ 07 زوطا

 ن ميهار اانذ ىضاقلا ىس ومن دمه ان د مح هللا دنع وبا(ماب ربخا) ص وحالا نا نع ةلدهم نب مصأع ع هدنسا دقو. '

 ف .ع ضوحالا يبا نع ءمصاع نءةدئاز نع يفدملا ىلع نإ نيسحات ىس وم نب فسوراث دلاخ نب فم وي | 1

 مق وميات ويس زماذي ب لخدم الناطيشلانافكتو يف ةرقبلا ةروسا ورق ماس والا ا ولا

 ىسلاطاادوادوباانذ هللادبع نب ن وراها فسو. نب قاحسأ نب 0 .هارباا3ث ياه نإ 3 اص نب دم انندح 0 ظ

 ظ
 ميكح و ميبص# نس ركلاةياهنم رخال ناطيش هيفو تيب يفا رقت الذ !رقلاياديسة نا ا,يفةرقبلا ةروس م وهل'اوهلعإ هان

 َخ ندد" و

 سيقان و رمات نكتشدلا سادرعن نك .رلاةبعانت ى رقما ة ماع ن دماخانب ظئاللا بوة# ندم هان ريخا»: |

 526 ءانسناوابلل طرلا نالاق نعل ىضردوعسمن ان نع صو> الا ىنا نعد وجنلاى ان مصاعنم ْ
 عوف نديرو معوص ةرمبلا ةر وس هيفا ىذلات يلام جرخ 0 رع 8رلا عروب عمس اذاناطيشلازاوةرقيلا

 «هرأنعىكتد للا نجرلادبع ندحا هلق

 ترطعا لسوهلاو هيلع لض هللا لوس رلاقلاقهنعهللا نضر راسل لقعم نع يللا نا نعم ديم ىأن ةلاديبع 0

 «هثدحاوك ردجالاقثاذيبع# حيحص#«لوالا ركذلا نمةرمبااةزوس (|
 ذول+ دج. كدت فلا فمه ع سفاج كق ككه «دددنا ل 9

 خر ِه رقبلا ة ةزوم هيفازماتيب لخدمال 1

 ١ عشا ف لاغأ

 ا

 ا

 ١ ناط# هانأذت مكس ود ّق ةّرهبلا ةرودساو ٌورقاهنعهتنا ىضر لادبع نءعصوح الاى ا نع ليفك ن ةمأتن نع# ةمشإلا

 أ «:اع وه 2 هلع هللاد_.,ءنعص وحال اينانعد وجنلاينان مصأاعنع# مدنا ز#

0 
 ا

2 

 + بسم

 [ ةليضف ف
0-0 2 

3 

 قلقا
5 
 سو 0

0 

 يب

 ل ديال ناطيشلان ا

3 

 4 رم

 كا



 «نارئلالئاطن باكإ» 0 2«. مضلع. كردتلا» 2 400ج
 كسا وهشسدل لقدم ا قاؤ٠ن ونجم م هدنغو موقت ب رههنأ همعن ءئميمتلات الا ْن ةج راغ نع ىلا نع ا 1 ْ

 ,ةاطعافاريف نيترم مو لك ىف مايا ةنالث ب مك ةحناف ه.لعتأ رذفلاقريخ ءاحدق ةوحلم نافاذه هن ى واد كى ثا ١

 ايه ةيقر تاكا دهرا نذل كلاهف هل كلذ ركذف ماسوشلا اوءهيلع هللا لص ىننلا ىناف دا ظ

 « هاج رع لو داتسالا ميخص ثيادحلا : ١

 نع ةريغملا نب ناملس انم(1)ىن :ءلاديمجلادب ا 3 ىزارلاماح وا ان توبا نب نسما نبنيسملا 4 انربخا 0 ١
 اليه ينك لج لو لزعف ريدمىف لسوهلا اوهيلع هللا لص ىبنلاناك لاقه:ءّشائذر كلام نننشانع تراث. *'

 ثيدحاذه« نيململا بر للملا هيلعالقلاق نارقلا لضفا:ك ربخا الا ل اةفماسو هل او هيلع للا ىلص ىببنلا تنفتلاف <:

ماج رخئ لوملسم طرش لعحبحص ِِت
 0 ه

 : تم رقبلا ةرؤس ل ضفيف ايخأ زو 5

 0انريخاو )رجا بلان ريع انن نيكدن. لضفلا ميمن ران رصن ندمت ندجاا:نيناهنب طاصن دمحم مانثدح ال | 7
 هينا نعد رين هللادبعا رج هللا نب ريشب انن ىيحين دالشلا ىشارقلا ةدم زذاعمادث ىزعملا ةءاسن د#تن دما 1

 | اس زداظ ناوارط اب طخ اظل وورشة رؤشا دم لاح لسوهلآو هيلع هللا: [ماو .كانتعاسلاج تنك لاق 3 ْ

 * هأح ربا ع ث ىلع ميعص ثيدحاذه# فا وص ريط نم نق رفوا ناتءايغواناتمايهناىاك ةمايقلا مون !_ ْ

 انثو رمتنبةبواعمانب رضنلان ديجان دمج انن(الاق)هءولابن دمجا نب دمشر ؟نوأ و هيقفلا قادس نركب و6 اندحو ب

 لكانال ودل اود طنا اع تانلوامر لاقلاقهنءاللا يضرةرب رهىا نع طاصينان ء ريح . ميكحنع ةدئاز م

 3 هيفةدايز ريبجن م كح نع ةئيبعن نايهس ةاور «ةرقيلاةروس ن ارا اةسوامانس ىش

 نعم: نعىبسالا دردبجن ميكح نع نايفسا ىديماا أ ىسومن رشبأباقادسا نزكبوبا # اًثدح

 تي قأر الز ارملاي أديس ة 3 ايف ةرعبلا ة ةروس .لاق ملدوهل 1وهيلعّسالصةللالوسرذاهنعاللاو ضزةربر هى

 ركل 4 ةقت قوك ةبسنلا ءاي اهدمب نونلارسكو ةلمبأا نوك-و ميلا حتفإ ىلا .!1لاَمف بيرقتلا ف هركذ )١(

 هاطعفأ رف نبل رمم 9 لك يفمايا ةنالث باتكلا ةحتاف هيلعتأ رفف لاق ريذءاج دق مكي>اصنافاذه هى وانام كدنعا

 ظ ه مسيحص و قحةبق رثتلك ادم لطابةيقرب لك ا نف لك لاَمفهل كلذ ركذف لع ودل اوهيلع هللاىلدىبنلا اذ ةاش ةئام

 ىلا ل جرل ريو لزنف ريسم يف ل وهلاو هيلع هللا ىلص يننلا ناك هنعّنلاىض رسنان عتبان نع # ة ريغملا ن نامل سؤ |

 «نيملاعلات ر هتيدحللا هيلعالتف لاق نا رقلا لضفاب كربخا الالاف لس وهل اوهيلعل لص يبنلا تفتل ةلاق هبناج 0 1

 ' -س#[ ةرمبلاةروس لضف جس ا

 اهبحاض نال .ناوارهزاا ع انناَرنع ل انوش! ؤملنناعواف رم هنعهللا ىضرهيبأ نعةذن رز (رجاه:ن ريشن) ١

 «(م) فاوصريط نم ناقرفوا'ناتنايغو!ناتماهغايعناك ةمايقلاوب | 3:
 ن ال بوملأ هياط ام هللا ل وسر لاق لاق هنع للا ىضرةرب رهىا نع ءالاس ا نعريب+ نمي كح نع © م ْ ١

 ١ ء لة نآرقلاءان سزاوامان-* شلك ظ ْ

 | قالس هللال وسر لاق لاق هنع لا ىنمو ةربرهفانع حا صانع دي ريبج ْن " ميكحاني « هريغو ةنييعنا , ب

 ككل

 7-72 هل 6(



: 

 «نارتلالئاضن باك 9 2 « هه. « يتلا ب كر ندا ل «00)ج» ِ

 نياعا نع بث دملا اده 5 جرخا عا انك هاح 0 و نيخيشلا ط رش لع حيحص ثيدحا ذه ههتيطعاالا

 5 ارمي ددن راعنع صوحاللا ىنا نعى: :+ (أ) سس اوج

 هللاد_يعنع ميهاربان, ىكمانت .يخابلا لضفلا ن دمصلا دبع انو رع ىف ريصلا دم ركبدجا وا 4 اربخا»

 نمباتسكلا ةحئاف تيطعأ لس وهلاو هيلعهللا بص ىبنلا لاق لاق ةذع هللأ ىضرراسن لقعم نع جيلا نا نعديمجىنانا

 2 هاجر #2 و دانس الا عدم ثردح اذه #3 ةلفانلا لضهملاو ش رعلا تحن

 ظ شالا نعرب رجأبلا ظنا هارأنب قأحس انني بةلادمت ن نيسحلا انى داهن اص نبدم رفمجوا 4اذدحو

 'ةيرتسوأ ةازغيف ل-وهلآو او هيلعّشا لص هللا وسرا :ة.لاقهنعشا ىكر ديعس ىلأ نع رضن يأن 6 ابان رفمج نع

 انا تام يقر امدح لماول ةفابواف عدي غدلو ىرخابا_ زف او 0 ملف مانفطتساف تامالها لعانر ردا

 هحسما تامؤن هتاف لاق ةاشنيثالا الاول. طمكل لمجال ولان فيضت ماك ةفضتسادقال تاقانبحاس قرافلاةقا 3
 ىتح اهلك انيذلاب نميام ىترزا نسم ال نحو هإب دخا انافق ءايشلا ابدخاف أر ىتحاهددراو باتّلا هاا رقاو

|. 

 اوبرضاوااواك مو هلآو هيلع هلا ىلص هللا لوسرلافي غل قف هللا ىلا يش نكلوةيقر اهنا ثيردام هلالوسرإي :

 ماشملا ذل م ص اءوبا ةلوبم مردا ] واولا ديدشاو يل م نساوجلاقف هريغو تل رقتلا يف هركذ 0( :

 تلق ةيقرالا كر دامو لو لسفبللو كلذ ارك ءأنل 1 ماو هلآأو هسيلع هللا ىلص هللا لوسسر لأسلا

 ا ْن ءىدحت ن ى# نع هج رخأ اما ةقايسلا هذهب هاجر وم آم ط رشي حيجص ثردح اده ٠م مال 2 1

 ناس> ن ماشه ثب دح نمأ رصت#ءاضياىراخبلا جرخاووارصتخ دبع فا نع 2ع ميش

 « ديمس ينأ نعد ممهيخأ نع نر ريسن دمخ نع
 اب ركز 0 ندب َِر ٠ هك 1 ىد.سلاهلاديعن ميهارأ احلا لفضؤملا باودع ندم شادعوا * اننيح#

 ةدئاذي و نب ايركزان تراس اسرتك ان ويولايز دجان دمج 120000 ةدئاز ىلانأ

 هدضسا م) ج رخار(مخ)
 ترطعأ ل ودلاو وهيلع هلا إص ىبنلا لاقت ع هللا ىذرراسن لتس نخيل دانعه ديجي نا ن هللادي ا

 ««قدج وكر دجالاق َتاديبع ه«تاق# حيحص هةلفا لصفملاو شرعلا ثمن : نهيباتكلا

 لهاىلع انررققا زغىفل وهل ]و هيلعهتلا ىلص هللا لوسرانئعب ديمسيف !نعةرضن ىبا نعرمج رثن ىلا نعم شمالا
 انيحاص ق راف لاق قارابأ تب اف قر , مكنمدحأ لها ولاقفان وافمديس غدل وىرخاب الزيف اوفيضإ ملف عانفضتسافتايأ

 بات كلا ةمئاف أرقاو هحسما تامجف هتيتاهةاش نيئالث انلا واسف مكل لمت أبافاولاقان وفيضن 7 مانفضتسادفال تلف

 ماوس لوزان جالك ان ىذلاب نحياميقرىنانسحالن :ف4راذخا انتفءايشلا [خافأر ىتحاهددراو

 ظ "ىش ناكلو ةيقراوا تيردامهشال وسرابت لق ةقر ا ما تايرديامو لودي لمجف كلذ هل انركذف هانيتاف لس ولو

 , نديم نبد# # ثيدح نم هيت هارصتخدج رخاو( م)* موس مكممىلاو رضاواولك لات ى م يف يلا

 تتو ه هيعس ينأن 6

 «شرملا تحن ]م -- ةمحئا تيلماو

1 

 ١ 0 م ع

 مودم هلْلاَمِذ ديدحلاو قلومنون وج مدنعو موق رمدنأ منع تاصلان ةحراخ. نع يبشلا نع «!ركزو

 و 9 00



 - « نارئلالئاطف باكا 22 م هددظ -> 2 « صخللا م را ١ 4 (0جو

 ١ ةر رود ءذ هيلو اوهيلعسال ص هلال وسرلاهفاها وخآ ىلع تا تح نيملاملا بر ير فدل ثأر جلت واصلا

 ١ »تي .طعاىذلاميظملانأ رقلاو يناثملا ميسلا هو:
 نبةبابشان  ىنادملا حورنب#هقاديبعأت ى زورملا ماحن دمجأن دست ركبوبا(هان ربخاف)ءةبعشو# ثيدحاماو

 هنيلعشا لد هللال وسر ىلع أرقهناهنع هللا ىضر بمكن ينأنعه_أ نع نمرلادبع ن هالملا نع ةيمش اًقراو أ

 أ ميظملا قارقلاو ىناثن عيسلابنا لسودل آو هيلعّتاإص هلا لوسرلاتفاومتخىتحنيملاملاب ردم ماسودلاا و |
 | «ترطعا ىذلا ْ

 .نيبدلا ثيدح نم مكن ين :«ثردحلااد هةر رهىل !عاسيفادهأشرءجنا دي هرع ثري دخل (تدجودقو)

 | ندم تقيفنلا دج ن هللاديءانت يل رعشلاد#ت نمفا 2 ىسيعن نسا نب لمؤملان در بوبا «هانربخا»

 1 تلا لص ينلان ا هنعللا ى ضرةربرهينأ نع: ج رعالا نعدانز زااينانع ركب ىف ن ن هللا دبع نع قاع ١ ندمت ةماس

 | | هللا ل عملا لاقفىلصا تنكلاف ريناايىن حن نا كمنماملاّف هبح ملف صب مئاق طول بنك يناىدانما وهلا, وهيلعت
 ل
 : ةاروتلا يف سال زئاام اةرالنل كلج قد دما نم 0 د «م !ءداذال وسر ل هلل اويحتسا ىلاءاو كرار ل

 'ء حيحصلا عما+ايفئراخب مروا .لا ن 1 رهلا ١ زا لولطلا تع دوا ىذا عيسااابعاو واه ا هروزلاوليجتالاوب 3 :

 ! عيسلاو ارقلام اني ديا لاق هد 1 وفيلع هللا لص يبنلانغةزر مينأ ع نع ىربهملاديع سن 6 تاذولا ن أ ثيددح 3 1

 1 مي طن ءظال هدهدم لفنلا لآ رثلا و يناثلا ا

 ا ,نةيواعمات ةبيشىان نائما ةزرغيان ء مزاح ن دمحا اننةةوكلايىناييشلا رخل دم رفعجوا 4 ىربخا» -

 ا .مالدلا هيلع ليث ريجانيس لاقايبنع هللا ىضرس |بعنبأ نع ريبج ند يمس نع ناو لفادب ه2 نع ءقيزر ز رام اّذما هثدط 9

 ْ حف ماما ن رم باب حتف لاتمت هر وف رفه|,لانماضرفت ممسذا ماسو هل ١ 1و هيلعهللا ٍلصدللال و -ودنعسلاج| -
 ٍ افرحاسونمأ رقث اه 0 ةدوسميتاو وخو *و باتكلاةعف كاب يناعأ ولاهم "دان دون رعبا لوط علل الا ١ ا

 لإ 3 ةنلادعتما

 نعركبىانإ هللادبعنع قادسان ١, املا رخل ةمل م نيد لا وهينان ع4 نع لاققءالملا نع م ةبمشداور»

 لاقفهبك ؟ لف قصيت رهوأس ا ىدان :لسوهلآ أو هيلع هللا لص ىببتلا نا هنعالىضر ةريرهيا نع جرعالا نع ذانزلاىبا |

 كملعا ىتحدوبم ىلا نم جب رخال هك اعد'ذاك وس رالو هللا .جتساهللا لّقيملا لاقف ىلصا تنك لاف ىنب.تنا كلعنمام |
 | جرخاهميظملا نارقلا ارناو تيتوا ىذلالاوطلا عب لاا ماوارلثمروزلاو لد .مالاو ةاروتلا ىف هللا لزناام ةروس |

 ْ « نا 8 عبسلا 5 هلا ما هللدجحلااعوف وفر مةر ,رهىأ نعىرب#ملا ثيدح نمىراخبلا ْئ

 ١ لاق لس وهل او هيلع يىل-صهللال و رنا هربخا ركن ب رماعىل و مديمسايا نا نم رلادبعن «ال.لا نع 6 كلامؤط ١

 تقسم روس مدى ت>دجسملا مج رؤمالنا وجرالي' ينال

 ظصظ10اا

 || هللالوسردنعسلاج لثربجانيب لاق | ينعش ا ىضر سابعن | نعرببج نب ديمس نعىسيعن هللادبع نع( قيزرن رامت)
 للم اذاف طقوم حتفممل يسسللا نم باي حتقلاقمن هسأر مف رف - فقسلا نماضيرقت عمسؤلا لس ودل او هياعهللا ىف ص
 هتيطعاالا افرح اهنم ل نأ ةرددلا م موب مذ ةاوخو بات. لا ةحناف كلق لي / اعتب دوأ ندونب رشبالودر

 5 ع ---يوج 0 ربس# 2790:9754 2-7 0 7 472-57 1267-7-7 0-7



 «ذار ةلألئاطف باتك 9... :٠ .« هدب ج « صيخلتلا عم كردتنللا ف «00جو

 ظ . » ةأح رم و دانسالا ممرص ظ

 ملسودلاو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرلاة لاق هنعهللا يضر بمك ن يبا نءةرب رهين نع هبا نع نمحر لادبعنب ءالملا نع ْ

 هدب يف يددو ىنثدحم لف هعم تمقتو مأوهلآو ءيلعهللاىلهللال وسر ماقف اهمأمنت ىتح بابلا كلذ نمجج رخعال |
 لاقف ىن دعو ىتلا ةروسلا هللا ل وسرابت اق بابلا نمت ودايلفاوب برب نا لبق جرخنا ةيهارك ًالطابتا تل[

 « هاج رخو ملسم طرش ىلع حبحص ثيدحاذ هو تيطعا ىذلا م ملا ناَرقلاو ىناثلا نمامبسس ||

 يفالو ليغالاىفالو ةراوتلا فل زنا امةروس مام” ىتحدجسملا ن م جرذالنا وجرأ ين لاف دجسللا باب ع نإ رض |

 د 1 دقوا هللا لاقي علا ىاثملا عبتسلا ىهو 7 ىهلاقف" باتكلا ةملاذت أر قف ةالصلا ىلا 2 قاذاأ رقت ا

 رفمج ن ديملاد,عىثدح_ةماساوناانث يرماملان افعْن لعن ندحلا انثبوة».ن دمحم سابنلاوا م اتثدحا»

 2 نع كي رشانث ماعز دودالاناذاشا:ذ ىرودلاد مح نب سابعلا 5 بوةعين درع سابملاو ا » انك 0

 تانارغءرسودلاو اوه هلع هللا لص ىينلا ن امنت اذا انك لاقهنعّنا يضرهللادبع نع نحر لادبعيفا نع بئاسلان |

 ثا كوع |َه د ممن لاق لفملا نر 7 كير ثا لبق 06 ىتءاهدمب تاز ى ذلارشملا ع نم ملمت منار هلام

! 

 ناوجرال ينالاق ىلب تاق اهلثم ناَرَملا الو رو:ْزلايفالو لجمال يفالو ةاروتلاف تاّزنا ام ةروكملغاالا

 نعةماسم نا هللا 35 2ع 3 ىضاقلا ق ف امينا ََن ليعمسأ انئرافصلا هّلادبعن دمع للادبعو |(ىريخاو) سنان كاام.

 ىاللاق لسودل أ 1دهيلعدتلالصةتلالوسرناهربخا زيركن رمأع ىلومديءسأت انا نا. نمحرلا دبع نب ءاللب اا نع كلام. :

 : نادم وهو لاقئدب ىلع هدب لسوهل 1 هيلع هللا ىلص ىنلا عضو فلاقهفك (1)هتالض نم «.غرفايلف ىل 200

 0 اذه.

 هلاوهيلعتلا لض ىلا نمان ءاتاذااك لاقهنعدتلا ىضرهلادبعنعنعرلا دبعيبانعبئاسلان ءاطعنعم كنرش و ||

 كانيل ادقاو لجوزع هللالاةئتلايلاثلا عبسلا يه و ىه يهلاقف باتنكلا ةحئافتأ رفةول لا ىلا تمقت اذا أر فت فيك

 ع

 رماعىلوم كده ينانعنمرلادبعز ءالملا٠ نعسنانب كلام(هاور 0 هيف ن#رلادبع ََن ءالملا ىلع فاتءادقو ل

 « بمك نب ىنأ ن نعهمانع ْن محرأا ديعن.ءال لا» نع ةبعش(هاورو )بك نى نءزرركنإا

 : انيءاظعن باه ولادبعانن ىلا طنب نب .<اثلدعلابوةمين نسا (هانربخاف)إ سنا ئ كلام «كثيدءاماط ا

 تحتفااذاأر د ب قلاةر 3 ةيكأ لوس 0 0 مت تامؤب لاقاواثم نا لا

 هوو سور بسسس

 «مسيعص#« ممن لاقل معلا نمكن ر شل ليق.«هيفامل.: ىلا: يحاهدمب تلزي ىلا رشسلاهوم « بت 1 تلا ربشع ملسو»

 ,ةقارع هللال وبر لاقل اقهنعمشا ىضديل نعةرب رهيلا نعهيا نعن مرلادبعن ءالخلا نع رفعجن 5 دا دبع#

 لاقي تاق, امنا ,ةلاىفالو رونز زاايف الو ليجتالايف: الو ةاروتلا ين:لززا ام ةزودم كلبلغا الإ ملسو هلا "هيلع

 | يفئدو ىثدحب ل ءظتدقو لس 34 طل للص هلل! ل وسر ماةفارملعت ىتحبابلا كلذنمجرخغالنا وجراليباا

 - لاقغ يتدعو ىثلاة ةروسلاهللا ل وسر ان: تافباءلا نمت ودايلف امي ريخنا لبتج رنا ةيها رك ًاطابتا تامؤتمدبا

 فدا هن 6 ١

3 

 هام

 / ظ ظ ه(م) تيظعا يذلا مظبلانار لاو يناثلا نم

 اروتلايفتازاام)

 ىلود

 ع

 هك واب

 مس

0-0 



 : 5 - م

 # نارتلالئاضف باتك » « ءهدط « صيخفللا عم كردتسلا »ف «()ج»

 ظ «نيتناقلا نم بتكذلا هلاما رق نمو نيلفاغلا نم بنكي لي
 .نعرجا»«ن ريشبانت يحنب دالخ 8 يشرقلا ةدجنن. ذاعماتب فس وب نيدمج نب دمت رضنلا وا «انريخاو

 لجرلاك نارا ةمارقلا مو”ىم مادو 5 او هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاةلاق هنعّفا ىضر هسا نع ةدم رن هللا دبع

 م

- 

 ربح «بادلا لجراك نارا

 + كاسل 6

 هم 2 م0

 جبسم يورو

 « اهلثما أ ذه سنا نع هنبوأ هلق نه ثردحلا اذه 1

 *« (م)«نيلفاغل 0 نم تتكي !ةلإؤتايآ

 ْ نكاح !هنامآر 0 نءدازو هلث ا ينعدنلا ىضر رم نبأ نع بعك نب دس“ نع دايز ز هللاد-, 6 نع#ىو رو ا

 ١ هاج رخم مل :ما-م ط راع ىص ثدح!دهدكراعت كالت اظاو كالت ز هاىذل نافاس لوفي اع «

 » ناها- ن هتمملا اذ نا ان دلاخ نوره ندم ةثالع و اان ىدادغبلا تادبعز. دم ن دم رفمجوا اب ربخا

 اا, ذل تا ل دلال اسال را عشا حر ةماماق :انعدمملاىبان لاس نع ةدانق نع ث د ىلا كيم لات
 دجو لهو لاقاح ره: .رثكاوهاع ث+-االفالاق | ذكواذك هيف تنتيف نالف ىن ' مسةمتنا ردا هللا يبنايلاقف لسو

 دلاخ نو رم ناك نأ هدرب خاف | وهلا ذطاشا لص يبن اىنافتانآ رش ثع ما. لج رلاسهذفتاي ارشع مل”لج رلاق

 ه هق هوءاخ ر متمملا باكا م نيد رصبلا ناري ماس طردت ىلع 9 هيافدعك انا ن لاس هدانسا يف طظفح

 ىنا ت 54 م اق رمتحاا 3 (الاق) ع ادا ن دجاو لع ن ومعان ااطيا ن ميه' راانب ,ىس عن لس 4 107 0

 ظ *» هون ماسو ل 13 ل ةداتق نع ثدحن

 ' ىبحم نب د# ونابان دمخو ميهارا بوقعز وراشن ن د# ان قد ان دم اننلدملا دايزنن دمحوا 4 0 و

 0 !اق لو ه:ء هللا ىضصر سن أ نع هما نعل دب نب نم رئادبعاد5 قدوم نب نم رلادبع الإ ارلاق )ضايفن ا

 ا قود د8 <« هتع اخو هللا ل اها مد ,ارملال اهالاق هللا لوس رأي م .,ما ولاق سانلا ن .منيلها هنلنأ ما و هلآ اوهياع هللا لص

| 

 « ةدحش

 | ظ «ءاوهدانسا (تلق)نيتناتلا نم
 هيلا نءةدرن نع رح اهمن ريشبانلا يب 2 نا دالخ اننةد © نذامما دم ند# ر خنلاوا 4 ايريخأ 9

 "أ ىذل اناهبحاصلل وهف باشلا لجرلاك ةمايقلا مونذارقلا 'ى سو هلاو هلع هللا لل- ماقالو راق نعل 2

 / مكارم لظ اوكليلتروسا ظ

 لس وهلاو هدعّشا لص ىبثاا,ىلاءاسالج رناهنع هللا ىضر هاما ىلا نعد عملا يبان نع ةداتقنع ىميتلا# ناماس 0
 لاو دج وب لهو لآقا مير هنمرثكاوماع كايناالفالةاذك و اذك هيف (ا) تخت يفذالف ىن مسلم ترزتشاهللا ينايلاتق ا

 نع دلاخنبو رم هيدر ض : ههربخ ا ماسوهل .!و هيلع لص ىنلاو :اهتايارش ء ملمتف لجرلابهذف تاي رشعم ا

1 

 نسا ا ةثالثنمىورا 10 مم نارقلا ا م 5 أولا 508 ,.نيلهاقنا 1

ْ 

 8 .٠ هيلا واراواحملاب ا را .ادمملا 0و داع رسا

/ 

 ؛؟ باكاهَق ناصب ءاعو تّتلا سوماقلا فو 0( ل !
 هه لمستتسس عام -

0 5) 



 هةسمحجحج

 هللالوسرلاق قناع هللا يض ررذ نأ نع ريفن نت ديب > نعةاطرأ نديز نع كراطاز نك ءالملا نع عاصن 01 ةيواعمو ْآ

 نعليمم-أ ن ىسوم ف روملا ريثك ن ' ميهار ان د ب3 نادموم بالجلانادحن نم رلادبع « اربخإ ١

 - « نارتلالئاضةتاتك » ١ « هههط ٠ ١ « صيخلتلا عم كردتسلا 9 «م0جذ

 قاضيا بالا ىضدلب جنا ذامم نع يرضألا ةرم نب ريثك نع نادعمن كلاخ نع (ا)ديمس ن مس وا

 اذه 0 ارقلا رتل و ةقدصلاب رهالباك ناآوقلاب نهاملا لو : ملامو هلو هيلغ للا ص يال وفر

 ههاجرذملو ىراخبلاط رش ىلع حيعص ثيدح

 ان لبتح ن دمجا ىث دح بيبشن ةماساث شادبعن دمحا ىدجاث لدعلا دايز ندمت ن هللادبع دمع وا انزبخا )

 ىرافتلارذىلا نع ريس ن ريبج نع ةاطرا ران ديززنء ث راها ن ءالعلان 0 اس .وأمم نع يدهم نب نمحرلادبع

 هنا هلا ىنمسهنم جرخاملضفا ءيشب هللا نو.جرالك: السود ةمهيعشا ر لاقلاق هنءدللا ىضر

 «ماجر مو دأ: مسالا ميص ثيدح امله

 أبلارمعنط أدان ديشرن دوادأت ميهاربان نطف نددسم ان هيقنلا ىشرقلا دن ,ناسح ديلوااواهب انددح يف
 : نأ هلا اذهنالاق لسو 4 او هيلع هللا لص يبنلا نع ةنع هللا ىضر هللادبع نع صودأإلا ىنا ىنأ نع ىرجملا مي .هأر ,

 هين نمل ةاذض + كسك. نأ ةمصع مقانلا» افشلا وني: .ارونلا وهّللاليحنا رقلااذهناممطتساامهت دامنم .ماول ةاخَناةدام

 فرحلك هنوالت لع م رجإب هلل نافهولن" درلاةرثك ع نءقلخي الوهبلاجعىضقتن لو موقف جوميالو بت 2

 هرم ن حام هاح رخإ و دانسالا ع ثدحاه# ميمو مالو فلازكلو فرحا لوقا الينااماٍت ان يح ر شع

 لس ءوهلاوه لع هللا ل_صهنلا ل وسرلا لاق هنع هللا ىضرةرب رهين نعد أن ءحلاصيبان ب ليهس نع ةياسن دامج

 ماج رجل ملسم مط رش ىلع حيحم ثيدجادم «نيافانلا نم بنكي ةلبليف تاير شعأ ارقنم

 5 فس وي نب ريمتن د حاًارنا ظفاإلا ىلعن نيسملا ىلعو (هانث دح) نتن يفةداب ر رمح ن هلا دبع نع يوردق وو

 دايزز هللادبع نع ىدب .زلا نعهيدحمايانا )3 ف وألا ىلع نب ن « نس اانثيناحلالادم زين دم نب نم رلادبعةمل- ول

 ىف تانآر شعأ رف نملاقو اسو هل .اوهيلعشالصّشالوسر نع ايهنعهللا نط رر هين | نعىظ رمل مكن دم نع

 ينامنلا نسا« لءاهنلاو ىلولسلااو ا يف 11 ءاوسنلايف اذك ,؟) ىصحلادلاخوا ىلو>لاودومل)

 هللا ص هللالوس هب للعم رذاجم نعو رمز نيثك نءدلاخ نع دسي.سن ريح نع ب ويان 4 ىح 8

 "ع١ ةقدصلاب ريل قاع لا وتشعل سهاجلاك ا رد ]رهام لو. لسوهلا و هيلع

 جب نا رقلا ينسي كيم جر >ام لضفأ ى سل هللاىلا ٍنؤءجرتال مكنا ملسودلاو اوهيلعشا لص

 ا 0 نالاقمل. سوهل ا | و هيلع لص ينلا ن ءرع هزع هلأ ضو ةلادبع نع ص وح الا نا نع ىزجملا م مماربل

 , كسك نمل ةمضع فانلاءافشلاونيبلا روزلاو هللا ليح ىأ ُط .آرفلا اذه ان مع ةءطتساام ا م اول. اف نبأ ةيدام نارها

 لع رجب ا ناقموللا درلاةرثك ن هرم قام الود. .:اجعىضقنتال ؛مووةيف جاو“ ءى.اإلو تت ةمسسف غازي الم ءدل نم جامو كي

 ' حرص وهو هنعر < نإ اص هيد رف ميمو مالو فلانكلو فرحملا لوقا الي ااما تانسح ر شع تلا تول

 3 ظ * تن 0 ع 5 9 ديم (
 ع 3-3-0
(ّ 

 8 95 2 ع رس

0 

 رجالا هيد ام
5-5 3 

 82 فرح 6
 ا «

 4 تائسود َر

 « نيلفاغلا نم بتةكيملال

 !ايرسملاكن ارئلايرسلاو ةقدصلاب رهاهلاك نارتلاب رهاجلا»
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 موعد يبتح- .

 الفقيه  |
 دن ليممسا ركب وبا ( هانربخا )ديس نعىليل نان نى رلادبءثيدح نم ملسمط رش ىلع «دهاش هلو

١ 

 | نا تننظف ىناخ نم ةبجو تعمس اهرخا ىلا تيب اال ةرقبلاةر وسةلنالاأ رقااناانس لاقهنأ ريد ن ديسأ نع ليليا

 أ مساو هللالو_سزاب 7 ضرالاو ءامسلا نيب يعامل لاثما اذاف_ تفتلاو ك.تءاباأرقا لاف قاطتىسرف

 ءطتساام 1

 انثقادسانا |
 || تييلاك؛ئشنارقلا نمدفوج ىف سيل ىذلانالاق لسو هلاو هلع تاون ل دوز ايعنعّا ىضرسايعن !نع ١

 | أرقا ًايتارسدا اسوهل او هيلع هللا لص هللا لوس و لاتف تفوصن اف سرفلا تافننوا ةأرملا طتسنا تفوختف رادلايفسرفلاو ظ

 !كلاموهاءافدي_سااب

 «نار هلا لئاضفباك » » هوو : عيشبلا عم كردتلا» #«0)جو

 هبل او هيلعشا ىلصهللال وسرلاةهفلاقوه و تدملا كذ فولو وهلا وهيلع هللا لص ىبنلاى |هنعيلا ىض 7 ريضحنا

 هءاجر علو نيخيشلا طرشىع حي ثردح اذه ه.نا رقلا ممتسي كلم ك كذذ نأف دزسأ ًارفا ديسأ ًارتاملستو

 * || نمر لادبعنعىنانبلا تبان نعةماسن دامحان (الاق) ليعمسان ب ىسومو ماسمنإ نافءاث ىزارلاماحو اان ىولاب

 'ّ هفئاجسلا تأ ل 00 0 ] ار 2 ةكئالل كلت : ف لاق ضمانا ت

 امل 08 0 نا 0 2 2 0 ءينانع تايم ىبحينربخا

 : لوقو هيف ىنمغشفراهلانتاوهشلاو ما هطلاهتمنميفا برمايصلال وت ديعالز ابنعي لارقلاو 2 ايصلا لاق ماسودل ا

 | ْ * هاجر خلو ماسمط رش ىلع حب ثيدح اذه نامه ثيف للاب مونلاهتمنم نار

 'ميهارباث دمسن هللادبع (اثدحو)ديمسن ةببتقانت ناذاشن دم ديعس ولان يناهن ,حاصن دم« ىربخا »

 أ هيانعنايظو دان سواق نع ريرجانث(اولق) يقرودلا ميهارب ان بوتسيو ميهار 1

 1 | «هاج 0 0 م طوبا ا

 ”ارقلا عمت

 ه(مخ) اذه. سودل أو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىف يصح نديساناكلأمن بنك ن انع ىرهزااانث © نايفيس 8

 تعيس اع رخا 11 ىلا تببتناالف قامو وستلل ارفاانإ انني لاقديسا نعىليل ىانبانع تباث نع ةءاسنب « داع

 ضروالاو ءايسلا نيب ةالدم حيباصملالاثمأ اذاف تفتلاف كيتعابا | ًارفا اقف قلطت ىسرفناث

 30 ل تربضم ون. كبااما 3 رتل تلزن ةكتالملا كلت لاّمف ىضماناتءطتساام هللاو هللا لوسرايلاف

 *(م)* بئاجلا

 ماسو هلو هيلطلاىل هلال وسر نا اهنع هللا يضر ورم ن هللادبعنعنمحرلا ديعيبا نعلن دبع « ىيح ل)
 نارقلال و وهسيف ىنف.شف رابنلابّت ا وبشلاو مامطلا هني ينابرمايصلال ويدل ناقش نارقلا و مايصلا لاق ْ

 ه(م)« نام ثيفديف يب.ةيشف ليللابمونلا هتعنم

 «ن'

 اال ىناذن مهجو

 تيبلاك يش نا رثلا نمهفوج يف سل ي ِذلا اعوف رم اههنع للا ضرس اسبعن انع هان رع سواق نع # ررج#
 3 نبل سوبا (تلق)م حرمص» برا

 «ىبت)



 « نارقلالئاضف بانك د 4غ « صرخلتا عمك كردتسلا ف 40ج 1
 دا

 4 رنا رخ ايف كئلزعم نافلترت تنك ١ رو هلراوع تاو ءابلاءو أ

 هيلع 0 صر عا مدان ع 000 ني رلادبعن ل ينان 0 4

 0 ا 5 ا اي ا سلا 0

 *هأح ري ودأن تالا م مص ته دح انها د لك هءانمااولوق 9 ماشتءاونمأو» .كدءاوا.عاو هلا الو ربتعاو

 ريهزا3 ليممسا ن ثا. ناسءوباات ىرافتلا مزاح دا ات ةفوكلاب ىنابيشلا لعن دمت رفعج و ا# ىف ريخا )|

 3 أو هم اع هللا ىلصةنلالوسر ,لاقلاق ه:ع وأ ىضرهلادبعنع رد نع مصاع نعىزارلا دلاخن بيع كانا ةيواعمنا

 هلأ تيينكدحا ناو الواولنءنملب ال نملاجراأرودص نم اص دش !ىشحو هنا نادل دهاو هامتملسو

 »# هاحرخمملو دانسالا مسيح ردح ادد يع )وه تيكوترلا 1

 هللأل وسر“ اخ توصلا ن س> وهو هت ربظ لعوهوأ رت ناك هنا ريدح ن ديسأنعكلام نع فمك ن نجح رلا دع ١

 طم -:ناتءفوختفرادلايف سرفلاو تيمي لايف 3 راو باحسلاك ىش ىنيشغذ أر ةاان لاذ مل رهل اوهيلعشا للص 1

 مارت 7-5255 هلآ او هياع 0 صا 00 تقياو 3 را | 1

 : « ةنم ميكو همعس حيحص هأهأ رق 42 ” ةيارخا ىف كل زم نافل رثتنك م لترو ْ

 نم ف ص 0 نع نم رلادبع ةءلسيبان 1 1 06 ن ةويح د إ

1 
 ٍْ نأ رلابجاصا اقبل وهل اوه. لعق لص دلانعاعنءهالاىضرو رينا هلفا دبع نع شب. .هدح نب «دزنع دوجنلاينا

 ْ لبقع نعهع رش ن ةدي> يف ربخاب هون انة ماهو انث ليتحنب دان هللاد عانت لدملا داش ن ىلع 6 انيدح ف

31 

 6 88د أل 17 هلا بحاصل لافياع وف رماهنعهللا ى صرور 20 هللا دبع نءرز نعدوجالا ىف دان مصاعنع «ناقدو 1

 يق را وو مانأ 6

 ةناا

0 
 ١ 1 3 ا ير ا 00 ١ 0 - 0 اما ف 0 0 ارجاز فرحا ةهيس ىلع بسب

 هاني دنع رم لك هبانما اولوقو ههباشتعاونماو همكحت اولهعاو هلاثماب اوربتعاو هنعمتييماماورتناو ه مرماه
 »هلم بعصو نا ةيمسق حعيدص |

  هيافدنامّسالوسر لاقل اةهنعهللا ىذر ادب ءنعرز نعمص أ نع ئزا رلادلا>ن تييمشالل حةيواعمن بر يهزإلا '

 00-0 ' دحأ نلوةيالو اهل ءنملبالا نملاجرلارودص نوايصغدشا يش وهنافثارقلا !ذهاودهامت "لس وهلآو ٍ

 «يسوه لب تيكو تيك ةنآ ١

 : 00 راك ىلع لعوهوأر هناك هنآ: هنا مر ريح ندد , بسك ن نمر لادبعنعباو2 نأ ىتدح 6 ث تا الاه ا

 ىهتاو نأ رقلا دزهأم

 تييلافقأ 2 1 باد اك“ ىب ىنيشغفا | ٌارقا انام لاتقل سوهو هيعقاىلم نال وبرءاحف توصلا نم 1
 كل

 "جم

05214 

 « م ريو صج كح
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 «ن ارقلايل

 اءايسا نم مس |ةيءستلاو»
 هلل

. 1 

1 7 1 
 .«عربتل امجرخ اانا اا رخالاقمت نيلاضلاالو مولع . يارجا ريق مهل ا اطلس سلا

 00 ازا 0 ام امطار كلا ا

 ْ نٍمصاعنع ن نايف نع ح | ارانب ميكوانث ةببشولا َن ناعم نطق ن ددسمأت 3ىريملا ىس عن لع # انام ٍِش : رد

 ٍق «هنمقزاظن عي رلأ نب ور ج6 هتعم اإل ف مح حل هللا الك فود يف 5 ل 7 6 ل4 ا 0 1

 ! نا رقلا حام يجمل اةملسوهل و4 ءاعدتلا لص ئب لآن عفتو هللا ىذرقرب رهىلانع 3 "و ءأ لاحم ء# ةبعش 9 |

 ني ام الا ريك الا هللا مس انيبوهنيامو هللا ءايبسأ نم مدس اوهلامف يح >رأأ نم“ رلاهللا عت م مم هلو هيلع هللا لص ١

 * مع بر هل نماهذأ نونيعلا داو |؛

 ش هترقا هل اهو :هنع ىط نيف هن ءضرأ تنرأت هدرز برايلوة ما ركل غاب: نس و هذ بر ايزار 3 ل م ءاجهلا مو 1

 ق3 آرت ئاف تانك 7 8 هو 0 5س نعت م
 1 سس ل ل

 كردتساا » 240ج

 ىفاشلأبناناماسن م رئاأبا بوعم نإ دع سابعلاوا(هانربخاف)# زيزءلادبع نب ديل ادع #«ث لوس امأو 9

 اهأرقوذ الاق لارقلا ايهل' ةيناثما نماعبس كانينلا: دملو ريبجن ديدس نءينأ يرب+ا حرجا نعد ادب ءآنا

 بج رخااف مكلتل اهرخدا ادقوساس,عن. الاقةعب أس 5 ميحرلان « رلا هللا مسن "لاق ماهمتخ نيح ريب نب دعس 2

 * جامل

 ْ 3 رابملان دب رات رفاسمنب رفءجان 3 ىرصملا نابلسز دجان لعأباث راغان د#ع نئ ٠ رفعج 6 ىتدح 0

 ْ هللال وس رل منعنا 2 رذافضن نانعنا سايعن ١ نم سواظ نع ىثدح ىدتملابه وْ 2 باني 'قامتصلا

 هنياموهلاءايسأ نم مم اوه لاف ميح ر !!نةحر لا هلل |مسل نع بودل هيلع ىله
 : | ةاوسنواب الار الاقل تانب و

 : # هأح رح لو داتسالا مر ثإ دحاذه# تت رفا نمابضادب ونيعلا

 -  م4 ةلجنارتلا لئاضق ف رابخا ْ

 مي 17 ةارود 8 نا صاملان ورم كر لي ه ران ةياعث 55 ن دلال بوبانب ا

 مسجنانآر هلأ بحداصلا يغيب الهيلا ى رسال هنأ يهيج 2 نعي ”ةوبنلا جردتسادعق نر ةلاأرق ةنملاق مل سودا و /

 هأج ري ملودانساللا ب مص ثردح اذه« ىلاعا هلل مالك هفوجيفو لوج عم + ليجالو دخت *:*

  4تماما ةراولاص# 000 3 2 دانت 1 دايز 9 نطن 10 هللا دبع “ ىف 0م

 ا

0 
 ل
 أ

 ؛ لوفر سماع 000 مسد لا 0

 * هاج رح لو دانس اللب حب ثيردحاذهو ةسح هلا لكيد اريوةقراوهر ا

 ذوو د

 | لدن ل نان[ س ابعت نع سواط ن نعيناىنددح يدنطاب هون مالسا نى 1 ملام كرا لان ديزي

 هتلع هللا ىلشدع نتا لوس را |زحتءهتلا ىضرو رمص نفل دبعن هرعدنب رنة نت دلاخا:ُؤ #« بوا نبىبحن وف

 و ورديت نكرقلاب 'رحاصل ىقنب ال هي هلأ" ىحوبال هبا ريغ هيبندت نيو ةودأا جرد ادت 4 هلا نم ل هلا 1 ْ

 ا

 1 7 ابو تي ا كدر 0 2 ركدأ 04 لو

1 

 - دع و مصصساما-
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 مام[
 « نآرفلا لث اًضنريبإل يف هيو 9 ,_ < صيخلتلا مم ك ردنيلل» «00ج9_

 ا رع نيخشلا َّط نلمط عج ثادح اذه» كلب دحال هج رخاامو

 31 !نعّلرابلا ن هللادب ءانب قاتل 21 أطل 86 «ن كمع تايم نسب دم ن دجأ اذن ىريحن * ندمحن ميهار 5

 | نعرلالا سي سابعنراهأر ةبباَتكلاد ةواف يلق را |ميسلا يق سب من نع ريبج نب هيعمس ن :رغ هيبأ ن رع

 نمد ”اميحررلا 0 مدنا سب دع ١ نع ريب يندب 5 ربا ىبال ت و 8 0 ميحرلا

 امج نيت 7 رلا فم >نلاا ن 2 رلا هلأ مين 1 نبا هال رق لاق م :لاقشا بانك

 دمج اننيفأ يادح لجن 2 هلأ ديغأ ب .اقاحسأو رد و 6 هأئلدشل )قاسربلاركب ندم « 04 ثندحاماو 2

 3 2 أذل نم اهبيسكانما قلو لآ 0 000 عننا هريخاريج ندهسنا يبا ينربخا يرجناأبا ركبوا

ةعبالا 5 م -رأأ ن مح رلأ ةلئا مسلل أوو امم ا نان ..ج رلاهللا مسرب ماج ندع يلعاهأ قو لاقميظملا
 / 

 «؟ايذجأل ابر خا /ح هللااوجر ناديت رزبج نب اوعي 5 ةولاق

 نذ ادساا' .(الاق) ويشن هلأ دم عود نب رفعجأث هيمهلاد لولاو ا( | ةدش)ماهنبقا زرلادبع «ثيدحاماوإ ١

 ةيماف لاق ىنأ هك نمأءيس د انساديلو سأيع نبا نع زوبج نب ديعس نجاح أنع ء شرج نإ ااا قازرلادب ءأبنا ميهارأ

 مرج نيا هلأ لاق و ساأبعن !ناديمس كر يخادقفيب الت اف نيلاملابر و مح -رلان مح رلا هللا مسبلاق ميا امكلا

 « ميلا اقوا باتك ندةلاميح ِرلا

 يف سابعن | نءريبج نديعس نع هي . نع حرجنا نع م ةدل) ثا غن صفح تبدجاماوا 9

 ١ ميحر رلان محرلاهثلأ م 55 لإ ع ادا نراف سا ءنب اللوق ب باتكلا ةمماف لاقى م نمأعي كلاس دقو ىلا هلوق *

 ًابارمع ننامءانت 38 نسم! انندادغب كد فه أنا لسن دمار 3 وا (هانزبخاف) رمص ن نامء4 ثدحاماو و

 نم رلا تلامس ىدد يف يلع ءاهدع لاذ اكل عب ا ىلامن هل وةيف سابعز أ نءريبجن بيع نعهبأ نع جب رجنا

 طارشلا انها تنيمس كانأو م م 0 .دلاءوو كلم 37 ميحرأ أ نمحرلا 2 نيملاملا بر هلل ديلا 5 ميحرلا ا

 ' م(مخ)» يلبتدحالاوج خا امو يللااهج رخا سابع ن الق ةمباسلا ةيآلا
 باتكلا ةمئاف نهلاقيناثلا عبسلا فاههنعهللا يضر سابع نبا نع دوس نع هبنأ نع 0 رجنبانع «كرابلان و

 ميحرلان محلا للا مسإ لاقهنا سابغنا نعديعس كربخاىنالت !ةفاعيس مرح رلا نحرلا هللا مس سابع نا اهأرق

 هأنيجنيتمك رلا يف ميح رلا نور لاةنلا مسد, 0 ارق لاقت ممن لاقدلا بانك ن ا

 اند ىفاشلا انت مي رلان :؟مصالا(ابربخاو) ا حرج نإ نعةءاجوقا زرلادبعو ثايغ نب صفح « هاورو »

 نرديمس لعاهأ تف رقلاما يهلاقىناثاا ن ماميس كانيثادقلو ريبج نب دعس نعي يف ربخأ جعيرجذب !نع دي رجلا دبع

 *ميدح الاجرخا 3 ا ساه رخوادقو سارعو ةعبا_بااميحر ! نمر لاهل ميل ل لامن "ريم ش

 ا --- 0 كردتسلا يفاك(ابج رخا)ولءل

قاز رااديعو ىنايسربلا ركي نب دعو كرا مان هللادبع ة«هاوردقو » 1
 ا درمن نا غن . صح و عامنا 

 هةفاتخعظ افلا رج نبا ن عز زملادبعنرييحلادبعو ا

 ٍ (انثدحو) هتياديعأبا ندعي 1 هدو اب دبا صوقررلاو ميلخ ن نس ابا(ماءروخلف) كرا هلأ نإ هللا كيع( ثيد.ءاما)
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 هللا اورك ديم وقدمقالو ةريمهيلع ساهل كلذ تاك الامور لف اواضي مشان ورك بم وقساجا«لاق لسو هلااو

 يصلنا ل وسر لاق لاق هنعّللا ىمر سن نعم«رءىان ديرب نع# قاحساىا نبس و 9 |
 لص نمل سو هلاو هيلعنلا

 ة3رتالاض باك» ١ مما «سيضس كرعلا» 40ج
 بندا ديب نعبتذ فان 38 يا ن:نيدحلا نب ميهارا اني ظفاملا دييعن هلا 6# عا

 || عزك يلام لاق لب والا و هيلع نبا لص ىبنلا نعنع هللا ضر رب رهىلا نع راما تادع نب قاحسا نع

 ا ناكالا َتااورك ذيل موق دمق الو ةرمجلع سايل كاذناكالا لسوهللو أو هيلعللا ىلص مهين اولصي1هللانوركذت ا
 ٠ «ءاج رخل يراذبلاط رش ىلع سيح ثيدحاذه«ةرمملغكلذ |

 | | قاحساينا نب سنو أ! ىسوم ن ةناديبعانت ناربمز دما انث راهصلا ادع ن دمحم ادعوا انثدح |

 | هللا لص ةولص يلغ ىلص ن* لب و4 ااوهِلَغ هللا مهلا ل ويسر لاق لاق هنء هللا ىضر كلام نب سن | نع رمىنا نيدنز نع |

 8ع هاجر ودا: سالا ميرص ثردحاده# تارطخ رشعهنعط>و تاؤاص رشعهلع

 ورح يثدح لال نب ناماسات لولا رافان راما بيع اذ قار مدلل لضفلان د ن ' ليعمسأ# ف ريخا و9

 (تاوعدلا ت اك رخ 12

 : ندمان بدمج ركبوا (اقدحو )دمي 0 ايا , ىادضلا قاما ندمان بودعن دم سابعلاونأ# ندع 5

 ا بعلو لاقهربخا راجي ةيعمس ناىباىنربخا جك الاقل جاجحات نيعمنب ئ حان يدرب لا ينئلاوا ان .هبولاب

 ْ نبهيعسلاقةءب اسلادن الا > ىلا ن 2 لاهيا مهن ريبج ديس ع أ رزقوف الاقن ذ ارقلام !ىه لاقي لا نماعي سكان

 ا ل هتلااهج رخاف سابع ن.الاقةيباسلا ةب الا ميحرلا نيحرلات امسي لاقمتكيلع اهم رقأك سابع نب يلع اهأرتدريبج

 ا طم
 نع هنعهللا ىذرةربره ىانع ثراحلان هللا دبع ن قادس نع ىربقملا نع بذوي اناا .| هيلع هللا لصوىتنلا

 0 0 م 7 5 7

 ' 1 و طرف وعن نح ا ٠ع وعن نم 7 درعا

 هه حيبص ءاركشةقيتب دج ف هيلع تماس كل لع لس نم وهيل تيل هقالوط كل اعىلصن ميكا ل وشي لبر نالاقو يف رشف

 1 ناقوعن نمر اادبع ن رءقوعنا ا ء.ّن هدب نب دا ولا دع ن 6ع ةداتقنا رم . نب مساء نع ورميتان

 1 ٍْ .تيلص كيلع لص نموت كلا رذا لاقوينزد رش ةمالشلاهي ع راحت هيلا لاق ملسودل 1 31 لع ل لمس الوبر

 «هأج راو دانس الا يحث دح اذه ها ركسش هلل تدحسف هءلعت تدلل ل ماس ومزفيل |

 1 تك ناار هلا لئاضف بات 5
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 م رلانمح رلاهللا مسالا ارا ل رفات سابع نأ ا ة:لاق هيمن انزل رلانمحر 2 هللا مس ديعس ىلع ١
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 :ًارقفذآرقلا» !ىهلاقيناثملا ع نماعبس كانينادقارمربخا ريبجن بديم.ناىربخا ر بن الا ع دحين
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 يلا امسي سا ووو ةومطم يحس

 توم

 فق

 ياس + لدم م تجب

 7 ع
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 - ع يسع رس مس بج جودا

 :هدنعت رك ذ لج ربو :ءاموف“ رم هلا ير ةربرعهيأ نع يدب نءق احسان بنجر لإ دبع <« هدهاشو 9 1

 | 0 ٠ * يلا لضيرلا 2

 ا دلا باتك 9 4 ' «أصي .خلتلا عم د 3 اردتسلاا# 6( َج 1

 همحضمذخا اذا م وهلا ا وهيا راصهللال وس رزاكلاقهنعهللا ىضر ىراءالاريهز نعنادممن.داخ نعدبزءئنرو

 دانسالا ميك ب ثردحاذهو لعالا اللا يف ىناءجاوىنازبم لقتو ي ىناهر كفو يناطيش ًاسخاو ينذ ىلرفغا مهللا لاق

 هاجر و

 يدادذبلا فورءمن نوراهو:ىرصملا جرفلان خيصااث ىرادلا دصشلا نامعاتن هيقفلا' رضتلاوأ # يب ريخا 9

 1 نااهنع هنلأ ىكدور من هلثأ دمع نعءىل-+ لا ن م راادنع ينانع هللأدبع نب ييحيف ١ ربخا بهون هللاديعان3(الاق):

 كل ىثشعوااودع كلأكتكدبع فشا هلا لقي انأطبارم دنع لجرلا» ءاحاذا لاق لس ودل اوهيلعهتنا لص هنا لؤوسر ٠

 * هأح رخل و تالا ير

 ْن دعباانسهنولابنبدمجا ندمت ر 39 وا(ها .دحا نيؤوكلا ثردح نم داع بابلااذهيف:# ىوردقؤ 9

 قارنا نعنزاذاز نعى امر ل مشاهوباانث طامنالا عاب هشازن برعشان- يبلغتلا قلاو نب لدنجاث(!)رازإا ىلع :

 ' ينكافاطو كينذرهغز كمم_سهللاىفشنايل_سابلاةذ ليلعأنا ولو هللاو هيلع هللا لصةلال وسريتداعلاق هنغ

 ان 'كلجا ةدمىلا ك.سجو كن د ٍ

 ننامإسانتىناوطقلاداخمنب دلاخ ان بع ا ةقدصن قادما دادس , ىوحتلا ن لو راهن رفدج# 1 :ريخا 5

 هيلعللا ل صهللال وسر لاقلاقهدج نع هيبأ نع ثدحم نيسملان ىلغن هللادبع تعمسلأق َه ةبزغن ةرامع الالب ||

 «هاج رخل ودا: مالا مدع ثت' 000 يلع لإ مافددنع ت بر 1 ند لخلا تارسوتل 1

 ان لضفلانب ر شبان ددسمانث ىلا ًابااسلهثفلا قاجسا ن ركبوا (هاثدح)ة ةربر هى نع «دما شارو » ا

 0 هلآ او هيلع هلأ لل م هللالوسرأ لاقلاق هنع للايضر ةرب رهينأ نع: ىربةملاديعس نءقاحسا ن نمر لادبع :

 ءلع لد, ماثودنعتم ركذلجر كتنا مغر

 0 يوك يي از ا ةفارورو 0 ل ىعشمدلا ىلع نب دمج | هنن: 3 قدووأ(ة 2(

 .هنماييرق دقت يحص»لعالا الا يف قثجاو يفازيمل تو ىناهر كفوو طيش ًاسخاو نذكر مغا ميرالا لاق هحضم :

 ملسوملا اوهيلعهللا لص هلال و سرذا|ىنعللا يضرو رمجن تلاد ,عنعىل لا نمر ااديعينا نع جنن ديعن يرحل |[:
 زياجلا ينمدق 0508 ءةالص ىلا. كلإ ىشووااودعكل أكني كديع فشا م.الالديافاض رمح لج رلاءاجافا ' ١ ١]

 *(م)ط بدم * ىل-ءوهيفلاق 5و

 | هللال وسر ينداعلاةهنءهللأ تضر نايا نءناذأز قع رلا مشاهواانم ا بيعش ان' « قالون لدنح »©

 | ةةمىلا :كءسجو كتديف كافاعو كبذرفغو كممس هلاافش ناسا لاف لرغأناو ملسوهل و هيلع َتالدض

 مينغ هللأ يجر هدج١ نعد | نع نيسملان يلع نب هللادبءانن يزن ةرامعانت لالي نب ناياساتن «دلخين دلاغو

 © معب يون لإ لس سا ظعببع ١ تن و !| اعوذرم
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٠371١ 

 للا

 رس

 2 داق + 0-0 وت ك١
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 ايو

 كن ا م



 9 عزفلا 0 3 د

 ا. بسودص م هسانات بس -- عفا 7

 6 ا دنع ءاعدلا و - ينءركذلا ع 9

 هل ,ةشلاعنعهندح لالهرا نديمسزا تثراحخلا نو رمى ربخا بهوناأب نا ىبحنن ةلءر 5 ينالمسملا ة ةيبتق ٍ

 نموهدأ .ءرش نمو هيأقع ٠ نمو هء مص * نم تامآثلا هللأ تايلكب ذوعا عزفلا ن و تايلكبر من ١ مودل 1 عشا لص :

 م6 ا ا نم هير 1 ني ءالر ف غلب نمو رمت نب هللا ديعلا كفلاقهنو رضح ناو نيطايش ءءء تاز

 * (١١فالخلا عض وميف لصتمد اننسالا مسرح ثيدح اذهو هقنعيفا «ةلمفا تك ١

 .قلاشوهامددع هللان احبس و كلذ نيبامددع هللا ناح,س ضرالا يف قاذ اننددع هللا نحت. سلا ٍقأ ' قاخامددع ٍإ 1

 هرم صو كلذ لثمهللابال 'ةوقالو كلذ ل ءشاالاهلاالو كلذ لء.تدملاو كلذ لكم ربك أساوأ |

 ّتالوسر ناءنعتلا ىضرراج نع ريبزلاوب اا ىئاوتدلاماشهانث ةلاضفن ذاسانتزازلا انث مصالا « انادح وف |
 | كللالوش ورشن متخ خا ناطيشلا لودي ناطيشو. كلم ء ردت اها رفىملا َ دحاىؤا اًذالاك لوم ا وهيل للاى |

 | رش متقاناطيشلا لود وهي ناطيشو كام ه ردا لة يتسا اذا 200 كلللا تانوزاطيشلا بهذ هللا 00 ذناف ريك متهما | ا

ّ 

 أ
/ 

١ 
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 انبي زاوهالاماهوبا ان لضفلان ةق 90 5 هجوملاو |انيو رع ىرايسلا -اهلآن مسالا سابع ءااوأ 4 أ ١ ٍِظ ا

 هخأ اذا 1 مهيلع هه لص لا لوسر ناكل + ءهنبأ ىضر رام الأ ريمعز نعنادعءن. كلاس ٠ نع(ديز نروو

 لااا الزل سم مدرعمل 00

 ىصح واىو امد نيب ارا ىلعملسوهلآأو اوهيلعهللاىلص ىبنلا عملخ دهنأ اهيانعهنعللاى صر صاقوى ا دأ ن دعس

 ضرالا يف قاخامددع هللا ن احبس ءايسلا يف قاخأم ددع هللا نا>.- ىل وقل ضقاوأذه ن٠ كليلع رس | وهاع 5 ريخأ

 هلاال وكاذلثمَّس دخلا و كلذ لث« ربكاهللاو قااخ و هامددع هللا ناد, .وكذ نيبامددعدللا ناحبس لاف سبت

 « كلذ لثم للاب الا ةوق الو كلذ لثمشاالا
 دم نعديادبعن برجا ر <ن هللا دييعأ5 لبتح نا دجأن للادبءاث هءولاين دان دمر 5 واه ىّددح ٠

 24 قر كم لاق انعام هدر ورم نا وهو قاع ع د 0 بلا نادر نعقا امها أ

 رود وا كل وتسالا ب>اصمأ ثمانأةلاضفن ذاعمانكز ازقلانانسن د انكأاب وما نب دم سأ. هلا وبا« انندح)

 لوةناطي 2و هردتئاهشا رفيىلا مدح اىوااذالةرل-و هل او هيلع هللا ىلص هلل لو شر نا هن ع هلل !ىضررباج نع

 ْ ' كام ردتبا ظفيتسا ذاوه 534 و كلملا تابو ناطيشلا بهذ هللا ركذنافري. لمتقا كللآ 3ع ورش حتفاناطيشلا

 اهمو يق هتعلواعب .ومدعل ىب غيل در ىذلا للدجلالاةناق يه ها كأملا ل وهنو ردثما حقا ناطيشلال وهذ اطيشو

 | لكى عوهويتوأا ي م يذلا ف دمخلا مي حر فور | سانلابهّنلااهنذابالا ضراالا ىلع عقتنا» ءايسلاكسءىذلا ل دجلا

 هاجرخملو ماسم طر شلع حي ثيدحاذه ل اًضفلا يف ىلص يلصقم اقناو اديب شتامدادنم رخنأقهرددف“ىش

 نول ياينلا نسل ؟ صيرخاتلا ع ؛اورلا ٠ ده تاقهسو هدج نع بيهش عأمس ف :فالتخالاىسوا)

 : هلاو هيلع هلل أ ىلإ. .ص ِي امم ءلخددأ اه-أن هر كنءمس تت ةثل نءلاللهىنا ن 3 كاهدم ىلدح ثر ءاملا ٠ نور 0

 ا : هللا نحمس ىلوةلضفاو 1 هه نم م طرا اوهاع كربخا لاف 0 : ىص>وأ ىونامدي نق 2 قر

١ 
ْ 
/ 
1 

 عينا ءامسلا كتسعىذلا للدمحلا عمون يفاوتع وام ومدحت 00 ا ادرىذلا هه دميلسا لاقتناط ريع متفا كنلالوقيو

 | تام ةءادنمرخ نافهر دق ىث لك لعوهوىنولا ييحىذل لادمحلاميحرفؤر | سانلاب للان اهيذإبالا ضرالا ىلع

 ه(م] لئاضغلا يف ىلص يصف ماق ناو أد م

 هن >عطنم 0 ياهلا نحل ؟ هريغو فرق 0 ةحفص ةيشاح ةم ةمل

50000 5 
 مكمد 6-2 2 هتيم ا



 « ءاعدلا باك 9 «م.ب» ٠ «ضيخللاممكردتلا» + 400ج »

 ينلالاذل دهشن دهشناذاو ربك 5 اذافئدانملا -نيحتيلفةدشوا ب رك ه.لز نفءامدلا حتساو ءاسلاباوبا |

 ةقدا_صلا ةوعدلا» ده بر ميالا لود مح " حالفلا ىلع يحلاق حالا ىلع يح لاق اذاو ةولصلا ىلع يحلاق ةولصلا لع :

 اناوماو ءايحااواهارايخ نمانلمجاو ا,يلعانثمب او اهلعانتماوا«لعانيح | ىوقتلا هلك و قأ |ةربعدال بادتس اةناحت دل

 20غ---1

 وب

 ه هاج رخو داما م ثبد>اده# هتجاح ظالأب م

 أ نعهسأ نع بأ سلا ن ءاطع نع ةبعش انت نا ةعانن ىن :أأ ن نسملا نميها ربان ىضاقلان ءرسكلان نمح راادبع مان دح»

 «بئاسلان ءاطعنع شمعالاهاو رع حييبستلا دقي لس والا و هيلعهنلا لص يبنلا أ ؛ارلاقاه: ءدهللاىضرو رهن هللادبع

 يرانا 'مادع ن ىلعاشتءارفلا باهولاد: ,ءنب دج انب ىريا ان سحلا ندجان بدم بطلا وا 6 هان ريخا د

 | ىلك ي ية ردرك لإ نك 3 5 هلا وهيلعللا - دا ترأرلاق م:ءدهللأ 2 و ميغ هللا دبع عومأ ءبئاسلا نءاطع عممالا 3 اا

 ه حيبستلا فت 0

 نامعن 0 راخاد ادن هللادبعان) ىشاق رااد# ن كلملادبعاتدادغس ىداتلادجا ن نب رهزا# هانريخا 0

 هل اوه اء هللا ىلص نال وسر لاف تلق 2 رجاهلا ىذحأا تناكوانعدق ا ىطرغريسي ايم نع رعأب تنب ةطيم نع

 ظ «تاقطنتسموت ال 5م نومافلمانالابز دءاوديحوتلا نيسنتف نافذتالو سيدقتلاو لياملا وحيبستلاب نكيلع سو

 ةيفص نع ةنانك نءديعسن ' ماها ضأن هن ذاع قسودنلا يلعن ماشهانن لدملا داش ثج ن لع ايدج 0

 تدبايلاةف نوم حبسا جاو نال !ةمبراىدب نييوماسوهل و هيلعّتلا لص هللا لوس ر يلع لخد تلاقاونع هللا ىضر

 | هللانادبس يلو قلاقهّيلا لو سراب ىنملع تلقاذبم نم رثكا كسأر ىلع تمقذنم تحبسدف لاق ن مهيب تلقاه هام يدمج ||

 ه ماج رخم مودانسالا حي ثيدحامله» 'يثنم ٍقلخامددع

 ننسملا ندا ىنلاج رجلا دجان ليعمس|(هانُثدح) اذه نم حصادانسأب نبذ رصملا ثيدح نم دما 1 ١

 ةقداصلاةوعدلا هذهبر ميلا لوق, م حالفلا ىلع يح لاق حالفلا ىلع يحلاق اذاو ةالصلا ىلع حلاق ةالصلا لع
 ءأيحا اباهارايخ نمانامجاو اهرلعانثم او اهيلمانتماواه.اعانيجاىوٌهَتلاةم-ا؟و قا ةوعد امل ب اجتسملا ةءاجتسملا

 «ادج هاو ريفع (تاق )حيجو» هتجاح هلا لأ سمئاناوماو

 «حيبستلادقسب لسوهل آو هيلع هللا لص ينلا تير لاق هنعّللا ينضرو رم نب ا نءهيبا نع بئابلان ءاطع نعوم ةبمش

 ه حب يهم «اذهب ءاطعن ع شالا ٍنعىلع ن مانجوا ور

 تلاقتا رجاوملا ع نمثتناكوابنع هللا ىطرةريوسامدج ن .لرعءرساي تنس (ار# ةطيم نع نامءن .يناهانت 6 81 رمل ١

 ندقءاو دي>وتلانيسنتف نافنتالو و سردقتلا و لبا ملاو حيبستتلاب ن .ركيلع يلو هلا وهياع هلا ىل ص هلال وسرلاق

 هب هع ٠ تاؤطنتسمو تال قسم نواف لمانالاب

 ةعبرا ي د نيبو ملسوهلأو هي هيلع للا ل صهلنال وسر يلع لخ د ابنءشا ىضر ةيفص نع ةيانك نع دِمسن # مشاه 9و

 اذه نم 5 ا كسأ ريط تقديم تءسؤتلا# نو حبسأ ت تاقاد_هام يبيح تن ايلاف ن نويجبس اًواون فالا

 * حيت »'ىش ن< ٠ ناهد تل مسىلوقلاقف هللا لوسرإي نماع تلق

 01. يحس

 ف قاذكأ ةضيحابت تنءابنع ثور ,تارجابلا نم م لاقي ورام الان مة كس م رسايماة ريما لاقي و ريغصت 1 06 )0(
 2 اول كيا سب تصبس -- بيعت

 ىوتنلاب 0 4 تالا دقملا زها 4



 ع .

 هددعإ ءامدلا و نا ذالاةءابعاط م مامطلا غار نيدبلا 5 35

 يو ىشس كلبق سيفلوالا تناهتيص انيذخا ت | "يبثلكبروأتر ضرالاب رو تتاومتيلا بروهألا لقي هرثا 3 رد 1 0

 0 ليلة يكارم اذه فسو» و« هاح رخو دان 9 1

 لجراعدلاق هنعفللأىض رةرب رو |نع هي هبا ن ءحلاصىانب لو وس نعد نب ريهز نع مهد ىم اكاروصتم
 1 2 هتلدجلا لاق هدب لاقواهيدب لسغو م.ط |لفهعم اتهلطتاف مأسو هل :اوهيلع سا للص ىبنلاءا .ةلها نم راصنالا

 ْ روفكم الو ىفناكمالو عدوم ريغ تدل انال أ نسح ءالل 1 وانالقس واتيفطاو نا دهف انيلعنم مهطرال وم ءطل

 م ءاعدلا باك » ة4مدو « صختلاممكردتلا» 400ج

 اعراس ىنجت”ناكز م كلاس اىتا مهالا لضفاف ىلع نمىدنل تلدجلاىباًمسو ىندمطا ىذلا تيل قاواو

 هداج رخو دانسالا مي ثيدحأ ده * مهلك ق املا : ماش ميم ادع

 نمي 1 6 03 ا دع نوضس ان كل ن دلاخ اني ىرافتلا زاخن دمج 93 ةفوكلابن مييسللا ادع نا انريخا

 دعا ىئااذا ل وهل 000000 لاف ءدللا ىضر ة هزار أ نعهيا نع طاصيان لل همن ىلل اح

 #1010 كلا انعضقاو رقتلان مانت :غاك روق مفي طا ءلاتناو(از”ىش هككدرب ١ سلفرخ . الاثناو

 00 بلا ناورم نررهز اودانب ىلعالا دعانا ينانركبوا اًرامصلا هللا دبعوا عاربخا»

 ةامعلانمرصبو ةلالضلا نمىدهوىرعلان انك بارشلانمىئسو ماعطلا نمم .طاىذلاّسدجلا هذع ىنع" لو

 «هاح رع ولبس ظرش لع مص ثردحاذه# نيملاملاب ر هتلدجل ا اليضفت قاذ نم ريثك ىلع نضفو

 أ نب ريفعنع لسمنب ديلولاا ةج ران مهمل انرابالا لمن يلعزبدجا أبناهيقفلا قاحس!ن ركبوا 1 اتنح و

 : .تجتف ىدانملا ىداناذالاق م امو هلاوهيلع هللأ لل- - ىبنلا نع هنعاللا ىذر ةماماينا نع رماغنب ميس نع زأدعم

 |بجيف- ىلإلان 0 « رشدمع ىضاَلا؟ ملعاةلاو(”ىس كلة وف سولف رهالا تناو)ةرابعلا تطقس لمل()
 امكن د. كلل اسأ ينامرإلا لضفاف يلعن ميذلا تددحلا ىناممو ىنم ءطا ىذلاّسدمملا ىاواوقافك ىذ ىلا انما

 ا مهلكق زاخنادءاحح عيمج هللادهد ف« رانلا نم ىنرجنتا نا

 هشا اا اذا ا هنعهللا ا طوبا ليد م« نءرلادب ء نفسو ,

 ا ا نيس انه ضقاوزقفلاَ ا ريكا ريقر :رطايلا تا م دل رع 1

 » ليه خداع وخ (تاق) ةركس

 أ راصنالا نم لجراعدلاق هنعللا ىذر رقرب رهينأ نعهيلأ ن ءليهس نعد ن ريهز انن يمللاروصنم ن4 رش 41

 مطب :الومع ءط نا لا .لاقواهيدي لغو م .طايلف هءمانملطن اف سودلاو هييلعمتلا لكى دلاءاقلهأنم

 ولا ؟مالوىاكمالو عدوم ريغ تدمحلا انالبا نسدح ءالب لك وا افي وان .طاوانادهفاتيلع

 ام“ نيملاعلا بر هللدماا البيض قاخ

١ 

 ظ .تحتف ىدانملا ىدا اذاطوفرم هنعهلفا يضر ةيسم مامان يبا نع سماع ميلسن 7 تادبخي نإ ريع ع نع( لسن دلولا» ْ

 ان

5071 

 ُ نمير يثك ىلع لضؤو ةيايملا نم مرصنو لالضلا نم مىدهو ىرعلا نم اسكو تارك أنم ىقسو ماع ءاعلا نم مم ءطاىزذلا

 يحل اذا ودهشتدوشلاذاو ربك ربك اذافىداملا  نيحتيلفةدشواب رك هءلز زب نفذ ءاءدلا بيجتسا و ميلا باو 2
 - دج ا

5 

 مكان



 هينهاومل بس. سنن اياب #ةييويفططفطوأ ل هلم 2-7 ب دم

- 

 ا ل الا . سس سس

 بيسي حسم

1 

 بيجر 6

 مع عيا دب هلم سعت دس كمت “وك

 مج, ع بسم دعس يو

 «ءاسابك» 0 ماما «سيصا تكل ردتلا# 400ج

 8م نيديلاطسأمابةرفناا مساوايزواجتلا نس» ايوفنلا ظماير تلا كلهمالو ةربرجلاذخااو ال نمإل حييقلارتسو ليما

 انبراياهق اةحتسا لبقممنلا _ىدتبماب نملا ميظعاب عهصلام رك اد ىوككش لك تنمابو ىوج لك بحاصاي ةمح رلاب |

 . : : 00 5 ١
 *تاهزويدم مهلك هياورزاف دانس الاي هل ثم تعاخا هد هلوطب ءام ءدلا كن ثني .دملا يقابركذ مه«تايلكلا هدندا

 *ءدج نمو ركل هلل أى. 5 بح نب تبيودس * عاسيف ثددمحلا ةمث 1 ناب ف الملا مدهت أه انف تكد لو 4

 نعال نوراهن دب أَ انا يدءسلا هللا دبع ن . ميهأربا , ظف لاب وةءعين د ّتادبءوبا 1 لاح و 1

 ظ |

 2 اهل سول وفل ءاعدللا 0 لوتي كامن اننا ل بهومنب دا نايخل :

 تنحف“ هيف.

 كدحا عنياملوتإ ماسو هلآو اوهبلع هللا لص هللا لو-سرناك ت !او | ,ءدللا ىضر ةخاعزعتلا و متاقلان ع لوميم: 1

 ذرفت # را هلالجو هن زءىذلا لادا لوب ناس نم مدقوأ ضءارم لَم ىنشقهسفن ن :رمةناجالا فا رعاذا: ا

 ا
 ا
 1 مريغ 0 3 يا ءلوميمنإ ىسيع

 ىناكت ل هلك ى دا داش ىل حاصاث امد كي كل رب مدويفأب حاب كتوم تمااؤا] تحيصااذإ قود "ناد كريصواام 62 1 1

1 
 ة*هأح رخو نيخيشلا طظرش لج وص 010000 ”ىسفلا

 ساد ع رك ابر من فانا لف 6 جملا انى 500 تيعل ريهرن دج انث هيففلان السن .دحا# رع م

 يبافك 00000 رفىلا ىوااذا لاق نمملس وهل او هيلغ ا ىلص كلر لاقلاق كلام, سنا | نع ءقزأ

 خت نمظا اهإالاو ده طوةسمره هاظلاف# نم هَل هللأ كَم 5 شرعلا 1 4 كج كددتسلا' صرخلا ف ا 00 ظ

 ماع ةءالا كيلا هدم نسما ١ ملعأ هللأو كتدشلا |

 نأ ام ام.ظفان فصلا« مركاب .قوكل شلك ىهتنمأتو يوجن لك تحاضصأب' 3 ءراابن ديلا طساباب ةزفثملا مسا وايز واجتلا

 قالو سولار ّ ىتاخ ىوشن النا للاي كل أ ماانتيغرفلا ُءأ بوابل وانو اند انوا 2 ؛ راباهةاهحتسا ىل ةؤ.نل !"ىدتبماب

 ١ ع« ةءاور# حيحص # هلوطب ءاعدلا كحل كك ىتأب 0 متتايلكلا هذه با ولم -و هل او هيلعتلا لص

  1منعاملومرلسو هللا 7 5.4 .اعهللا ,لص هللا لور زاك تلاقاه: ءدهللأ يضر ةشناع نع 0 مسا الان 2 .# لوعيم 3 يسد |

 | مت ا اصلا متهلالجو هزم يذلا هلل دمحلا لود فس «مدقوا ضاّرم نم نشف: هسفتوم ةناجالا ف رعاذا :دحا

 «عضول اهيا

 م :لوشي هنعننا ضر كلام ن سات ءمسلاق:بهوهن ققادبعن نامعىث دس« با.أنان .ديزإل
 ْ كنخو ريم ويقاتي حاب ت سمااذاو تحصل اذا وة ن اهب كيصواام ىعمس نا كفنمامةمظاغلم اشودهلءاز اوهيعمللا لص

 *(مخ)نيع“ف رطيبفتملا ىف اكل وَ .هلكيناش ل ماض تيفتسا 5 -

 هيشارفىلائوا اذا لاق ن مرا سوه و هيلغهنلا ىلص هللا لو راق لاق سنا نعف زال تاذبعن ركبانت «رذنملان فال

 ندا قرانلا ةجر هيلعى راقلا يلع ال.ءال مظغ الا بزجلا - جييبفلا ع كك

 | رظانمايلقليريجلاةف:ليربجاية.دحلا كاتامو:لاق(ا)ةندهب كيلا ىنشدب هلل نا لاق ليربج اي. مالتملا كلياعو لاق.

 َء ندسحابؤفملا م.ظعايرتدلا 1 0 دخا وبال نماي- 07

 00 قع سدر توت ل ل

 م الا :

 ا را
0 



 نع الك قام ظنا 6 3 بو 0 را 6
2 

 لاف هاعدلا راثكا رما 2 1 رلاوح

4 

0 

 يسرك 4.  «رمستدرسم» ه0
 نعد و و كلهشا رمغدمذ ملا دامفدعلاةم دامفدعلاة مثالا يل« ن م ىدنع ىحراكتجروى وذ نع

 *هأج رخم مو حرج مرنمدحأو لغاشأل نمنوذدم مثرخا

 ٠ لال و دان ركب وانت رافصلا ئادب ءندمحش تايغر مااربماو

 ا ةممامأ يل ن نع زيبخت نب لاضفان ةحاطن لماكانن ىر ستلاا ركذز دوسان يي 0! هللاديعن ركبوا م هانيدح ا

| 

 ' «لأسان كيلعلبتادقنيخا رلاءح رانا كلما

 نبةيواعماحاصن ةئلادبعان ليمعسا ندم لي ءمساوب!اننةميطقلا يفدادتب قادار ناد ن هللا دبع «اندح 9

 هلباحتس ؛ لاةر دس م نم ملسوهلار اوهللع للا لصدتنال ور لاقل اق هنعهللا ى ةردر ب ,رهيلأن يف :اهلالا رماعيفان ء مام

 هنظايناملالا رماعوا واصف ابى راخبلايتح ةحادانسالا مسيحرص ثب د ف ءاش :لاقءاحلا رثكيافديادشلاو بركلادنع

 »* قودصو هوي زوم ا

 دم ساملاو ابنا ةلامث الث و نيعست وع بسةنس رغص ةر ة ءءالماظنف الاشادبعن دمع هلل د ,ءوا 00 ثدحو

 قات! ليممسابدادنج هيقفلا نابلس ن د ما( ان دحر ىسوسر واا ىسم نا ,د_جا انور ىو ادجاننا

 نبد# ن دج: س واىنان ليممسا ان:/اولقإلينا رمشلادمتن لضفلا انن يا هن اصن روش «اندح وت ى ماعلا

 لاق

 «أوحر4 منوي لادم و هنمر كلا

 سم لاق هئع هللا ضر سن أ ع نعهمح نع ىسيعنب لضقلا ن 6 ديسأن ب ىبحىث دس حدين مفانا امر مىلا# نيديعسإ) ْ

 ١ أك الكوماكلمنا ل سوهلأو هيلعتلا لصةللإ ل وسرلاةلاقهنعا ى طرةماما ينأ نع ريم نلاضنات ذ هحباط نب ©« لماك) ٍ

 ه"ىشن سيل لاضف (تان)لأسا# كنلعلبقادق نيمار لأ م>راذا كلأأ هللاقاالث ىلا ٠ نةنيمحارلا محا ايو ودي نع

 ٠ ماللسلا هيلع لد ثربج ل ري لاقهدنج نعهسأ نءسيعش نإو رم ْن 0 نباانن ريثك َن 5 قويخا ينامتصلادواد ١

  0ا دمج كيلع مالسلالاةفا رشبتسماكحاض طقاباث# ف لزب ةروص نسسح ايفل -وهلآ أوه لع هللا ىل-ص ىب ملا

 ا هللا ل ور رملاقهنع هللا ىضركلامز سنا نعءةمت نع ىسيعن لضفلا نعديسا َى !نىحيت دح د درب ن . مفانأبا ا

 : كرلاهشا رظن دعف لسم اسودل لوهيلعّس المهنا لو هساوهللا ةفنيمحارلامحراا يودي وهو ل ر ,ل وهلا أو هم ياه هلئأ ىلص ١

 1 لها ءلاةماما يأ ثنادحح نم دهاشه تدجودقىاالانابان 3 , زبه وكي نا ىشخاوىئثاقرلا وهىسيع ن لففلا

 ٍ ا نةنيعارلامحراب لوقا نعالك و اكاملنا مل-و د4 او هيلعّشلا لصالون لاةلاق هند هللأ ىذر

22 

 0 هادم حصل( ت تلف)« كِيلاَّنا ظن هتف ل سهل لاف نيححارلا سرا لوق وهو لجر لسوهلأو هي اعدتلا لص هنا لوسر أ

 باءيتستناهرسن ءاعوفرم هنع هللا ىضرةرب رهىنأ !نءيناملالا رماعيلا نع طاص ن ةيواسمىثدح م اصب ا»

 * معي ص+هأخر !١ قءاعدلا رثكيظدبادشلا وب ركلادنعدل ا

 1 | نع سيمكن ورم نع مح رج نيأ انس ريثك ن نب حلف أى ربخأ ىاعت هلادوادو دن دع 3: 6س واىنأن ب ليمسأ د

 :لاَتغا ا رشبتسماكحانم طق هلثميف لإ ةروص نسحا يف لس وهلأو هيلع لا ل يب :! ىلا لا ؛ربج للا هدنج نعهيبأ 11

 لع 2 م

 6-5 كبمركاشرلازواك نمزونك ةل ندم كيلاىنث وسب لا )اقلب 000 لعو لاقدمأو كيطوالدا ||

1 

 تدع

 »و



 يرإلا ديس دناصاتن را ةملسن نما 34 ا مول ا ن 0 وا مامالام ريغتا لب
 | 4 اعلا لصدللا ل وسر لس تااقأ هنع هللا نضر ةشن اع نعءاطع نع فانيحب 5 نب كرامللا للنمسا نب ىسوماش(الاق) ٠

 | مسواكنر فتم مبالا لقلسوهل و 4 لع هللا لص هللالوسردهللاَمف مالثوا نبلر م لها لا 0 ءاوذاو

١ 

 ل انارسودلا أون ءاعدللا لص دللالوسرل اعف ا :او ىناباوب هدف لعاور امءانالف ىن نال لوسرإب ل اّتف كلام فرع :

 اسودهلاأ 1وهيطشالص

 7 ءاعدلا"باتك 2 م 0 »2 صيخلتلا غم كردتسلا ِ 0 0

 ا .اهاكما ريق ياس رتارم يلقن ب 06 :عدايغاد م هج

 *هأح رك ' ودان 2اس ثردحاده# هيمفنل ءرااهاعدلاق لضفاءاعدلا يا لطول و

 نعان ةنييعن نأ + اريد تهووإا|> :.مئاحن ز ريزعل زاد .ءاننىلوب ىلادجان دم سابملاوا « انريدخا »

 و َن ن نع رع م 7 وهل وهيل اءهلنأ. برشا كلم ر لج ر ونازل عدا ترشابفر ءا ةدم :ع يأ ن عمد ن ميم
 ظ

 أ نارجز ةلاقلجو زعاللا لئساف ماعط نم دمالو ٠ مأعط نمعاص ميداعتالا هلا ]او تس ' لهاا دك واذك دمج

ر نا اج رلاث كيرف لاقاهر بخاف ماس وهل اوهيلعللا لص ّال وسر كيلعدرامتلاقدنأ أرما
 ٍإ .اواكامر ذوأ هنياودلب اهيلعد

 ] ًارقوهبلاةبغر او لجو زع سال سك مرمأو هيلع ىناو هللا شرعا ريزأ ىلع ماقف هريخاف لسودل اوهيلعللا لص يب ناايناف

 #هأح رع 0 سلا متيحضص ثي دحأ ده# بستح ال ثيب 2 نمهقربواج رخمفل لمجمّللا قتن نمو عهيلع

 و :> نبد# ن هللآ د عاشت ىازطارذن :ل| ن مي هار .اًينا نعال قا رعشلا لضفلان دن ليعمسأ # اند هد

 ا لاققمل سودا أ ودم اعهتلا ىلصةللا لوس را لعادل لش هيأ ن نع هللا عنب راج دحين هللا ديبعى د

 || كءعيطيلهدبمتىذلا كبر نا لاقف لامع نم ظشم اعاك ماتف ىمت تشا مبللا لاَمَ ىيفامي نا كثمب ىذلا كبر

 2 2 رمثيشلا(تاق )*كنميطيلهللا تءطازا معابتنا ولاق

 1 ءاعدلاق ل ضفا عدلا يال -وهلاو هلعهللا ىل_.ص يبنلا لثس تلاقارنعللا يضر ةشناع نع ءاطع نع «ناسحن كرابمإ»

 « (ا) هأو ِ كرايم (تاف)حي هعوو.مئلءرلأ ٍ

 لاف لسوهل ١ 1 وهيلعّشا للا لوسر لخريف لاتهنعالا ىضرغللا ديع نع ةديبع ينأ نعةعذد ن ىلع نع # رمسم» ش

 يع علها انك وادك دمت ل انارسو هلا ا وةيلع قالمة لوعر لا ف ىلد .ابو قلبان ادب هاذف يلعاوراغان الف ىنب نا

 ظ دهالاوسو كلعدرامت ]مْ 4 ماىلا مجرف لاق تالا أمان طنمدمالو ما طن نم عاص مهي فاما. اةءيسهنظاو.

 )0 : ْ ' مامفهربخافملسودل اوهنلعسا ىص ىبنلاى دافهنب أو هلب ب اعدرذ الجر اعمل . .1لاقإه خا

 | ع ثيح نم هقزروأج رخيهل لع 4 ٠ هللاقت نمو مهيلعأر 594+ لا .غرلاو هللا ةلأ اسك < ثرمأو هيل ى داو هللادمحفربنملا ىلع

 3 مسيح # ب بستحلالا

 هللا وسريللا جر ءاجلاق دل هبا نعهللادبع نب راجنب دس نب هللا دبع أ دح 4 ني دج ن تادف

 ا عسوا كت زف« مبالا لقماسو هل و هيلع للا لص هةانرج لف يوذاو مايوذاو لاف ماسوالا ا وهيلع هللأ: ل

 ن ميه رباهعمس# كل هني رفغدمف مهل امفد مف دع لاقمت د امفدعلاق ملأ لاف لمع نم ىدنع 3 كتم روي وذ نم

 ىءااينلا نيحلا ٠١ ةعباسلا نم ثيدحلا نيل لاقف بي رقتلا ىف هركذ (1)

 دال 00 ص دعيني
 و

 عالبال ع أهمل

 حام واف

 1 هسفنإ ءرملا ا ءاعدلا لضفا 1



7 5 2 

 6 م < كادي

: 0000 1 : 2 9 00 

 «هاعبلا باتك#ا 202 ه9 « ضيخلتلا مم كردتسلا » ٠ ١ «(0)ج 9

 «ناخيشلاهب ٠ تحب[ نوميمنا ىسعزاالاو 2 اثمال بحت ني اءدلا يف بي رغلئلاودانسالا نسح ثردحاده |

 .نان ٠«ع ةملسسندامجانت ناذاش م اءندوسالاا ىرودلاد#ن ساب هلا بوتس نب دمش سايملاو ا 4 انندح و ا

 ىرخ الان سد ,ةدايهادحا تضمن اناماكيذ ناكلاق هنعدللا ىطردز راج أنع ىلخ رقلا مكن دم نع يبطل رفدج

 2 كمسم ثردح ىبادصلا ريسغ نا لع اًغادقو

 ١ 0 ان لضفاا ن ةقدصانت ١ هجولاو اا: ا لآ نم املاو 1 1 3 ري_خا ف ىرءشالا ىس ومىنا نع( (مماشلاو)

 اك ناناما لاق ةنع هللا ىكر يرعشالا ئسوم 5 - نع نا ىناندي دع نع سرق َن ةلمرح ىن ا رجلان ا 0

 ْ ظ ”لورفغتسإ مومو دعما ناكامو ممف تناو مهم: هللا ناكامو رخالا ب ب اهدحامفرف ضرالا ف ْ
 نع مفار لور َ ذاَقأ زرلاد عانت لظن هدا ريعاراو ناسسلا لع معفا هضم ة ذهن سد دس 0 0

 ةونالو ل نملاق لو هلا وهيلع هللا ص هللا ل وسر نع هنعدللا ىضرةرب ربا نعهببأ نع نال ندم ظ

 سم ينراملا فار رش وهأح ر او ح رض غر ايجاد بع مه محلل اهرسا ام و ةعس نماودناكهئبالا

 .*نيملسادابعن الام فادهو هيدر فت ثيدحهلو هاج رخل ءاكيلا مث + ىلا كادكو هأجح ضعفاء كلورتلاب

 ركبينا وخاديجلادب ,ءن كب رشاتت ىمحلا , مركمنب هب ةعانل ىب الد.صلاد#ت ن م هاراات5 اثطاص ند م « انثدحإل ظ

 هللا ىلص ىنن لاهدأمف ل 9 ضم بأ اطاباناهن ءاللا ىضر كلام نب سنا نعىف الاثنان ءءء لازامجن مثب هاا كَ

 هيلع ١١ هلا و دعس ةيفل )ا(

 0 ا 20

 ملسو هلآو هيلعهللا ىل_ص دال وعر نأ اهنعشا ىذر ةشئاع نع مسأقلا هالوم نع نوميمن ىسرعاتب # هب ودم سال ْ

 * مهتم ىسيع(تلق) بر غنسح» ى رم عاطقن او ىنس ربك دنع يلع كقز ر عس وا لمجا مهللا وعدم نأك ْ

 ت7 عيناك ل هنعهللأ ىضرةرب رهىنا نع ىل َّظ رلا معك ندم نءيمطخل ارم» جيل ن نع ةماس ندا | ْ

 ١ « دنس * ين أحصلا ريسفن و (م )ذورفغت معو مهم دعم هللا ناك امومه 9 تمل نأو مهدعيل هللا ناك اموىرخالات يت راهادحا

 ضرالا يفاءاك نانامأ لاق هنعهّللا ى صر رعشالاى سوم ىلأ ن ع بواىنا يندد هع نع سبق ن ,ةلمرح يثدح «عيكو) ا

 ظ2ظ#:أ10010010|]| | | ]| ]| 6166١
 ١ .ىدادغبلا ظ فاحلا بيبح ن دمت ن ' أس ىلع و بانت ىراخب ءالما هنمفلا هيودجْن ' لبسن.دمحارصن ونا 6 امدح ِ

 ْ .ةشئاعنودمحن ساَقلا نع قيدصلا ركب يف اندم نبمساقلا لو منوميمن .سسيعان:() يل رطساولا نامل سس ندي 0

 كقزر عس سو لمجا بالا وعدي ناك لسودل 1 للا [مشا لود ياام ايضا
 ا هى رم عاطقل و ىنسربك دنع يع

 : 0 رخو و لس طرش لع حيحص ثيد_>اذه «لو رتل مث هم دعم هللا ناكامومهف تناومهم عيل هللاناكامو

 هةنآلا مهف تناو ان 3 2 هللأ ناكامورخلا ىهيوامهدحا مفرق

ْ 

 ا

 « هأور 3 « تاق ميك م ل اهرسنا هايس نما |

 ا

 ءاودزاك هللابالا ةوبالو يلوح اللازم أاعوذرم ا ىكر ةررهيانعهبانعزالجعن |نع# 8 ارنيرشنإل | ا

 ا ركب اوخاىف :طاديللادبعز, كب , رشا مركمن ةب ةضع 03 ىنالديصلا د" ن ميهار اا اص ندم م اند دح 4 1

 كير نيعسا و ةعسام هيلع تاذحر هذ هبتش 4 1 + ةلطوتا 1 ىازلاو ميم زاج 00(

 ُْ عدايخلا نايل اقفلسو هلا 1 ءاعدنلا لص ين ما لف 9 سري بلاط الأ ىنا نع ا ء(ح)زامج نوثيفااش | 7 |

 ردحح٠ حج مسصمو جد 0



 م ءامدلا باتك 00 « صيخلتلا مم كردتسلاؤط «()جط '

[ 
 ا

 + ةيستناتخ حالا دهح فضل بصف س ا جنو دما.

 دوم دست مدح متر بن همج *- تتسم

 1 دانساالا ميص ثدحاذه#« لظا واملظا نا نمثل ذوعاو ةل ذلاوةلقلاو رّمفلا نم كيذ وعاينا مهللا هئاعدف |

 ةورع نماشهنعربسن لعانت_زا: زب لبنخلاو لبس 4 3 بلاقن دمج ا:5 لدملاداث ن ىلع 4 كانك دعو ا

 سا دلا٠. نم ضيالا بوثلات يق اك ىاناطخ نم ينةودربلاو جللاءاع ى طخ لغ أ ميالا لاجدلا ميسا هنتف رش امسادو#ا

مالو مرهلاو لسكلا نم كنذوعايناوبالا برخلاو قرشا نيب تدعابأك ياباطخ نيبو ىنس دعابو ا
 اذه»مرئلاو 

 «ةقايسلا هذب- هاجرخم لو نيخرشلا ط رش لعبت ثب دح ||

 ١ ار نزتزملادبعاتر < ن صخح رم وان ىب 2 * ندمت ن ىبح انذع ولم نام ندم 4 اًثدح 1

 نعكي رس 303 ىنجلادبز ندالخانل بيرك ولاني بلاط أن ميهار ناب رمل ىئسيع نا ىلع #« -ىل يا : ١

 هنبقر ل هناق رش نم كيذوعاوربةلا باد عوربقلا هنثو نم كليذوءاو رانلا باذعءوراتلا ة هلع نمكءذرعا ا

500 3 

1 
0 

 لوةملسو هلو هلع ها ىلص هلأ لودر ناك لاق هنعهللا ىطرةربر هيلا نءعراسلْن ديعس نع ةحاط ين نب هللادبع

 *هأحر ع 1 ةماسم طرش 3

 ن< كي ذوعأ ىنامبالا لون م آ_سو هل ّ قةهَح هلع هللأ لص هلال وسو انك كلاق أهنع هللا ىكر ةشئاع. نع هنأ 0

 0 كنذوعاو رفا ةننق رش نمو ىنغ [!ةنتفرش م ن# «كيذوعاوربقلا ب اذعو ربقلا هنتفن 4 كيذوعءاوران || بادعورات 1 هن

6 

0 

 لسوهلاو هس بلع هللا لص هلال وسر لاق لاقهنعاللاى ضر ةرا ره ين نع ىرببلا يسم يفأن ديس نع نالت نأ

 ا ريكا هللاوهلل الاهلا الو للدلاو هللا احس اولوق رانلا نم ا لاقط خ دقو دع ٠ نمهللا لو #رايأ: ل6 اودي

 0 هأخ رخام طرش ىلع مص ثم دحاذهمهتامطلاصاات ايقأي ا نهوتامدقموتأ حم ةمايقلا اموإ نينان ام انا

 ةشرع كلأس الا مولا وعدن لسوهلآو هي هيلع للالص هللا لوس رناك لاقاه:ءدللا ضرر# نا نع دها عع ءشمتالا

 «هأ> ردع مودانسالا حيحص ث هما د.حاد ه#«مضافالو ىزخم ريغ ادرصوةعو ةئيموةسيقل ,

 ةيلهبل | "دل وأ كاد 1 يع

 ناوةلذلاَو ةلَلاو رهفلا نم كيذ وعاىنا مبالأ اعوفرم ةرب رهىبا نءراس نب ديءسنء# للادبعنإ نامل داحش

 * (مسد) هجرخا« ملظاوا لا 1
 ١

 ٍِ ملل لو سودا اوهيلع للا لهنا ل وسر 0 أو ماعلا ىضر ةثئاع٠ نع هنأ نعماشه نع #ر .«-من ليغ

 ؛ بوثلاتيقامىاناطخ نمئنق رواها جياثلا ءاع ىأناطخ لسغامبللا لاجدلا مسيسأأ ةنتفرش نمكءذوءاور لا |

 ' مالاومرهلاو لسكلانمكنذ وعارف امرللا برغملاو قرشا نيب تدعاباك ياياطخ نيبو ىنيبدعايو سن دلا نمضييالا

 / ظ ”( عمرا
 ٠ ملسودلآو هيعهتلا ىلضهنلا ل وسر لاق اق هنعللا ى درر رهيلأن نءيربقلان :ءزالجعن اانث مسمن ززملاد علا ,

 نهو تانددمو تانحنم ةمايقلا» وب نيئانأوم .افربي كاما هنلاالا هلاالو للدم او هللا نا رانا .عتجاوذخا |

  0ا تاسطاصلاتتاد

 تبي ةيشسشسيةشيسي سة دسينيس.

 داعب هز

 أصلا تايقالاتايجتلا»



 دلسبا تيس يقل ١ باو بح يسم

 م ل 3 ميرربطلاو هاهدلا يفءادضالا و
 رسم

 انو“

 عاجطضالاتقوءاعد» ُج

 « هأح ريو دانسالا مر ثا دع اذه« باهولا تن ١* كرا ةجر كيدل مىل بهو ىنتدهذأ |

 ه مميت رووطل 7 ]
 / ُ لولا و هياع للاى م هللا لو سر ناك تلاقاهنعهللاى طرةشئاعنع هنأ نع ةورعن ماثه نع يب لع ن ماع

 ا 2: * (مخررافتلازيزملا اهنيبامو ضرالاو تاومسلا بر رابةلادحاولا هتباالا هلااللاق ىلإلا نمروضن" |
 هل او هيلع للام هللا ل وسر نا امنع هللا ىضر ةشن ؟اعنع بيسان !نع ديلولان هللادبع ن4 بوباىبان ديعس و9 ظ

0 

 1 ءاعدلا باك 0 «صيخاتا مم كردتسلاط «(0)ج»

 ٠ 7 د17 نىسو«و ىس كايطلاديلولاو اانثةعزخن ىرسلاانثيناهن ام نبدم 4 انادَح د

 1 هنا ن ضيالا 0 كلأسا يبا 8 0 6 3 1 نع ىرير اديس نع ع ه4

 0 د سلا عسا 3 اد

 لقرا عووض# مذامل سولو و ةيلع ةاومفالر نكد . 1 اهنا ير ءورأ نع 0

 ه .طرش ّس م ث دع ل ل _ه #ر ا ع لا اهنمامو ضر لاول رسما بر رابقلا دوج اولا هللا اللا هلال

 »# هأح رخل لونيخي ثلا

 1 نع بوا ىباز كيعرس تئرتلانع رلادعان 5 نايفس نا بوتان ميو سود نو ناعج نإ ا م 4 انريخا 9

 ْ ؛ظقيتسا اذا ناك ملسو 2 اوهيلع نيا ىلس هي! لوخ ردنا 8 ا 3 اءنعبيسلان دم ءادسا نزءديل ولانب هللا د ع

 ظ دعب يلق غربال دايلعىفدز موللا كلذ ركل او ين ذلك رفختساىلا م,الا كناحبس تنا الا هلال لاق يالا نم

 ندم ماهوا انما وهالادب رن ىبحناب ركزوا يت د> ناية سن. بوءا م رفع ن هللا دبع # ايربخا 2

 0 اذاماسو هلا وهيلع هللا لص هللا لوسرناك لاى راع الا ريم زنعزادممن دلاخ ٠ نعد زن ئروانم ناقرزلا

 1 ا ع ثإدح اذه مىلعالا ىدنلا يف ىناع اء>او يباز م لَقَو يناهر كفو ين اطر اانا معا م.ال لاق هعحطم

 . *#هأجر ّى لو دان دل

 نب قاعها ابا 21 نداجا:ليعمسانب ىسوم أ: ل 5 يرادلاديمشن نايع 3 هيففلارضنلاو أ 4 8-5 و

 هللاددع

 ضم ..الارصفلا كلأسايلا» الالوق هنأ عب لال هللادبعنا 0 ا بلا 1

 1 ءاعدلا يفنودتسي ع وق ةمالاهذه يف 7 لوةماسو هللا او هيلعللا لص هللا ليه 1 يالا يس

 العيندز مهللا كبتج رب كلاساو يب ذلك رفغتساى ام لل كانادبس تالا هلا اللاقلي الا ن 93 لغةيت ا اذا ناك لسو

 ؟عيدص *باهولا تناكاةمحر كيدل نم ىل سهو :ةدهذأدمب يقع زالوا

 1 ملسر هلو هيلعّللا لص هللا لونسر ناك لاةىراعالا يهز ىلا نعنادممنإ دلاغ نءدب زي نيرونانأ «نا "لاند

 حل لادا ىدتا قيخ جاوؤذازب لق ويناهر كفويناطي ثأسخا و ىلر فا مولا بحط. ذخأ اذ ||

 داجإو ١) هز

 ا

 ةانسيسلا رول اي سحسلا 3
 : د
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 « ءامنلا باك ميممسوإط  «صخلتاعمكردتلا9 4 5

 اثنابزرلان قورسءان يدادغبلاةرديحنإ نسا ندم س انملاوناا فت هنولابن ,دجان ذم ركب وام هاند »

 هلآ اوه اعلا ٍلصّنلا ل وسر لاق لاقايه“ عدلا يذر رج نا نع رانيدن هللادبع نعاس ن . ماشه نع كنا غن ضفخح

 تيعو ىيحدجلا هلو كلملاهل هل كلب 0 هذحو تالا هلاال لاك ىركّشاو اهي عابف قودلا لد نبل دشو

 ىلع سي كدانسا | ذه» ةنْللا يف اديب هلىنبوة:سافلا فلا هنعاحو ةنس> فلا فلاهل هللا بتك «ريدف“ىش لك لع وهو

 ان رانبدن هللا كد :ءنعملسءن نأ 20 طا هللاو هاجر لو نيخي هلاطرش ا

 ان يجحلاباهولادبعن ةللادبع نع براو ثااينان كاالد ع ندم لعأساقاخسا نركب وا ناكدُك د

 هيلعتلا لصدتلا ل وسر لاةلاقاحءهللا يصرر# نا |نعرانيد ن ههادب ه2 نع ملس# لن ا مع 4 يلا لمص نبى

 «ردقى 0 * لك ىلعوهوريإلا هديدجا هلو كلااهل هل كب ل هلل الا هلاالق وسلا لاق نم سوال او

 ىللسالاة دمر وةربرهىناورباجن ءبابلايفو#ةن +! ايناتي هلى و ةةيسقلا فلا فاغو ةنعن فلا تلالاقا سك

 *# ظفالااده ريغب ةديرب 1 0 نع 1 ءهللا يسن

 ع 1.0 لخد اذا انزل 1 1 دالوسر نك لا هنع ا ىكر م نالت 3 دنرم

 هب ةبيصان كومان الا عؤامرشواهرش نمكيذوءاوابيفام ريخو قوسلاهذ هريخ كلاًأ-اىنامهللا ما مسب

 * ةرس ع ةففصو | ةرجافاني6

 نعبرفءىنانإ لفوو ابنا نايف مدن ل .دوسالااثملسمن نافعا بلافن دما لدعلا داشمن ىلع# ا 5

 ا ه() كلذنيبامكرتبو ءاعدلا نم معمأو ا ةيجعمل ! ناك ماسو هلاو هيلع و ىلص الرس رزااه: ءاهللا ىضر ةعثئاع

 * هاح رض ودانسالاحييحص كثيدو

 ىوسام عدي وءاعدلا نم دوماوج ا ديد !لسوهل او هيلع هل لسمال كوشن رز تلاق ةشنئاء نعدو اديب ناسيف (0 ٠

 قب ةقوتلا نسح لعةرخ١ الاو للوالا يف دجلا هللذأ هلأ مو ملا ما يقفازماأو حصمينامنلا نسما و كاذ

 نع اشه نعش ان صفح ان: نابزرملان ق ورم ةردسيحن. نسما ندمان هيولاب نركيول4 ادع د

 ١ هدحو هللاالاهلاال لاقو ىرتشاو عابفق وسلا لخد نماعوف رماه نءهللا ىضرر منا نعراندز هللا دبع نعز أ مح

 راند ن هللادبعنعماسمن نارمح هءبانلاق#ةجح سيل نابزرلان قورس# (تاق) (مخ) ثيدسحلاهل كل رشال |

 + ظفللا اذه رتغل باد كلااذهطئا ربل

 نعد رمز ةءقاع نءو رمابا ىنكيانلر اجانُد ب رحن بيمشانت ىنبادلل يس .ءندم انت كايسلان 1 «انربخا »

 ] رملللا هللا مسب لاق ق وسلا ل خداذا ملسو هل .اوهيلعّشا لص هللا لوس رناك لاق هنعللا يضرب نع ةديرن نايل

 ,انيعاييف 3-3 صانا كيذوعأ يناميللا اهيفاهرشواه رش نم كيذوعاواهيفامريخو قاوسلا هده ريخ كلأسا ينا

 03 كورتمىنناد- !او فرعي الور ميو ا(تاق 3 رساج ةةفصوا ةرجاف

ٍِ - 

 كاب نارام ناك



0 2 2 00 

 «ءاسلا باكا "2 د9 22 «ضختا ويك رشلا» 2 400ج9_
 نءىشرتلاق احسان. نمحرلادبعات ةيواممواا أبنا ىنحمن ىيياشينانن ميهاربان ةمصعن ميهارا «انريخا»

 هللا لص هللا لور نونماعتالك كيماعا الالاف ىباكميف ىنعالاقف يلعىلا لج رفاجلاةلئا وىلأ نع ماو دارايس

 ىننغاو كما رح نع كلال-< < ىنفكا م للا لق كنع هللاهادال انيد ريبص لسبج لثم كيلع ناكول ملسوةلاو هيلع

 أ.« «هاج خيو دان الا يرص ثيدح 0 عكاضغ

 اع ةماملايلان ت ثراالااّد(الاة)و رع يف و ريصلا دمج ن ركبدمجاوب((و)ىرلابهيةةلادت ن ,ليعمسا ركب و4 انثدح»

 0 ةرمعن هللا دب ,ءنوملاس أمم تيقلف ةنإ .نملا تقدق لاك عساو نب دم انت ى 2 رقلاز انس نب رهزا اب 1 1 نوراهنديز

 الامن قوسلالغ دنم كرس اوهيلع هللا ىلص 0 نا هنع هللا يضر باطملانب رم هج نع هيانع

 فلا هل هللا تنك «ردق أى 3 لكى عوهو ريان هدب تيكد ىب .«© دحاهلو كاهل هل كيرشالهدحو هللاالا هللالا

 شايعن ليعمسا هاورو ب هون تادع هاور اذكه# ةنللا يف أس . هل ين و ةئءس فلا فلا هنع امو ةنسح فلا

 (1) ملاس نع دز ندم نب رم دق نك
 هياع هللا لصهللال وسر ناهنء هللا ىضر رم نعهي نع رن هللادبعنب لاس نع ديز نب دم نء رمت نع م«يوردقو»

 تت وعالىح وهو ثيع و ىيص دجال وكلملاهلدل كب هرشالهدحو هللاالا هلاال لاذ قوسااللخد نملاق ملح 34و

 دقو#ةجرد: فلاقلادأ مفرو ةئيس فلا فلاهنع- دعو ةنسح: فلافلاهل هللا ف بك ريدق 'ىشلك لعوهو ريا اهدي

 « راند ن هللادبع نع نأس> نب ١ انه غم دح نمهانيتك

 روكذلا مساون بدت لوقطةساذكو شايع ليممساو به و ن هفاديعةباوركردتسملا نان نم تعقدت (1)
 طح د نسحلا ؟؟ربدتيلف ةدعب امو( ه عا لآ ناسارخ تمدّقف لاق)صيخاتلا ف

 لاقف ىدناكميف ينعالاَهف يلعولا لجرءاج لاق لئاويبا نع. طلاىنا رايس نع قاد هان ن* رلادبءانن م؟ةوامموبا»

 2 0 كاوسنميكاضغ يننءاو كما رح نع كلدا ىنفك !ميألا

مدق مس اون دم اند 6نانسن رهز' 0 ظ
ع 4 أ نغىب دل املس ا تيماف ةنيدملا ت

 ٍ هللأ ىل اك هللالوسز نعرم ن

 ا نيا هد وع ب دجاهلو كللادهل هل كب رشالهدحو سلاالاهلاال لاف ق وسلا لخد نم ملاقملسو هلآ و هيلع | ْ

 هةنللا يفاتس هل ىنب ةجرد فلا ف لاهل عفدو و كيس فلا فلا هنعامو ةنس> فلا فااهل هللا بتنك «ردق"ى شلك ىلعوه 1

 يكرم بكر ناكف ثردملاب هتندحف هن دهم كن .1 هلت انف ماسمن ةبثق تاق ناشارخ تمدعف «لاق» ْ

 (تاق)دهاز ىرصبف رهزاامافملانعريب الاول انامرب ةراندنإ ا ف ةرصن ماهل وةيف ق وسلا باب يني |

 «هب ناب ال هناوجرا ىدع نال

 هدج نع هبا نع هللا ,ءن ملا نعىرصإأ لجر ىأدح ديزز دن ر<ينربخا «بهو نا ١ ( دهاشملو لاق (

 يحوهو تيعو ىبحدجلا هلو كاللادل هل كب رشال هببحو ّساالا ها !االنادوثالاقذ قوسلاىلاج رخ نماعوفرم ظ

 لق كلن هللا هادال انيدريبص لبج ل ثم كيلعزاكولماسوهل ١و هيلعّللا لص هللا ل وسر نهينماع تاملك كملعاالا

 ِ هةنللاىفاةمهل ىو ةءيسفلاف لا هيا وشل 7 هللا ث : 35د 'ىش لك لعوهوربملا هد توءال

 «ملا سنع د# ن رم نع شايع نبليعمسانعبهون « تلادبع هاور 2

 صفح



 0 1و 11 1 ا

 0 بسسس |

 'ثب د> اذه« هلةرافك تناك وتل نسا ىف لاق نمؤ هيلع عبط ميأظلاك تناك 1 سا يف حلا هف» كل لانواو ا

 ْذ

| 

| 

9 

|| 

1 
| 

| 
 ا
 ٍ ] * سأ الا ف نوي ام ةراغ: ؟اذهلاق كلن مةعمس انك املوقلا اذه ناهللا لو ترايانضنبلامغ كيلا تونا ودل ريكا 1

 ا ا داادوادىان هلف آد يعن دم اند 3 بوهعين دم سام لاوا 4 ةانك حو ول 4 دي نن ' مفار ث ا .دحاماو ا :

 1 0-3 قد || ةيلاعلا ىلأ ن نع سأ نمي رلانع ةايمرعا نايحن 0 تءصمانذ بدؤأادمحن نسا 5 ا

 24يوم حسو دس هيام يم يسم ممل 2

 بس. همم حاب صل +

 « ةلوقآمك ن ٠١ علم نعل سل نع ةبتع ن نع بيهو ثيدح يزاغ ؛لاهلاع نكل 6 1

 كامو مهالا كأن جو دس 23 هللا !ناح سلاقن يا 0 0 ذات نع #«سق ندواد و دولو هلو, ٍ

 *(م)إل ةرافك 3

 جب نادل باك 70 م« صتلا مم كردتسلال“ «(0)جط >7

 نب ىسو* نع بيهو ثدي هلاعدق ىراخبلاناالاماسءط رش ىلع ميدان الا اذه ههسل يف زاكام هلرئغالا

 5 *ملعا هللافهلوق نم رانحاالا بمك نع هبا نعل يبس نع ةبمع

 8-0 ثردحامأ 2 ناو يتسلل ينأو معط »نب ريجنع ده اوش «ثي دملا اذهو

 ازد والا هللادبع نب زيزعلا ديعان داب زب ىلعنب نسسدملا ان هيّمدلا قاحسانب ركب وا ( هانئ دف ممطم
 | هللا ى امانا وسر لاقلاقهسأ نع م ءطم ن ريبجنن مفان ن ءعأ رثلا نكن دوادانث(الة) (!) والا نيسملا ن.دمحا

 كل نا تتاألا هلأ ال نا دبش كأدمكو مهللا | كناحبس هدمحو هللا ناح.+ لاق نه * لسو هل او هسي ءاع

1 

ْ 
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 1 * هأج 6 : مو ماس ظرشلع مم
1 

 اند 2 جأ و وأن ىلإ د دال لان دم ندعا بيطلاوا 0 هانريخافال ىهاسالا ة زري ثريدح اماو »

 ١

 هللا يصر ىملسم الاةزريوان ءةيلا ءلاينا نع ء(م)مشأ هللا ىلأ ع نعرانبدن جاجحانث ديبع نب ىل»» ؛انل ءارفلا باهولادبع

 كنا هلاالنادهشا 5 دم مب الا كنا 2ع بلاطو املا ل طاذا هر> ”ايماسودل 1و ٍاعدللا لص هللا لو سر ناك لاقهنع

 كدمحو ميالا كناحيسلاق ضمنا داراف هبا_حصأ هيلا عمتجا اذ ذا ل- سو هلاو هيلع هللا لضّللال وز. ناكلاق:

 اناقف#تناالاب ونذلار خبال هباف يل ر هاذ ئست 0 كرفغتسا تناالاهلاال نادوشأ

 «سلامل ةزاقك نه دمج ىللةف ليئربج ىءاجلجالاق نوتتدحا تن 1ك د تالو سراي ]

 نسألا هنعودب_ وسن مص صاغنءىوريىددملا يهالا نيد ه> ندم ملل ضنلا وباب :ءااهنانك ىف ناهجر يذلا لا(:)

 ىرح ةمسأ ىلفساولا قلمر | مثاهوبأ ىنكلا ىف بيذهلا ب ذم يف(0) !١ هريغ. ماادهرمزءاةفإو ىرسلا ل١

 50 :رشد#ت ؟ةئامو ن رشعو نيتنناةندتام مفاءن !لقودوسالاىفا ن .! ليقودوسالا ن نال .ةواندنا.

 4 12 يف ناكامهلز مالا كلاب ونا د 2 اتناالا هللال كد وان ركن احب موق نا لبقل' ةلاقق

ْ 

ّْ | 

1 
1 

 م
 ا
: 

1" 

1 

1 

 / تو ساح٠يفا لاو نمو هيلغ بط عبا مئاطلاك تن 1 را د ساحى فا 00 معك لاب وناو كارغ 4 اوكا الاقل لا

 : لسو+لاوميلغلاىل ضاقت لوس ر زاك لا ة هع هننأ ىَجَرْهْزَر نأ عفن ةيلاعلا يأ نعم ثامنا نع 4 راند :ن جاد ِ»

 غانم عل لاتن ع كم لآ بو' و ك1 "عرئاالا هلاال نأ دهشا 9 ميللا كفاطت د لاف ساما لاطاذاهرخ اب |

 ٍ «فئمد ع ن ىلعي هعمس# سال يفذ وانام 20 فلا تلعن هولا كامل ولا اذهنا نن'ل“ و رأد

 ا هش ا هت كن شط لل كنان ف وسأل

 2 ا راك مالا



 يك ا ,

 «ب فكالا نطبب هللا نع لا وسلا

1 

 ل داب اكإ» - ١ «مإط 2 «ضختاعمكردتلاط 400ج

 #2 هاج رض وداذسالا مسيعص ثيدحاده# وعدد و ا ءاذج هعبب .ءأ لع ناك ه ريغألو هربنم لع

 مدت نعد 2: 3 دمانت ىضاقلا ىسيعن ناؤفصاننو رعي رانا ةيتقن راكب بودغنن دمت س ابملاوا# ايد ٍ ش

 ١ ْ هل اوهيلعشا لص هللا لس لاقف هيميصاب وعدن ناك الخر نا هنعللا ىضرةربرهينا نع اصيب ا نع ميكحن عاقمملا'

 * دكا دما مل 4

 ىبشن ىيحنانىبااني ها ربان ةمصعن ميهارب امان دو صاةوينان دعس نع ةنسااهده «#تءور دق»

 ١ 0 او هيلع هللا ىلص ىببنلا م ملاق هنءللا ىذر صاقو ىنأن دهس نع ٌحاصيا نع 0 ةيواعموبأ

 | حيحص ووفد واعمىنا ثيدحاماف#« |هءمج نيدانسالا موص تدحا ده ةةبايسلاراشأو دحادحا لاثذ ىبناتأ وعدا

 ْ «دعس نم عمس نا لا اص وباناك نا|ىط رش ىلع

 | انث(الق)ى شرا ىسسومنب دو ىلعن, رصنانث ايجانن دم ن هللا دبعام نسحلان دمت نسما وبا# ىل ريخأ »ف

 هنعاللا ىضر ر< نع رن هللادبعنعهينا .انعثدحي هللادبعن ماس تعمس لاق نايفس ان زب ةلظنح ان ىسيعزب دام

 « هوجن و | م حتسع تجاهد ءاعدلا يف هيدي دماذا ناكل سو هلا 7 هع 1 هللا ىلصشال وسر :لا :

 ١ بيهوانل ةريبهن ب ديعسانُت هجوملاوب اان ىزورما رصن ينا نركيوبا« هانثدح 8 سابعز ,هللاديءنع# ىوردقوط- ْ

 هلاو هيلع هللا لص هلال وسر لاقلاةاعنعللا ىضر سابع ا نعى رقلا بمكن دم نع نايح ن اص نعدلاخن نب

 # عهوجوأم .اودسماواهرورظب هولأست الو دك نوطب هولث سافهللأ متلأساذا لسو

 يربخأ 4 ض نالاةلاقدمجن جاجحانق رزالا 3 رفلا نب دمج ان يمفاشلاهللادبعن دم ركب وا #« انثدح »

 ْ ملول و هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاقهنع هللا ى طر ةررهى ان هربا نم مئاصيفان لبس نع ةفءن ىسوم

 كيلابوا امك رفنت مسا تناالاهلا الك دمحص وان .رورألا كلاس وقنا لبق لاق لاقف هيفدرطغل رثك سلخ موق اجام“

 الا ْ

 ا ا رض لاض رح نيب

30 

 9 8-00 هوجو وهينكنم ءادمم همي صا لمن اك هريغ هال هريذم لعوعدبهيدبا رهاشمل وهلا او هيلع نيا ىلص ظ

 كاف هيعيصاب وعدب ناكالجو# / هنعهللا ىضرةرب رهىأ نع لاس فا نعويكح نب مالا نع «نالعزاط سايل نع مايقلا دنع 00
. 

 «دحادحا سو هلاو هياعدللا ىلصشالوسر ْ

 : ىعيصأك وعدل اناو ملسو هلا وديع لص ىبنلايبرمأ 4ع هلا يدردعس نع اصا نع ع شنعالان ع ا ةيوامموأ 4

 ا 5 2 ندانسالاب 1 ءةعمص فنا ايسلاب راشا ودح اًدسا لاف

 ُ هيدمدماذا ناك لوول او هياعمتلا لصنلا ل ورنا هع هللا ىضرر رمت نع هسأ نو ماس نع هاظند انو سن .داحو ظ

 « ههح و أع 0 وا هدر اما:

 ع هللاملأس اذا اعوفرمامهنءهللا ىضر سابعز أند نبعكن دمت ن ء'لايح.ن . اص د نع بيهوأت . 105 ريب 2 31

 ة؟هوجوأبب انيشنب اهروبظن هلأ ئالو فكان واي هولا

 ا رثتك اساح موق ساجام عوفر م هنعمل ضو ةزب رهان ءورأ نعل يس نعةبمعن ىسوم قد ريخأ ريخا 4 عيرجن 9 |
 مصمم م

 نوت < 5-3



 «ءامدلا باك 2 م منءإ»لا 0 «سخشاممكردتلاط 4009
 ْ هللأ 0 نم لسو هلآ او هيلع هللا صهللالوسرلاقلاق هنعهللا يضر كلامنب سنا نعبر مىان دم رب نع قاعسا

 حمص ثيدحاذههرانلان م هّذعا مبالا رانلاتلاقانالث رانلا نم هللاب ذ وم: نمو ةنجلا هلخدا ميألا ةنجلا تلاقانالث ةنملا

 3 اجرخم و دانسالا

 رفعج نيدمجأ (أب :او) قازرلادبعانندابع نم رهأ رباني قاحش ا اني ةكمع ىنامنصلا يلعن دمج للادبعو ا 4« انريخا »

 ىل<.الادبر ب نب سن و يلع لمالاق م سنا سن وبي ربخأ ق از رلادبعانمىلا ين اد لبتح ندمان هللادبعاُ ىجيطقلا

 ناكل وع هنعفثلا ُّض رباطملانب يف يراقلادب ,عن نم رلادبع نع ريب ؛زلانب ةورعنع باهثنا نع

 ٠ هدب مفرو ةلبقلا لبقتسافةعاس انتكسفام وبةيلع 5 زافلحنلا يقودك جود“ ءممسسل ىح > ولاهللال وسر ىلع لّزااذا

 يلعلز .ادقل لاق مانضرا و انع ضراوان كعرت و الواز اوانمر مالو انطعاو انهم الوان هركاوانصقت: الواندز ميال لاَ

 ناكاذهميل_سنب سن وو قا زرلادبعلاق«تاي ارشعرتخ ىت>نونمؤا|حلفادةأر ةمةنللا لخد نيماقا ن م تايارشع

 * هأج 2 6-0 55000 أ.ه كرين ا لالالالا هم

 ارسطو سا نس وهالا

 «هأح رخو نيخي ثلاط رى حيبص ثدحاده# ن لاشي ,. احا, هدريف هيدي4يلا مغر نادبعلا نم م ىرحتسيل

 نعدعسْن ث رللاانن(الاق) ثيالان ,بيعشو ىناانن وم ادبعز هللادبعن دمج أبابوقمين دمت سابلاوباهانندحإ

 ىأرهب(١)هنعمّللا ىضرمحالا ىلا !ىلومريمح نعةماسا نللادبع ن م نع لاله ىنانب كيهرس نع لن كب ؟دلاخ

 ههأح رخو ذات الام ثدحاذه» هينكبمنقموهووعدب تب لارا ادنع سودا او هيلعّشا لص 0

 : نم رأاديع نع قاحسأن نع رلادبعنعةيلعن ليعمساانيددسم انب ىتلاوااناءبقفلا ق احسان ركبوا ماندو

 محلا ١٠١ صيخلتلا يف ام فالخ محللا ىلا | ركذ نودي تلودنملا سن يناذك ()

 «حيحص هرانلا نمهذعا م,الارانلا تلاق انالث رانلا نمهللابذ وم نمو ةنملا هلخدا

 نم راادبعنعةو رعزءباهشنانعددزنن سس وبان ميلس نب سا واي ريخأق از راادبع(ادح)دمحأ 6 دنسم نمل

 ههح ودع عمس ىجولا م طاسو هلآ او هيلعّدلا [صّنالوسر لعل اذا ناك لوةيهنعشاى هر رم ت تعمس ديعنأ

 ْ 3 ”اوانمرحتالو انطعاو انهم :الوانمركاوانصقنتالو اندزوبلا لاقفديدب فروة لبقتسافقما انتكسف لحنا يودك

 دبع لاق ونمؤملا حل افادقأر رقم ' ةنللا لخد نهماقا نمت انا رشع لعلزئادقل لاقمئان ضراو انع ضراوانيع رؤاالو

 م ححض ا نبسنويىلا ىمعىناسرادق لاقل اىلعابلاوهمم ناكاد-هسنوب قازرلا

 4 بلع هللا لص الوش و ناهنءهللا يضر ذالس نع نامتعيلا نع ىعب انامل اننناقر زلانب درع 4 ٠ اهوا 0

 نتاع اهدريفهد هيلا مفدإ ذر ناديعلا نم ىبحتسيل للان لاق اسو هلإ و

 ْش ىأرهنأهنع هللا ىض محلل ي يف نع محللاى بأى ومريم نع دأملانبانعلالهيا نه سيعس نع 3 َى »2 دلاخ د

 هحيحص«هيفكل عئقم وهو وعذب تب لا راجح دنع سودل ًاوهيلع قارس لنالوسر

 ىتلات ًاراملاقهنعللا ىضردعس نبل هس نع بابذىلان | نعةيواعم نب نمح رادبعنعقاحسان منح رلادع ف
 ادم ب -_

 فضطتخل ٠



 4 0 ذوغتلا

 ماع دلا باك 9 0 مب صيقلتلا 5 كر دتلاو» 40 0
 ةن ايا نم وعيجضلا شبه اذ عوجلا نمو بشتال نس و ممسإ.ال ءاعدو مشخمال باقو عني ال ملعنم.كلذ وعايتا مبالا

 ربقلاباذعو لاجدلاةنتف نمو رمملالذراىلا درانا نمومرحلا نمو نبجلاو لخبلاو لسكلانمو ةناطبلا ثست اماف
 .تابجنمو .كلبرفتم مازع كلًاسن اذا مهللا كليبس يق ةبينم ةتبخم ةهاوا ابولق كللأسن اذا مهللا تايلاو ابحلاةنتفو
 ,يداوس كلدجس مبالا لاقدج ب اذا ناك و هرانلا نمقاجنلاوةنل ايزوفلاو راك نم ةمينغلاو ما لك نمةمال داود رما

 ةميظملا بونذلارفتيالهنافىل رفغا ميظعاي ميظعاب ىسف لع تينجاماذهو يلع ةممنبء وبا ىداوف نما كنوىلايخو

 جارخاىلع امفنا امنا يفوكلا جر عالاد يم نعاجر خم نيخيشلا الا دانسالا مرح تيدحاذه# ميظ.لابرلاالا

 + ىكملا جرعالا سدق نديم ثكثردحا

 ا ,ينا(ثيدحاما )ورمتنب هللادعو ةررهيبأ نع ىوردف ميرالا ن م ةذاعت_الايف « .ثردحلا ل راؤول

 ا مصاعانم ,ىسودسلا صفح نب رمجاتت «الات) ينل !(!؟بوهعي ديمسوأ (و) قاحسانيركب 2 (هاندحفإ هرب ره

 ل وقت هنغاللا ىضرق رقر رهأبا عمم هباديعسىباندابع هيخأ نرع هندح ى ريقلادبمسنادعسن ثلا انن ىلع ن ن ا

 1 ميثالوش و مدخم ال بلقو عفتبال لع نموبر أ نم تلد ذوعا مالا لوق سو هل 1و ار

 5 ةبمعو هصيق اني لضفلان دمصلادبعانبورعيفريصلادمص نإ ركب 4 هانيدخا) و رمصنب هللادع و

 قاعسا 0 را وبأد# قس الا نع ءاهيف دك( ىبدحاز ظفاطت هل(

 ظ رفتب ال اف ىلرفغا ميس يل ع 0 اذه هيلع 0 0 ا 00

 ١ تاق» يي ميظنلا برلاالا ةمظعلاب وذلا حميد)١(. ٠تروك« ّْ

 لوقيرسوهلا وهيلعتلا لص ديلا لوسر ناك لوي هنع هللا يضرةررهأبا عمسدابعهي تأ نءيربقملا نع 0 ثللا د 1

 مميت «عمس ال ءاعد نم وع بشن :ال سفنو عشخمالبلقو عفت ال ماع نم كيذرعايناويالا «

 ' « عيشلال سفبو مشخمال ب 1 مالا ءاعدو مفتي ال ملع نمذومت ماسو

 مهلا ةنجلا تلاقاثالث ةنجل الا لس نماعوذ رم هنع هللا ىضر سنا نعمبرمىنان ديزي نعق احس ينأ نع لبث ارس رسال

 ١ اهلا هيلع هللا لصّشالوسر ناك لاقا نعل ىضرو رم نب هادبع نع ليلا ىلا ن هللادبعنعنانسينا نعف ايفس

 : 8 سف.و 30 2 ءاعدو 100 و امو ١

 ١ هياف عولا نمو مبشنال سفنو عمسالءاعدو عشنمال لقو عفتسال ملعنم كيذوعاينامبللا| امسودهل 1و هيلعهللا لص

 | | ةنف نمورمعلا لذرايلادرا نا وم رهلا نمو نبملاو لخبلاو لسكلا نموةناسطبلا تست ءبامافةنايلا ن مو عيجْضلأ سك

 | كن رفغم منا يلا وأاب 0 00 رافاتق و 30 باذع 0

 1 هلآ اوهيلع هللا لص يبنلا ناك اهنعهتلا ىضرو رمح ن هللا دبع نع لا دهلايبان هللا دبع نع ٌلاَبَس ف انع# ىروثلا 0 |
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 هنع نعندلا ضي رشد“ يضاَعلا ب هيلاد دع نبأ لامي يلعن الا لا 0 ره هو بيذهتلا بيده :ىفلا()

 -_ ةنملا :

 ا



 جماعدلاباكإلا مجال «صيشلا كرسسلاا# 4029
 مس نيت وعاة نإ الألف لاذ قانا هاد وامل ١ ىملغ تلال ؤس ريتا لسودلآو وةيلع هللا ىلص

 هد 12111001 ا نمو نسف ش' نمو ئرصب رش نمو

 ْ ! ىثدح ماحشلا نامعاش ليبنلامصاغو 1 انث ىشاقرلاةنالقو اانندادذب :لقنلادسجان دش نيسااؤ اه ان ربخا

 ' تعمس نمي ينيايل ف ربقلا باذعو ول دكلاو مها نمثل وعا يتاورالإ ل وقااناوينا ىنمس لا( رعب فان 1

 حمم ثيدحا ذهن ن طوي ماس وهل و هيلع هللا لص هللا لو سر نم وتدل قاف ايم نلالاقن طوع كبح كاعد

| 
| 
 ا

| 

 ْ *هاح رخل 1 لسمط رش

 أبنا بابحلان ديزانىعازملا هللاذبع نب ةديعانتىزاوهالانادبع أ نا ظفا ملا لعن نيبملا ىلع واهب اثدح»

 أ ناكلاقد 9 ىض رةر , ره ينأ ن نعجرعالا ن محرلادب ءنعىم شالا لضفلا ن للاد يعانون تب 7 ' نةرلادبع

 . ةنقوتاملا ةنتقوايحلا ةدنتفو ربقلا باد _عو منجج ب اذ عنم كيذ وعال قت ملمس وهلا 1و هيلع لضم كودوشاو

 « هاج رذ ل وىراخبلاط رشّىلع مييحص ثيدحاذنه *لاجدلا

 'ن ديلولا نعئملسالا رماغن هللاطبعأبأ مين نامعانن مركمنب نسحلا ان هيقفلا ن حلا نب نالسن دمجا مانربخاإ
١ 

 !ذ نم هللاب او ديعتسا لاق 0 هنع هللا ىضر لبج 0 08 "نا

 لد م 3 نا ' ميهارب 0 ىزارلا ماحوبا ان وبا 0

 0 هلل 1 ناحل 4. ءاعدلا 0 ت6 < 00 3 ف 3

 روسو

 .ىدحا ةنس تام وهل.او هيلعهللا لمص ىيينلاهانكف نفمثلا ثراحلان ,ميفنةمسسا:ة ركب وبا ةصالخلايف(1)| |

 هنعىنعن دلا في رشد# ىضاقلا!؟نيسخو

 قاورألا لقلاتف ىنكبدغافهذوعتا اذؤمت ىولعت انف ماسوُهلاَ 4 هللا لضشالا وسرترالاقهانعلكشنا

 همسي أم طفح ج 0 لع وو سفلا ره لورا ساةرا قر مو ىعهس رش نم كيذوعا

 ملا 1 كيذوءايلا 0 اناوىنا ى :ءمسلا 5 ركب ىفان ماسم ىثدح م ادغلا نامءانت © مصاعوإا»

 0 سر نم نهتعمسىاف”نومزلالاَق نطل "كشاف اذه تاعمس نوم ي نا لاق فزبقلا باذعو لسكلا 0

 «(م)نل وس واهلا هيلع هللا لص

 0 ىضَرةر رهيا نع رعالا نعم شالا لضفلا ن هللاذبع. ان. نابوث بول نإ تنان ن «.نح ناادبعإل

 تايل[ةنتفؤؤا_.حلا ةنتفوربقلا باذدعو منهج باذلع نم كيذ اكو وه ذأ و اسود و رلعةلل| إد هللا كو سر

 ظ ه هوحنن ةزيره ىلا نء.سواظ ثيدح نم (م)ءاورتان( خ) لاجدلاهنتفو
 3 0_0 زينب ريبج نع نجر لادبع نديا ولان "عا :يماسالا رماغنب هللأذ. ع

 ثيح عمط نو طم ريدغقف اعمل نم وميظ لادم عمظ نمةللاباود ودصتسا:ل لاقإس اولا ءءلعدتلا لص

 | «ةانسالا- يفتش م * عمطم .ال

 : مل 0 ا و ةيلع هللا: ىلصهللا ل وس ا لاق ةنعدللا ضْرد وهسمّْن هللا ذيع نعت رامزلا ُّئ هللاد,عنعج رعالا

 هنلالوسرءاغدن .«ناك لاقت هلأ يسوون ان تال ن 0 8 4 دين 2 ء«ةفرا ن '«فاخؤو '
1 

 4# همس ع ل

5-5-5 

 د

 3 ا



 0 7 حل

 اهلسم نشب تسد نمل مسا واسع رب بص نع نم ل هن

 -ط --

 ايع

 لج كنتم 01 رميااو مم بلا 2- نمذ وثثلا#

 مب ءاعدلا بانك . «-و) # ضيخلتلا مم كردتسلا» 4()ج»

 » هاجرذملو دانسإلا

 لاق هم نم ةقالعن.داب :نعرمسماننةماساو |اننيترام اديجادبعن دان: ب وهني دمشسابملاو ا « انندح 9
 اذ-هو ءاو دالاولامعالاو ءاوهالاو قالخالا تارككنم م ينبنج مبلل لوقت مو هلاوهبلع هللا للص ىبنلازاك

 #3 هأح ُء < لو سم طرش لعدانسالا ياو كادذوح 0

 نءحب رشنز ةويحا ىرقملا دب « زبن هللادبعانتقيدصاان م اندخانت ظفاللاب وقم ن د# هللادبع واهاندح »
 هللا ؛ ذوعأ لاق هبا لس و هلار او هيلعّشا لص ب :لا نع ه:ءدهللأ ىصر ىردطادا مس نع تي هللا يبا نع ءحمسلاىنا جارد

 ا ةهاج رحب - 0 كثب لل اذه ءمعت لاق ندلابر كلا لاب ١و هللالوسرايلجر لاف نإ دلاو رهدكلا نم

 ن داع ن نا نع ءرجالادلاخو اان ب ,ركواا اننىزارلا فسو:ن ميهارب أ 0 1 فهلا قاحسان ركبوا 4 0 ل

 0ك ذوعايامرالا هئاعديفلوق ناك ملسوهلاو هيلع هللا ىلص يي.نلا نا هنع هللا ضرةرب رهىنأ نعديمسيفا نب ديعس نع

 نمح لا دع هعب دقو« هأج رع واسم طرش ىلع حيحص ثيدحا ذهه لو ةدابلاراجناف ةماقملاراديفءوسلاراج نم

 سس برب تمس هاوجس

 : *: ىربقملا نع قاسان 1

 دعس ن نع قاحسان نمح رلادبعانت هو انن نافعاتن ن للان قاحسا 6 ,ولا نب دمج | ندمت ركب وا 6 هانادحو

 لاذ ماسقملا راج نم هللابلوذيعتسا ل و : لسودلا اوهيلع الص هللا ل زبر ناك ل هنعاللا ىضرةرب رهيلأن ءىربقملا

 « هاجرذم و ملسم طر ةلع مم ثردح اذه+لاز ليازنا ءا ثاذارفاسملا راج ض

 | هللا دبعنبد_#داوا انن ىمشاحلانابان رضحلا اني ةفوكلابىابيشلا ةبقعن دن نب لع نسألا وبا م انريخا »|
 لا لوسر تينا لاق دين لكش هب هيب نع لئكشن ريتش نع يسبملا ىيحب نب لالب نع سوان دعساش ىريب زلاا

 هللا لص

 نإ هدو نع هدفا

 | قالخالات اركنم ىبنج مهللا لوقت لسوهلاو هيلع هللا لص ىبنلا ناك لاق همم نع (|) ةةالع ن دايز نعم رعسمإ
 : ه(م)زءاو دالإو.لامتالاو ءاوهآلاو

 لجرلاةفندلاورّْكلانم للابذوعا اعوف رمهنعشا ىضرديعس يبا نع مثيلا يلا نعجاردنع # مرشن ةويحو)
 * حيحص# معن لاق ندلاب رخكلا دعت قلل وصراخ

 ا ىلوشيناك لسوملا او هياع هلا ىلص ىبنلاناهنعّلاىضرةرب رهيب نعىربة لا نعزالجعن !نعرمحالا عدلا وبأولا أ

 ْ ه(م) لو ةيدابلاراس نافةماقملارادىف هوسلاز اج نم .كطذوعا ىلا يللا هأ هناعدنإ |
 رابع رشم هللاباو طيمتس أ اعوف:رمهنع هللا ضر د صيبا نع يربقملا نع قاحد ان نم رلادبعانل « تيهد» |

 «.لاز ليات ناءاش اذار فاسملا راج نافماهملأا

 ريتش نعى سبعلا ىبحتن لالب نع سوا نب دعسان ى ريب زلادمسا وبا انينابا نب رضمللا:نينابيشلاة رقع ن 11م ربخأ لف ||

 أ هع يور هئالامزت ةبطق يخل ندلاستخ سبذبلا ببذجيف هاركذو فاقلابو ةلمبلارسكب ةقالع بي رقنلا يف(:
 نسما + بيرقتلا اذك هنع هلا ىنر ةفوكلا نكس ينامص يبدلا كلمن ةبطقو «ريغو رسسمهنع ىورو هريقو
 با

 م م

 نإ ليل

 ةهطيريا حلا خخ



 0 ءاعدلا تاتك 0 41 فوك 0 و صيخلتلا عم ك ردتسا 2 «00ج“

 تهاجر خمملو نيخيشلا ط رش ىلع ميم

 || انىليالادمسن نوراهانت (الاق) ليممسان دم (و) نسا ن نيسحلاانن يتاهنيطلاص ندم # انندخ ف

 ةءادغالا ةناسشو ودملاةيلغو ندلأةبغ نمكذ وعاىل مهللا تايلكلا ءالؤ وموعد ناك م مو وهيلع هللا لص

 * هاج رخو ولسمطر 0 حمص ثيدحاذه

 ن هللادبعان يلب الاديعسن نوراها:(الاق) ليعمس !نبدمت(و) نسملان نيسان أهن اص نب دمج مات دحإ

 هللاىضررمم نانع راندن هللأ دم ,ع نع هبفعنب ىس وم نع نمر لادبعنب بوقعوةرسيمن صح ىبريخأ بهو

 كتيفاع لو نم و كت لالا ور :نمكل ذ : وءاينامبالا لود وكيف وعدم ناك ماسوهل ”اوهياعشا للص هللال وسرذااهبنع

 صفح هلسراو رنا نع رايد هللاديع نع بوعي هركذ ذسه ونبالاةهكطخس عيمج نم وكتمش ةءاجف نمو

 « هاجر مل و نيخيشلا ط رش ىلع مي ثردحاذه
 نيد مئانب (الاق) دابعنب نسحلان. يسوم (و)ءاحنلا ديلولاندجا امن ىضاقلا لماك ن دار كبوبا ب انئدح ف

 هنعهلل| ىضر قرب رهىن ا نع ضايعن , رفعج نع ةحاط يان هللادبع نب قاحسا نع ىعاز والا 7 يناسيقر هلا بعصم

 تدسح اذه ه- لظت ناوا لظت نا وةلذلاوةلملاو رّمدلا نم هللاباو ذومن لس دقو هيلع قاطم تال وسرلاةلاق

 * هأحرخم 1 و دانسالا يح

 نديعس نب هللاد- .ءأنم ميهارأ نب ىكمانت يخلبلا لضفلان دمصلاد عاني ريصلا نادجن دمحن ركب 4 انندح 9

 هيلع هللا ىلسص ىبنلا 1 ورم نب 3 همساو ىملسلا سيلا ىبا نعب واىناىل وم ىفيص نعدن :هينا هدج نعدنهىنأ

 ىنطبتع نا كىذ وءاوقرحلاو قرثلا ومغلاومرحلاو ىدرتلا 0 57 .ذوعاىتام,الا لوقت ونوع دناك ملسو هلاو

 حيحص ثيدحا ذه انيدل كليبس فت وماناكب ذوعاو 1 كايبس يف تومان اكرذ 0 9 ناد نااعيشلا

 لظا- لظن -

 ا هللال]و_سرزا|هنعهللا ىكررمن هللا دبع نع نءيلبخلا ن نمر لادبع 8 انع هللأدم دعو ى ,> ىنل دح تهون هللا دبع

 *(مخ)مامسالا'ىيسو صريلاو ماذجلاو نونملاو جيبلاو مصل نمكيذوعاوءايرلاو ةمءسلاو قافتلاو
 كيذوعاىنا مهللا اعوذرم |منعهللا يضرو رمن هللادبع نعنمح رلاديع ىبان علا دبع ن يبحاش عبهوناه

 ة(م)ةءادعالا 3 (شوودملاة. اغون دلا ةيلغ نم

(> 

 ل هلا ىنطيخغ نا 0 اورو 0 ل 2

 ا نااهن ءدللا تدريب .عنعةبقع 0 نصفحو نءرلادبع َن 4 بوم

 اموفرم هنعهللا يضعوا 1 0 ن , قاحساوع 0 تعصم هس نود ,

 سيل و3 رطب(سد) هج رخأ تاق حيحص»اذيدلت ومازاكذ وعا وأ ردم كليبسيف َت ومان ا كءذ وعا و تول لادنع

 » رففلاو ةمعنلا 0-0-0 + ودملا حابس -

 » هد دحلا ند 00



0 
 هلل

 انمولمي لسودلا 1

 مم تم م ماس

 11نم ذوعتلا 0 |(

4 
59 

 هربغو لإ
4 

 7 نيخشلاط رش لع مي تبدع اذه هينع ضءافوفملا ن : 2و فعكلا هللا ىلوقلاق افلون ردهلا ةلل تمفاو :

 | ١ ملسا نمملعي مل وهل اوهللع هللا ىلصهلنال وسر ناك لاقه نع ىمجش الاكلامو.أ اًثاضيا دايز ز دحاولادبع»

 م«تامدلا باك 0١ م« هجاط #2« ضيقلتاممكردتلا» 400ج

 ١ 0 ءراو امو يتز راويدها مبالا ل وهي نا لسا نمر لسوفلا اوهيلعشلا ىل اصهللال وسر ناك

 د هاجرخمملو هرم طرق لع

 ْ نعتايزلا بيبحن ةزمج اة راكب ن ركبانت ىريزلار ضنلان دشن ةرافصلاهنلادبعن دمج للاديعوا 6 ن3 كو 3

 ىفاعمرللا لوقت لسوهل | 1 وهيلعشلا لص هلال وسرناك هس راق اهتعهللا ىطرةشناعن ءةورع نع تبانينانب تريح

 ١ هلل نجلا مرظملا شرعلا بر هللا نايس مجركلام ملا هنلاآلا هلا ال ينم تثراولا هلءجأو ىرصب يف ىنفا ءو ىدس> يف

 : #2 هأح 0 و ثندح اذه# 0

 آ ا ارا هلال ما تلق 0 ابنع 5 يصر دو ةعئاط نع هى 1 ل

 : 2# هأح رخل و

 || قاد -اىان عيا رس اننا ومن هتلاديبءاندوعسمئ ديعس ا ورعيبوبحلادجا نيد سابعلاوبا مان ربخا»

 ٍْإ ءوسو لخبلاو نيا نم س# نهذوعتيناك ملسودل اوهلع هللا لص ىبنلا ناهنعهنلا ىضر رم نع لوءيم نبورم نع

 ! «هأح رخإ ونيخيشلاط رد ىلع حعيحص ثيدحاذه #3 ردصلاةنتف و ربغلا بادع ؤرمعلا

 || نحر لادبعن نابي شات سايايبان بمد ١ انث ليزي دن نيسحلان ميهارب اا نادمه-قاقدلا ديب ن نادبع# ايربخا
 أ نم كذوعارىامرللاةثاعه يفلوقي لو هل أ و هيلعهللا ىلسص هلال وسر ناك لاق كلامن, سنا نع ةداتق نع
 1 .قودسفلاو رفكلاو رففلا نم كب ذوعاوةنكسملاوةلذلاو ةليملاو ةلهملاو ةوسةلاو مرمللاو لخبلاو نيهاو لسكلاو زجعلا

 1 ثيدحاذه«ماةسالا“ىبسو ص ربلاوماذجلاونونجلاووبلاو ممصلا نمكذوعاوءايرلاوةمءسلاو قافنلاو ق اًمثلاو

 ع

 «هدانسأبهج 110 راو يتفاعو ينقزرا ويندها هللا لونا

 ١ هللال وسر ناك تلاقابنع هللا ىضرةشئاعنع ةورعنع تناث ىن :انإ بيبح نع تايزلا ةزمح اند راكبن « رك»

 .ميركلاعي الاس االا هلاال ىنم ثراولا هلءجاو ىرصن فو يديم ىقفاع مهالا لوي مل وهل دهب هللالص

 « ةماي سيل ىئاسنلا لاق ركب « تلفإ» «يص»نيملاءلا بر هلل دما ميظعلا شرحلا ب رهللا احب

 امردقلا ةليا تّفاو نا هللال وسراي تاق اهنعهللاىضرةشناع نع ةدبربن.ناملس نعد رمن. ةقاع نع نايفسإ»

 1 *(مخ) عمان وفعلا ع وفع كب ميلا ىل وةلاقا,يفلوقا

 فوءت.ناك لسوهل اوهيلع هللالص هلال و سرا هنعنلا ىضررمنعذوميم نبو رم نع قاس! ىلا نع م لبئارساف
 «(مخ)ردصلا ةنتفو ربقلا باذعو رمعلا ءوسو لخبلاو نيا نم سمخ نم
 نجسلا نم كىذوعاينامهلل!ل وة مل سودل او هيلعاتلا لص هللا لوسر ناك لاق سن !نع ةدانق نع نابي.شانن مدا رف

 قاقشلاو قوسفلاو رفكلا نمكنذ وعاوةنكسملاو ةل ذلاو ةليملاو ةلفغلاو ةوسملاو م رهلاو لخبلاو نيجلاو لسكلاو

 قافنلا و
 مم سسسصحح



 5: سس

 جلا د

 ل

 ا هللا لوسرلاةلوق هنعللا ىضرو رن ,للادبعتمسلايلبملان جرلادبعيا نع بح نب عسسل ثيبلأ :

 دم لجس لك الجنس نوعستو عمن هلرشنيفةمايقلاء وي ق'الخلا سوو ىلع ىت ىتءانملجر حاصب ملسوهل [وهيطعشا لس ١

 ناىل,لوميف برإياللومِفلجرلا باريفةنسحوارذهكلالوةيف براياللوةيفايشاذه نمركنتاهلغلاقت ميرصبلا |

 تالجسلا ت شاطف ةفك يف ةقاطبلاو .ةفك يف تالجسلا عض ويفلاق لاظنالكن !لوقيف.تالحسلاهده عمةقاطبلا هللهام |

 *#هأح رخو دانسالا حيحص ثيدحأ ده «ةقا طبلاتلهثو ١ ا

 طتسوا تم سلا لاقرما عن ميلس ئنددح ركبن رشا أ ناملسن عيب لوتس ا ءلاونا هان دح 2 ٠

 ا سايعنز أنءةم ركع نعبابخن لالهاندايزن دحاولاد عانت ددسماد3 ىتللاوباأ ١ قاحسا نركبوا# .هانثدح 9 1

 هءرخاآ ظفلب :يور |

 م هامدلا باتك 002 ١ «سيخفلا 5 ءكردتسلا إلا < 0)ج#

 ةماح رخمإ ودانسالا.

 انث ريكب ن ّفادبعن «ىيحنانث(الاق) نادم ن ميها راز دمحأ(و)كن رش ديل ل داش ن ىلع « اندح »

 ظ برايك وهبف هلوسرو هديع ادن و هأالاهلاالناده ذا اهيفةق اطبملج رخيف كييلع لظال هنا وتلءحادنعكل

 ا

 لش  ملسو هل اوهلع هللا ىلص هللال وسر رينم ىلع هنعهللا ى 2 رقد هصلار يايات تمءس لود صمربن م لع (١)ىلجبلا

 هيلع هللا لص سال وس راكد ويس“ :لاق مى وةريعلاهتفزتخاف لاق. لوقم طاسو- هل و ةيلع نال هللا ل وسر كتدميصس

 نيئيلادسيدبعلايفواامهءاقنق رم الاو ىلو الا يف نيميلاو ةيفاملاو وفعلا هللا اواس لوا ماع وةربنملا اذه ىعماسوهلا و:

 «سابعز | ثيدح نمظفللا دهردبىوردقوهأج راب ىداتسالا يعيض ل دح اده«ةيفاعلاع نمهريخ

 دقؤ.ىراذلاط رش ىلع حيحص ثيدحاذه# ةفاملابءاع دلارثك |ه.ءل لاق ملسوهلاو هيلع هللا ىص يبنلانأ|.بنع هللا ير

 لاهيا ن ء.ىمجشالا كلاموا ا دان ندحأولادب مات ا ىئلاواأبناق ةانعدأ نيركبوا# ةانلدع 2

 او «بيرقتلاوف اذ يطالا ةمحر نيعبسو عسل *:ستام مرض ةقن لجعبلاو رمحوا صاءعن اوال يههسان طشسواوه(١)

 | سؤ ر لع ىتمانملجرب حاصب اعوف رم و رمت ن هللا دبعنع نمر لادبع ىلانع:ىبحن. رماعنع « ثيللا لف

 يق اطبهلج رخف كياعرا غال هنا و تائسحا.دنعكلناىلبل ويف براياال ل وديف لج رأآ ب اهيفةنسحو ار دعشكلا |

 كيالوةدف.تالحتلا هذه غم ةقاطبلا ل دهأم برايلوةَف هلوسرو هديعأدمت“ لكراف سااآلا هلاالنادهشا اهف.

 لوةيفبرايالوةيفائيش اذه نمركت هللا مب رصبلاد«لجس لك الخس وء.سنو ةعسنهل رشنيفةمايقلا وب ق'الخلا

 سي هةقاطبلا: تاقنو تالجملا.تشاطف-ةفك يف ةقلطبلاوةفك يف تالجسلا من عضوتفملظنالا

 5 ايد دساما 0 ربنمكت يل جبلا ا يب شد ركل

 َ ىلوالا 00 نا عرب مارسوا ١ 00 ىلع دل 0 را 00

 د 0 ةيشاملا ع نء«ريخ نيقيلادعبدبعلا ينو ام هيافةزخ هلو

 لاق: لاربسم -ِهلماَو 11 رءدقل لصون انبنعسا يضر ناابعن نس ا ةن.لالهات «دانزندحاولادبع»'

 1 ش 2 ةيفاملانءاعدلا ريك هما[
 تسب. ا ا

 تالاف واقل تالجتس اهدضما 0

 4 ةيفاملاو د ا



10 

 6 1 ءاعدلا »

 ف عذلا

0 

7 2 

 نا

 --- 0 تان
 هلل

4 

 ن ىحنانن ينرالاروصتمن دم ن 0 لا درعا داش ءالما كامسلان دا ل نايع ورم 3 5 انين و ا

7 

 ه(خ) هسلبع نوم متخ ماسوهلاو هيلعللا لص

 80 2 د 4 دعا هل 0 كر دعتسلا ل 4

 أم لَ 5 0 5 داع ناكأم 0 !نع 0 2 تارا ن لان نادسل ١

 ىني لوحت امكلتءطنم ىئقؤراملالا هى رع ا تنااموتناغا امو تررسأ امو ترخا 1 تمدقامىلرفغا

 ل كراب دا دلا فاصم د هبز ورام ييعبلا نم ىف زر اوكتحر 3 ىغا امك تيشخ نمىنقزراو كتيصءمنيبو

 ريكا امدلا لم متالوىف دادا ءنم لعين رصناو ىنملظ نممىرا د.دخو مراة ىنمترازل اهامحاو ىرصبو ىءعس يق

 أ|هلا و هيلع هلل ىلص هللالوسر ناك لاق رينا نومع لثسف» ىنن<ز ال نم يلع طاسال ومرالا«ىماع غليم الو ىمه

 ها 7 يكل طر -_ هت لع 0 ثا دح ادهم هساح 000

 3 1و هيلعسلا لسا وسر ناك لاق نع ّللا ىضرةسماما يفان ع نادممز دلاخ نع ديربنب روان ل ناطملا كيهمم

 ط رش لت مص ثردسح اذ. هه ان رهنع ىب 2م عدومالو ى ركمرخ ما ريع 5 هللدمحالاق ةدئالل قفليفرادا

 7 هاج ري و ي راخ. )|

 ورمتانت بهو نانا ىرصملا ج رقلا نب م 0 ماانث يم رأدلاديم سن نامعانم هب 4. هول فسوين دم 5

 4|0 ءاعدشلا ىلد ةللرعو نع هنعاللا ىض رى ردح ديمس نا 2 نع ريغ * ىلا ىنأ نع ميثدح مسلاى ا ا ردنع ثراللا نا

 برايلاق هللا الالاال لق ىسوءايلاق هب كوعدا ودب كركذا اء ىنماظبرايمالسلا هيلع سو ءلاقلاقلسودل و او

 تاوكدلا ناكول ىسو.أن لاق 4 ىمخن اخ ا ؛رااغا براي ل هلا االلاةهللا الا هلا ال لق لاقا ذهلوةكدابعلك

 ْ 0 ذحاذ هو تاالاهلا ال نمتاام ةفك يف هللا الا هلأ الو: م 8 عيشلا نيذرالاو ىرغ نهرم اويل

 ينا 1 2 ع /ءاهللاو ا ىعلاو 1 ميسم فكف ةللمر » 4 .أو رأاندرفدذج(هجاب) 4 31 هي ثاح هل

 مدت ناكاسلخع ل ام اجب نك ل هنااعنت هللا ىدر رن .!نع عفان نع ثدحدار نإ دلاخنا ثلا اذ مطاصواو»

 ن*ءىقزد اي الاه ىن.هيماغا كفا ااموتنلءااموتررساامو ترخاامو ت ت١ :دقام زف اميالا لاقالا نك لو واذ_حا

 ل نوهتأم نيكيلا نمىنقزراو كتر هم ىنخاب ام كتيشخ نءىنقزراو كتيصعم ني وىنب لوهام كتّتاط

 ناداعنم لعين رصناو ىندلظ نمىرانذخوم الأ « ىن«ثراولا اعا.حاوىرصلوىع 5 نكلز ايوادلا تايمصم

 اما كاتس اك لاعف رمنا نفعل 0 ىنجربال نم يلع طاسال موالا «ىماع خابمال «ى مه ربك ا.دل' ل. «الو

 1 ريثبك تندم لاقةد املا تءق راذا ماس وهلا وهلعساىلء هلال وسر ناك لاق ةماما نا نعزادممن دلاخ نع « رولإل

 «نيث رمى راخبلا هج رخادق م تاقو» ه(خ) ءانبر هنءىنذتسمالو عدوهالو ىف كهريغ فك رابءايط

 ىنداعبزاي ىم و لاق ىل-وهل او هيلعدللا ىلص بلان عديمس ينانع مثلا ون نعم هسلاوباأن: ثراملان «ورمت»
 تناالاهل.ال لاق هللاالاهلا الل لافاذ هلودب كدارع لك ب .ايراةّساالا هلال لق لاق هبكوعداوهب كركذا يد
 | الواعك يف عبسااني.ذرالاو ىريغ نهرمأعو : لا تاؤامنسلاز أول ىسو.ءايلاقهي ىنصام ائيشدورا اعابرأ

 دا

 0 2 نم اتلاف ةيل ىف ف هندأآلا

 تت ل تيسسدنفم «ثالو 29

 ا د لا"

00011 



 مدان باكا م 0م»_ «صيختا يك ردتدلا» <
 تا رغإو ىراخب طر د ىلع حيحص ثدح اذه طق رضدن نك هناك وهلجرلالخد د ثردحلا

 لس ايسالا نمىلاعلا مد نانمسر نم الة رامن بنوع ثيدح

 الد 2 تق نب ليممسا 86 راصنالا قاحسان سس 7 ايت 3 0

 05 لا ةيصانم لل يل ك-خ و ىف ب ام 7 لق سو 0 هع ارح

 «ماد رخم ملودانسالاح مجص ثيدح امله« ىنق زراف ريف ىلا ين زءاف لياذ ياو ىل وو في. ضيف ام. « ىاضر

 ىالكلا يح ىنا نع اصا ن هللادبع اصو ناب عسا اندم نب ليضهلا انىقاهن ان دن 6 انثدح»

 لسو هلا وهبيلع هللا ص هنلا لوس ريلاكلت لسوالاو اوهيلع مها ىلص فال ءنزل ومنابو نع دو مال-ينا نعا

 ىر فتن او نيكاسملا بح وت ركنملا كرو تاريللا لف كل اا ىنامرالا تاقفلةطمت لس و مهب دلقدمج إىل لبق

 ه كبح ىنئاببايجو كبح نمبحو كبح كلأساىنام.إلا«نوتفم ريغاناو كلا ىنذ وتفةنتفم وق تدرا اذاو ىنحر تو

 *يراخبلا طرشلل حرص بثدحاذو'

 أ يشرملا لسن بهون للأدب ءانبروصئمنديعسالا ىشرقلار اكن دمها ان ميهاران ىسيعن لع ان د

 ١ لعن 00 رع نيحلان ىلعن دمت نع ء نيسان ىلعن نيسح نع ةبقعن ىسوهنع ةرسيمن صفح يفر بخا
 ينمكراولا اهام#ت ىت- ىرصبو ؟ دبس ىند م مرللا «ملسو هن اوهيلع هللا دس ا ءاعد نمزاك لاق هنءهّنلا ضر

 كيلاى صاتضوفو كيلا ىف يلج -اىنامإ الا يراد 0 ىنداظ نمى رصناو يدسج و ىنبديف ىففاعو

 ىذلا كباتكي و ٍتاسراىنلا كلوسرب تنما ءا كيلا الا كنمأجا ال كلا ىهج ؛تيلخو كيلاىر لت و

 نيس>وهو ةيفع نيس وم هنع ىورىزلا اذه يلعن نيسحو هاجر 2 1و ا مسالا سي ثردح اذه + تاْزا

 + ةولصلا تيقاوم ثيدحهنع ىورو ىْلرا لان هللادبع هك رداىذلا ملا

 نع لسراو هميوهبأ نع كدا نيدبراملانيز يندلا ٌتادعب ءالاق بالي لا بب ذه ىف هنعشاىضر هركذ (1)

 ه(خ) هطقرضدن نكي !هناكو لج رلالخد ى ّح ,ثيدحلا ايل طالو

 هلآ وهيلعهّللا ىلع هللا ل وسر ىل لاق لاق هنعهلنأ ىذر قس "رب نعئدوالا جوادينا نع ل ن هالبلا نع 6 ليضفن اإل

 »ثردحلاكورتمىمالادوادوا(تاق)#ح و ىنقزراف ريذفيناو ىزعاف ليلذىلاو ينو دف فيعطي :ا مالا لة للسو

 إ | لقدمجايىلليقاعوف رمنابو نعدو.١ ل انعىعالكلا ى < ينأنع ءحلاصن هب ةنواعم د هللاديع 0

 ءاذأو ىنمحر و ىلر فت ناو نيكاسملا بح و تاركنملا كرو تاريإلا ل. كل ساىنامرإلا تلتف طبل سو عمسبلا

 « كبح ى جاع .ابحو شل < نمسجو كبح كلاساينا ميال «نوتفمريغ كيلا ىفواؤاتنموق تدرا

 ءاعد نمناك هنع هللا ىَدَر ىلع نعهيبان :رءني_سحلان ىلع نب نيسبس> نع ةبثع ن ىس و٠ نع ةرسيمنب «# ضفح ف
 هيثرصذأو ىدسج يف وىن»يف ل :ةأعو ىن٠ثرا ولاا © ىت َر>ىرص»و و وسل ىنءتمأ م | ار وهلا لسا ل ا

 تيلخو كيلا ىرهظ تأجلاو كلا ىرما تضوفو كيلا ىسفذ تملسارنا ميالة ىرأ هدفا ىلع
 هي تازاىذلا كلاتبكيو تاسراىذلا كلوسرب تنءاكيلاالا كنمأبمل ال كيا ىهجو

 يصر ةدير لع ىذلا ءاءوا هي

 « هنعهللا

 !ىلص ل 0
 هلل -

1 

 3 قرصا ويحتل 0

 أود



 لوثر
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 ا تفشل 00 مم « صيخللا م“ هكردتلاو 400ج»

 : ظ ىبحن يجن انثي انمي هأر أن نةمصعن ميهاز ,١(.هاتثدح) كلامز ٠ سذانع حدحص دام اب دهاش هلو جأ

 ١ ناتكيرسو هلاو هيلع هللا لف بارك لإ هدنع هللا ىضر ناو ناسف ٍدانع شالا: اند ةنوامموا ابنا .

 هب كلن دىلع يبلق ترن بولقلا ب امان لو

 ! ةديبعيلا نع قاد يلا نع ىش رشمعالاا ا ةيواعم ونا ابنا ى محب نبى انث ىلا انن ةمصع نب ميهارا «اندسحإلا

 ميال تاق اق هطدت ل سول سودل | او هلعمللا لص يالا هه ترعد ىذلا ءايذلا نع هللا ىّكر هلل ادبعلثسلاق

 ١١١ ذه «ليالا ةنج ةمجلا ج - :دلعايف ملس وهلااو هللعهتلا مدح رك ل ةقاوسودش الام و دن رالءاناعا كلأساىنأ

 1 . د هأج رم و داس لا ميم كاك ْ

 ١ ,نءمساملانإ 2 را ىرصإلا ةرامتن نوعان ىرودلاد#جم ن سايملاا ب .دادغب ىبفملا نسايعلان ةزمج ؟اريخا ِ

 ا 8 ٍ تا د 1 - 0 ا
 4 ,ينلاىنارصإلاريرضالجر نأ 4نع هللا ىذر تقادم نب نامءهمج نع فنحن لبسن ةماما يبا نع ىمطاا رفمجينأ

 .كيلاهج ىاوكلاسا فام للا لةهل اقف ىرصن يلعةنلادرب هن وعدا ءاعد ى رماعةللا] وسر لاف لو هل او هيلعهشلا لص

 ْ .هنصنإأ دقو مامف ءاعدلا ادم أءدؤ ىسن ىف. ىنءهش 02 همه مال 'ىرولا كأن تبجوت دقو :ادهأر هج نلارو .كيبا

 : «نوما.ةق. هباقسي بش لوقهيفلوقلاو هداتنألا ونال فت دايز مس ساملان حور نع ىلع: 00 مس لإ تيتان

 ْ دن "ىلع ندب هللادبعوا 3 هنأتنك لصأ ن 2 ةكك نايدلا كرس «نمرلادعن يَ را هانريخا ٍُظ

 نء «باطارمو وبدلا )0 رفتج نا نع مساقلان حفدنع ىناىأدح(١ رط 53 سس نإ همم مدس ل دجال مئاصلا

 | | رض لجرم اجو لسوول لوطا لسا! لوس ر تمس لاقلّسبنح نانامع همع ع فينح نب.له-ن.ةماماينأ
 | قاضيلا تناماسودلا]و هيلعهللاىلص هال وسر لاف لعق ثدقودنات يل سيل هللا لوسرإيل ةفدرص,باهذهيلا اكشف
 1 دمجاية محلا ين لسو هلا مع قاوم دب م كيبن..كيلا هجواو .كلأساىنامبالا لق منين 5 لس ءاضوقا

 : اين لاط الوانقر فام هللاوفنامعلاق يش يف ىنءاشو ,ينهنفش مبالا ى رصين :رع يل يلج يف تلي رىلا ك ةهول اتا

 : تبيبحرت ريم َن رش ل 8 ريم 8 )0( .+؟ ةتماثااراخص نم ديم وأ ىرصتيا - دحوملاو ل.ل حتف(١ 0

 هسا ؛ رهتلا ف د 1١ ةشفانلا نم قودصةرصبلا لب 1 : نداء ا و ركم د ةمجعم !!متف ىمطملاىراصنالا

 ناك هنعهللا طر سن !نع نايس ى نع شالا ان ةيواممولانن ىيح ْئ اوكا اش ةمصعن ميهارا# انندح 0

 محي ص وك: دىلع ىبلق تبن بولقلا بلقءايل وي نارثكي ماسو هل او هيلعملنا لص ىبنلا

 || لاق ني> هت وعد يذلا هاعدلا نعهنع هللاىضر هللادبع لكس ةديبعىبا نع قاد اينا نع ش<الا# انيدحب هو

 ْش هللا لصدمج كيسةَمفا رءودقتب الايمن ودتربالااعا كلأساينا مرألا كانا طرم ملسوهلا وهيلعهللا لص ىبنلا

 0. هكا ةلج ةنلا ج دلعاىف ماس وهل اوهلع

 ا ,ن لءسنةمامأي را نع ىندملاىمطملا رقهج يلا نع مس ساعلا ف 0 نوعو ىلا دعس 4 بببش ]ل

 تنال ط0 ردم بامهذهيلا | ا؟شفرر ,تدءاجو ءماسوهلاوي ءاعدللا ىلص ى ىبنلا ممس فينح نا ناهع + نع فينح

 : ىبدمحه كين كيلا ةجوأو كلاساينام الا لقمنيتمكر ,لص ماضوتف ةأضدلا تا لاف ىلع قد دقو داق ىل سيل

 انقرفتام ةفاوق نايعلاق» ىسفأ يف ىنب 0 لأ ىرصب ن ع ىلىل- ثمن يك رىلاك ةسجو مم اينادحتإ 2 رلا

 الو



 و

 مدان باكل ١ 12232 ١ عصيت نكرسلالا 01ج
 هه .هأح رن مودابرلالا 0 نيدتو«ةادهانلمحاو 3ك "الا 5 ةنزانز ١ مهللا 0

 دعس ثيللاى زكدح لاس نادي ,ءانمر ص نالنلا بوان ىبحانن ىدادغبلا متن : دهم رفمج وأ «انريخاط أ

 هللا ىضردومسمنا هربخا لنيل يبان. نمر لادبعن ءءابوصل يلا نعالهىلان ديمسؤع دن زينبدلاخ ينثدح |[

 دما مالسالانىظنحاو امئاقمال الاب وظفحا ميالاوعدي ناك هنآ ملسسو.هل آو هيلع هللا لص هللا وسر قع هنع
 كيذرعاو كدب هنئازخريخ لكن م كل أسا'ينامرالاو«آ دساح اودءيبتءشنالو ا دقار مالنسالابىنظنحاو
 « هاجر مل و ىراخبلا طر شمع مسيح م ثيدحاذ هم كد هنا نذ رشلك نف

 بيحان م قاشاك . روصنم دعسان ىثشرقلاة دحين دحاانن ىريملا ميهارانب ىسيعن ل «انندح 0.

 - و هيلع لا ىلص هللا ل وسر 1 دنا لالا خر دوءسم نإ !نع ثراطأن هَل هللا ع+ نف جرعالا

 لب وهب ةأدخ نلاوةنلابزوفلاور لك نم ةمينغلار مما لك نم ةمالثسلاو كلم فخ عا زعو كتمحرتابجومكلأسنانامرالاب

 *« هأح رع 1و ملسم ظءرش ع حي ثبدحاذه# راثلانم

 رسبانن لاقراجن دن زينب نكرلادبع انئ ركب نب رشناننرصننب رمان مصالا ب وة. دم سايملاوبا © انندحا وإلا |
 ' تعمس لو هسنع هللا ىضر يبالكلا نا_همسن. ساونلا تءمسلاق يال ولنا سد .داابا تءءس لةهللاديبعنا

 ,هغازاءاشناو هسماقا ءاشنانمحرلا عباصا نمنيحبصانيبالا'ناقنءامل وش مل هلاو هلع ليم هال وسر |

 ' مفر نجح راد نازملاو كلنمد ىلع يب م باقمابم الالوت ماسسوهلآو هيلع هللا ىل- صاللا لوسرزاكو |

 * دأح رم ' و لسم ل طرش ءا د ا 5 وىكانرز أ ضخ واما وق ١

 ءارضريغيف كفاقلىلا قووشلا كل ًاساو-كبجويلارظنلا ةذلكاًأاساوت وللا دعب شيملادركلاساو ءاضقلادعب |[

 معيض« ن دهم ةادهانامحا وناعالاةن زيان 2 الاةلضم ةنقالوةرتما |

 ىنأن ننح لاذ عع نعءابهصلاينا ن ءتلالاط نا ديمسن هرعلا رين دلاخىّثدح ثالاى اد اصب م هللادبع»

 (ناقمالسالاب ىنافةح !مهللا رعد اكهناملسو هآ 1 8 باعّسا ص هللال وسر نع ةنعدتلا ىصردوهسم نا انعيل

ساحا ودع تفشل أ اذقا رمال الاب ىلظفح اوادءاقمالسالابناظفخلاوأ ١
 0 هنمازخ ريخ لك نم كلأساينامىللا هاد 

 هىراخبلاهل جرح :1() ءا .عصلاو 1( 2 (تاقإلخ)«كدرهنثا : زخرش لكن م كءذرعاو كدي ١

 لوسو ءاعد نمن 5ك لاقهنعهشأئب مر ردوءسمنأ نع ثا ندللا هع 8ع 00 هيف 2 انةقلخن 3 فاخ 2 ا :

 ' نمةمينغلا دمتأل م5 ٠ دله كيب رفعم مثازعو كتهرتاسبجوم كلأش اناميالا م اسودل اوهيلطشالم

 ١ 0 ةنلانزوفلاورتلك 1

 هنعسأ نا ساو 9 اكتماس ى ال ولشأ نس سر ردلابأ تممسةلفادبعنب 2 ؛ اننراجن دزن , «نحرلادبعو

 : ءاشناوهماقاءاشنا ع مياصا نمنيعبصا نيبالا,بلق ن ايام لود .ليسو هل 0 اع: هللا لاسم دار كلب

 وعدل تب بولقلا تلقماي مالا لوي مانسوهل ول هيلعتل لصتلا لوسر اكو ةقازا

 صنم هأ'ءوب ىلا نب ر ا ضن ا '

 تن

 ور
10 

 بهي وراس

 ناهنلا نمحلا 5 ةعيارلانملورقم ىدلاوا ىرصبلا ةايضلا أ تملا : بيرل ف ةركذ لرقا 2

 4 م. هواش متم حتهصمم بتل ميك ب يق 0 يظفحأ ميإلا هد



 ١ ٠ 1 ةغهاح رخ ةلاعرالا نم مل اذادا سلا عير ثيدحا ذه «دلحلا ةنجرىل رعايف 8

 1 زيزلادبع'ةىدملاة ماس نز رحاب ل دم نب هلثأدع عا ا ,هصالا هطب ن دمج ن بدمج نفاد عوا# ىن ربخإ 2 0

 هامل دو هلو هيلع هلا لص يبل نغامعلا ضر ملبس ما نعدييع فان , مساعنع ةيقعز .ىسومنع مزاجيفا نا 3 5
 َ ابتيصاةءاد لك رش نمكيذوع كدب ى الفرج الات ناو كابن؟ - ماللوالاتن : للا تاىلكلاءال وموعد ناكأأ عنا

 قرصلا ع رغاا ومألا نكيذوعاو ريقا!ةنتف ن هو ىنالاة كف نءو ربقلاباذه نمو ني .كبذرعاو كدي 0

 ادهأ«برغ او قرشما نإ تدمب امك ىتئياطخ نيل و ىنب دهب مهالا سس : دلا نم م ضن 21 جرا يا قناه ايلططخا نمىبلق «ىبلق 0

 2 ا
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 جبال باكا  «ه»عطظ >< «صختاعمكردتلاط 40029
 || ركبوباهيلرتتبسف ركب واواناردتافر لايق ديعمانبايطمتل سلات لصا ناو لسوهل اودي ئ!لسةفا كور ا

 ' أ لدول ةوهيلعشا لص كاذتفا ودفن ال نع م ةرقو ديببالامسن كلأسا ف :!م,الا وءداداك ال ىذلا ىن ؟اعد نمنالاَقف

 1 "نر و هاع رت | وداتسالا مو ثيلخ |
 نعديز زوداجام لضفلان دم ناممثلا وباانس ىلاللا ندملا نا ىلعاذ ظذاملاب وقع ندمت للادع وبا «انثدح 9 ||

 1 تنئخناظتيلاا رايه ل. .ةاريف ند واةالماموب هبادكأب لدا هنعشا ىضر ردايز راي نع هبا ند بنا لا نب ءاطع

 وهو :ذ لجرماهفىلق م اسودلاو 4 اعنا لص شالوسر 0 500 .تاوعداب ف تو ىلا دن] كلذ .ىفلعاب لاق ١

 :ىنذو و ىلا رهخ ةايلس ات ءاعامىن:ح قالا ىلا اع كير دقو بي لأ كلب .بممألاروخاف »ام ادعس زيوس رف ءاعدلا ل نعل _فءادعؤي؟ /

 || كلأساو اضرلاو بغلاف ياا ةملك كنأساو ةداهشاو سيفا كن تح كلأساو ميال ىلا ريخ ةافولا تناكاذا

 ١ كلاناوئاضتامفاضر مت ,اساومطتتت ةننالو دهن ال نيد ةرق كلأساو ديسال اذ ١ كلاس أورهفناو ىتنلايف « مالا

 1 0 ةلذءة3الوةرذ» ءأ 0 رغزؤ كناتلىلاَو وكلا كلاس اوك تئحو ةذل ىلارت أ كلا و. :توأأ دمت شملاذر ا

 مهلا ٍ

 :كلاسايلا مالا هن هنالا وعداداك اال ىذلا ىناعدنءنالمؤر 59 , واهيأا ىك#“ ةدسبأل ركب و ١ وم اهيردتافر .ءلاقد. عما 0 أى 1

 «عاطق ! نمل ناب رأت ةنج ىلا يفلسو هل اودي غلا ىلص ىبنلاةتفار مودم الو م رةودبرب الامل
 لأ ىلص ىببنلا نعاهنعللا يب 7 رهمل -مأ نع كيع كك ينال مص" !عنع هيمعنب ىسوم< نع مزاح ى فان اق هةذلا نزل مج ْ

 كيذؤءاكدسكى ' ثالفرخ ل تن , كلا ف* وشاللرالا تنام الا تاوءدلا ءال 29 ودياك هامل و7 مر 4ع : ٠

 يرسل هلو موىنهلاهنتق نموزبملا ب كادي نمو 0 مالا ن 4 كيذوعاو كداب 561 ,اكلك رش <

 2 5 2 ايطخ نوب « يبن 9 و ا سندلا نم نص . الابوثلا *دبح + نام يل ىلتق ل ا مرا مالا نمثل

 ١8 | ميغ مبر ملأو قءرشملا نيب * ١ ُ 01

ْ ْ 03هفزجو الاموي لسه هعقلا وتر رامع نع <. نع بابا ني هام نع 4 هب زر نإ واع 1  

 [ ا لاق ملسو هلا وهيط هللا للص هلقا ل وسر نم نتمعس تلا وعدباويف ت رغد دن كالذيف لعام لا تضف نا لميلااباأو |

  0 0اا تيغعلا كمل 00 حيرتاعدارع 2< ل ا دلاو وهو

 ا 3 نراها لل تالوألا ديبالا تأت رتاؤدسناأا ارانب

_]0: 

 فا ا

 جس ب

 د (8) ١ صعصلا ى كردتسلا ص يخات ةذسصوادك )٠(



 « ءاعدلا بانك » 4« هع « صبخللا كل 5

 نع رانا قطار كلا ان نامل -ن هفادبعنب دمر 1 وا انت ىفتثابوتسبن دحاديمسو !انربغاو

 هلآ اوهرلع هلال صّمالو -رءاعد مناك لاق هنع هللا يضرةرب ره 2 !نع ةملس ىلا نعو رن بدمج اننىبراحلادمحتنا

 ىلع خيمص ثيدحاذه» ىران هيفىنراو ىنملظ نم ىف رصناو ىنه ثزاولا هامجاو يرصبو ىىمسن ىنعت:مرالالسو
 « هأح رخم : 1 ع طرم 2

 ىدح ْت واىبان ديعسأ) 1ىرلادبر دن هللادعان لضفلا د َن دمصلادعاننو رع ىف ةريصلاد# نب ركب 6 ايزبخا جا

 هل اوهيلعتلا لصتتال وسر نا هنءهللا يضر ةرب رهان عهيانعةريجحن نعرلادب ءن هللادبءنعديلولان 4

 نعرلان .هلأا: تاك كحنع : نادب رب( لسو هل او هلعتلا لص)قال وق رنات زيلطانايض لع وماس 1

 حالف هعبتاحاسجن و قلخ نسح يفاناعا وناءايفةحص كااساىام ,الا لقرابنلاو لالا ىف خم وعدم ,و نريف4يلا بغرو

 « هأحرم « لودانسالاعيعص ثيدحاذهءاناوضروكنم ة ةرفغموةؤاءو كتم ةمحرو

 ءاطعانت نارهمن ديمح ابابا ديزاننى رجحلاىيين دما للادبعوا ان بوق“ ندم سايملاوبا«انيدح»

 كدهشاىنامرالالاقنماسوهل ا 1 وهيلعّسلا لصتلال وسر لاق رافلان ايل -انتدح لاق هن ءاّلا يضرةر رهان ع

 كن رشالكدحو تناال:هلاالهّهناثنا كنا ضرالايف نمو تاومسلا يف نمدهشاو كل ثرعةلم وكتكتالمدهشاو

 رانلانم هيثذ هللاقتعانيترما_هلاق نمورانلانم هذ هللا ق تعا ةرماملاةنم كلوسرو كدبع ادمن ادبعثاوكل

 هاج رخإ ودانس امي ثيدحاذهو رانلانم هلك هللا قتعاايالث اهلا نمو

 هللادبعا ةىعيطقلارفمجن دما هانربخاو ف ةبسشاث ديلولااث قاحسا نبل يممساان:لدملاد اشحن ىلع هانندحإ) ١

 ىف ١ رم لاقهنعّس ا رافال قع ةديبعىلا نع قادساى ا نعةبءءشانث رفعج نبدمج ايا ىّثدح لينح ندع اناا

 ىعمسي ىنمتم مرا ماسوهلاو هيلعيلء للا لص هللا لوس رءاعد ن ءناك لاق ةربرهىنا نع ةملسىانعور متن عدم

 «(0) ىراتهيفىثراو ىنملظ نم ىلع قرصناوىنم ثراولا اهلمجاو ىرصيو
 يامال رجح نمر لادبع ن لادبع نعءديلولا ن هللادبع ىئثادسع بو, يبان ديمسأتل « يرقملا »

 نملأست تايلك كحنما نادي راىناهللاقف ريانا ص واماس وهل اوهاع للا 5 الإ اون وا هنعّشلا ىضرةرب ره ظ

 ٍِك ايو قلخ نسحيفاباعا و ناعا ياحص كلأساىن ١ مالا لق رامعلا دل الاف نوع وعذمو نوف هيلا بغر , و نمر لا

 * اورو كنمةد ةنموف ةفاعو كاتم ةجرو حالف هعبتن

 ىثدح لاق: ره يبأ نعءاط عا نا رههن ديجأتت بابملاز دز ز انث ى رجلا ىيحن دعا اننمصالا «اًددحإ»

 كشرعةلح وكتكت المدهشا وكان هشافامب الا لاق نم مل 4 اوهيلع الضال اوس ءرلاق لاق هنعهللا رض رذال-

 نمهلك تعا انالثاملاةنمورا_دلا نم هيثنث قتعا نيترماهلاةنمو رانلانم هثذ هللا قتغاةرماحلاق رم كلوسرو

 ل « نبيك *# رانلا

 هطم”ل لاف لصااناو ماسوهلآو هياعهللا صل لو ريف رماة ّللادبعنع ةديبعىانعقادنساىنا نع 4 ةبش

 سيل يس

 هع ا

 قل ف 8 بك روج ١ ا

 ,ن. || كدعادمم نادهشاو كلك زفالةلمعا تناالا هلاالّسا تناكنا :ضرالايف نموت اوءسلا يف نمدهشاو



6 00 , 

 نم كلاسبا يف 7 ىلوق امل لاف كلذ نع هلأ ةثثاع تفرصتا اف ىرخا ةماكوا قءاوكلاب كلم هعئاغإنأ

 دسمم ديل

 ْ دمع كلو سرو ك دبع كلأس ام نيخ كلأجاو لمتوالوق نم اه .لا برقامو رانلا نم كيذوعا و لمتوا لوق 1

 ١ «تاعدلا باك طا 2 مما9ا ١ «سيختاممكردتلاط 400ج

 | كلأ داو عارم وهنمتملعام هل + اوهلجاع هلك رشا نمثل ذوعاو ملعا ملاموهنم تملعأم هل او ةلجاع هلك نيا

 | ك دع كلأ_امريخكلأ اساو لمجوالوقنمابيلا برقامورا_لا ن هكا , ذوعاو ىلوالوةن ءاهيلا برقامو ةنملا|

 ماب و لس و هلآ و4- لع هللا لص دمك وسرو كدبع هنع ك ذامتسا امرشنم كل ذوعاو دم كلوسرؤ

 1 ايا وا :سالا يمص ثيدحاذهو ادشراهتبقاعلمجتفارم !ن «ءىل ترضقام

 اك ىسيعز ورممىودملا ةمامن و اًاباو رن, نامغعانأ مركمن نسحلاانثىنا-ارمللا نب دم ركب وامان دحدقوإ)

 ظ ةمانواهلق اذكههوحت ل وهلا وهيلغملا ىلسص ىبنلا نعابنع هللا ىضر ةشئاع نعدمجس نب مسالا نع بيبحن ربج

- 

 مد بت ده

 ةهةبمث لورق لوقلاذهفلاخاذاوهنم ظفحا ةبمشو

 نب ىبحأبا بهون هللادبعانت فو رممن نو راها لبنح ندمان ّتادعأباهيقفلاق احسان ركب وا «اندحإل

 ١ ناكها بوه ا 1و هيلعّسلا لسنا وص نعام ينعدلا نم رورمن هللادبع نع لبحلا نم رئادبعينا نع هللا دبع

 ماع - ءط رش ل حيحص ث دحاذ ههاندنعكلذ لكواندميو ادجو انل رهو انملظوانب وذ انلرفغا م,الالوقوعدي

 « هاجر 1و

 ةملسوفا نو رحاتيدوا هن دينسأتت أ زارمشلاد#ن ,لضفلاا ثا ر ولاني ق اها ند#ن زيزلادبع # ايربخا د

 | هيلع ِث ريج لع وهلا ١ وهيلعتا ص ىنلايتاتلاقارمااهنءّللار خرةش اء نع هيأ نعت و رع ماشه نعدم نب يزل

 .لطاربص و كتيفاعل جست كلأساىنا مب الا نهادحا كيطعم هاف تايلكلا ءالؤ وع وعدينا كرما هللا زا لاقف مالسلا ْ

 ه هاج رمح ودانسالا حيصص ثيدحاذهو كح رىلا ا.دلا نماجو رخواكتيلب |

 ]| | «ةربخاط
 | |متملعام هلجاو هلج اعدلكر يملا نمثللأسا ينام.الا يلو قاحللاَمف كلاذ نعدنلًاسةشئاعتف رصناا املف يرخا ةملكو أ
 ْ نم اهيا برقامو ةنملا كلأساو ملعا ملمو هنم تملعام هلجبآو هلجاع هلك رشلا نم كب : ذوعأو ملعا ملامو هنم

 | لمجتنارما نمت يضقامكلأساو لسوهلا وهيلعلا لصدخت كلو نروكدبعهنءكاذامتساام رش نم كنذوعاو
 ظ عدس ماج رهتبقاع

 هلآآر [وهيلعا ىلص بتلا نءابتعهللاىضرةشناع نع مسلقلا نع بيبحن بربجانم يودملاةمانن وبا اءارمتنب نامع 9 ظ
 هظفحاةيمشوهوح 0 و ظ

 7 1و هيلع ىلص هلال وسر نعامه:ءهللا يضرو ذي نعيلبحلا نمر لادرعىنا نعشادبعنب « ىب> 4

 ٍ هاندنعكلذ لكو اندمعواندجوانلز هو انملظو انبوذالرنغا م.ألا وعدب ناك هنأ

 ْ عسر ًاوهيلع هللا !لصىبتلا فات !اةابنعهّللاىضرةشئأع نعهيا نع ماشه نعدمسن ريهزانةيلملا «ورع »ا
 || كتفاعل جست كلأسا نامل نفاد ا كيطمي هناف تايلكلاءال م وعدت ناك رمايه نالاتف مالسلاه يلع: 0
 هحبحص هكنج ريلاينالا نم احورخو كت! لعاربصو
 ظ

 سو



 متاعدلا بانك » «ممج9  «صرللام.كردتلا»“ 400ج

 انيك 0 00 كنملا كْز اب ميطلا كلأأسا 4 ا 2 ماي 0 نراك هلو ع 0 و ا

 »ل3 تسمو دا اسيا «تارفأ ا

 ثرهلا فاو احس ,دجش ن5 فال |تيبح نيدمشن باص ان ىراذغ ةتلاي نيرغ صخحو أ 4 انريخا 1 بسب

 4 ىضرل: ف ذافمن 02 1 نع ىلع ,ايبأن نحر ل ديعن دم ن هع ععدس !ن نحر ادب غاب ةا ىث دح ةقركلب

 يف فدذنا لل جم مسا انكر دين: تدأك ىّتَحْر يذلا ةااضإو او هلآ اأو هياعهتا ىلع هنل' لو سرا: ءأط الا

 ' هدذه:ىتيل ف :تياص يا ةوادلاهدنم يفمويأ عين :ًأط.أان بخ اناكس لعل اتفوج وانعم ةف فذصنا مهتالط ١

 ' كلل اسوم ال نوتةمريغارتم كيرلا ىجنف هن كماخ فتد وابل كيوي م 9 :توتنإونيكادلا» "سحوا

 ندودلمتل ف لد نول و هلع: هللا لصقل لو همر انيلعل 52 3 700 حملا" ل 0 ىل# بخو كب ا نم دو كبح

 قع ني ظ نفوس

 ' «انربخأ او )":ةيم شت سابا ان مدا نيسان م.هارأ ١ نادم ماهل نان نمسرلاذبع:# ان ربخا 9.

 ( لعلخد“ 4 َللاْيِطَر ثا هضلا ركبلياناة قت عن 0 رك ”يلأ تنم موثاك ما نعبسيب> ندب ن 0 هلنعاخ رفمح ْن ده 01

 لسد هل 3 هع هننأ لص ئينلا افقي عمة دئاعو ةششئاع نم هيف قذف ةملكف 2 وهل 1 هيل استار |

! 

 نعوملمت ملسوهل:او هيلعّللالمهللا ل وسر لاق« نوتفم ريغفوتف موق يفةنتف تدرااذاو ىنحرتو ىلر تو لع
 7 يس قانا هلم ىبضوذلاو و

 0 'ىكدح ةفوكلا)ى ومر "0 موس دسم دم[ ل تمن لص انأبن!ىراذت هيقملا دمج ني 4 ايريخا »

 ال "لم ةلالوتز اعل لو عفا ى يضرذاءم ن عب ا نعلين نحرلا يحن دم ع نءقا-سأن نة رلاذبعاتلا

 هود عايل 20047 مكانك دس اع

2-2 

 ىامرللا تلق نا ىنمهلاففر تييأ رف تمنف ىنيع ىنتكل .م هللاءاشام هذه يباب يف تياصيف 'مويلا تع ىئاطإ !مربخا

 ' نجف ةنتق كةاخ يف تادرااذاو ىنجرتو ىلر تو يلع بو ناونيكاسلا بحو تانزكنلا كزتو تابياعلا كللألسا |

 هللا ليعشا ل وسرانيلع لبق ام كيبح ىلا يف نكن ىل< بح و كبح نم بح وكيس كلاسا ومبالاقوتمم ريغاممكيبلا

 « قدح نب اذ نهوسردأو نهود لامة ملسوملاو وهيل

 ةاالستلل وسر لذه هنءاشأ ىّدر ركاب نا ةشئاخ ع .نع ركذ ىلا تن ع وثلك ما نخب ينحني ريج نع # ةبءش الط

 لع انوكلام كدلغ ةشئاعأ,ماس وهلا وميلع هللا لع .ىبنلا لامف: [صنت ينو ةدنلاءنع هيف“ ىس يف «لكفول- 50 هرلغإ يله
 - هدد تدلع ل ى ةودصاغ 3 تطمع لقط هلا يمال هام وق دمج فلي لسلاح ١ ل ما

 0000م

 ١ راكنلا كرو يام بطلا كلاسائ أ بالا 2 تاقذأى : حافلا ملاو 5 زاب رشم باولو ص ىتتكأ. مسهل ءاعام

 ١ 5 اكملع لاتفهرج وح اني 1 لبق أ ميقا إس رع مس مشلاا كردعنأ تداك ىتخ رجنلا ةران ؛لسودل [وهياع

 د اسال

 ب

 ا

 ١ كي يبا نددت :- ندمحأن هللادعات الافالى طفلا ردم نإ دجاركي وا(, .):بالطادجان دمج باو 5

 ١ بود لاو نيكاسملا محو. تانركتلا كرم تابيظلا كلا سا ىف مال "لقد ةفىل ام ب رلازكذو لو, ملثمو هلو هيلع |1

 ١ ب

 3 امو | رأ

 4 أساينا دل 1 4 ودل

 ماب ر

 هسا . 2 ةبم

 هل

 4 تاركنملا بلا كل



 - هم دصاصتا هك

 السلا و 0 00 1

0 5 0 

 يبس

 'ناينلا تطاو# ىلوالا ماللاحتقو نيمبجم جرالجالا ىن ماي هزيغو راج نيدربن ن* ر ادع هنعاأ

 ىدشا لرسو ىدهاو ع ركمالو ىل ركماو يلع * تلو نا رغماو هيلع نينالو ين ءابرولس هل اع هللا ىلص ْة

 ١ نك < ىبباق ةهدع - لاسأ هيناسلد هوني تشو قات د هاو وعد بج أو: 0 1

 ١ ةيقعإ 28 ىدوم نع حديفانيلب 6-21 نعمز > ينأن : اال ةحاس ندر ان يركز ئاان يناريصألا طن ا 4 يل ريخأ 9 ٍ

 ايقتعا قت ناره سلم تالارخو ةايااريخو نتاوث ا 2100 حاجإلا ريخ و ءاغدلا ريخوةلاسالا :

 م ءاعدلا باك » 2و  «سيننلاعمكردتسلا» 4 00)ج3

 ليسا ىدهللا وبي دهاويزخ 1 ا يل كماو يلع رصننال وى رصناو يلع نعتاال و ىنع ابر وهل او
 ىوءعدبجاويتب ون ل ايشماهاوا كيلااتب .غكلاماوط«كلاباهر كلاراكذكلاراكش كل ىنل.ج جابر يش 0 نم

 . ههأح رخل ودانسالا 5 ثردحاده# يبق ةميخ-لاساوىناساددس و و ىتججح تب و يقفل

 ينديلاةءلسن زرحم الب ىناويصالااي ركز ندم ن مادبع اة يناهبصالاةطر نيدجاندمتتّللا دبعوب ا #ىر ريخأ ول ١

 ل مس و سو

 ابنعدللا ى ص رةملس ما ننس يف اني مصاعزع 3 ةيفع ن ىسوم نع اص ينأ ين َن ليو.سنع مزاحيبا نزع ءلاديعأت :

 ا 0 ريخو حالا ريخو عدلا ريخو ةلأس ا اياز لاساماذهإ ماسودل اوهيلعتللا قد ب نع

 ئئيطخ رفغاو ينالصل, 2و اج رد مفراو يناعاقة>و ىنززاوم لقثو ىتثوةاهلاريخوةايطناريخو باوثلاريخو ظ
 تاجردلاو طابو هرصاظ و كال اوجوهعاوخو ريللا ئاوق كلل بأ: ينامهال «ةزطا ن « ىلا تاجدلا كلأساو

 للا تاجردل'و ربظامريخو نطنام ريخو لما امريخو لمفاام ريخ و ينام ريخ كلاب |ينامرللا نيم 1 ن* ىلا

 يباقىلر ونس تى رف نصح يلق ربطت وىرما علمت ويرزوعضت دى ركذ مقرنا كللأساىل مى * نإ! - 16 م

 يويرصبيف ,ى م2 قو سش يف ىلك زا ناكلأساى را نانا هلا ن يل 'تاجردلا كلأساو يب ا

 * هأخ را ودائما أ يم كا دو اده# ل اهنا

 انكرواش ن بيمش نب دن اذ ىلوريبلا دن زمن ديولا نب سابعلا 5000 ندم ساب.لاونا هب انن دحإل
 ك4 عسا لصّقالو در لا يم رد اش طع نع رلادب عانت ١ |جالجالا ن لش ةرباجن دريد نعد ااديعا

| 

 | ىورو ىبرضحلا"شئاعزب نهر اادبعن نع ظوفحماو ليقاهف سابعن !نع: و. طقم ديتلا تيد م يف« هراذ(١)

 سسسم م صن مصمم دع حسام همس حسو

 ١ ىو ١" لشاب 3 :ماها وا اترخسم كلاعا وطمكلاباهرثلار راكد كلارا كن ىنلعجأ بز ىلع كا نه ءىلءيترصنأو

 ا.ريخ كلأسا يلا مهل هءر دم لأس ام ده رلسو هل 7 طا لبص يب ولأ نصاعنمول رشوة اسم نعديي ءىان مصاعنع

 ١ ريسملا معتا 00 ص ىلسلات اج ردلا كلأ ١ و. ىتءطخ رفغاو ينالص لال تح ردلمف راوىاعأ

 ١ لءفاامريخو ى امري> كلاسأ ينا 6 1 «نيما.هنلا نم ليلا اس ردلاو كار هرع ولو او هبا ومو ععاوشو

 ىجرذ نص و ىباق رهطتويرم املعتو يرزو مضتو ىركذ مفرق نا كلأ دا ال «رهظامريغبو نطبامريخو
 سس 3 د ىقاخ يفو قاخ ينو ىسور ىفوي رصب يف و ىعمس و ىيسفن ين ىل كل رايت كلانا« ىب ذ يل رفاكو يلة ىل و ون »

 هون 1م

 8 3 ىلع! تاجربدلا 00 و قاتدح | يلم يدى ا < ىو يع يقوى 1 ققىفلخ يفو ينور

 رك « نيم أ | ةنللا نم م ىلعلا تاجردلا كنأساو يتانسح لبقتو يلبع يف. يلامميفبو ياي يقيل هنأ

 | تللصةالوسو تمس ىرشملا ش 4 اعني نم رلادبعانم جوجللاو هفاطانن باج نب ديدين 6 ني رابع#

 هنلع 0

|1027 

 “ظبط

 تدب يس تيل دة



 فسم «امشت كس ضتشلم 0 وسو # 622-22
 « هاج علو لسمظ رش ىلع حرص ثيدح
 نعناغسانث ىد,من نمحر لادبعانث يناميصالا ن امان نوراهاث ةأرقوءالماب وقد ندم سابعلاو اهاثدح»

 بردا مسب لاقهتب نم ججرخاذاناك ملسوهل آو هيلعهلا لصةتلا لو سرنا هنعدتلا ىضرةءلس مانع يبمشلا نعروصنم
 اع روهاج رخإ و نيخيشلاط رش ىلع حيي ثردحاده# يلع لبي وا لبجاوا للا وا لظا والضاوال زاناكءذ وعا

 155 .جاهنعةباورلا رثكامتاميجةملس ماو ةشن ثثاع ىلع لخد هناف كاذك سلو ةملسما نم عمسإ+ ىب 4 ىب .مشلازام وتم موت

 ن محاكر وصنمن ديعسان . مئاصلار وصنمن رصن ن دج ان ةكع يدالالضفلان لاس ةييتقوبا# ان زب_خاو»

 ناكلاقهنعهللا ىضرةرب رهينا نءهنأ نع ءاصيبان ليوس نعرا سس نب ا .حن هللادبعنع ليممسأ

 « هللا لعن الكتلا هللابالا ةوفالو لوح ال هللامسب لوقت هتيب نهج جرخاذا لو ماس وهلاو هيلع لس نا لوس

 © هاح رام ولسمط رش ىلع حصص ثيدحا ده

 ظ هللادبءاننرفمج ن دمح(ايريخاو) ةب ةيعشاش ورمتن ناهعا5 مركم ن نسما انب هي ه.ففلا نال-ن .دجاهلأت ريخا

 نينامعن ءثدحن ةعز ءزخن ة ةرامت تعمسلاةيندملا رف رفعج نع ةبعشات رفعج ندمان يبأ ىلدح لبنحن دجانا

 تةشنا لاق ىنيفامي نا ىلاعت هللا عدالامفم اسوهلا وهيلع للا لص ىبتلا ىف اارنرضالج رزا هنع هللاىضرفين>

 ءاعدلااذبم وءدب ونيتمكر ىلصيو ءوضوبا نشينام ونا هرمافلاق هع داف لاقترعد تئث ناو كلاذ ترخا

 ىتج اح يف كل لاك هجر وتاينا دمتاب ةمحرلا يبن ملس وهل او هيلعهتلا ىلص دمت كين. كيلاهج وئاو كلل سانا مهللا
 » هاج رخل ودانسالا 2-3 ثيدحاده# هيف ىنمةشويف هعفش مهلا ىلا ب.ضةن هده

 نع ةسانث (الاق) ريثك ن دم (و)ةصيبقانننايفسن بوةءياش ىسرافلا هبوتسردن رفمج ن هللا دبع «ابربخا»
 هيلعّللا لص ىبنلا ءاعد نمناك لاقامبنعّللا ىضر سابع | نع سيق ن قرلط نع ثرأملا ن هللا دبعنع ةيصنو رم

 *(م)*رحبلادبز نه رثكا تناك ناوهيوذ ترذغهدمحمو

 جرخاذاناك ملسو هل آوهياع هللا ىلص هلال و_سرذاامنعّللا ىضرةمل- مانع يبهشلا نع روصنم نع نايفس 9
 ىبشلا لخددقو :(مخ) يلع لب وا لبجا وا لظا وا لظ اوا لضا والزإ نا كيذوعا بر هللا مسب لاقهتب نم

 * ايهنع هللا ىضر ةملس ماو ةشناع ىلع

 . ناكلاقهنءهللا يضرةرب رهىنأ نءهيبأ نعل يهس نعراسل نءا طع نعني -سح ن هللادبع نع ع ليغمس ان ملاح 3

 .«(م)نا طنالكتا سابالا وقالو لو>الللامسب و وهي هتم نم جرخاذأ ماحو هلاو ا وسر

 'ىتارصبلار ,رض الج رنا هنعهللا ىطرفينحن نايع: نعثدح ه.ءزخ نو رام تءء-يثدملا رف ةء>ىنأنع# ةبعش »

 ظ ا تزهذ ثنا كاك ةنرعات - ءءن'لاق ىنيفاعب لا هلل اعدا لاك ماسوهلاار اوهيلع هللا لص يب لا

 ْ 59 او هيلعهللا ىلصدمم كنب كءلادد واوكل أسسا ىلا مهلا“ اعدلا موعد نيتك ر لصيوءوضولا نسحيف ًاضوت

 ظ + ممروص « هيف ىنمفش ءيفه.فش مهالا ىلاهي هتف هذه ىت> اح يف ير ىلا كب هجونا ىلا دمج اب ةمحر لا ىبن نلسو

 "يبل د نمل لاقاعن :عدللا ىضرسابعن نع سيقن ٠ قيلط ن مارال .للادبع نعةرمنبو رمت نع نايغسإ»

 ةوءاعد9

 ات
١ 

 مآ جاو رخج

0 

 © رصبلا ا



 «خلا ابرّشاب تيضرلانمإ»

8 1 

 ا

 6 ىو ألا 6 1 ا 0

 ا
 0 ق-

 ركب وا( انربخاو) ةبعشانتر رجنب بهوان ىطساولا ميهاربا نب ىلعانقاقدلادمحا ن.نامعور<وا « انربخا ه| .
 "ا نلاغ ةسشان رفعج نب د اني ىلا يد دح لبنح نب دما ن هللادبع انن(لاق) دها زلاناد نركب وبا(و) قاحشا نا

 | اذها ولات لج ررق ص حدجىفاسواجانكلاقةيجانن: قياس مالس نا نع ثد لالب نب مشاه ليقعابا تعمس |

 |/ هيلع للاىص هللا ل وسر نم هتممس ا دح ىنذ دج تلق هتلآف هيلا تضرنق ملسو هلاو هيلع هللا لص ىبنلا مدخ
 || نيحو ىسع نيح لوقدبع نمامملسو هل اوهيلعهتلا لص هللا ل وسر تءمسلاق ينيب لاجرلا هلوادتي لو ملسو هلاو
 أ حبحص ثيدحاذه « ةمايقلا موب هيضرنا هللاىلع اًمج ناك الاءارين دمحءو انيدمالسال اب و اير هللا ت يضر تبعي

 «انبافنك 9 يهدد « قووذتل خم كودتسلا ٠ ؟«()ج»

ي شايل نم نت ا |
حيحص ثردح | ذهن 2# ين

 هاجرخإ ودانسالا 

 ١ نمودلادج نا َى دع اننةدابعن , جورانبةماسا فا نإ ثراحلا انبو رع ىضاقلانيسحلان هللأدع « يربخا |

 ملسو هلا او هيلع هللا لص ةانلونس لالا هنعةلا|نضرمدج ن :ع هنأ نع نعال ويا يدمر نيوسسإ |

 | هماجرخإ ودانسالا عب ثيدح اذه هللا ة هر اتا هك رمدانا ةوامش نمو هللا ىلا هيراجتسا مدان اةداعس نم

 .نبنمحرلا كسع ينلدح بايحلان ا بلاطىبانب بيحان لدم فو ن بوهعن نسحلا# ايربخا ,

 ا

 « هاجر لو دانسالا حتيحص ا

 « هأج رم 1و دازنسالا

ْ 
 ,ىرصتلاد# نا رهيرصنلاو اان لبر هيي , نيسحلا ن ميهارب انين ادم ظفاملا هنلاديع ندجا رثمجوبا عام دحإط

١ 

 ا لو سو هلو هيلع لا لص ييناا م هللا يضر ةربر هينا نع هبأنع اصيب ن لبس نع ةملسن داما

 اذو«رحبلاد.ز نمرثكا تناك ناو هيونذ ثرغغد كمحو هللان احس ة هرم ةئام ىسمااذأو ةرمةئامسبصااذالاق نم

 يثءادح

 اهإ هدي مع هللا ة را: أ هي رهواتاو وماهر اختسا

 هللال وسرورلاق لودي هنعهللا ى در ئرديلم ادم لانا تدعم يبنجلا ىلعابا تممس ىناهوا ىتدح حب رشن (نمرلادع)

 ل مهيحص «ةنإااهلتبجوالوسر دمح؟وأذ .دمال السال ايوابرلاانيضر لاق نم ملول 1و هيلع هللا إد

 لوقم اسوهلاوهس لعهنلأ لص 'مللا لو سريترعمسي لاي هلا هيلا ته: ةلسو هل ”اوهيلع هللا لص ىبنلا ميا

 مو ضرب ناهللا ىلع اسمح ناك الا اين دمحعو انو .د مالس الاب و اير هللاب تيضر حبص وىسك نيح لوقيدبعنمام

 0 توقد

 هللانا>بسةرمةلام ىسمااذاو ةرمةئاموعبصا اذالاق نم لوذي مو هلاوهبلع هللا لص يبل مس 5 ريرهيلأنعأ

 ١ 00 رول ال ترسلي تلسلاي : ا ىلعابا نيس لو ىبجتلايناهونا ىن 1001 حرش

 ١ هما 00 اذه+ ةنملاهل ت دج دالوءر دمحءوأن . دمالسالاب واير لا تعول نب مد هل "آو هيلع هللا لص .

 أ مدا ن .!ةداعس نمأعوف رمهنع هللا ىضرهدج نع 4 منعدم ن دم نب ل ).ءمسا نع ىدملا ديعينأ ن 4 د_# د

 | |اولاقف لجو رقص مد جسم ىف اسولج انك لاق ةيجان نب قباس مالسىبا نع لال, ن مشاه ليثعوا ن6 ةمش وف

 هيأ نع ليه نع ةملسن دامجانم يىرصتلا دمح ن رم رصنلاو ان: ليزيد نراانن ظفاملا ديبعن دمجأ 4« أن ريخا هك

 تس د جب

 هدم و

  3رم ١

 فصلا + دع يني ينوي كا تعفن توف

 دة ع



 م ءأعدلا باتك «مابإلا 4 صوفلا م كرهت دتسلا «01ج#

 نأ مان كه رمالا قئاالواو ةهئطخو 5 ذو.ةروعو فص ىلا ىناكت ىدضيلا ىناكتنا كفاورويمأأ يف نم

 هداج و دانساالا عك ا دحاذه *ميحرلاباوتلا تلال لعن «تنلالا ود ذلا رغب ال هءااراكى وذ

 نع .دانز ن ل ل نءقاحساوأ ان ضوحالاوا 9 50 ىتلاوا ؟ب دا ةيفقلا قاحسان ركبوأ 6 انندح

 ”ةررمبا ايلاقفة دلل ناطب > ضب يف حاس وهلا و هيلعةنلا لص الرس عم ى ىشع : نك لاق“هنءاهللا ىذدةرب رهيلا

 هاذ كه هاج رمل و دانسالا ميحص ثدحاذهي
 ةدحناق زا ٌرهلا لذ «ن ةَداَنَع نعمك وان ىلا يثاغح لندن دجحان هللادبءان ىعيطعلا رفع نب دمجا #« _اندح ا

 ميالا ىلامو ىلهاوئا دو يادي .ةيفاعلا و-ىفعلا كل: ب ايلا ألا ىس؟نيحو معءصل نيخ تاياكلا ءالو عرب 1

كتمظنمت ذوعأقع قوش نم و ىلايش نعو نم دع نع وي ماع نموى دنيا ن "ا ٠ ىظافح ام لل أ يناعور نماويناروعرتسإ ١
 7 

 انيق
 تبيح 1

 ,كلو كنا كلل كل: كير مال كدحو تناالا هلال ءادهشا يااديه كبف ةكو كل, داو ارندلا# وحلا هذه يف كليل»||

 ركبنونا(تلق )حيك ميحرلا باوآلاتنا كيا يلعب تو تناالابو ذل رين الدنااهاك ىف وذل رمغاف كتجررالا 1

 :ء «ةحصلا ن اف ضرع

 هللا: للالوسوعم ئ هنن انك لاقة:ءاشلا ضر ة زرهيبانع دان نب ليك نع قاحسا ولان 4 ضصوحبالا ١ د

 لاقدمالان راقالا# ؛نررثكاانال فلا لو سراي كب ل تلقف ةز ا لاف ةندملا نايس وطفل مل وهلتاوهيلعا |"

 تاقةنلاز وكن 0 زيكلع كلذاالار هاناابث ايلات مك اهو هلئش نعوم نيك نع هللا ني ىبواو انكمواذكمهلاع

 3 هللا قدام يراد هاناآت لاقي اال نأ انم د ًاييدال 00 ةوفالو ل وحال لون لاق ان ننال وسر:

 «نسس ردا مابذ الذال! لعق ع واءبشهب اوكرشر الو هودبسرن (ا)دابملا

 أمعشأ ضرر .١تدمس مظهنب ريبج نإ ناما سينا د قدح ىر 0 ةدابع نع 4ع ميكو 1

 وقملا كل اسال جالاى -؟نيجو حصر نيحتالكلا ءالؤ وف عدت ملسوهللاو هيلع ىلدص نال وس وكل وه[

 قع نعد ىنلخ نمو د نب نم مىاطةح امبالا ىاعور نمو قايوفنما مالا ىلاموىلذاو يلندوىب ,دفةيفاملاو- 1 ١

 6 مسانبألاو 0 تجننن كترانس ذ ذوعاو ٍِق وف ن«و ىلايش نعو» 1

 ١ ع خاتلا ةحيسا يف ا نك(: 3

 عسسل العشا اس

| 
 كدبع . كن اؤإممف تي ال 3 ”(ةعاسلاو قحا كءاتلوقحا كدعو نادبنش اوك و كانغ ل :ةانبكاوا |

 ْ هلانش ن و هثيع نع. هدب ىواوادكوا دكه هلاع :لاق“ :نمالا نولفالا عن رثتكملاالاعف هللالو سراب كيبل .تانف“

 ْ هللا الأ ةوفالول وح الل ودلا ةالؤسراخإب :تلق -ةنُخاْؤَو :5 نوم زمنك لب عا خ كلدواالا ةرب رهألا ابلاغ م 8 اكو 1

 1 هلا" تنم اة لاق :هللأ ل 3 دات !اقدءامو هدأب ءلا ىلع هللأ قحامىردت ةربرهأبا اب ا 6 هيلا الآ هللا .٠ نكاح ,الوأ ام الو
 44 نك 0 هكدا

 1 5 و 1 ن“ تادمالزا للا لعدانسلا قد وائيشهنا وكر شالو مودع: لا 3 علا ىلع هللاقجلاةرلعا هلوسوو ْ 1

 1 ّي

 هلعشا قصمللالوسرنكي لوقا هنع هللا ىكرر#ن !تءعمسلاقم ءطهى ريب جن نامل - ىلا نب نيج
 أ ٍّك و هل او.

 0 د

 ْ 7 | "| ةعاتلاو قءد اقل وقد كدعونادهثا وكلَوسسرو كذعلا دم نادوكاوردق *-ه لك لع تناودمحا 1

 ١ قياالواو ةكظذو تذوةروعو فض ىلا ىلا ئسكلىلا ىناكناكلناو رو. يفر ثنبب كلا واسف” سب ل '



 4 ءاعدلا باك 10 51 6 7

 هىلب ,الا ةادبعن عب اجت ما ريغ حيحص ثردح ١ 0 و 6 رممنإ قل 7 اعلا

 هس عسا

 ىلا نع هنعهللا ىض رءادردلا نا نعهس ان "2غ الانايدز ا ريمنلا نامادن ليضفات ٍ

 * كالذهلم يف مجروملامهلر هد هناق ًارمااهلا عجرا الام امك يوان 5 ل لجو زعدللا !ىلاهديدمي# هعقر ّْ

 هما 1 1 ناد. ةلاطرع 9 0 7 ثم ديحاده أ |

 در يبا نع سا ون ن 8 يسع اما نب !عأ دةهحوااوبا او رك قراخلا م. اهلا نم -اهلاساملا ون 4 0 ريخ 0 م

 ةرمأ 000 هلا اروع هللا ىلع هللا لوسرزاهنءانلا ى مضر تدان نب لل نع بوح نة ها نعى اد ء'امرمىلا

 تفاجاو لوقن نم تاقامو الا كيبلاو كننمو كيد يف ىلا )كد سو كن م ء الا كل مال فا دهام لأ :

 . كيا 0 .الأعتملا انوناث تعا 200 . ف وسلا هقرد ند ترد , ء! فاح نم

 ايست راع دنا ذأ ئدتعاو والظاوامظا 3 ؟ك .دوعأ هل 24 5 وه رضنم ءارض قوش لاو ْ

 ايدلا !هذه يف كيلادبعأ ينافءار كال و لالا اذةدابثلاو أ 7 3 ضرالا أ وع ءلار طاف بألا: ٠ رفغت :الاسذوأ ا

 ردف*ىش كلغ تناودجلا كل وكاملا كل كل كب شالك دحو لما اال هل ل ا وكدهشاو

 دهثاو ا
111 

 (تل) ع لق 03 هر قرد اوا 0 ل رأادب 6 3 1 تاع و اة يس ىلها يف تدهشق وى 6 هللا ها 01 اضم 1

 * م ساشا
 يسال

 جاو

 هللاىلابوتن نأ تحفة ع+ أطخلا اذاف هيلع بوت كم هاف مذ نبا هب ماكتب ىش نك لاق م آو هل ١ وهرلع هللاىل 5-2

 *(مخ# كلذ

 لوق نم تاقامم,الا كنيلاو كلذمو ثلا ي يف راناوكي اطييو كنق بلموألا ثأب ل حابص نكي هاهاده مت .ناهرماو 2

 ةرقالولوحاللو نوك اللءا اهن:الاموناك تءةءامدلك كلذ ىد نيب ثاني ةلرد نم تردعو !فالعنب م تنا>وا

 - 1 0 0 0-0 تمءاص 76-0 يدب 3 ]| ريدك - ا كيال

 لعىدت وأ فدا 15 لظانا كنذوعأو ا ةردمءأ رذربف يق كنا ا كبجواىل |

 دوعأيناف م ارثالاو لالامااذ مايك و بينلإلاءضرالاو و ثار" لاما ] هرب .:ال اقوا ءا. بسكاوب

 كيلا (ىهلإ 0

 ىسبعا كرابلان نم رلادبعا3(الاق) لحللاب 9 !ن دمج (و) ىربنملاو اوبال لدملاداشج ن يلع ل اًندح#ش» ْ

 أ تألمهللا ىلابوة.نا :نعاأق 2 ء ا ال ما 0 *هلع باو" كم هيافد ارا« ملكت ىلا لاقماسو هل 01 3 لعلنا لص ا

 ةكمسيسلا

 0 ”الاواددلاق ووك ناكل 7 *«ىلعف ن و ل امو تنادا نءىلا 5 واص نم تراداع 3 د 0

 كك حو كار ظنلاةذلو: توما ذم شيلادربو :ءاضقأا دماض رلا كتان أ مال نياسصلاب ىوللاو ااممى :

 /يبناانع ه عدلا ىضرءادردلاي رانع هيأ نع رغالان ابان هللا كع 5 هممء ن ىعو*اذل نايل نا 4 لي تقلا ْ

 ِ ع ري ملام هلرغغ هنافءادبااها مجرأ الاه: :مكليلاس و" اىبا مهلا ١ لو مهلا ىلا د. في كا اظةسفر تالا

 إ هملعماسو هل 1و هيلع! لصهّال وسر هنعاّللأى مصار تما نا كا 1 ) نع بدبتخ نإ ةرمضن 2 مرمينأن ن4 ركبوبأ 2 :

 هد

 ا



 م ءامدلا بانك ف م«ءافؤإ م« سيخلتلا مم ماك ردتساا » 2006

 تناالا بوذلا رغم الهنا وذ ىل رغغاف يندب ءوناو ثمعنضام لك نمكيذوعا ت تيطتساام كدعووك دبع لغو

 ٠ هاجرملو دانسالا حييحص «ةنجلا لخ دهتليلوهمول نم تا

 ركبوب ان : اجملان سودقلادبعةريغملا وناانن يف اعلان ايفسن فوءنبد#ءانءب وقم. ندم سابعلاو 4 انثدحإ

 هيلع هللا ص هللا لوس رذاهنعهللا ىضر ءادردلا ينا نع ديبعن بيبحو ريم نع ميكحن صوحالااث مرميانا

 ةنسح فلاامافةرم ةئامءدمحمو هللاز احبس ل وت حبصي ىنح ةنس> فلا لمسينا متملجر عدباللاق لسو هلآ و

 | حبحص تينحاتسمارفا وشل لل وبونذلا نمهموب يف كلذلثم هللاءاشن ا لمعي مهناو ْ

 0 هاجرخمملو دازرسالا

 رين هللادبعانت لاهملان .جاجحان ماسمن هللادبعن ميهاربا انثهبولابزن دان دمع ركبوباهب انثدسح ف
 1 تلاقي هللا ىضر ةشئاع. نعد نبمسافلا نع ىللبالا شادبعن عملا ىثدحليالا دب ري نإ س و.نع يريهلا

 ناايسيعزاك لاقوهامتلق هينملعءأعدلسو هل ”وهلع هللا ىل_ص هللا ل وسر نم تقوس :لملاتذ ركب وب | يلع لخد

 بح ملا فشاك مهلا جراف مهلا هنع للا هءاضقل كلذ تااعدؤ ا دسهذ لبج كدحا ىلع ناك وللاقهب اص اهملمب رم

 زكيؤانانعتلا رس وتقع زنوج ةمحرب ىنح رافي :جر تان روت مالاوا اندلاب نحر نبرطضملاةوعد

 للاةأاتم ةدئافهللاىئاناف كلذب وعدا ت هنئكف اهراكن دال ثنكو ن .دلا نم ةيمت ىلع تناك وهنعهللا يضر قيدصلا

 ىنالا ,«>ويف طاقاو يحتساف لع لخد تناكف ماردةثالثو راس - ديلع سيم تن هامهسال ناك ةشئاع تلاق# ىنع

 هترو ثاريمالو يل اءا مقدصتةقدصب وهاماةزرُنلا ينقزر يتحاريسي ؛ الاثثبلاو كلذ. وءداتنكفاهضقا امدجاال

 » حيحص هةنجلا لخدهتايلوهموييف تافتناالا بوذذلار فنيل هنافىنونذ ىلرفؤاف

 هيلعشلا لص هللا ل وسرزا هنع هللا ىضرءادردلا يلا نءديبعن بيبحو ميكح نب صوحالا ان «مرمفان ركبوبا)
 ةنسح فلا اهماف ةرم ةثام هدمحصو هللا ناسي لوُك وش بصي نيح ةنسح فلا لمسنا نم لجر عدماللاقم انيوعلا

 ركبوب(تاق) حيحص»ارفاو كلذ ىوسريخ نم لمام نوكيو بون ذلا نمهم ويف كلذ لثم هلل ءاششن ليل هناف
 « عاطمنا دنسلا يف و هأو

 لخد تلاقاهنعّللا ىضر ةشئاع نع ساقلا ن ءيل.الا للا دبعن علا ىثدحدب زبن سنوي نع (ى ريملا رمين هتلادبع)

 ىسيعناك لاق وهام تلقهينملعءاعد لسودل ا وهيلعهللا ىلص هلا وسر نم تمس له لاقف هنعللا ىضر ركب وبا ىلع
 فشاك مهلا جرافميالاهنع هللا ءاضقل كلذ هللا اعدفاني د بهذ لبجو دحا ىلع ناك وللاقدباصاهملعي مب رمزا

 هكاوسنم ةمحر نعام ىنيننت ةمحر ىنحراف ىنجرت تناامهميحرو ة رخ الاوان دلا نمح رز رطضملا ةوعد بيجي ملا

 ةدئافب هللاىاناف كلذن هنا وعدا تنكف اهراك ن دال تنكو ندلا نم يق ىلع تناك هنعللا ىضر قب دصلاركب وبا لاق

 ىبحتساف لعلخدُ تف : كفا ردة الث وراث هد يلع تست كن ءاسالناك اه:ءهثلا ىضرةشئاعت لاق * ىنعهللاهاضمف

 تح أدق# نسح لضفأنل ل ضفو قروقاوا ثالث ند راادبع ةنات تلا نسحامسق هايف تمسقو ىنء ونبأ واقف

 دسم هللا ىنقزر ىتحاريس الاعمع تثبلاؤ كاذب وعدا: تنكفاهي ٍضقاامدجاالىنالاومجويفرظنا

 كنت“ ا 8 4



 ١ ّة ا ليلهتلا و -. و ديمحتلا ةليضف 0

 هيد ع نمأم و

3 

 تا ةصدس اح

 4 2 ا

 سرفةلام نم ريخو ةلستمسدب ةثام نمكل ريخورفةرم ةلام هللا حسو لص ةثامهللا ى داو ةرمةلامهللا ريك 01

 ن نمحرلا دانت لسن هللادبعانىضاقلا ىسعنب دمت ندمحاانبو رعىدرب رادلارصن ىنانب ركب والان ربخا ف |
 | هل ”اوهيلع هللا لمشا لوسر تممسل وق هنعانلا ىضر ناقعن ناثعتسمسيلا نامعن نابأ ن نءهيبا نعد ابزلا يف 1

 أ ءامسايفالو ضرال ايف “ئشهمسأ عم رضيال ذل لا مساب ةليللك ءاسمومو « لك حابص ل وقتدبعنمامل 0
 ه هأجر خل ودانسلالا حمص ثدحاذه» ”ىشهرضيف تارم ثالث ميلا يمسلاوهو |
 || هللادبعنعةبلمث ن دلو لا نع سن ون. ىسيعانت دسمان ىضاقلا قادسان ب ليعمسا انُث لدملاداشم-ن ىلع «انث دح 9 |

 || كديعاناو ىتقلخ تناالاهلااله ر تنا مهالالاق نم لسودل ؟وميلعّشلا لص هللا لوس رلاةلاقها نعةدنر نا

 «ءامبلاباك >2 م مدع) م« صيخلتاممكردتسللا» ١ 4 00) ج»

 حيمص ثيدجاذه» لمابهبشيالو بنذكرتيالّماالالاال لوقو ةلبقتم ةبقرةثام نءريخو هللا لببسيف مجلم رسم
 « .هأجرخم 1 روظنءنباءلي ركزودان الا

 عاج حرج كذآ ادحاهدائس -ايفرعا الا ثيدحاده

 .قودصىرصبلا رموباواذاعمونا ىج ح ربلالاشوىراصنالا ليعمسأن نكسلا لاف برها يف : هركذ(١)ا

 456 )ىناه ماود نب نمطقسو فمص

 لوقدبعنماملوقلسوهلآو اوهيلعشا لص ىبنلا ميس د 0 وناس ا ناز 1 ١

 || .تارمثالث ميلملاممسلاوهوءارسلا يف الو ضرالا يف ىشدمسا عمر ضبال ىذا هلا ب ليل لك» اسموموب لك حابصيف
 معيد دى شد رضيف'

 ,لاق نم لسوهلا و هيلع ىبص لا ل وسرلاق هنع هللأ ىضرهبا نعةدب رينأ نع4ب مث نيديل ولا نع « سن 9 يسع 01 ظ

 ىبندب ءوباو تءنصام رش نمكدذ و عات ,طنساأم كذعوود اد لعاباو كديعاناو ىنتقلخ تناعلاال يفرتنا مهلا 1

 ظ قذابحن اهركز ذ# مهنعهللا ىض ر قاهماو سابعنب اورمت ناو هيا نع ىور لاف بيذهتلا بيذهتيف هركذ(١) ظ
 2# 2 سل

 ىاممنلا نسما ١١ تاقثزا

 ىجربلا(1) نكسلا نان نكسلاانيراطملا ماجن ب دححانث ىرتسنلا ليلا ن دايزأبلاهيقفلا احسان ركب وبا ماني دحإ»
 | هللارناام لسودل او هيلع هللا لصهللالوسر لاق تلاقابنع هنلا ىضرةشئاع نعدمت نبمساقلا نع ماشهىنان ديلو لان
 1 0 تذذاام وابيلعهدمحمزا لم اهركشدل هللإ 1 ملعف يدم ٍْ

 .ههلهثلا رقشي ىح هيتبك رغلب ملال اهيلعهللا دم هسيافر اند فصنوا راتيدأب وديع ىرتشاامو ه رقغتس نأ لبق رفغم !ٍ

 ظ حج رسم س رف ةرام٠ نمريخوةليمتم ةيدم ةثام نم كلريخوممة هرم ةثام هللا ىجيسوةرم هام هللايدجحاو ةرمة' أم هلل

 ش اركز« تلقؤ) «حيعص# لمهاههبشنالوإنذ دارمإل لال هلأال ىلو قو ةلبةتم ةبقر ةلام نم ريخو هلأ ليبسيف مجام

 | | ىجربلان كسلا ينانب نكسلا اًيراطملا مماجن دماتتىرتستلا ليلما نب دايزاناهيقفلاق احسان ركب وبا جانت دح»

 : ةمهن ديع لع هللا م اامملسومل اوهيلعةتلا ىلص هللا لوسرلاق| بذع هللا يض رةشناعنعمساقلانعماشهىنأن ديلولا اني

 || ناليق هيرشنم هله بتك الا هيلعمدنفابذدبع ب بذاامواهلع هدمحمن البق اه ركشهلهللا بتكالا هللانمابما لف ّ

 ظ امسورجع مييفوطااله لا رفتب ا هيلعللا دمك هسيلف رانرد فصن 0



000 

00010 

| 

 ع يي عا ستلا ب 2 جا سلول

 «.طبلا باكل 0 400 00 يل
 »* : هاج رث مف نوير صلل

 نب نع راانصا ىنوالا هللادع ن ربع ءلادبعانن دايز يل عنب نسألا |ب نا هيقفلا نأ 2 !نركبوبا م دحإا

 هدو اوريك نءلاق ملبسودل اوهياعَسا لص ىبنلاناهنع للاى ضر ة ةر رهن ين نع ه١نع حاد !ن ليات لاجرلايلا 1

 ةدحاودج نمونَو رش ءهنع تحونو رشغل 700 ةه> و 2 س ندعو لاو يشع هنع تمم ولو شعل رتكا

 #: هاج 0 8 ءلاةيجوو وثالث هل تك

 00 2 2 5 71 3 وال 00 كاهل 6# دعما .

 لكددعةللدملاو هناتك ىصح !امددعةلل دما 5ةض )آلا و تاومسلا يفام دنع هللدماوهللا قاخ غ المهلل دمملاو

 نيعيشلا طر ثءلع مد تدع ادهع كلذ لسو هل و هيلع هللا لص هللالورمظعافلا# نولثم هللا ناد ه وىَس

 هداج غلو

 0 ,هلل وه هيل لبصأو لال اسهنعدلل' ىضر قيد_ىلا ركبابانا ةزب مييلوع سال ا ْ

 "نم لس بردا, ثلا بيغ 1ملاعض رالآو تتاوفسأل طاذ مهالالقلاقق ت تت. 5 و تدع. صااؤا ا نوقا تاك

 * هأح 0 ودانسالا ويمص ثردحاده# ع ءذئمتدخا

 لاقل ىلع ى ادق تدمضو ت ربك دق 8 اىا هلل ى ينأب تق تلق 1 :ء نا يطرأ اطال اهمأ نع 4يهعت

| 
 « سيمصم هللابالاةررقاالو ل هت ها تلاو لم ءاهتااو ريبكتلا لاق هام و ىل قة 1ل61لوت زان هامو ل قم

 د ترغولو "اهل بنك 0 0 هلن تلا

 اك ىصحأ 00000 و ضب نالاو تا وهسلا يف: :ام.ددع 57 َ د د ا ا ١

 ه(مخ را ١ ١ و هيلا ل صهتنا لور .ظغافلاق نواث هللا ناحببسو؟ ل ١ك '

 سما | اللا سيكل 000 0 ا 00 ل 5 2 0 92

 0 اذلو تحيل نات 7 رو لا يقل كملت نم ناو كايا كحارس هك وو /

 ممر كدصمتذع ااذل وتبسمأا :

 ىربك لاقل مج علا 5تفمدو تريك دقأأر ماى اللا ئىذلإتاقيتاع مان عابر دمت ىئادح 4 رواغتمن ءايركزإ» |

 | ةدسحاؤ ربك نملاق ملسو هلو هياع هللا لص ى لان اهنع هللا ىضر ة: رهان عشنا :علوس اً ذ4د أن اانا ناب

 ا ءاطع ىلموأجام هان ع رلا وعن ور «ءاو :| رتل نا دلع وا زر دمج ر 5 ١ وبا # ايدريخا وف

 ١١ اذاوثيس ءااذاو تحصلاذأل ىلق لاف هك رشو ناطيشلار ثو يسفر نس ”كايذوعا تناالاهلا نادك ا هكيلمو ا

 1 ن..دمح ىأ دحر وا“ «ن ءأي: 1 : لا ىسومن ميهأر ! ينال لام. مازانةنضعن مهر كال ا

ٍْ 

 سما اذا سا لونا

 و هم لا ليضف

000 

 احبس ل

 9 ديجلا ا و

- 
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 «ءاعدلاباك9 2 مهاك»  «سيختارمكرسلاو 0(4 )جوف
 حيحص ثي دحاذه ه هبستحيفلسملل فوت حلالا دلولاو ريكا هللاو هللاالا هلا ال و هل دخلا و هللا ناحبس

 « هاح رخي 0 و دانسالا

 | نع ليثارسا انث ليمم-!نب كلامنا وبا اسث ةعزخ ن ىرسلا اسثىناهن. لاصنب دمع رفمجوب ا ا دحو»
 ' نطصا لانا ملس ودل اوهيلع هللا ىلصهّلا لو سر لاقالاة|,نعهها ىضر ترب رهين اودع ىبا نع اصيب نعنانسيفبا
 | طحو هتسحن رشعهلهللا بتك هللا ناحبس دبملالاق اذاف ربكاهللاو هتلاالاهلاالو هتلدمحلاو هللا احبس نمءالكلا

 نمنيمل املابر هلل دملا دلالاقاذاو كلذ لثف هللاالا هل.اللاقاذاو كلاذ لثف ربكاهنلا لاقاذاو ةئيسنب رشعهنع

 « هاجرخم لو لم طرشىلع حيحص ثدحاذه# ةئيسزو:ال هنع طحو ةنسحنوالث هل ت تيك هسه لبق

 | ن نامعنعنان سيفا نعةماسن داما ىعاز 1 اهلاديعن بدمج انم ىت هلاودا أ أنا هيقفلا ق احسان ركبوبا# اندح#»

 عنصتاملاقأس رف سرغيوهو هبرم ملمس وفل اوهيلع ةقاواص هللالوسرزا هنعهللا يضر ةربر هينا نع ةدوسينأ

 , وهامتلق هن« كلريخ س رغىلع كاداالا ملسسو هل ”اوهيلع هَل لصهللالوسرلامفاسرغسرغالاق ة ر لها

 .دانسالا بح ثيدح اذهأ» ةرجش ةدحاو لكب كل سرشي ربكا هنلاو هللاالا هلاالو هتلدمحلاوهّللاناحبسلاق

 ْ هءاجرغملو
 ظ انن ليممسأن ىس وما ىرادلاديعسن ناملع اننىزتماا دين دمحا نسملاوبا ( هانربخا) راج نعمدهاش هلو

 لاق نملاق لسو هلاو هيلع هللا ىل_ص ىبنلا نع هنعهّللا ىضر راج نعريبزلا ىلا نع فاوصلا جاجا نع ةملسن امج

 ه ةنللا يف ةلخمهل تس رغ ميظملا هللاز احبس

 بزي 0 وباانن(الاق تانغ كاسم وبا(و) ليكم 50 فا ديمسو, | © 7

 م

ْ 

 8 ندانولت تاحلاملا تايعبلا نما 0 زان هلأو ل قازابمتا لوضو ل ا م

 دانس حصااذه# هللابالا ةوقالو لوح الوديمحتلاو مسيبستلاو ليلبتلاو ريبكتلا لاق ىهامو لق ةلاالاق هللالوسراب

 نييررصملا
 » حي «هبستحيف لسملل قوت : حلاصلادل ولاوريك اهلاوهنلا الاهلا الو هنيدنتساو

 مالكا نم ىنطصاهللانااعوف رم (هنعهللا ىضرةرب ره ىناوديمس يبا نع اص ىلا نعنانسو دانع « ليئارسا و ظ
 ةئدم نبرشعهنع طحوةنسح ن رشعهلهللا بتك قازاسمنملالئاذات ربك ١هللاوهنها الا هلا ال هةرلل وفلان احبس

 نوالثهل تدك هون ولالا رددجلادملالااذا وكاذ لثمن االاهلا ال لاقاذا و كلذ شف ربك ّلالةاذاو

 ه(م) ةئس نو.الث هنعطخحو ةئسح ْ

 هلآو هيطهللا لها ل وسر نأ هنعّنلا ىضر ةريرعيبأ نع ةدوسيا ن نامع نع نان-يلا نع ةملسن «دا+

 هنمكلريخوه سرغىلع كلداالالامف اسرغ سرغالاق ةريرهأب اب عنصت املاقفاس رس ري وهو هبرم ملسو
 «مبح «ةرجشةدحاو لكب كل سرني ربك اهلاو ههلاالا هلاالو هن دمملاو هللا زاحبس لاق وهام تلق

 تالاصلاتايقابلان ماو رثكتسااعوف رمهنعهللا يضر ديعس يبا نع مثيلا ىلا نع حمسلاينا نع ثراح لان «ورمو»

 لق (4)



 لسنه فوطصرت 6 يدك اسال د
 - ه قالاو دانسالايف كن البدأ ال

 أني نغطقلا رفعج ن دمجا (انريخاو)نافسانم ةضيقأا مالش و نسملا انن هيقملانااس ندمحاركبوا 4 اننا

 ةفذح نعةريغلا ىنأدبعنع قاحساينانع نايفس انب ىدهم نب نم زلادبع انن ىبا ىثدح لينحنيدمحان هللادع

 أرافتتسالانمتنأن انلاقرانلا ال ىلخدب نت يشخ هةدقشالوسرابتلق لها ىلع ناسالا بوذ تنكل اقل مر

 طرشرىلت حبحم ثيدحاذه»ب واولاقفةد ريالكلذت رك دف قادس والاقهة نيل ويلا يف هلا رفغتسالى نا

 هناولسو هلااو هيلع هللا ص بنلانعيفزملا زغالا نع ةدربى ا ثيدح 0 رخا اعا دكه هاجرخم ملو نيخيشلا
 دمتلانك نا|عنعهللا ىضر رم نا ن ءمقأن ثبدنح كلذكو# ةرم ةئام مويلا ىف هللا بالو و يبق ىلع ناس

 ه ملسو هلآ و هيلع هللا لصةنلال وسرل

 كل

 لك ةرم هل

 هللادبع نع علما نيسح نعيبأ ىث :ةدحث رأ ولادبع ني دمصلادبعانن ى 3 رلاةنالق وبان ُض ادلادجا نيم ركممانربخاه ٠ ظ

 ٌكرفنتساى امال لو ملس وهل اوهيلعشا لصهّلال وسرت مدس لاةهنعللا ى مر يرمشالا ىسومينا نع ةدد نأ

 حيحص ثيدح اده# ربدق ”ىشلك لع تناورخ نا تناومدقملا تناتررساامو تذالعاامو ترخاامو تمدقاملا

 ظ » هاج رخم مونيهيعلا )طر ثىلع

 صوحالا يبان عنانسينا نعليئارس اانقب اسنب مان ىسرتاا هلا ديبغندبحا انف ريصلادمتن ركب انا أبنا 9

 يملا وهالاهلاالىذلا ميظملاهلا رفغتسا لاق نم لس 570 راعشاى لد هللال وسر لاقلاق هنع ناو رد وعسم نأ نع

 م هأح رخو نيخبشلاط رش ىلع حبحص ثيدحاذه«فحزلا نم ارافزاكن وهب وذهل ترغغانالث هيلا بواومويقلا

 اضرب دبلولا اند ىطسا ولاد ان, ناهلساسن ْز 7 زعلادبعن ىلع اهنتلنالا ر وصنمن ب ن ورحخ# ايندح 0

 اهلشو هلآ وهيلع هللأ مس ماوس عار ولولا !ىتتانسحونالا الشوا ىتث دحر اجن 5 . رن نع رلادبع

 فرا زءملا يف نولغتا ام سمح 4242 وق ماسودل ًالوهيلع هلا هلا لوس تممسلاق ةفوكلادجسمف هتيملو

 .نا-الابرذ تنكلاةهنعهّللا ضر ةغ.ذح نعةريغملا ىلا ديبع نع قادسا ىنانع نايفسانُث ةصويقو « ىديمنا ف

 « (م خ)# ثيردحلا لها ىلع

 ١ 1 و هيلع هلأ لض هللال وسرت ممس لاق هنعهللا ضر ىسومينأ نع ران نا نع نيسح ان « ثراولادبع»

 أ لكىلعتنا ورخّؤلاتناو مدقلاتناتررساامو تنلعاامو ترخاام وتمدقال ك رفغتساىنامهللا لوقت ملسو

 خل ربدق يع

 عا . ولاَف
0-1 

 يلق 0-0 ظ رافنتسالا لذف) 0

 نادل

 ا « ()ىراخبلا عتيل ةرمن رارضوعأ ظ
 , اهتيتلوولسوهلآ وهيل دل لطم هللالوسرىعار ىو اىثدج خود .امالسوبأ ان راجن در نإ ©«3رابصوا

 روسعأ ١؟ هش "لاف ب ١ رثتلا بحاصو ركذ دو حيحصلايف لسمو لسمو مولا ندإلا يف ىراخبلا هل جارخا (تاف) )

 ش 0 ظملا 0 5 1 ا ا سرعألايا نع م 0 ليئارس :

 ْ هللأ كح كيما يقيم ضيع ع خلوق سودة اوةةيلودا لنم مادبا ةفوكلادجسيف



 ار و ءاع 1 م ماعلا 0 د

 © رافغتسالا ةليضف 9 « سف

  «اطنلاباكط/ 2 ههسإ»# -  «قضيتض مك ردتلا» 40ج |
 © هس ب |نعهعامس ىف فات هيافهس اس أ نع هللا دبعنب نم .زئاديعولاس زا 7

 ا وراتب قياس دبس دمج عيفزتلاضع وين دبوتمب .انث يناببضالا ليللتان , دمج هللادبعوبا 4 ينريخا»

 | | ههاىلص ىنلاناك لاقاننعمم ضم ر سابعن' /أنع ريبجن ديعس نع ةرامعن ' ىي نعت اسلانب ءاطع نع سنقى نان ١

 ا حمص ثيدح ادههريخم يل ةيناغلك ىلع فلخاوهيف.يلكرابو ىتتقززاسىنمتقوبالا لوب وعدي ملسو هلو !9هيلع

 «.هاجرت 1 و.دانسالا

 ظ ,ىمومن نامل -نادب ز نةماسايب نبخأ به دن للادبعاتت ناملسن ' عب لا اكايم وقس ن دمت نمابعلا ونام انيدحج

 ٠ ناكل سودلااو او هيلع هللا لصعتلا ل وسرنار كدب هتممسف لاق هنعّلا ىض 5 كلامن سن | ىلع لخددهنا لوحكم نعهندح

 | | «هاج خلو ملسم طرش ىلع حيحص .ثيدح اذهههب ىنفت' |اعىنقزرأو ىنفتنام ىنملع و ينتملعاع ينمغناميللا ادع

 ْ ,سن وين ليثأ ريس ال ىسومن هللا ديبع |. ةزرغ يبان مزاحن دما انيق ابيشلا يلعن دمت رفمج وبا« انث دحل

 أ أها را الف ملسي البق لسوملار اودبطبّلا لضنئبنلاب ناديا هيانعنيصحن نازي نع نشا رح نب بر نعروصنم نع

 .( | لاقف ملسا مملسلو فرصنا مث احلاقف ىرمادشرا ىلع ىل مزعاو ىشرش ىتقميللا لق لاقلوقاام لاق فرصنينا
 : .تررساامىل رفغامهألا يرمادشزا ىلع ىلمزعاو ىسفت رشىتق مبللا لق لاق تماسادقون الا لوقااق هللالوسرإب

 : * هأح جرخإو نيخيشلاط رشف حبب ثيدعاذهم تابحامو تملعامو تدمجامو تاظخاامو تنلعاامو

 .| (هلاق قاحساوباأثث ةبمشان لضفللا نرشب ان ددسمان» ىيحين دمحن ىيحبانبوتم,ن دم ةللادبعوا# انريخا »ف
 ْ يلا (ماسو هلا ١ هيلعّشاىلص ) هلال وسراي لاق هنأ هنع للا ضر ةغنذح نعثدح دناولا ابا.ةريغلاوانةريثملا ابا تعمس
 || يفداةليالاوا ةلبيللاومويلا يف للا رفغتس الينا رافشتسالا نمتن ان افلاقف ىلها ىلع كلذةماعز او نا نللابرذ لجر
 || ديمسن نايفس هظفحو كشلابنتااودانسالاب ةبمش ىنادقو كششالب ةرينلاوباديبعاذه ماما لاق» ةرمةئاممويلا

 ايل ول اانزيغلاد

 | |.ناك لاق|مونع هللا ىضر سنابعن | نع ريبجنب ديعس نعةرامصن ب ىيحن نع بي اسلا نءاطعنع سبق يبان « ورمم ف
 هه حرص « ريؤم ىلة ثاغ لك ىلع فلخا و هيف ىلكرابو ىتتق ز راع ىنمنق مىالال وق وعد لسوء 1 وهيلهّللا لص ىبنلا

 .| هللا صل وسرنا ركب هنعللا ىضر كلام نب سنا تمس ل وحكم نع ىس و «ن نامل .يث دحدبز نب « ةماسا 01
 ال 60 هل يتعلم . الع ىنقزرأو ينمفننامىنملعو يتتملعاع ىنمشأ ميلا وة ناك ملسوهل او او

 : سو هلآ ل وهبلع هللا ىلص يلا ىامنايعنع هللا يضرهينأ نع نيصحن نأ رمت نع 2ع ىعإرنع روصن :منع# لمارس : ١

 مسي وف ةرصنا6 الامم ىرمادش را ىلت ىلع نعا: و ىف نك زقم,الا لفلاق ل وقااملاق ف رص نادارا ايلف لسيذالبق

 [|.ىل رمفغا مولا أ, ىرما دشرا ىلع ىلمزعاو ىسفن رش ىنةمهللا لقلاق تملا دقو ن "الا لوقااةهللال وسرابلاقف ملسامل |
 : 0 (مخ)» تلبجامو تملعامو تدمجامو متاطخاامو:تنطالمو .تررساام

 [|.لاقءناهنعّما يضر ةفيذح نع ثدح ديلولاااةريغملاو ةريخلاابا تعمسق احساو ا ان: ةبعشانت لضفملا نب.« رشب 9
 ١ ,ةايالاو مويلاي هللا لقت ايفا راغتم الارنجب ْن افاق ىلها ىلع كلذةماع ناوناسإلل اب رذلج رىاهمال وسرأب

 »4 ةرمةثام

7 



 لعبا 07 سس قاعساانأ ىسوم نب ا وكلاب دلل اما 7 7 ا جا
 لاقهنعهّللا ىضردومسم نمل نعهربأ نع نمح رلاذبعن مساقلا ا قاحس نب نعرلادبعانت ىلخبلا'ليممسان رضنلااتن ||

 ننصحك

 عام ( 2 الم 20-05

1 
3 
1 

 هللا لصهللا ل 0 راق لاق هنعهّللا يض رةر هىنا نع هيب نع ىربقملا ديم ينأ نب ديعس نيدعس ىتدح كيدفىا :

 ىذلا تيدا ترمجبالىذلا يبا ىلع تلك ول قدماي لاقف(مالسلا هيلع) ل ثربجىل لثمالارما ىنب ركام ملس ههلاو هيلع ||
 ه(|) هاج رخل ودنساالا معيحص ثيدحاذه ها ريبكت »ربك و لذلا نم يلو هل نكي و كلمملا يف كب رشهل نكي لوا دلو دخت مل ْ

 يق راسا واكةلخ نمد اهتملعوا كانك يف هنلززبا واكتفي تسلل وهمسأ ل كذ كلأسا كءاضقيف: 1

 ا لقا رفد هزح ناكمهلدبا وهمه هلا بهذاالأ ىبش ب تباهذو يف هالو يبق عل رنا را رهلا لمتنا كدنع ب غلاماع ْ

 نم مل نا ماسمط: رشق للم تدساتهو نيبلص قاس نم ينبني ىلبلاق تايلكلاءذهملمتالا هللا لوسرابا |

 ؛؟؟صخاتلا نمثيدخلا اذه طقسو() ||

 (م)* نيملاملاب رفقا ْ

 دىوو كوعوملا ىلعابب ثفتنو تملا اهنقايرفمجن هتلادبعناكف لاقهيفدازو هلغن مكن دست نع «.نال#نا ف: |

 : 1 « سابعن | تيدح نم ارصتخع مار أ ا

 نان عهببأ نع نحر لادعن " مسالا اذ قاحسأ نب نم راميام بلا لئممتسا نا رتل نأ 5 # حاضو 0 ١

 ْ «ثيغتسا كتمحر مويقايىحايلاق + موا مديلزئاذا ملسو.هل "آو هنيلعهللا ل قال وس رنزاك لاو هنعتم | ئطرعنوبدس# ١

 *). ةدحضا 'اوسيلهدمب نمو نمح رلادبع و هنبأ نم مهسر+ل نمح رلادبع( تلف) سيح ْ

 دق ادماهتملعوا كانك يف هتلر ,اوا كتسفه تيمس كلوه مسا لكب كلأسا كو اضقيفلدع كركح يف 1
 ْ هلدياوده هللا هذاالا ىمهت باهذوىزح ءالجو يلق عيلز نارا لمجم لا كيو بيغلا ماعيفدب ترباتساولا ْ

 «ةتسلا بتكلا فهلةياورالوؤهننم:ىردب الةملسو باو تلا نعنم رلادبعلاسرا نم لسنا سم |

 5 - نعلم ا ةلم

 حيمص ثيدحاده» ثينتسا كتمحرموي هاب يح ايلاقمغوأ عملز اذا سوا أ و هيلع هللا لص تاو ناك

 « هاج رخو .داتسالا

 نبليممسا ني دمج اننةقاديبع نب دمت بابو ااننينارعشلادمتنب لضفلاانث نمحلا نيل مؤلا نيدمج « ان ربخا ف

 قوز رم نإ ل يضفاش ىطتس أولا نامل نل ديعسأنل ى رش ولا ناذاش ندمان هب ولابنبدمحا نب دم ركب وا هان ربخ

 لدع كا مكيف ضامكلدي يف ىتيصان كتمان اول يعينامبالا لاف ن زال ومطقامل م اصااملسوهل ١و هيلع

 | لاقهنع للا ىضردومسمن !:لاقلاقهينا نع نمر لادبعن, مساقلانعىنمملا ةنلسوبا ىثدح قوزرمنب « ليضف»

 ضام كده يف ىتيصان كت ما | ,اوكدبعولا يللا لاقفن ل رع ليت باباس اوما اوهيلعشالصّنل!لوسرإ

 طرش ىلع مبتسم نوملعتي نأ نوهمسس نل ىئبشا ىلا تاملكلا هذه ماعت اللا هللالوسران ا اول احرفه زح ناكيم

+ 

 1 - ف ِ

 رسم هت اع «دلةرو .أل1 ب ركلا مفد٠أءد 0

 قامنلا محلا +٠ مهتيحج - مدعملع ىبهذلا قالا , حصن, فيك ةيبأ لاا دناعةقت مساقلاا هئب هنبانةج ريف ذلاقو

 ا اريساكي 7 نشلوديا هيل .انلاراخص نمت لاقف بيا رمل قدرت *لوفا 00



 دس سينما 7

53-59-55 

 0 : »ب نييك نب دق نإ ندر |اديع هع ,زووعاتل ' | يع |

 «زطمول باتك # هع ةو.98١ مث صيخاتلا عم * كردتسلا » “4 00ج

 0 ثيدح اذه دوال 3 ريغ ةثلاثلا اهلاةنافاوسإ اون هلّئاددج ةيأثا املاةناذاه 12 يدار قنا لاَ ْ

 «ةيواساياارخملا يا الاداجرتعلودانسالا سيمحأ |

 لل يذارغس ف ماني لاقاير د ناكو 4ع هللل ىذر سوا نب ةاهخنم تدر امئابادادش تمم -لاقرا<نأ

0 

 كيدايع نيسدو كل ا .:ركش كلا اماودشرلاةعز_غورومالا قتبشتلا كلأ لئنامبالا تايكلا» 0.الؤهزكافاطنلا

 | كما معنا امر ن* كيذوعاو مامتامريخ نم كالأسا مل كا رفع ”دسأو 3 .هءسماولخ وأقد دنا سا واما 3 كلاساو:

 ا : » هأح رع و ما تمطر مش 3 ىلع م ثدح اذنه: «بوبتلا الغ ثنا

 تمكن .د# نعد زنيةءاساةنةداب .عْنن "جو راش ةءاسلىنا نب تراطاانور 3ك ىضافلانيلا ن هللا دبع# انريخا 3

 هيلع لصّما لوس ر ينمال م ,:عهللأ ىضراس طدط ينأن ٠ ىلع نعرف“ دا ءدادشن هللا ديعن 8 ضب رهلا

 «بنكن دم ن
 7ص

 َء ععراادعمن 1 دا ذروصتم .ديعس ادي زنءلعن د هك :رازكناناءامنإ دجأن دم نوع وأ د

 ْ هك وعول ا لعام كثف وتيملا اهب ةلعرف رعب نإ هللا د .ع نا كف لاق« نوملاملابرتادملا وم اظنلا' نش رعأا ببر هللا 7 ادا ا

0 

 لو“

 يا نع (تاقرجعب ومي ب هبو خا هلار 4غ هلع اال اف مجاوث هلددجةين اعلام !ةناقءاه رك ىدابق و الا هلل ىلحلا

 اناوالل تملس اذنم ةملكي تملكن ام هلا رفختسالاقما مثيمن ةرهسلاهذه اوندا داد ثلا نوحبصت موؤلل لفل
 ساذا' تر أراذل دادشإو لاق: ن نكلذ' لسو هلآ: !وهياعدتفأ كضهنلالوسر لاق كلذكس زل هده ىلع قاما اوارمزأ

 ركش كلأساو ديشرلإ ةع ءزعور ومالا ف تيتا قتلا ىو الإ تايكلا ءال 5 ويه رع كافةضدلاو بهذا نوزتكيا |

 لينام ريخ نم كأس و طنا لكك و امقتسماةلخ واصل اناشلاو اجلس ايلقكلأ ساو كا/دارع نسح ويشتمل“

 « هنع يعاملا سنوي نير هاور (م) بويغلامالاع تن ثلذا لامر نب ماما

 : ةمركع اني يعامل جس املا نب سنوبنرماتزا زقلانانسن بدم نسملاو | انن بوق ندمت سايملا ويا اتم دح 2 :

 . اهمطخاوارمزا اناوالا: تمم اذنم ةملكب تملكل سهل رفختا لاق اهم ترفا ةرهسا !اهذهاودادادشلاةفنإ ودعصت+ا |,

 !' بهذا نوزاكي سا | .ًاراذ د ادادشالاق ع نكلو ملول: |: و. هيلع 0 لاق كادك سيل هده ىتملكأ لبق 9

1 
1 

 0 كلك 0 ُظ 0 هلل اك امل وهللأ ن « ةعدم ل 0 ركلا 00 نا ب 0 ليان سوهو

 ا هللا لوري الق ةمرنعهللا ىذض يلعن ع رفعجن هللاد ع ءدا ادش ن هللادبع نع سمك ن دم ن عن المت نب دم نع

 ١ ىلاملنو هباح 3 ركذأ مب .الاشاال.هلاال ا ركوا ةدشىف ل ل تايلكلا .ءال ؤهماسوتلا انهن عسا ظ

 رفس ىف مانو لأغان د فراكو هنءاللا ىذر س وأن دادش نع تدحر اانا دأد-.ث تمدس راها و. ةسركاعن 9

0 

١ 

 يا

 خ-

 هللا !ىكو سر ىنملعمرذع هللا ىصر لغ 6 رغم نا هللادبءنعدلدشو هللا دنع نع بسمآلان هنت نع ديزز © همابسا 5

 « مظماا ش 2 يرافق ناس ل ميركل م الانبااللادلا كاد لوقانا نا اساارب فكر ١ هل و ءاع هلل ليحأ أ

 0 جت يس سوو ممم ممم. هيوم م مح سم .

 د عسي

 و حس و

 ةعخا من دس 1اس

 >ذ1010001101010|إأإاإ10إاإا1]1#10*#+#7#7#4+#أ_/وأ + 7
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 مب ءاعدلا باك ف «ه.79 4 سلا كردتسلا ١ *«(0ج
 عوج

 0 دعأي مال وتدعابال تاتمالوتا صا اهنامالو تعءنمال ىطءمالو تيده نأ لضمالوتالضا نل ىدامالدا

 فوم :امو:نمالاوةمارةلام وب ميمنلا كسا يف مالا كقزرو كلضفو كنتمحرو كاك رب نمانياع طسلا مرالا تبر قال :

 قوسملاو رفكلا انيلا هركوانبولق يف هنبزو ناسءالا انيلا ببح ميالا انتمنمامرش و انتيطعا امرش نم كلي ذئاعمبالا

 للا اقمرالا نينوتكمالواباز + ريغ نيمل اصلابانتهلاون ممل سمانرحا و نيملسم انفو ميالا ندغارلان ني اح ةناوشلاو

 ص ثدحاده# قملادلا كلادعو كل لتزحر مييلع لعجاو كليبس نع نودصيو كامو نودكي ل ذا ةرفكلا

 # هأج رم لو نيخيشلا طرشلع

 شمالا نع نايس اني ةصربق انن(؟)ى ريملا علان نيسلا اننةفوكلاب() ىنامز نة راادبع ن ىلع « انريخا »

 اذه «قيرغلا ءاعد ءاعدنمالاهيفو عال نامز يع ينايلاق هعفر هنعهللا ىضر ةغذح نعرا#<ىن انءريمتن ةرامت نع

 © هاجر مو نيخيشلاطرش ع د تدع

 دب رن هللادبعنمح رلاديع وا ان يخلبلا لضفلان دمصلا دسعاننو ريف ريصلان ادمن دمج ن ركب © اند 4

 نا هين نع هنعهللا ىضر سنان ذاعمن لهسنع نوميمن نمر لادبع .موحرمو | ىن بوبايبان ديعسانم ىرمملا

 هل رفغت :ةوقال وىنم لو> ريغ نمهينقز زرواذه ىنممطاىذلا ا دمحلا لاّفامامط لك ان ملاق مل- والا. و هيلع هللا للص ىبب كا

 نم اذه# هسذ نم ممدغامهلرفغةوقالو ىنملوحريغن ماده : اسك ىذلا لدم الاف ايون نسل نك<و هبنذ مد اما

 ٠ ىر اخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح

 ىبان دمحانن سيقن نمر لادبع ةبواعموا ان يبا اننىزارلادخمن ,طاصأبناهي فلا قاحسان ركبوا 4 اريخا ف

 ةمعأ نم دسعىلع هللاممنا امرسوهلاو اوهيلع لالصّناثوسرلاقلاق هنع هللا ىضر راج ورد ان دمت نعدي#

 ١ روهشمناذاش ا خيش بناكلا يفوكلاىنام نديز ن ىسيعن نمحرلادبع ن لع هيتشملا ىف ىنام 02(

 هنعىفعنددلا ىملابلا نيدلا فير شدت ىضاَدلا٠؟ ىنوكلاىر يملا مكمملا نب نيسملاةدحوملا ممن وةلمبع ى ربخلا(+)

 تمنمال ىطعمالو تيدهنل لضمالو تالضا نأ ىداهالو تضيقال طسابال وتطل منامال م.الاهلك درا

 كقزرو كتمحرو كاضفو كلناكرب نمانيلع طسب مبالا تبرقام دعابمالو تدعابام برتمالو تيطعال عنامالو
 انيلاب بح مهالا|_:تمنم أم رشو انتيطعأ امرشنم كيدتاعمبالاف وألا مو «نمالاو ةمايقلاء وي ميعنلا كلأس ساىناميالا

 أانيحاو نيملسم انفو " ميألا ندشارلا نىرم انلمجاو نايصعلاو ق وسفلاو رفكلاانيلاه ركو اذ :,ولق يفهنزو ناعالا

 كليبس نع نودصيو كلسر نويذكي نيذلاةرفكلا لتاقمبالانينوتفم الو ايازخ ريغ نيملاصلابانةملاو نيملسم

 ةفالظن مم ثيدحلاوةةوهوديسل اج رخمإل(تاف)ماسمو ىراخبلاط رش لع# قملاهلا كباذعو كزجرميدلع لمجاو ||

 « ةرسمىلا نبا دالخنع هاور اءوضوم نوكبالذا ف اخاركتمهدانسا ظ
 هلا اوهيلعمشلا لص ىنلاناهيب 6 نءذاعمن لبس نع نوديم نب نمحر لادبع موحرموإ ا ىنادح بوباى دان «ديعسإلا ظ

 | نم مدقتام هلرفغةوقالو ىنملوحريغنم هينقزر و | ذه ىنمعطا ىذلا هلل دمحلا لاف اماءط لكا نم لاق لسو

 و( خ)# هذ نع مدقتامهلر هعةوقالو ىنم] وح ريغ نما دهىاس ؟ هللدججلا لاةفابوو سبل ن موهيلذا
 ا

 ْ لاقت سن ذ نمدبعل هلا زاام اعوف ةرمراج نعردكتملا ن نا نءديج ينانبد# ا يزاراا سيقن « نمر لادبع 1

 0-0 اكاد 7
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 اف رمنيعإ ا مالسلا هيلع س
 تا

 هب مو

0 

. 

 ردغدقو ٍ 2

00 

 و 7 كك ا اجد

 «.انيلاباتك9_ «ه.د9 مسخ كرتلا» 400 ج9
 هاء هللا ىلص هلل را هنع 2 ادم بيسللا ن هيعس نع دز نإ دم نع ىلا يقدح ْ

 سن و اهياعد تلا ةوعدلاىأ طعأ هب لثساذأو ب باما هوك داذا ىذلا مظعالا هللام هللا اىلع عدا لهلوق اسود او أ

 0-0 قالوسابلدلاقمنيزاعاو متم : 4 نأ كباس تا الا 0 .ثاللا ماي اذان ثيح

 هضرم تف ةرمنيعرأ هض رمى اج اعد لسماع ملسول لو هيلعهللا ىصهللال وسر لاقو نينم يق كيذكو

 نءالملاز , هللا دعى دح م اسمن ديلولا 2 ريض نرام يت دنا ناز ريو فرانس درا «انريخا» .

 تالق ىف عاام مانا لاقل وهل او هيلعللا ىلص بن :|| نع هنع هللا ىضر ةمئامأ ىنا نع نع رلادبع ن مساقلانربذ

 وهالا هلالهبا ىسركلا ةنآ رعبا روس تدوم ا لاف هل هط ودار عل اوت رغبلا ةروس ف و نارقلا نمروس

 ١ ©« مويقلا يحاله وجولات ننعو ادله ' ةروسيفو# مويتلا ياو هالاهلاالللا 1 نارم لآ أةروس ّيفو* مويقلا يلا

 انو رحاب طاطسملاب راطملا يديم نب دمشا.ُد ق احسان دمت ركب والث ىبيحب ندم نميها را قاحسا وا« انيدج د

 ْ .ثدح ةمع هللاىضر ةمامالبأ تممس ل وق نمج ر ثادبعابأ م ساقلا تممسلاقءالعلا نب هللاديعوه وردد أ 3 ةماسينا

 20 ةثالث نارعلا نمروس يئلمظعالا هللا, -اذالسوهلا, اوهيلعللا لص يب: 1

 : 7 اوهيلع للاى راص هللا وسرت نوكر 5-5 كاسل وكلت ا ىلا 0 ةعافر نبدي هع

 0 ديلا رخال يسيع هالاّمف هلوق نم م صرخلتلايف ةووكدملا اس 58

| 
 مالا هنلا مسا ىلع لدا لهلوةيماسودلار اوهيلع هللا ىلص بلا عمس هنا هنع هللا ىضر دعس نع « بيسلا نأ ن نعو#

 كاذكو مانع انيجنف ىل> ورع هلوق م ”الا لاف ةصاخ سن ويل تناك لهشالو راب لجر لاف سلوي ءاعد '

 ا هاوروهلا روفغم ًارأر , ناودرهش رجا ىل طعاكلَد هصر< ه«يفتاذ ةرمنيعنراهضرم يف ام .اعدملسماعافنينم وأ يحنت

 نإ بيسان نعد زن دمت نعهم .!نع ىكسكسلار بن دمحأ |

 ١ ةرقبلا ف مظعالا امس اوت نمر لادبعأبأ م مساقلا تعمر بز نبءالملا ن هللادبعا ى يتلا ةملس نان « ورع و

 ١ نمجررلادبعابأ مس املا تعم سلوي س :أنب لنالغ كس ءاهمس رب لاا عبس هسااناو ىسومن (ا)ىسيعهللاقف < هط :وذار لاو

 ١ * م ودذن عثمدحلا ثالثروس ىف مظعالا هللام انش انالسو هل اوهبلع هللا لص ىبيلا نع ثدح ةماما|با تسب رم ْ

 ْ .ثيدحف رعاونقاو ظفحاديلولا ناف لسمن.ديلولا ثيدح للمال !دهةءاس أن ورم ثيدح هوم ركذم

 ظ «نمج راادبعيلا مس الابار 1 نيخيشلاز ا ىلع هدلب |

 ١ كلا مان دحاو ااديعان ىبحنندالخات ةرسمىأن 1 3 بوب ان نسحلا ن نيسالا هللاديعونأ 7 ايريخا 1

ٌ 
 ا 1 كي اديعلا مويزاكامل لاقه| نعيقرزل ف رنبةعاذرنز ديبعنعنءأن دصحاأو ادع 93 ىبحن 4 دالخ 2

 صرب

 يس عع

 تي

 ٍ كل مبللا لاةذافوفد ةنلخاوراصت ىنرمط ىلا قحاووتسا ماسو هل اوهسبلع ناس َنالوسرلاف نوكرشلا

 ىايعتلان 58 145 ملعأ هللأو كر دتسملا نم هوحنب ثيدماهلوق لانه نمةرابم تب تطتس()|

 دجلا
 ١ سم بسلا هك
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 ءيو تيبس فوم حش

 طع سيف ملسماممعدس حهنا»نيملاذقلان م متنك ين بكت انس تينا الاهلاال تغيرنا نطب يف قؤشو اعدذان ونلاىذةوعدا |
 *عيحص» أم هلاللا باد: دال 1 :

3 

 .ههلّشا ب اجتتا الاطن# ىشيفلسمل زجر ام. وعدم.ال“» نيم ظلا نم تانك ى داكناحب.س تقاالا هلاال' توا نط: يف[

 ٠ يكاطدلا بانك الب ىو #« صيخلتلاع هكردتسا 9. مدلل تيس 17

 بويا نودسا عرقا دز لاذ : 0 نايقسز تاون ها ىوسقارقجد نع

 فاننا ,ارتلاو موو ثالث يف هظعال هلا سانا اق- 0 .هل: و هياعّشلا ل يبن !نعهعاما يبا نع ديور باطلا

 ١ يمال كا مسمن ديلولا 9 اننا 5 0 ا ل رف ئ

 هن 4 يملاهنأ 1 سعف هتان هط كك لاو ؛ةرمم !اةؤوس

 | ن سن وا يايرفلا فدو ندع 0 نى زللذوميمنب ىلع (؟رامالئا تباوهعنإ ند نما لاو ! 2! اند 25 :

 ا هيطشا لص تالوسر .لاقكاق «:- هللا: ىطر صاقو ىبأن دعاس. هدو نع هيأ ع نءدعسن دم ْن ميهأر 0 قادسا ا

 ىروثلاز ايف -نع ءينأبر هلا نءيوردقو هاج رخو دانمسالا مسرد ثزدح اك « أم :هلقلا بادتسا الا ظقعرق

 0 رهو كانك قيس داي ١ نبذ 04 عا[

 هيأ نيدنلل ندا تم 00 7 دايس نب نو م نع نايفسال ناي" هلا فضول ::هذلا /

 وما ذا نونلا ئذ ةوعد م. .سوهل 1و هياعّتلا نا ضال وسر لاقل ةهنء ها ىضر ص ةةوينأن ب دءسهدج نعأ

 3 2 اا تناالا.هلاذل .نونلا ىذ ءاعدلاهف:لسدب هل نيهف هنع جرف هباعدا_ِدلا ابالب نم ءالبنوأ |

 «*٠نيملاظلا نم
 ىكدكتلازك ن ورع دا ا ىالقدسملا ةيتقث نسل ئ دم انن ظفاحلا ذحاًولادبعن ريزنااثدحف

 ا ١م 45) ةنسيفوتلا(؟) ١؟:يوسفاا ظفاحلا نارفدن بوقعي هنم سراف دالب نم اسف هيثثلا ف لاق( ) |

 هللا مسا ناالاقمدعهللا ىضر سا,ءن اءادردلااياناةيقزينان ماشهن عناب وأ نب نسا نعبو.اىنانب 4 هيجس»'
 «بربرربت الا

| 

 ا
| 

/ 
| 
 ا

 1 ,ندمحن ميهاراىإ دحى يشمل! رحاب ن دما لد ن دب عيل دح أمل :كاننانا اًدراكصلا تلاد. ,ءوبا ف انريخافف.

 6 نور 2ع ان ةئشب كريخ الا لاةقرلسو ل19 هيلعهلا لص يبن دنع ان واجانك اة دج نع هيأ نعدمس ١

 ,يمظعالا لاس 0 5 لسو#ل ”اوهيطقالض ىينلاٌنع ةةذع هلأ ىحر ةمآمأينأ نع نع م اهلا ءالتلانإ «تادبع ْ

 0 «مويقلا لسا هنا ايلاف مساقلااق# هظتون از لاية ةرمدلا حا اهلا «دوس ثالثا |

 اعوفزم هد .نع.هينأ نع هنع هللأي يلوا 0 ندم“ نيميهاز رانع قادس ينأنب #4: سل وو 2

 , هدراعمللل لط ئينأأ*عمدج نعت دن ع هنعدنلأىِت تراطمشت نبد#ن ميهازبا ى دن. ىبثردلا “رج رجلان“ بح ا

 «نونلايذ ءاءدهتعج رفشاعد ءالبوأ تر 0 ”لجركز ف ا 06 عتيخا النور هلأ و 1
 وسي كلانا كالا

 .سحأ

1 2 

0 
 -امزم للسما 7 عدل هله نيم ظلا نم تنكْيباكلي يد تما الامل الت وألا نطبق: م واعدذ!نونلايذت وعد ل ب و هلآ 7

 0 الا هسأ

 داش

 4 هأ هللا تا: ان وتلا ىذ -

 هلأ

 مزن

 رعدل اءدنمإ)

2 



 م

 هللا لص هنلأل وسو ناهنعهللا ىضر كلامن سنان ءديمعن ميهار | نع يربفلا هللادبعن ضاب 2 ينربخا بهو ظ

 نسما 5 ايدلا نان ركبوا اًمرامصلا هللا دع ندمح تادب ,ءوأ 4 انربخا 3 0 ُّط رش يح (دهاشالو)

 عمم لسوةل 1 يدل لو نلاناةناع نع ةدير نبا نعّقا> سا ينأ نع كب رشأب ا صاعن وسال اننحاب صلان ا , ٠

 * ىطعا هب لثس اذا و باجا هءىعداذا يذلاربك الاو

 تاومسلا ميد تناالاهلاالدللا كاناب كل ًاساينا مالا هئاعد يفلاتق اعدودبشندجسو مكرابف لصيصاةلجرو
 | يعداذا ىذلا مظعالاهمساب هللااعددقل يلسودلاو هياعاللا لص يبنلا لاق مويفاي يحاي ماركالاو لالجلااذاب ضرالاو.

 :(م١ معاد لئساذاو باجاهن ١

 هنعهللاىضر سنا نعديبعن ميهأ راع ى رهفلاهللادبعن ضايعين ربخأ ب ه ونرااثعيب رلاان مدصالا# انثدح 5 ْ

 تاومسلا يدم ن نانملا تناالا هلاالدجلا كل ناب كلأ أساىت امانا وقيال جر عمس لسد هلاو هياعّشالصلالوسونأ

 لسوف 1 هيلع هللا ىلص يتلا لامفدحااويكدل ٠ نكي ودلو مودل ل ىذلادمصلادحالا تزناالا هلاال 1 ٠

 *(مخ)«باجا يداذأوى طعأدب لئساذا ىذلا م ظءالاهمساب هلفأ كم امن ٌْ

 16و 0 ههدإ# < م«صختامكرشلا» «0)ج»
 تالا ميد ثيم هلاال ملا كلنا, كلأ الاساينامهللا هناعد ينل اةفاعد ودق دحام مك رايف ىلصب عاقل جرو

هل وهيلعةللا يلد ىبنلالاقفع ويفاب ىحاي ما رك الاو لالجلا اذان ضرالاو
 ٍ 3 ١ سو ساياعددمل لس و

 هاج رو لم طارش 0 هاو طعأهن لئساذاو باجا

ناءلسن عيب رلاانن بوعي نب دمت ساب ءلاوا«هاندحإل كلامنب سن|نعرخ ١ ١ هحو نم ء(ىوردقو)
 6 نهللادبءانن 

 َّضرالاوتا ومسلا يدم قاتلا تنا تنااللا هللال دمملا كلا ناب كلأساىنامبالالوت ودنالج جز مست - ودل اوهيلع

 هسابةللاوع ديذاكدتل لسو هل و هيطشلاىلص ىنلا لاف رانلا نم كبد وغاوةنملا كلأسا اماركالاولالجلاوذ

 * ىطعأ ه لئس اذأو باجا هن يعداذا ىذلا

 !(اثدحو)ل وذم كلاماث قباسن دما رسرتلا ةللاذيبع نب .دمجا ان ىضاقلا فخ ن . لماك نيدججا هانت ةدحو
 نكلامات دا عيلو 34 نيم الار ندب انت ناماسن هللا ديعن د“ اكيزاا 0

 كلان كل اًاساىنا مرالالوق والجر ممس م _اوهلآو هيلع هللا لف لانا للا ةدهربن هللادبعخ نعلوغم

 دل لسوهل ّق هيلع هللا لص ىبب الات دحا اونك هلوكب ,اودلو ,مودلا ىذلادمصلادحالا تن :ا الادلاال هللا تنا

 «هاح 0 هث ىلع ص م ثردح اذه «باجاهن يعد اذاو ىطعا هن لم اذاىذلا م ا

 مظع ءالا همدسأب هل ناو ١ وفك هل: نكي دل وبلودل . ليس دحا كناب كل سا يا موألا لوقي الجرا

 «انريخاو

 داكدمل ملسوهل اوهسيلع هللا لص ىبنلا لاق راشلاّنم كلب ذوعاو ةنجلا كلأسا ماركالاو لالجلاوذ ضرالاو
 رواجا هب يعداذأىذلاه.ساب هللا وعدم

 كا اسايفامرللا لوب الجر عم لولا و اع هللا ىلص بالا نا هيأ نع ة هذي رن ٌتادم' ع لوغمن 7 كلام ٠

(111111111111 

 فضلا 11110000 1 ز ]ز] ]| | | | | | | | | 0 2

 .(6) ءوعاغؤف رمد نم الر نأ نع قاس فانع 01 ا

 «ديسو» 1( 8

 دان
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 دل

 «(0"ذ 1 هارسلاف ادب ن1 د م

 « ءاعدلا باتك 9 #2 هع © صيخلتلا عم كردتسلا# ؟()جو»

 نيس وما «رعنب هسيبحن يبيح اند بلاط ىنا نب ميهارإ ان هيفا دسم ن نا-ح ديلولاونا « انلدحا»

 0 وأن ءدللا ىض 5 ,عنب رايتس وت 2: شأ رخن ةحلط تعمسلاقىندملا ىراصن الا ريثاك نب ميهار ولأ |

 انساالا مي ثردح اذه م(ا) لدجحا ءاعدلا لضفا وههاالاهلاال ركذلا لضفالوَتي مولا ا وهيلعّساىلصهللال وسر |

 ١ ةهاح رخو ا ».

 انثىمرسلا ركبيباندئلادبعانل ىشرفلا ةيوامم ن نيزءلادبع اندادقب لدملا قاحسان هتادج« دخت وبا هانندح يف
 هلنالوسرلاقل متاعنعشلا ىضرو رن ,تلادبع ممسهناهريخا هنا ن لودويمن د رح نع جلبي نع ةريخص ان ماح

 ةوقالولو>الو ل هللا لاحم هلم و ربثا هللاو مهلا الا هلاال لوقت لجر, ض رالا لعام ملسوهل ًاوهيلعةللا لص

 «هفقواف مياس ىلا نب ىبح حاب يلا نعةبمشفا ور# رحبلا دز نم رثكا تناك نا وهنوذهنعت رفكالاهللابالا |

 دمجا م اءربخاو ط ةبمشانب ساياينانب مدا امث نيسملان ميهارا ان: ىضاقلانيسحلا ن نم رلادبع « ين ريخا |

 وركن هللاديع نع وميمنء و رم ن ءجاب بأن ء ةبعش اذ رفعج ندم انن ىلا ىتادح لبنح ن.دمحا ن هللادبعانن بنما '

 تت نفك لابالاةو مالو لوحاالو اريثك هللا اجيسو هلل دجلاو ربك تازشلالا هلنال لاق نم لاق هنأاهإ :ءاللا ىضر |

 دل ويم هلثم نم ةداب زلانافسم ظ رع يح 3 ةريخص يبان أح ثيدح# رحبلادبز زنم ربك تال لإ وهاناطخ ٠

 ىسومىسيعىلا نعديعسن « ىيحاتتدد سمان ى . ن د# ن ىيحاند ظفاملاب وقعنا دش هللادبع وا «اربخا »

 هنالو كربلا ل وةاعنعشا ىضر ريشنن ناممنلا تءمسلاقهي .|نع ةبتعن.هللا دبعزب نوعىتأدح رمل ىسيعنا ا

 يوك نمل شرملا لوح نئطمتل نينا ل1 تاودسعتلا وحيبستلا نورك ذنامهّللا الج نما ماسو هل هيلع هللا ىلص ا

 دف ]مطرش لع ثيدحاده# 5 هرآ دبر نم هللادتءو هل نوكينا 000089

 فاخانن صولا م هأ ران دما لعوا ىثدحاين :دلاى نان ركدوا 0 ندع ا ا ش

 ةماح يف سود | . وهيلعتلا لص ينلاع 5 1ك لاق هنعللأ ىكر كلام نسا نع سنا ضان صح نع ةفلخنا

 ١ د سلالوا ىف ف الت 35 عملبق 5 تيدحلا 3 |

 * 0 وّياالاهلال 00 و 1 011 3

 هللا لوسدلاة مه ءهللأ ىضرو رمت ن ,ةللدبع ممسهي|هريخأ نوميم نبو رمت نع جب ىلا نع: .ةريغصي ان م ماحإت

 ةوقالو لوحالوّشدجْلاو هللا نادي سو. ربك اهنناو لاالاهلا للود لجرضرالا ىلعامم |-وهلآ 1 و هسيلعسااىلص

 ه«تلويقمهدانزو هم 5 اح ودْفَق ةواف جاب ىأن :,عةيعشه او رهرجبلا دبز نمرثك تناك نأو هن ىو ذهنع ترئكالاشابالا |

 | هلال وسرلاة لودي ا ءدللا يضر ريشي ن نامنلا عمبس هيب هنأ .نع هللادبع ن نوع ىتدح ىلا ع عن © يسومإل

 *(م)# ثبدحلا شرع )لوح .نفطمتيل نوم نوم .!ليلملاوديمحتلاو حيبمتلانوركذمام هللا لالج نما ماسو هيلعتلا لص

 ةدلح يف ]سو هلا وهيلع هللا لص ىبذنلا عماتك لاقهنءهللاىضر سنا نع سنا خان اص فد نعةفياخن © .فاخ هج

 / عاد نات 5 وهللاالاهلا ال ركذلا 24
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 «ءاسلتاك» ١  «ه>» < «سينتاعةرسلاوا 400 جو
 .دي حلح جرو مد لتباط 0

 | ادام نب نمحرلادبعا:ل ىميتلاى ثرملا دمج ن .هللادببع اذ (اولاق) ىدبملا ميها راند( و) ىره 2 0

 هللا ىلص هللا لوس رتلاسلاقهنعهللا ىف رشادع() ن ةحلط ن :عفبأ» نعمل نإ ىتحين ةحلطانن ناتا-ن ضف ١

 .* هأح رم وداتسالا 3 ثردحأ ذه «ء 07 هللا هنزل .ةئهلاقهنلا ناح يس ريس نع ملشوأملا ”اوهيلع ظ

 ةيمشات(الاق)رماع نديمس (و) برج نب بهوان ق وزرم نميهاربااث بوتمن نب دخم سابعا وب ماندحإ) ظ
 تسل قادسا نارع ةيعشاتل رفعج ند اثينا ىنثدح لبنحن ٠ دان هللا دنعان زفمجن دجاعططن ريخاو>

 تازايلفىلرثغ !ءالاكدمحم و مهللا كب احبس لودي نارثكي ملس وهلاوهيلعشا للص ي :لاناك اقدم نعد ةديبغابا

 هللادبعن ةديبع وباذناك نا سيح دانسا اذه_ساه ولاتناكناىل رفغاموللا مبلل كب احم 0 لا وهللا رصن ءاجاذا

 ثيدحادهو ملستساو ىدبعماساهللالاةهتلابالاةوقالو لوح'الوربك ا.هللاو هللادلا الو هللدجاو هللا نادء,س لاق عم

 ان هأحر عمد و دانسالا سيدك

 *« هأحر ري[ وسم طر شلع بص ثيدحاذه# ءارضلاو ءارسلايف لاذودمشنيذلا 35

 111 باو 3 .نيردلا في رشد ىضاَقلا + نيثالثو تنس لججا مي هه ديكتماأ ةمالثلا !يفركذ(؛ (

 ه(خ)ةنملا يف ةلخمدل ترش ءمرظ لادللاّن احم 0

 «ثردحلا ركنم 1 ]يه لاسر فدل يهار نملس ورا ءلاهلاَق ثيدحلا ركنم ةحلط ناف |

 هي «تباو 71

 تلا يل_ص ىبنلا عمسن|هنعاللا ىط زةرره ين نعةحاط نب ىسو» نع بهوم هللادبعز نامعن 8 ميهارا 0 ظ

 » 0 ديل 000

 أ ندخت(و) بلا بوبا ند(و) ىيزتسنلا ليمان فازؤ ز زدلادبعنب يأ قاسسا, نركب وبا دان زيخا 9

 ١ ”هللادبعن نامعن ميهار ,!انذ ماسمن ديل وأ ان درامنماشهاثدحا اال دلل اسر ,ا4اثدح»

 ٌْ لوك ودب لسو هلاو هيلعهللا ىلص يبنا عمس هنا هنعدللا ىضرقرب سهينأن درع هللا ديبعن ةحلط ن يسوم نع بوم ننا

 ١ ىدنؤمسلاهللأ كيم نب م « نمر لادبعأت حوواتار ةانب ىروذلا دن سايعلا ندد اكغبل ى حفلا صام هلا 5-7

 : .نميلوام كرا او هيلعهللا لصهتنال وسر لاق لاق|ينعهللا ذر سابعن | نع ريبج نب ديعس نع تا ةينان 2 مدح

هثلا ىض رةداط, نعي م نعةحاط نب ىبتن ةداطا ناملسنب صفح ا دامح نب نة رلا دب ءانذ ل 2
 ١ هنء

 : ْ حصبإللا (تلف)حيعص «ءوس لك ن نمهتلاهيزيتلاق تاتش سا ع مسوغ اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسرت اسلي

 ٠ لوب نارثكل ماسو هلا وهلعهللا لص ى لان اك لاق .ةسأع نءثدح ةديبعابأ ت تقففس قاحسينأ نع دعا ظ

 ْ تناكناىل رغما ميلا مهللا كناحيسلاق معتفلا و.هللار صن هالة تلزايف ىل رفا مهللا ل مهلا كنان. كك
ّ 
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 : ىدبع ملمنا هللا لاق هاب الا وقالو لول 0 امنا وهاالاهلاالوّسدجلا و هللا ناحيبس لاق ن ل وهي لدم وهلا أ وهبلع

 ند 0
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 هلآ وهيلع هللا ىل 1م هازلوس ردنملابا لاق هقدصت . رشات تالجلا ةدابغو سوا ْن , داذشيبا ى ةدجلاو دادث نا ْ

 هللاالاهلا الاولومف «.دب : لأ اويفرالاتق بابلا قاب رمال لوس رام الانات(تاتكلا لها ىنب) بير فك لهذا سو

 ' برقي شايعن ليهمسا لاح ماا لاق « يل رفغدق هللااف او رشبا لاق داميما فاخت ال كا ةنجلا اهيلع ىنتدعوو |

 هدمجمو بر ناحب سةتكي الل هللا هأ افطصااملاةهّدلا ىلا تح !مالكلا ياىناوىماب ) ملسوملا اوهيلعشالص) تلة ْ

 ٠ هاجر اوم 0 رمل مح ُث دجاده#«هدمحو يبرزأ حبس 3#

 انمقرفشتلالا هلال اولوقف بدا اوضرالاتفنأبلا قاف رمافالانلق( بات كلا ل ها ىب 3 بر غكق لهلاقذا لا ىبن ْ

 دح: نك هاجت م تاناتسا هاتان 262

 ١ اس نئترم و ةملكلا هذ ينتثمل كل امرللا هللدمحلا لاق تهدي مل سودل اوهيلعّشسا لصتّنلا لور عضو م ةعاساندبا !

 ين ءاعداا بانك » مهد م« صيخلتلا مم ك ردتسلا » 22#

 .. نءعدو اذن. دشار نع شايعن ل ايميل انآ ىدكن ىبحان ةبيتقن لمسنا قاتسان ركبوب أ «انُث دح

 ام ىترماو ةملكلاهذبب ىنتشعب كلذ !,يالا دما لقص دي ل ودل اوهيلعتلا لص تلال وسر مهضوم ةعاساتيدبإأ اعف رق

 «هلاثماىف يطرش لعاناؤظفملا ءوسىلا بسدقو ماشلال ها ةمئادحا هناف اذه لبق ثيدحلا نم

 نعهيبأ نعف ذرص من ةحاط ن دمشانب ةيططعن ١ نسما انن نام ن لعن نسما انت بوك وفعلا نئدمح سابعلا وامان دخل

 هدوم االاهلاؤل ىلا نملة لول او هيلعّللا ىلص يتلا نع هنعهللا ىضر بان ءاربلا نءةج وع نب نمح محرلادع

 طرش ىلع مع ثدر دحا ده# ةمسن -قاتمكوفتارم رشع ريدق * يش لكن عوهو دجلاهلو كلما هل هلك هرشالا

 *« هأحر# 24و نيخيشلا

 ديمس ات ةيلعن ليعمسا ا: ىجملاباهولادبعن هللادبع 3 ىيبندمن  ىيحات قاهن لاس ندمت «ىتدح»

 تاقلاقةئعهللا يضررذىفأ ع نع تماصلان هلل دبع: نءةزنع نم ينل از ا هللا دبع يف أ نعورب رحلا سابان !

 فاوصلا جادملا نءةملسن دام ان لاهنملان جاحح اير زملادبعن لع انت ىدلملا رصن ندم“ ن رفمج «اًندح#

 عمم هللان احبس لاق نم لاق ماسو هل 1و هيلعللا 00 هنعللا دراج نع ريب زلاولا نع 1

 1 0 همم 422 وتد 0 5-5 2 0 ناماسو اس

 :دنملان لاق هق دصإ) رضاح ةدابعوىناي 1 سوانا دادش ن . ني دشارنع شايعن 4 ليعمسأ د

 أهريغو ىنطق راادلا هفعض دشار.(تاف) ٠) ؟-| رفغدق هللا زافاورشب لاق مثداميملا فلختال كنا ةدملا اهيلعى ا

 انو ميج طل وو

 هنن هلل ىكر ءانبلا 0 ةجعسو عن نكح ر أدب ع نعهبأن ع فرصتم نب ةحلط ن كد 5# ةيطع نب #« نسملا هل

 «ةىد زالاهةمْض نسحلا(تاف)(مخ) هيلدا

 ا ىلويأب الرا تلقا 4 ءاللاىضر رذيلأ نع تماصلان هلذأ دبع نعورسألا هللا دبعىنأ ع نع# ىربرإج 9

 0م( هده وينر ناحتب رطبا نإ 23+ .سهتكي المل للا هافطصا م لاق هّننأ ىلا ب حا مالكلاي ا

 1 قتدكو ين تارم رشعر دق“ ىس * لكى ططوهودمخلا هلو كللاهل هل كك عع تدمحو هنياالا هلاالللاة ٠ نم اعوفرم

 « ةنجلايف 1 هل تسر 0 مرذ جوجل مرو 2 26سم هط فيعمل دخل

 : نم لاقولسوملاو لعلى اصب .:لانا هنعدللا ينحر راج نع ري يف نع فاوصلا جاد ن نع ةملسن م داح وه

 "اي هءف هةه

 ع نم 90

 ملك لعودو دخلا هلو كلملاهل هل كيرشال هدحو ياالاهلاال لاقنم ف



6 

 ةتييهيسللل لد ههنا لخ 0 هلاالوم

 رح

 «ءاعلاباك »ا 222 «م.08 >> «صيختلا عمكردتلا» كل ةكرشلا

 3 ان ريالا ان ريك نب هلل دبع ني دسم انس نكسلان , ىسيع ندم انت لدملاذأ شح نب ىلع « انندح دبا

 ( يبازو 08 دين ذلا لسوهلاو اوهيلع هللا لصهنلال وسرلاة لاق هنعهللا ىضر ريثن نب نايبنلا نمد نعةبتعن هللادبع نا

 هالذا نيبحاصل ن 0 : لحالاى ودكى دن شرمعلا 9 وحن ةطاعتءليلبتلا 7 ريبككلا و نيا دج لال نا

 ؟ معرب د الاربع تيدح اذه ةديمزلاو ين نرلا دنع هلزيوكينا ؟دحا

 ْ ميكندجان دمم نسطاوبا ((انبدحو) متسر:ن ىدهمن دمجسانيرافصلاهّسلادبعن دمج للادبعوب ا اًنأدح »

 | ديعسرب|(و) يملسلاد يجنن ليعمسأو معو و)هيقفلا قاخسان ركبونا(انثدحو)ئشاقرلاَد الق ولان ىرطنقلا

 | دحر فمجن ديجللادبعانن لي ربنلاوصاع وب اان(اولاق)# لسموب ان (اولاق) هولاب ن ,ركبوبا(و)يفتثلا سوقسين دجأ

 كاك نم وهل اوهيلع هللا يصلنا ل وسر لاق لاقهنعهللا ىضر لجن ذاءمنعةرهن ريثك نع: :بإ ؛رع ينأن :, اص

 اهب ركذدق ىزاراا ةعرزى الةصقدلو هاجر *لودانسالا حب 2 ثيدح اذه# ةنلبا لخدتلالا هلال :همالكر خا

 ش « ةفارمملا تانك ىف

 (ورمحوبلًابنا)ةلامثنالثو نيمستو تسةن-ناضمرزش يفءالما ظفاملا ّتلادبعنردمتاد,عورا كاملا اًدح
 نءةماسن داججاثا ولاقرفظوبا(و)لا, دان جاجح ( و) دامحنب لسا ةعالق وبااندادهبب كسلا نب دج! تايع

 1 لاق ءلاقزسوهل 1 | وهيلعتلا "للص هللا لرعرا هدسج نع هنأ نع بيعش نيورم نع دنهىفان دوادو تلاث. |[

 : 200000 ىلعوهو دسجلا هلو كلملاهل هل. كي رشالدنحو ةتتلالا هلال ةزم ةلام مويبيف

 | ميهار ا تممس لوق ىشرفلاديل ولاا ذاتسالا تممس» هلمنم لضفاالمت لمن مالاءدسب ناكدحا كردنالو
 | مفان نهبوياك و فة بيعشن. ورم نعىواارلا ناكاذا لو ميهاربانب قاحسا تممس لوق بلا طينانا
 ظ *:رمنا نع

 ءاعدلا بانك لوا إيف تركذدقو سيم-شنن و رمح اذ دنح عضوأاذهىلاباتكلالوأ نم رخام مالا « لاخ»

 ْ «.لامعالا لئاضفةديت أنما ىف ةحيءاسملا نيف ىمدبم نب نمح رلادبعديمسيناماماالا بهذ «عببستلاو

 ٠ انأ دج ل: »

 هللا صن ا لوسر لاق:لاةهنعها ضو ريغتب نرزايلا نعهيأ نعةبتع نبهللادبعتنب نوع: نع ملاسن. #«/ىسوم 2 ٠

 | ىوديرل شنرملا لو نفطامتب ليلمْلاو:ريبكتلاو حيبستلاوديمعتلا هلا لالجس نم نو ركذم نبذل ماسوهلاو هيلع |
 | مول لاةماسن. ىسوم(تاف)حبحص هههرك ذب 'ىش نجح لادنعهلذ وكي نا بحالفا'نوبجاصل نان لحنلائودك ||
 ا 1 كردلنا' اركثم ْ

 1 0 مهنع: هللا ىضر ذاعمنعةزرمن ريثك نع برع نان , حلاص ىثادح رفتجنأ ديلا ديعان. مسطول ْ

 ْ 1 حييحص# ةنإأ لخدّتاالاهلاالهمالكر 3 ناك |

 ١ ةثأمعوإ يفلاق نملاقاع وف نم هد حن نع |نعسيمشن و همم ناكني وتاأنع نءةماسن. #: دام 92

 ناكدح هك ردي:الو هلبق ناك دحا هقيس ير دق”ىش لك لع وه ودجإا هلؤكللباهلدل كيرشالهدحو هللا الاهلا القرم

 ١ ش «بيعشن و/رمعل اثدح مص وما اذهىلا تاتكلال وأ نم جا نرخ الكاحل لقد هلم نمل ضفاالمت لم ن :رمالاةدمل

 «لييسساو» 0 0

 روسو

15 

 متل

 000070 از ز ز زؤز ز ز] ]| 000071



 «ءاعدلا باك «ةحإلا 2 «سخللاممكردتلاط )جالا

 يسم

 ,« ماج خلو دانسالا --

 اق دمسن ن دشراق ىالغسملا لكو ثلا ن دمت يفنلانالسن فاخانث هيففلا لوس ندمحارصنوا «ابريخا» ,

 0 .هل او هلع هللا ىلبصهللال وسو .لاقناقهنعّسا رت و , رهينأ نعهيبا نعمل صينان ليهس نع بيبحن يسوم |

 مارك الاو لالا اذ اياوظلا :

 «ةلوبهمتأاورف تابسالاتاقثلا نعىوراذاو نيل ويلان ,عهتاورالا هيلعمةن هني ةحراخناف اائشاللا | 9

 اه لس !ندحح نط اصن دمع مان ةدحو» سيعن دخاأبلا ب وانهم نانو .هللادبع مين ريخاو ©

 نع مثيحلا ىلا نع هيدح حمسلااا اجاردنا ثراملا نيو رمى ربخا و)لاق بهون ياديعا_ث(اولاق) رهاطلا وبا

 نيرصملا ةفيص هده« نونجماواوق ىتحهللاركذاوزثكالاقماسوهل ١ هيلعوتلا لص أ لؤوضرا ىردملاديمسوا :

 «* رصم ل هنأ تاق نم )ىراوتلاة بتعز نايل مثيهلاو ا ودانسألا 3 هجحص ١

 نءدمج ن ريهزانت بودل ولا اقر زالادلاج نب ماشهانت رابالا لعن دما( اهيقفلا قاحسا نإ رك وأمان ريخا#

 رمألا هانا اذاماسو هلو هيلع لص ينلا ناك تلاق !هنعهللا ىضو نيم اا ماة شن اءنع هما نعنمرلادبعز دوصنم |

 حيحص ثيدحاذ_هه لاجلك ل عش دم |لاقده رك رمالا ب هانا اذاو تابلاصلامت : هتمعش يذلا هيلدا لاق مريييل |

 مماج رخو دأنب :..إلا

نب ربع ن نابلس يراوتلا م ديلا ما(
 دايس ا  بب رقت ٠5 دييع 

 «حيجص#مأ 2 اللا و

 م ماركالاو لالجلا اذايناولا

 هلال وسرزاهنع هللأ ضضرقرب رهينأ نءرأسبي نءاطعنعريكنملا نأ نعةبمعن ي مروه نع بعيعم َن «ةجراخإط :

 | ةحيجص ا نحوك ركشو

 هلاح لك ىلع ندخل لاق هه ريكي رمالاهانا اذاو ثاملاصلا مهتمين يذلا سن دخلا لام رمرمألا |

 هيلع هللا لص هللا كوسرنا ىرذملا ديمس تأ نع ء مثيملا يلأ نع هيدح عم كاوا 01 جارد 9 ماردتسلا يقداز

 | ثا دح اذه هماركالاو لالملا اذ اياوظلا لو ةماسو هلأ ل وةهيلغ: .هللأ ىلص ىبنلا تعمس لاقرماعز ةمرنر

 1 , 701 تن ,ىسوم 3 0 ىبينب يبان 0 لقا يي 4 /

 ا |ءوف رم هنعهللا ىضر ٍةِرب رهيثأ نع ن ء لاجصيبا نإ ٍليه» نع بيبحن قوم | ا « ندشر »

 ْ كركو .لع_انعا بالا ولوقلاق سال و رايمبت .ن اولاقءاعدلا يفا ودهتجنناسانلااهم ءان ويا مللاق لس وهلاوهيلعسلا لص

 5 هانااذا ملسوةلااو اوهيلع هللا لص ىببنلا نك تلاق منعنا يضر ةشنئاعن ءهمأ نعةيفصن روصنم نع د 4 ريهز و

 ْ ب ا ءةلا كو روراوة را ناولق ا 1

 ١ جيرفلا نغبصأ وريث ياك ن ديم سان لي دعم هم اند ليممساوا انن دادذبب ى فاشلا تاب رك م انندح» 1

 ىنعا نيدلا فير ش١« نيث ريصملا تاهت ن مثيطلاو احين ون اواو ىتحّللاركذاورثكا لاقل سوهل ا و |
 مييسيسلل
 ا

 >هللاركذاو -

 . شل



 4 باه ولا ىلعالا ىلملا فر ناخبتس ءاعدلا اهنا د مب ةنجلا باوباهتحتف مكنم ءاعدلا يفهل نق نمو

5 9 0 0 

2 201 0 

 1 3 ' ا كش 0
 تيس

 لآ ريخ اغيف ا هيلا

 0 مف نمل --و هلآ أوه لع هلا لسا لوسرلاةلاةا |هنعشا يدرز#ن نع مفان نع ةبقعن. ىس وم نع ةكيلمىنا ا

١ 
 ا

١ 
 حيحص ثيدح 'أذيه © ةيفاملا أسنان مهيلا بحا ات اتش نيف هلال الو ةنملا باواذل حت - ءاعدلا يف :

 .* هأج رخو دانسالا ١

 ريش .نميهار ,نب ىسوماننىازملا رذنلا ن ميهار | ان ىدجاب ا رعشلال ضفلان « دب نب ليعمسا « انريخا »||:

 : هيلعلا ىلصهللاَل وسر تبممس لو ةللادبع ن:رباج تممسل وق ش ارخن 1 لاقيمازملا ريثكث ا

 « هاج 0 :دانسالا جيحس ثيدحاذ مقدام هولا هلاال ثلا ل و 1

 نانا ار ناقنود دعانا ) صالقمز 0 0 0 ا 31

 53 .ةماس نع: وكالان ةملسن شا اسدشارن رمت ,دمصلادبعات بلاغ ندم (الاق) هءولاين ركلو 1(

 م«باه ىلا ُّط .الا ىلملا ىف رذاجبس هحتفتسا زالا 1 تن 00 ١ ماس و هلا و هيلع هللا لص يب ا رنا بالا عوك الا

 *.هأجر 0 3 0 دعص ةيفعادم

 هنع ىفع ىملابلان بدلا. ضيرش دم اا و.هيلالقتنا 00 املا راكا

 1 نركب ىف ين تن نمر لامع نا نوراهن دب زان ىروذلاد مت نب سابعلا 93 بوهعن 2 سايعلاو ا 4 ا>دح#

 ْ رمل اوهيلعهلاا ىلصللا لوس ر لاق لاق سن !ىتدحلاق ةحاط يبان هلل ١كبع َن رحمن نيعمح نع فاسو رماع و

 ُ هيك انموذ ماع (تلف)ح يحصد ريخامهف عضبال مهيد هيلازف ةريأ هديع نم يبيحتسإ مر م ىبح ميحر هللاارسو

 هلا | وهيلع هللاىلس لا لوسر لاق لاق| منع هللا يضررممنا نع مفاننع 4 ,هءنب ىس وم نع نع يللا 3 نمر لادبع هد

 «فريحض 0 "1

 » حيف يدق ةاعدلا لضفاو هاالاهلاال

 «ميحص» ب اهولإ ىلعالا ىلا لاينر

 ماركالاو

 ٠ (تاق) يمص ةيفاملا لاسر نا نم هيلا حا: ئيشدبع السا و .ةنخلا اونا ةلت حبق ءاعدلايف هلحتق نم لسو

 ١ رمال م اهنعتا 1 ا س رخن .ةحلطم 1 0 :

 : ناب هعتتساالاءامدمتنتس .لسوإل[ وهيلعّشا لص ى لا تممساملاقهيبا نعةملسنساياا.ثدعشا دن رمق

 بدبس يجيب ويسوي وب هم سجس ساجر ممن ح هنن ا سحسما م يوسع جل ل يسم يجو لا

 جيب همي هعج ميج مهم مج م دج

 ا

 ل وظلال ون لسو هلآ وهيلعللا ىلص .يبلا تممسلاقرماعن ةميلر نعناسح نييبحلانا « كرابلا نبا ا 1

 )ك“)ذ7 1

 ' هل تاكل



 4001 « سيفا ىكردتلا»ا 400ج |
 ثردح ا ذه» ساجلا كلذ ه:مناكلم هلرفغالا هسا ن مم وهب نيجدحا نم نقي اللاقعّو اذا تايلكلاءال ؤه ْ

0 

 ا ط 1 .

 ميكو انت ىعافزلاذ زنند# اننايبدلاىنا نر بوبا انرافصلا هلل ادعندمه هللادبعوا انين لك :رعنبا# انلدح » ١

 3ك ءاغادلا ايبانك 9“

 لوقتام رثكاام هلال وسرايهت اقف كيلا بوتاو كر فتسا تن !الاهلاا ال كدب_هو ىف روبالا كلن جبس لاقالا سلجم

 © هاج. رع 1 و دائسالا حي

 عيب.رلاانث ىددسالا مساقلانب دصضتا5' ىدعسلاةلئادعن 'ميهأ ربا ظفاللب وه ن دمه للاديع وبا جبان دج»

 علا لقت لسو هلو هيلع هللا ىلص هلا لوسرلاةىلاق.هدنعتتلا يضر كلام. سنا نع.ن ملا نع حيبصنب
 نب دس ناذ“ ب ببي ةءاعفلاركأذ ذو حيحصلا يف جرخن نلارك ذ ذى :ركذاذا كمماناوي كرلخدنءلبا يدع

 5 ةرزج اصل ون دانسالا اذهيفو ةقئمساقلا

 ماسو هلاو .هيلغ هللا لص-هنلا ل وسر لاقل هنع هللأ ىخر ةربرهىلا نعد نع بهومن نم راادصن هللادينعاتي

 حي ثيدحا ذهءاهرخدمزاماو الجم نااما اها هللا ءاطعأ لا ةلئسم ىف لجو رع هلل ىلا هبجو بصنب دبعنمام
 1 «هاجرختملو دلنسالا
 نامع ىنانعىميتلاناهل امنا نوراهن دب زانت دومسمن.ديمسانن و رعرجاتلاب وبن. دمتس ابملاو اه انزيخا ط

 حيحص دانس اذه« ني :اخا هد ريفا ريخايؤهيد هيلادبملا طسببن ا ييحتس للان لاق هنعمل يضر نايس نعىدبنل

 6 جك ىّح 3 هلآأو و 5 نع-هنع- 1 اعلا وهيمن رفعج اب أنا

 «نيتبثاامهذ 0 مي هيل هيلا طتسبب نأ هدبعا نم ىبيحتسلا

 اندلاىبانركبول اننرافضلا هللاديعوأ ب هاناربخا ة»كلامز سنأ ثر.دح نم حرج ذانساب نماف 0 هل: 4 و

 معيحص# سلجملا كل ذِيف هنم ناكاممل اريغالا هسا حن مموق ثيحدحا نطو ةال لاق:تمق اذااذهكوةامرثتكا ام

 «(مخ) ط:رشمع (تاق)
اذا كيلمايا وي كنظ دنعا.امئدبعأ ل اج و ةعّسالاقاع وذ رم 42 هللآى ص٠ سنأ نعد ”نيسأسأ نع سيبص نب. # عيل و

 

 « حيسملا يف كلوا صوت +: قرد

 نماماعوف رمهنعةظلأ يح رو ررهي | نءهمجنعبهومن نم“ رااذبع ن هلل اد يعأتب ميك وا ىعافرلا#:ماشهولا و

 هس ص »أهي رْخدناامأ )اباحع ناانااهابأ هللا هاطعل الا سم يف هللا ىلا هبجرو بص دبع

 | (هذريفهدهيلاذبملا طس نا ىيحتس لانا لاق هنع.هللا ىنحز نايس نع.ى دهنلا نامعيبا ن نع ىميتلا# ناماس»

 مج ءنيتاع
 هيديهيلا طسب فنأه دبع نم ىيحتس 9 21 يح هللانأ هظفو همقزرف نانا نعتنؤميمم ن نرفتج # هاورو»

 « يب كني دنعانا يدبع تحلل

 لا عيدك تح فد ىبح 0

24 

5 



5 5 

- 

 2و ب وهاذىدبع
7 

. 
 هس

 شف

 هللا ب اذع نمهل ىجنا لمت نميندا لام 6 هاتف

٠. 

 «ءامدلابااكإ 2« :«» « صيتلتلا عم كردتسلاف «00)ج»

 دع سيول ٠

 وبصسمو

_- 

 ١ ما نعهللاديبعنإ ليم سا نءمجازوالاانبركبن رشب.انثرصن نيرحانثا باوك َن ليه سانملاوبا « ان لح هج ْ

 ا ل هل فا ا ها ةشئاعوم ها ةرا رز نع كئودم نا

 ] هللا لوسر: تءمس (ئرذعللأ يضرءادنردلايلا نع ءاذردلا مانع هللاديبعن « ليعمسأ ن ء ىعازوالاانركب 4 نبرل 9 ظ

 هميم هللا ركذ نم ْ

 ههاجرخم و نيخيشلا ظرش ىلع حيحص

 ْ نك | -- هلئال وسر ني ل ابنع هللا ىضرءادردلاى ا نعءادردلا

 ش رخو دانسالا حيحص ثردحا ذه« هاتفشىل ا راو ركذ

  ديعسن هللادبعا.أ مره ران ا و رءيفريصلا نادم ندا نإ ا م انزيخا

 1 ودل او هيلع هللا للص ىن )لاقل ةهنعّشا ىضرعءاذردلا يب نعةبرحييباو شا عنب اقومدايز ىنان دايز نعد ىنانإا
 ١ ا مودعاوتاتناو قرولاو بهذا ءاطعا نم ل ريخو عتتجرد ين اههفراو كيل« دنع اهاكزاو يلام ريذع :ببأالا

 | نميدا ا لمعام لبجن ذاع«لاقو# لجو زعهتلا ركذلاق هللا لس ران كاذامو اولاق هم وبرضو مهةانعااوب رضتف

 0 هاحرت و دائسالا مم ثردحاده# لحوزع هللأ رك ذ نم هللا باذع نمهلى جيا لم

 ' ئاص نعةيزغنب ةراما ل ضف نير شبانثددسم ام (الاق) ملنسموباو ىتثلاوباأبنا قاحسان رك وبا« ان ربخا

 لاطافاو كج ءوقاع ملسو هاو هيلع هللا لص مس اَهلاوبا لاق لودي هنع هللا ىضر ةرب رهاب كءمس لاق ةءآوتلاىلوم

 هللاءاشن(!)ةرتدّنلا نمميلعتناك الا ملسو هل 1و هيلعهللا ىلصهيس ىلع اولصيو!هللااو ركذي. نا ليقاوةةرغن مم سولملا

 ْ مادا 0 7 هاج 00000 0

 ريدض أاهمسا واهربخو ناك مسا هيأ لعاب ص: واهنفر زو#و ةدعك وأولا نع ضوع ءاملاو ةعسليقواص قش ىا()

 ا ا انكانخ 'ىنازعنلا نا + هتيش اخو عملا ىف اذكدقنلا

 ' م(مخ) هلل ركدفنورتتمن ذلالاةنودرفلا اموهللالوسراناولاق نودنرفملأ قيس ملسو هلاوهنيظ

 * مص «هاتفش ىتكر حوى ركذ وهاذا ىدبع عمالا لودي هللازا لو“ .ملسو هللا اوةلعبوا لع

 ١ كل عا ريخ ا الا اعوفترم ءادردلا ينآن عن رك ىناو دايز أنإ داب زنع دس :ه:ىلآ نديمسن #« هللادبع 9

 ظ مه انعأ او رضتف م ودعاوتلتذاو قر لاو نغتلا ءاطعا نم ل يخ و يتاجر يفاهفزاو-؟ كين دنع اهاكزاو

 هللا ادع نعملاو المت نميمدا »| لمام لج نذاعملاقو+هللار «دلاقهللالوسرايكاذاموا ولاق» كقانعل | ور و

 / الو سرإتتاقف كلاب واو كرفغتساتناالاهلاالل كدمحتو ميالا كذاب س لاقالا ساخن هموت ملس وهل اوهيلعأ |

 أمساقلا وبا لاقلوتهنع ا تمدس 0 اصرخ ةب زتنبةرام نع شفلاث مرش )

 ٍإ 1 (تلق سل اطرعا خلا نم ءانشنانان م هر

 قاس قا لوسرناكام تلاينع هننأ ىطرةشن اهنعىَ وأن 5 هر أرزنعديسس نب ىبح نع داطا ٠ نانع# تال هو

 ريب (



 ض0 0101 تي ا

 هيي عسي ير بني سس يي

 م ءامدلا باتك ا م« ه9 4 نيل د كردتسلا» ١ «0)ج»

 ثيدحاذهههسف نم هلزنا ثيحهنمديملا ل زن.هللا نافددنع للاهل زم فيك رظنيلف هللادنع هنل زغم لمينا بحب |

 «*« هاد -رخإ ودانسالا ب حصص |

 لابالاز . جاجحاشزيزعلادبعن ىلع ان ةرافصلا ىلع ةكعزازملا ناهامن هجان دم نوعوبا « د 8

 نءمربخا اص ى ران لريسناةماسن دامجانث( (الاق ة)ريرضلاورمموب اش ملسم وبأن قاحسان ركبوب ان دحو) ١

 نوسمتا ٠ العفو تراس ةكالم هللا لاق لسو هلاو هيلع هللا لص ا فا رةربرهيبانع هينا |

 متثج نا نمىلامتوكراب 0 وةيفءامسلا ىلا مهتحنجاب اضم م مضعب فح ركذ سام يلعاوتااذاذ ضرالا يف ركذلا ييجي ْ

 ,كلنو ريجتسو كنولأس وكن والم و كن ودمحمو كن وريكيو كب ودبس دابعدنع نم انج ائمر نولوه ةملعاوهو :

 اهوا ارنا .مةفبرا.الزوا وتيفاهوأر لهو لوتفةنم لا كانولأس انر نولوةيف ماعاوهو ىنولأساملوتيف 0 ١

 هي افا نولوُةبف اهوأرله لوقف رانلا : نم نولو بف معاوهو ىنوريجتسم مولوتف |

 ثريدح امهم مهسيلج 1 ىشيال موعلا مث هل ب رةغدق اض .اوهو لوف ويعم سبل :
 | مسمهجأ رخآب 1 حيجص

 #2 0 همس نع دلاج نإ !سيهو ثا .دح نمار صتخمجاجمللان ا

 در ىنأدح اص نةبوامماث بالا ن ديزا ب اطيبان ,ىبحاش لدعلاب و, ؛ن نسما لضعلاوب هام دح» ٠

 ِت رثث دق مالمسالا ع رشذا ملسوهلا ل لصشا ل 0 رالاقايار ءانار سن ههاديع نع ي وكسلا سبق نبا |

 0 هاجر ودان نيس الا ميحص ثي ,دحاذه+هنناركذ ن مايظر كباس لازاللافدب ث 2 شيا 'ى معلا 2 جاف ع !

 كارابلاو ' يلعانت يدقملا رماعوب اان ىرودلاد# نب سايملا ان دادنبب ى رقما نامعنإ دجانيسلاوبا »7 -اندحإ

 0 .مريلةلوقي# ب هلا م بوةءن نحمد َن ىد نع 1

 * فيعض رم 6 0 ا 2-5 5 دنع

 ءايبلاىلامهتحنجأب اضعب مهضإ! ف حرك ذلا ساب ىلع اونا اذاف ضرالايف ركذل | سلاجم نوسوتل ءالضف وةرايس ظ

 كل واس كنوالهو كنودمحو كنور بكي و كلب وجبسا : كداب دنع نمانئثج نولوهيفمتثجنإا نم هللا لْةيف

 فيكف 20 فالزواودبف اهوار لهو لوقف ةنلا كنواًأس واود معاوهو ىنولًساملوتيفكنوريجتسو

 اديع مهيفذا اير نول وك 2 د وراوتتسا اممم رجاوينوا ًاسانممتيطعاو مل ترغغدقنا اودهثالوق مث 01 اهوارول

 ارغب 4 ملسم هج رخأ# مهسيلج مهم ىمشدالموقلا 6 هل ترفغدقاضياوهولوةيف مهنم سلو ميلا س لا اح ءاطخ

 هل 0 هيلع هيلا لصوبلال وس رل لاقاسا رعانا ريس نب هللادبع نعي وكسلا سيف نور“ ىنثدح حاصنب 9 ةبوامم 2

 آن جيك هللا ركذ نمابطر كب 0 لازال لاف ثب شنا "شن ىتساف ىلع ثرثكدقمالسالا مئارشنا مل-و

 هللاىاص هللالوسر لاقلوت ون هنعّنلا ىضرق ةرب رهاب ع ةقرملا ل وم نمر لادبع نع ىيحنع ٍِك رابلان 4 يلع»

 يسيل

 «ةدنعاتلا هل هك يم د كيا
 ا 0 لا سلجع اطخاديعمييفلا اننر لولوقيف يور اجتساام ممر جاوىنول ًاسام مهتيطعاو ملت رفغدقيفااو ديفا

 ع ا 7 0 وادم

 | ةكئالملنا لاق ماسو هلو او هيلع هيلا ىلص لال وسر هنعهللاىضرةربر هينا نعهيبانعليبساباةمل نب #« دا دا© ٍِظ

 مح
 هم

94 | 
 بج

 م ركذلا سلا



 اهيل م

 ماب هللا وع دو» «ددحاءاعدلا
8 

 0و

 4 اا

 هيلع تبمتارمع ف ف رعاال(تاق) كيحص »ده ْ

 أ هفقويىتح ةمايقلامو نمؤلا ةللاوع دداعوفرم راج نع ردكنملا نب نع ىسيعن لضفلا نعىنادابعلا# مصاع واط

 | |(لوقيف براي ممن لوقيف يبوع دن تنك لبفكلل بيجتسا كتدعووىنوعدب نا كتر ما يناىدبعلوةيف هند نيب

 | | لوقف كنء تجر كنعج جرفا ناكل لز مهل اذكواذكمو.ىتاوءدسيلاكا تبجتساالاةوع دن ىنعدن كانااما

 «ءاعدلا باك طا" "22 م 49 م« صيخلتلاممك ردتساا» 400 ج9»

 ا(أ كابنال هلظعاعدلايفاو زيستاليلاق ماسودل و هيلع هلا لص يننلا نع هنعتتا ىضر كللامن سنا نعوانبلا تبين
 « هاج رخو دانسالا حيحصث ب دحاذه هدحاءاعدللا عم

 دعا بوزان دمحاش(الأق) لدنلا ىس ومن دم ن للادبعد# و (و) بوقمي نب دمحا ديعسوبا# ى :نيخا

 ينل نعا ىنعهللا ين رهتلادبعن رباج نغ جاك يدمج نع ىلإ لضفلا نع ينادابملا مصاعوب ااثداحن ىلعالا

 .يوعدس "ناكل لينا نسل وت وقيفهدي نيب هفقوي ى>ةمايقلاموي نمّؤأاب هللاوعدبإ لاقم اسوةلآوةب عسا لد

 0 ,سنل لهف كلل بيجتساالاةوعدب ىنعدن/كنااما لوف برام :لوةبفى وعدت تنك ليفكل نا
 1 نتيوعدواب .دلا يف كلا, اع ينافلوت وقف برأي مع :ل مجبر كنعجرفانإكنل نمتلك واذكم وب ىن , وعد

اذكواذكةنجلاف امك ترخداينا لوف برا من لالا رثملف كنع جرفأ نا كنلزت منلاذكواذكموي
 ) 

 ٠ نااماو ايزدلا يف هلل معن وكينااماهلنيبالا نموا هدبعا ماعدةوعدهللا عدب الف 1-وهل ا | وهيلعتلا لص ّللال و هرلاق

 درفت ثردح اذهههئاءد نم”ىش يف هل لع نكرم هتبلاي ماقملا كلذ ىف نما لوقيف لاق ةرخ آلايفهلرخدانوكي |
 همضولاب هوتنال نم لح ىسبعن ,لضفلا لحو ردكنلا نبدنمخ ن نعى شاق ر || ىسيعن لضفلاب

 || ن رحال لضفلان رشب ان ددسم | ىبح ن.دم ن ىيحات ظفاحلا فسوين .بوةء.ندمح هللادبعوبا # انثدح ف

 ٍْ .جرخ|عنعشا يضرّشادبعن رباجلاةلوةيىراصنالا ناوفصن دلاخن بويا تممسلاق (1)ةرفغىلومشادبع
 | ضرالا يف ركذلا سلا ىلع فقثو لحمض ةكئالللا نم ايا رسم ناسانلااجساايلاتف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلانيلع
 ش ناك نميكسقتا هوركذو لا ركذ يف اوحورواودسغاف رك لاس اع لاقنجلا ني وابل لاق ةئلما ضايريفاومترظ

 تح بإ رقت : 05 ءاغلا نوكسو ةمجءملامضب(١)

 مم ! ممن لاقاج ر فرت لف كنعجرفا ناكل ل خمغل اذكو اذك موي ىنتوعدو ايندلا ف .كل اهتلحم ىف لو برأي معن

 || ممن لوتفاوتيضقف!اذكو!ذكمو ىف كلاويضقا ةجاحيف ىنتوعدواذكواذك ةنملا اهب كلا ترخداىفالودبق برا
 || لوقيفبرايممن لوقف اهءاضق ترف كل اهيضقاةجاس يفاذك وانك مو, ينآوعدو أيذدلا ىف كلاهتميينافل و ةيف براي

 .| نااماهلنيبالا نمؤلاهديعتلا عدبالف لسوف ا وهيلع هللا لسع ىبنلالاقفلاقاذك واذك ةنللا يفامكل ترخدايا

 | | .ههلاعد نم 'ىشدهل لع نكم_ملهتيلاب ماما كلذيف نمّؤلا لوقفة رخ الايفهلرخدانوكينااماوا_:دلا يفد لمن وكي

 « مضولابمهتنال نم لجم ىسيعن. لضفلا لجم و

 هيلع هللا لص يبل نيلع جرخر اجلاةلوتب ناوفص ن دلاخنب بويات ءمسةرغغىلومرمت انن لضفملا 6 ن ن رش 9
 أ |ةنجلا ضاير يف اومتراف ضرالا  ركدلا سلاجعىلط فتنتو لحتةكئالمانمايارس انا سانا ماي لاق لسو هلآو
 | |هتلزنم ملعتنأ ب مكن ْن ا قار يفاو>وروأ ودغافر كلا سلال ةنملا ضايدنباو اولاق

 و بسس نين ووجع هه
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 010001 000 -م-*-7*7 7 ]ز | | | 020 102 1020 102020 2 زذ1 1 ز

 ل1 ممل هدا ح1 سانتا” 31 ارح اق فصال ة ضان كنع >دحع كمال 2+

 اا فعن ةصيقأت 4 يدنا ن دم 1 ديالا - ل انزيخا 7

 زالوا ريالا اوكي ع هلبا توست طش ر نإ وأ 2 دمجلاولان : قادم 0

 ىنانإ ركب 0 راادب ءابث اقراها ديزاقىرودل 7 نابناللا وصلت دل نيابلاوبا 6 اًذدح » ١

 مفتي أعدلا رمل هلاو هيلع هلذأ ص هللا لور لاق لاق يذ ءدللا ىصرز# نبانع مفان 6. نع ةباعن“ ىسو* ن 0ك ةكيلم ١

 #3 ءامدلاب فاذا جلف ل نزح امو لوا 4

 يلع نا رةينريخا ادع لا ن ىلع 5 ظفاخلا بيبحن دن لاصاشثىراخن هيففلا لسن دمجأ رصن وأ انوي و ١

 ريل هللا وعدي ديل ءاملاقملسو هلأ اوهنلع هللا لص يبنلاناهنعللأ ى كرديه سو دأ نءلك وتلايا نع ٠

 0000 جالان م هلر 2 كل دوأأ ,اثفعوسلان م هلع ف تر مصل واهتوعدهل سيجتسر نااماثالث ىدحاءاطعاالا محرةميطقالو 1

 « هفعض لم أي ركز تاق حيحص ا

 هيلع هللا لصهللا لوس رلاةلاقايهنعهّللا ىضر رنا نع نعرف ان نعةبقعن د منع ىلا « ركب ناني نمح راطلاا ا

 جب ءاغسلا' باك 9: 4« #« صرخلتلا مم كزردتسلا ا 4008

 | يلعز ىلع أدح م اشهوبادب زين دمج انا لا اينانركيوبانر افصلا هللاديعن دمت للاديعوب اان ريخاو)ىعاف رع

 | «ىعافرلا ىلعز - ىلع نع هاجر نيخيشلا ناالا د دانسالا يحس ثدح ذه رثكاهاملاةرثكاذاالوسر اولا

 0 ليعمسأنإ سوم( و)ملسمن نافعا ليزدن نيسان ميه زانت: نادمب قاقدلا ديب نا ناديع#: ان ربخأ 96

 ظ

 # هأح رخو ةرصبلال ها داهز دحاوه دي رلأ اصدد 1

 قى تل رادلا

 رمعلا فدي زياالو» اعدلاالاردسقلادبالاعوفرمنابوث نعدملما يأن ب هللا دبعنءىسيعن 0 ع نع# ىروثلا 9

 0 يمص: فذلاب قزرلامرحيل لجرلازاؤربلاالا

 «هاونم رلادبع (تلف) هءاعنلاب تلادابع كلم ف لزم ملاعولز مع 2 ::.اعدلا ماسودلاو و

 . ملطمنماتسلا# سوال | وهن ع هللأ لص ىبنلا نأ هن ءهللا ىضرديءسيفا' :رع ءلكوت اى أع 5 «ن يلع د

 نمهنغفهرصبروا هوعد.هل رحت نااما ثالث ئىدحا هللا هاطعاالا محر. يلطف مالمار يقيل ةدوعدب هللا وعدن,

 5 «معا 00 نبال رثاكناذا للا ومس رانا ولاقاهلثنم رجالا نمهلزرخ لع وااهلثنو وسلا“

 أ
 هللا وعدا لاق مل. وهلا هيلع هللا ىلإ ص ىبنلا نعهنعهللأ د 2 .ررهقأ نع نب ريسنب| نع ماش نعم يرملا امو ا

 |.” «تقورتمإل اص (تلقدانسالا ميقتسم الت لفاق بلق نم ءاعد لب الهلا نا اودطاو.ةناسالاب ونقوم تاو |
 ا ءافدلاممكابب اله اهءاعدلا ا و 0 وفارم سن | نع تباثنعدسان لم هنعهاور ىملساالا مد نبورحم ١

 1 لسودل اوهيلعّسلاىلص يبنلا نع هنعمل ىضرةربرهيبأ نعنر يسز دم ند ناس>ن ماشته نءئرما اص اث(الاف)

 ١ دانسالا ميةتسم ثيدحا د هههال لفأغن باق نم .ءاعد لبعي ال هللانا اوملعاو. ةياجالاب. نوونقوم متثاو هللا ا وعدالة

 ا - تحال دتناي 9 4 اعدلاالاردقلا 5
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 كر هي

 ٠ ميهاران دمج شادبعواان5(الاق) ىك 7 اا رفهجن دس م ركبوب((و)ىربن ءأأ د نب ىب ابركزوبا# هاند ١ك لا ْ

 « هنع هللا ى هر ةرب رهىنا نع |

ْ 

 «انربخاو ىنازعتلا نس | # نيلهيف قودص ماللاادب دشتو ةانثملا تف لتلاهبمل لاقف' بار هتلأ يق'هركذ(١) ٍ

 « ةمايقلامون ةرسح مهيلعناكالا هيب ىلع اوانحيو هللااو رك ذن نا لبق ْ

 <« ابنا باك *« 1 « صيخلتلا مم ك ردتسلا 400 جو
 هوجحبس

 3 ارغرفا و املجعا وساجمو وق نام لس وهلا اوهيلعّسا لص سال وسرلاةلاهنع هللا ىضرق ر ريغان :نعفسأ نع داعيا

 .* ليهس نعم زاحيبا ز 0 ,زءلادبعهمب انه ةمايقلاة وي 5 ةرسخ مهياعزاك ورام ةفيج نعاوق رش , اءاكالا هيفا ورك ليهم

 م زاحىنانبز زيزعلادبعانل سب واىنأ ن ن ليعمس اان ىدج ا ءشلا دمحن لضفلا ند نب ليعم ااه هن ريخا»

 لع كح ادهم 00 لسو هلآ آو هيلعللا لخاا لوس رنعةنعاتلا ىضرةرب رب! نعهنبا نعحلامص يلا ن لبيس نع

 *ةر رويبا نءحلاصينا نع مالا 0 ىزازةلاق اح ساانا نالدكر ثدبا ىدنع ىذلا و هاجر لإ وما وملمظنرش |

 لاقهنءدللا يؤ زةر راع .!نعطاصفان ل نعئور أذهلا قاحم اواانث 3 ىسوم نببوب 0 دل يلم ءلأ

 ع ةرسدح مهبلعناك ن االا ماسو هلآو هياعهللا ل هين لع اولصيو رئئاوو دنالب# أوق رف ملأ سا موق سلج احام:

 2 كيس ع 007 'نمح 0 0 ديل صيإلاو أ ولأ 4 00 ادحسا نا نركد وا 5 كك ْ

 وا 90 اياك

 »« نيفوكلايف قودصوهوالتلاوهاذه(1) 2 دوم ناف مسرع

 نم خيشروا: نب ءأب ركزانت يهب باسولانبعز هلل | ديعأتل دل اب ادسأ ن ركبوبا 4 انريخا)

 «هاج رو دانسالا موف ثيدحاده# ةمايقلا"

 00أ011ببب“““##1طحكطحط تل
 5: !ىزبتلادسسهدناما دقو ل وفم مزا>يبانباو لالتن ناماس نم ةدانز || ناف لبي هس كلن كح للا !:الاذه«ةمأ فلا

 ْ دان ندحاان قمرملا هل ,ءندمج نب للادبع ركب واش يلام صالا دها زا هئلادب ,ءندمت شادبعوا أن ريخا ظ

 ِ مونعهّللأ ىضر ىلع نعءدج نع هيبانعنيسملان لعن درت نب رفمج اذن ينادممملا ربا زلان نيل اندم شأن ١ يضلا

 ! ثيدحاذه«ضرالاو تاواسلاروو ندلادامتو نموا الس ءامدلا لسو هلا وهيلع هللا ىلص هللالوسرلاة لاق

 0ك

0-6 

 ' قاوستالوسرلا كتلاقابت ءهللا من يطر ةع' 'أعنعهيبا نع ه ةورعنز 1 اشهنع دلاخ نب ف 9 2 : ريخ [لار اضنالا

 1 موب ىلا ناجلتعيف ءاعدلا هاًةلتيف 0 ءالباازناو لزيملامو 0 مم مع ءاعدلا وردق نم ردح ىأ :هالملسو هلا هيلع

 ْ «رام ةفيج نعاوقرمغأ اعاك الا

 هيلع للا لص هللآ لوول لاقمبا ءدللأ يضر يلع نعهدج نع هيلأ نعد نب رفعج اذ لتلا نسحلا' نب هدم ١١ ش

 *«حيحص« ضرالاوتأ وايسلاروو نب دلادل معو نمّؤملا الاسم امدلاملسو هلآ ا .

 هيلا للا لوس وللا تاق وعلا رة "ام نعةورعن مذ من ءدلاش نب فاطع «انار وظن نيةايركزف |

 «ةمايقلاءو و ىلاناعاتمؤءاءدلا هاملتفل نو ءالبلا ناولزم ,لام ول نام عقتيءاءدلاو ردقنم رذخ ىننيالم اسودلا |

 جيو 0 5

 ١  2هلأ اوركذبلاوةرف متم وق ممتجاامادنسمهنعالا ى طرةربرهيلأن رعى ربعملا نءقاحن-أنب # نم را ءداورو ْ

 00 اذ ذا | | |ذ|]ذ] ]1 | | 1 زذ 10 0 12120ذز1زذ 12ة2ةزة2ز2زةزةزة2ز زي



 #« ءاعدلا باتك 49# م« صيخاتلا عم كردتسلاا» 4 0و

 هلاو هيلءهللا لص ينلا تءمس لاق هنعهللا يضر ريشن نب نايمنلا نع ىمرضحلا عيسنع (ا)رف نعش هءالاو قضنم نع

 ماوردقوهاح رخمإ ودانسالاسيحص ثردحا ذهل بجيتسايل وعدا رلاقو 1 رقم ةدايعلا و هءاعدلا نا لودي ملسو

 ] هرذ نءروصنم نع رب رجو ةبمش
 روصنمان ىدبمن نمر لادبعاتتناماسز نوراهان:بوةم ندم سابلاوا (هاثدخ)ةعش6 ثيدحاماو »

 ؛إ 1 « موحنرذ 2

 نعررجأبنا :2 نا ىد ا ةبيقرن ليممسا انت قاجسان قاحسا نر وا( اندؤل) ريرج6 ثيدحاماو

 * هلثك هدانس اب هركذرز نعروصنم

 تيبح نع .ءالملان «لماك اذ سن وبن ّيلادبعن دما انث(الاق) يفوكلاكب :رشن ميهار ,((و)ىزارلا بوب انبأ

 لاقو أر قوءاعدلاوهةدابعلا ل ضفا|م ءاَّلا ىطر 'سابعن انعدهاعأ نع ىيحنيتا (نعو) سابعز !نعتب اثينا نأ

 هن 10 واخ ديس دابع عن نو ركن ,دلا ناكل بجتساأ رداع

 نكاحضلا مصاعواأنن ىمئاقرلا دمخن كلللادبع ةالقواانث دادغبن يرطنقلا دجان دم نيسحلاوا# انربخا 0

 ماسودلاو او هيلعّيلا لص للا لو سرا نعل ي يضرةر بره وبالاةل(«)طاصوبا !:”يسرافلاحيلماوباامث ىلابيشلادلذي

 مهيلطع تضعي لاو عدم ال نم

 ناو رماني ئارجرجلا جابصلا ندمان ىراصنالا نابح ندم ندم أرنا قادسانب ركبوبا م انثدحو 0

 هيلع هللا لص هلال وسر لاق لاق هنِءاّبلا ىضر ة ةريرربا ن ءاطاص ىنانع ىل ذهلا جيلا وباابث يرازهلا ةنواعم

 اذه»ءاءدلا يف ىنميهريغدجا كلذ لعشأل وهلمعش نم ملل نيش هللا نا و هيلع بضخ هلل وعدي ال نمولس ودل

 «ثردحلاةلْانيلورهللا دادع يفامهاما جر 1 ايا 8 ذيل ىسرافلا جيبملاابا ودئز زوملامباصاب نافوانألا حي ثيدج

 ن ليمس نع لالب نبناملس ينربخا به و نهللادبعات ناماسن عسب رلااتو ب وقع ن دم سايملاوا# هاثدحإل

 هنعوةريره ينانع ىوري نيتمجم<ىزرملااصوباوم ةصالملايف(:) 2 ٠*ىبهرلا هللادبع نب رذ وه (ا)
 هنعىفع نيدلا في رشدمح ١؟ىبسرافلاجيبللاوب|

 مدي اسالايف اناماست تاحابماو لئاضفلايف انيوراذاو لاجرلايف ابددش مارملاولالملايف
 هيلع هللا ىلص ين :لا تءمس لاق هنءهللا ىذر ريشلن ,نايعنلا نعى رضملا عيسي نءرذ نع شمحالاو روص:م نع« نايس#»

 مرذ نعروصنمنعرب رجوةبعشهأور وحبس كل بجتسا يف وءدا» ب رلاقوأ أرقمةجابملا وهءاعدلاز ال وق ماس وهلاو

 هللا ٍَّض رسابعن ٠ نعدهاجم نع ىيحيينا( نع و)#سابعن !نءعتيإنىان بربح نع الملا و.اءالعلا نب لماك 0

 حصوة لإ 1 بجتساو وعدا رلاق وأ رقوءاعدلاةدابعلا لضفأ لاقايبنع

 للا لصهّنلال وسر لاةلاقهنعشا يضرةربر هينا نعىزوم الأس واىث دج يسرافلاجيللاوااننم ريغو 6 مصاعوبا

 « هيلع بضل ا وعدي الم ماسوهلاو هيلع | |
 اوق ةرذنمئاساجمم وق ةساجاماف وق ةومهنع هللا ىض دور رهين نع عاصي -- هت وانت : اياز مقالا رم» |

 ْ دمج انث ناءابم ن دوادن دمح ر 4 ونبأ 4 هاثدخ ء سابعن هللا ع نع مرت دانسادهاش 4 ثيدهحلااذجلو د

 ٍَ ط بضغخي هللا وعدي عل 0 لضفاإ» ماه ريغفف لباسا رهطاولالا اىفةءاورلاديدتشلا »



 نبدبح(و) لسمو يتف قاحسانإ دمحاركبوب ا(انث دحو) ناطقلا كارم ماوعلاوباانذ يبس !اطلا هوادنأا ١ _: و

 ديان .ةتلادبعا-:-ىيطقلا رفمج نبدح أبت او)نارمجأبناق وز رمن و رماش(اولاق) بوتس. ن فسو:(و) توبا (ش

 «ءاطدلا باكو 0 <89 - «سيتتاسكرستلا» 002

 | هعزتف لاق صيمقلا كنع عزنا لاقةلالو سرايا ال لاةللادبعايت ضنا لاه بهواسودل اوهيلعّتلاىلصى .كال اعف ٍْ

 ٠ لك نماواحناة رجا مت متيمراذا يل ضخردق ادهنالاق هللالوسزإنإو اولاق هسأر نمهصيمق هبحاص عزز وهسأرنم ا

 أ «اوذ وطتىتح ةرجلا اومرت نا لبق عنيك امرح مثرصتييلااذماوفوطتنا لبق متيسما اذافءاسنلا الاهنممتمرحام

 *» سرق مأ ىلا دحو ةديبءوبالاق

 بي( ركذلاو حيبستلا و ليابتلاو ريبكتلاو ءاعدلا بانك جس

 ناهلسهوادوباا بااطىان ,رفعج ن ىيحبر كب وبا اني لدعلا فس ولن «١بوتم. نب نسما لضفلاو ا 0 ابريخلا و

 .نء(١) ن حلاو دان درع نع ناطتلا اتق اذ ناطقلا نارمب انت ىدبم نبنمرلاداتنيلا ى كدح لبنح نا

 ذي

 دم نييمللا ابا تمس ل ودب ىرينملا دمت نب ىبحاب ركزابا تعمس ىناف الو قيف ىدبم ن نم راادبعديمسلا

 ه«دساسالايف اناهاست تاوءدلاوتاحاملاو باهملاو

 || نايفساثىديمن. نحر لادبعانبىناهصالا ناملسن نوراه ن ميهارااُث بوقمين دمع سابملاوبا# اندح » |
 || ينارعنلا نيسملا + ةئام ةنيس تام ةئلاثلا نم ةمث !هيلع هللا ةمحر ىيرصبلا نم اوخا لاف بيرقتلا يف هركذ (1)

 نع

 3 .مقلاكنع عزت لاقل وس رابهللا واللاقهللادرعاباتضفا لهده ول 0 وهلا ”وهيلع هفاىلص ىبنلالاقف نيصمقتم

 اول اة رجا متي :.مراذأ اص خردقاذهنالاق هللالوسرايلو اولاقدسأر نم هصيق هبحاص عرتوهسأر نم هعزمف لاق

 8 سدو ةمأ ين د->و ةديبعو.الاقاوفوطت

 4( ركذلاو ءاعدلا باثك )وم

 نما ىلع م ركاب ةىشسيلاعوف رم هنعاّللا ىضر ةربره ينا نع نسما يبا نديمس نع ةداتقانث مب ناطتلاز ارم 9»

 ْ حي ثيدحاذه هءاعدلان هلا ىلع مركا"ى ث سبل لسودل ”اوهيلعّللا لص هللال وسر لاقلاةهنعاتلا ىضرةربر هيفا

 ْ :يتحا دقو# هتاوريف قودص هياالا ناطقلا نارمع نع هناتك ف و ا 50 (ملسماما ) هاج رخل ودانسالا

 ش .بهذم ىلع تأ وعدلا ب اتك يف نيخيشلا لع. تطقس ىتلا رابخالا يرجا هللاةيشعات ١ و حيحصلا عم اايفي راخبلاهب

 1 ميلعَّشاىلصينلان نءاننوراذا لوي ىدهمن نمجرلادبعنع يمينا ناك لوةىلظنحلا 2 هاربا قاحسان 1

 | |باوثلاو لامعالا لئاضفيفانموراذاولاجرلا ادقتاو دس اسالا يف انددش ماكحالاومارحلا ولالملايف لس ونلاو

 ْ تللاق ةيلسعإنغ + هءانثدح ةملس يبا تنب بنا هما نعهينأ نع ةعمز ن هللادبع نةدببعوا ك 4 قادسانا

 ْ ةيماىبال 1 !نع لجر هعموةممز "نب بهو يلع لخدف ماسودل اوهلع هلئأ يلمس لوسر يلاريصيىتلا إي تناك

 ] قرا نالبقكتثوك امرحمثرص تيبلا اذهءاوفوطت نالبق متسمال اذاف ءاسنلاالا هنممتمرحاملك نع

 ا انيوراذالاق هبافىدومن. نمجرلا ديع بهدم ىلع تاوءدلاىرجا يففوس للاةيشعاناو ماحلالاق 0 هيا ءاعدلا

 | نيصمقتمةيماجالا زج وهسوةشرو بهو ىلع لخدف لسوهلااو هيلعةنلا لصتلا ل وس ديلا ريضصل يتلا ينليل تناك أ

 طور رخل 15:4 ده هش ل

 ب وه ب ربجسج بج بام : دربنا جنجر ت1

 ا ديري

 - دمعات سم مم سم

 امنا نسحلا٠«معامنلاو كردتسملايفام حيحملا لملو كردتسلا صيخبات 4 ةسأ ف اذك )ع(
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 « كسانلاب اك 99 « وحط 4 صيختاتلا عم كاردتسلا»# 24093 5 إ

 هئأم شا اب ذ ةمطافى اىناذ برمج نيتمكر هسف' يلع دج سلا لخادم نار مدقاذا هبحع ناك و نيتعكر |

 )0( :بحشدقكاراهللالوسرأن تلاق: ك.مام سوه اوهيلعما لس مالو سر الا ةيشعو هب> و: لبق تءلْع ْ ا

 نمضرالارب اظ ىلع قر. صمابلابا ثعءالج ورع هللا: ةمطافان مل و هل 8 ا" ودهبلع هللا [صهللالوسرامللامف كياول إ

 تاغ مهباب مريلع مم هناور ثيدح ذه لسيللا خلل ثيح غاب ىتح الذوأ از عب هللا لخفاإلارخ كالوواجم :ت ثلا ١

 ا
 هنانس ندب زبةورفوبالا

 انيدادغس يرق يد الا نامعنإ 8 5 ني.طاوبا# هأ اد #9 سيق نبميهاربا تردح نم  «دهاشالو د

 رمعن !ن ءمفان نع :سيمقن ميهأرإ ربا نعبيسملان ءالتلااُّثةناوعو. اانثدا_حنب ىبح انا ودلاد_# نب سايعلا

 ثيدحلا يقابركذ مث «ةمظافب هدبعلوا ناكةا زغ ف جرخاذا ناك ماسو هلو هيلعهللا لص قالو سر نلايغنغ للا ضر

 ١ «ظفالااذه ريغ

 ن هللادبعنع بئاسلانب ءاطعنعرب رجانن  .ةريثملا نب ىبح 8 5 بويان دما ىسومن.د# ن هللادبع «ىنربخاإ»

 ننكر الع مح حاز كنانجرلادبعابااب ت تاتقنينك رلا ىلع محازب اكا ينعى طر ر<«نبازا هبا نعريمن.ديبع: |

 تايلص هلبأ لوسر تدم نا ضخ نا لع هيلع محاز ” لسو هل اوهيعّشا لد هللا لوو ِت ,اناماماج

 ةبقر قتمك ناك هاصحاف اعويسات يبلا | ذه. فاط ن ملوي هتعمسواي اطخلل ةرافكا عح منال وقت لس وهلاوهسيلع

 ىلع ميرص ثيدح اذ ه#ةن دههعاج هل بتتكو ةئيطخا مهنع هللا طحالاىرخامفربالوامدس ةمضب.ال لوزة محتل

 « هاجرخح مو بئاسلانب ءاطعلاح ن مهتنمأم
 ا:3هيةهلا ق احسان يدم ع نعىدعىنانإاانث ن يمن ىبحاشت ى ريئملاىنثملا وباانن هيففلا قاحسان ركب وبا ادخل

 ع :ءاميج كلذد هاند مالم نع هناندحةمل ىلا تنب زوما نعود ن ء(م هعمزن ا عل همكم ميعوبأ

 ءاسما هنادحو ةملمق اتمني كش و هماوهيب نع قىوو لاّمف بذوتلا اذ :ىك يف هر 8 69 1اس ريدتىا )0 ْ

 0111 ]1 10“بببببب7 3

 0 نيس ا: هليس ادا فرعءاالةءرزو.!.لاق-ه ريغو قادعسا نب ليك هاعو ماسو هلآو هيلعهتلا لص ىننلا جوز !ش 1

 هللا لوسراب تلاق كءماماللاةفهننيعو هه>و لش تأ .ةهتلبقت افا ممأدبف ةمطافىلافج رم نيتعك رهيف ل صفدجتسألا' 1ْ

 | الذوا اعلا لخداالارعشالوردم تن ضرالا روظ ىلع قبس ملص اب كابا ثدب دقهللا نا لاق كأول بحشد#:كارا

 ظ «دهاشهلو «نانسن د زبقةو رفؤباىوستاقت هناور«ىلتللا ماب ثيح غلب ىتح

 هللا لسهللا لوس ر نا[ غنا ىضر رهن انع مفان نع سيدق:نب ميهارنأخ نع بيسملا ن ءالفلا اد. «ةارعوا»

 «ثيدأا|مهدهعل وأ ناك عج ناذاوةمطافب هدهعرخ ناك نغيفج: .رخاذا ناكم !مودلا ”اوهيلغ

 + تلققنيتكرلا لعمح ازيناكانعشلا ىتررمتن اناني أع نع ريم ن ديبعن هللادبعن ءبئاسلا نب ءاظع نع رب رج الا

 هياعمج ازيملسوهلتار اوهياعدثلا نو بس مادحا تياراماماحز ينك رلآ لعمج اربكلنل نم راادب عاب

 فاطم ل وت هتعمس واياطخالةرافك يحسم نا م وم اولا "او هيلعتنا لص هللا ل وسر تنءمس يب :اهلفانالاق# ١

 بتكو ةئيطخ هدد مّ طحالاى 06 عقر ةريالوامدق هشبل وقيهتعمسو-ةبقزر قتحك ناك هاصحافاعوبساتببلااذه ١

 ا يملا ١
 ١

 7 ب تل م



 هلم نسبا اح

 اها ةباماو
4 5 

4 0 3 7 

 ا

 ة(ملا مدت اذامهيلاهانوةلتتاون اكوراصن الا نمنايلغا اهات ماسو هل" ا'وهيلع هللا لصةنلا ل وسر ىد نيب |

 يكسانلاباكط 22 م« هدو « صيخلتلامم كردتملا ط 2 «() جو

 ندم اك ىدنق رمسلا يب“ وبال ربخاو) كلام لع“ رقاهف ىبقعلا ان (الاقر ىسيع نب دن دهاانْثو رع يا زلا

 هتقبسف اجار فرصنا مث فق نادهللاءاشام هاندا يق فقوف عيقبلا ءاج تح هتمبتف بهّدن نبا رظنتف هعبتتنا ة ريو

 قكركذف ثخإصأ ىتح >لودلاو هيلع هللا لص للا لوس ىل كلذ نماثيش ركذا لذ تلاق ىنتربخاف ةشئاع تلاق ةربر

 »هاج رمل ودانسالا سيح ثيدحاذه# مهيلغ للصال عي قبلا لهاىلا ت قضوا لس وهلاو هيلع هللا للص لاف هل كلذ

 ةدئا زاننى رضحلا قاحسأ نب ب تاوةكسباتن رك اشنب در نإ ارتمشأ ةادغيتءالما زازبلا لعن دمصلادبع 6 انندح »

 رص أن ركبوب ا(: ربخاو) يشاقلا قاحسسانبليمم سا |تترافصلا هلا دبع نب دمج هللا دبعوب انريخا » ||

 ظ ن ةمقاع نع كلام ىلع ثأر قلاق ى ل ن ىيحات(الاق) مالسلادبع نب دم انثروصنمنب ىبح ( ايربخأوإل نصت

 ٌْ يتيراجترماف جرخ من هنأذ سباق م ار او هيلعهلل |ىلص هللا لوسرماةلو نابت هس تلقا ع هما نع ةمهلع يبأ

 مام اذا للسو هللا او هيلع هلل اصلا ل وسر ل لاق اهنع ها نضر نمابغن ان يك نع برحنب كاس نع

 درفش ,/ىراخلان ال نيخب لا ني عيب ا ,دحاذه#«انوح انيلع رداغي الاوتار يلا وا ايوالاق هلهاىأرفرفس نم

 # هاجر و برحنب كلاسإ ملسمو ةمركملججاجتحالاب

 هيأنعو ر عندما نوراهن دير انت ىئادملا حورن هللادبعانثورعئكزلا متاح نب دمن دمحا# ريخا د ؛

 يد:نب ريس ريشخت ديسأو ةرمعوأ يح يف ةكم نمانلبقا ِتلاق اينعدللا ىضر نينم واما ةشئاع نع ةدسح نع

 #3 هاجرذملو م اسم

 مور ةورعنع ىواهرلاةورفواان ”ريكب ن ننساك رابادبعز دزجااتت تاو نا دمه سابملاوا «انثدحل

 هيف للصف دحسملا لخدفةلةاّرغ ع نم“ لسودل ”آوهيلعلا صلال وسر مدق لوق يرحل ةيلع اي لا ىمخللا :

 نيّمكر املتف ب

 « (مخ)» ابكاروايشام ءابقىلا فالتخالا رت |

 0 7 وهيلعللا لص هللا لوسر ماقت !انابنع هللا ىضرةشناعع نع هما نعةمةاعىنأ ن ةمقلعن ءمي كلأم»

 فترصن مفك *.ناهللاءاش |مهاندا يف فقوف مي: ملاء اج ىنح هتعبتف بهذ.ن ارظن ف هم ,تناةربر , ترماف جرخ مهنايث

 منع | لهاىلات ثم هءلىلالاَقف هل كلذ تركذف تحبصا ىتحهل كلذ نمايثش رك رأ ذارلف ينارب خلاف ةريرهتمب فاعحار

 نإ 1-2 '* مر لصال

 «حيمص هابو> انيلعرداذيال نيرا ايواابوا لاقهلهاىأر 0

 ربا سار بيصتوم نديساو ه رو أ ججي> يف ةكم» نم انلبقأ ت تلاق ةشناع نع 0 هيبأ نع ةمدلعن ,« وري ند )و

 ىلا ةبامثابا تءمسلاة كورن ةورعنءيواهرلاةورفو اان ريكب ن سن وانك ىدراطملا: .ةمصالا «انندحوإ» 1

 رُكس نم مدقاذا رسول آوهيلعّسلا لص هلال وسر ناك لاقايبنع هللأ ىضرسانعن !نع ةمزكع نع ك امس نع # ةدأ از»

 لغد نأ مدقاذا هنحل ناك ونيت هكر هيف ىبصفدج سلا لخ دفهل ةازغنم *ل وهل او هيلع لنا لص هللا لورمدق لو ظ

 ددعسألا فلا 1



 كسلا

 «كسانلا بانك » « بو 0 سيلتا كردتسلاإ» 4 00ج

 « هاج رخل ودانسالا يمص ثيدح ا » ه الام سانلارثك !نماناوولسو

 ] ن دلاخان ىروزهلا ف وع وناق وز رمنب نمحر لادبعان دادغب ىدبعلا باتع ن ن هللا دبع ندم ر كيو 4 ربخا»

 0 وذ قيقعلاب هرصق ىلا ب 37 ادمسز ادعس رماع نع د# نب ليممسا 0 ملا رفمجن ّتاديعأتيا نبل خي

 اهي :افن ء.شدر |ناةقاذاسلاةهدبمنمذخاممبيظدر رزا هب ,ولأس ديما لها هءاج مج راما هبلة ساف5 رجا طق اديع

 *هأح رخو نيخيشلاط ر شلع حب هدص ثندحاده هامش ميلا درلف م انك هلآ اوهيلع الصبار

 نسا أكد نب زيزعلادب ءانن كا ولا حاصن ىيحاني اب نب ناعم هيقفلا رضنلا واهب ,ربخأ م

 يفايرتماو اننتخا ةردخىن نمالجوو ف وعن و رمت ىنن نمالج رذأى رده ادينساب| تعمم لاقىا ينأيثدحى يي

 مل وهل اوهيلعّتلا لصةلال وسر دجسموه ي زمل لت و ءابق دجسموهيفوءلالامف ى وتلا ىلع سا يزلادجيلا

 طر لع حيص ثيدحا ذه# ريثكر يخ كلذ يفو اذهيدج هوه لاف هالأسف ماس و هلو هيلع لا ىلِص ينلا اينإف

 *ميهار اهرخاىالخم يح يبان نيا وهأج رز وملسم

 درب الاوبا ان رفعجن ديجلادبعانةماساو اان ىرماعلان افعن ىلعن ا وقم ن دم سابهلا واهبانت دحإ»

 هل اوهيلع هللا للحم ىبنلا باحصا نمناكو هنعهلا ضر ى ران لا ريبظ نديسا عين ةطق ىف ومميل-نب يسوم

 ءاسرعلو دانس الا حيحص ثيدحاذه#ةرمعك» اق دج. ميف ةواص لاق ملسو هل او هيلع هللا ىلص يبنلا نعش. دس ملسو

 ظ هلو درالا |با ٍناإلا

 ّْ ّلاادبع نعديعس نب ىيحم نعربر جان لاما نا بمن, دمج ةملسن دمحا اذ بودء..ندمح ّللادبعوبا «اندح 9

 ايشام ءايقيلا نالت 20 مسد هَ او هيلع هللا لس هلال وسر نإك لاقاههنع هللا ىضر من ساديع نعرانند نإ ٍ
8 

 0 لظفالا انهمداج رو يراخبا طر ث لعب م” ثيدحاذوءابكارو

 «مرص الام سانلارثكا نماناو لس وهلأآ هلع هللا لص هللا لوسراون مني ظ

 ا اديعدجوف قيقملابه رصقىلا بكرادءسزا كيعرس َن رماع نع دن ىييبسا ان” يروا رهمجن ع ههادبع »

 مينلشأب غدران اهنا ذاسمملاق هدبعنم هدخاام م لعدر نا هنولأسديملا لدهاءاج مجري بلت انو رجعش مِطعب ١

 5 (مج) »اني ثمهيلا درو ملسوال اوهياعللا ىليصشالوسر

 يىننم الجرو فرع نوربع ىبنم الجر ناديعسابا تموسي با ىأ مدح يحيان سيان« ىدرواردلا »

 دجسموهىرد_1خالاقو ءأ 8. قد هعسم وه يقونلا لاف ىومتلا ىلع نيحلا ىلا دعلا 5 ايرتماو اهاتخا م هردج ْ

 اوف واذهىديسموهلاقفءالأسفل سوال اوه-.يِلع هاىلص يبنلااج اظلسو هل 28 هياع هللا ىلص هللال وبر

 8 (م)ريثك ريغ

 مَع و هلأو هيلع هبلأ بص ىلا نع دج ريوأو نديسأ عمرسهنا ميس ىسوبم هربالاوب 3 رفمجن 6 ديل ادعو
 «لورعد رالاابناالا هّةرممك ءامتددحسم ىفةالصلا

 2 ١ ريماس وسرزاكلاق يسار روزا راجت 0 ىيحن نع «ريرج )ف
 ب - - : بيل ب ببر وبصوصلا حا

 هلا -

 هيلع

4 

 كا دل

 دجسمو ماس وهلاو

 متسسا يحطم ميو سل نووي ل سي سس



 5 -و

 ء 0-7 2

 م م 6

 ا 9 2 6

 هس موو

 ترحنف مرا لدينا ومنمماشلا لها ىلاانبتا أذ ىذه يوق نم-لاجر ى عم. ثعب وةكعريزلانبا م اهلا لما ظ :

 «.مج9 عقلا سكردتلا» 400ج
 صاح ا رمتعم تجر خلاق نارا نومينيا تدع ىربجلا رضاحابأ .ترعمسلا ناربم نب ن نوميم ناورحم

 لدنالإةفهتلأ اسف سابع نبات مناف ىف ر فم يضق ال تج رغ لبتملا ماعلا نم ناكاىلف تعج رم تللخا 0ع ىدحلا

 لئلا رمتىفةيسدحلاماعاو رح ينلا ىدملاا ولديب ناهناحصأ مارإ_سو هلا "او هيلعمشلا سهل وسر ناذ ىدهلا

 هلا و هيلعةللا ىلص ىبنلا بإدصا لدباله ىرداالل وقيةييسدحلام اعاورحم ىذلاكلذ همهادقيبا ناكفو ملا

 | هاح رخو دان سالا يمص ثردح اذه «رضاحولا هثدح يتحالما ءاضقلا# رمي ةيسدحلاباور 9 قلاليادهلاواسو

 * قودص لوبقم 57 !لهانم خيشرضاحوباو
 .نإمنعن للادبعنع ريهزات مين وبات ةزرغينا ن.مزاحن دم لاذ ةةوكلابيابيشلا ىلع ندم رفءجوبا# ايربخا »

 .«هاح رذضمل ودانساالا ميحص ثيدحاده#كريغ ايتن امهو رماح كموق ناذلرلو يلا كيحاو ةدلب /

 ا
 .ىهنبلوق : سو: هل !وهيلع هللا لص لا لوسر عمسهنا اههنع هللا ىطررمم ن هللادبعىّث دح رمز هللادبع ىل و ممفأن

 ناولاوما تيحاام كاذدم سبلتلو بابثلا نمنارمعزلاو سرولا س ةآاموب الاون زاةملا نع نرمأ رح 1ٍف 2

 ,«فأح رخو لسم طرشلع يح ثردح ادبه» يعيستو اتج واليا رع وايل>وازخوا رفصعمنمبايثلا

 ماسو ' ناللج رو

 ٍ يتحالماءارصتلا رمعوةسدحلاباور و 2 يذلا ملا ملسو 7 او هيلع للا ىلص ىبنلا بادصا لديا اله ىردااللومت ومن

 ه قودص نول الها نمش عر ضاحو او عب « رضاح ولا هل دح ْ

 سا ىلص هلال وسرلاةلاتامهنع هللا ىضرسأسبع ن نع ريبج نبديم- نع ميثخنب نامعنب هللادبع نع ريهز 9
 « حيحص» كريغ تنكسام ينوجرخا كموق ناالولذيلا كبحاوةدل, نم كبيطاام ةكمل لسوهل أوهيلع
 يفءاسنلا ىهنالوقي لسوهلاو هيلعمللا ىلص هلا لوسر عمسهنااىيزءئلا ضر ربعن ! نأ دح عفان ىنث دحومي قاحسا ن اف
 «(م)بايثلاناولانمتبحا!مكلذدمب سبلتو بايثلا نما رفءزلاو س رولا سمامو باقنلاو نز اغلا نعنهما رحا

 دجيفةنديملانمج رخم ناك هيأ هيبانع دع..بنب رماعنعها نعو ايجسانب نمجرلادبعابا لضفألا 6 نررشن ف

 م

 يي

 : نم كييطاامةكل لسول 1 | و هيلعهللا يلصهنلا لوس ر لاق لاق |مبن ءاّنناىضرسابعن.| نع ريبجن كيعس نع ميثخنإأ ٍ

 .|| ىثدح,قادسان !نعيبا ىث دج بوسي اثينا ىث دح ل بنح ندمان هتلادبعانن ىميطقلا رفمج ندمح ا« انربخاؤط

 ش رهاعن عب ا نع قاججسا نب نمر لادبعادث لضفملان رشنانددسماتىتلاو أبا هيففلا ق احس !نركبوا# يخل 2:

 ْ نمددضصعدق بط رة رجشهعم باطلا نم اطل انعبكي دلل. نم جر ذاك هنادمسهيبان ءصاقوىنان دعسنا

 و هل اوديط قاس! لوسراو ينزل ةميزف عدااللوقيف يفرلكتف رشب لاقو 4 ةهماكتف هيلس لح انةيدلارج شم

 ٍ تال-او ىاكم ىدهجلاّب رحنتف حتفمرملا لخد. نا[ ومنمماشلا لهاضلا ا الف ىده ىوقنم-نالجر يي مث

 ضقال تحرخ ليما ماعلا ناك 39 تعح 6
 ىديملا لدم !لاةفهنلأ ف سابعن ا ب .افين رمى

 0 هللا لص! لوسرناف

 ش ,كلذهمهادقيبا ناكوو ربعلاة«ءاضةلاد رمعيف ةبب ةييددملام اءاو يذلا يدحلاا وادب, نايا رمأ لس وهلاو وهبلع

 ةميزغ عدااللوّميف هيفهملكنف هباس ذخايف ةنيدملا رجش ضع نم هدضءدق بطرق رجشدهعم باطما نم بطاحلا ٌْ
 0 - رو روع

 0 [_ عكنانا باك
 م
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 5 نينا فلا نانو

 قلب د زا نيت اح تا يا
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 ظ10#12071أ1أ01010010|0||]|]ز]|]|]|]|]|] ]| | ]| | | 00 0| 00| | | | | | 01# 4١

 نيلرم هديج لبق سول ١ اوهيلغسا ىلبص هللا ل وسررهتءازرمتننالاق و رمتعا ناك نيحةرمعلاو ميلا مدق 55 /

 | »* 001 0 ثيدحاّده + يع ع 0 00 1

 ىش نم للف رمو مسح لها اك ن نثهةرمع لها نم انموه د رفم جك لها ع نمءانمو#ةرعيوةحح لهانمانفةالكا|

 لح درفم جيم لها نمو# يأس كاسانم ىضق ىتح هيلعم رحأم ل
 ا ةرمدب لها نمو# معلا كلسأنم ىض#ن ىتح'ىش نم

 #هأح رخو ماسمط رش ىلع حب دحر :دحاذه# جملا لب 0 مث لحةورلاو افصلاو تيبلافاطف' ا

 5 هنا ىر ةشئاعزاهعان ع ةورعأ ْن : ماشه نع ا ةءواعمنبريهز ىث دحى ةهلادزن دالخاش5 هنن ساناو 1

 هل في ناك ماسوهل ”اوهياع هللا ىلص هللا لي ارو مزال نع تناك ١

 ءىئءملا ديزبنب دالخانث بيرك وبا يث ديلا يثدح لبنح ندمان هللادبعاننهي ولابن ركبوا# 5 ربخا »9 ْ

 * هاح اني 2 ثردحاده#ءر ؟ لو ةورعن ماشه نءةنواممن ريقنز) ْ

 ثارهمنب نوميمنبورمجأبنانوراهن دب زئاندوءسم ندي .سانكو رعب وحلا مان برت سآت .لاوبا# انربخاا 2 ٍإ

 ماتلا قىدهلا لادمابا ورماةيسدحلا لهانا لوةابنع هللاىضر نابع # كدنبس لافتا نام رهط ا ا

 ن قاحتسا ْن ةماوز ترق 0 : ءارتشايف ةيدد دجال نميف مذ صخ رفا تزءواولداف ةكم هتفاواخدىذلا آ

 : اننا به ملل رضع قمتم نيورلع نلف |
 نغقاحسا نب دم نع ةملس م دمام قيمتلااننىلا رمشلا دم نن لضفلاانم لمؤلا نب دحر كبوبا4 هان ريخا ف |

 مم م انج رخ تلاقاهنعهللا عر ةشثاع نع بطاخ نإ نمحر لادبع ن ىبح ان و رمتنب دمت اذن رماع ن نب م«ديعس »||

 انمو هسا كنسانمى طق يتح لحلف ةرمحو ةححم ؛ لها ن .فانقت هدثالث ١ عاواىلع لسو هلآ و هيلع هللأ ىلص هللال وسر ْ

 ١ ل->ةورلاو افصلابو ثييلاب ف اطغن ةرمعب لفات ود يلا كسانم ىضق ىت>ىش نم لحب ”لفد رغم جح لهأ نم 1 ش

 « ميلا لقبتسا 9 أ

 ءام لمحت تناكاونع هللا ىضرةشئاع نادينا نعماشهأن ع ةنوامم ن ريهز ىثدح ديزتن دالخانت# بيركوا ل٠“ ا

 4# هثيدحن ىلع عباتبالى راخبلالاق(ا)د:ز 7 .ندالخ (تاق) لنغ ناك :لسودلاو و هيلع لص هللا وشو ارب زمازل ْ

 | اؤرما ةيندملال هانا لؤش |ينعّشاى مر نمابعا تريوش لاق ممانسنبا نامعانت ناره«نن نؤغيمن © ورم أ

 «ةرتءارتشا ينةءديدجتال نميف مهل صخرف لبالا تزعوا ولزءاغةكمهيذا ولخدئدذلام املا فىدملا لادماب ْ
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 21011010 | |ز|ز|ز|]|]|000ببببب7 7 ا ا

 م كلسانلا باك ف م « ضيغلتلام كردتسلا#ا 4*2()ج 8

 2 ير 0 نا ستا اا اند 0 دة تلاقا هنا يصح ع شان نخاع نا

 سا نءالعلا دم ينندحة عز 8 قاحسان دم 0 وبا مامالاانن ىييمتلا لعن نيس ا دمع وأ انثدح »

 | نيتريىدحا اهريغ حمو اثالثوا نيترم هجح لبق رمتءاولاق ةرمعلاو جمل ابءدقنيح ةعب رآ ىثنم وقار |

 ١ «فيعض هللادبع (تاق 8 ىك» ناضمر يف

 َّت تاما 00

ِ 3 
004 

 34 ىديال ةردإ ا كل الاطدا دمعت ده

 ا رييؤااز  اراصوح ماءارمتنمتمجر خلقوا ثدحيىزيجلار احباب تممسلاة وبي نورت لن قاحساز 2 ْ
 7 ص111 نس

 ايناينلا نسما (ت) هيلع مله و جو اجبر قودصم لاق: بردبتلا بيرت يف هر ذو ()

 م مزمز ءام لجل



 3 ا

 0 ف 0 ةلضف ل

 ب 1-5 ل

 وروبوسب سس

 |١ سابملا و اد دح ةثامث الث 0 5 د# هللادبعوبا كا أ

3 ْ 

 .ىنع يحق تلاق كدلوولبا هصتمن كلاذ لاق كلدضاب ىلع ين ميحف تلاق هلع كلن ٠ عيداام ىدنعاملاقي س>ابجوزل ةأرمأ |

 سانلارماؤس و4 وهيظَفاىلم ّفالوسر ناين لوضع معلا نعت ةمقط نع مدانز !اينانا» |[

 «ك.دنااباك ف 3 6 ِط »8 صيخلتلاعم كردتسا| » )0«6  فو

 ل وهلا هيلعللا ىلص فال وسردارا لاقل معلا ىضر سابعنب/نعينزلل هلادبع'ن ركب نع ل زسالار باع هلأ
 لي جعف تلاق هيلع كجحااميدنعامل اعف ملس وهلا اوهيلعشا قصشالو وسروم ى جيحارج و زلقأ رما تلاع ميلا

 ()كقر ركتعبف تلاق هللا ل يب -يف سبح كلذ لاقنالف كلج لعين حف تلاقكدل ووانا هيضتمت كلاذلامخ كحما

 لال وسر أرقا تلاقفابجوز هيلا تلسرا ةكمنملسوهل آو هيلع ىلسص ىبنلا مج رايق لاقت كن وقوى وق كاذلاق

 لاف 0 و هلو هيلعهللاىلا_ص ىبتلاا مجوز ىتاف كنءمةدح لدسبام هلو مالسلا ىنم ماسب وهلا ملزم
 ْ تلاق ىدنع سيلا تافف كما جانا تا اقام و هللاةرو مالسلا كرش : يأ ا نانا وهيل

 | يف اناس ول كنااما ملس وهلا وهيلع هللا لص قبلا لة فالب سيف سيبح كلذاهل تانذنالف ىلج ىلع

 || لدمنامكلأسان ا ىنتر مااا ولاق# يملا ىلعابص رح نمابجس” ل وهل و هيلعهّللا لص ىبنلا كدحضف لاقق هللا ليبس

 ىلع رص ثيدحاد.هع« ناضمريفةرم يعمةجح لدمت ام .'اهتريخاو هللاةمسرو مالسلا ىنماهأر ا لاق كلعم ةجحس.

 » هاجر نيخيشلاطريث

 رس

 ٍ لبق رمعإ دار 0 ل مراد 1 وةيلع لا تالرضت ااه 50

 *هاح 0 ل هدد اا لع 42 -

 عا ةئس تأ «دانزلا يأن نة“ رلا دع همسا 1 ةساللل ي() ينايع نا نسما ؟؟ خسنلا يف ١ دك )١(

 هنو ىكع نيددلا في رش د ىضاقلا 1,ةثامنيعبسو
 نيح

 تلاتف يملا مل-ومل وهلا ]صف لوسردأر !لاكس ابعن نع ىنزلا ركب نعل والا رماعن ع ةكرادادعو

 هللا لص ننال وسر مج رايفلاةكنوقوي دوق كاذ لاق( ركبرر ةعبفتلاقدنل لييسيف سيح كلا ةلقنالوكللج ىلع

 لدعبامهلل-و مالسلا ىتم لسو 'هل او هيلع هللا لصهلالوسرأ ًارقا تلاتف اهجوزهيلا تلسرا ةكم نم * لسودل آوهيلعا

 | | سربللا ل خلا ىلع نيام تججح تنكول كناامالاقف هربخاف ملسوفل !وهيلع هللا لص ىبنلااهجو زىناق كامةجح

 ٍْ هنلأ همسرو مالثسلا ىنما هث رقالاقو جملا ىلهاهض رح نمابجست لسو "1 وهيلع هللا ىلص ين :|| كنحيضو هللا ل ء يس يقناك

 جتمإ و ءاوقمبضمبو دحسأو ريغ هم رماع « تلق» «( مخ) ناض“ رف ّ رم حبا ةحعلدمتاها اهريخاو

 « ىراخبلا ه
| 

 1 * حي م لهفلف عب اىق ةرمعلءجريذأ ب 0001 نم لاق عادولا ةجح ماع

 | هلال يمس سوال اوهيطفأ لصةتالوسردا منعا ند رم نبا نع هي انع فان هلل قادرعانم «ىننملا رخو

 تار ْ 7 عمل "ص خلتلا ةخسنا ي ادك )١(



 دس

 « كسانلا باك » «هج»ظ > 4« صب رغب ع كردتساا » .«00ج»
 ممم سيب ياس ١ اسما ني يس يمس

 ب :ءاتلا ين ريراصنالاو رمتز. جاجملا ىثدحلاق ها نسانعن اىلومةم ركعنا ريثك نان يبيح ىث دعت نامع ا

 ساسبعن ات دحفلاق»ىرخا ة هحدح هيلعو لحدمف ج رعوأرسك نم لسو هلل او هيلعهللا لص تالاوسر مه هبا

 مفاد نب ةادعوو ةم ركع نع لبقو «ماح رخ لو ىراخببلا طرشلع حبحص ثدحءاده» قدصال اة ه رب رهأبأو

 «ورحن /جاجمب نع ابنع هللا يضرةمل مايل وم

 رست نءايبنع هللا يض ر ىراصنالاو رمسن جاجا تلًأسلاق ةماسمأ قر مفا دن هّلاديع نعةم ركع نع ري 501

 «جاجملا قدصالاتف |ىنعللا ىضر# رررهاباو سابعن ا

 نعش الا نع قيرزنب رامات باوجلاو.ا ان. ىنامصلا قاجسان دمج ني بوم ندم ناملاوبل « انيدجح 7

 مارحالا يب او.الا نم زولخساواك و(ا) لليد وعدد شير ق تناك لاقا,ينعهللا ىضرهللادبعن راج نعنايغينا

 /يفماسودلا» اوهيلع هلا ىلص هللا لو سرا (نيفما رجالا يف باوبالا نم نولخدنالب ملا رئاسوراصنالا تناكو'

 .جرخها رجاف لجر رماعن ةبطق ناهننالوس .[ماولاةف يراسيمن الا رماعن ةبطق همم جرخو هباننم م جرن لاتبيل

 | هسا زافكندىندزألاق ىسمج | يلا لاَمف تلمفايك تلعفف تامف كن ر لاو كاؤ اع كلحامل ةفبابلانمكيبم

 ىلعحيص ثيدح اذه »اها وأنم توببلا اوناو قنا نمربلا ن .ركلو اهرورظ نم توبا اونانابربلا سيل لجو زعا

 «ةدايزلا هدم هاجر ملونيخيشلاط رش

 ندمت نع يعازوالا انيديوسن تدرب جاادعن ادع ندمحأبلا بوققمينب دم سابعلاونا# انيدح ا

 «مالكلا بيط و ماعطلا مامطا لاق سأ- ارامماسوهل | اودع لعقالوم ر لثسلاق هنعهللا ىضر راج نع ردكتلا

 «ةريثك دهاوشهل ثيدحهنكل دب وسن بوري اجتحملا.سالهاجرزع مو جانسالا يي ثدحاذه

 ىربنملا ديعبسنإ كثراولاديعاتت ديان يحن ند# ن ىيحاتب ظفاجلا بوهس ندم هلاديعوتبا ع انندح د

 يقامنلا نسملا١؟ ممهملاٍشماهيف انك قيكلا نعد ءاملا مهئاجتل الوا مينو يف ميسمحتل كل ذب اوبس ()

 ورمز جاجملاىّتدج لاقهيدح ةمركع 0 ثر اولادع»

 *«(خ)د رخاةجحهيلعو لحدّمف جرعوأ رسك نم ل وقت ملسوهل اوهيلعهللا لص هللاٍلوسر ميسا ىراصنإلا

 * ىيحن نر معم هل اق اذكهو رن. جاجملا نم مفارز هِّلاديع نع ةءركعنع #يورو#

 يفباوالا نمذ زولخبب| وك وسلا وعدي نش رق تناك لاةر اج ن عنايغسيفا نعش الا نعم قب رز راو

 5 ولاقف ىراصنالا ماعز ةيطق همم ججرخو هنابنم جرف ناتيسس ف يلو هل ]و هلعتتلا لص هللا لوسرامبف مارح لا

 .تلمفف تلف كتر لاق كلذ ىلع كلام لاف باسبلانمثلءم جرخ هءارجافل جر ةبطق نا هللا وسر

 *(مخرد ”الااهر ووظ نم ِتوببلا اوان نابربلا سيل ِتلاف كندىنبد ٍِنا لاقىبسعا ىالاتف ِتافاك

 ماعطالاق جلا رام لييوهل او هيلعمتلا لص هلال وسر لكسر اج نعردكنملا نب انعيعازوالا انهديوسن بواه

 | ىلا ىبحي نع عرمصما ا هقانا انيىلا ىثدج لين ن دا ن هّللادبع انو مدطقلا رفمجن دمجا «هابريخا |

 ' ثندحف ةمركعلاق ٠لياق نم جملا هيلعو لح ديف جرعوأر سك نممل وهل 1 هيلع هلا لص هللا لوسر لةلاتفويللا ظ

 4 0 0 دقق ع نم

 م ع 00

 « حيحص» مالكلا بيط و ماعطلا
(ْ 



 8 ةفارذإ 5

0 

 |قربخا اعيرجنا ًاناريكنابإ ركز ئب داس ىلا ثدح لبنح ندمان ضاديعاس ىبرطقلار فمجن دا ين ربخا 2 ٍّ

 هللا ىلبص دمك انا 15 هاف هينا ةفرع ىلا تداطناف ة هفرعمو ىلالج - -تتالضالاق منع هلثأ ٍىصر معطم زن ريح ب نع

 اه انسالاممرحص ثيدج ادهم هيلعلزنا امدعب كلذو 4 هف رعةرشع مريعب ىلع َة هذ رعب سانلا عميقاو ملسوهل 1 و ص

 5 ل عمو | هيفا يكردتلا» «0)جال_

 جملا مساوميفكي رن الغاوي انجيل وزمان جو ع كااوفاقن ملا ميساومو

 1 « ماج رخجملو نيخيشلاط رس نع مسعص كدا

 ركب وا( ريغ او) قاحس ان دم ريكب ن ساو اًيراجلادبعن دما 9 ,بوهم ندم سنايعلاوا 9 اربخا و

 .هللأ تاع أ نع ةملسس نيد اني ىيضتلا دمت ن 3 هللادبعان.ينا رولا نسمللا ن هللادع أبنا هيمفلاق احضان 1

 ,هينأ نع ريبجن , مفان هم نع مطمن ديب جن نايلس بان نامعنعيراصنالا مزح ن ورحن دمجانم ركل فأن /

 5 فقارو هناو هيلع لزني نا لبقملسؤهلا او هيلع هللأ لص هللأ نشرها ب , اردقأ لاق هنعدللا ىكر مهطمن ريح

 مط رش يلع حي ثم دبح ابد هه هل لجو زعمشا نم -قيفوت الا كا اذاموابنم ميعم مفدد سمانلاع م تافرعإ هلريمب

 1 ه«هاح رجل رص

 هللا لوسربناف سر اركذيف ثيدمل اهبانعريبجن دم نع راندنو رم نعةنييعز !ثردح لعاذم ااعادأج رخو

 8كم 0( فرت ضعي اك سومو هلعفا مغ

 ندا ( انريخاو) ةبيشاننر رجن بهوان' قوزيم نب ميهارإ انن ب وقم ندمت سابلا وا 4 اًمادح#

 ,نب زكب يبا نعرجابم ن ميعاربانع ةبيإنأ رفعجن دحم ىلا ثدح لبنح ن بدهان هللادبعانب ىميطقلا رفمج
 | لمجاوجوزنا تث دحف ثي دمحلا !ذهنعاملأسيل لقعمماىل ناوى ل سرالاةماشهن ثراحلان نع رلادبع :
 ْش تركذر وهلا ١ وللا يلب_ص هلال وسر تناف|,لعىناف ركبلا احوز تلاشف ةرمسلاةدارا اهناو هنا ليبس ىف اركب

 ْ (ناطمرفق رمح ناو هللا ليبس نمةرمعلاو جل انالا واريطس نا ملسو هل لاو هيلعّللا لص ىبنلا هرماف ل 7 3

 * هاجر لو لسع طرشىلع حيحصص ثيدح | ذه» ةيضتو جوا ةحح لد

 ٠ نامعيان جاوملا ىثدحديعس نبثراولادبعات مراعرامنلاو اان "يلعن ماشه انثلدملاداشمحن يٍط « انربخا 9

 2 اماسي . قيفوا - 7 1 املا ن نسما اا نطل 000 0 1

 و

 لاذامو نان د رام ثا 0 هنأو ا د 0 هللأ 0

 «(م) هللا ن .قيفوتالا
: 

 نا تثدوفاملأ سي لقممماىلاذاو رم لبرالاة ثراها نب نمسرلادبعنب ركبينا نءرجابمن ميهاربانع 4 ةبمشو»

 يف ةرمناوهّبلا ليبس نمل ةرمملاو جيجا نا لاقواهيطني نا ملسو هلاو هيلع للا لص هبا لودسر مرماف كلذ هلت ركذم

 || ملسوءل ”اودللا صوتا لوس ريتناف|بيلع ىناف ركبلاا مج نر تلا 1 بلا حارا ااوقا ا يشيفاوك لاه وز

 ب بسييسمم ب

 2 ري ع ل يعل ديمو -_ يوعرسم م

 ه(م)ة جى زجنوا ةجح لدم” ناضمر

 00 «ثراوادم»
 اة تنس ل ا ا ل احا مشل



 ا

 م تولع تسع

 كرداريكخيشوانالاةلج أ لسد .هلاو.هيلع هلبأ لصشالوسر نا هنع هللا ىضز ةربنره نأ نع نا ريس ذل

 هظافلالاهدب.ءاجر خلو نيختبشلا ظْرش لك حيعتص .ثدحاذه# كنانع "ججح | م !ةوهلآل] اوهينع .

 ود#و !«انربخاو )هي دش انن ساي ين ان ,مدآانن نيسان ميهار اان نادعبمى ْماَعلا نسما نب نم مر لادبع#يإ ريخأ 5

 هيلع هللا لصةللا ل وسر لالا (ينرئغ هما ىضر سابع! نع نأ فأن ءش<الا“ نعةجشات م دزئردبز ية لم 5

 قص وفهم - 1و نعا 0كم .كلط

 ص111

 ريدك متيثيبانا هللالوس رامي لاق هنا هنع هللأ ىضزن زون نع سوا "نأ 00 هتءمس لا سن نامننلاانن 4 ةتعشإ)» ٌْ

 ا «(مخا رمتعاو. خلا .!نع جمح لاق: نمظالالو ةرمملاو جلا عيطتسالا ١

 اج اذالسسوهللاو اوه_لغفنلا ل: صشأ وسر لاق لاقايبنعمللا ى يروا ,أنعن ادب دم يارد سلا نم هم ء ا

 ْ «(مخ) ى رخآ ةدح هتاعلةعاذاف مم. ىج ةحد هل ئهذ ىبصلا ا

 لاقفسابعن !لجريفلاقاحءلائضو ريبج تدديمسنعئرزلا مركلادبع نعرممم اش يناءنصلا(كرابلا ني يزال |

 شن ارت هش لل نم يضع ع

 م« كاان ب اتك» « 809 ١ « صيخقلاعم كّردتساا قا «060)جالا

 دمج

 هلئأ لص: ننال وسرلاةفهلتقازنأ تيشخ هخ ةلحارلا لعلبلابههددشناو ةل>ارلا لع كسمتسالو جمل مالسالا |[

 ماس ناهلا تمس ةيمشاتل' ثراها ن دلاخ- ءانن ناد ندم انث'بلاط ٍياَنب ميها راش ل لذملار فمجن دمت

 جحلا ميطتبال ع خيش اناهللال وسرأي: لاق.هباهنعّتلا ىضر نبزرىلا 'نع ثدحم سوا: نورت كرف و

 » هأجن رق ؛ثلاطرش ىلع ميحص ثيدحاذه#رمتعاو.ك | نع ان ء”ميح لاق“ ناقل الو ةرمعلاو

 اثيرارهيمفلاد# 'ليممس(ان ريخاو)ةبعشات نافعانت رك اشنيدمح ن رفعجانل عقلا نايلس ن دما مانت دحط»

 | نب دمجات ىتملا وبا قاحسا نءركب وبا(انثدحو) ةيعشا 3 (الاق) اريثك نب دتشنو ديلؤلا دا اذ "نسيردا نيد ماح ونا“

 اذافةدحهل ىهفينارعالا جحاذاو ىرخا هد هلق لفع اذاون :لقق. ى م ةدح هل ىف ىبصلا جحاذام انوا و

 «:هأج رخ و نيخيشلا ط رش ىلع 0 ثردحا ذه« ى.رخآ ةجح هيلتفرجاهت

 نمى سف ترجف !لا_ةف سابعنب! لد رىبالاق رببجتن ديعس نع ير زا مركلادبع :نع ىنافتصلاذ ثار نبأ

 هنلألاق نذلا نماذهتسابعنب الاف ىنع كلذ 'ىز لوف كتسانملا نيبو ىنيب واخي ىرجا صضئد مذ .تكرتفموق»

 «هأج رخو نيخييشلاط نرش لع حبحص تثدحاده « باثملا عيرس للاؤاوسك امه بيصن مهل كنل والجو نع:

 ءاظع 2 نعبنذيبأ نب اا يفنطا ركبوبااث ىرودلا نب دمحم نب سايملاانث دا دغد ىبهعلا سايملا نبإ ةزهح انزيخا 2

 زالاىذق وس وةغرعو ىدِك نوماس . جيلا لوايفاوناك سانلان ا امهئع هلأ ىضر سابع نبأ نعريمت نب ديبت لنك

 ةاحاز ىلع تسال وجل ومالسالاكردا زيك خيشو انا لاف لجرماام ادن وهل 1و نطل ىلص هللا ل وسر نأ"

 «(مخ) كن أح نءججح لاف هلتقانا ت كتدلشخ ةلحازلاىلء ليحل اردد ناو:

 نلاذ ءادد.هلاةفىن :ءكاذ 'ىزجل هكلتسانملا نيب ويف :ياولخيل يترجا تلا م تكر تقم وقومى كن زوي ب 2١

 / *(مخ) اوبدكامبيصن ملك كوا لجو ز عما لاق

00 

 |! ةفرحوىنعتوميابح جملا لوا يفاو اكس انلاناامتءّللا حر سابع !نعنريمعن ديبعنعماطع نع «بئذىبان اج
1 



 م

 اي

 4 سرك 5 لق - ةمعكلا - ماسولل ا و هيلع 2

 « سارلاناح 9

 , ملسودل او هيلعّسا لص ينلا نايت ءشاىطررمنا نع مفأن نع ةبقع نب ىسوم نع جرجنا 0 ع سن ول ى نمل 1 ْ

 ئسوااررمال وهيفاذه قاحاعلو# وهو رفتلادنعزو رمت ممل ايف وملح س انلان اكو لاق عاد ولاةجح يفهسأر )ولع ظ ٍ

 «كاتاباك» م« .و) « سيخلتامم كردتلا» «(0)جو

 ةعئامإب ل وهل 1و يعد يلصةتالوسريللاق معلا ىضرةعئاعتلاق لاق ري لان لادبعنع ثدحش امور نبأ
 كاءجوهتنش نعاو زب مهماف رجحلا يف هنما وج رخاامهيف لخدا ىتح تييلا ت مده ةيلهاجيدبع ثيدح كم وقناال ولا

 ىلع ريب زان ااع دىذلا كلذ ناكفلاقميها راس اسا ىلع هتمضولو ضرالاب هتةصلاو اب رغابابوأيقر ثياب نياياحلا

 -ةلخادت» تشاد ركل سانا مساج رفاق همادش ع ني-رييزلان ,!تدبثفنام ورن دب , ريلاقوهئان ودمده| ظ

 اده لاق هبا ىهتااف نالا هكيرا لاقه:مرجحلان ءاوجرخااميقراهنمفوظاذعم وااو نمور دب زب تاق

 « اذكه هاح ر«ك هن نيخيشلا طرش لع , حيحص ثي دسح اذه « عرذاةتنءاوحم هبر زحف ري رجلا ة# م ضوملا

 ان الاقل رشبخ ن لع(و) يحجز بحت ان صن ني دم هللاد.ءوب' ال ىدنق روسلاد م نب دمج أ ىبحن وب 4 0 0

 هيلع هللا لص ىببنلاناهربخ|ينعهللا ى مرر ن انا عفان نع ةبقعنب ىسوم ىتربخا ج رج نب 'نع سن وي نىسيع

 اذه قلحتاع نولوقورفنلا دنع نورهتسلم - ملا فن وقلم ساتلاناكفل ا عادولا هجن> يف هسا قاغ 0 و

 هن هاح 006 ونيخب .ةلاط رش ىلع حيحص ثيدح' اذهه«ك سارع ىسوماررمال

 نعهربخري زلاباذا ثيالا ىف دسح ريكب ناين ناحلمن ميهاربان ب دمجا اني هيقفلاقاحسان ركب وا« 5 ١
 اذهو ةيصحلاةللة جملا ىذ يف ميمنتلا نم ةشناع رمجاملسو هل واهلا ىلص ىبنلا ن |يهنعهللا ىضر للا دبءنيرئاجا

 ِ هاجرذملو نيخيشلا ط رش ىلع وم مل سعلا

 17 نعالج نإ فوعانل مثيطان نامعاثةع زخن ىرسلاا3 لدملاميها ربان ةمصعن ميهارا# 0 ريخا ْ

 نا ةج أتم

 يلع ةقاىلص هقالوسر ىلارنغال ىضرةعئئاع تلاقلاةرييزلان |نعنامورن دوز. تمس مزاح برج 1
 ارز مماف اف رجلا يف هنما وج رخاامهيف لخدأ ت> تيبلا تمدهل ةيلهاجت د هع ثيدح كل ءوقنا الوله شب ءاعان ما ,هلاو و

 ىذلا كلذ ناكفلاةهميهارباسساسا ىلع هتمضولو ضرالاب هتقصلاو يب رئبايوابقر شابان نيا مم مل نع
 ندب ,رمل تلنأ ذ «ةمحالتم تخبلا ةماسأك ت تببلاساساع رخت-اف همدهنيح هيدهشف هئاننو همده ىلع ريب ز لأن اعد

 7 ,رجن لاق ع ضولا اذهلاق هيلاىهتا اهقن الاوك رالاقهمرجل ا نم اوج رخاام ين 00 وطا ذك .وبأنا وناندر .

 ه(مخ) عرذاةتس نماوحت هيرو

 « كسأ ادد

 « ل ادب ىعع
 ةلبل ةجمأسا يذ يف م ءتتاانمةشنا - رمال وهلاوهرلعمنفأ بص يينلاناهسنعهّللا تسر ربأج نع دي ّرلاو' ين رخ ( ثني 0

 / «(مخ) ةسحلا |

١ 

 أنك الام رشخ نبك دى تن ىبحت اناةرصنن دمج هللاديعو ا 5 ىد ةرم لادن دم أ ى حيوأ# | ١ , ربخا ,

 نا 0( ( ل

 وصقل يضر رب رمز نعدتك نحف رصانت مي فان نامعا ان 00 نإ ير اا انك ةمصعز ميهار أ را«يربخا 2 ا

 : ا
3 
4 

 7000 ا 0 7 وفا

 2و تانيه وسع و مز



 م .كنسانلا باك «م.9)6 > م« ضصيختاممكردسلا» .0(4)جط
 تسع : 1 - ا صو حساس

 اهقيتكررصملا ة 58 ابالي ملول« و هنبلع ملا لص! لروس رت ر لالا ,نع نعيم نضر ةغيجج يأ |
 ظ . ..* ماج ري + 1. نيخيعلا طرش ث ىلع حيمص ثيدحا

 ف !ناورمت ان سيت خود لا كلام انيراجلادبعن ديز زن يدع دما تن , بوةءان د قابعلاوبأ يي اندح ©

 ل لا ءرمأل ا.“ لوغ تناك ةمئاعزا هللاد ءءن لاس نع ةسب 7 ىسوم نع يكملا دمج نبريهؤابىس ثلا مام ٌْ

 ملسو هلو هيلع هللا لصهللا ل وسر لخ دام ظعاو لل الالجا كاذ عد فسلا لبق هرضب مفرب نتج ةيمكلالخ داؤأ

 ظ ه هاجر لو نيخبشلا ط رشلل حب ثردح اذه ءابنم ج رخ ىتح هدر رجعس عضو« هرضن فل» ام ةيكلا

 | كلا !ادبعز ىو 500 ىسومن هللادي عان هلاخن ,ناريمى دما ان والا هللادبعنا دمح ادعوا 4 1

 ,نيبلارب رقومويدنعنم م ل-وهل ا وهبلع هلايلص هللالوسر جرخ تلاقا وع هللاىضر ةشن ةشئاعنع ةكلن ان

 ب ىلا تاخ دينالاق اذك واذ تناوى دعن وه تجرخ هايل وبر ان تلتف ن زحوه ؛ يل مج ا 8

 ظ * هأج رخم مودان-الل ميعص ثيدحا ادههىدمب نمىشمأ ثيعتادق ُنوكانا فاخاو ذا هتلمؤ نكا ميلا تددوو

 00 تاقلاق مب رج نإ| انم ريكب ندم انبي : ىد دج ليث> ن دمج هللادبعانن ىو طملا رفمجن دحام باندح لا

 ا

 * ادكم ها هاج رع و و نيع. لإ ظارع رج ىلا جيجم 50 ةليملا هده :

1 
 عأنامللا بمحاص وه 1

 ١ 5 ا
 ١ مخ «نيتكر نوما

 / لخداذالدلا ءرمالا حلو: تناكاب نعم ىضر ةشئاع نا يادبع نب مانع بتعز ىسوم نعدمج 4 ريهز و

 ظ 2 خ د م عج رخ ىتح هذ روس عض وم» رص تاخامأ

 | ماسو.هل اوهيلعسايلصنال وسر رخ تلاقاونع هللا ىضرقشن اع نع ةكيلءىفازانع كاللدبعنز ©« ليعمسا »

 اذكواذك تناوىدن نم ثج رخ هللا لو -راب تلف ن نيز> وهو يل امجرم "< سفنلابيط نيعلار رقوه و ىدنع ن“
 5 ديبع# هعمس حيف م يدع نم ىت ءأتبدتادق نوكانا اخينا هتلمف ع نار فا تدووةبع كلا تاخدو هال

 مهنمىسومن |
 ا

 الفت ببلا لخد لسوفلاو 4 لعمشا ا لص يبل ناهنع هللا يطرد دن ةفانعأ قوما لرش هتءممس نكل و هلوذد نعاناهب

 1 ةليمل مركب تببلا يلة يفذبت كروكر جرخ

0 00 

0 
 : لو 4 رن هكارغ دما 55 ملاةهلوخ دباءعو ل 0 فا وطلابمسما اها لو سابعن ١ ثينيشأا ١

 1 لاقو تيبلا لبق فزيتمك روك زعير“ : ايف تلال خ دمل-وهل اوهلعّسال ام يناادااع ءّشأىض رطر دن ةماساينربخا

 | دير تءمسلا ةمزاحن رب رج نانو راع 0 را اء :ةباساولا ثراها ان 1ث ىضاقلا نين  هللاد 4 5 ايريخا 0

 حطب الاب لص لس وهل هيلع لام للالوسرتنأر لهيب انعةفيجج ىلا ن نوع نع قاحببا ينا نع 4 ريهزإ |

 1 ةيعكلامل وهل | و4..لطةشاىلص ننال وسر لخداماظعاو هل الالدا كلد عدي ف.سلا لبق ززبخب مفر ىتح ةييكلا

 نكي لاقكوخ داو رءوتإلو فاوطلاب مترما انا لوي سايعن !تممساءاطمل تلق مب رجن ان  ىناسربلا ل

 هيدح

 كد كحللا



 1 يملا 4س كدا و 40ج
 ظ ١ : 1 0 1 0 دل كلا. 30 ميا حده | 1"

 ٍ ابيمزيف ةلا أَو را نايمفوقولا لطي ناكؤ وعدي هب هي لد ؛ مقار ةلهلا قيفي ل زف سانا مدعم ةاصحم يراك

 ةرخجاينا تهيب امفارةليملا ل ه:سم فدقىدأولا ل 0 راسيلا» تاذ ردم ةأص# ىرايك ريك تايصح عبس

 مهم معصأ مدام نيف © «.مملادإ 2 ب يل
 ع

 طرش ىلع حيحص ثر دحا اذهل فير اناكولاق ةر ودل :| وداع هللا لص ىب :لانعهيبا نعاده لش «ثدح هللادع ْ

 0 1لاقءاهدنعمو ,ةاالو فر 2ع 10 00 نك دنع ربكي 5و

 «ماد رم *و ناخب كلا 1

 نبكلاماث 0 :دلاخا3د هاو لاعولا كنع َن نيج لذاملا بتوقع نإ دق هللادع 4 0 لاو 4 ٍ

 نفدانللا تءاصوهوةءاعصا يفز ورشمىدعن 0 «نيبباتايو روركموهو ىدع ن مدام ناوهجدبلاوا ظ

 ش هب ؛ رك ذامةحصي وم هدج ىلا هس ةنافئىدعز , جادبلايلا نعلق

 أ اهنع نا ىض ر ىدعن مصاعنب ناهي نءمزحن و ر حن دن ركب يبان هللادبع نع كلام قدح مسالا ننأ

 ثوءر , مترا مونزومري ةيوتيبلا ىىبالا ءاعرل صخر مل ودل 1رهبع ناس هللا لودر ذاهب .'نع هريخأا |

 : هرفتلام 000 ولدماادسب نموادغلا |

 ةنيحجينا ١١ ٠9 ٠ ةثاموةرشععسةنسا تام يدمي ىزاصتالا ىدعن مصاعز حادبلا وبا( 0

 *« (م): اهدنع فعال هم لا زر متع رضت وما ايلا لطؤة اغلا دنعوىل الاد ع ف3 :تايصد

 دوعسم ىلت ىتأاة رم !ىراذأ ناكمل وهل آو هيلعّسا لص هللا ورنا ىرهزلا نع سن ذوبان رحمن 4 نامع ©

 ليطب ناك 5 رعاب هيديامفأ ركيبلال فتم فق وفابماما مده متاصحم ىئرام 5 ريك تايصح 5 أم رىنم ظ

 فئذىداؤلا ليامراسيلا تاذردحت م < ةاصحيب زاك ربك تاصح عبص اممريفةياثنا ةرمخاى ام ف ا

- 
 موةيالو ف رصنم ةاضح لكدنع ربكي تايصح عيشلاممريفةبمدلادنع ى تلا رمإلاى دايم ا نأ لب ةيده 4م

 رم نيا ناكو لةملسودل ار اردملا هللاىلبص ينل نع 5 نك ءادهل# ؟ثدحيثادبع نواس م اق ءأهدتع

 هللأ يلَمسال وسر ناهنعلاىضرغيا» ..عئجددع , حادبلاو دا نم زك ىلائ للا د بع نعني ِع نأ كلام ١

 أ نعهسانغ 0 ل 0 نذل س م نب رشيبام هرئفلاق احا ند ركب وب !( 13 دجو )ركب ىف

 ااا وعرا 50 ثراحلا انبربرج ندم نرد الن ةكع ىرصملا دوادنب لعن نيمحلا لعؤبا 4 ىثدح.ف

 ا نبذوم نع قا»-!ينا نع ريهزانب بيشالا ى 5 ومب نسمح اان يس ومن رثبان 5 ف حسان ركبوا » 1 هج

 د 1ْ 1 واما 1 0 نكد اا نءديزب

 م ولا بمس وسبل مص حسم + ١ ومو يي وحب ماحس رعد مط ب مج ل و ل بس جم صب مج سمسا ب اح حسا سلا

0 

 0 | مصاعو رورش .ىباب ىدعن مصاعن اوه حادبلاو ا! امر و مدي واما 0 ءامرال صخرماسو هلآوهسيلع

 اسس 55111100

1 
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 دهسا نايف

1 
3 
3 : 

1 



 ٠ ا دنمف كلذدعب انماق 7 ا ير 8 0 لاس 0

 حاس ىتح تايصح عبس هام رؤةبقملاة رج يفهل بدم خاس يف ّر>تابصح م.سلهأمرق هب هل هلاةءرمملا ينال: مخادس ْ

 ا ميلا َْئ ل 0 ئديحان القز ادسل الملا دمح(و)

 هلا وزلادنمف كاددي سي املفلاو : زاالبق رحلاع وبيع رماس والا او هيلعشاا لصاتلال وسرناك لافانعشا 5 ره الع ٠

 ةداح رخال ودانسالا ميسم ثددح دس: ش

 نبدا يبهولا لان. دم اد ىقشمدلاو رمي ن نمر لادبع ةعرزوب ان: بوق. نب دمت سابملاو هانت دحإ» |
 نم ماسوهلاو هدعللا[صّسالوسرا :ضافات لاقا,نعهللا ىضر ةشئاع نعو.ا 1 ءمساقلا نإ نمر لادبع نع قاحسا ١

 أ تن مم هعمل رج لك سمشلات لاز: اذاةرمجلا يرقي رشنلا يا ىلايل ى غ2 : تكفاءجرمتربظلا يل 12 ْن نوح هموار دول :

 يعي اب 35 دك ةلمع لا 9 00 8م

 ' نق ومل وميلدشل 0 سريال لق ا النم ورع نعةو رع 001 ل رمضو/ |

 « هأج رك :اونيخي دلاطر شلع مص ثيدحاذه#هرجالا ,ظعا هناف هلها ىلا لس رلا لجين 15 ؟دمدح كدحا

 ىرايسلا مسالا مسالا سارملاو (( انريخاو )راد ادبعر لضفلا انت ىبوبحلا دمج اندم سابملا وبا # ان ريخا
 ن | نع ريبج نب دسم نع بلاسلان ءاطع نعةزمحوب اننقيفشن نسا نب لعانم(الاقز لا رغلاىلغ ِن هللادبعا:لأ

 ,ريبل هس رشياغ أنس رانا هن ريل هب بهدف ملسو هلآآو هيلع هللا ىلِص هللا وس ىلا ليث ريج ءاحل [ ةائع هللا ىذر سارع :

 ىتح تاوصح مسا ىجرفةر جلادنع سوهو اوهلعمفلا لس ينال ناطيشاا غبذف تافرع هأزا 9 ايلا هارافونلخدخ

 * هأح 7 تاندسالا 00

 ثيدحاذه ءاهدنم فقال وةثلاعلا ىسر م عرضت ومايقلا ل يطيفةين اثلادنعو ىلوالادنع فيو ةاصح لك عم نيكل

 ان دج بيير هتلا يفرك دم [:راوكشا ن ندامن دي وهيل (2) بيصأسا نا و'بيطحلا هاو لوص الا يفادك(0:)

 هللا ص هللا لوسرنا اع هللا ىضرةشئاعزع ةورعنب ماشه نع ىثيللا ةرمضوأ انن ىاعملادامعن م« دمت

 دهان بدم ببطلا وا( دحالءرجالمظما هناف هلهاىلا ةلحرلا لجسيلف هببح مد ىنا ىضقاذا لاقت سون هلاو هياع

 (مح)هاذهب 5 راك لهو اطادء_محا نب راش لا

 ىلا لثربج ءاجلاق |يينههّنلا يضر سابع! نع رب نب دنعسس نع بئاشلان ءاطع نع ىركسلا « ةزرمحوا ا

 ءارا متامج ارا مثرايللا راف ىنم لخسدفريبذهل يرفق كاسات هريلد بععتف سو هللا وهيلعتلا لصقل لو سو
 ةياثلا ةرمجادنعهلةبن ماس يتح تايصح عبس يمرفرخبا دنع ملسودل اوهيلعتلا للص يبنالناطيشلا مبنف تافرع
 « ميم هذف : است تايصح ميسنمأم .رفةيقعلا ةرهج فدل نسم خاسىت> تايصح عبسب 0-7

 هللا ىنراراسن ا سمشلا غيت ىتح يجرااللاةءاطع نع معن رجب نبانم راوملانب ديمجاالاق هريغو م بيرك وبا

 0 همك هم

 111 حطم 0

 ١ َة رج رج لكسشلا تاازاذا فل رشا مليا ل 00 نم لس 1



 عاد ولافا وط#

68 0 -- 3 

 « ادنسمالصتمو رمح نعلالبن نايل سو سنان كلام. نءىوراذكهو هاجرخم و نيخيشلا طرش - ىلع ا

 / « كساتاباكؤ « و « سيتنلاعم كردتلا» 0 )جط_

 طرش ىلع بص ثب دحاذه«هّماعىلا رتب 0 ىنعي ,هدهلع لبخلا مص !ىتحتما زن 1 وبلغ ناالوللاة متل اس لمع لم

 * هاج رخم و ىرادخإلا

 ىب(و) نمر لادبعز بوقت لاق بهو نا ىلع "ىرقلاقرصنن رحباش بوقس.نبدم سابملاوبا4 انذدحو»

 حيحص ثبإ .دحاذه: اداب 1 وديصأ :لام رحمتلا ولالح علربلاديص مم لاق لس وهلا او هيلع هلا لص ننال وسرزأ

 ندم أت رصغىرقلادب ز نب هتلادبعان ىلاخينث دح ىنثارفسالا دمت نب نسما( نت
 قار رافاغهو راب 'رباجنع بطن> ن هللادبعز ىلطملا نعو رمت ان ورمت نع سنان كلام انثدوادىنان ناهلس

 ه هوحن )وهل و هيلعةللا لص ينل نعام

 انث ريفعن بر يثك نب ديعس ا: ىد جانت ل ضفلا نب دمت ن ليعم-| نسما وب !(انثدذع)لالب ن ناماس « ثيدحاما ف
 هءوحمملسوهلا او هيلع هلا ىلبص يبنلا نعت :ءّناىضرراج نعراصت الان :,ملجر نعو رمت ىنانبو رمت نعال ن ناجاس

 #0١ ٠ تاقوو هواصو مجافىناردنكسالا بوعي ولالب نناعلسو كلام ثيدح للعب ,ال ثي دح اذه

 قاررلادبعان(الاق) مفارني دم (و) قاسم ااننىفالديصلا دج ن ميهل را انثلدملاروصنمن دمت ن ورمت م اند
 نمنور مس سانلا ناك لاقاهنعهللا ىذ رسابعن نع ثدحبأس واط عمس هنا رسنالا نايا ع ناسا ءانرك 3 ,

 ثيدحاذه# ضئاحا صخر وتييبلا #دبعرخ نيكي .ناوللس ودلاو هيلعهننا ىلصةلل|لوس رمت رماف مهم ودجو ىلأ ىنم

 « هاج رخو نيخيشااط رشىلع 3-3

 | ىلا ا ىوتالادعس نب ىيحتنبديمساني ىلمتسملا كرامملا نبدمحاو مو! ىضا- ةلاروصنمن ىب < « ينربخا»

 ايدو !انلقلاةديمسيناهينانع يردطادبسف ان نج رااخبع نع ةرمز در نع نانس نديزيانما ظ
| 
 ١

 « كورتمابس .انانسن دن هاج رخو دا 2 :مالا مير

 «انربخا#

 هدك اردتساىلاةحاس اك

 *و رمح نع ةعاجماورع ا رماه واءوديصت ملام مرح متاو مادا ربلاديص

 مره وجوىلا ينمنمنورفنب اوناك لاق ساب,عن نع أسواط مس لوح الا نامل نع قاحسان ٠# ءايركاز»

 *(مخ ٠) ضئاحال صخرو تييلاب مالهعرخ 18 نر نا لس و هلاو هيلع با لسهللال وسر مر ماق

 اسنلق هنأ نع ىردكلا ديعس يلا نب نمر لاديعنع ةرمز,ورمت نع نانسن دل + زيان ىومالا ديرهسس نب # ىنحن ١

 لالا لثم اهنا ارا كلذالولو عفر ابنم لبةاملاقرمتناهمأ بحت لمح ١ ىر ىتلاراجحالا هذه هللا لو سراب

 : هللادبعن راج نع بطنحن هللأ دنع َن باطأا نعامهربخا باطاا ىلومو رمتينانيو ور« للسن هللاديعنبأ

 1 ثردحاذوهول بحلا لثماه :ًأرل كلذالولو مفربا 1 امها لاق رمق 12 تعول 3 لمحتا-مىري ىلا راج اال

 | ممل لاق ملسوهل اوهياع هللا لص هللا ل وسر نع هنعاللا يضر رباخنعللادبعإن تلطلا نع ورمييفا ن «ورمت»

 »هوُفعص اع اة(

 25301000000001 1 101010101010011 ن0 ت7 د ذب دا ىف نب ا” قرض نيا لع هدو 000



 ب ربع

 ل طم بانك 9 # 40ه » 0 سيخلتا ع + / 0مج»

 1 ١ همجي لد نيخشلا طرغأ|
 ا

 ب

 مرافظام اقولاجرو , ىلع هن ميس ف هاطعافهبو:يف هلار لول 1 ,ةيعّفا لب هللال وسر قاجف راصنالا نم وول

 #4 مار نحب .ثنلاط رش ىلع حعيحص ثم دحاده همتكلاوءانلاوبوضخي اندنعهيافاولاقهيح|صواطعإف

 (اوهرح الملا 17 ا لس ءال ع زن , قايم نامل لإ ةيلساب| ناري

 ١  0رمع هللا ادنماماق ف رولات ف رنيدمخ اذ ناذاشن بح ديمس ونأ انني زاه نبحجاهن دمج رفعجو ا |

 لاقىنعررظلا لصف مجرمت ع دلاموي ضافا لوو وهنيلعللا ل هَللا وسر نا ايهنعهللا يضر رمعن | نعمفان نع

 تيدا ذهل لولا و هيلعهّلا لص يببالاذاركذيو ىنءريلفلا يلعيف جرب مرج وب ضف هرمعن أ ناكو مفإت ظ

 ا #*هاجر *!ونيخيشلاط رش ىلع ميص حم

 نان عءاطع نعم رجنبا كربخا ب هون هتلادبعلعثئرقل ةرصن ن رحات ب وةمين دم سابملاو ا ايدج

 .اذهههيفلم الو معاقو هيف افا ىذلاعيسلايف لم رو ملسوول ”اوهيلعلا ىلصةنلا ل وسزيزا اعف كناىضررلا أ

 هاج رو نيخيشلا طرد هش ىلع جوحص ثدهحأ

 ّيلادبعن كلاخ أبنا ىبحنن ,ىبحتات مامالا رصن ندمت بادو وبأ اند ىدنق رم لادن دحا يحبوا« ىنريسخ ا

 ا ةباقس لا ىلا ءاج ملسودل آو هلعّسا لصتفال وسر |يىنعبلا ىضر ساب عن 1 نعوم 0 ءاديل ا دلاخ نع

 00 مذافا واهمالاقفامف ن زولمعون وقتسل م ومزم زئلا مثهنمب رشف ذ ىنسالاقف هيقمممدن ان واعجي مم هللا لوس رإب

4 

 0 هلآو 0 0 دن دل نااواخيإ 00 يبان ىمحابت ذاب

 7 ّ خ)ا ا ان دنعهنإف 0 4 000

 مام“ + هلق ملسوول وديع

 ا ىذلا ميسلا يف لمريم مو هل 1 وهلع هللا ىلم نال وسر ناايجنء هللا ىض رس اعز ! نعءاطع نع# حرج نأ 0

 ا م(م.خ# هيف لمرال ءاطعلاة وهف ضاؤا

 سو هل اوهيلعّساى لع هللال وسر تن اف كلما ىلا هذا لضفأب أن سابع ملاعق ى قس افك املا 3 و اهدنع نمي ارشب

5 
٠ 
0 

 ا
ْ 

ْ 

| 
٠. 

! 

 ا للف ىتسا افا _هدنع نم ب 3 راش ؛ ملسو هل وهيا لص هللال وسر تن كالا بهذا لضفإ,س املا لاف

 ا مويضافام طاسو هلآآو هيلعَلا لصهَّيلا لوبرزا اه ءهللاىب ضرر #ينأ 0و ءمفان نع رين هلاديبعان اي قازرااديعإل 0

 || هللا ىلص ينلا نار كذب و ىنع رظاا ىلس سيف عج جر مثرحتلاءوي ضف رجم ن اذاكو فإن لاق ىنع رواغاا للصف مج جر بنل

 : ىلاءاج لو هل اوهيلع تاي شالو سرفا اهنعّشلا يضز سابعن | نم هم ركع نعءاذيإ ما بلا نع 00 باج

 1 اولمعالامفاه ةنولمعس هرب .دب نول ب و معناهللا لور ايلاف يىنقسأ |

 كيت » :
 م سل 3

 تهد

 تنفع

520003 

 خر ءادد(ت )خا )هدام لارا _ثاوةتتاعي ئهمده 4 لب أ مضأ ين تباولااو 5 الول لبابص ل« لغخ : ١
 د عج ك0 لااا - ١ يأ معسل ع وج مسح مسيل - دع هيبته ...تن تر زم مد وفم وهدم قب ... جنيها ل دعسسح#



 هي

 : م« كسلا .تاتك و ل ا 00 4  صيخلتلا مم ه« كردتسلا ١ «0جولا

 يم زلم هجرفو ف اما حورفف لالحالا ما لئالق ىلإلالا لمتنا زيوت نكي تس امام اجر 9
 كاع وهللأ  مكماعا للا واناف ساننلا:مماىتوماعت هتلابا لاف اببطخ. ماقف لس وهلا وهسيلعللا يىصشا لوس ركلذؤابف | :

 :ةميسومأيأ ةنالث م 5 ىدههمم نكي نش اولا[ تالحلو 0 ترب دئساام ىرما نمت ابهتساولوهل |

 :هللالورذ ايم 18 يضر سابع نب لاق ءاطعلاق# ةءيس نعرو زا رحشنانكف رحتيلف اب اادهدجحو نمو لها ىلا مجراذا 1

 هلا لوسر فق و لف هسفن نعد ذف سب صاقوىان دعب بايصافامغ هباصصا يف دم و وب مسق م اسو هلل اوهيلع هللا لص

 ماسوكلاو اوهِلع هلل |ىل-_ص ىبنلا اذهل لاف هتقان ىديت حم اعف فلخ ن.ةيمان ةمدررماةفرعب 1 اسو هلا اوهيلع هللا لص

 .لملاتم مارحلادبلا لاقاذيهبلب ىا نورد ىلبةلاق.مارملاربشلااولا اذه ربش يا كوودن له ساسنلا| 2 اخرصا :

 ْ : كءامدمكياع هللأ مرح دق ماسسو ملاو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاي ربك الاجبألا موي اولاقاذهمويىا.نوردم /

 ش ةفادزا!لكو فقوملا اذ هحزقىلع فقو ني>لاقو فقوم ةفرع لكو فتوملاا_هةفرعب فو نيحلاقو هدح ١

 اي ول

 نيسسيستببس سس هوو وجم دب

 || نع !نع قداصلاد من رفمج ثردح .ظافلا نم ظافلاهيفوهأج ذل و مل مط رش ىلع مص ثيدحاذه هفقوم |
 1 «ةريثكظافلا ةدايؤزاضيا هنفو راج

 ا نس نأ نعزاسح نبماشه نع نإيفسام ديلا ىسو من ركب .ا قاجسا ندمحا ركب وبا خبشلا«نربخا ف
 ا را : دهرحتوةرم+ امل وهلأار ان هللا صلال وسر قراني يهلامنعف ا ىضر كلامن نا .نعن. ريس

 هلع حي ثدحاذه» سانلا نوم نيب ةمسف. لأ و هرب دلما واتوققل الا قشلا هلو مهتاحف نع الا هقش قلاحلا

 2 يع

 ْ .كل ذ غايفايتمرطق ؟ذرعىلااندحا حسو ريف لال. الاياب رما لئالق ىلايلالا لحن ناانني نكي. 3 اذائاج اج انجرقت

 7 ولو هل عاش 9 هللاب ؟هلعا هللا ؤاناف سانلا اهياين ومامت هللابا لاف اييطخ ما بف لو هل 1 وةيلع هللا لع مللال وسر 1

 1 ا ةعبو مليا ةءالن مِصيلف ىده هممنكي : نةاولحا 05 تالا وانده تةمسام تردتساام ىرما نم .تابهتسا

 : ,هيإع هللا ىل_ص هللا لو.رذاس ايعنا !لاقع اطعل اة نمرود ا مئات رحتيلفا دهدج رب يلع ىلا جراذا راد 1

 نوادي حا

 ٌ | هلل يلد هللا لو بفقرالف هسف نع هحدخ نس . صاقوىان دعس .باصافامغ هءامصا يف د كمون مسق لسد هل 11

 ْ .ماسسو هلآو هيلع هللاىلص ىنلا هللاتف هتقانىدب ,.تحيماتف فاخن ةيمان ةعيررما ةفرعب ب لسودلاو او هيلع

 3 نو ردنا لاقمنما رحارلبلااولة'ةهدلب ياذو ردن لف لاقمارأ رار هشلاولاقاده رهشيانرود:ىلهسائلااهيا خ ر هسا ا

 ةمرجك ىلا وما 0 ءامد ملعلا مرعسلل ملسو مل او هيلعمتلا ىل_ءّشالوسر لاةفربكالا جمل اموباولاقاده مويا ظ

 1 بئقو ني>لاقوهجح مل وهل اوهيلطعمبلا صلال وسر ىضفاذه ون ةمرجك قاده كد ةمرحت و اذه كرهشإ|

 71440: طول ةقدرلا لكر نيرا اذه رو ل ريختر نوح لاق كتوم ةفرمكم فول اذه نرمي
 رمل مايسسوهلااو هياعتتلا لسللال وسر ىمرابل لاق, كلام نب سنان ءن ريس ن سنا نءماشمم نعم ةني عنا

 ١ .نيبهمسق فا هرماو ةسجلطابا هلرام هتاجف رسالا ىلا هلوا من هنلخ نال هقش لاخلا لوان هدسهرتتو ظ

 ظ ا
 « نإبا» 0 1



 «كسانلاب انك ف ط 4 صييتلتلا عم كر كردتملا9 4 0 عطل

 « سابع نبأ نم ممس د وسالان ا ناكنأ 22 رخمإ ونيخيشلاظ م ا 0

 ' نعةليا .ءن نايف 9 ايدو راجلا بيرس ندخئاث ىزو رللماشه دحمهادبعولاثلسلاد امن ىلع 6 اننادع أ

 هلترش 2 زءاملسو هل او.هيلع هللا ىلصهنلا لوس رلاقلاق اههنع هللا ىضر رسما, ءنءا نعد_هاجم نعجن ينانا

 افي ارك ولاقوهمطقكا 'ّظ مطميل 7 ردنا ون هللأ كذاع اديعتسمهتب رشنأ وهلا كاش ىف ثتسن هت رشنزاف

 " نمملسنادانسال |ميحص ثي ؛دحادهوءاد لك نمءافسش وامسا واقزر وامفانايع كلنا مالا لاق زمز ءامس رش

 0. هاجر لو يدوراأبا

 « هاج رذعملودانسالا حيحص ثيدحا ذه ر جلا ىلع دجس لل-و.هلا وهيلعتللا لص ييهلا تأ ظ

 بابان يديز انثناقربزلا نب رفعج نا ىييحنب ركب وباانن فس وين بوقعين نسما لضفلاؤبا م« ايريخا» ||

 وهولوملسو هل 1 وهيلع هللا لصشال وسرتممس ل وقنةماماابأ ثعمس رايز :ميلس يثدح لاعنإ ة 7 1 ||

 مياوما ةاكز اوداو مسخ اولصو عبر اوميطا سانا أما لوقت عاد ولا ةجح ىفءاعدملا هتقايىلع سانلا بطخم |
 نبااناو تعمسلاق ثيدحلا اذه تعمس مكذنمةماماىبال تلق مكبر ةنجاواخ دب كرمااذا وميطاو كر بش 0 رضوا

 *هأج رخ لو ملسم طرشن ىلع حبحص ثيدح اذههةنسنيئالأا |

 نبهوانت ب وبان ىيحنانت باهولادبع نيرضنلان دانت ميهاربانب يسيعن ىلع نسحلاوبا « ان ربخا »|

 نساك ةلاقلات 3 لاق هللادبع ن , راج نع ءاطع و ديماخع حينا ن 1 | ند نعيا انو رج أ

 رم 0 ديعس ةتحميشم ريكا و ةئام وا

 ناو هللأ كذاعا اذندت ">5 هتيرشزاو هلل 41 8 ها ناخهل نرشانل 0 ءام لول او هيلع 9" ْ

 لش نم ءافشوامسأواةزروامفانايع كلأسا مبالا لاقءزمزءامبر اذاس ابعن | ناك ولاق همطق: كأ الخ مطميلاه هكر ْ

 *« ىدورالا نم لسنا دانسالا مسي عقاد |[

 م صورت الع كدت ملسوهلا او هيلع هللا ََس

 ملل اوهتلع هللأ لص هللا لقوم رة هوس للا واا ةمامأ أبا تعمس رماع ن ميلس ىن اد 0 ن4 ةنوأعم 0 ْ:

 | تلق (م) ثيداعسمتاولص ويب أروميطا سانلا اهيا اب لو عادولا ةجح ىف هتفان ىلع نا طم 'وهولوق ونا

 * رم دق :

 سأنلا ن َةلاَملا 0 ترت لارا ءءاطع اطعو دعا نعمت اتا يودع قاعسان ا نءىبأانريرج ن ” |

 سس ل و هيو دج سد سس هع

 ١ ةنئانمو ند 3 الدو ىدح| ةنس نام هللا ديع و هو()

 ا هللال وسر لاةلاقاىهنع هللا ىضرسايعنأ نءدها< نع( )يمني ان .'نعةنييعن انس ىدورالا بيبحن جدمتو» 1

 ا ييزلازا اينعدللا ضرس أعنا نعةمر ع نعنيس>ىفأ نب ن 2ن راد عن هللادع نع نانفس نغذاعم ان 24 ىيح 9

 دمع > « رجلا طدوجسلا 9

 | نيس ماعيفوب هقطامهللاو الج تاقتؤف *(مخ) طش ىلع وهف سابع نب! نم ممسنامعزاك نا همزءزنمنوماضتنال ||

ْ 
ْ 

 ا 617 3 ١

 هلل
 هيلع

 م 7

 قييم د دووو م“ حا 6 عادولا ةجحيف

 د

 هن ءوعو

 لف

 هنا نيا دع 010

 عج



 ظ 0

 مزمز نم لك
 و

 ل يو

 .ش 0

 ةياع هللا 000 8 رم عسلالا لع لامك لبا ٌ 1 متعتلا لع ياكل :ريخا 'ّ ىلع لاَعف نامعم,« ا :

 0 0 هرم «كتقفت زدق ىلع كل رمع فكر جا 611م رم يفاط لاوس زم او 5

 2 ملت يدلاعلب ا ايف ناينعو يلع مي> لاق بقل لأ تمس هلهرحن نمحرلا دب.عانث « ناطقلاؤط ْ

0 

 ' قو رأفلا ضبانافا علا در 0 رك ل يلا بدبح يك ل 2 نا ََّن هادم

 راسا زميل لحترادقةومتأر اذا لاقق عت أ نع ىمذق هلأ طع أو لف 2و يملا ىلاةرهل ايرتمتلان عنامع

 هأح رخو رار رجلا علا انوا و

 ا ل 1 "و طاق صوبنلا نعال تار سا نع دي نعدببعنا ْ

 نقل هللادبع نعدلاخ يان ليدمسااث 00 .كادددسم نا بونان ل د دفلادا شخ ن لع هات دح 0

 * هأح رخو 9 نيخيشلاط رش يلع حم .ةعرص كما 1 ديماددج

 م

 ل ن ىف لس 15 4 هنادتصا و هنعّللا ىضر لذ ةاولخم رد تادف هر اراذالاقف م عا ينادق هنأ ]ن1 ليقف ىلا نا هعلاب مث ملأ نع

 : هذياع 2 تالور عتاب لع لانةىلب !لاقةرمعلاب م 3 نع نمت ةطارخ اة لف لتقدم 00 1 رمعلاب ْ

 « ىلدب لاق متع ماشو هلو

 0 لانا سا نع دي نع نع هديغد عيدذن عد رم ا

 ١ 0 هياع 7-1 هللالود ر جاع لاقهأن ع 2 هللأدبء نع دلاخىفأنب ليممتسا ان © ناطقلا 8

 عا كعب 0

0 3 0 . : 7 5 55 

 د وي يزبك ول سم يي اني بااطوان ,ميهارباانن لدسلاد ترن دمت «ينربخاإ»

 : 0 يا 1 هاج رخيلاو نيخب كااطر لع

 ّ عع هنأ ملغ 0 جالانيب ماسو هلا وهياع هنلأ لص هللا لو مر مجاملات هنعدللا ىضرهتان ء' اتق

 08 كل 8 .صلان ذنب 17 ندمحالنك ىفهتلاب وقع نإ ديا ديهسوأ * انزيخا' 0

 : : : لاق يندد اكابتمتب رشا سابع اةللاقف رمز نمش ردلاتف تل نا ند «لاققسابعز !ىلا لج رءاجلاقدوسألا:

 0 اينمتغرفا ذافارنم ملت 0 سو هلل أم مسا ركذاو ةليدلا لع هنا أتم تار كاذالاق: نساعاب أبااب كاذفيكو

 ْ ثردحأ ذه« مزز نمزوداطت 2 نيالا وانتم ةنالاق ملسودل 1 1 ودلعسا لم شالودر اوشا دمحاف | ١

1 1 
0 # 



 )ب77

 ١] | ز ز ز ز ز ز ز ز ز]ز ز>ز|زؤ| 1 1 7

 مب كمئانملا باتك ُُ #« 4/1 0 ٠ شيخلللا هو كوذتمال 00 4 م

 ١ مهنا واعز ر لاف ةكم له الا بلك سانلا لت ناتضيرفةرمعلاو جملا لاق اهنعّللا ىضر سابع | نع حاندفانا |

 5 | ثيدحاذه»ارمتعموااجاحالام اسودل 1 و هبط لاق يدا ادام لاوفاهولخديلمت ميمنتلا ىلا اوحر 0

 رجا ابريثك ن دم نع دنسأدق و هاج رخو ماسم طرش لع ما

 70 10 حلارذنملا ن هم اني ىاعت هللاوجرديلولاو 0

 نا ملس وهل او هيلعهللا للص شال وسر لاقلاق هنع هللا ىضرتب ٠ نبدنز ز نع ن ريس نب دم نعملسمن ليممساائ

 ههلوق تبانن دز نعيحصلاو« تأ دناهماب كرِضيإل ٍناتضِي رفةرمعلاو جيل

 نعاس نم اشه انث ىبابملا دابع ندابعا:ت يراقلا بوبيان ىدحانن ميعأ ندمان ةديلولاوبا# هاذ دج ٍِ

 «تأدب ماب َِك رضي الانا لاق ملا لبق ةرمعلا نع لكس تبا ندز نا نٍريسن د

 (و) فس وبن ماشمهانت ىس وم نيه بايب دايز ىلع ن نسلاأبنا هيقفلا قاحسانإ .ركيرلا ا نيرغا
 سبلل وع ناك ايهنعهللا ىضر رين هللاديءنا رين اىل وم فان ىف ريخا لاق 4 رجنأ ن :ءزيزملاديعن ده ادبع

 لاقد عوطت وريخو رفائيشاهدمإ داز نفاليبس كلذيىلا عاطتسا نمزاتبجاو ةرمعو ةجح هيلعالادجا هلا قاخ نم ظ

 حيحصد انسا اذه هدايبسهبلا عاطتسا نم جملا بوجوك ةجاوةرمعلالاقهبا سابع ن انءتربخا دمي رجنإ |

 » نيخيشلا ٍط رش ىلع

 ماشهاد ناباسن ديعسانُت ظفاملا بيبحن دن حاصانتى راذع هيقفلاهيودمج ثرب لبس ندمحا «انريخا»

 ناانرمييفاهللاقرلسومإ آوةبيلعللا لص هلالوس رنات هَ هللاىضر ةشئاع نعد_تن «مساقلا نع نوعن انع

 «ماج رمل نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثيدحأ ذه » كنتم و كيبصن ردق ىلع رجإلا نمل

 مركمن ريعج ل ضإلا وباٌيفاهيصالاملسن يلعأبنا فا !اىلعنب نيييللا ربا ماش دحإل جبجم ديا ا

 نطل ياا ١
 لال وس راهاخ دامّشاوفاو ولخديل مميمنتلايلا وج رخياف مرفا و مهم رميناف ةكم لها الا مرلك سيان لع نابض رف

 - .8(م)اريشموااجاحالا ل سود 1 وهيلِعَسا لص
 لاق لام هنءّشاىض رتبانن دب ١ ]نع نب ريسنأ نعل -بمنإ ليعوسأ 8 ريثبك نب اثبلاغن «ديمسن دم و

 «فوقوميجصلا»ت أدم امماب الناتو ةروعلاو جملا لس وهلا وهيلع هللا ِءهللالوسر
 1 تأداهي ا!كرضبال نانالص لاق جملا لبقةروعلا نع لثس ترا ن ديزذان ريس |نءماشها.ثدابعن «دابعإ»

 | نات 4 مرعو ةجح هيلعالا دحأ ل !لوةناك ان عسا خر رم نا نع عفا ربخا# عرج نأ»

 |ينعهللا يِض رسابءْن ا نعت ربخا 4 رجن!لاق» عواط]و ريخ وهذ ائيش اهدمبداز نفاليبس كلذ ىلا عاطتس |نم

 8 خر اليبسهيلا عاطتسسا نم جيملاب وجوك ةيجاوت ةرمعلاقدلا

 || هيلتا سما يبلانا |معدتلاىضرقشئاعنعدو الان عويهارانعروصنمأ نع نايفسلنن «رمتنان نارهملا
 ميشه ب

 ظ ب رم يفاللاق ملس وهل "او هيلع ىلصونبال وس رزاا,نءهللا ضر رهشأ أع نعم مسالا نعل وعن نع #«مأ ثم

 1 ناتنعب -_ 0

 دياي دج هم اس بح

 4 تش ل خط



0 1 0 
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 .٠ متاجزتم لو نيخيشلا ُط 1 حيبص ثيدح ادهني صخر سو هل 5 ٍ

 .«فاح ريا و ملم َّظ رشىلع حيمص ثردح اذه»ةرمجابممنرق ةجح رج اهأمدعب ٠

 4 ران ىرودلادن سابا (الاق)دادميب ىميللا ّتادبع نب لع(و)ىومالا بوةءين دمحسابملاوا(اثدح) |

 .لأسن مهنعللا ى مر سب احن عرق ألان () سابعنب | نع نانسينا نع بابش نا نع ةصق> يا ندمحشانُت ةدايعنتا

 أ وهيطتخواوءمسام تبجوولو تبجول مءل تاقولوةدحاو ةجحح لب اللاق ماعلك جنح !ماسو هيلعدنلا لص هنلا ل وسرا|

 قدح ث يالا ال اص نمسا دبعانن راصقلاسن وين مشاهانت ىدادغبلاّس ادع ندم ن دمع رفمجوا# انت دح ف |
 مَساىلص هللال وسرنا|مهنعهللا ىضرسابعن ١ نع ىلؤدلا نانسى لا نع باوشن !نع ذانمت دلاخن نحر لادبع ١

 * .ءاج رخو ىراغبلاط رش ىلع حب ثب دحاذهو نوةيطنالو أ

 «كيتاباك9 409 >> مسا مكرسلا» «0)جف

 نبا ان يرازفلا ة هب : وأء مانت ناورم اكان م ةبياق نب ليعمسا اب نا هيققلا قادسأ نركب وا «اندحو

 لاقلاة(ارانع لا يضر ىراصت الاو رمصنب «جاجملا ىتثدح لاقةمركعنعريثكي نان ىبح نعفاوصلالامعىناننا

 ناو ةربرهابا تلأسف ةمرآع لاق» لباق نم جيلا هيلعو لح دقق جرعوار سك نم“ مو هل او هيلعهتلا لص ننال وسر

 0 2 2 ما خم وع 0 ل ْ

 حو قسررج 0 3 هينا لس بل 3 رياك ضر أن ظ نعدحشن فج نس

 للا لص هللا وسر تمصفةنلالوسزابءاعلكا سباحن عرقالا لاف بألا ؟كيلع بنك موقايلاق لس 1 هيلع

 نومميستال اذام مكي تبجول من تاقولو عوطوبف كلذ دعب جحن مم ةدحاو ةجيح ىلإ ال لاقم ماودل اوهيلع

 لاقلاةاعنعنا مر ىراصن الاو رم جاسجملا و 3 دحةمركعن 3 ريثك ىنا ن هىبحنع «فاوصلاج جاجحلا»

 ,لاق مث م كنسانملا يف ةمركع ه-:عىور ةبص هليزاملاىراجنلا د ٠ زعنا هرن جاجح ةناغلادسا د رن 0

 : نادم ديحرم دقو (؟) 55هنعهللاىؤرىرد ىتعىزالا ىراجنلاو رمصن هب 1 نوزم# (ورم ( باييف

 نا يلي سملا١؟ دنسلالو ايف فالتخا مم كسانمل باك لوايفاده سابع

 أ[ ءاطعنع مليسمن ل يسمسااث ريك ن دم انث يراد ديعس نب ناينعانن ىزتملا دمع ن دما نملا وبا انريخا»

 أذ

 يدوس بم هموم | وسوي ب بوو عسب

 هج مال ع ما

 70 نااوةريرهاباتلأسفةمركعلاق#لباقن اقء,م جملا هيلعو لحدقف جرعوأ رس 5 نم م ماسو هلاو هيلع هللا ىل_صةننال وسر

 * (ع) قدصالاقف موزعهللا يضر س أع

 *(م)5 رميا وممن رق ةجح رجا هادم يجو ىن» رد امنا لبق نيتد 2 لو هل اوهيلع هلبأ ىلص ىببث )جد لاقرباج

 ه(خ) مومن بابشنا نعرفاسمن دلإَج نب نر اادبع يذدح ثلا 9 ماصن هللادبع»

 ةرمملاو سما لاقاهنعتلا ىضرسابءن نع وساب ريفانبءاطع نعل من ليعمسا انبث ريثك ندم اذ م يعرادلا نامع»

 ناتضإرف

 | نع هين نعد نر فعج نعذا يفساُ بابان دم زانميلا انث ىسبملا نامئعن دحام رادينا نركب وا انريخا 9

 1 مللالوسر لامست ' عرف الان أ|يينعمنلا ىضرسابعن |ن 6 لاين ينا نعباهش ن أنع 6 ةصقخ يبا دمخ ود

 ١ «اوةيطتإواوممستمل ت تع .حوولو تبجولمءن تاقولوةدحاو ةجح لب اللاق ماعلك ميما سو هلو اوهنلع هللا ىلبص



 ا
 طال ل رايمالرلو وأ انقدحو ١ راميوا نا هجولاوبااننورع لدملادجان دمشر 5 ولأ 7 ايريخأ 3 1 ١

 1 د هلي دميع نع سن ون ىسد دعاس ( اواق) ناما-نورمن دج (و)و وب نب دمت ىجاسلا ى هن ب ركز 8 1

 ا
 1 ١

 1 عيا دح تيا خا يوم ا نط ا ل ل نيني يا ننندوف .٠ دنا

 فاما ل كا ا ع ا

 0 ا 2-0

5 7 

 0 9-3 ها

 امولفةيتعلاةف 5 لدعم ءانرتدحو قاع 0 .هدجتدكل ]ف كان ىدج سانا يفافنأ انح. رخاناديل ولاأنااي' ةب 3 ثمل ع :

 ظ ىثدح كيدفينانا ىث دح حلاصن هاا نبنيسلان . ىلع اذ ىفةثاابوة»نب دادي. سوبا ا دحإل 00

0 

 : اهلا لص هلال وسو راف ضن هكللاالا ع ديلا هذبعر 03 1 نكيلاكدحا رشاذالاقايهنءهلل ١ ىضررم نب ان عمفانن ع 1 0 6 . 3

 .نيملا :ةريسكلا» !ايبكلاو اةعضو امج مذا ا ميتال ا ثلاو | يع قخب ىلا ءاعخبلاو هلصان ن هأ مرق ةلصا ةسأأو 7 9 1

 ع

 ا )

 : لاق(؛)ءارسكلاوةميشل او ءاتخبلاو ةرهصلاو ةلص وا نءس#“ نع ملسو هلاوهياعّسالص َفالوسر الا ]

 0 ََر اأوا ةلوزرملاة عب ثلاو أهروعنييلاةامخب ااواهيذا ةلداتساةرفصملاوأ منقل داتا ةل والو 0

 0 ءودهل 1وهِلعَس! لم هلال وسر لسراتلاق اهنء شاى ضر ةعئاعن عدنان « عمو يعن 6 ادهن ع نآندن كاحضلا أ

 ظ نغة ركب ءلألاق ىلع نع ةرخيد ن عم ربغو -21- ىلاان ودم“ ديلا ازيك يفواضرا صوخاتلاو ( 4 ةددؤص ةيدئاحةمتألا :

 ع :ارشالو ءأأ ل ؛نااوأةلود .مأأ ةءيشأ 1 زاهر: رع نجا و امد لاو اذا ها نيش وان زقةلح ات 2 أ

 ١ قانامم للال وهراهدنعز اوك ىذا يناثلا موب و كلذناك وتضاف تدمر جفل هلا لبقة-رمإلا تمرفرحتلا ةليلا

 ندا الأ تر دين ءيلانفدلب ل ط نكيلكم-ارن اذا لاقا,نعهللأ ىضو رمعن 1 نع 19 نعش دعب م نع # سن ولن ىسبعإ 1

 1 : يدوم 4 2 اسرغ( مخ) نكرم حروسؤال و هيلع لسة لوسر فر:

 _ 4 كسانما ب 2006 0 ا يك ئ ظ رو سيخ م كودتيلا ف 0

 أ ادب عن ةدقدصا ةملسس يبان و عا ةىسينتلا يعن دما 1 ولعن دمحح سايعلا وبأ «انّث دحام اهنم و ١

 مس سلا

 لاتف ىئارقلارصموذديز لب قاف. ىمالادبعن 4 ةتعملا 0 انكلاقى ْء راادبج ينانعدب زينب روأع نع ىعشممدلا

 ك05----

 ْ هاذب ةيتعج رخ أملا كثاالو كعب كنالاق كا ذه ؛لاق ممن لاق ينعز و الو كنعز وجينا أرفذ مدللا لقرب ابعج

 : هللا ىلص هللا لو كرأ مه :ءنوكيىذلايناثاامو كلذزاك و تضافاف تض مر جفلا ل ايفو رات مرفرحنالاةللةملسمابا

 * هاج رخي اعطرش ث ىلع حي ءلسوتل اوديلع|

0 
/ 

 لاق نرقلا ةزوسكف تاق مم ذاف كيسنملا تغب اذ !لاق ءاجرملاو تاق اهم اهدلو ميذالاق تدلو نافتاقةعبسسا

 5 ردتساايفانهةرابنلاط وةسرهاظلافهنينذالاونينيعلا فرشتسنا ٍِش وهل اوهللعتلا لص هللا ل وسرانرماسابال

 تاي هللا ل سر ىهنامنادو ادى! نإ ديفو ف. رحتو صنن ةرابملا ف نا رهاظااواضياة نأ اا يقاذك(0)؟هضيخلتو |

 اخ[ سدي ىرامزا لصاتساي تلاَةرفصملاف هءعارسكلاو ةعيشأاو ءاّمخإلاو ةلصاتسملاو ةرفضملا نع ءملسو هل اوهيلغ

 ْ دو 2 0 هيتعئملا امولج انك لاق ع رأاذ تيم يف أ ن نعد يدون نع ىققمدلا هللادبعنب © ةقدص ل

 لاذ :فسءامرر تدح ويلا ريغ ىف اي :.هدجتدكت لف كدن ىدجساماايفافآ !.انجوخلنا تيلولاابااب ةن لافت '؟ارهللا

 '1لاقفمدبةج "عج رخاملاق كشاالو كن .كنالاق ممن لاقىنغزوجالو كنعزوجتلارفغ ملل لاةفاهل ان: انوا

  ةلضؤلاو لاق «ةميشلاوءانرسكلاوءامخبااوة رفضملاو ةلضوأ ا نع سن ءلسوةلا | هيلع نا لصقل -رىهناغا

 ا

 ةملس أي واسوتلاا زدنا اعدنبا اص هللا لوودمو لسزا تلقاه :ءدللأ رةشتاع» 50 كدضلاا»

 3 262 لسودلا وهيل

 لج هدد هج

0 

 هك



 اضالا نم ٠ ركام

2 

1- 

 _ «كنالاباكإؤ-- «تي)  «صختا كردتلا»_0(4ج)

 ملسودأ /وهيلع هللا لص هللا ل و-رل:ةفلاقىحاضالا نم 1 وهلا اوهيلعتا لصهتلال وسردهلع ىهن وأ ه ركام ىثدح ظ

 نييلا ءار وملا ياض الا يف ن , زجل عبرا مادو هلآو هيلع هللا لص هللال وسر هدب ن“ هرصقأ يديو هدم اذكهأ

 صق ف وكينا هركايناف تاقلاقه ىقنالىتلاريسكلاو !مجرع نييلا هاجرملا وار ضر ءنيبلا ةضجرملاو اهروع
 ْن نامل تابا ور ةلدل هاج رم و و ثدحادو هد ريغ لع هم رخال و هعدفتهركاذل ةنرتلاونذالا يف

 ماع رم لو ةدعي صدي اسايةق ةرفتمدها وش ثيدحلا 14و ههناقاو هلئاضف ىنيدملان يلع رياطادق ونمح اب

 حور ان ةم اسايناز ثراملا انم ( الاق )ىضاقلان يسأل نب هلادبع( و)لدملا دام ن ىلع # د انارقا

 ندمان هللادبعا3 رفعجن دا ( انريخاو)نافعاتت تااغ ندم انا قلعت انركب وا انربخاوإ ةداعنأ
 ىرهزلا (1) بيلك ن ىرج تمم لق ةداتق نع ةبمش اش( اولاق) ىدبم ن ن درك |ةيبا ىتدح لبتحا َ
 ةداتق لاق «نذالاونرقلا سضعأب ىعضينأ ىهأ : ىل-وهل أو هيلعهللا ليم هللا يبناذأهذ ءّدلا ىَضر لع نك تدحم 1

 ةهكلذ ق وفا هسا لا ن 550 يذلا

 (و) ريرج ن بهدا ىدأتلا دوادىا نب هللادببعن دمت بوقم.ن دم سابلاو | ( هاندح )4 انمأ 3

 ةيبعش ا رفعج نب دمج انثى دا ىثدح لبنحنا دعان هللاد. 2أ 2 رفمج ندا «(انريخاو) ةيعشان ( الا در ضتلاو ا

 هللال وسر ءأبرما 0-0 هسنغللا يضرايط كلش لع ىدنكلا طن هب 4 حيد كتءدمس لاق هربخا ليكن بةماسنا ا

 » تذالا هيما !فرشتسانالسوهلا اوهنلع هللاىلص ا

 قاحساى ان 0 ااًنرب رجت بهواك يدانلا هللادي عن د#“ 3 باق ندمت سابعلاو و | ٍ

 لاقذرتلال «ةعبس نعلاقف ة ةردم جزا سسنتا ساحل الدحرنا ىدعنبةبج- نع لبيك ن ةماسنعىا زادها. :

 : « نذالاونيعلافر ثتلسزا ايزي راد لس اكرر ,نك ولا كسانلل تنلباذالاتإ#)جرملا ٍ

 ردتسال خس ىفاذأ ()1؟ة-2 21نملوبقم با ظينأد نب ىلع نع 'ىسود سلا بيلكن ىرج بي رقتلا يفد (9)

 يذ وهدس . اذكهمل وهل ا وهلع هللا [صهنلالوسرل لأ امد ىحاضالا ن 3 موو ام هلبأ يلح ستنال وسرت

 نيبلا هكير او اهروع ني لاءاروعلا يب -اضالا ف نيزجمال عيرالسو هللا اوهع هلال سةقااوسردب نمرصقاا

 هعدف تهركافلاقنرتلاو نذالا فرت نوكونا:ر "| ىنافلاق قد .ال قارب دكلاواهج غنيا ءاس لاو اهطرمأ

 هدهاوش هلو# مبحص«ك ريق ىلع همرحتالو ا ]

 ىف ' لص]ساىب ىصرو نع ىذه ير : وهلا وةلع هللا الن نناهنءدثلا ضر لع رع ىد | بيراك نإ ىرج تعمس ةداتق نع ةبعث» ْ:

 هرلع هلتأ ىصشال ودا رمل اول أيلع تمس يدعن ةيجب> تعمس ل مكن ةحا ريخأ# ة.هدش 1 ا

0 
 «نذ االاونيملا ترتعشلا :

 لادن رب فا ىترال اعلا الحرزا ىدنكلا ةيحبد ع نعلم نبةمل نء قادس ى لأن نعم ٌراَغ َن * رح 1

 فرشتس:ناانرماماسوهلا اآوهاع هللا ىلص هللا لوسرناكولاقكا- !تءلاذا لاق جرعلاو رتلال# #1 هلع هس

 مهند الا ملا 7

 ب 2 ع تودع

 0 ا

 «كلذقوفاةطمنلا تضعلا لا ةفبيسملا نإ ديمسل كلذ تركذف ةد اقلاق هنذالاو نردلا تضع اىحض. نا /



 كلش انا باك م < صخب مول بسلا 9 ك4( عشمن

 لجأ 11 و هيلع هللا ل_ص تالرسرل فعلة قاع ةكيسم هما نعكهامن قرنو نم رجايخن ميفارا نع ظ

 *هاج رخل و ملسمط رش ىلع حص ثددجا ذه# قبس نم خانم ىنمالل او كبنظي ءان ىنع كل ىنرنالا :

 ١ نع ءالاد.عن .لعالادبءاذ م و رلاديل ولان شايع ا رابجلادبعن دمج نب وفم ن د سايملا و4 انثدع 2

 | هلعشا للص لا وسر ىدها لقامنعهنلاىضر سابعن ب نعداجم نع بج أن هللادبع يبث دح قادسان دمج ظ

 ىلع حب 7# ثيدح ادهم كلذ نيك اا ظيغيل ضف نم ةرب هسا ًاريفل,جىالالج هايادهىف ةييبدحلا ماع مايس وملاو او

 ش ظ 3 هاجر غو ماسمطرش

 جحا (اربخاو ) قادسا ندم انن ريكبن 'سأ واجر اجلادبءندجا انن بوق.ين دم سابلاوا © انيدح ف

 ديزب ىتدح قاح مان .!نعيا يئن مفر بنود ديان يبا ىنث دج لبتح ن دما نب هللادبع ايي ىبطتلارثمج نأ

 ةالونر :نا اىزعهللا ىذرىراضن الا هللا ديعن راج نع شايع ىنانع نارمىبا نب دلاخ نعى رصملا بيبج نان 1

 ضرالاو تاواسلارطف ىلا ىهجو تبجواعهجو نيحلاق 3 " نيعيكديلاو و حب ذ ماو هل آو هيلع <

 لوااناوترما كل ديو هل كاب رشالنيملاءلا بر هللامتو ىايحو ىكسوينالصن!نيك رشم نمانأ امو افينج

 ةةأح رخو لسمط ريش لع حببنص ثيدح ذه ههتما ودم نعكا وكن مءالا ريك اديب وهّلل مسبل ؟نيملسأ ا

 ةملس نع ريثكيبان دمشانب رصءهيقفلا يعشن دما نحر لادبء ولا أسأ ظذاملا ىلع. نيا لعوبا 4 !ن ربخا :

 ةرقب عادولا ةجنح يف هلاسننمرمتعا نم لسو هلو هيلع هللاىلص يبنلا يذ لوس ا ضرار , رهان
 *«هاحرخ 0 نيخبشلا ٍط رش لع حي ثيدجاذه# نودي

 ١ ريخاو) ةبسشانن يدهم. نمحرلادبعاننىفامصالا نامل نب نيرا بوو نبدبي سايملا ونا 01 اندج (

 فا دصهو هن ةيعش نع بابملان ديز (5)ٍنوراهنب ٍِش زان بااطينانب يب # 6 : دايح ضضاقلاد حان مركم

 هنع هيأ يضر ءا ربإل تلف لوز وريفن ديو تعمم لوق و نمر لادبعن ل ابملا يلا ثيدجح

 «(م)قبسب نم عنانم ىنمال اق كار انشا ىلا هللا ل 0
 ل ال يسم اهنع هللا ىصرس ابعن ! نع ددهاج نم جيلا !ن هللادبعى ددح # قاجسان اه

 *(م)كلذب نيكرشأل ةيلادند .ءةر هي ريق لهج ننالالج هاباده يف ةيس .دجلا ماع مل 0 7

 هلال وسوزاهنءهّللاىضررأج نع شايعيبانع نار ىنانب دلاخ نِع يبان دنزب ىثدح 4 تي د

 ضرالاو تاوايسلارطف يذلل ئهجو ترجو ينااهجو , نيحلاةم نشك د موب حبذ مسوهل وهي راع هللا لص

 هيلعمللا لص)دم نعكلو كتم ةمميالا ربك اهتلاو هيلا مسب !«نيملسملا ىلاء:هلوق ,ىللاي : الص نا نيك شما نم ”اير اع

 ه(مز هتمأو )2 ا وىلعو

 ْ ملسوهلا دويل لصوبتلا مذيل: هْنِع يا يضر ةر ره أن نءةملس نأ نع بن كد تارا م ديول ٍ

 ”( م)# نون ةرمب عاجولا ةجيج يفي ان نمر هتعان مي

 هين ىه 'واهر ؟ اع نادرا نوارإل كلت لوز وريف نا هيف ني رادع ناماس تءوس# 3 مهم 9

 ا

0 -- 

 رس مسا د

 0 0 ىضإلا ش

 7 هءلع هلل

 ا ب سس

 رقبلا ب ذط 6 هتما نعمل_س و هل
0 

 5 نعد

 د ع



 ا 57 :

 « كاتاباك9 2١ م3 _ علا يدرماوا ١ 0ع
 0 لا ْ *.هأج رخم لو ىراخبلا طرش لع |

 ظ ١ اك مئات معارضنا وبا -ئيبتلادمم نإ .ثراحلااك نضاوألارصن ي دم“ نب رف هج دجا # ا ريخأإ ج ١

 أ ايل رفمج نبدا ىف 1 ىللدح لينح ن ني همحأ ع نب هللادبعأتت ىهطقلا رف.ج >> ني ذح ان ربخا و)ةليج يف. نب هفوع ا 1

 ماس وهلا وهيلع هللا قطان وسزىللاق(1] (غنعنا رسابعنب ا ىللاقلاق ةيلاملا وب !ا3 نيضلا نبذانز نعفر معا

 «هاحر لو نيخيشلاط رد ىلع يحد ثيدحاده» نيدلاى ولغلاب مكابق ناك نمكلهاعاف ندلايف ظ

 ,قثدحللادبعن #رقم كلذ :ردلا سنا ندم ن دمج هللادبع وباءأن قاهن . خاص نم رفجوا«ةدحإل

 عيجبؤامر في راعاا ةرجادنعهل ض رع مت ضرالا يف حاس تح .تايصح ميس هأمرف ةنقعلاو رج دنع ناط. علا ضو 2

 |( سابعن الاء ضرالا قاس ىتح تايص> عبس هام رفةثلاالاق رجا دنعدل ض رعمت ضر الاف خخ اس ىت> تايبعح

 .ةهأح 00 م لو ن ني .ثااطرش ث ىلع حب هن ثذ دوس اذههنودبت+ ١ ةامون وجر ناطيلا

 ليئارس | ًابناىسومن هللاديبعا3 يرهزلاق' دسأن م ءا راان ةفوكلا يف اميش عا هبمعن دم نب ١ ىلع 2 1 ريخنا شه

 ىصح ىلطتلاةقان ىلع وهو ةيقملاةادغ لس وهل آوهيلعشا لص شال وسر لاقل سابع نإ انع ةجامنا 8 - يو(ا)

 ١ صفح 7 ينيوتلا دم با اضواء الوعل اما لو ةودفك يف نيضفن لش ف دخلا صح نما عم مح 4 .تطماف

 ملسوملا اوه هلأ ىلص هلنلال وسر ىللاق سابع ١ ىللاق ةيلاماا ويانا نيصحلان دانز نعف وغاب مردنف 0

 رلغلاوكاياو ءال وهلاثماب ءالؤملاث ايلاقءدب يف نءضو ايلفف :دلا ىصح نم. 2 مح لاظتاتاعَد رفيثاعأ ةأادغ

 «(مخلهن دلا يفولغلاب جا ناد ن م كام ءاف زن دلا يف

 مونةر اىرلسوهلاو و هيلع هللا لدينا لاس تمار ىالكلا هللاديع ن ةمادق نع“ 1 نب نءا نع# مدع ٍِ

 *(خا كيلا كرلا الودزط الو برذضال « ءايمةقاب ىلع ٍض ردم :|

 هلال يلخ ميهارنا ينال لاة هةر سارع نأ نعدمملاى ا نجلا نع هللادربع ن .نسجلا انن ناييط ن «ميهارا »

 هامرفةساثلا نجا دنعدل ص رعم ض راالايف اس > تايصخ عب بمهام رفةيفءلاة رجدنع ل طيشلادا ضرع كاسانالا

 | لاق ضرالا يف خا ىتبس تايصح عيسي هام رفةثل كلة رجا :ءهل ضرع مث ضرالا ياس ىتح تايصاخ عبس

 'م) ف هبت ججاةلم و نومحرب ناطيشلا س انع ئإ

 لبق تلاق ابنع هللا يضر ةثن عتاف نع ةكيسم هما نع كاغلب ن فسوي نع جاهمن ميهارانع 4 لئارسا»

| 
 هءتتجب : ا 9 7-6 دج اف -

 ْ واغلاو كاياوءال وم لاثمأب» ره 1 عمايلاقهدي يف نعضو ايلف فدذجلااىصخ نم تايم ىلطقلا تاه ةيفملا ةاسغأ

 .| ناتو موا «انثدحوه ليمشنبرضنلا انثرابجلادبعز لضفلا انين وبحلادب#جا ندم سايملاوبا :ربخا ف

 || دمحانت بوق ندم سابملاوا مانمدحو »ناطقلاديعسن ىحان زوصامن نم رلادبعانُ كايسلان دمحا نال ١
 ٍإ رامجن ِبادبعن ةمادق تءمسلاق لبان نعاانذ(١ ولق) ل ينلا مصأم 21(: قتلنا لعوبا انثيتنامصلا قاحسان 0

 ٍ بارمالا ءأيرص ةقان ىلع رحنلا + .ةرمجا بير ماسوهلاآ وهيلع هللا الدم الور اريلوطس ءهللأ ىكرزر :الكلا

 هاج رو ىراخبلا طرشمىل- مالم خذ 1غ اذه هلثلإا كيلاالود رطالو ْ

 ْ .كيانملا هلا ل يلخ ميهاربا ىلا ا1لاقهفر :سابعن/نعدعجلا اناس نع هللاديبع ن نحل اذ اذ ناهط نم .هأرب /

0 

 د ا يدلل ا ني "و ييح ها ارسل 7 ل نسب
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 ةيدابلا له نم عاضي الاود نك اءالاقاينع هللا من يصر سا, ءنب' نع ءاطعنع ريظنشؤريثك نع هز »2 ندامح 2 ١

 ااوكردق مهنف كيل ميل كيبل لاف هل طسقم ساعنا َ رفعت واعم نم اوف ات لدفن نوبل انلا ملال ا ظ
 «هاج رخو نيخشلاط رشد حمص تي دحادعوه:ءننأ: ئضر يلع ضب نم 30 1
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 1 فقتو مل سودلا او: هياعهللأ ىلاص للا لوس رنا أنه هللا بطرس, ع 1 نعم ركع نعدنهاينأن دوا ن نسا نبا |

 رن ودب ةفءاجسلا لهاآتاغر علذهأب ياي. هللا ن اع رفترمهنعشا ىضرقرب ره !نعدهاع نع قاحتساىنانإ سن وب ١

 | # )م خ١ الرفاشست ىو واخ تامل اورظنا' ُ

 « كسانلاب اك الع 0 4-) » ميدل رسل 20ج

 ا بوبعا”ى عضو نا نسما نب ليججانُت ىروذدلا كفل ن . مثيفطا ان :ّكنامثعيا نركب نان. ديعسوبا 6 ىتدح 0

 ا ادهودوادب ملم يتءاوةمركسب ىرا_خبلا احادق» ةرخ . كلا ريخريلاىنال ةكيبل 1 هير 5

 د تدك اطل زم" تودع ذك ُ اورظنا ل 00 0 ا ءاةللأ ىضرةر رهن

 «هأح رو نوت هثبااط رش ىلع مم ص كندا اذه «اربغ 1 + شيل واح يقام

 شالا نع نان سان ماشهن د قام ىرماعلا نافع لعن نسا نا توقعت ن +. درت نأ لاؤبل مذ د ١

 اذ الا لق

 | ةفرع نم ضافاني- رايب وهلا و هتيلعدللا ى لد ىبنلانل نمد ايضا ,ةماسأ نع ل نانع مسقم نعول ان ع

 ١ 6 دي ةمفارةقان تياراشزلب .الاو ليما فيا ربل ص للاقو ساي كراع ساذلا مما لاو: ةئ كلاي ض: ةاقنا

 «هلج رو دل طرش ل حبك تب دج اذه ىندىف 1

 داهمت لضفلا نب دمع نائينلاؤنا مث: ىضاقلا ىسيعن دن دمجا اني رافصلا هللا دبع ندم هللادبعوبا 6 ان ربخا

 نوفقياوناك ةيداإلال ها نم عاضبءالا ود. ناك عا لة اع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطعنعرياغاشن بر يثك نع دز نإ
 هلءاوهيلع هللا لصهللا ل وسر تيأر دَملو سانلا ترفتافاومةءةلاوضاف' اذاف ىصعلاو:باءقلا'وةاعدق سانلا تفاح

 حيعص ثيد> اذنه ةةنيكسلاب عيبام سانلا امان: لوي وهو َ راخ ضر هنا سعالهتق 1 ي رفظ ئرفذنزا و ماسو' 1

 مما اون اع هللا لصهتلا لو سر نأ | ءهللأ حز ١ساع أنعم زكع نعد هىنان دوادانن ن سمان # بوح ٠»

 «حب هةر 03 . الا ريخريلغا اءا لاق كاب مهبل تلي بلال ةايلق تاخر رول اتفق 3

 ىبنلا م,:ءطلا ضر ةمانسا نع ساديعز 1 نعم سقم نع 35 1 نع ع شمالا نع نايفسانث ماشهن 4 ةنواسم. »ا

 ف ذاجاب يلا سيل لاقو ةئيكتسل ب هع اعس اللا بيا لاق ةئيكسلاب ضافافةف رع نم ضلفأ ن يح هفدرأ ممم وهل او هيلعهنأ ىلص:

 هَ مخ)*ىنمىنا :ىتحاهدن ةفارهتقات تا ًاراقرب الا ولبللا
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 2 نم هص
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 ىف نادك رب
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 ا ةيولثا ينم مايا كردادتفر رجفلا عولط لبق مج ةل) ءاجن *و'ةفرع موا قرع يالا ىدانفإل ذا مافن هولأةأة هفارعإ ا

 ا ١

 ١0  1 1تكا -
  1ناجم ن- هب الذ ىو ءمأبأ كردادتف_ةينأا عولط لبق 0 نمو هكر ع هللا هقرع يل اىداذ ادا 1: رماخع ىو اخ .

 ْ . © هاح م نط رش ىلع حيعص كودك د او.ةد 01 دف ميقا

 هي نت امخا رخل لو دانس الا مسيعص تب دحا دهو ءال وهدار !| 5 ِ

 ادت ندع “نر :دلاخ لطم لعاذ امالا قاعذان دعت نذؤنادحا"ن نخرلادبع ديمونا( ىئربخاو ١

 ٍ كتناكل ودا نك ريهج# ن مف < نع ء ناماسولا ن1 ادن ء ركب ينأ , هتلادبعىب دم قاءسانإ 'نع# مزاح ريرج# ٍْ

 : ظللومر ن1 5 لطف قوأل ١ : مرتانم حب رم ال نم طا نمٍنول وهو ةملالزإ نينا 7

 ا ا لل 0( قولا كارلا هدا

 ١ زيك نش ناوت مط را عنيفا ى 10 ندي 0 'ىعاطقلار فج نادعا ( انرحلا 3(

 ا دجت لها نم ساه. اوةفرعب أ ل .اع فاىلص ينلات  !لاقهنع هللا ىضرإ )رمح ن نة“ راد 6 نعمطغن

 أ : 6 ىدانالببر راو هيب م01 قدا قو لعام

 : ١ دم نعىأ ىأدح رب رج بهن ءانن عاتب العار 0 ىايتةلاد# نن ةمطاات : اه . لا صن دم م ىدحول

 ١ تناك لاق: مطمن رغبح 4 نم ريبج نب مان «عن ءزاهل فاز نانع ْن ءرلك ينأنإ هللا دع ب >

 ا را قو مرأعان 3 دج سطام نزلو تونة زملا نم" مفن دم اع نشك

 أ فتي نادرا دومق مم عبو مالر | طعاخ رع / سادلا مفاد ةياهإلا قف ناتو ملون هن الا

 ١ نس هنو رع نع بهونأ اننى ةار ردا لق. *ءنم.هار ءأ اني ب ون 2 املا امان 08

 7 ناملاو“ 3 9 هَ 01 ىلع قىتلاخوز امتعتنا ى ضو هشكاع نعتيدلاو ار قي هنس نع تدم فسو»:ر : سلو ا

 ( ةكفاا تا 5 اَوندل ةءأوةفرع مو ,نمراتلاو امل هيقدللا ققؤوا ىلا نمامنلة لس وهلآو هي .لعدللا قد ىبنل

 قاوظألا نلعز كغ ئرامد 5 5 درع 02 0 دجانة فوكلا شالا دلاخن ني ن قادتسا# 3 نمخا' و

 ا
 7 ىلام دات يل لاتفةف رلس مه“ س اعلا 6 :© لاق رمد ةدحنا كاره ص © نَع ورع لابنلان © .بدبع نإ هر سع< نع روسم نأ:

 ماكا ا - ا مساح مص صح م اصس مع جسما معصب ١ المسا ملا مسا * مسا . اسس 3

نانا م تفاح لأد .ةفوككلا كي وم لج ,لانوكسو وهنأ ريعاا حج 7 رهاب ن ن#*ر ادب سب رمال 0
 / : -هئءدللا ىصر 

 3 مفعل .* ةممصع يسال

 ْش ام أ ءانأو.هق 0 مك 01 هزع للا لص يبنلا _ لاق ع نمر اد نعءطعر رت نع# ىر 0

 « عج دند «ىدانقالدر ىدرأو ««بلعم د رد ن.و هلم الاف يخل
 ١

 : ميعم فهو ةادنزْا هنءوق مه حعصب م هل لج ىلع ةفارعإ سانا من فان ةءاه يف جاتمودلا“ ,هلعدنلا ىل.ص

 1 ١ *( اودؤضدناذا مهد

 : هيغل ضلال وس را |,نعدللا ىطرة شاء نع بيسسملا نديم نه فاد وبن سن ون تحتم 4 .!نءريكل و ,4ةمر 0 سَ

 هتاو هف روميو نمرلثلا نمآد يع. هللا ق' ها ا 9 ون املنعبلاو أ اود
 |لوتفةكت ذلللأ يه - وب ديل

 *(سوعز كدنحب ..ص وال وفدا رأأه“
 أهو رباع ع نإ كيما [:55 لأ روج نب يمت ن نم ورم 0 0 4 نكس يدل 18 سرم# نحر هس نب لكل ا . دلت كدلاخ >

 ا

 | مهنانكيبلمالا تك كيرلا لاهو هد 0 نم سابع ْن 2 كل هي 0 يراد ل ودا نسا ذلا مخ اال ام ىف ل. فا | ل
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 ل «كنافاباكلا ٠0 « وعفا 4 نبخلبا ع كردتسلا»> «؟00جذا_
 7 95 1 م مسعسا عدم ماسمام . .(١ مس سس سس

 ل (يرإ جاو 12 اكان ا م ىرودلادمش ن سايعلا ١ بودعإ ندمت نسا امدح ١

 لوب رفسلاى دانب هللا ىف تخبل ةبمشانل م سم نب ل عا: لدابعنب ؛ نسما ن يسوم ان مياولاب,ن ادبجا نب دمج |

 يعض اطفال ١ثعأ !لاق هذ هللا ىضرعال نب ةثراحن , سوانا س رضمن ةورع نع بد ىءعشلا كمو وص.

 ىت> فقوالاد_هانمم فق :مداكلا ذي قاصلاودهازمم هل ندا :ذججح نم ل له تاقف مم وهو معد و هل او

 « اذن نطق و انجح مدقفارا رابوأ الليتات رع مشل لبق ضافي

 نبل يعمسأنعةبءش نءرب رجنب ب هواش رصعىرصبلاق هز رمز ميهارأانث بوةمين دم سابملاو اه اًندحو 5
 ن ليهوسا ًايامادبعأبنانا ديع أبلاهبجولاواأب ًانادل ظعالاوو رع لديلا ,دجان دمجركبو ا(نربخاوال ةافيىا

 لسوف اوهيلع هللا وصلا ل وسرت الاق ه_:عهللا ىذر ىباطلاٍس رضم نإ ةورع لر# ىب يشلا نع دلاخوا

 ليج نم ترام هللاو ىسفي تبءناو ىتبطم تالك تشات كنج هللال وس .ايتاقف مم فقتاووهو |

 تافرعىادقو :ولصلا ه ل هانم كردانم ملسو:لو هيلع هللا ]ص للا ل وسريلاهذ يح نم ىل لب هلع تنةوالا

 دعاوق نم ةدعاق هو ثردملا مب | ةفاكط رش ىلع ميم ترد اماه « هجحوةنيئضقدته ار ومواالل تاذلبق
 ثدحبمل س رضمن ورع ناامراصا ىلع جاجحلا نوملسم و ليمجسان د# ناذ.ثلا هءارجا نع كييمادق ومالسالا

 «هنع ثدجماوملان رب زلاز ةورعابدجودقو يبمشلارماع ريغنهنع
 رست ي رثسلا ٍناسجنإ دهجأنب للاديعن دجاهشادبع 3 اع جادعب زا زملام ركمن لعن ديصلادبع اني أ

 س ردم ن ةورعنع هببأ نعةورعن ما ثمان رصبلا ىتم تادلاخن فسوانب ” كلا جيلنب باهولاد نم

 نم م تِساهّيِلال و راب تقف فو ةوملاوهو ماس ودل 3 هيلع هللا ىلص ا 0 تدجلاق هيع هللايبَم 2 ءاطلا

 ةولصلاهذهان م 5 ردا ءلاةؤولع تءقوالا لابملا كل“ ع ن“ .لبجن يقبام هللأو ىب َْ تبعا او ىتيطم تالكا يلع ١

 هاوريف يب رضبلا نب ةورع عادتو» 73 يضقو هجح مدقف 75 اهمؤا اليل كلذ ق ة ةؤرعىبادقو ةادْملا ةاولص ين 2

 5 ودلار رجع نإ 04 2 0 8

 | هيلعشا لصهنلا لوسرِتيرنا لاق نم رضع ةورع نع ثدي عشا ٍِتءءْ- رفا يبان هللا دبع تس ةبم ةمش#ا

 ضيفي جفت ةولا اه فق :ميزاكملا 4 ينال مااوذهانمم لس نما ج١ نءىل ل اه تف ءمج وه 0 ل 0

 0 ررج نب ب هواذعواور «هئفن يضقو هججح مدقفار اموال تافرعنم كلذ لبق فق ناكر مامالا

 «دلاخ نأ ن ييعمس أ

 أهل اوهيلعّشاىل_هّببا لوسر ِتِالا# سربطم ن ةورع نع 8 .شلا مع كلاي ان لبسدسا 4 كرا لانا »

 | هيله تفقوالا اليد نم تر باو ىسفن تبءاو ىتبطم تالكادقو ٍط ىلبج ن ء-تلثؤ مج وهو مل !-و

 ف جيص ههتجحو هثفن ىضقدَمو أراهم .وا اليا كاذ للف تافرع ىادقو ةالصلا ةدهانمم 508 نءىل ليف ْ

 مة سي يملا( تانكي دل بنس رضمنإ ةورع نع 11 نءةدرعن ماش مها أ ينببلا « هان بفرسوا 1

 ير
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 مب كاسانلا ب باتك * 4 دلي مب صرخاتلا عم لا ١» + ) جون
 ةهشسلا #0 1-2 ل ما ل ب ويست همم

 ناىنارعاياوا ام سا هلافرعنمفر 8 هيلع مم اق ى اف يبل لاك وةندابلا لها ةدئسمهيلع نان ريهذهل مدأ ء| الج و ساد

 ير يح .ةيبلتلاكرترف فرع ىلا ىنمنم ممل سول يق !ىلصتلالوسو مم تدحرح دقأ قلاب لسو هل ار او هيلع

 - 0 ط8 8 ثردح اذه ليلا ريك اب طاخم را ةرلا ا

 ذه هدنس ف اريصتت 9

 9 نا نعءاطعين ربخا مر جن انع كيهصن ىلا تاكا قكاو .ًاباهيقفلا قادسا ع نب ركب وإ 4 هانريخا جا ظ

 ٍْ .ىأ ةنرعب فوقولاذتانررملاهلو املا «تانرع نع اوفتراو رسحم نع او.هكرالاعي ناك لاق اههء هللا ى ضر سابع.

 ءا لعد اا عيبا ءزملاف ربس نع هلوقاماو ةنرمباوذشنالا

 | ل(ىثدح»» نايبفسانٍوللا دبعنب ىلعانتىضاقلا قاحسا نب ليم اان دادي, ادمن دم رفمج وبا جان ربخا»

 ا ٍنهادبعن ورم نعرانيدنإ ورم نمهتظفح لاق نار ساد رميينان ا تلاطيباز رامويه 'رياانق هلال و يىويسم ءنا

 ىراصتالا مب رم باانانافمامالا هور«هدعات :افقوم تو لاءازو نماظ قو ابكرل اق نابينش نب ديز هلاخ نع ار

 بنا نمش رات متةمدماكر ءاتملعاون :وك كا لوق وقيكيلا ملدس واةلاو هيلع! ىلص ا لوسر ونسرين لاق

 *هاح را 9 دانسألا حيحص ثيدحاده٠م هارب ١

 «اندد» ٍامالان سلا, ينمو تاف رعزع ةاليرهك ديوس رك وءاح جيتفو مي عب سس رايلا مح يف()

 ا هيلغزاتر يفض ةلمدا الجر هللا دوع ناك و ةفرع ىلا ىنم نم هنع هللا كرد وبسم نإ ١مم تو دغ لاق ةربخس نا

 م تفتلا كلذ 50 ريبكتلاوه اا رايب وو سالادهنأ ىنارعاياولاعف٠ اغ وغلا هيلع عمتجاف ى هاب ناك و هيداولا لعبا هجيسم

 ةرجا يريتحةيزتلا كر اف ةفرع يل ىنمنم هعم تجرخ قملاب ادم ثشب يالاوا وشن ما: ساتلا لوج لاي

 ١ م (م) لباتو اريبكت اهطخم ىناآلا
 ميلعّسا ىلع للا ل وسرلاقلاق يمنعها ىض سارع نب نعد بءمينأ نع نيب نأ نأ ع نع د.سنداب زنع# ةنييعزاا 9

 ) ةرسبع نط نع اومفراو.ةب رع ناطب نعاومفرا لسو هلآو'

 اما تابرع نعاومغ راور-< نع اومفترال# ناك لاق ايه عنا ى ضر سابعن أ نع ءانبطع ىنربخا# م رجنبا»

 م(, خ) هارساولز.الزا 9مم لوزتلاوهر سو ةف رعب اوفال ياهل رعي ف وقولافتاذ ردلا#أوق

 ىلعا ووك لو عا هللال و سرلو-ر ينال را اممنالا ميرمن اف تاقمامالا نمورح مدعا 100 فيولا

 00 1 كر انمثراى اينم مرعاشيت

 «ةبش

 أ هللا ل صادم تبى ذلا و١ وأم ١ سانلا رح لاف يلا تف هناا كلذ نسف لاق رمركتلا و هاما ةيبلغ موي كرش ١) اذه

 : 00 ١ 0 7 ند لو لق لانإبنم هما رحيم ادب نعريئزلاين أ نع ا

 5 : ,ناالا يحض نيخيشلاط رش للعم دهاشو «ءاجنرذعملو ماس. طرشي حيحص تب ,دحادمب ( )ر-2 ناطبنعارسضراو

 ٍٍَح
 : أ ناكوتورع قل .نمدومسمن ,تادبع مم تودغلا ة 5 ريشا ناقل ديع نع دها2 نع قا ْن را

 دي اف فعن

 تن

 0-5 ءارو نم اظوقو انك لاق نا عم نإ دبر هلاغ ٠ نع تاوةدن هلل دوعن د رح نع راشدن ورم ا ةنييعن | 9



 سا

2 

2 

 ؛ عولط لق مف هدو رفاسل تح ممجلا فقم هللا ى مق ثءيجوت ةفادر 1ك نادت ضد : م نيمشلا تيعا تح تافزرب ||

 نيام يا .)ةةضيفاوتلاة رجنإ وهمة: (ةه)ز ع (615) نس يف وتلا ةيدتعنلا وه( 1 !
|| 

 ا لك لاقم ركنا تائسد» اقو- لق رحل ثاذلس ل هس لك هد دع أم 0 ةوطذن“ ٠ْ

 هلا رتل ةهناك اذامل وهل ةقء !عدريا ىلدص 50 6 م رم َنِع مذا نإ نع 52 4 ا ش

 «كتسانما بانك وف: ٠ م« و 05 صيخلتلا م رتل 0 » )0( تيا

١ 
 هيما تجول مع '؛ثددحأ ده هة:حفأا هامة بع لكيلا عر ا ١ تانانعامو لبق زحلا تاندسح لم

 ىهم وم نع َ رقولا 57 كورس زل داق ناو هن ل يهم !ندممت :ىدولالا رفعج ن دخت ندزجا «اريخا»

 مو ُ ورتلا لبق ناكاذا مسسو 38 ١و هسيلع: هللا للمسار ناكل ضير ضرع نازل لا اعا

 ه هأح 8_0 : لودانسالا 0 ثيدحاذه# م: 0 : ميري اف ىيانلا بطخ

 ىبحشت دك ولادنن يصاخثر د .لداللا هما ايناس ثراس ]ا انوع ىضاق' انينلق هني لمع 4ك ربخ و

 0 لد يتنلاذ اهنعشأى در ساعنا نع مهمس#»# ن 56 0 عل 2 ومغالااب 6 ىلجبلا املا:

 هن. ها رخو ىراختلا ا ره لع ماك ث دعاذ واول ىع تاؤاذغا

 ١٠ ادا  1١ظفاملا بوم. ن دمج هللاديع وبا # ب 5 [١. مسا لأ نع ديس ع 1 ى أب ان وراه: ندتزأب !ساذيعن ميهار |

١ 
  3ىب“« 000 2 .ةلاءا اثملاو تدراملا وءرصخلا"و رياظ' م انززلا ياك ل 0 ميا !ةنسن نمكلاقاري زاا ر 5 هللأ دمع نعدمم ن '

 أ تنم مج اه.جرصملاو ررظنل ىلد منىلبلا ني اخ ا الر ادا ىتحهلا يدق :ثيح 1طن لادا م

 ٍإ ل ثي.دحاده 3 تسلارب ور ىدح تنطلاوءاسالا الا هيلغم رح ؟ ص * لكدل لح ىريكلا رع 6 لأ ىز زاد ان لاا

 ا
 اق 5 با .

 «هاج رخو نينيرعلا لوما

 نش كرا ىسيعن ناونغصاثل رصع يضاقلا ةبتغ نراك ركب وبأ اناس وق "وه دم ضابلاوا | #« اذثاةح 1

 لتي هل هللا" تت“ 3 هاك ىلا ةخرتب ى 000 2 نم ءلوقم نو لع.هلمأ لس لوس تس

 2 1( تلق )مص ءا كرم ى مص دا 2 قو يسمن هياس ا هليأ ناس 1 زهذالا 3 دخلا

 1 هلو لإ ةئسد انيسقواعن لكتاب 1 7 عج ى تاهت ول مع .لوقيلسو 4 اون عشا لع

 « حيرص ة سس وم نعد زل" ةاقئاةد رن مهكسا م اف سانلا سطخ 38

 منصب نع ميسقم نع جالا نع ءش < الانن تاهما ع . يمة دكا تر ماعز #«دؤدالا»“

 ه(مع) ءتناو لص سى «ىلض ل وهلا وهيلمتلاى لصن

 ءاشملاو بتر دالك و رصخلاو ظل مامالا لصور نا يأ ةنَس نم لاق ريب زل نع مس اد ل نع ديم نب ىرحألا يدنا

 ادءر جس رصملاو ريلقلا ىلتت مسانلاب بطظخ نيمشلا تاازاذأ اربح هالوضق تح ل اضف هل هفيددولا
/ 

 ليقوم مهلا رمي ىتخ ممم فت مدل ى رصق كحل هل درا لاك ا واعر ب تاق ره س6 ١

 5 تت .لازوو د ئ 6 تيطلا و« [اسنلا الاه: 5 م 1 0 رش نك *ل لس ىربكلا هب - ا أد ذأ سوشلا“ "حوال

 أ هللأد ,ءئىودم اخ نع بليذ بأن نمحراادب# ع. 0 داع ىسيع ناو ةةحا 4 4 تقرا اذ يي بان ديول 2

 كوم سس طيبات اا دا تن هانم < : دست تابع وح 3 تورو ودبس دي رج ووجع كي سم نم ثا ف ششاما كلمت# ؟مات هس نم

 ا

 4 - 8 ةليضف و



5 

 رم هلم جاجف لآ
 سب سم

 - 2 ةكم

 بلا لا نم --

1 

 0 لك

 أ

 *ف ااوطلايف ا ملسو هلآ و هيلع هللا لس ىبننلانااههنع للا ىذر سايعن انع يبشلا نعمصاعنع ةيعش ||

 « ظفالا أدهم هاج او و حيتص ب 2 ثردحاده ا

 لودالا ناهاسربخا م رجنإا ًاباوصاموبا انثيقوعلا دعس دم انث ىَذ اهلا ل ماك ن دمجأر وأ 34 ايربخا» ْ

 هللا لو سرهمطةفهغايف ةسءازحالجرد وقبل جرب ةبمكلاب رملس وهلا وهيلعتاا ىلا اير نخر اسقاط ظ

 ٠ هأح ري لو نيخبشلا طر ثا حب ثدح !ذه » ١

  9 1ءاطع نعالزر ةفاشا ينربخا بهو هللادع نك ناملسن ميرا 8 بوةءن دم سابعلا وا 4 ايريخا (

 لاقمكدِب ةدقلاةو مادو هلآ وهياع هللا لص والاسر هءطتف كلو ريغ ىشبوا طيذوا لج رواد ريس قبردق ْ

 هللا لص هلأ د ىىلأ ع نم ردا الات أها ءاللا ىضر سس ابعنا نعس وأط ن نءريجح ن ماشهن 6 6 هك 00 1

 ١ # ق» ير ضع .لاباوفوطيلوأ قلاع هللا لاقهثأرو نم تتد هيلات فا 2 لسوهلا أ و هلع ١

1 

 (م)رحتمو قا تاو الكوع دنوأ وهيلعفا ىله هللا ل وسر لة لوقنأر اج ممسءاطغيث مالو لي رق يل +, دم أسأ 0 ش

 مآسو هلاوهلع هللا لص يبنلأ نا|هنع هللا يضر ساب,عن !نع ىبشلاانن م أع نعةبحش نغس رس نب 4 مالسلادبع جد ٌ

 فرط وشذور مماستو 1 اع هللا ىلص هللا لو_سرنا سواط قدا لوحالا ناها بيت ربخأ# 0 رجّنأ 2 ْ

 0 كسانملاتاتك ْ 4 0 3 2 م كردتساا » «0ج

 ا ريدعوح ن .مامه يعزل ىديجلا انبىسومن رشا اب 3 ةيفقلا قاحسان ركبوا » اند

 تا لاق ل *”ارو نم تسلا نال ميدو 1 و هيلع هلل ىل-د هلل لاؤسر نالت ءبلأ نمر ردا لاقامم ءدللا ير سايعأ

 ' م اذكم هاجرخن لو دانسالا مي ثيدحاذه«قرتءلا تيبلاباوفوطيلو ىلأ. 220

 نعبرحن .مالسلادب :ءانازضساز .كلامانُد (ا)ىر ودلاد نب سايملا اني وفين دم سايعلا واهات دبع 9

 لجر فوط وهو ماسو هل 1و هيلعّسا لص كالو ردوا هدس هدوقنأ هرمأ مدين ملسوهلااو أو هيلع هللا للك

 مس وهل او هيلعهللا ىلص يبنلا نع كلذلاةسابعن !ناهربخااسواطن'لوحالا ناما منجا أذهبىنريخأ مث رجنا

 جادف لك ملسو هلا 1 وهيلعتلا لصهللالوسر لاق لوم ء هللا ىصر رهللأ دبع ن رباج ع هنا 0 حادي انبا

 ب ةأحر لو و ملسم طل 1-2 ثءيدحاذه#رحن :موقيرط ةكم

 ََن نسيانك ىدنكلا قو رسمن ديم , نع را سنع نيسملاز دش ان ظفاملا ىلعوا 0 انادح و

 الور تمس لاف قة اعرف أ د اند اخت رماة ناذاز نعدلاخن |ىلليعمسا نعةداوس

 :ندلا فر رش ثادم اا ةنس نيييدو تس نع نيتثامو نيعيسو ىدحا 4 ةهنس قو + ىرودلا سان ءلاوصالخلا يف لاق( )0(

 2 ةعاج هفقو و حرصه ريخ

 * (مخ)*«فاو طلايفءامبرش

 لجر ماسو هل ا لع هللا قلص هللا لوسر رمو هدب هدوقذأ هرمأ مث هدب هعطقف "يب مث الجر دوب لعل

 ١ هلل الص ىببلا نعاهنءهللاى ضر سانع ناكلذع قربا كد هدقلاق و هءطعو طر وأ هلو ادم , ريسلا وب ردقت |

 مخ خ2 ماس وهأ اوةلغ

 موعمش هدلواعدؤأ ديد شاضرم نماعنا نض رملأق ن ايلا اذازن عدلا ىفان ل همسأ نع ة ةدا 5

  ىاسوسوووسسسل سس مس سمسم - 000 ا ككل تت - هس م د رس بمسح

 لا (118)



 ي كسانملا باتك 9 م« حط « صيخلللا عم كردتسلا» 40ج

 هيمو سلبا ل خريج هد اسف ايلا, قوطي لمح ا: ماها ذا نا تهذا ليعمساللاقر جملا عضوم غم الف

 مدع ”!متمانب و كئانبو ىلانب ؛ىلعلكت : 1 نمدب هاج لاقف اذه يبان انموا ادهن 'نموااذهبءاجن ملامف ليعم.ا ءادؤ

 ب نملوال اقف هءعضوي او خاشن رجحلا ارضنا اودا راالف شر رك هتنيف مده امته رج هتنبف مدهمامثةقل معلا هتنبف

 ظ عض وفط.سبف بوثب سعأف ة هبيش ىنب باب لبق نمماسو هل او هيلعهللاىل_صهللالوسر حج رخفهعضن وف بابلا اذه نم

 | هل اوهياعّساىلصهّشال و سرمذ خاف بايثلاةيحانب ذخايزا شب رقذاخفا نمذخف لك نمالجررم امتءطسو ىف رجملاا

 ن ديعس نعي كن ريثكو يتايتخسلاب وبانعلب وطلا ثيدحلا جا جا رخا ىل-ع ناخ.شلا قة” دق «همض وفهد لس و

 م كاذريغاذه ومالسلاهيلعملا املا 5 را هانباملواةيعكلا ءانب ةصق سابعن نع ريب

 دايزيبان .هللاد يبءانث ميهأ ران ىلعانت لضفللا نب دمصلادب ءانبو رع يفريصلا نادم ن بدسم ن ركيوبا «انثدحو

 انث رولان ايساث ميك وانن(الاق)ةدانجن ماس(و) بيرك ولان بااطىبان ميهار | اننى رينعلاا يركز وبا(ايدج 9

 فاوالاو راججا يمر لمجاعالاق ل ودل آو هيلع هللا لص يتلا نع اهنمدلا ىطر ةعك ؟اع نع مساقلا نعدايز فان هللاديبع

 *ه أح ر ودانبسالا حس ثيدح اذهعهريغل الدنا 0 ذةماقالةو را اوافصلان يب ىعسلاو

 نب ءاطع نع ىروثلا نايفس ام نديصلا بيان أدل لادن دمحاتن لدملا داش ن ىلع 4 انندح 9

 ةواص ٍتينااب يناوطلا لس و هلا و هيلع ا لص هلال وسر لاق لاقاممنعللا نضر سابع | نع سو اط نع فاسلا ْ

 ٠ ريالا لكتالف ملكت نفع ةءالكلاهيف ممللحا سانا آلا

 نا نع سواط نع بئاببلا نب ءاطع نعنافسانم ىدبجلا | انن ىنبوم نب رشد ؛ اباقاحما نركبوا « اند »

 نوملكت مئاالا ةواصلال ثم تيل يفاوطلازالاق ماسو هلآ او هيلع لاس يبنلاىلا همف ٍرامهنعهللا ضر سابع

 هةعاجهفقوادقو هاح رخم م و دانسالا ححيص ثيدءاده# ريذعالا ملكت الف لكت نو ا
0 

 هءاف لابجلايف ف وطي لمجفانهاه همضفارجح سل اف هذا ليممسال لاق ربا عضومؤلب ايفرملا ةديدسمت
 لع لكتب نمد ءاجلاَمف اذهىنانبا نءوااذ_ه نانم وااذبم ءابنملاةف ليميساءاجف همضوف رجا, لبربج

 اورج رجلا اوي نااودارااي شب رقهتنبف مددهم امته رج هتنبق مده امتةقلامااهتنبف م 3 املأ هانبف كنان انبو يف را

 ىبب باب لبق نمل وهلاو هيلع يلسص هللا ل وسرججرفن همضيورف بابلااذه نم جر نمل وا اولامْفهءْضو ىف

 هينخاف بايثلا ةيحانبخاينا شيرقذاخفا نمدخف لك نماللجر رمامتهطسو يف رجملا عضوفطسبف بوثيرمافةيبش

 *(م) رهعْض موفد لس وهلا 1 وهيلعت اى هلال وسر

 ع أملس وهلا .اوهيلع لا لص يبنلا نعام: ءهّللاىضرةشناع نع مساقلا انن داب ايزيان هللاديبعانم نايس 4 ميك د١

 « حيجص«هريزلال هلا ركذةماقال ىسلاو فاوطلاو راما ير

 سواط نع بئاس |! نب ءاطع نعامهالك هه دج اذه وةنيبعن |انُد ىديملا و (حرد ر وثلاانب ناس نب < ديصلادبع 9

 ن  نودلكت عتاالا ةالصلا قيم تنبلا ىلا وطلانالاق ب اسوا هيلعهللا ىلص يننلا ىلا همؤر ايهنعهللا ىضر سابع ن أ نع

 ١ م ةعاجدفقو حيت «ريخخألا ملكت الف م اكن نف

 اذ

5 
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 ارار م ا

 0 1 ا
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 « كساناباكظ ١ « ؛هد) « صيخلتلا عم كردتسلا» 2400 ج)

 ظ ظ ظ « نسحاب اي مييف تسلا موقف
 نع ماوعلانبداباذ ىطمماولا ناماس نب ديمسانث ىرسلا نب لعن ن نسيان اميقنلا قادبسا نب ركب ورامي انسدح 1 ا

 هلتءضوف هتوسفارحح.تذخاف تيبلاى ١ نمدف تنك 5 ئامنلانب هللادبع يال 0 لقلقدماءانبابخنيلاله

 هلاهبتتثميف تيط ن كامو ناك اذا ىتح هيلا هب ثمن أ *ىشلاتيبلا ف ن وكيل ناكن اذ هدبعاج تنكف لاقت لانج ىلا

 اناعانلاهرق ويملاب لاتق منيب زوكينا داك ىتح هوءضينا اودارا نيح رجا !يفاوةلتخنا اش رقناو.هيلع هوبصف

 ىحسقلا ريغ نطِبلا اد و نطبلا اد لاقمهيف رد جملا عض وو هطسبف يب وثاعمف كلانيض ردقد_اا راف نيمإلا

 .# ةط رش يل ع حويحصدهاشةلو ماج رخإ و ماسم ط ريش ىلع حرص ثدح اده

 ليجلج رءاش مبه وحجوو اثلاف ارشا اذاذ تاخدف لجرلا عدم وقلالاَيف با ىبلا ىنمزف لخدا نات د راف بابلا ىلع

 قاض يبلاءانبدار ااًنميهار رانا لاقت هنعهللا ذر بلاطىبان ىلع اذاف دسم ةمامعالو صيف هيلع سبل .ةلح ىف

 راد. دشةكمواة ايس موب لك ابياعىنبب لبق توطناف جوجخ حب رىهو ةنيكسلا هللا ل سراف منصيامرد, مافاعرفهن

0 

 هتلايذوعارملاقف مغنيو رضي نينم وأ ريمايوهف ديحوتلاب هملتسي نمل ذهشي قلذ ناسلةلةمايقلاءويدوسالا رجملاب ١
 هطقاسز وراهوباتلق «نسحأللا أب مهيف تنل موق ىف نشيعاا

 ان (م)هدي همضوو ملسوهل او هيلع هيلا ىلص هللالوسر وفا وهومفرمتا ولمفف ةيحان نملك لخ اينابوطب ىحسو ْ

 تكعندعبت

 ةكمو اقاسعو لك اسريلع ىنبي لمجف تواطناف جوجخ ممر هو ةنيكسلا لسراف نصيام ردب لفاعرذمب قاضتمبلا

 مدب دش
 ل

 ٍ ةيلهاجلايفهثومسباو نك ونيمالااةهاولاتف ماسوةلآو هيلا صلال سر خدذ ب بالا ن نملخد لجو واو ع

 || تدعاف تلا ىنب نميف تنك بئاسلانبهللادبعىال ومىللاةلاةده اجابت بابخ نب لاله نعماوملانب جي دابع9 |

 ١ ,امو..ناك اذا ىتح هيلا هب ثعبأ'يشلا ت تبيباايف نوكت ناك نا هديعأ تنكف تريلا بنج ىلا هتمضوو هت وسف ا رجحا ١

 .لاتقم,ن بنوك :ناداك ىتح هوعضي نااودا زانيح رح ايفا وفلتخا اشلرق ناوهيلع هوبصق هيلاهب تشع فبيطنإلا

 .اوزاكو نيم الااذها ولاذ سس وهل 1 وهيلع هلا لهدم لخدف بابلا نم خدي لج رلو اكن ١ الضا ولاةففويسإاب ١

 نطبلااذملو نطبلااذل لاق هيف رجلا عمضوو هطسف وثب اعدف كب: انيضردقدمحعابا ول اف نيمالاةذلهاملا قدي ومسإ !

4 

 ١ لك ذخايلان وطب ٠ همدي همضوف ماس والا | وهيلعسا لصّنالوسرهّذخاو هوغذر متوافق بوثلان ا , مكنم نطي ْ

 كلاس نع ةفلسندامج انتي ره وبا نامنلا د 24 د اذصلا قاحسان دمج انثى رفع ندم شاد | وا(ماتثدح)

 ْ .تدمتفاهظعانيف فيرسلا ل سناك وب ةديدشا رعذم ويلا كاذ يف سانلا عدلي ما رع رعن كلاخ نعم رحنا

 |١" هةضو رعمةلاساذا والجر نيمار انما 0 روب , رصقلا لظ يفاذاف تجرخ» ق وسلا يفعل ىقكتض رعف دب ١

 | فيسلا ىلس ناك واديدشا راعذم ويلا كلذ ىف سانلا رعذناهعلتف ا لاقةرعرعن كلاخ نعاس نع ةماسن « داو

 1| الجر نيفبرا نماوحن سول رفني رصقلا لظ ىفأ.ااذاف تج رن ق وسلا ةجاحىل تضر ف ىتد ىف تدم فامظعانيف

 ١ سانلايفا نش |اذإف تاخدف لج رلا عدم رقلالاقو باوبلا ىنءنؤ لخدانا تدراف ب ابلا ىلع ةنضورءمةلساساذاو

 ءانداراامل ميه ربانالاقمت بااطيفا ن ىعاذاف دمّتف ةمامعال و صيق هيلع سال ةل> يف ليمج لجر ءاجف مره و>وو

2 



3 

 ا نيت تيسشالا ىسوم نإ نسا ركاشز دع كة دادتبزا زبلا لعن ا « ان لوح 01 ا

 ا ١
 1 هل 7 4: ع 0 000 عدلا ضد نإ نعد يجب ديد نع 6 نيذانع ن هلل 0 ل 3

 ىوردق ا 0 لا هللا نيكوهو ةينلاب ةملتسا نم 1 ناتفشو ندا أ هير !ةمايعلاء و.

 «.ىدبملا) وجن ةءرامع نوراهي ايات ىماف نيغيشلا طرش نم سبل هيأ ريغر هةمدهاش ثرد_طاادملا 5

 نمرج « درس

 « كسانملاباك 9 37 ع 2 ؛ 034 شيالق كو ا أ «00ج#

 ١ نإ رم ا د نب.لعن بلل فلافل 1 4 هاند ل كوع 3 يت دهاشه لو. . ظ

 ْ لمّؤلانب هللاد_عاد5 ىطساولا ناياس نا كادويدم اد. (الاق) ظفاملا بيبح نيدمجن ا دجا

 ىبأن ىب ندم ( 60قبل .كلالعاصن دمج ان هنانك ل ادا نملدعلا ىسومن دن هللادبعد##ت ونا هان ربخا 9

 ممانججس> لاق 4ع هللا ىصر يردلناديعسوا نعيدب» !انورأهىبانعئمملاذمصلادبعن زيزعلادبعانُ ىندعلاو رم ا

 هناك وسر تن لدا هر عقتم الو رضت الرج عد كن امملعايب الاف رجا ليهتسا فارطلا لامإلل + بالغلا رمع 0

 مرورا نم م 1 نم كنيردخاذاو لجو رع دال باتنك نم" كلذن او لاق-ىلاتو كرابت هللا اتاك 1

 ةمايقلا مويىن ول وت ماسو هلا و هيلعهللا لص هنن! ل وسر تممسلا دوشا يناوقةمايقلامويةاقاوملابكافاو نم دبشا لاقو»

 448 خي ىفنع ىلاءاان لو .دلا 3 !'رشاد##“ ى رضاقملا٠؟ىنأت- كلا م :.جهتعوورىزاز | للم ندم ىييليبكلا هتتشملا لاق ©

 *# ىوتلأانس 1 ىيحنوباءاجر هياوصو ىبحي ني ٠اجراذ نافعلاق اذك« تلق هبرذلاو قرشا“ |

 هنلأ ىلض هنا لوسر لا 3 :لا ة(سعشا ىذرسابعن أ نع رينج: نديم سنع ميتخ نب نامعنب هللا دنع نع «دنزن تبا ُ ١

 ١ :دعص»# قمن ةمأن فلا عوب ةملت 1 نأ دبش نيتك ةنعوايأتملار جلا ادنملا ناماسوهلااو اوهيلغ 2 3

 ماكعأ ةمارقلا و نك رلآى :انلاق ماسودل 1و اعهشلا لص هللالوسرناور متن هللاديع نءءاطءانلا «لءؤأان هللادرع#

 «هااولم ولان ا م حفاصإ ىلا هلل هللا نبيع وهو ةيبلاب هملتسا ن<ملكت ناتغش واتس هلسيقاوا نم

 | فاوطال لخدايذ رم عمأ دندن جح لآ سوا نءيدبعلازؤراهن ىنا نع ىيملادنصلادبع ن زا زملاديعادت(ىدملا) 1

 كنا ةأمكابق لسوملاو هيلعهللا ىلص هللا كوسرت يرينا ال ولو مفتنالو رضنالر جبح كداماغاينالامف رجح لبقتسا
 ىلا ::نم كدر دخاذاز ىلا هللا لاق هنلأ ا 5 لاف 6 تاقلاق م هاني م ريمان لبس + يلعلاقفهلبقم ْ

 5 مومأو برل | هنابهر رف ررظ ىلع ميسمو مدا هللا قاخ#ىلو ,اولات< !ربت سلا مهس غال مدهش اومهايرذ#ر وب ظنممدا 1 ظ

 كاذ همعل افداف ست هك ا ةقلبق كالو نا ردم اذظناكو قر فا كلذ بتكو مب .داومو مدوب ءدخاودييملا ْ

 0 3 0 01 قة لعدتلا لسد هللال وسو تممسلادوئايناو 0 ةافاو ماب كافادن 1 ديبشا لاو ىرلا ٍْ'

1 

 | لاق<لاقمف 2 0 هنا نينم ولا ريمأات اعلب بلال ُط ىانب يل اح هللاّدف هلبقم كتابقام كلبق لسوهلا ”اوميلعّلا لسع ا

 ( ذخاوديبملا: ماو برلاه.اب ميررّمف هربظ: ىلع مسمو مدا هللا قلخ لاول رثتسلامهسضأإ ىلع مدبشاو_مهترق|
 / قنرلا كلذ همقلافمافستفق لاق كاف حتف'هل لاف نا_سلؤ نانيعر جملا اذ ناكو قر فكلذ بتنكو ممِسأ ومو هدورعت

 ّْ ا شيعانا هتلايذوعا رمي لأ_هف مفذلاو رضي نيئمّؤملا ريماان ورف ديحو الاب هملشتسل ن نادبشل قلذ ناساهلودنوس الا رجملاب
1 

| 

| 
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 مست

 اخ 1 -- لا هبا نيك 0 ا 24 -
 9 نا



2” 
 ممل

 5 رلا لب

5-6 

00 

 نماقملا 0 4

 ' «كاالباكإز 2 «فحطا -«سيتاعكرتلا) 40 )ج9
 ا :ىلو* كييهدم واانت اص ني دمج! ان هلل نيسسحلا ن لل اننينالديضلا ادن نافادبع# انريسخا 2

 #0 هاج رخو داتسالا مح تر دحا ده“ هيلع هديح موو يناهيلا ن 5 رلا لبق لسوهلأ وهيلعهللا نا

 ممل انل ىركسملادلاخ نب رش ردم اننءاي ركز ندم هللا دبعانم ىف مبص الا ةطب ن ده ندم هللادب ءول6 ايزيكا ١

 ست © نيدحاده «فا 0 نلاَقر ردا 0 لاقوا مهنم 1 يلتف اطاذاذكا

 | ساو نعدم وسن بوبادرشت ل ثناإ ؛:د>اده# ب رغااو قرشااني امارع 0 كلذ لولو امه رو د هللأ و :]أ |

 «ماشلا خئاشم ةلحان 4 هنأ اللا هنأوتحم ملنمبوبا و

 دم انته تك لصا ند ءالماىفعثلا نأ ر همن مب هأ داب بوةعن د #اديءسوإ 1( :ذ دحز دهاش # ثر دحلاا د4 00

 سنا نعةداتةن :فئ ايتخ كلابنويأ ا ناقرزاان واج ا دااماربمز .مانهنب دجاانت ةبيشيبانت نامعنا

 ه ةنطاتيقاوي نه نات رقاب ماقلل ونكرلا ماس وهلا وهلعّشا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هللا 'هنعىضر

 نبءاجر حوران ملسمن نافعاتتنوميمن نسالانب قادها انك 4 0 دجإ 0 د#ركبوبا# هاندحو

 0 00 هلأ 00 ءهللأ 0 هنلادم ه2 تعودس لاقةيهن 0 :

 0 ى _ ل 1 ال 00 نيا اًضال

 ع 1 ؟ق ودص فى اق 1 < ةدك أس ءار يد ؛لادلاو ميملاممتف هك ةدرجةم 007 انكم ا 0 1(21)

 ماسودلاو او هياعهللا لصهنتال وس رناايخ ءدللا يضر سأ: ءن |نعدفام نعز عزدره ناسي شلدبلو ء# ليار 1 را

 « ثيدحلااصدمجا لاقو دحاو ريغهةءْض 00 هللأ دم 0 ءدعبه 4# اعمدخ مضو و ىناجاا نك رااىلق

 ' هللالو را|يننعللا ىذرسابعن , نءدهاج نعزمرهن لمن ادب ءنعليئارعاا 5 (ارهادبعنز نم رلادبع

 ملاوهل .اوهيلعّشا صل ين نا اينعشا ىذزر حن !نعمفانن :ءثدحتداوريلان زيزعلادبعتممسلاة نابلس نبا

 ا
 .تيقاوبن مذا وقمنا و نأ رلالسوهل ا 6-2 تلو لة لك رغد 5 هع نع ىدد ا مفاسد نع ]

 ةقردلاب فاط اذا ناك هللا ين نا | يمنع هللا ىذرر#< نا 0 مفانن نع داورينأنب ز وك ءلادبع تءمس # ناملس نمت ْ

 نإ حص#فاوط لك ىف نك رلاور جالا ملتسالاقو أس سم

 هللالوسر لاق لاق |هنءهّللا يضرو رم ن هل كيع نغع يببجحلا مفاسم ن 6 ىره هزأأ نعءسأو 2 و

 عدجأ هف.ض(تأق) بوادي دش , :برغملاو

 )ا( «كورتءدوادو.الاقدواد(ت اق) ع هلع ية آلا تيفاون نما .وفايماةلا ٠ نك رلا |

 هللا لؤسر تعمد 4 ذا ىف هنغب ص امضووانالث تايدشناو رمحن باف نس د هس تن مقا سمان ل « ىي<نبءأ 17

 ظ
 نيبامان ء امال كلذالؤلواهزو هللا سوط هنخجا تيقاو نم نانتوفأيما هللا نك رالوق م اسود 1و هيلع للاى اص

 ع
 قرشلا 2 ظ قاينلا ىلا اىدزألا 0 :ايفداز ( تاق)()

 ١ قرشلا نييبامانء اض اضال كلذالولو اهرو هللا سمط ةنللاترقاو نما وفاب» ءافلاو نك رلاع | لول وهي اء هللا لد

 َ ماسودلاو هيلع للا ل سهَلال وسر لاق لاقهنءهللا ىضر سنا نع ةداتقنعيبارتخسلا بوبا 3 «ناقرزلا ندوادإ
ْ 
6 
 ا



| 
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 «كسانلا بانك » ْ 0# 0 صيخلتلاعم كر دتسلا » ككل ل
 0 تو

 - 32 2ك الخ دلاق اع 6 5 ىصر ادب عن. راج نعنيبسلا نب ىلع ن دحوهو رفمجيفا نع قاس !ندمتانئ سنو

 ا /تضافوهملتس نر انا ديفددملا لخدمم لد 25 عال ربلا ١ ٍوايلع للا ىلص ىب 01 ىنافئحذلا عافتوا

 ا ثب لد اكد # هيدجد أهم حسمو هب مءدلابب /مصوو رجالا لبق خو ذاق غرتىتحاسرا ىكمراتالادبو مءاكبلاب هانيع

 «* ءاجرخ لو لسم ط رش ىلع ص

 0 ِن اوهوشادب ءن رفعح 9 .ليبنلامهاموبا ذام«ن دع اًدورعيوبحلا دججان دمج سايعلاو ا 4 انريخا د

 نالاقو هر لعدجسو هلم رق سابع نباكلاج تس أر لاق م هيلع دويل وردها لبق راهج ن 0 ندم ث ًارلاق

 تائه اذكهلف ةلسولل 0 وهيلعفللا ىلبم هللا ل وسرت ًارلاف مديل ددسوهلبق اليللا نر تب 7 نابع

 «هأح رم و دانسالا حييحص ثردحامله

 ندجاملاب ربخاو) 2 رج أبا سَ ن ناهءانث رأ زبلا ركمنز نمل انيدادغب هيدفلا نالسن دجا# 7 ربخأ 9

 عتئادلا خومتم 52000 عرجنل ا ا ركب ن دمج اى ىتثدح لبنح نيدمجا ن هللادبعانت يرطقلار فمج

 دوسالا نكرلا رلاو حجت ىبب نك نيب امفماسو هلآ وهياعللاىلص ىبنلا عمس هنا هربخا بئاسلان هيبادبعنامربخا هاا
 ههاح رم لول هطر ,دث ىلع حب ءم ثردح اذه «رازلاب اذعانقو ةنس> ةرخ . الا يفو ةنسح اسدلا يفانن انيرلوق

 ان تلاسلا نءطعان5 ديزن دب ا ىسومن دسأ ان نايس نعبر رااأب ,أ بود ندمت سابعلاو © اند و

 ناكو سو هلآ هيلع هللا: لسع ى نلاىلا همر ناكو ثيدحلا اذهاوظفحالوق سايعنا ناكل نديعس

 دانسالاميحص تردح ده هريذ ىلةا لكل فلخاو هيفىل كرابو ىتتقزر اع ينمنق بر نينكرلا نين هنوعدب

 «ديزنب داجيخا ديزز ديم اتحمل مافواج ريو

 لسد هلآ ا وذ .اعهّللا ىلص ىبنلا قاف ىحضلا عاف رادنم ةكمأت :اخ د لاق مرن ءانلا ضر راج نع لجن دم وهو رفمج يف نع

 غرف ىتحامبرا ىشموانالث لمر 6 ءاكيلاب ها هأ مع تضافو هماتساف رجحلايأدبفدجسملا لخدمت ةتحار خابافدجسملا باب

 « (م) هبحو اهب حسمو هيلع هيب | عضو ورجملا لبق ة: غرف

 نبا كلاخ تيأرلاةمهياعد حسو رجحل الب ةرفعج ن دأب ءنبدمح تب ًارلةوكملان هلأ .ءن فج «مصاعوا»

 هيلع هللاىلص هللال وسر تن .ًارلاةمس هي هيلعدجسو هلق تاطجلانب را ًأرسابعنالاق و هيلعدجسيو هبت سابع

 6-2 اذه»و تلمففا كملف وال و

١ 

 «نينك 0

 ١ كر راع هللا ل - مص ىو الأ عمس هنا هريخا() )تادع نا دانمإلا ذأ ةس ماسلا ل ومديبع ن يحيى ربخا 3 عرجنإو 0

 هران )اباد ءانقو ة هنيم> 6 رخ .الا يفو ةنسح اي .دلا يف از 1 امر كردي نكر لاو حجج ىنب ينك نيب ايف ملسو هل 0

 1 اوظفحالوهت سابعن ا!ناك لاق اهنعهللا ىضر ريبجإ ديعسأنأ بئاسلان ءاطعاننداجو خام دنرن ديجسإلا

ْ | 
 ظ ةه(م) دوادواو ديجا هاور ١

ْ 
 فلخاو هيفىل كر رأبو يتق ز راع ين« ءاق بر نينكرلا نيبهيوعديو سوال ”اوهباعهتيا لص يبنلاىلا عفر, ناكو .ىرانملا

 . حيخص» ريخ ىلة اف لك ىلع

 يف امنلا نسحلا ٠م كر دتسملا ىف اد تنئاسلا نبأ ىنمي ()



 © ةم رخمال هجولا ةيطغت 9

 م« ءاكبلا دهليبعتو رجلا مالتساو»

 _ «كناللباك»ا جملا | «سيختا يك رسسلاط 40 )ج)

 ١ تدلجورخالا قشلانءلسو هل ا و هسيلع هللا لص لال وسر بنج ىلا ركبوا ساجو هبنج ىلا ةشئاع تساج ظ
 ا كرس نازك وا هللاَمف تلاق ةريمب هعمأم نشك مالغلا ملطافانيسأي ىت« ىتد هتلامزو هم الغرظتنن أ بنج يلا | ْ

 هاعهللا لص شالوسر نب زب 3 ل-حر تناو كلضا دحاوريمبلوتوه ردي ركب واماعف تلاق ةلدللا ىناضا لاق ْ

 م أجر موسم

 ةورعن ماشه نعرهسمن قلعاذ ىدعن ءايركزانث يرهوملاناذاشن دمع 3 لدعلا داش ن ىلع# انندح ٍِش

 : ه« هاجر مو نيخيشلاْْط رش ىلعمعيحص ثردح اذه *مارحالا يف ْ

 هاج رخو لم طرشلع ع ثردح اذههملس زملاو ْ

 انمىسف انطلاديبعنت ىلميانم يبضلا سوو نن دما اننءالم ادهازلاينامصالا هللادعن دمع تاديعوا # انيدح»
 عضو م هملتساو رجا لسوهل ا وهيلع هللا صلال و سر لبةتسا لاق ايهءاّللا يضر رم نأ نع مفان نع نوعن دمج ١

 مهاج زخم ودانسألا عيحص ثيدحاّدهو تاربملا بكي انه اهر معاي ل اقف ىكب رمعاذاف تفتلافالب واط يكب هيلع هيتفش

 نسا روظا - ع لي هاسراو هتبلىا(ذ) ٠ ركبنا -

 | | ىلاركب واس اجو هبتجىلا ةشئاعو لسوأهل !وهيلع هللا لص هللا لور ساجف ركب ىا مالغ عم انتلامز تناكف جرعلا
 انينان ىح هتلماز و4 الغر ظنت ينأ تاج لا تدساحو رخ الا قىشلا نم لس وو هل هيلع هللأ لص هللأل وسر بنج ا

 كاضادحاوريملوديو هنرضي ركب وأمام ةليالا ىناضا لاذ كريدي ناركبوا لاةفريم هعمأم ىشءمالغلا علطاف ,

 «بيرغ(م)منصياممرح ا اذهيلا او نظن لوقو مسبت نا لعل سومل !وهيلع هللاىلص هللا لوسرديز اف لجر تناو |

 مالسألا هللاررظادقو بكانملا نع فشكلاونالمرلاميفل وق رم تعيس هيأ نع لسا ندد زنعدمسن « ماه

 أ 9 سف هل او هيلعهللا لص وبا لوسر عم هءاصت مش كرت الف كاذممو هلها ورفثكلاى او

 مضو من ةساف رجا ل سودل !ويلعهنلا ىلض هللا ل وسر لتس لاق رهن نع عفان نع وعن دمج لن: ديبع نب لما
 ه ميكو تاربملا بك سانهاه رمال اقف ىكم رمجاذاف تفتلاف الي وط ىكب هيلع هيتفش

 | طرش لع عع ب رع كا كح اده « عنصي أم مر ااذ_ه ىلا اورظنا لوقو مسبتزا ع ماسو 2

 ليم سس

 ا فدعكلاون الا نالمرلاميفلوةدهنعهللا يضر باطما رم يي هيأ نعولسان دز نعدعمم نماشه نع |

 | هيلعشا لص هيلا لاوس روم ةيلصأ ان سال رقت ال كلذعم وهلهاو رفكلا ْقأ ةمالسالا(١) هللااطادقو بك انما نع :

 : ن يعاد امتن مين يللا ندم ن لضفلاانب ىسع ن 06 ن لمؤملا ندم ركب وا « ىريخا»

 ب سس تي هج

 نأ

 ا قاعذنان ا ف ول نب ىس يعاني دان مين انا رمشلاد نب لضفلا انئنيمحلان لم ؤملا ن دسم «ىف ربخا»
 م 0 ع 0
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 لمسلم هين وشما اال. 2 > هياط دج نع

 « كداناأباتك » « :5عط 2 « صيخلتا مم كردتساا 9 4“ جا

 «.ديصلا نم لوجو اند اش 1 رولا هييصب مي مما وسو هل اوهيلعتتاى اَض هللا] وسر 0

 | ان م 9 هم رباني ناسحانت وشو اؤ كاناوما شا ارا ْن ناد. ,ءند# ركدوا 5 انو ا

 ظ 5 مقل هلآ | وكهؤد لع هللا لص هللا ور لاق لاق نعل ىضرتلادبعن راجسنع ء()ءاطع نع خاصلا مي متاربأ ' :

 أغئاصلاد نوعيمن ميه رب .هأ راو هأح رخو هر ثث :دعاذهو لك وو نسم ش 1 ءازج هيفم رح لا هب هياصا اذاذدي 3 :

 ا «هنع هللا ىضر ةدابشلا كْردا ماعدهاز

 | ' و ور#انث قاحسان ءانرك زانت ةدلبعز ود 0 ؟يلايحلا قاسنا ندم بوزن د# ساب ءااوا 0 ايرينا 5
 أ

 ةويثأز لعمر ع وه 1 ردلا هلا او هيلع هال ماوي حاامإ عدللا ىطز سابع ن ١لاقلاةس والعن 6 زائد

 هنأ عطءرش لع 000000 سلا وك زود نيه سما ف هدانساب جر ثردحادمع

 لا ةداتقنعرمعمأنا قازراادنع انين ىنحاست م رادلاديءسن نامع انأ هيففلا رضنلا و 11 ربخا ©

 « ةدابْزلا هذهن هاج رخ : لو نيخبشلا طرش لع 1

 نع : ميهازا نع ا ءثاغ ١ ٠ صقحأست 3 تا ركون ايبا ن3 مج زذاطأ مراديانب 2 وبا 0 اندح 2

 قب د1 قه «ىنع مرا يف ةيخلتقناام رج رما لسوف ا ل هللا لص يب :لانأ هنع هللا ىضر هللا دبع نعدؤوسالاا

 «اذكه هاج 0 1 ونيخم علا طنش ىلبع مدت

 هللا" دعانا عمر رلاز, نسمع ان()ةزرغول دان مزاح ندع ا3 01 ءةوكلاب قابيشلا ىلعنءدم رفغح وا « انريخاظ“

 ام :ءهللا ىطرق دصلار كب يفا تننهاىسأ نا نعوينأ نعريت زلان هللا دبعن دأب معن ىب كى نعقاحس ندمان ردا نرأ

 1 رؤسلاةادا نءاهحم ناك ام واع اداوايجوكرمىا (©) ١؟ةلءبمعأر م ةحجسم نيغب ةزرغ(؟) مفانني. اطعم(:

 « ديصلا ن ه هلذجو ان دج اشنرك مرا هئيصرت عبضلا يف:لسوهل ا و.

 2 مص لك لبو

 ماسودلاو هياط لصهنلا الوسر جت >اايئ'عدتلا ى خر سارعن لاق سو الط نعو رهتانن قاح ان ا ركز ب د4 حورإلا

 1 ١ نيمدقلا لخط مرحوهو 6 ا سو 1 و هلعدتلا لك يع لا را ةزعدشنا ئةر شالا ن ع ةداتق نع © رمعم 0

 ظ 0 *(مخ) *هب ناك مجو نم“

 رول رهاب ]انآ هبء دنا صر هللا دبع ع نءدنوسآلا نع 0 هاربا نع شالا ءثايغز نو

 * مخ يع مرملايفةبح لت هتناامر 6 1ْ
 ا

 6 ل قه: هللأ يضر ركب ىبا تن ءامسأن رع أ نع قنادبعن دابعن ىنبح نع انسان دان #« سردأن 7 أ

| 

 )قل امزولسو: هلا 1و هيلا عفا لوين ةلا امزننا واجاد> ل-وهلآ 1و هيلع لصةّللا لو -ر عمان :برخ تلاق#

 مس 0 / و“ هيلع هللا لص هللالو را ساحف كاب 5 يلا سل :امزء تناكو ميرا اخ 05 ةدحاور كيا ا

 ظ دس شم تك د 2< هيا .روطعا هيأ هي ءاصأ اذا فالي ص عيضاا اعوذ عر اجن اخ ٠.عءاطع٠ نكمل هارب انس هاربا . «ناسح# 1

 همتسأر لع نود هاج راه همسأر لك رع و هنو
1 

١ 
4 

 ا
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 5 يكل ند ديس
 ئ(

 70 دبتما

 0 م د 0 :



 4 هل داصن وا ه دصني مام 0-6 5 1

 «كتاتاباك» :«١ « ضيغلتلا عم كردتسلا» 400ج
 اناةئاعشالثو نيمسنو تس ةنسأةرخآلا ىدا+ىف ءالءاظف املا ادبعْب دمتلا دبعوا ىاحلا ماء دسح ف
 دم تءمسلاقى لاا ربر جن بهوأتل ىطساولام.ها ربانب ىلع انثداد خب كلا سلا ن هللا دبع نب دمحا نب نايثع ورم 1

 هنعتلا ىطر صاقو ينأن دعس لام تلاق صاقو ىنان ب دعس تنب ةشئاعنع دانزلا فا نع ثدحت قاحسا ن
 ٍّس حاب قدما يوسبا ردي ت هت_سااذال ها عرفلا قب ط دمخااذا لس وهللاو هياعللا ىلصنال 3 0

 ه ءايزخم لول طرش
 بهو نب انن يليالا ديمسن نوراهات يرجارملا نسملان نيسااانث ظفاملا بوة.!ن دم هتلاديعوبا#إ انريخاإ»

 نهللادبعنب باطما نعايه 0 باطملا لوم رم داماسنإ هتلادبعن ىبحو ى رعت هتزاانمحر لادبعزب بوم ى :ريخأ | ْ

 انمرح جتنا ولالح علربلا ديس لوق ناك هنا ملسوهلا وهيلع لال 0007 رزع هللادبع نبراج نع بطنح

 5 هأح رلو نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثردحا دهم كل داصي وأو رديصتملا

 ماسوهلآ او هيلع ّللالص هللا لو سرنا تماع له م ةران دنزإب لاقدبا سابعن ١ نع ءاطع نعدعس نب سبق نع
 *هأج رخإو و ملسم طرش ىلع حيحص هيمان مهن لاق ع نه درفع ارحوهو مام تاضيرهل ىدها

 ناب ىراصن الاهلادبعنب دما لش ردا د مت ماحوب | ار جات ١ تلادبعن دم نجرلادبعوبا # انازيخا د

 نع هتلأمف هللادسبعن رباح تقل لاق رايغيفان هتلادبعن نم رلادبع نع رين ا يتربخا جيرج

 * م. لأق باك انا ءيضلا
7 

 لاق ىعديصا تلق ممن لاق مبضلا لكو يا تلق لات رباجنع راههىفان نجر لادبعنع ريمعنبديبعز هللادبعنع مزاح |
 هداج رملو نيخبشلاط رش لع يع ثردح اذه معن لاق لس وهل اوهيلع هللا لصهللال وس :نم هتعمسأ | ا

 لاَ

 ه(م)هبشكز نم ع فااءالصم قلها سارع ن الوش دسخا نقريبجن ديدسلاةءادنبلا |
 دخلا اذاماس وهلآو هيلع هللا ص هللا وسر ناك دمسلاق تلاقدعس تن ةساعر ءدأن زلاىنا نع 6« قادسان 00 1

 0( «تلحار هن ةتلطتشا اذ لها عرفلا قا 2 5

 0 نعامهشربخاو ر<«يان ور< نا ماسن هللادنبعن ,ىبح(و) نحر لادبعن بوي ىربخا «بهونإ م

 رع متناو ل الل> كربلا ديص مخ ماسو هلا وهييلع هللا ىل_ص هللا ل وسر نع هتعمل ىضرراج نع هللادبع'

 93 مخ جاداصإوا وأهوديصأ :لاما

 هللا] وسرنا تدمطا يقر !نرديزايلاقهناأم,نعدتلا ىضر سابع! نع»اطعن :رعد سس نإ سد ن 4 ةءانسن دام 1 ا

 ه(م)معأ لاق نهدر ما رخو» وماعن تاس . هلودها مل وهلا اوهيعشالص

 هيلعهللا للص هللا ل وسر لءمج لا راج نع امم ىفا نبني رلادبعن رع ريم نب ديبغ ن هللادبع يريخأ 1 حيرجنإأ / ٠

 ع

 هل 1 و هندي

 جيجووسساوو

 ُ ةمل-ن.دامحاتن عابطلا ن ىسرع نقا-ساانث دش َن ثرالاا ورع ىضاقلا نيسحلا ن "نإ هللأ دبع 1 ينريخأ 2

 | نيريرجنع بك وأنا ميها ربان قاحسا ان مالسسلا دبع ندم انب ي ربنملادمنب ىبح ءايرك وبا < انربخا و ||

 ْ [منءهشا ىضر هللا دبعن رباج نع راع أن نمح رلادبع نع ريمعنب كينع نإ هللأدبع نع مزاحنبريرج« هصاتدقو»

 00 ذا

 2 و

2 
32 7 
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 «كسانلا بانك 4١ « ١ « صيخلتلاعم كر دتسلاط» ١ «(0)جاطا

 األ وسر نا هنع هللا نطرقيدصلا ركب ينأنع عور نب نمج رالدبع نع ردكنا اندم نعنامعن كاحضلا دا

 لاق« هاجر خم مودانسالا حبحص ثيدحا 00 جنااو جملالاق لضفا لمعلا يا لكس لسودل اوهياع هلا ص

 « رخنما نمم دلإ جينيل ندبلا نحن جيلاو ةيباتلابت وصلا عفر 9 دييغو
 | ديجن ةديب ءانن :يشىبانب ناثءانإ) ىراصنالا سرردان نيسملاأز ا ظفاحلا يلعن, نيسالا ىلعوبا# ى د

 ن نمأم ماسوهلاوهي اعلا لص هللال وسرلاة لاق هنعّللا ىذر دءس ن لبس نع مزاح ىبانع ب ةبزغ نب ةرام ىتدج

 ١ « هلاهش نعو هني؟ نع انها هوانه أه نم ”ضرالا عطقزبىتجرجمو رجشن هرم هلامش نعو هليع < نعام ىبل الا ى انمؤ»

 « هاج رخو نيخيشلا طرشب ىلع عيب ثييمحاذم

 ىبااثدعسن ميهار ان بو. ىأدحيلا ىتدح لبنحنإ ديان هللا دعاني ىميطقلا رفعجن دمجا # انربخا »

 سس ع نما ءلان ايس ابعنب هللادعل تاقلاق ربوج نب ديغس نعىر ذاب :رم رلادبع نب فيصخ يأ دج قاد «انب| نع

 لامة بجوانيح مل وهل اوهيلعتلا قصةنالوسر لالهايف ماسوهلار او هيلعهللا لص هلال وسر باص فالتخإإل

 3 1 ناعاسل انه نف ةدجاوةجح ماسو هلو آو هياعدللا ىلص هللا 0 تن اكاما اهلا كل ذي سانلا لعاليا

 |ن غرف نيح جا اب لهافهسا ىفهبجوأ هيتمك رةنيلأ ا ذب دج ميف ل مارا جار والا اوهيلعهللا يلم هللا ل وسر

 سانلان!كاذو 3 اوقاهنم كلذ كرداو لها هتقايدي تاقتسا ايلف تكرم منع هنن ما وقادنم كِلِذ عجابف هيتمكو

 نيحماسو هلآو هيلع هللا لص الو سر لماغناولاتقلم.نأ تاّيتنبا قيس ءومينف الاسر نونا اوناك

 اولافماوقاهنم كلذكرداو لهاءادييلا ف ر.ثةئاعالءالذ ماسوهل ١ او هيلعّشاىلص فال وسر :يطم مت هنقان+ تلقت ١

 ف 00 الع نيج لها وةتقاندب تاقتسا د وهالصميف بج وادقل هللا ميا وءاديبلاف رشىلع الع نيج لها اعا

 ط رش ىلع حير ثيدحاذهوهيتمك ر نم غر فاذا هالصميف لها سايعنا لوق دحا نفر يبجن ديم لاق «ءاديبلا

  هءاجرخملو بابلا يف رسفم بم

 ه جيحص ه جئلاو جملا لاق لضفا لمعلا يأ ل؟-ملسب وهلآ وهيلِع
 نمهلاهش نعود: .ءنءاميبلالا ىبباي تلمح نماماءوف ره لوس نع مزاجىبا نعي زغب ةراع يأ دحيم نإ # ةديع#

 ه(مخ)هلاهشن ءو هني نعانهاهو ائهاه نمضرالا مق عروس

 هللا لو هر بادحصا فالتخال تمم سابع نالت اق لاق ريبج نب ديم - نع ىز رك في مخك دح# قاحسانإ 2

 ظ هيلعاللا لصهنلا لوسر نم تناكامااهناكلذي , سانا لءال ىبنالاَوذ بجوانيح هلالهايف لس وهل! وهيلع هلا ىلص

 | ةفيلل اىذب هدجس هيف ىلصاىلذ اج اح ممم ودلاو هيلعللا لدنيا لوم دج رْج وفاتخاكلا انه نِفةدحاو ةجح لس دالاو ِْ

 ادهن :تلهتما ايف يك ر د هوظنل ما وقاهنمكلذ جبسف هي هيتعكر ن# حرف نيجي اان لماف هسا يفهبج واهيتمكر

 0 لهالملا ولاقف لوم هتقان هب تاقتسسا نيه وءيفالاسرانوايا وباك سانلاناكإذ 5 ما وقاهنم كاذ ك رداو لهاوتقاب

 اولاقفم اوقاهنم كلذ كرداو لها اديبلا ف رش ىلع العايلف ىصم من هتفابهب تاقتسا نيح م اسودل اوهيلع يلصهللالوسر
 ف 0 نيح لهاو هتقابدب ت ا ني>لها وهالبعم ىقابج وادل تاوءاديلافرش * ىلع العنيح لهااعا

 و . نك نم صرالا ىلعام هيلو

 « هلايش

 #« جنلاو جملا لاق لضفا لمعلا يأ لئسو»



 هلل

 2 هل اوةلع

0 
 مس

 «كسانملاتاتك 9. '#«وهء»ا | م« ضي هن كردتلا» ' )0«  جو

 هللا لوس ةي ةيبلتع نمزاكل اة 2 رهىلا نع جرعغالا(١) نم رلادبع نع هندح ضف ن هللادبعنا ةملس ىلا نب ادع

 * هاج إو تيتا ايزرلرطم عبسم تيدا زماو للا 7كو لو هل1و هي هللا للص

 لعالا دبع نب ىريزاوتلامينب هتلادبعادت ىيحي ندم نإ ىبح ان - ظفاحلا بوتس, ن دمع هللادبعوا  اندحو

 3 ادبلمل مناك ماس وهل 1 ةيلعللا لض يبنلاذارناا نع مفان نعقاحتسا ندمان ْ

 نب كانايصوعركييان هللا دع نع نأ فس انيدرجلا 37 ىسومن شاي اول هقلإ قاح ان ركبوا « اًندح»

 لاف ليث ريجيف انالاق مل بو هل اوهيلعاللا لصأى يلا نع هب هلا نع بئاسلان دالخ نع ماشهن ثراخلا ني .ركيفا

 بطلا دلا>نديز رنعام ؟اسبلانب داللخ نع ليقدةوهةيبلتلاو لالهالاب مم وصا اونفرينا كباعصارم

 َن هللأ ا 59 ةبيشينان ركبوا 3 ةبيتق نب ليعمسا 53 ىسومن دمج نب هللأدبع «انربخا 5 ا

 تالين لاقلاقهنع هللا ىضر ينرجلا دلاخ ندب زنغع بكاس !!ندالخ نغ بطن نهللادبغنب بلطملان عدببلا ىنا

 ليقو» ج 1 رادعشاهباف ةييلتلاب مهجايصأ اودفريلف كيا رمدخمتاب لاف ليث ريجيف 56 مشو هلا وهياعهشا لس

 م هلع هللا ىضر ةربرهينا ن ء بطنح نب هللا ديعنب باطلا نع

 نادي ,زن ةسماسا ىف ريخأ به ودنا ابا كملادبعن هللادبعن درع ابنا بوم. نب دم سابعلا وام هاتلدح »

 نتا دياسالا مدنع عمتجم ناك موزع ين طر فاسلان اف رخ . الاامئمدحا و للعيسيلو ةحيدص ايلكدم ا

 « ثيدحلا اذهناخيشلا جرم لو ن )الا ايذنع ممتجا5 دخاو

 كي ,د_فىنأن 'ليعمس اندم يثدح: 5 ةزجن ميهار ١ ا ىدجأ3 ينا رعشلا ل ضفلان , دم نب , ليعمسأ © ايربخا »

 ع يش لازم هناوم(١) .مهتاوصا-

 هايوط رش ىلع «قالاهلا؛ !كيبل ماسوهلاا 1 وهْئاع !ىلصّسالوسس دا

 (1)؟(م)لسلابه اردنا مسد هل ا ١ وهيلعّشا للص ى نلاذأ|يىنعةللا ىذر رمعن | ن 2 ذا نع ء# قاحسان هل

 «ةيبلتلاو لالهإلاب مم اويصااومفرينا كبا_حصا لا لبر بج ينانا ماسودل اوهيلع 00

 ىنهجلادلاغ نإ دز نع بت ؟اسلان دالخ نع هللادرعن ١ باطما نع دييلىفان .ةللادبع نع ن ن ايس ن نعي و « لاقو»

 هجساطاراشامافةيباتلا ولالطالابمم اوصااو.ف ةرنأ كباجصا رمد“ ايلاف لي 'ربج ىتءاج اعوف رم

 عمسوبا ب باطملا نع(ماربخا) دبل ىلان ا شاد,ء(و!و رمعز هللاديعني دم نادي زن ةماسا انث بهو نام لاقو 0

 : هسا رثامش نم هنافلالهالاب توصلا مفر ل3 ريجف رمال سو هل 1 هيلع سهلا وسر لاق لون ة 7 ,هازأ

 ةيباتن 0-7 هنعهللا يضر ةربرصىأ نع ءج رعالا نءلضفلان هللادبع ىثدح نوشجاسملا نب © ززملادبع»ا

 ! نعهدان ٠ع بئابملا ندالخ نع ماشيه نب ثراملان ركب ىنان كلللادبعنع ركبيا ن هتلادبعن يي 8 معنا ْ ١

 *« فنصا|لاق اذك| ظ

 ا - يبامنلا نسملا؟ كردتسملا خسن نم ةياورلا هذه تطةس (|)

 1 | يعم لاَ كتطنح َن هلأ ديف نإ باطملا نع( هأربخا )ديلا ن َن هللاديع ) و)نامعن وركن هللادبعن بع

 ْ رخ .الااهتمدحاو لاعب سيل و حاجص ءذه جار أمد ع نمهنافلالهالابت وصلا فرب ل ليربج ين رما اعوف هتررعللا

 221101011111110 -10192--71 20ظإأ1101010ل١1١1 20غذ1]|0|7771010]|]|]|]|]|]|]| | ]| ]| |  آ] *>أ0|1100|]|]|] |]|]|]|]|]|]|]|] ]| |0000
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 ةنيأ لص هلال وسر اهنا ضر قيدصلار كب ى فأن نءعوبربن نب ر رلادبع نعردكدملان !نعنامثعنب «كاحضلا»



 | «يلسوهل ا 0 نكلوثنستلا ار رو ةملا قاف اف ىذلا وال لاق. سول وهي تار 2

 ةياماوبا انك بيسلانإ ءالملاانل دانزز د>اولادعاد ثددسم 59 ىتلاواأذا قاحسان ركبوبا# 5 الح د 1

 تاقف رم نا تييقاف جح كلنسبل هنا ىل ولون سانا تاكو هج ولاا ذ هيف ىركا الجر تنكلاق ىسدتلا ||

 فدوطتو ىبلتو مرح تسلا لاةفجح كل سيل اىلزولواسانا ناوهجولا اذهىف ىركا لجر نانو رلادبعابااءأ|

 نع هلأ ملسو هل ريتا يس لو سدا :رجس كا ذةلخ تالا ىو تغمر ضي 1

 جكيلع س لَ ل تلازا ىح بلع ماسوهلا أ وهلع هللأ ىل_ ص هللال وسر هنع تكسف هنع ىتتل سام لث« 1

هنا 3 ل اهذهأرقو ملسو هل اوهيلعشا لص هللالوسرهيلا لسراف# عر نمالطف اوين حانج ٍ
 نه ثني كللاقو 

 « هاج رو دانساالا ص ثردحا ده 1

/ 
 * هاج رخ ملو نيخيشلا طرة لع رص ثدحاده« نلف قاع زك َ : لاك هءاريعن دييعأ ْ

 اديس

 روخاد ربع الهؤ < + ق+-
 انك هاج رخو نيخيشلا ظ رش ىلع 6-0 ثردحاذه# كلذ لمغناك لسودلار اوهلع.

 سانا
0 

 ملسو هل 1 وةيلعنلا ىلص ي تلا نم هتءمسوأ كيأر هل هلودن "ىبم *هل ت تاقفا ريخحإ رم ابدع لوعمهدب عدفأ ع #6

 ©« ةدمعا سيل يارجل ىدحوهأو نيص> (تاف) هيب نم هةموو ىنكلو ةيلسنلا ربو ةيحلا قاف يذلاواللاهف
 اس دس صبور هلل

! 

 ٍ م اومو دال دقوسوةف رعوىنعنومابت .اونك جملا لوا يف سانلاناسابعن ا نعدي*+ن دبع نع حابر يبان ل :

 . يت دحف لاق مم امساوميف: »© رن ءالضفاوهتبنا 7 لع انجل ىل!ءتوءكرا .هللا لزئاقم رح مو عوببلاا وف فعمل :

 ١ نى سوم 5 تبيهو ان 3ىرضحلا قادس ندا : 5ىسودسلا ىلعن ماش هانأ لدسلا داش نب لي يابمعإلا

 ا هثلأ ص لال وسر ناربذعو حعبصا ىتح ارم تاب ل الا ىذ رماذا ناك رمينانأ مل ماس (و) مفا ىث دح ةبتعوا

 ٠ َن ل زملا دعو ربخا بهو نأ 3 1 جلاب 2ع هلأ د 1 دمتأر , ءالزما بوتمين دمت سايملاوباعانثدح 3

 | سادنلاناك وهجولاذ_هيف ىركاالجر تنكلاقىمبتلا ةماماثوزا اند" بيسملان ءالعلانت دايز ن « دحاولادبعإ» |

 بدنا نان ؟سايايبان مدا ١ .؟نيسلا نيم مارا اني نادمهم ىضاقلا' ع نسا ن نمر لادبع 4 انيدح تم[
 | ءاطع نع

 | هناىلنولوعباسانا ناوهجولا اد هيف يركا لجر ىنا نم رلادبعاباايت اقف رمصن !تيقافجح كل سيلا ىلنولاو تا[

 ١ لج راج اجمد كلل: ناذلاقىل تاقلاقراجا يجرتو تاقرع نم ضيفو فوطتو يبتو مرح تسلا ل افسح كل سيلا

 «حيعص :جح كللاقو هيلع ةناآلا ارمف ملسوهل 1 و هيلع للا ىلص لا لس رعيلا ل سراق# كبر نمالضف اوت

 ةيلمسساعألاا هانم احم ءا م صدم فس مكاو
 مساوم يف »و رنمالضفا وغتبن ناعبيلع حانج ال ىلامت تلا لزئاف مرح مو عوببلأ اوفاق" جالا مسا وموزاوكلاىذق وسوأ

 *(مح)٠ فحصلا ىف اهٌورق ناك هنا ريع دبع ىثدح# ميلا

 كمل - متسع حضقت(س«ةرخ هتنأع : هاج ضلت

 "ً تا 1 يا

 1 ناحاتج ميدلع سيل تا زي تح هرج ملف هنعتاكسف هنع ىنأاشاب لثم نعهلأسف ماس وهل اوهيلعشنا ىللببم هللا لوس رولا

 | ةفرعو ىنع نومي ابت اوك جالا لوا يف سا_نلان أ سابعز. !نع ريمعن ديبع نعءا .طعنع ٍبنذ ينا « نا إ»

 | تاربخو حبصي تح |ميتابةميللا_ئّن رماذا ناك رمعن نال أسومفان ىثدح ةبةعنب ىسومانك# بيهو.»

 ا
1 

ٍ 
/ 

 ْ «(بخ) كلان لكملسو هلآ ودلع لوس انلوسو |
0 

 عموم



 مالو ١]

 رانمإ»
 نال اسس ل ادا

 #« لجمتيلف ح

 ْ ءالثلا ن ذمعاش ةع زخ ن قاحسان دما ولاق) نرحاف ىلمتسملا دمه ل (و) لددلا داشنت نب ىلع 2

 | جيالاةئس نمناف جم اروشا يفالا جا ابمرتمال ا ,عنا نع : مسقم نع لل ن نع ةيعش نعدل اوال 7 با ركن نأ

 1 ها 9 - 5

 ا«كاانابكإ»  م«6نإل  «سيشامكردلا» «(0)ج)

 ١ انخيش نيبو ىنية ةراظانم فت رح دقو#هاجر 21و نيخني هلاط رش مص ثيدحاده» ميسا رشا يف جام أم رحنا

 ١ ةبعش نع - .ثهنءاجن ندا نعفاطران نب جاجا نع للا يبان عسانلاهاوراما لاقوهركلاهنافى ءيبسلادمت يف

 م ؟(١)| رجح هت ؟مّقلااع اكف أعم د دانس الابىلا انخنبش ناك لوشام لمان تاقف'

 | نريبج نع ابابز هللادبع نع رييزلاىبانع نايم سات ىدي فلا نى مومن رشنابثأ قاحسا نيركبوا 4 انثدح ف

 نما ةعاس يل صو تبيلاا ذهن فا امادح ا اومنمال فانمديع ىنإا لاق ماسوهل 5 وهن اعدنيا' 0 كلأنأ: م طم
1 

 ١ » هأح ره ولسم طر 0 حيحص ثردحاذهةزاهموا ليلا

 ٠ نعءاطعن رم نع حر جن نع رجالا دلا> و أ[:ةةبيشيبان نائعءانثن طق نبددسمانُتىس .,ءن لع © ىلادح 2

 ْ اذ_ه «مالاسالا يف(:)ةرور صال سو هلا كو هيلع لصهنلا اعلا اقلاق هنع هللا ىكر سابعنا نع م ركع

 أن هلح رظ و تالا 06 ثردح

 ا

 ظ
0 

0 

 | نع يقنلاو رتعن نسما نعمزاح نيدحت نع ةنواسو اندم نك ىنثلا وباب قاحسا نب ركب و16 اًندح
 / حيحص تيدحا ذه لجعتيلف ا دارا نم مملسو هل او هيلعشلا ىلع هللا لوس لاقلاق سابع نبا: نع ناوهص ينا

 / « حرجا فرعزالو شيقل ومذاربم هريغدا,ساذ هناوفصوااوهاج رخملو دانسالا

 ا ىسعالا رمتن نيصحانت ديا دبعز ىبحلانم :زملادبعن ىلعأبلا هيفا قانسا نركب خبشلا 6 انربخا 9

 ١ او>حم الا 1 وح لو#ب ةنع كر رادع تحمس لاق دي وم ناش را نع ىميتلا ميهارا نع ءش*الاانع

 ا س.لا رصلانمظق جم نم وهو رابحبلا مم“ يف (5) ٠؟ةاطرا جاد اهيف يذلادنسلا فا ؤااركذنملو تلق(١):

 ينائئنلا ن سن٠1 مر اة مرح تفرعالو تججيح مرو رص اهلوقل,ةيالو تقم رحلايف لاق نم دارا ل قو عناأو أ

 هللا ىلص 8-0 09 ناوين م نذاآلا ريخد و هد(؟)

 ١  0ميبلل ا ةنس نمناف جبملا ارهشايفالا جم اب أ منرح ال لاق اب ءنا ْن ءمسام ن ع ا .: م مس نع رعحالا 4 دلاغوبا ٠

 ْ ىفائمدنع ىنبانلاق نسونلاو يعقل قس ران امل ن ريبج نغهأبابن هللابعن عريب زان نع# ةنييعنا 2 ا

 : « لدعتيلف جيملادارا نياعوخرمابع الاى خر سابعنبا نءعداوفصيان ءيسيعفلاو رين نسلسا نغ م وامموت 00 :

 ' هللالومسز نمهتس ءسواكنأرهلوق يع لان انكار جحر جحا ومد لوءمدد عدفا مر )عمصا يشنبح ىلا رظناىناكف

 5 نعءةاطرا نإ جاجب> نع اًضتار مالا دلاغوبا (ةاوزو 2(مخ)ف أ : روهثا ف 3 امرحنا

 ْ «(م)را موال يل نم اش بحا ةءاس يالصوتببلاا ذوب ف اطادخااومنمتالا
 : * مسيحصاف مال هلا يفةزوءرصاللا ءوفارم سأ, 2 | نعفم ركع نع ءاطغن رم ْن 0 سر 0

: 
 *جرجب و نل ريم ناوةضطوبا و يحتم

 شتعالااأ يس الا رمع نءن يصح اك ديفا دبعن ىبحباذ , زرزملا دبع نإ َظ أب ىييطلا ركب وبا «انربخا ولا

ل ناب اوبتما ل يعطل دتويسن تالا نعىببتل ميهاربانع ١
 بح ىلا ظنا ىناكفا وحم

 سس

 ممصلا 0 قف

7 

0 

ِ 
 ع

4 

 انا سل اولا



 ا

 .ن.لوساند ىتثلان دمع انت ىزاوهالا ناديعأ ا ظفاملا ىلعون(م انئدح) |هط رش ىلع حيحص « دهاشهلوف ١

 .ه نيخيشلارط رشلع حيمصةكم لخدب نا )

 هنا سبل مماسوهل وه الصلال وسر لستغالإق سابعن ١ ن ٠عوم  !نعءاطعن اب وعد ن نعشايعن رب ْ

 نم لاق ملسو هلا و هيلع هللا لصتشا ل وسرزارمنأ , !نعمفان ىثدح رماع نبهللادبع يئث دح «ىعاز ءالا» ْ

 ب كسانلا باتك» «40 «سيفلا مكرتلا» 423
 ع

 ةيحودوسأ لك رشودسالكر ثنموتاابذ وعاهللا كرو ١ قرضراأ لاقل يلف هكرداف فاسو !ازغ اذا وهلا و هبطأأ

 .«هاج رخيملو دانسالا حيحص رمدح اذه#وبدلوامودلاو وش نعو ب دلل | كاس ن مو بن رمعو

 .شاءعن ركب لع*ى رقلاق بلاط |ن دج اني ىنادصلا احسان بمح | 8 ,بوع» نبت سابملاو |« ان دح ع

 هللا ل صا لوسر لب :غالاقإيع ءّللا ضر سابعن | نع هيا نعهاطعن بروقمب نع هب زفاف باتكلا اذه رظنإابإو

 1 رها# - -جحلابمرحاءاديبلا ىلعهب ىوتسا|لف ه ريع لعدمتم نيتعك ر ىلص ةقيلملااذىناالفد ,انسبلكلسوهلا ل و هيلع

 *+هأح رت ند ماا امجنمحاريان ءابطعنب بوعي نافدانس دايس ومع

 .داوااذاومرحم نادارااذا لستم,نا ةنمسلا ن نمذنا لافايعن ع هللأ يضر رم نان علا ديعنب ا نعديمح أ 9 باسو

 (ابريخاو)ةورع نب ماشُعأبلا ن وعنبر فمجأ لا باهولاديع ندم انثظفاملا بوم, ن بمس للادبعو ام ابربخاو»
 . ةيع انى ثدح لاق ان نغةو رعز . ماشه نع عيك وأن ينأى :ادح لبتحنإ دبحا نإ تا ىبطقلا رفجمجن ديا

 فيكم ب هيلع ىل صلال وس رانا تاما وهل وهيلع هللا بص سال وسر ندب بحابص يعا زمللا

 0 ولكايف سانلا نيبو يني . لخمس ديفابلعأ ىتام تيطع ةبدب لك رحنا نا يف , رمافيندب نم بطعاع 7

 « هاج رو نيخيشلا ٍطرشىلع , 2-5 ثردح

 * حيحص «دلوامودلاو رش نموبدلبلا ين :ك اسنمو. برمءو ةيحودوساو دشأ.
/ 

 «*.حميحص م جيأجابم رحئافءاديبلا ىلع هبىوترسأ ايف هريمب ىلع دمق م - نيتعك ر للص ةفيللا اذ ف ! ايلف

 | الا هنأ ملسوهلا و هيلع هللا لبس ةّل| لوس رند ب حابس ى ءازملاةج حان ىتدحريبا نع ةورعن 4« ماشه ٍُه

 'اهمديفا اماما قاب متبليعة دب ؛لكرحتايثراى رماف يندب ؛ نم بطعاع عنبما فيك, لسو هلا اوهيلعَسالصّشالوسرأ

 .ه(مخ)ءامواكايفب ايف سانلا نيب وأن. قم

 ول ربو ردن 'قذاناد 3ك ]رتءاتش نا اهدي ءاش ناف تاضماع ولعت ١

 مه ب دس ت7 ا بيعمل
 دمت .- وس 5 5 ير هيا“ مم - - دل دع 5 ديس

 1 نءللاد ,ءىثدح يعازؤالاا3 يان ينو ريبلا د كيزمنب ديلولا نإ سارلأأبا بودع. َن همخ ساوعلاو ا «اثدح»

 ْ ءاشناف تلض متاعوطت ىدها نملاق ملسوملأو هي هيلع فالس هال وسرناايح ءدللا ىضر رم ن ا نعمفان قثدحرماع 1

 * هأح لا ميم تبة عاقفم لبييظر ذ ذبيف تناك اور كر .اشرناوكلا

 أ لكرش نم مهمل ذوعا هلا كيروىفر ضرااب لاق لالا هك ردافرفاسوا أزغ اذا ملسو هلاو هيلع سا لصتنالوسر

 | اذا لستتي نا ةنسلانمنالافاهنءللاىضر رمعْ نع هللاديعن ركب نع وطلا ديحانت فسوبن « لبس ف
 1 ظ 8 (مخ) ةكملخ دينادارا اذاومرحب نا دارا

 هناؤلا كاكا ءامدلا 9

 ىلا 5 0 :١

 < هه >> هجم

 ل اه هوو حمص ل سم لاس م

 1 ا راادا 00 6 0-7



 هت لا

0 
 ايف

 « مق جس مناك سمول
 « نيتك رغد واللاال

 2 «كعالاباكإ» ك9 4# صيخخلامئارسلاو 40)جا)
 سك ثيدحاذسه هرفسلاه يلعن وهو ضرالا هلوزأميالا لاق ىضماملف فرششلك لعريبكشلاو ملا ىوقتب كيصوأ
 ْ . مداجرخب لو ماسم طز شلع

 || ىبوم نع ةرسيم ن صف>دربخا ب هون هللادبءانبي الو خا رضن ةرعانيرتمزبكى باو عسل
 2 سا قلصيبنلانا فب .لسوال يزعل لس يبا سام ايم ال ادم( م؟ناهببانعنا و رمىبان ءاطعنع ةبقع

 ِ عيسسلان يضرالا ب برو نالظاام وعبسلا اولا برويالااهاز نيحلاةالا:املوخدديرب هن نر 2 ماسو هل 0

 أ اه رش نم كيذومن 'واراهأ ريخو# وق . رفلا هده ريخكل ًاسانافنوذام وحاب رلابرو نالضاامر ونيطائشلاب رو نالقااموإ دا

 08 .# هاح رخل ودانبالامب ص ثردح اذهعابفأم رشوابلهأ رشو

 نءدمسن نامعانب مصاءوباان.دسمم نب كللاببعةنالقوا انندادنبب طبيا بخان مم نينحلاو ام ان نبخأ:»

 ثيدحاذه«نتكر معدوالا ال مليال اسوم 1و هيزلع هللا لص يبنلا ناك. لاق هنع'هللا ىطركلامنب ىنثا

 1 ..«هأح: رو ىراخبلإط شلع حصص

 ناني نعلالبن ناماساُم به ونب للادبعانت ناما-نب ع رئاأما بوتس نيد ساشلاوا.# ادح.»

 رجفلاهلادبف رفسيف ناكاذأ |لسو هلاوهيلع هللا لص هلال وسر ناك.لأق هنعللا ىضرقرب ربا نعهبنا ع نععاص ا

 'تارم ثالث كلذ لوب رانلا نم هللإباذناعانيط ضفاف انيح اصانيرانيط# الب نسحوةتمعنو :تادمح مماس مسا
 4 « هاجر لو ملسم طرش لع حيحص.ثردحاٍذهههيوصاوس مفر

 "نون رش نعو ركن :ناوهصانت ةريذلا واانت يطايمدلا لهسن نكب اند ةكع هيقفلا سارفنبميهازا# انربخا »

 د
 ا

 ها لص ها لوسر ناك لاقامهنهنلا ىضر بالحل نب رن هللا دبع نعت دحديل ولان ريبزلا عمس هنا يمر ضملا ديبع
 هيلع

 ٍ نوهو ضرالاهلوزا مرالا لاق ىضم ايف فرش لك لعريبكتلاوب هنا ىوقتب كيم ووا لق ىنصوا هللا ل وسراب
 ,«(6) «رفشلا هيلع

 هللا ىل بص يتنلاءسحاصابيهصنأ هيدحابمكن أ هنأ ع نعذاو رمان .ءاطع نع ةبقعنب ىموم نع ةرسيم نب نسفخإوا
 تاوءسلا بر ميالا. اهاربنيجلاقالا الوجد ديرب / ةيرقرلا لسوالا و هيلعّشلا ىلص ينلا نا هثدج ماسوهلآ اوهيلع
 كلأساباةن رذامو؛ عب :ااهنرو نما امو نيطايشلاب رو نالت اامو عيبسلا نيضر الا برو نالظا امو مبنلا

 * عيباسو |هذامرشواولغارشواعرش نمكلبج ذوعلو اراهاريخوةيرقلا هاذه يخا

 هعدؤالا الز ملزعبالماسو هلا ١ وديلع. هللا ناص يبنالناك لاقهنعهللائذر سنا نعدس ن.نامءانن « مصاعوا 0
 :(خ)ة عتحا ام فءْضن امو ل اقاذك (تاف)(خ)نيتمك نب 7

 قناك اذا ا.ملسو هلآ او هيلع هللا ىلص ىبتنلا ناك لاق هنعهّللا مرةرر هلأ نع هيام لودي وهلال نإ 0 ناماس ١

 را_لانمهللاب [دن اعائيلع ل ضفاف. اني :حراص |:.رانيلع هأالب نسحو:هتسنو هللا دمحم ' مماس ممسلاق رجفلاهل | ديفرغعل

 «(م)ةهبوص اممفريد تارم'ثالثكا:ذ لوق

 ا ناك لافايهنع للا طر رم َن |نع ثدي ديلؤلا نر يبْزلأ: ممس يرضخ نار ث نع هرن © ناوفص 2
 ب سس
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 لعمجطضا لل س نعاذا ناك م !سودلا لاو هيلعمتنا لصهنلال وذم رذاهعتلاو - رذ انقل | نعسإب رن هللادبع نءهللادبع ْ

 ان(:الاق)ى سمن ف.سو(و)ويهاران قاحسا انيدواد ايركز ىيحو ا اند ميهارب 1: نا ئسضن لع ندع ١

 لالالا ىو ةقادبم ناب مرام الص نعت ترا ميخار ندمت :,ءقاحس ان د نعمو# ١

 ؛ ثيدحاده#ءاشاملدللاب ةقلخ نمث بي هللا نأ لجرلاتأدهاذاجورملا اولقا ماس ودل | 1 وهيلعّشا لع هللا ل وسر (ز

 نيلي تليطم ىلا ند ةماس ا نع ميكو انسي دا ىثدح لبنحن دمحانب هللأد: 19 د ىجت رطقلا رفعج نبدأ «انريخا ٍْ

 لاقىنصواهنلالَورالاتف !رةسدير بماسو هل آوهيلعّشا لص هللا لوسر ىلا لج رءاجلاق هذعدللا ىضرةررهىلا:

 ىايلا» نساعا١ ؟بهو نبا نعط اموال ةياورلاهلن 0 د١ مك الانافبهونا ىلاذنسلا ”لواطقتم 0( َ

 نعىعن لس و هلو هيلع للا هللا ل وسرذا|يىنعاللا ىقر سارع نا نعم رككع' نع ةذاتق نع*ةملشسن دامجانن لاق ٠

 ١ كاانلاب انك ط١ «ءوهمإل « نهنفلا عم كودتسلا «

 «ةملاست دا لمعت أهم ركعت راخبلاجتحادق حيحص ثيدحاده«ةمئجملا و ةلالطا نعو» اًمشلا يف نمبرذلا

 نا هتنع هللا ى ضر ةررهىلا نعبهيبأ نع ءال علا قدح لالب ننال سينربخا تهون هللادبع 0( انتدحل

 * هأجرذلملو ملسم طم را نلع جامي ثيذحاذ ه»+نأطيشلارامز هم سرآلالاق سوفا وهيلع هللأىلض هللا ل وسر

 3 هارئاانن هيففلارضنلاوبا(اذندح والدعس ن.ثيالا ادءز هذان و راننبلاغن دمحأب اق انها نيزك 0

 كلامز سنان :رءباب هش نا نعلتفعن 'رصادعس نب ثيل انة .هءن ةصيبقاتندب املا لسا ندمان عركتلا ليممسان

 حيحص ثيدحا ذه رفاسملل ب الاب ى وطن ضرالا اف ةملدلا مكيلع ل سوما اوهللالص هلال وسر لاقلاقهنعّللا ي 5

 * هأح رخو نيخيشلا طر رشلع

 ْئ , ركن نعديمح نعمل -نيداح أبنا نو راهفندي زئاق كسلاح 7 رندمجا شهب ولان دم دار 5 ,وا#قربخا »

 *هأح رخو لسمطر رش ىلع حيك ثردحاذه# هك ىلع هسأر ضو وأبصت هيعارذأ بصن حيصلاْل بقسرعاذأو ةئيع-

 2 رف و ملسم 3 ل با

 برشلا نع ىنهن ملهودل 1 وهيلع هللأ لص هللللوصربتا نعاعت# ن | نعةمركع. .نعةد ار نع ا ن ف داج د

 * مسيء ةمثو ا وةلالملا٠ ةعأشسلا اوم نم

 *(مخ)رفأ ملل لا :الاتىوظت ضرالانافةلدلا مكيلغاءوفر مهئغدللا ىضرسن أ نعى رهزلان علي مع نع# ثي انا:

 هللال وبسس را ةقاتق :ةّينأنع حابدن هللا دبع نع: هللا ذيع نارك ن :رع.ديم نعت ةماطن دام اننا 0
 ان

 همسارمضو وابصن هيعارذ رذ:بصخ ممبصلا لقسرعاذا ودنيع لع عجطضا لئلب سرعتاذ ذاناك ملسوهلا] أو هيلع هللا ىلص

 ٠ هاضيا(م)ةجرخأ ( (تنقمراتكا لع

 ظ جورللااولفااعوذرم ءاههنعّللا نخر رياج عر اس ءاظع نعنىييتلا مهاب ن بدمج نع « ب قاحسا ىنأ نعريرج »

 ْ م ءاشام- ليلا هئاخ نم ث ثنبع هللانالجرلا ليسا

 ٠
 | كافاريةسط ريرطو ولذا | و هيلع هللا ىلسص هللا لوسر ىلا! ل جر ءاجلاقةريره ىلا نءيربملا نع «ديز دن ةماس دج

 قلد 2ع - ابدت نو ا وا

 لاق ماسودلا!: | و هءلعدتلا ل .صهتلا ل وسر نإ هنعدتلا ىذرةزبرهيبأ نعهيأ نعءالعلا د ح 4 لإلب ن ناهس 0 :

 ٍ : مدنسلا اذه. ]سم هجرخ تاق *(م) ناطيشلا رامون ىزاتلا |
1 
ْ 
 ا

| 
ْ 
 ظ

 01 سام 0 د

 د حك ' .

 ةسلايف نم برشلا نع ىفإ

 يب ةلدلاب ؟.ع9 4 ءأد

 بحووي اسسسس ل سس



 « كراخلاباك وف م <: » م« صيختتلا مم كر دتسلا الا *«()ج»
 ني لا

 نيخيشلاط لع مص ثب دحاذه هماسودلا 3 هيلعهللا لصللا لو سرهر ماريماشلا ذوهدحأاو مؤلف ةءالث رشا ناك 3

 م
1 

 »: هاج َرث 1و *
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 | نبدمصانلي يسفانظلاد بعز دمحانئىرهزلا قلحسا نميهارباان ةنوكلابيناننشلا ة 4 هعن دهن ىلع شبا ربخا 0 25 1

 قال وسرانلملاق هنع هللا ىضر سازملا سالىبانعنابون ن كمللان رمجنع ىميتلاميهاربان دمج نع قاحسا | نب ئ

 'ريمب نمام لاف هذنهانلمحنائربام كالو رمان :ة سعال نش ميلا ل |نمىلبا ىلع لسؤال و هيلع هللا يلد ىلا

 ث دح ادده# هلا لفحص اعاف ؟-فنالاهنونرت د م كرما 5 اهومتك راذا هللا م سا1وركذافناظءش هيورذللعالا 9

 ظ 1 ##ْ مددصدعأ3 ا رخو و ملم طر هش ىلع مص 2

 أ نع 2ك ةرم َن تثللل انيرازؤما نب ةيابش اننيسللان 6 .هأ ربا انينا دمهم ظفاحلاديبعنيدمجا ز هد وا 4 ادع 8 0 ْ

: 3 
/ 

 ' لاا صين نا 3 هلا و يعلم 0 تاتراودنا»» هنا و 00 ان 006 تيبح ينأذ . دن 7 2 :

_- 

1 

 «(م)ّلال اف مكسشالاهونهتم : ءامكرم ماك اهنومتبكراذا هللاوس ااوركذافناطيشهتورذا |

 باودلاهذهاوبكرالاقءلسوهل او أو هيلطدللا ىلص ين ونا نأ هنأ ءشان وأم نع اد عت :

 هل أو هيلعتلا صلال وسر لاقل ودي بأ ت عمس ىملسسالاو رحمن ةدرعحن د مج ىث دح دو زيان ىمع ومن 4 للادبع) ١

 *(م)ةجاح نعأ و رصقتال هللا مس ااورك 1 نه»ومتبك راذافناطنيش ريم لك ربو وفملسو |[

 كليو هر ْن ةنكاسأ 07 يسمو »نب هللادنبعانت دلاخن نار بم ن دعنا نر اعتعللا هلل أك. مزن ا كيع وبا 4 هنو

 ص 55 قوف ملعو» .هل 15 أ هيلع هللا ىلصهلأ لوسرلاةلوةيبا لا ىيلسالاو ر متن ةزجن دمج ىلدخ

 هاجر و لسم طرشىع حيحص ثيدحاذ ه«ةجاحنعاو رصفنال هللا ىسأ اونركذافن نهومتك راذاوناطيش ريعإ

 ١ ههطرشلع دهاش هلو

 جرعالا نعدن أ نعدان زلاىنان ايربخا ب هونب هتلادبعان رصنتنب رحاب وة. ندمت سايملاو.ا «هانبدح

 اناطيش ريع ةور ذلك لعنالوة ملدو هللا وهنيلع هللا لص هللالونسر تعمسلاق هنع هللاى ضر ةررهفأنع

 «لجوزع هللا لمحاعاف :بوكرلاب نكون :تماخ

 لابن .ن جياجملا (و) ليعمسان ب ىببوم انمز زيزملا دبعن ىلع 11 ملل لوا سبا ن انزعا: ركب و4 امدح َ

 (ال) :

 ا "يل طلسم َ انت هاا نا تا :! اموال رسولا أ 1

 «: يصو ئسارك اهنوذة نالوا .اهنوعدتباو ةملأط

 ٍ اىاف توك لأب نهووتمافناطيس.ث ريع لك ل ةزر ره يلا نع جرعالا نع هبأنع «دانزلاي ان 9

 «م الع

 017 ] ز ز ز ]| |0000 7ك لااا

 , زد : 9 >5 9 0

10117-10111192 

9 
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 1000 ٠ ١١ داخل |

 ضن ب

 ض0ظذ0110027"



0100111070002 

 دا يسع إش

 «كلسبكإلا 49 سيشل لرشلاالا <40 0
 ظ ٠ 0 ا هاج رخجملو دانسالا

 نرفجوربخاجرجنإاةةداجز حورات ةماساىنانإ ثراملاا: ورع ى ,ضاقلا نيسكلا ن هللادبع# ايديحا د

 ظ
 د
 ا

 اناسنف (١)نالبسنلاب كياعلاّفمهماطدف يعثملا سو لاو هيلع هللا لص ينلاىلا سان اكشلاقرباج نعهينأ نع دم
 5 ماجرخمملو و مل-مط رش ىلع حيحص .ثيرح>اذه#«انيلع فخا انجح رق ا

 لييحرشي :دبخاحير رشن 207 راد رن ,تاديعاتت لفلان دمصلاد عانت يف ريصلادم نب ركب عيان ربخا وو

 ريخلاق ملمس و هلاو هيلع هللا ىلص ىبينلا نعايىنعهللا ىضرورمتن َتادبع نع ىلحلا ع نم رلادبع ينانعكب رشنإ

 ماج رخو نيخيشلاط ر شلع جي ثيدحاذهوم راط مر ريخ فا دتعلا ريل ارب> وهبحاصل م رداع اسما

 تسييس داش ريرج نب بهوانترصع يرصبلاق وز رمز, ميهارب 13 بوسي نيدمم سامملا وبا أتت دل

 اهلا وهيلع هلل ىلص هلال وسر لاو لاق سابعن انع تاديع ندهللا دييع نع ىرهزلا نع تدجح ديزننب سن وا

 لطب لع حج ,حصدأئ مس اادههةلق نمافلا رشعاتلا بانيو فال 1 همر ا!شوبملا ريخو(؟)ةعبرا ةناجبصلا ريخ 0

 م(0) صب خاتلا ب اتك يف ارد> رشد ه> واةمبرأ» نمى رهزلا ىلع هيف فالثئاوماع رمل نيخيشلا

 نعرف هن دي اد عاذ ليتل مهداعوباأنا هيلا. :,ءن ميهار اا ظفاحلا بوم ن دمه للادبعوبا# اذ دح 4

 هماذام ل ةفرهت موا ةءا مل سو هل آوديلعّللا لصهَتلالوسر ثمب لاق هنع للا ىضرةربرهينا نوءاطع نع ىريةملاديعبس |

 ه هاج رم و نييشلاط رش لع حيحص ثيدح أك ه«مريما تناف .مذالاةةردبلاةروسو

 آب ربخأب ل احال ضرخاتلا (0) 21 ناكل :لا نسا ؟ةلق نملفلا رشمات ان امي نإ وفالا ةمب رانش ول

0 
 | 1ذاهنع سا ىضر باطما ن بر مصلاةّلاق بهون.ديز نع شمالا نعينزملا كلامنمساتلا دمحوا هان »

 0 مه عدا لابو ًالوهيلع هللا لص يبنلا ىلا سان اكثلاق راج عدم نع دمه نب راثعج ينربخأ 6 مج رج ناو

 - هع ءمسس ١ رع

 !ةباحصلا ُُث تاع م ها ف

 لنيخو ةعر

 8( انيلع فخاواندجوفاناستف نالسنلاب علا

 *(مخ) هراط هرب مخ هللا دنع ناريإاريخوهيحاصل مريخ هللا دنع تباحص الاريخ لاق ماسوالا و

 ف يراا تءمسىلاانس . ررجن ب هوأت' رصع قوز رم م رهأ رباانن مسالا كا

 ١ر هاراشوماريخو عن راةباجصلاريخ ماسسو ةلآو 22 راع هللا ىلص تالونلا لاقلاق سابعنا نع ءهللأد هع ع

 ا "1 وهيلعهنلا لص هللا ل وسر ثسب لاق رب رهينا نعءاطع نع ىربقملا نع رفعجن .«ديجلادب ل

 ١١5 ىضل اف ٍنالوأب كمماذامل إف 8 مه.بحأ نموه مهنم لجر ىلع رمىتج كاذك مار هةسافنأ رفا نمك 4 اذام

 3 (مخ) م ريما تناف بهذالاق ٍةر ةيلا هروسو اذكو

 . الورم ما وياكل مدحلاورمؤب 0 : الث ناك اذا رح لاة بهو ند دل ,ذنع شالا نع ءينزأاكل امن , «مااقلاو

 0 الل ص 0 00(

 تك هس سليل <. .اكتنتكاهل

م)«ةلقنماهلا رشع اننا باليل وف هلا
اةميرا نبىرهزلا نعهيف فالحل و(

 ا : (١)صي خاتلا باتاك يفا 08 ة>رشهجو

 تس صحو حعحسم ماجي ل

 إ 4 || هيلع وتل | ليص ىب :لانعو رمي ن هللادبع ن نعىلع؛ لا نم رلادبعيلا ن عش رشن ليبجر ثىقربخ اه رشن #4 ةوي 22 3

1 
 ا 11

|| 
ٌ ٌ 
| 
| 



 3 1 ودا ها 5

 ندم نءاسبه وا يو نوما 006 وبأن ىنا ىث دح بنح ندمان هاادب ءانث ى مّرطفلا رقع هس نا .دمجا هاب ريخ 5 أ ْ

 * كساناباكا9 ١" «ءسطظ  م«صختاممكرتلا» 40)جو
 ,سنأ نع ةداتقنعهبو رعىبا ن.ديمس نع ةدئازىلا ن 0 يدئكلا قو رسمن ديعس ن لعادل ىلجبلا دئلولا نا

 ن.دامجعباندقو هاج رد نيذيشلاط رش ىلع 0 ادوع ةلحارلاودازلا لاق ل.بسلاام هّللالو سراب ليقلا# '

 اه ةداتق نعهتاوريإ رعادي ءسةمأس

 ماشهن ورم ةيماو انظف املا بيبح ندم 1 دهنأ ر صن ون :!ههاثدحإ

 نعل ثسملسو هلا ا وهلتا ىلصهللال وسر ناهنع هللا ىنَص هر نسا انع ةداتق“ نع م ن دام انيةدا ةق وان ينارحلا

 هاجر خيملو ماسمط رش ىلع ميرص ثرردح اذه ؛ةلحتا رااودأ زلا لاق ليبسنلا م لية فاليبس هيلا عاطت |نمشاكوتا ظ

 ةليلةريسمةأمارفاسنال ودل :اوهءلع هللا مننا لو راق لاققرب ر هيدا نعهبنا ن عدم يس نأ ن .ديعس نع الت

 # لما ادهبهاج رعإو ملسمط ر شمع حي ثيدحا ذه همر ءىذ ومالا

 « ظفالا اذ مهاجر رءوم اسم طرتش ىل د ماا اب رع ظ

 .ةلظنحانأ ناملبم ن -قاحسااتت زازانادجا ن نق احسان نادمهم بالملانا دمجز نح رلادبع #« انربخأ » ظ

 ,ىحرظتالادبعلانةآر 4م تدرالاهيرخلول اخ رضوا دم تنك لوق نع ن مساقلا مع هنأ نأ يفسيىلا نا 1

 ثيدحاذ هه كلم ميت اوخو كتتاماو كنسدةنلا عدوت :-اانعدوي م ةيوفلا او هياع هللا [صةللالوسر كاكا كقحزا ْ

 - دنغ ميدوتأ 1

 ةهأح رخو نيكيشيلا ط رد لع يم

 ىيحنان نوميمبو رن صقحن ليعمسأ امن ,نوراهن ىسومأ35 ىئنثلا بوةع نب درجأ كيم © بده وأ 318 و ْ

 هلا و هيلع هلا لص يبنلا جحلاق ىردملاديعس يبا نع ليمطلا ا نع نيعان ناره نع تايزاا ةزه نع ناملا نا

 دانس ا ؟؟اخسرف ربع .ةتس ىهدبربلا( 0 |

 8 *(6) )ةداتقع نعةملسن دام نعي رااهداتقوبا# هعب انو «(مخ)هةلحار لاو كا زاالاق ا

 ماسوهلآو هيلع لص هلال و_-سر لاقلا- ةربرهينأ نع هسا نع يرْبَملا نع تنالمنا نع 6 بيهو 9

 .*« (م)مرحمو ذاهمموالاا دبر ةأر مآ رفاس:ال :

 كتناماو كذيدهّللا عدوتساانعدوب ملسودلأ | 0 هللا ىلص هللا كو سر ناك امك ءدوانتحرظننار منا رت همس |

 *(مخب كام مي

 ملأ ىِلبص ىنللا 2 لاقىرد:اديمسق ان ع ليفطلا ين | نع نيعأ ن نار نع تايزلا 5 هزم نع : يا ى 0

 !ٍ يمس ةاماطنسا نمتيبلا يح سانلاكعهلاو كاتو كرابنةلوقيف ءاسو هلآ اوهيلع هللا لص ىبنلان .رعهنعهللأ ىكر

 حرص ثيدحاذهه هلو رملا طاخ ىشمو كرزاب علطاسوا لعاواعبر !لاقةكمىلا ةندملا نم ةأاشم ه.ادصأو ا

 ٍ تدرإبلاتةلجرمءاجق رن ادنع تنك لاقدسحت ن مسالا مس نايفسىان ةاظندات ناماس ن6 قادرسا 2 1

1 

 23 كد. د... هنأ

 0 3 اتي

 د. يموت

 /' ,هايع_مم نع م ينأنب ليهم ع نعرير جاتك ةريزلان ىبحنأبنا بوبا ن.دمج ا ىنالديصلاد#ت نب هللادبع 3 ادح» | ا

 ا وذابمموالا(1) اديرب 3 رلارفاستالملسوهلآو هيلعمتلا لصةئلالوسرلاة لاق: ءانلاىضزةرب رهىنأنعديعسينأ نئأ

 ' ا فلل علي كرا وتماسما لاول طب راسا ةكموملا ةنبدلا نم م هاشم ةاشمهءاحصاو لسوف وهءلع

0 
 و توعسو

 ةناضددتع نت دنا تنشس نة نة ب يي سيسي 2 هل ا لاا

 اننادنس دنفس ميج ثرح



0 

 هل نفختسا ع نأوجاحال رفخا مهلا لسوهل را فلل وسر لق لة هغتا صر ةرب رهيلأ نءمزاح نأ نعروصنم ١

 ١  0 0 3زيتون 69 0 يورذ نسوا 0

 ليز ةمسسملاطنوواوااددشت(4): ناوكذ[اصىبامساو (#) ٠عوطتق عاطتسا نق ةجامن ا نئس |
 هنعشاافعينامنلا نسا ث ير قتلا يفاذك ٠؟ ةعساتلا نم ةدادغلإ

 هللأ لص نيالا ساخن عرقالانا سأبءْنب | نع ىلئودلا وهونانينأنع ىرع زلانع :نيسحن © "نايكس 9 ا

 هوم «عوطتفداران فةدحاوةرملاق ةدحاو ةرموا ةننس لك ىف جال سودل 1 وهيلع 0

 مدهدقةبافتيبلا اذسه نما وبتمتسا اعوفرمر من !نع هللادبع ن ركب نع لنوطلاديمحاُت بييحن © نايفس ف :

 « أىط رش ىلع حيصمهثلاثلامفربونيتزم ||

 *(م)زرمتسملاو جاحلاو فى اًملاذث الث هللادفو ماسودل اوهيلع 1

 4 مح رأن را هللأ ممسل زد

 ا كتاإدا تا انك ل وأ زود

 يكسانا بانك *« + 4 صيخلتلاعم كر دتسلا# «0)جإ#

 ىرهذلان :رعنيسحن نايس اتم نوراهن ديزبات دوعسم نإ ديمسانت ين ورحلا دمجحأنب نديح سايملاوبا «انيدح» :

 هللالوسراننل امف مودل 00 لا 0 سباح خب عرقالانا ا(هنعّشا ىضرسايعن 0 ْ

 نفيا مانع لا ميك داتسا|ذه# )0 عوطتيف دارا ند ةدحاو ةرملات ةدحاو ةرمواةنس لك يف ع

 0 0 نذلا تاع ا نيسح َن نائفتساح امرنا اذه هاح: 0

 __- 0 2 وس 0 0 ىذر رمت تا نءفزأ تل 5 نعلإ رابع

 «هأح رخو نيخيشلا طرش ىلع يح ثردحاذهو ةثلاثلا فرو نيترم مده دق هنافت تيبلااذه نم

 ن ةمرخينربخا به ون هللادبعاننىنالو 06 هللادبعن دقنمز  ميهأرب ا: بوتين دمج سابعلاو ا # انندح ف

 هللالوسرلاقل وقهنعللا ضر ةرب رهأبا تءمسل وه ناتسسل وق(مز[اص ىنان ليس تسمع نع ريكي

 © هاح رز لسم أ 3 * ىلع رص ثيدحاذه# رمسلأو جا+لاو ىزاخلا ةءالث هللادفو ملسوهلاو و هبطت

 نءعكنر شات (4) يذورلادممتن نيسأ اان رك اش نب دم ن رفعج انث ورع ينريصلان دمر يب م امدح

 نإ هأح 7 ا ثب دحادهو 2

 -ميح رلا نمجرلا هلل مسب ,-

 ْ هي كلدانلا باتك لوا 7-١

 الص هللا لوس رلاةلود .ةريرهايأث مس اتتمسلو قلنا سيناني لبس تءمسةبنأ نع ريكب ن4 ةمرعإ

 *(م)ج احلا هللرفعتسان .لو احا ر فغأم هللا !اعوفز ,ةربر هىلأن ع مزاحينأ نعروصتم نع « كنرش» :

 ! ليبسلا ماتا لوسرإلبالينسهيلا عاطتسان م مىلاعتهلوةقاعوف مسن :| نعةداتق نعديمس عقدا ةفان 4 يعج 1

03 ٠ 

 ل ادم كك و
 اني
 اي

 شمل

 م ريضلاو 0 وىزافلا

 4 واقي كدا «كسانلا باتك و



 مايو

 - تاهيس اص ب نس

 « ناضمريف للا

 مايصلاميطتسيالىذلا ريبكلا خيشال مضوهناالا ةخوسنع تسيل ههل ريخ ورفرخا انيكسم دار ذافاريخ عوطتنق ||

 ليعريشبن نامنلاتءمسىراصنالادايزز مين ةحلطوبا ىث دح اص نب ةرواسسىثدح حلاصنب «لاديبعو ||

 «مودلا بانك » «:9 ش « صرخلتلا غم كر دتساا » 400ج

 ندب وسان مشاهن #تانث ىتشمدلا ريعنب دجاأتت ظفاحا لعن نيسحلا ىلعو.ا ( هانثدح) يباثلا «ثردملا»

 مىل--و هلاو هسيلع هللا ىل_صدللا 2 ناابنءهللاى ضرةشناع نع ةورعنعىرع زاانع نيسحن نايس ان 5 زءلادبع

 ان رن هللا دعو نيس> ن نايس ثاخيشلا م 1[ «مايصب.الا فقاكتعا ال لاق

 ىتأ نبا نع ءاقرو اند سايايبان مذآ ا نيسان ميها ربا انت ىضاةلان حلا نب نحرلا ديعمساقلاوبا « نريخا افا

 'داز ناف «اريخ عوطت نفدحا ونيكسم ماعطةيدق هب وهيط» ن ذلا ىلع و سابع نب !نءءاطع نع راندن ور< نع حت

 ىذلا معطي نار ماومايصلا عيطتسال يذلا ريبكلا خيشال عضودقهناالا ةخوسنعتسيلوههلريخ وهفرخآ انيكسم

 ١ « هاجرخم ملونيخرشلا طرش ىلع حيحص ثيدحاذه» هقيط, الدنا لإ
 بيهوانن ىئاقرلاةللادبعن دحانن سي ردانب دم متاح و اان ىرلا هيقفلا ليممسا ندم ن ليممسا 4 انربخا ف |

 ةهلع ءاضقالو انيكسم موب لك نع م.طيو رطشنزاريبكلا خبشلا صخر لاق سابعن !نعةم ركع نع ءاذحلا دلاخانم |

 ١ ش * للدلا هيفوهاح رخمإ و(ىراخبلاط ردث ىلع محي ص ثيدحاذو)

 ىلدح حاصن واعمىنأدح اصنب ههادطات ىدلبلا ليف عاوبا انيدادغب ىتلبلا دمه نب للادبع# انريخا »

 هلا وهسيلع هل ىلصّللال وسر همانمق ل وقت ضخ رينم لع ريشب نناينلا تءمسلاقىراصنالا دايزز ةحاطوا

 ةليل ممانقم لببالا فصن ىلا نب رشعو سم ةلبل هعمانمق م لبللا ثلث ىلا نبرشع و ثالث ةليل ناضمر رهش ف لسو

 ماو حالفلااميمسن انكو حالفلا كردم الا اننظ ىتحنب رشع وعيسةليل هعم انمقم ليللا فصنىلا نبر شعو عبس

 دجاسم مب وأرتلا ةولصنا ميضاولا للدلا هيفو*هأج رخيإ وىراخبلا طرش ىلع حي ص ثيدحاده هروح لان ومس

 «ابماقا نا ىلا ةنسلا هذه ةماقا ىلع |ههنعهللا ىر رت ثحب بلاط يلا نن لع ناك دقو ةنونتسمةةسنيملسلا

 » ناخيشلا هج رك ملام ءايصلا باتك با وبا فةحيحصلا ثب داح ال ن٠ ىماع هيلا هتنا ردنا

 هللامسإ »

 هنيسح ن نايفسو ليدب ناب ناخيشلا تمل «مايصب الاف اكتءااللاق مل ودل |

 دحأو نيك سمماءط ةدق هبوقيط, نيرذلا لعو سايعن !نعءاطع نع رانيدن ورم نع معيجن يلا نب نع «ءاقرو 2 ظ

 ه(مح)» هقيطي الها لمي ىذلا معطي نارمأو

 لكن ع مما و رطغي نأ ريبكلا خيشلل صخر لاق | منعهّللا ىّصر سابع نانعةمركع نع ءاذحلادلاحانن » تبيمو 0

 *( خا نهيلعع امقالو اةيكسمعوب

 هسممانمقمت لبالا ثلث ىلا نيرشعو ثالث ةللناضعمر يف لسوهلا وهيلعدتيا ىلصّلنالوس رمم انمهتل ودب صم ربتم

 متاوحالفلااهيمسنانكو حالفلاك ردن الزان ىتح نبرشع وبس ميل ةممانمق ليلا فصن ىلا نب رشعو سم هليل

 *نسحوهلباععنمدد.او طرش ىلع تيدا سيلو ملسم هن يتحااعا ةءواعمو «لاقاذك حر« دوما وست |

 مقا



 «مىماباكإلا 02 4+8. ١ «صبقتلا مارت ١ 400ج
 َن ب اح او ون اانا رنات هو 0 0 --- 00 0 1

 1 اك نا هد ريم 00 ءاملا /

 هل اوهءلع هللا لص هللالو هس لاق 2 تااقءيتاه هما نع اص فان ع ا كاين انف اخ ةرئدىلأد . ماج انث يناقاملا 1

 اذهل ةضراعماراب يحج هكا رماح رخل ودان محل مصب ليو اذهو رطقا ءاشناوما صءاشن ازا. 1 0 0

 نب سن | نعل ,وطلادرحأ_ ا ىدعيبانبدمحأبلا ي <ن ىبحاتىا ة كدسلاميهاربا «انرب ناو «* ,تابنم سا

 اماع نكي م مافن اضمر ع سم مرخاوالا ارشعلا ف تفاكتم ,٠ سو مل 1 وهم اعلا لص ديلأ وسر 2 ع هللا ىدركلام

 2 هأح رخو نيخي ثلا ط رش ص 0 ثا لو اذه«ن رشع فكتعا لم هلأ ماعلا ناك ايلف ْ

 هقليل ن رشعلبقلا ماعلا ب هكون ماناماع رفا ف ناضمر نم مرخ خاوإلا

 َر نيلادغ اني دذملا راك وا نيد اب لمرلا وصب نالت ١ هللا دعا ةلكع 55 < ندمان بطلاوأ أب 00 ض١

 ندمح اند بوه 0 سايغلاو أ( ةانلدح 3 لوالا #ث كثردملا 06 ةأورلا ه 4 !ادع يف ريا اذه ناموا ٍْ

 *امو مهو فكتعا لسد هلل او هيلع الص يبنلا لاق ماسو هلأ وه هللا لص: لاتقول فكتب 1

 لاق لس وهلأ ”اوهيلعشاىل اص هلال ورنا ىناهما نعام ىبا نعبرح ناكإمس نع ةرينصيان َََ

 مسي مل اذه ٍضراعامو حيحص»برطفا» اشنا وماصءاشارايملا عوطتلل

 ناذمر نم رخاوالا رشعلايف فكتب السود ا 1 وهيلعّسا لص هنا لوسرذاك سا نعديع [أبناىدع ىاهنإا د

 «مخ)ل١ نإ ريشع فكتعا للبةللاماءلان اك |لفامأع فايف

 فكم , ناكل -و 2 ءاع هللا ىلص ىبتثلان اهنعاللا ىّصر بنك نبينا نعمفار ريف | نعت بأ. نع ةباسن 4# دامح /
 م حيحص»ةلإنإ معلب هلا ماملا نم م”نكتعاو فاكتمل ماف اماعرف اسف نانضعمر نم رخآو الا رخ

 - 3 اذه ضراعو 2 5 0 م ناالا 0 كل سبيلاق

 م لاف 0 57 1

 ١ جاجلا يان ىبيح اًكرادنب اذ د-حرصن ن ديجا ن رفمجاتت هيففلا ديم و ناش> ديا وااوا مامالا خبشلااندحإل

 ا (الاث) 3 2: .عيرعشت نى سوم( و)زأ كب نب قل مسا 3 ىمزادلاديعس نب ذيع هيعفلارضنلاو 0 دح) حيحص عدم ّ هوو

 ١ يفلت اك لسو هلآ هيلع لا لص ى كانا هنعهللا ىضرسهك نى نع مقاريا 0 كتبنا 22 تاع نو او ا

 اجا مايص ف كيما ىلع سيل لاقوإس وهل او هيلعبتلا لص لانا سابعن ا نع س واط نع كل امن لس !نعدج نأ |

 : اناك ناواه رك ذا ناثدح اة هدضيف ةفوكلا لها ءامفل وهاج رخو وأ الا جيحص ثردح اذ كه يلف هَ منا ا

 ' نا ةيلهاملا يفر ذت رم ناين عدللأ يصد رمن !نءرانندن درب 1 جم 3 ىفحلا ىلع واانكزاز هلان أيس ٍْ

 : رسولا ١ و ميلع هللا ل !صينلاذا | اينعسشا ىضرس اع نبا نع سواط نع كلام لوسيا نع يي

 م

 9 بع موص

 فاكتعالا 2



 ع

 ,تاوثللا ةلكابام ض را وءاياوةبكاذوةلوقىلا قش ضرالا انة لوك اس نم ض 5

 نا :هأح 57 وساد اوح ََض دل م 00 هلثعسابعنا نعيم 0 مورس * نع الملا دبع.

 قو انيتب ثالث يفوانيقبب سخخوا نيقب عبسيفوا عسفوف رخاوالا رش ثلايفالااب ءاطب انااملا انققركب ىنادن ءردملاة لل |

 ىتح ماكت النا ىنتر ماكنا تاقف ماكتثال كلام لاف تكاشاناوا ولاقف كرفتساا ىلا هازعدقو لايلا ناك فو(6)'

 ام لان ل «٠ خلاتاوارسعيسركذف عمسلا رك اتسم تادف ماكتتل الا كيل 1 تاسزااملاقفا وملكت. ْ

 « اند ٍِه اك

 اوماكت يتحركش الل ويورل وهلا اوهيلع لة تا ممىلوع نر 85 0 .ناكلاق ساتعنا نعهيبا نعي رجلا 0

 ةلليار 2 رشملا يفاهواملسوُلا او هيلعةللا لطم لودر لرفع :ًار'ل ةفزدقلا ةلل٠ ان عمه ًانفوامدقا

 ويش 2 تاع ركل كلا لع ثكاشاناو س#ةليلرخا ١ لطا تدل هليل موضملا لاقوىدخا هلت ؛امهضمب لاقفامورأ

 بسلا تلقف كلاين كلذ نع لاقىنا ل , جددحا تقفركتتلالا كنا اما لفلا# تءاكن نينمءوملا ريمااب ىل تنذأ ٠

 ا
0 

 بس يح يحس يي عزل سيسي

 ةهكافوهلرق ىلاادش ضزالا انّيَقشْلوَدِب هللانا لاف عبس نمءضرالا تب: كا وقام معا الام تيارا عاام ىتتريخا

 عمتجيم ىبثلامالغلااذهلاقاك اول وقتنا نع ارملة سإنلاهلك ايالو.تاودلا هلكاب امج ضرالا تبن بالاوهاباو

 لاق# مهم لكت ناك رمان وا وملكت ىتح لكشالا كت رماتنكد قو تلفاك الا ل وةلاىزاام فاو ىنادمبهسًا رز وش

 يع ايمنعاشلا نط رسابعن !نعريبح نديعس نع كللادبع ان دك سردان 2

 ينالااهلاطباناام لامف هزعةشا ىدرق ,ىادتع ردملاةليإت 3 ةلاقه ا نع نمح رئادبع نب ةنييع نع © ةنلعنا 5

 | رخاوالارشملا فاه وسفلا لوس جا وفل 1و هيلعمتلا لعمال وسر نمتعهس ثدحدمل رخو الا زشملا

 ْ ع باسم وعدي هنعّتلاىضرباظملا نب رم ناك لاة سابغن 00 ءيم ركنا بيلكن مصاعانت سيفا

 1 قال وسر لوق متزأ رالاق ردقلا ةليل نعمل أسو عاعدف لقا وءاكت ىتح ماكت الى لقب 0 وهيلع هللاىلض

 ]ثالث ةليلمهضء.لاقو ىدخاةليل مهضمب لاف لاق امور "ةلي يار خناؤالا رشملا ياه وعلا ماسو هل ١ "او هيلع سلا ص

 ١ كيلاتاسرااملاةف لاق تماكت نيئمّوأ| ريمااب ىل تنذان ات لكت ال كلام لاف تك اشاءاو (؟) سه رخال اقو

 / 0 مو 20 ؟ذاتنأر ارسل لا تادفلاق ا 1 2 تاجملل ماكتتلالا

 لولا 0 هلضأرنرت# 0 اذهلاذاا 0 و ايالو

 تركذلاقهمأ ع نء نم رلادبعن. ةنييع نع يلعن ليعمسا ندد سمان ىن الأ 1 18 2 ركب وا ان ريخ ال

 | خه 00 همك عندح اذه«دبتجارشعلالخدا ذافَةد سزثاسةيولصالا نب نصفلا ييلصب الناكفةلرخأ

 2ظ1|1||0|0011010<2|]|]|| |0000 ذزؤ | | | | | | | |>|ز]>|ز>ز <> ]| ز زؤز|ز |ز]ز|ز]|]|]<|<|ز<| ]ز<|]ز | |]|زؤز]|<]ز“] < <|]|]|]|]|] ]| 1 5 70 0 9 5 1 620600601006١
 َه 7 1 َق . 5 9 5 51 22ظظ)0001 ]7 كح ويلا داي دعت 00 5 5 ديف نو د 7

تابسالا قاخوأ. همس نيذرالان «و.تاواسمبسركذهللاتيار .
 : اذهلاةف عبس ن* م ضزالا تبزرو "م نم 

 هتنسرثاس ةءالصالان ب رشملا قلصيالناكف هلي رخأيفوا نية ثالث يفوانيقب سمح قوا نيب عبسوا قف

 ا "عر 0

 «ماعو» ٠
 اخ هنن ا وا ظ“(ح007060(0ا0ا0ااا ا الا 5-

0001201 

 . ةينعل - نايف مسا



 تمدإا

 ا -ِ

 نوجد

 اننا": لق كفوا هالات

 تيود بردود

 ماسو.هلل |.وهيلعَنلا لص ةننا لوسر تءمسلوتدن ءاللاىضر ةربرهلباعمسهناىرمشالا()نبدلنب رماعنع رتب ينا 0 ١

 اذه دهاشو *«لعا هللأو ةيشحويبأن نب رفع الور شن ن ناب سيل سبيلو همسا ىلع فتقا مل اذهر شابان اآآلاءاجرخيإو

 « نيباتكلا ف جر ظفالا اذه ريثب ||

 انن ةف دحو اان (الاق)بب رح نم بلاغن دمت(و)ذاب عنب نسللان ب ىسوماننهب ولاثنيدحان دمج ركبوا« انندحج ||

 انادي نعوم ءاننىثلا نب دحاننر صن ندا دنقرمسلادمحن دجا ىيحنوا «يلربخاو )ران ةمركع ١

 اهوسلا لاق: نب رشنملا ىاى هللا لوسرات تاّف هتانغتاءتهاف ثدحو لس وهلا وهيلعللا ليصةشالوس رش دحمت ١

 هلبةهلثم يلعب ضغام ابضغ يلع بضغف لاق يه رشملاي ايف ىنتزبخاأملوا َق ربختل كيلع تمسقا هللالوسران تلقفاإ|

 * هأح رخو سم طرش لع حيحص تب :دحاده هرخآو لالالا هوسفلا أبم .اعوبءاطاالءاش وللا نا لامفددسب الو. َ

 ١ ن هللادبعأب ١ ىبحن ىبح انن نذؤللا هن ورب نع دمج للاديعونا انن دهازلا نائءينا ندحا نسطا وا ىتدح» |

 *(مخ) لصف تظةيتسا اذافلاق: سنقل ملال ”ىتح ظةيت-:دىنال كاذ انتاف رعدقتبد لهااناف أ

 هللا لؤسر تعمسلوقدهن ءدللأ ىذرةريرهأ .اممسهنايرعشالا(١) نمزان .رماغ نعر ثنا نعحلاصنب «ةنواعمإل ١

 الو سيد ودما واهلبقا وم وصتناالا «ءانصموي كديع موب والنحت الفديعةممجلاموي لوقت ماس وهلا 1 وهيلفهنناىلضا|

 ْ «نيحيحصلا فودهاشو لورع وه(تاق) رش ينأ ميسأ فق ىلع ا

 هنعدتلا ىقورفابا تلأس هيل نعدترمنب كلامو ةدح قيل امس نع ام نب ةمركع انثد ريغو #« ىدهءناإل |

 قريخ هللا يسرا تلق اهنعسائلا لأسا تنك انا لاف“ -ردقلا ةليل نعملنسودل ”اوهيلع ا ىلص هللا لوسرتلأسا تلتف: |

 ١ ثاقةمانقلا' عويىلا ىهىلب لاق تمفراوضبقاذاف ءايبنالا موك هلال ديس رأت تلف ممن لاةناضم ريفاردقلاةال نع |

 تاق هتلفت تلبتهافرماسو هل. ١ وهيل هللا ىلص هللا لوسر ثدح م:لاقرخاوالا رشملافاهوسفلا لاق نضمريافب |

 آ 2 ءاشول هللان الات هدمنالو هلبقال هلثم لع ب تضغامايضغ يلع بضخف يعر ملا يا قاف ربختل كل اعتمسقا ||

 « (مإلرخ اوالامستلا يناهوسملا اهيلعأ|

 # وصلا باتك ف « "+9 « صبتنلا هت ا 1و «(00 جو

 ) انريخاو) لعاص ن ل ,ةيواممانابابملان ديزانن با اطىبانبىيحانلدعلاب ومي ,ن نسملا لضفلاوا »« انندح 2

 نعااص نةن واعم ن 6 اديه اوه نم رلا دبعانيىتاىئادحب لانج نيدحانيهققادبعانىعيطتلا رفتج ندا

 دانسالا ميحص ثرندح اذه « هدعبوا هلبقاوموصتنا الا ممايصموب 1 ديعبو اولمجتالف ديع ةمججلا مون لود

 هياعدتلا لص هللا لوس رتلأس | تاقفرذابا تل لاقعيا |نعدن من. كلام ىثدح يفنملا(0) كارو رامتن ة ةم ركع

 ' ها يي ا ترنكانأ لاقف ءرليا ل وهلآو:

 لاقرخاوالارشملاو.ل ب للون ا ةسمايقلا موب ىلا يعول

 هنافف تابتهاق تدحو لاسو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر ثدسح مئأهدعب يش نع ىنيئسالر خاوالا رشملايف:

 ١؟ليمزواديلو ١ ناوه(0) ١١ ملعهللاو يرعش آلا رماعىانب رماءهلعلاو لزؤص الا يفاذك ١( (0 انريخا ب 507

 إ تييلك نا ' مصاعاتما سيردلن اانأ ىبحن يد مان( ونقول هيوريزبدم انلدهالانامعيبا نب دما 6 ىتدح 2
 كفاكم

 هع مضاقلايدلا يرشد ىسيتكلا ودنا ٠ 510054 .ةلع رفظا او نمزا ناانهون د رماع كردتساا فسح ()

 مي ردتلا ل ناي 00 اع



 و

 خخ اهدا و هين عب

 ل صصص اصمم ١ دع

 0 * 7 ؟بهس

64 0 

 ير

 ٠  75تف 6

 معرشلاباتك9 22« س9" 2 « ضيفنا سكردتلا 9 ١ «400ج)

 «ثيدملا ادعى وضننان دب هرتف لاق ال تاق س 3

 »# لاك نيب ةبادع لاء تلاماو ايمو ءىهأ لاهل ركذاذا ناك هبا باهشن نع ثدحت ثلا

 دم ن ّسادبعأناهللادبعأبنانادب ,ءأباهجوللاوب ابا ىزو را ميلحن نسما م ريخاط (م حيض دانساب ضراممهلو)ا

 فالس نال وسر تادحصا ماا سايع نبا نا هريخأ سابع نا رعب 1 نا هسأ ن نع ل نورم نإ

 م

 هميفلاخا نا ديرااناو نيك رشملل 35 انوا الوقت ناكودجالاو

 ديغسىناّنع ءااص نا نع شالا نع رب رجأ- 3 ةبيشيبان ا نطق ن ددسمان:لدملاد اشحن ىلع ىث دحإل ا

 رضي لطنلا و ناوقمي وع وزنا بالسر لاتباع نحنو للسوق ا و هيلع هللا لص يب :لاىل اةأرمل تماما ١

 لاف تلاقامم 2 "ترجف ةلم ل اصب ا اف رطفو © يسب ءاصاذا

 اطن ىتحظميت سن | 00

 فاو 9 ل او تال رس نانا ءاف سرر موصتف ا | اذ 0 2 درطفي اوت

 داكن الكاذانل ف رعدق تر لها اناف سمشلا ملطت قح ىلصا ال يناب اهل وة اماو ابجوز نذإبالا ةأرم ءاموصتال |
 ا

 «هأجرذملو قيقناطلإ طار ثلا عي ص ثيدحاده « لصف تاظهيتسا اذاف لاق سشلاملطت ى

 «اًثدحو» 0 17 0
 ممل سس ١

 * ث دحلاادغيموصن نان دبرتف لاقالت لاق سءات مص لاف ةمئاض

 * ىصمح 0 -- >7 را

 ْ ناقوس نا قدص تاادف مهل ةريخأ ام اهلاورك 0 كي اارعبلا مو
 «موفلاشاناديزااناو نيك ر شمال دبعامويا مالو ةناك ودحالاو تبسلا مو. مودي ذاك امرثكا

 هدنغ نمو مل-و هلآ و هيلع هللأ يىلص ى :لاىلا ةأرماتءاجلاقديءسىا نع باص يبا نع شالا نع 4 نأ رج#

 يتح رجفلا ةذلض يلصيالو تقص اذإ ىرطذي و تيصاذا ئنب رص لطعلان ناوفص ىجوزناهللا] وسرابتلاهف

 تاقواهنع اهتيه نيتروسإ أ رقت أم :اف ثيلصاذا يب رضنإ اهلوق اما هللالوسراب لافت لاق امع هلإ اف نجلا علط:

 زبصا الف باش ١-00 قلطنتت اب 72 اف تمضاذا 0 0 نانلا تكل 00 روس ا

5 0 3 

 ْ كتلاَمف مايصاحلرثكا لسو هلا ا و هيلع هللا ىلص هلال وسرناك مايالا يان ع الأسا ةملسماىلا ينو شب مل وهلا اوهيلع

 اذكواذكيفاذه كيياانبادااولاةفاويلامومججابا واقف كلذاو ركد ا ىهماكف مهن ريخاف ىريلا تعج رفدحاالاو تسلا

 1-07 ممملااااااااااا

 ا طنط لا ةعأص .ىهوةمأجا مو اهيلع خذ ملسوال اوديلعلا ل صبا اثراملا تن ةيربوج نعكتلابوبايفأ
 ا

 ْش تمس لاق هون انش لان مشن كلما دبعاننن ار بمب ليممسان دما ءاهنطاس ند «ىئدشف

١ 

 2”ظ”#*ش105 102-00-9

 21ذذإ2**ظ7إ7 11| ]| | | | 11110 2-1

 انين يي“ يي با ل



 # هاح ريو ملسم ط رش ىلإ لع ميجص ا

 ركبوا(قربخا و) كلاما أ ىعفاش ملا أماناملسن ميبرلاأب يرتيو كيابل اهمال كل 0

 لسور !وهيلعهللأ ىلص ينلا نأ ءاصلا هتخأ ع نعىلسلار بسن هللا دبع نع نادممن كلاش نعدو) نع مليسم ن «ديلواا» 1

 ركل م وصلا باك » « م5 ١ 4 يخل م كردتساا 9 4 00ج

 !ٍ | رمورامتالا غو ءاضيبلا ملسو هل اوس اع م هللا ل وسو ةلث ؛ ىلع هنع ا يضر بلاط ان ىلعمل

 ْ ثدحاده# ركذوثرشو نكامايا أهلا مايص مابادتم 5 مال سوهو اوهلعهللا لص هلال ورنا انلاربالويق

 ١ ىلومةرمينان ..ءددالاو . ديز نع ثلا ىل عر رقاعف ى ءعفلا 9 ىضاملا ىسبع نب دم ن دمج |: ىزورلا ر صن ىبان :

 أ لكور ,معل م مئاصال لف ل لاةفاماءطاهيلا اان رهف صاع ان ورم 4- اىلءورمم ن هللادبع مملخد' مآ د ءاه ما

 أ ردثس لا لامابأ ن رصضو؛ كلام لاقءابمأ د نعانانوا هراطفأبا رمي وهل اوه, اعدللا ىلصةهللال وس رذاك ىتلامايالاهذيف | 0

 ُّ هللا كا ءاذ 3 ىعيظتلا 2 ما ل ع1 ميخازإل د رربابم هسا 3 ينو ىلا ده نب ده سايملاو 1 | 6 يلربخا ُِ
 ا 0

 , ماسودل اوهيلعسشا لص ىم 1 اهدا '!نع فر طه نع ةداتق نعفي ءشاس 11 ذوراهن د زاثلةيناث لجن دعانا

 '' ىلع هدهاشو «نيخيشلا طرش ىلا هج كيإد كاده# رطفا الوماصالوا رطفا امو ماصامر هبل ماس ن< لاق

 .# هاح 9 ' 1 ح .دصاعط رش

 املسو هلآ أوةيلع هلأ لد 2 ويسر 0

 !' سانان 5 كلم ً نعف 3 : أوه لذ لارج نإ ىل دح لب :> نب دج نب هللا دعاني ا طفلاو 4 جودا 4 اوعا ِظ
 دس يا رسما هميم

| 

 . « رطفاالو ماسالا رمدلارامنرطغالاالفنا
 | ' نديلولا اا ماد ن ناو هامان ربنا لمعلا انمي هاو اان لأب ءاطلاب لدعلاد ماجن دمحن راما ربخاو#

|| 
 1 ١ لعل هلا وهيلع هللا ىل_ ص ص ىلا ناءاصلاهتخا نعاس بن هادم ادعم ن دلاج نعدن زبن رو نع مبسم

 «ابمضملف هادم دوع وا ةينعع لالا مكدحادجل نأ ,؟.ءضرتفا |يفالاتبسلاموا وعودتاللاق

 | نءةداتق نع ماه ثيدد هاج رخادقو م.كصدانساب ضراءءهلو«هاج رملو ىراخبلاط رمش ىلع ميس # ثيدحا ده

 «(م)«ركذو برشو لكامايااممامايصمابا تسيلا مالاق ا !مَشا!لوسرناسانلاا مالوو

 ناش برهفص أعلا نو رميها لع هللادبع عم لخ دهن" ناهما يلو« ةرمن انع داملان ,د رب نع كلام د

 مسيعص * قيرشتلا مايا نهو كلاملاق#اهمايص نعاداونو
 *(مخ)رطفاالوماص الوارطفاامو ماصامرهدللا ماص نم اعوف رمهيبأ نع ف رطم نع ةداتق 00 راء

 للا لوسرل ليقلاق هنعهللا ىضر نيصح ن. نار نع فرطم نع هللادبع نب دب .زب نع ىريرإجا نعم ةلعنا ف
 #« حيحص « رطفاالو ماصاللاةرهدلا ارا ر اطمي الإبالف نا لس وول اوهيلعمللا لص

' 
 ظ
0 

 3 اه ميلفةرهشد وعواةينععاحلالا مكدحا دجبم ناو جلع ضروقفا ايفل بس د !اموي اوموصت اللا

 هوقو هما موب اريلع لخد مو هل او هيلعمتلا لص ى.الا اهب رب وج نع ىكتملا بوبا نع ةداتقر بخ« هضراعو

 1 ا را 3 ا ند ني يي

 ك0 93 ---

 5 00 . فاس هك

 |, اهراظفاب انرمإب ماسوهل اودبيلع هللا ىلص هللال وسر ناك ىتلامابالا هذهف لكو رملاةفم' اص ينال اف لك لاف



 ا 0

| 

 *(مخ) ءالكفاوندا جبحاصل 1

 يا نع نايف سانت ىدهمن# نم رلادبع » ا

 5(مخ) «رطفا سمشلات با ع ا

 _ + ساباكت» -  ة)  «صيقلتا مالردتسلا» 400 ج»
 | 5 نعرلادبع يفةثلاذاو رسل |ندمتانىز اوهالانادبعأبلا ظفاملا لعن نيسان ىلع « انندح ف
 | ىتتبس لع مالا نال ملسو هلا "1 وهيلعتلا لصّال وسر لاقلاق هنءدللا يضردعس نب للبس نع اا ذأ ن عزايم !

 ,تباغد#لاقا ذافز شن ىلع ىفوافالجر ىما (مئاص ناك اذاماسو هل 1و هيلعدتلا لص يبنلاناك و موجنلا اهرطفيرظتتن لام |
 ,لاز .الىروثالدانسالا اذمماج رخاعا ةقايسلا هذممماجرخم ملو نيخيشلاط رشلع حيص ثيدحاذ ه#رطفا شمسلا |

 7 # طق رطفلا اوادعام نيخت ناثلا

 8 هللا أدع نا حلا اصن ةنواعمى لا بهو نا هلا دبع أس رض نبرحبانت بوودعإإ ندم سايملاوزا » 2 ِ

 ٍ 0 ايدول اب اوه لعبا |مهَإْل وسر ىلارورشلا بح !داك لوقت اهنع هللا يضر ا ممسفنأ 0 سيق يبا ا

 ْش ظ .« هاجرخيملو نيخيشلا ط رش لع ميحص ثيدحاٍذمهناضمر هلصن م 2 ]
 8 ومان ىرقلا دب زب نهاد بءانث ةرسيمىلانب ىيحصواةنن ةكع صكافلاقاحسان د نةلادب ء ام انريخا » |

 0 مويوةفر 5 مولود ا 1 وهيلعشلا ل صهللالوسرلاة لاق 01 ىضر رماع ن ةبفع نع هدأ نع حابرنب لعن ا

 3 هأج 1 1و و ملم ُّط 0 حجص ٌثرد>اده«برشو ل كا مابا نهومالسالا لها 0 2 قا رشيد  ماناو رحنلا

 انى ك1 رطلا دوأ 25 وأ 7 3نةريزلان بر فءحجنإ ىح 2 دادعم كاسلانإ دمحان .نإمعو رميوا 2 ريا ِ ؛

 ا 0 لص هللا ل وسو ىف منلآق هنعدللا يصر ةربرهىأ نعةمركم نعيندبملا اشحن ىدبم أننل ليف معن بش وح أ

 «هأح رخو ىلا .اظطرش ىلع حيحص ثيدحادههتافر .ل ةفر نك خو مونغ نع لسوفلاو او

 ؛ .ىلعاالا ديعن ىلع الادب ,ءانمث لبنت ن دم ندا ان رصن ن دمت ن دمحا ان لدملاب ودم نب فسو 3 ىنريخا »

 رظن :يناك ت أو ةحدعاب لفل نع يقدزلاو كلان دوءسم نعبفينح ن دابعن .ميكح نم 3 2و !ندمج انت

 كا

 ىلع ما لارتالماسوهل 1 وهيل هللا ىلص هلال وسر لاق لاقل هس نع مزاح

 دقلاقاذافز هن يلعىفوافالجررما امئاصناك اذا لسوهلآ و هيلعهللا ىلص يننلا ناك و موجنلا اهرطفب رظنتنملامىتتس

 هياعدللا ىس هلال وسرىلاروهشلا بحاناك لوقت ة شن ةويسالا ةنأ سيقينان  هللادبع ىتدحا حلاصن » هنوأعم 2

 م(مخ)«ناصمر لدي منابع شهموصينا سو هلآ“ أ و

 ّ رحتلاءوي 39 ةفرعمويلسوهلا ١ وهيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاق لاق رمإعن ةبقع نعديبا ,نء ىلع نب ىسوم ان م« يرداإ»

 8(م):برش 31 مايا ن هوب مالسالا نهاانديع 2 رشتلاءاباو |

 هيلع هيلا صلال وسر يف: لاةةربرهى ا نع ةم ركع نع ناسح نب ىدهم ال ليمعن بشوحاش# دوادوبا 4

 00 هموم وصنع دل | |
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 وهوراصن الابعش يفءاضببلا مل وهلا وهيلع مّنلا لص هللا أو سر ةلخب ىلع ىلع ىلا زظناىناك تااقوتدح ارماهمل
 1 رش _--

 محم



| 

 0ا ا

 ا

 3 ةزمحاب تع تلاد يا لاق رطفاوا 2 0 مظعا ظ

 0 0 <« صيخللا 0 60( نيت
 مس مصل م

 م ايصااربلا نم 0 000 وهياع هللا لص 8ك را 6 نط زاوف هس هللادبع

 نمهاحرخافىملسالاو رحمن زم ثيردح لعزاخيشلا قف ادقو +هاح رم ودانسالا مسيدص ثردحاذه «رفسلايف

 2 هأح رخو ورم ن ةزجدال وأ ثلادح نمر سف ةءاورهلو# ةزهجزا ةشئاع نعهب|نع ةهورعز ماثه ثيدح

 داني ليفنلادمحن هللادبعاسٌيلا رمان سان هللا دبع بيعش ونا انت ىفةثلاب وقم ن دما ديعسوب ا «دانربخا» ||

 وره ن ةز# هدج نع هريخأ هابازا 8 دد يمل الا ور<ن ةْز* ندمت ن ةزخ تءمسلاق ينيدملا دبجلا دبع نبا :

 ٍناضمر ربش ىنء»ربشتا اذهىنفداصاعر آو هيركاو هيلع رفاسأا هحلاءاربظ بحاص ىنأ هللا وسران تلق لاق

 مظعا هللا لوسرايموصاف نب دن وكيفهرخ وانا نم لعن وها هللا لوسزايءوصا نا يندجاو باغثاناو ةوقلادجأاناو

 ؟ةزعات تش كلاذيالاق رطفاواىرجال ٍْ

 ريبْرلا ىلانع ةملسن داحأبنا نوراه نبدي انبةماسا فأن كا انو رع ىضاقلانيسملان لا دبع «ينربخاوف

 هتلد ار تامجف هاما نم لج ىلع موصلادتشاف ناضمرفرفاد لود ١و هيلعشا لص ب مانا مدفاىشرب اولا ٍ

 ءانابملسوهلار أو هيلع هنلأ ليص ىبن :لااعد مرش ناءرماف هس مأب ملمس و 1 هيلع هللا ىلص ىبنلا ريخاف ةرجسشلاتحتهن ميلا

 * هاح رخل :ملسم ا رشمع حيحص ثير كدا دههنورظنب َس لاو برش مهدي ىلعةمضتوف

 يروثلاز ايس دعسن ور (؛)دوادوباا3ى رماعلا نافع ىلعنب نسما( فو وقم نيد سايعلا وبا «انندح

 ملس وهلا اوهيلعهنلا لص نلا ل ا عمانك لاقهنعهنلا ى طرة رهن ذا نعهملس ين نع ريثثك ينأن ١ ىبح نعمعازوالا نع

 اولمجامل_سوهلا 1وهيلعما لص نال وسر لانة امئاصالا الاف الكفاو ندا رمتوركديناللاةفمامطب ينافدا رهظلا رع 2

 9 هاجر خلو نيخيشلا طر ىلع ين ثلدح اذه «الكفاونداوكحاصلا ولحرأ بح املا 1

 انما ١ رق ١ئقك رفحلاد راجوبا ءاوهد() ا

 يلا ناىرعشالا مصاعنب ب هك ؟ نع ءادردلاما نعزاوفصن هل هلل ادبعز.ناوةص ينريخاىرهزلا 5 8 هسا ْ !ٌ

 ههاجرخأور مج نةزم م ثيدحو» « ميته رفسلايفمايصلاربلا نم سل لاق ماسو هللاو ا ىلع ظ

 ادمجنب هزه تعمد: .لاقىبدملادب ل! دبعؤ دمج انك ىليفنلا انك ىلا راس يعشوب | ىنتثلاب ودع نب دمجا جانريخاو» :

  اهرهتاوهركاو هيلع رفاس اهل اعا رهلت بجاتص يآ دا لورا ت تاق ىدح نعىنا انا ىبلسالاو رهين رن :

 موصافا اندنوكيف هرخؤوانأ ْن 6 نوه اموصانأو ب باش اناو ةرماادحلا باو ناضمرىبملر رهشلا ادن :ه ىننداصا

 لج ر ىلع موصلادتشاف نا مريفرفأس ماسودل) وهيلعللأ ىلص ىبنلان ار اج نع ره زااى نع ةملس نب 4 دا سك

ف ةرحشلا تيان يهل هتلحازر تامدف هياوخا رم
ما هرمأب ماس سو هلا وهيلع هللا لص ىلا ريخا

 ١ اعدم طغينا ه

 * (م)نورظن سانلاو برش هدد ىلع هعضو فءانأب سود اوهيلعشا ىلص ىبنلا ا

 هللا ل وسر ممانك لاةةربز هينا نع ةملسىا نعربثك ىباني قى نع يعازوالا نعزا فساد ىرفملا «دوادو اد ا

 0 اولح رابح اصلاول1لاةفنامئاصانا الافالكم او ندا رمعوركب ىب اللامف مامطب يناغزا رهلظلا رغ مل وهل !وهيلعتلا لص
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 واصلا ةراطفالا »
 ئ -

4 

 -- مم

1 
 0 مرضصلاباتك 0 ْ 8 00 ١ 3 صيغلتلا مم كل ردتسملا _ 4 0

 هيلع هللاىادهللال وسر لاق لاةرماءن نايس اب نع بابرلانعن ريس تند ةسصفح نع ل رعالا هامان ق دايز

 حيحص ثيدسح اذه# روبط ءاملانافءاملا ىلمف رمتلا دج! ذاف رمتلا ىلع رطفيافائءاص كدحا ناكاذا ماسو هلأو

 هاجر و يراخببلا ط رشىلع

 ياىثدح ليثحن دجان هللادنع 3 ىعيطقلا رهمج ندا 6( هان ريخا» لسمط رشد حيحص م«دهاش هلو »

 هل او هيلعشلاىلءهللال وسر زاك لودي كلام نب سنا عمسولا ينانبلا تراث يف ريخاناماس نب رفهجانن قازرلا دبعانت

 «ءامن:تاومحاس> تارك نكبلنافتاركىلففتايطر نكي ناقىلصينالبقتابط ,ىلع رطفي لسو

 نب دان نابا نإ ىيحم نيءايركز انث ماماالا قاحسا نب هي انث ىدح نب دم نب ميهارباقاحساوب| 4 انثدح »

 هل1 وهيلعهللا ىلص ىبنلان ا كلامن, سن! نعةداتق نع ةبورعىنان ديمس انث قاس -!نب بيم ان ىلعساولا زي زملادبع

 هءام نمي رش لعولو رطفب ىتح برغم ضي. الزاك ملنسو
 انن(الاق) جايفلان قاحساو ل اذةلانبدمصلادبع ا انيك لصا غ نمورع يف ريصلادمحج نر كيدخاوب ا اندح ف

 هل اوهيلعللا للص هللا ل وسرت ًارلاق ةرب ر هينا نع اص يبا نعيمسنعسنانب كلام انن ىدمسلا ميعن ندمت

 يدعسلا ميم: نيد ناك ناذ ّط ولايف ناضل اذه» مئاصوهو را نمءاملاه-ا ًارىلع بصنج غلاي لَ و

 «نيخيشلاط رش ىلع حييحص هناف انكم ءظفح

 ىلوم ىمس نع كلام لغ*و رتابف ىتسقلانو ..ءندس#ت ندمجا ان ىزوزملا رصن ىنانبركب وبا « انريخا دف ج

 ا هللال وسر تارلاق ملسو هل او هيلع لال ىف ثلا باصصا ضعب نع نمح رلادبعن ركبىنا نءركليىا

 لاقملسو هلآ و هيلع هللاىل-ص هللالوسر مادو ودمااووقلاقو عدلا لع رطفلاب هرقسف سانلا ريب و هلاو

 ءاملاهسريلع تدصن جرعلاب ماس وهلاو هياعدتلا ل صهنلال وسر تنا ًاردقل ىثدح ىذلالاق ونمحرلادبعز ركب وا

 « را نملاقواشطعلا نممئاص وهو

 «اثدح 9 2
 * (خ)رورطءاملا ناف ءاملا مف رملا دج نافرعلا ىلع رطفيلفاع اص دحا ناك اذا يلسو هل ١ وهيلعّتلا لص

 تابطر ىل رطغ ملسو هلآ وهيلعّشلا لص هللال وسر ناك لوةءاسا عمسع تراني ربخا ناولسز 6 رفءج )

 «ءامنم تاوسحاسل تارع نكته نافتارع ىلمفتابطر نكن ناف ىلصي,نا لبق
 انن قاحسانب بيعشانت يطساولا زبزعلادبع .زيدسمجانئنابانب ىبحن يركز انتةمزخنإ اننيكزاا م انريخا 9
 أ هءامنمةب رش ىلع ولو رطغي ىت> برغم يلص»الزاك ملسوهل اوهيلع هللا لص يبناان !سنا نع ةداتقن عبو رعىنانبا

 ملسوهل .اوهيلعهللا ىلع هللالوسرتي ارلا قرب رهينانعحلاصىلا نع يس نع كلاما ىدمسلا م يأن 6 5 د

 *(مخ) ظط د3 للك : ظفحميع لن دمح ناكنا «مئاصوهورلا ن ٠فعامتا ه سأ رطل جرعلاب

 تيأرلا# ماس و هل او هيلع هللاىلص ىبنلاب اص" ضب نع نمحرلادبعنب ركب ىفأنع يعس نع 4 أاطواايفو )

 جرتلابهتب ًاردتاف ا اصو مودملاو وت لا قو حتنلاءاعر طلابه رفس يف سائلا رما وهل اوهيلعدتلا ىلص للا ل وسر

1 
 ةرخانمالالو ١ شطعلا نم مئاص وهوملا هسأرل باهل

 «ناينس» 0 6 4

 000 17 ا ] ز] ز زذز 1 1 1 120120 0 ة121ة2ة20ةزة2زةز2ةز 0 زةز+ 7 ز ] ] ] ] >ز | |] ]| |
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 اد ة يسد حا



 « موصلا بانك اا نه أ 4 ضدها تبول و «(0)جو

 0 مط رمى 6 ث ديو اذه نإ مئاصيفا قف كيلع لج وادجا ٍك أب ناف ثفرلاووغالا نم مأد صلا

 # هاج رحب و

 'ىبا نب ورمجاتي "د رقعج نإ ليممسا 3 يخابلادمسن ةييتقانا هجوما و | انثىزورملارصنيبان ركبوا * ابريخا 2

 هنت م هظح مثاص بر ماسوول 9 هييلع هللا ىل-ص هللال وسر لاقلاق ةريرهينأنءىربقما دبم-يفانعو رم

 نإ هأح رو ىر ؛خيلا ِْط رش ىلع 0 ثيدحاده» ربيسلا همايق نم هلظح ملاق برو عوملا

 'ديلو )اول انن (الاق)نايزارلارصن ن ميهارا )و ماحوا اني نادم بالملانادج .نجج رلادبعو.ا # اعلا م

 نرباج نع يرايصنالا دبا وس نا ميمس نب كلملا بع نع ا هللادبعن ٍريكب نءدمسن بالا م !ايِطلا

 ا

 هلأ وهياعلا مهلا لوسر تاو اداباوتابةفامون ت هرم. هه لاق هباهنع هللا ىضر تاليملا نر هللادبع

 ؤ .ءامتضمضعولتأرا ملس وهلا او هيلعللا يلصشال را ريا مئاصانا و تابقفامظعا صا مويلا ٍتءزص تاقف ماسر و

 , طرش ىلع حيحص ثر دح اذبه# هق لسو» ل 1 وهل هللا لصهللاللو سر لاقفكلل د ذب سايالت امف لاق مئاصتناو

 « هأح رخو نيخيشلا

 ' ورم ندم نع هللادبعن دلاخ اننددسم اندم ن ىبيو دمت ظفاحلا بوةءين دم هللادبع وأ «4 انربخا ف

 د ويلان طفلا سائلا لجعاما رهاظ ندلالا زباللاق لس و هلو هيع هيلا لص يبنلا نءةربرهيبا نعةما-ىنا ني

 * هاجر 0 ملم طرد ىلع حيحص ثيدحاذه# ٍلورخأو ىراصنلاو

 بيصن زب زملادبع نعةيعشانب رماعن ديمسانن يف اهصلا دادسان دمشانن بوك .ندمح سابملاوا © د 2

 رطفي الر نموهيلعرطفيلفار ءدجو نم ملس وهل اوهيلع هللا لصهَتلا ل وسر لاق لاقهنعهللا ىؤر كلامز سنا نع

 * هاح رخو نيخيشلا ٍط رش ىلع حيحص ثنإ دليل ايسر اناا املا ىلع

 نبدجاولادبو ان ىرادلا صفحن سقت يرادلاديمس ن ناجع ا اني . ىراقلا ل ليعمس ان ميهارب ١ «ينربخا :

 ءاه> مءاصبر اوف رم هنعهللا يضرةربرهىبا نعىربقلا ديعس ىلا نعو رمجيفا نب ورمانت رف+ج نب « ليممسا ف

 « (خ) ريسلاهمايق نمهظح مئاقبرو عوبا همايبص 5
 مئاصانأو تاب .هفاموب ت تششهلاقهنا رم نغراج نعدي وس ني دينمو كلا دبع نع جشالان ريكب نع « ثلا +

 كلذ سابال ت تاقف مئاص ِتناو ءام تافييوعول 7-0 ,أرالاقف ةرانيزعو هلا وهيلع لا لص هللالويسرتداف ئ

 م خ)م ةلاقق ا

 رطفلا سانلا لماما رالف نإ دلا لا زبالاعون وفرم هنع هللا يض 3 ةررهىبانع ةملسينا نع د# نعم ناجطلادلاخ ١

 0 (م) ٍنورخوي ىراصتلا و دوولا نال
 رطفيلفأر دج نم ماسوهلآر اوهيلعمهْلا يلص للا وسرلاق هنعلشا يضر سن | نع بيهص ن نب ٍزِزملادبعنع# ةيعش 1

 5 مخ روهط هءافءاملا ىلع رطغيلفال نمو ص

 | تالوسرلاةر هأعن نايلسأ ون نك بأب رلأع نع ريس تلد ةصفح نءلو> الا, صاع نع دايزن © ليج اولادب ع 3

 هيلعّشلاة حري اتدسلاد راديبا نخ هه

0 

 1 مالا دل ها ا



 2 هياعءاضقالف 0-2 انمو

 «موضلا بانك » 2 مب سيشلتامم كر دتسلاو» ١ .400)ج»

 هلا ربنا تلت لور ظفلملا لما تمم -مرجملا )املا امفالوتي مسوالا ا ردطتتا لقال لودر ناعأ ظ
 ىلع تعمس لوةييربنملا سابع تمعن فم اصوهومجتحا. ماسو هل انهي هللا ىلص يب انا حصىزاوهالا

 هم وجحما 0 مجالا رطفالاق ماسوهل او اوهيلع هللا ىلص ىناانأ ىس ومىفا نع عفارفا كثردح حصدق لود. ىنيدمللا نبا

 لوطيام ةميقتسم دياسأب ةءاحصلا نم ةعاج نع بابلايف و هاج رخو نيخيشلا ط رش لع حيحص ثيدح اذه

 212 نامع تعمس لودي _-ىريندلا دمت نب دم 1 نبحلاابا تءوس مضوم ا اذهىف هحرش

 رك ذو هلو لبنحنإ دجا تممسوهيلوقاو سوا ن دادشونابوُث ثر اجلا طفا ثن اجيد

 هلرسنسان الاف هّميط ا الىناتاّقفدميص لال تفا رعوالبج, ٍةايناف يعبضب ! خخ افنالج رينان ذا مئاناناانب لوم ملسو

 « ماح رخو لم ُّط ده ب |4 ثيدحا ده * مبموص لم لبق نوراطش

 ١

 هيلع ءاضق الفايسا ناضم ريفرطفا نما ماسو هل 7 وهيلع هللا لص ىبنلا نا ةزب , ره ىنا نع ةماسى | نعو رم ا

 *» ةقايسلا هده هاجرخم وسم ِِط رش ىلع حصص ثرحادهو ةرافكالو

 / راجن دور نإ نم رلادبعانمركب نب رشد ان ىنال ومنا قب اس نب رصن نب رم انب ب نين نابت ١ » اًنادح "1 /

 از دلآو هيلعتلا لصدلال وس رت ءمسلاق هنعاللا يض ر ىلهابلاةماما وبا ىّثدح لاق يعالكلا ىيحم يبا لماع ,ميلس نع

 نرْبلا ءالؤملاقءال ؤم نمت اقلاقامد مهقادشا لين مرقادشا ةةَةشم مربرقا رمب نيقلعم موقتلا اذافيب قاطنا مترانلا

 ا ٍدمح اننى راصنالاهللاديعن دمعات سيردا ن دمع موا اني رجاتلا هللادبع نب دمحسن نجح رلادبعوا م« ىتريخا ف

 ْ ن ثراها نع ٍضايعنب سنا انميبا ان ىلظنحلا قاحسان ىمم ومأبناهيقفلا قاحسان ركب وا خيشلا « اندح» |

 وي رخآ ولد الامد ىلا الاهداف ولارق الاةجصت راش ءالانافةع: ءزخن امام الالب ادميف(455)ةجفص ةيشاحة مت

 مايصلا ى زنعلا - فاعلا سحلا» لالا ةقيتحم م !ءادّيباو لاق نم ىلا اللام لا ر اا ورخاتمإل مدقتملا كر

 1 ا ع م ينبدملا نباهجصصوم وجح ا ومجاجلا رطفال ودل اموال و

 هلا وهيلعللا [طص لال ويسر تموسةمأما وبا ىثدح ىعالكاا رماعن.ميلس نعراجز د. ن #« نمحرلادبع ف

 هل, _تساناالاقفهقيطا إلينا تلقفدمم!يلالإهفا رعوالبج يفااف ىعيضب اى خاف نالجر ينألا ذامئانإ.انيب لومي ملسو |

 ,١ لهاىوعاذهاولاف تاوصالا هدهام تاقف ةديدش تا وصاب انآ اذاف لجلاءاوسيف تنكاذا يتح تدمصؤ كل

 ”(م)موموص هنت نورطف

 سبل ماسوهل اوهيِلعسا لهنا ل وسر لالاقّةربرهى دا نع هب نع نمحرلاديعن شراجلا٠ نع ضاعن « سا 2

 / 56 :اض ينا 3 ”اصينا لف كيعلبجو ادحاكباسناف اهي يعد كحل د صلااعا برذثلاو يال ْن ممأي صلا

 13-201 ه- 4

 « لب .ساو

 انا برشلا ولك اللا نم مءاي ايصلا, سد مل-و "1 و هيلع هللا ىلص هلال ويسر لاق لاق رن رهىلأ نغم نعنم رئادبع ا

 ا 3 ذلا ءالؤملا ءال وه نم تاقامد ميتادشا لي ين مهتادشا ةن ةفدشم موبيقأ رمي نيملمم موعانااذاف ي 5 قلطنا مترانلا

ْ ٠ 

 اعءاضيتالف ا. ناضمريف رطفا نماعوف رمق رب رهين نعةما -يلأ ن عورج ند دحمح أ. , (ىراصن الا) 5

 غ0 ا



 00 وصد

 و

 2 ا | و هيلعةللأ :ونهسراذؤهر ل هسشا رإ سوان دانتت نع ىنامتصلا ويف الا ىفانع ةيالقىا ؛

 تن زب امش اوم هنلدتستل ثيدحلا اده ىلع ةفادمال ,هرصعيف ث د الها ماماءالكن ا الا عمتساف ْ

 5 هل ا 1١ رهيلعّشلاىلد ىنلانعرا حالا تتبندقلوقي عز زخن قاحد !ندمح ركباباتمعسل وة ىكزملا رفامج ن ر :ايأ

 8 ريس 0 0 « و « صخلتلا مم كردتسلا»ط 4 00ج 5

 1 وجم ا ومج اهلارطفا لاف مجتح وهو ناضمر نم ةرشعيناع ةحرص راسن لدم

 (ينربخاو)ةبعشانث ري رجنب بهوان قوزرمن ميهار ,اانء بوق ن دم ساب ءااوبا «هانندحف ةبعش ثيدحاماو»

 نع ثءشالا ىنا نع ةيالقىا نع ءمصاع نع ةبعشانت ا اًدذاعمن قاعات ١ يح ات لدعلار ف رفعج نو رونا

 مجاسحلا رطفا لاتفناطمو نس ركع عبسيف مجتح لجرب رم لسوهلآ و هيلع هللا لص ى دلا نأ نيواو دادش

 ا ىنبدملا نب ىلعاتتءاربلان ب دمحا نب دمجحانُت ي .ةارغالاقاحسا ندم نب نسحلادممو انة دحإ) موجحلاو

 ةءالقىنا نعل وحالام ماعدا ور«ناضمريف مجتحالج رىا اردنا ودل اوهيلعشا لصهللال وسر نعس وأن دادش

 نكمدتف نيدصالا نيش دلاىراالو ناوي نع*اي-اينا نءةبالق ان .رعريثك ينان .ىيحماورو# ثمشالا يبا نع

 1 0 طا يف ىراذبلا ليعما ندم“ هج رخادمف 6 مئاصال ةماوحلا ةصخراماذو 8 ميجا مهعمس ن وك. نأ

 توبا نع ثراولادبع اند رمعموباان 3 ىقربلا ىسيعن ب دم نيدمحا اننرافصلا شادن ,ءزدمحج ّادبعو ها دحام )

 ةملاص وهو مجتحا ل سوه و هلعهلنا ,لصللالو رذا (ينعدللا:ى 0 :سابع نا نع ةلهركيوغ

 يبنلا ناب جتحاو مئاصلا رطفنال ةماجملا نا ةلث لا هذه يفانف!اخ نم ض.لاقف# م وجحلاو مجام ا رطفا لاقدنا ملسو |

 ْ تاس يتانالب اصلا رطشنال ةماجحلانا لع لاد ريغزيملاا اذهو :مرحم م اميضيصالاب هلاوهيلعاتلا اخ

 ] وهوام رح ناك اماهدلبامةمامرعطق نكي هال رضح قال رغس يمر مئاصوهو مجتحا اا ماسوتل "آو هيلع

 || برعلاو لكألا ناك ناو برشلاو لكالاحابم وهورابنلا ضعب هياعىضعمدقو م وصللاب وأن ناكن او رفاسللاو رفاسما

 || لغد ىذلامويلا كلذموص متناىلارطفينا هل نكي وصلا ف لخداذارف اسملانا ءايلعلا ض.ب مون امك الهنا رطغي ظ

 | رفاسمو هو مجتحم نا هلزاج مئاصوهورابنلا ضعب ىضموهاون وموصلا ف لخددقو برشيو لكايذا هل ناك اذاف هيفا ا

 ْ ه(١)هرظفت ةماجملا تن اكن اوم وصلا رام ضف |

 رضنلان دجا البغي ىلع ( ان دوحو 2ةدابعز حوراتثيفاوءلادمسن دمع ىضاقلا لماك ن دمحأ هان 297 - أ

 اهيابلق) لع ال ظفاحا ىلع ب »ع ىنريخاوإزايقشو 'ن.سملا 3 هيففلاديلولاوت 1 »ع انأدحو 2 باهولادبعنبا أ

 نع ىزأا هللادبعزب ركب نعقوا رولا طم ٠ نع هيو رعبا ن 1 كيه ساس ع نع ةدابع نب حوراتت برجن ريهز ةيثيخوا ا

 ْ انلو-يمدقيرها نا مالا ا راهم تمحجتحاالا تاق برغل دول ١ مجت< وهوى ربس و .ىناىلعان اخدلاق مك ارب

 - مس مست

 ْ ا مأسو هيلع هللا لص هنيا:ل ود قاش):نمأا ءناةءاوريفامهدر ن الطب 1١ رهاظ لبي واتلااذهنا هةيفوؤ ملل ان ود !لوق(١ |

 1 | لوشن اخ يدصلا ناك لبملاص وهو لرترذا معك فيكف ةعزخن الو 94 اك مالا ناك نا# مر +: اص وه مدا ْ

 د 2 نا وا اذه لي ةاميكلوقالو بصءتلاك لاو سا !ورظ انلا فضخياف ل دع افاعامس ١

 0 ىكر سو «ينا ىلع انلخ دلاق مفا رىانعشادبعن ركب نع ف ارولارطم نع ةنورعيلان اان 6 حور»

 ,هيلعتلا لصةنلا لوس توودم م ةاصاناو_امذ قا ره نا ىرمانلاةف ازاهم كمت خاله ثافف كرغملادنن مجتاحي مع

 يمد

 4 تعديل رو



 « موصلا بانك » 000 « صرخلتلا عم كردتلا 9 «(0)جو

 ندعا اايريخاو) قاز رادع انندابع ن ميهاربا ن قادساانن ةكع قامنصلا ىلع ندمت للادبءوا « هانربخا » ا

 ركبوب اان ىت زا رفمجن دم ركبو.ا(ىثدحو)قاز رلادبعانتى ا اد لع ندجان هللادبعانت ىبيطقلا رعج |

 هللادبع ن ميهاربا نع ريثك نان بحي نعرمعم أبنا قازرلادبعانث ىربنملاميظملادبعنب سابملا انث قاحسا نب دمت

 لوة.م.ظءلادبعنب سابعلا تعءمس هثيدح يف قادسأ ْن د 0 ونأ لاقو «مجحتسلاو ىربدلاو اد.-اث ردح ا

 ىدح . ع مدان ةيوامم هعب أت اذه نم حصا أثادح موجحلاو مجالا يف لعاال و ىندملا َن ل سمس |

 : #23 9 ٌ ينانإ

 نم: .هأرا نع ريثك بأ نب يب 9 ن ةنوأممان مهان نب 0 كب رشن ديبعانت د داشمح ن يلع 0 0 م

 تل ط ( ما ءيلق) هو م ذو هلآ وهسياعّتلا لد هللالو -ر نعم دخن عفا نعد رار با "الا ٠ نءظراق ن هل هللا دع
ْ 

 «ةحصلاب سوا ندادش ك تا د ىلظ لا ميها ران قاحسا دقو رخ 00

 لاصنب ده (ىثدحو) بر.هو 3 ليمم-ا تى تومان ىنرادلا يعض نا 2ع ةيققلا ردن كلاوبا ع هانت دح د

 , ثمشالا با نع بوبااتت بيهو ا ىلا ا ان دجاان ميهارا ن قاهسلابل ةمل-ندجاانت ىنلهنا

 ىديذخاوهو مجت م وهو عيقبلا لجر لع ىنا ملسو ؛ هلآ هياع هللا ىلص هللا ل نأ سوان دادش نعين ينانصلا ْ

 لون ةسملسن دمحا تعمسلوت اص ند تء.ف#موجحلا ومجال رطفا لاةفناضمرنم تاخةرشعذاهلا

 هللا ىضرف لود هبودر اب حصدق ثردحلا اذ هو ةجألا هم ودي مك دانسااذهلوةيميهأ ربان قأ_حسأ تعمس

 مداعنعوهتراور ىلع ةبمشو يروثاا قفلادقو هءلاقو هتحص رهاظ ثيدحل ةحصلا دقق بوقميىا انماما نع

 ءاذكه ةءالقيلا نعلودالا

 ظ2هجآ-8 ن ةصيق انث ىرافتلا مزاح نيدمجحا انأ ةفوكلاب ىلا, كلا ىلع ن دمج (هانربخاف) يروثلا# يد اما » ظ

 نعل وحلا مصاع نع نايس انن ةفي ذحوبا ابل اغ ندم انث ىزورملا ماحنب ركب وبا (ىنربخاو) نايفس
 ات سشسسشسسللل ا

 ةيالقىا

 * هون ميهارب !نع ريثك يان ىدانت مال-ن ةواءمانت يللا( وواط

 ماسوهل آو هيلعتتلا لص ّشالوسرنا هنعدللا ىضرس وأن دا دش نعدا 2 ملا ثم شالا ىلا نع سوب!انب # تب هه 0 ش

 ههيوهار

 .(خ)ج رخادقو» ىروتلا مبا وههلثءاعوف رمدادش نع ثم ثالا ىنا نءةءالق يبا نعل وحالامصأع نع 4 ةبعش )

 نارا جالا تت ةعزخنالاقو ” مرح مأ ”اصوهو مجتح ااسوهلا و هيلع هللا لص ىننلانا سابعن 4 ثردح »

 مالسلاةيلعنالر اطذنال ةمادللا نا لعلاد ريغ» مئاص وهو مجتحا هباريتو "م وجحلاو مجالا طفا لاق مالا هيلع

 0 ا هلذ برخب هر نأ رئاسلادا اذا ل 4 اي - 47 ومو مو -ح 8

 ةدد خ10

١ 

 رخ . الل ىتيدملا 1 مكحو ةحصلاب لينحن دج امه دح الدق ريثك نأ نب ىب -لندا :سالا لأم اءااأذه 0# :

1 
 ا

 اك

 '«موجحلاو مجالا رطفالاتفناضءرنءتاخةرشعنامأ ىدي ذ د (مالملاةءلعوم ٠ مجتحم وهو عيقبلابل جر ىلع ىلا
| 
1 

 ا

1 
030 3 0111110 

 اسيسسسستسيتسسا



 «مودصلا باك ف 4« « صيخلتلا عم كر دتسلا 9 «0جو

 تتار خيرمبا يومنا صذاستتا "نيبال

 « هاج رخل و نيخيشلا

 ىنأن ىدحن ىت دح ىعا زوالاانُد ىنوريبلا ديزمنيديلولا نبسابملا ان. بوةم,ن د سابعلاونا# انأدح 9

 ينايث ماسودل 7و هيلعلا لصّنلا لور عم تعج رخلاةهنعدنلا ىضرذاب وى دح ءاهساوباىث دحةءالقو يبث دح ريثك

 هال وس رلاةف مجتحم لج رولا لسو هلا و هيلعهللا ىلص هللا لوسررظن عيب هلابزاك لفذاضمربش نمتاخ ةليل ةرثه

 ةاوارلانمدحاو لك عامسنيب وهدوفدانسالااذهىعازوالاماقادق»موجحملاو مجاملارطفا ملسو.ل آو هيلعللا لص |
 5 دحلااذافتامنمبلك وىنا وتسدلا فادبعىبان ماشه وىوحنلانمحر لاديعن نيش ْ

 * هاج رو نيخيشلاط رد ىلع حمص

 ّق احسأ ندمح انيهناتك لصانمدادنسراةصلاة و رعن هللادبعن دمج هللادبع وبا(ها ربخاف)نابيش #6 ثردحاما»

 ن لادم انن(الاق) لدملاداشمجن ىلك ( و)هيقفلا قاح-|ن ركب وا(انندح 0 تيل 0 ومن نيس ا اننى انصلا

 يف عيقبلا ف ىش.؛ملس ودل ”! وهيلع هللا لص نال وسراين لاق ماسودل 1و هيلعهللا لص هللا ل وسر ىل منإب ولاة

 «بابلا ذهيف يورامحصاوهو لبنحن دال اق»موجحملاو مجاملارعفالاقف مجتحالجر ىأر ,ذاناضمر

 ماشم ان ىضوملارمو ااننبو اندم انًديجتنب ليممساورميوب (نريخاف)ىئاوتسدلا# ماشه ثيدحاماو ف
 ءايسااب !نا ةنالقي :!نعريثكى داني ' نءماشه نع ىبح ان ددسم ا ىلا ولات هيففلا قاحسان ,ركبو !(اًةدحو)

 رطفالامذ مجتحتالج ىذا ناض ءريف عيبلب ىشعلسوما هللا لصتلا لوسر ينس لاقربخ ا لابوثن اهندح ىبحرلا

 نيب هيفن وكي فالي ' لامن ال تاب . ال!ت مئلاواهولقان مهن ذلاةاو رلا عامسأجي 3نييلادعاب الاوذهفءم ريض او مجاملا

 «نيخيشلاط رشلع حب كت رخدانسا هيفريبك ب ان يحن دنءو هريغو ١ ةالقيفا لع ,نيحدر لا

 نم راادبعب

 « نأدعم

 * (مخ)* ضقيلفءاقتسا نمو» اضق هيلع سيلف'يقلا
 تعرخ لة ناو يثدح ءاسا ول ىّثدحةءالقو | يث دج ريثك ينان يبحن قدح ىماز والالم «دياولا»

 رطفا لاّمف مجتحي لجر ىلا رظن عيقبلاب ناك اهفذ اضمر نمت اخ ليل رشم امل لس وهل او هياءهللا لص هللا لوس رعم
 لاقهاذب يح نءماشه نءناطقلا يح لاقون اريش نع بيشالا هلاق ىنا وتسدلاماشه وناييشهمبا#موجحلا و مجاملا
 نعظراقن هللادبعز ميهار ١, نءريثك ىنانب ىيح نع رمعمأنأ قازرلا ديعلاةو« بابلايف يورامحصااذهدمجا

 5 دما نالاق :موجوملا د رطفا ماس ودل 1 و هيلعّشا صلال وسر لاق لاقي دخ نبمفارنعدبزينب بئاسلا

 « (١)هنم 3 د هيفا

 يناعن"_نسملا معا هللاو كردتسبلا يفنيجاسنلاورسنم تكرت اراما ةيورلا 2200

 ١ ىبحرلا» ءامساابانأةءالق واى ريخاريث يبان ىبحن نع-مي> >رلادبع نناييش ن , نسحلا انييفا يدع لبتع ن دهجا

 : هعرذ نم ل سوهل 1 هيلعهللا يلصهّنلا ل وسر لاق لاقةربر هينا نءنب ريسن . نعمان هنعم دياز ىل وز « ىسرعإ»

 1 ءاضق هيلع د هعرذ نم #

 « مرجحلاو مب املا رطناط

 كس

 لف ها
4 

 #« ض



 0 را
 و

 2 أ

 58 ا 6

 «مملبآأك» م«. - «سشاعيكرسلا» 0« ج9__
 نعءو رن د# نع 7 رتلاداجن ل 506- .ةسن نبسحلا انب هيقفلارضتلا وبا # بان 1

 د ىلع ءانالاوءادنلا 7 نم عمساذا م اسودل ١ 1 وهرلعتتلا ىلصهّللال وسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةرب رهىبا نع ةملسىنا

 ْ هه هأج رخو لسم طرت ل دعا وهعمتم هتح اح يضةن ىت> هعضب الف

 اني يشاقرلا ةيالقو اان( الاق)و رعيف ريصلا دمت نب ركب(وزدادغب ىرقلا يد ١ الا يحب ن نامع ندما #ينريخا ل

 اننى زيعلا ىنثملا ن دمت انم داب ايزنب دم نإ نيسحلا اني هل ظفلا وداشمن ىلع «اثدحو» ثراولادبعن دمصلادبع

 ظ يد ىعازوالاو مر ناريثك 18 ىيحياشململا وهو نيسمحلا ان وقىباتعمس لاق ثرا ولادبعنز دمصلادبع ظ

 | راسا ءاو سود ةوهيلع هللا ىلص ينلانا هن هندح ءادردلا ابازأ هثدح ةحلطىا نب نادعمنا هدحديلولا نب شيما ظ

 'نيخيشلاط رد لع حرص ثريدحاذهغهّوْض وهل تيبصاناقدصلاهف هلكاذ < ترك دف قشمددجسم يفْناب و » تيقاق

 هش اقنعه وادهو نادممنع هسانع ديل ولان ش.ءي نع مبضعب لاق هيف دمصلادبع باها نيب فال: هاجرخمملو

 مادشن ب رحاتت ءاج دن هللادعاتت ى- ودسلاىلعن ماشهاثداشمحن ىلع(ماث دش )دادشن «يبرح ثيدحاما#

 هنعللا ضرع دردلا ين نع عطوان ,نادعم نعديل ولا نب شيع نعو رن نمحر لادبع نع ريثك يبان ىبحن نع
 #9 رطفاف»أق لس وهلا و ةيطاقلا لص ىبتلانا

 يئاوتسالاماشه اد ىوا ركبلا ع واانثرادناث قاحسانيدمشات داشمحن ىلع (هثدحف) «ماشه ثيدحاماو»

 ف ولان شرع نع يعازوالا هدب هرب قاحس ان دخت ركبوالاَقف انناوخانم لجرىّثدح لاق ريثك يبان ىبحن نع ظ

 « رطفافءاق لس وهلا ”1وهيلعهلا ىلص هللا] وسرزا ءاد ردلاى لا نع ةحلط ىنأ ن ْن ' نادممىثدح ماههنأ

 صفح ا ىفمجلا ناماسن ى بح ديعسو أ اث ىسلربلا دوادىنان ميهارب اذ بوعي ن دمع سايملاوا مان دحإ»
 ملسو هلآ و هيلع ىلصوفلا ل وسر لاق لاقهنع هلا ىضرةرب رهينأ نع نر يسن د نع نايت ماعم اث تايغنا ظ

 «ماشبه نعسل وب نب ىسيع هب ا رطفي ُّْ ”ىقلا هعرذاذاو رطفا م اصلا ءامتسا اذ ظ

 | نب رفمج(و) نايفسن نسملا ان هيقيلاديلولاوبا ( انثدحو )ددسمانثىشااوبا ا احسان 1ع واه اربخا

 هيض الفمدب لعءانإلا وءادنلا مدحا ميس اذااعوف رمق رب رهن نعةملس ىلا نعو 00000
 0 هنم هتج اح ىض

 نا دعمزا هبدحديل ولان شيعي ناهند>ىعازو الاو رمي ابان ريثك ينا ينأن ىبحي ان معلا نيسحانتا م« ثرا ل 3

 تركذف نشمد ا و تيقاف رطفافءاق لس ل | وهيلع هللا ىلص ىنلانا هندحءاد ردلااباناهندج ةدلط ينانا

 م (مخ)هءوبض وهل تيبصاناق دص لاف كلذ ْ

ينأنعأ نادعم نع شيءل نعور متن, ن#رلا ديع نع ريثك ىبانب ى بحي نعدادشن «برعؤلا
 ش هنءانلا ىضر ءادر دلا 

 « رطف اذءاق لسو هلآ و هياع هللا لص ينل نا

 | ه ةماقتسالا ىلع 6 ىباز ىيحن نع يف اوتسدلا ماشه ودادمش ن ن برح هاوردقف 1

 نعماشهن ديلولان شيمي نع اناوخأب نم لجريث دح ىيح نءيف ريس ثمان ىوا ركبلا رولان مرادنو ظ

 جيلا ضن مح نسا نبيا ا يحيل لنادعم

 هوي



 «مرملاباك 9 49 « صختامكردتلا» 400ج

 تا( لكفذما لاقفلكإ وهو ناضءرنمهيف كشي ىذلامويلا ىف ةمركع ىلع تاخد لاقكاس نعةبعشاث ىربنعلا يك

 ماس وهلا او هيلعتلا لص ننال وس رزا|هنء هللا ىض رسابعنا ىتدح لاي ئدعف تاقزوندتل هللا ولاقم اص يناتلق

 |ةدملا ولمكاف ()ةرتقوا ةباحسهرظنمنيب و لاح ناف«تو رلاورطفأو هت و ل رصالابتسا رذلا| وليةتسناللاق 1

 ٌْ هلقفالا اذه ءاجرذعإ ودان. الا حيحصثبإ .دحاذهءامو. نيثالث ْ

 ش | ةماسينأ نع و رم ند“ نع ةيواعمو أبنا ىبحينب يحن ةييتقن ليمسسأأبنهيقفلاقاحسان ركب و #« انثدح ج

 أ «ءأح رخع *ملو لسمظ رخو سس ال رازايمش لالهاوصحا لس وهلا وكلا ل م رلاةلاق: 3 ,رهىبأن ع ١

 نت ادن دمت ركبوا هرصعىفنيملسملا ماما انئرضنلا وبالاقاناع اشمنمنرخ ؟يفهيقفلا رضنلاوبا# انندح ه ١

 ا 0 داو اان بيرغرب ط'اطسفلاب ىدادغبلاز رعن ىلع د ا أ

 م رحال <افلوالا اماف نار رجفلا ملسوهلآو هياعهللا لص تلال وسر لاةلاق سابعن ١ نانع ءاطعنعجب رخ

 «هاحرذ 2 ودأ: ا ا ةولصلا لح ومأع ءطلا مرح هافينا 00 لحالو ١

-- 

 نعابان :ءةداوسن هللادبعنع ةيلعزا انددسم انك ىلا ولأي 1١ قدا نركب و ١. « اندحامإ ( هدهاشو )إ ْ

 . *ريطت :اسل ىبت> :.ميماادوبلا و أ لاادهالو لال 0-0 رغبال ل وهل 1 وهيلع هل ىلص ءنلا لاقل اق ة تا

 كد ةملس نع اصب ةممزانن ىدقملا رماعو ا 3 زازقلانائس ندمان ب ري يدمت ىابلاوا «دحإل

 .مايص 5 ردسلا مامطب 1و 1 موا ! وهيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق حنعهللا ىضر سابع نا نع ةمركع نع

 ,نيخبشلا ن .ركلاعت ج تحال نذذللا نيك و رتملاباسيلمارهو. نب ةملسو لان ة ةعمز# ليألامأ لعرب :لاةلواق 0

 0 دار رغ نماذه وايه ماجر

 دا ١ رس الا هل ظ ظ

 بميصسسيلل

 حن دحام ٠ ةيصأ

0 2 
 اكو تا 0 1 ا 5

 ايملا د 9 ل اف ام 4 يا
 ا ظ 2

 0 قكفندا ل رافلكإب .وهو.ناضمر نم هذ كشب ع ةمركعىلع تلخ دلاة كأس نع« ةبعش»

 | روشلا اولب يةةسنال لاقل وهلأ وهيلعشا ىلص للا لوس رزاس ابعن !ىنتدح لاق ىب دك تاق زوز دتلنلا ولاقمئاص لاا

 3, حب اموينيثالث ةدملااولكاف ةرتقواةباحسم رظنمنيب ال هديا رلاورطفا وهج ورلاوموصال ايقتسا
 / 0_0 "يد للابد سلال وسر لاقلاققري ره ىلا نع ةماسينانع ورنا دمت نع # ةيواءم ويا

 ا ١ *(م)ط رشم حبعص ناضم رذابعش ' لاله.

 منافسا ىرعزلا دعا دا ىدادنبلاد#ن ىلعن داب ةع زخ نااانبهيقفلار سالو مما

 هاو ةالزملا لمالوما ءاغلأ» مرح ال نافل والاامافنا راظر حفلا ار ال ىضرسانعن |نع ءاطعنع 2 جن؛

 « حيتصم ةالصلا لحصو مامظلام رح هنافي 3 أ

 ناذا 0 و ماوه | | وهيلعهللا لص ين 1 لاق لاق هنعهّللأ ىضرةنرم س نعه| نع ةد اوسن هققاذابعن نع(: دعزاوا ْ

 | هادها ثهانج رخا# ريطتس ىتح اا .بلااذهالو كلب ظ

 ةلولت ظ0 اهنلامايص م ىلع رحيسلا مامطبا ونيمةسااعوق رم سابع نب |نعةمركع نعمأر هون ة ةملس نع طاصن «ةسسزؤا ْ ْ

 «نيكورتلاباسيل ةملسو ةممز» ليلا مايت لعراهتلا
 ١ ا

٠ 

 017 هس سس لآ 50505

1 2 

 لل ةقمفمم سه فلاان .دعأ ولك +: لا فص »د اظح خ٠ 2٠ هعم 1< - تع مم

 1 سس

: 

| 
١ 
١ 

 مدعو حددت



 دعاوي ةدناوواما مسساء

 ا

 دتيشسسلل

 سس

 «ماسو هلأ أوهي أع 1 3 ايا يصع دفق ك

 ممنشلشسل

 1 تم يي وما

 ةم ركع نع كاس «وبع ىر 0 -و«ئ ل اضدلا نابع 1 هجولاوا ادد جا 1

 م مولا باك ) « 1: « صيخلتلا عمك ردتسلا ف «()ج»

 ص... سحنتف ىحنتف اولك لاف ةيلصم ةأشب صا هن ءهللا ىضررساينب رامعدنعانك لاق رفزن ةلص نع قاح-!ىنا نعىنالملا سرق

 ىلع حي ثيدحاذه هلسو هلآ 1 وهيلعهللا لص مساقلاابا ىصعدتف كشلام ويماص نمرايعل اف مئاصينا لاّفموَقلا

 0 هاح رخو نيخيشلا طرش

 ةدئازات ىفجلا طن نيدحلا 0 اشنبدمحن هللادبع يرتغبلا وبان ب وقم ند نمانلا 0 0 2

 | نارا نذالال.اءلاق مذ مأ لاقّشال وسو 2 رح الا م لاق 5 نادبشن الاف ناتي لالحرت

 # برعن كلاس نعهماسن دامحو ىروذلا نايس عب انه ادع

 يسيملا راكب نب دمج كي رمممل(5) بيبش نب لعن نسم ات ظفاحلا مذاق ٠ قابلادب .ء(هاث دش )# ىروت هلا عر ؛دحاما#

 0 :ةزاكمر لاله ىنارع :!ىل جره اجل مد :هللأ ا ! نع ةم ركع نع كاهسن ء نأيةس نع ءمصاعوا3

 .سانلاف داؤ لاقمن لق كال نا ادم نادهش و هلياالا هل ال لاك كا لاعذ لالخلا تم أردف للا لوسي

 نادبثشت" ىلةفلالحلا تب رد هفالودراب نا ناك هر لاله هلل ىلارعا 1 لاق اهنءّشلا يضرساب,عن نع

 ٠ اوءوصي نا ىداف لقم.ذلاق لال وسرقتاواالاهلاال

 : ىسومأ. يع رادلادم- ننام نع يزعل! ةماس ند 001 كر رتل داع « ثيدحاماو و

 اوءوتال نااودارافذاض هر لاله ىفاوكسم .م اسابعنا رع ةم ركع نع كاس نع ةمل -ن دامح 6 للا

 اومودي ناالالب لو هلا وهيلع للا ىلص ىالار هاف لالحلاىأر هنادي فة را نم ىنارعا « امفا وموصبألو

 ثردمحلا اهو ةمل-ندامحو ب ر>ن كى ثرداحأب ىل-* جنتحأ !وةمركع ث.داحابىراخلاجتحادق هاوموصيو

 هداج رخل حتي ص

 © ناسغ ما ىف ثاقرلا هلل 'ديعن دم ن كاملا دبعانت ىضاتلا فاخنب لماكن دا ركبوبا 6 انريخا»

 00 ١1١ ةحح ع نك م لدابد رفتاذاك لاهو باوصلاب ىلواهنا ىئاسنلا لاقو ال-رم يور ىذمرتلا لاق اق ()

 ريثك  نيدلا في رشد#م يض هلا ؟ملعاّللاو ظفاالاي مهما تيب نب ىلع ن نا ةيسنىرمعملا هبتشملا ف()

 لاف ةيلصم ةاشبين ةرامصدنءانكلاقرفز رب ةلص نعقاحساىنا نع ىلاللا سب ةنب و ر< نع# رجالا دلاخ و ا»

 (مخ )لو هلا و هيلع هللا لص مساقل اباىهعدنف كشاام ونماص نءراملانف مث اصىلالمقم وهلا ضب ينو اواك

 لالحلا تيارينالاقف لس وهلاوهيلعّسنا ىل ص ىردلا ىلا يبا رع'ءاج لاق سابع ن. ١ نعة ركع نعكامس نع« ةدئاز»

 | سانلا يفز ذا لال: ايلاقم.:لاق هلال وس راد نا ده ::1لاقمعن ل هللاالا هلثالزا دهشنا لاَمف ناضمر لاله ىن.ي

 اوداراف ناضمرلال-هيف اوكش مهنا لاق داحظلو كامس نع ةمل-ندامحو ىروثلا همباتو ها دغ اوموصي نا

 ىداتنالالب لس وهلاوهياع هللا لص رمافلالحلا ىار هنادبشفةرملا نمينارماءاجف اوموصبالو اوموقي الزا

 ١ هدامحو كايسب ىلمو ةمركس ىراخبلا جتحاهاوموةبناو اوصينا سانلاو

 «ةبثو 0



 01 موصلاباتك 9 « ع 4 7-05 هتعنل م كردتسلا تا

 ٠ ا رذمل و نيخيشلا اطرش ىلع عنصم ثيل

 ثراحلا نو رمكربخاب هون هللادبعىلع“ئىرقلاقينالوأنارصن نب رحنا بوةءي نيد سايملاو با هانت دحإ»

 هللالوسردبع يف ناضمر فانك لاق هنع هللا ىضر عوك الا نبةماس نعديبع ان دز نعجيشالا ن نر هللاديعن . ريكل نع

 همصيلف ربشلا منمدهش نوب الاثاز يكس ماعطب يدتفاو رطفاءاش نمو ماصءاش نم لس د اوهيلعهللا لص

 هنيخيشلا طرش ىلع حيعص ثردح | ذه 43 41

 رمصن ا نع مفاناننداورييف ان زيزملادبعانن م صاموب ان بعالم ن ناين دمج: ىضاقلا دا نب مركم 4 انربخا ف

 «رتيأراةراوسرستيوس تفاعلا 0 ارق كارا يمنا ضر

 5 ١» رشدبت# :عدب اعةقدا و نا زيزعلادبعو

 طاصنإة نو اهيل ريخالاصن هللا دبع انت ليعمسأ ندمت 0 وبان رافصلا هللادبعن. دمج هللادبع واهانريخاو

 نم ظفحت ملس ولاا وةهلع هللا ىلص هلال وع رزك لو اهنعهللا ىضرةشيأعت ءءء لاق سيقيبانب هللادبع نع

 ىلع ميعص ثدحاذه# ماصمتام وا نيثالث دعهيلعمغ نافز اض مرد رق ورل م وصب ريغنم ظفحت هلام نايعش لاله ظ

 هاج رخو اصن د ا نعهريغو به وناث نع يتق نشره ف 3 ْ'

 ىربخاس هو نلادبع اننىلب :. الآ بسنم نينوراهانثناربمن ليعمسا ن دمج ان : ءذاجن اص ن بدت م انثدح»

 هيلعةللا لص سال قمر تمريخاف لالبلا: ىياتلاى أذ لاق رينا نءهيب | نع فان ركب ينأ نع ءماسن هللادبعز ىبحي

 *« هاج رخل وسم ط رش ىلع مح. «مايصلاب سانلا صاو سو هل وهيلعللا لص لا لوسر ماصق هر ملسوهلآ او

 ن ورم نعرمج الادلاوبأ انث ةبيشىبا نب ركب وبأ 3 لبت> ن دمج ن هللادبع انثهبولاب ندجان دمج ركبوبا ةرعلا

 هللال و_سرد,غيف ناضمرفف انك لاق ةماسن *,عديبع يباني ديرزب نع شالا ن 8 لب 0 نع 3 ثراد ان ورم 2

 روشلا» 5 مدهش نذ تاز ر " يتح نيكسسم م اءطب ىدتفاو رانا ءاش نمو ماص هاش نم 0 ا بل ا ايش

 ةلهالا لعج د 0 للان لاقملسو هلآ اون راع هللأ ىإ_ص كالوسرافا نا نع مفانانن «داوريبان ريزعلادب 3

 ىبعديزال ريشلا نأ اوملعاوهلاوردقا_ذ م لع م 3 نأف اورطفأذ هوك اراواواوق وصفو وع ًاراذاف تيقاوم

 * سيك «نيثالل

 هيلع هللا نم تاالوِسرناك لفرق ةدئاع عدس ةن هللا دبع نع اص ةيواعم وول م« اص ن ن هللادبع »

 «ماصمامو نيثالث دعهيلع لاف ناضمرةبوراموصي 6 ةريغ نم ء ظفشالا .نايمشلاله نم ظفحع ماسودلار و

 * اهط رش * ىلع

 تربخافلالهلا نانا ر4نإ نك هيأ نع مفاننب ركب فأن نعاس هللادبعن ىبحم ينريخا « تهون ا

 «مايصلاب ساثلا رماو ماصف ْ وهل وهيلعهللا ىل مال وُضَو

 يكمن هلاك 0

 ويب



 1 حبر 2 حب رزا 1

 ْإ ا سَ ٍِه 0 دنع ةوعدلا 9
 ١يإ همي

 و |

 4 ميملوباك 9|( 14 2 _ + عيجبلاهم كردتسلا و + ((ل خرط
3 

 :  ناوامردسجنا ب : مك كاد ةهرص ”ةامعف لحر لثك كلذ لثمو ءابملا 1 ماو تفنن لام

 لحجر لك كلذ لثمو ةقد_صلاب# 9 ماوع كسأأ جر :مايصلا جسر
 : لوو جاع ىلإ هديا وش : زافودملا هرسأ

 .ةاركذن مكرماو «هسفنى دف تح ريثكلاو لبا املا ىلع لءجو كتم ىسف. يدفا نا! له لوةلش 5 همزع اورضيل ْ

 ا ديعلا هل لباب رطة ا مءانسببا قحورا ىاعارسو مايبإو درك ةاركذ سو اريثك

 ْ 0 مال الا ةقتر ملخ دققربشديف ةءاملا قراذن *رمق# هللا لي ا طلاو

 «هاجرذملو نيخيشلاط رش لم حيحص ثردح اذه» هللدابع نيالا نينم واسم مك اسيتلا هللا ىوعدب ١

 "ىش لك تءسو يتلا كنمحر كل - .-اىامبالا ةوعد» رطفدنعمأصالن الو لس ودل اوهبلع هللا لصهللال و درت ءمسم ا

 |' يعديو يلصوماصناو لاقىلصو ماصناو هللالو_سراب ليقمنوج ءاثج نموهف ةيلهاج ىوعد ىعدا نمو مجارب

 َ ان لمنبديلولااى سوم نبمكحلا انيديز نب لعن دمج ةكع < سايدلا نم رلادبع نززملادبعد# وامان ربخا»

 : وتاهبنعةللاى صر ص املا نورحمن هللادبع ت ابرعويمس لوق ةكلمز ينانب هن هللإ درع كعءمس لاقّتادع نقاحسا

 «*هاح رخضملاهمافق ورفغان ,اذاك نأو ول -ههنع 7 رخدقفةدبا زىلوم هللادبعز !ناكنا اه قاحسا يف وذىلر فغتنا

 انثدقا ءن نيلي قيتشن « نسملا ن .لعانت ,لالهن ميهارب اان ورع بيطحلا دم ن دجادماحوبا 4 انريخا »

 هللا لصةمال وسرناك لاقو فكلا ىلعدا زام اقف هتيم ىلع ضيق |ممنعللا ىن ررمن !تيأرلاق عنذلاملاسن نا ورم

 ِِط رشىلع حمص ثيدحاذ_ههشاءاسش نا 0 قورعلاتاّتاو ايظلاسهذ لاق رطفا اذا لس وهلآ وهيلع

 « منقلانبناو صودقاون نيسحلابادتحا دّمف نيخيشلا

 ظ

 . || روصنمبر شن نبل يعمساانئ لف اا رصن ن دما نب رفعج اننى مالا فسؤين دمج نب ديجي ن ليعمسا# انربخا
 ةريرهابا تممسل وة, ىسودسلا ىلع ن ةاظن- تعمسلاق ىرافنلاد_ت ن. نعمان يمدقملا ىلع نب رمعانتىملسلا

 اذهءرب اصل اصلا مئاصلا لثمرك اشلامعاطلا لو ملسوهل ١ اوهياعدللا يلسهّللالوسر تعمس عيب "لزق هءاقأو صر

 كثردو ىراخب لا ب

 هللا للصهتلال وسر تءيسور# ن هيلادبع كعءمس ةكيلم ىناز ات كدومس هللادبعن قاحسا 1 3 6 لسمنإ ديل ولاو»

 كلعساىا ممللا ِه رطفدن ءلوةور<ين هللاديع سد ها هوعد هرطف دنع م ؛اصالذ الو لسولا ا وهيل

 ماوفةو رفينأن .اذاكناو لسمهلىو ردففةدث از ىل ومقاحسا ناك نأ#ى وذىل رفغن نا" يرش لك تس و ىلاكتجر ر

 هلئا 1 يملا ايتضرل ص: 0 كا رقاب ناو رمان دا نيمو

 0 نب اوهو متتلاباو ايا را ا

 ١ كعمس عيقبلا اذه لوي ةربرهأبا تعمس ىلعن ةلظند كيءويس يرافقلادبمن ني 3 يدها ىلع ْن (# م و ظ

 هج والف نيجيحصلا اذه (تاق)(خ)«رباصلاوئاصلا لثم ركاشلامعاطلال وق سول ١ و هيلع هلل | بص هلل الوم را ظ

 آن كي

 1 هم سس سم

 ل ظا ين ”فاردتملا قس ()



 م موصلا باتك 9و «41 « صيخطلا م9 «0)ج»

 م موصلا با: ؟ روس
 دمجشوبا# اًندحو 9 شايعز رك وا اننراجلادبعنيدمجا انندادنس كا,لانبدجانبنامعو موا انريخا»

 ا ' نع شمالا نع سا :”.ايعزب ركب وا انن(ال 2( بيرك و ا(و)روصتمو ديعسسات: ةدجم نإ ادجا اننيفزااّسادبعن.دحا

 'نيظايشلا تدقم تراس رب الدال ذا ملسوول | ويطل [ستالوسرلاولا ةربرهينأنع حلاصينا

لا با 9 تدتقو بايابنم متل رانلا باوا تملغو نا ة ةدرموا
 ا ' ريما يغابايدأن اذم ىداو بابابن«قاغ لف ة نازم

 هةقايسلا 00 هاج 2 نييك د 1 0 دقو رانلانإ :«مءامتعللو 8 رشلاى 4 ابو لبق ا

 أ لاو ةساما : نع ةوبخ ا ثدحم الما رونا أنا تدوس لاق برتفا ع 0 ثراو 5 1

 ٠ ند سو «هأج رخل ,دانسالاحيحص ثيدحاذ- 0-1 هلل دعالهءافعوصلاب كي ءاعلاق لمت ىلع ىنلد هلال وسراب تاق

 «نومامةة وهو , دم علادبعرغ 4 4 هش نعأيو ١ ر هلزعاالو

ديزن نبني ان يناضل هيا 52 رك ال, 2 000 ٍ
 6 ىم ىب+ نءرأط لا

: 
 هانافنومأطب ١ هناك و٠ نا ارسأي م + سمأب و :.م لمعلا تاك 0 ايراعوأت هأب 0-5 2

 ا
 | نااماو ممربخم ”نااماغ نهناولس نال ئارساىن رمانو نه لمتنا تاي 1س ما هللانا اقفال داهيلع ىسيع ٍ

 قىتح سدقلا تيب لارا ين ممجفلا ةبدعاوي فخم نا نوم ىتتقبس نا فاخا ىن اف لم غالي خ ايلا ريخألا ْ

 ١ ناليئارساى رم نوم لانا تايلك سخن يلا ىجوا هفانأ لاف مب طخ مثتافرشلا ىلع اودم#و دجسملا 3 ا

 / هلام صااخن ايف ىرتشال ار نك للاب كرشا نسلط ن اهاغش هللا اوك رشنال ناه ع نهالواهنجاولم»أ|

 كلذ هدبعز وكر زا ىكر ! ةهدي_سريغىلامفرب و لعمل لهدف ىإ مفرأو لا لاقف: راد ثكسا قرووابهذد ا

 || هدبع هجوىلا هبجوب لبن هللازاف اوتفتاتاله ةولصا'ىلا «م تا ث هءاوكردشنال:؟ةزرو جاخ هللازاذ ْ

 ناعالا_

 - موصلاباتن زو

 | نيطايشلاتدقصناض هر. نمةليل لوان اك انت رم رب رهيبأ عسا صىنأ نع شمالا نع شايع نب مركب وبا ْ

 لبقار يملا ىغاباي دانمىدانو باباهنم قلي 0 نانا باوباتحتف و باناهنم حت لف رانلاب اوياتقلذو نحل اةدرسعو»

 « ةقايسلا»خرسماج رخيم ملرانلا نم ءاقتع ور صقا رشلا ىغايايو| |

 ١ لمح ىلع ىناد هللالو سراي تاق ةماماينا نع ةويحن ءاجر نع ىلالهللا رصنابا تممس بوس ندم نع # ةبمش»)
 | ةيمشنع ثراولادبعزدمصلا دبع هند رذىودم'لالعت ندع رص وأو مص هلل دعال هنافع وصلاب كيلعلاق

 لانا لاق ماسوهلا وهياع هللا لص هللا وسرنا ىرعشالا ثراملا نع مالس نب دمز نع ريثك ىبانب ىبحن نع 6 ناباط |

 ءايعط رش ىلع ههلوطب ثردمحلا تارك سمخم اير ؟ نب ىيحيىلاو < وأ |

 1 ءلالالهن ديجوه ىلاللا رصن :وباوه ميك ىل يذل يس >١ ١ لوغي هنعثدحاذا ةيمشزاك يذلا اذه بوس ىنأ

 31م «دزادا تتلاعب نمل لو نك 0 باكو

0 

 «موصلا باتك9



 0 تكاويش لا 7

 «ةركزلاباك 9 22«: ١ مسصختامكرسلا9» 0(« )ج»
 ليبسلان اوريقفلاو ينذلل !رتامؤ ىلام نما ,تعتاف نمشب الادحا!ممبرشر نكي ةمورنا نوماعت ل ههلل ا؟ ركذا ل اقم

 ٠ «هاجرخملو نيخيشلا طرش ىلع ص ثيدحاذه :معناولاق

 (ىنربخا و)كلام نعداخ نب فاخن , ةدابعن ح و زان از هن دج :نراقصلا هتلاديع ندم هللادبع وا انريخا»

 ن (١)ورمع نديعس نعكلام ىلعأ رقاهف ىب :هقلا اننا ىضاقلا ىسيعن دمح ندم انذ ىزوراارصن 0ك !نركب وا

 ضم يف ماسوهل .اوهيطهّللا ىلص ىبنلا عمةداب .عن .دمسجرخ لاقهنأهدج نعهينا نع ةدابع نب دعس نب ديعسن ليبحث

 دعس مدقأ لف مس مدقي نأ ىلوق تيفوتفد عد لاملاملااكاى صوأامف ت تلاق يصوأ اهل لل هفةافولا دعسمأ ترض هنزام

 *هأايسدق طئاملاامع ةقدصادكو اذك لك ان لاقم 7 لاقاهع قدصت ا ناابس مت: لههللالوسرابل اف كاذهل ركذ

 «هاح رخو دانسالامسب يا دحام ْ

 ينانصلا قاحسا ن دمصانن ب وعي نب دنس ع سايملاوبا# ه ا د ىراخلاطرش ىلع حصص > د_هاشدلو ١١

 لاقالجرزا اهمنءهللا ىضرسابع نان ءةمركءنع راند نبورمع 0 ا قاحسائ ءاب 5 زانب ةدابعن حوران"

 كدبشاوافرخ ىلناف لاق من لاق 3 تق دصن نا امفنيفا تيفون' ةما نا ملسو هلا او هيلع هللا ىلص هنآ لويس |

 3 امع تف ادصل دق ىنا

 «يندملا ىجرزملا هنع هللاىضر ةدابع نب دعس ن ديعس نإ لع .حرش نور ن ديه برد لاسم يف (1 ١(

 باطملا ئزب زءلادبعو ىدرواردلا وسنأ نب , كلامو سرواوباهنعو ةداجو هدج نعو هدج نع هم 5 نع ىور

 ةمدارلا ةقيطلا يف * تلق * تاقثلا ف ناب 505 هركذو ةذ ىاسنتلا لق هج ن ديلا دبعو ةزغ ن ةرا<و

 «ةعاملا نسمح هيلع هللا ممن يناهنلا نسما ١ تاداجولا يور لاقو

 باتك ]جس

 ةايهط رش لع« معنا ولاقليبسلا |

 هللا ىلص ىبنلا عمد جرخ لاق هدح نعهسأ ع نءةدابعن دعس ديعس ْن لي حر شن و رم ن ديعس نع « كلام

 نال بقتيف وتفدمسلاملالااعاى وا امف تلامف يصوا اهلل رفةافولاهماترضفنهنؤا :«ضدب يف سودلآ رابع

 ٠ ع ءاهنعةقدصاذدك واذك طئاخلا, معن لاقأوت ءقدصت انا امه ,لد للالوسرابلاةف كلاذهلر كد دفمدقفمدقت

 ماسو هل اوهيلع هللا يش الوسرل لقال ناسابءناا نع ةمركم نصرانيد نإ ورم ىنربخا قاحس أن نوايركزو ظ

 «(خ)«نءهب تقدصتدقيناكدهشاواف رخم ىل ذاف لاق م. لاقاهنءقدضتاناا,مفنيفاتيفوتهمانا |

 باتك جس ظ 0(



 « ةوكزلاب اك «ءادطش « سيتطلب ١ دنلاوا 4«()ج»

 | لجرو هلال بسيف لتقت لجرو ن ارقلا مجس لجو هنوع دب الرا ةما لكو مهني ىضقيل دارملا ىلا 1
 ءأن اهبموقات «ررك لاقك "داو نم الع برأي لي لاق ىلوسر ىلع تازاام كملعا ملاىراقال هللالوَةيف لالا ريثك

 ليقدمفراق نالفلاّ نا تدرا لجوزع هللالوةيؤتبذك ه)ةكثالملا لوقو تبذكهلهللالوقيف راملا ءان اوليالا

 لصا تنك لاق كاتي. مف تامعاذ اف ل اق ىلب اقدح ىلا جاتمت كاءدا لى تح كلبلع مسوا الو ةيف لاما بحاصب ىف وبو
 كلذ ليقدتفداوج نالفلاق نا تدرالب هللا لوو تب ذك ةكئاللالوهنو تب ذك هللالوّةيف قدصناو م>رلا

 هللا لوةيف تلتقىتح تلتاقف كايبس يفداهجلاب ترمالو هيف تاتقميفءل لايف هللا ليبسيف لتقيذلا ل+ِرل انناو

 هللالوسر بر ضم كلذ ليقدمف ىرج نالفلاقي ترا تدرالب هللا لوقو تب ذك هل ةكلالملال وتو ترد

 ثيدحاده# ةمايقلاووي رانلا مهم رمدسل هللا قل لواةنالثلا كثالواة ري. سهاباي لاف ىتبك رىلع لسو هلآ وهيلع هللا لصأأ

 ةةناسلاءذه ري: ثدملاانظدهار
 ثرالانورمءنءقاحساوبا انريهزاث رضنلاو اا دمنا ثراطااننورع : مالا نيسان هللادبءىنربخا ١

 اهردالو راند هيومدن ٍءماسوهلا 1 وهيلعهللا ىلصةللال وسر كرامةللاو تل اقارنعهّتلا ىضر ثراحلا تنهمر وج نم 1

 * يراخبلاهج رخ خادقو مير ثي دح اذه« ةقدصايكرب اضراوهحالسوهتلغب الاةماالو اديعالو

 ند.زنءورمع ن تلاديبع ال يق رلارفمج ن هللادب ءانن ىذا رلاماحو اا بورإ !نبنسملا ن 000 «اربخا

 هراد وف نءم,ءلع يفرش ماه :ءّتلا يضرنافعنب نامعرصح ال لاق يماسلا نجح مج رلادب ٍءىنأ نع قاحساينان هع ةسس .اينا

 هللا 0 هلآ ًاوهيلع هللا لص هللا ل وسر بأ دح لاقف قافا مالبو طهتدتساو ههجو لعاراج لامو وغشن 9 2 تلا

 هللا ل يبس ىف لتق لجرو ن آرّقلا عج لجرهب وءدب نملوافةيناجةما لكو مهنبب ىضَعيِل دابعلا ىلا ل ةمايقلا مويناكاذإ
 هم ةنموقأ كنك لاقت هلعامف تلمعاذايف لاق برايل !ب لاق لو سر لع تازءاامكماعا ملا يرامال]وديف لاملا ريثك ل جرو

 ليقدمف راقز الفلا ناتجراىلب هللال ويف تيذك هلة كأ اللا لوقو تبذك هل هللال وةيف ر اه ااءاب او ليإلا» انآ

 تنك لاق كنتيت] ايف تام اذايفلاق ىلب لاق دحا ىلا جات كءءدال ىتح كيلع عسوالا لوف لاما ب اصب ىؤيو ظ

 كاذليقدمفداوج نالف لا ناتدرالبهللالوقنو تبذك ةكلالملال وو تبدكهلهللالوميف قدصت او محرلا لصأ

 'ةكئ الملا لوقتو تيذك هللا ل ويف تاتق يت> تانامف كلب رس يفد اهلا, ت مال وةيف تاتقميف هللاةيف لتقىذلاب ىف وو

 قبك دلع ملسودل ! وهيلع هللا ىلصهّللالوسربرضمكلاذ ليقف ىرج نالف لاتينا تدرالب هللا لوقو تل

 # حي هةمأ, يهلاموب رانلاممم رعسلا هللاقلخ لوا ةيالثلا كزالوا ةررهأب اا لاقف

 هيلعشا ىلسهّنلا أ وسر رام هللاو ِتلاق امنع يضرةبرب وج نع ث راجلان ورمي نع قاحسا وا ا «بيمز) ز» |

 «ىراخبلا هج رجا« ثيردجلا اديءالواهردالوارانب 00 عملو هلآ | 32

 ٠ اميجافشادق و ناخيشلا هجتحمل ماشلا لها نم خيش ى ردملاديل ولاى ان ديلولاو#ا دكه هاج رخا ودانسالا ميك

 1 قوفنم مهيلعف رشا نامْعرصحاملاق يملسلا ن ؟رلادبعيلا ن :ءقاجسانا نع ديزنع ورم ن. #2 هللا دييع ع

 دل 3 9 6

 ص

 سس جلا د 6-0 يل

 نإ و ريقفلا و ىنغال اهتليل ىلامنما تقف نيشالادحااهنمجر كي نكيملام درزن ان وما 3 ص ذا لاق راد
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 « ةوكزلا بانك 9 « 09 « صيخلتلاعم كر دتسلا طا 04 00جو

 نبديزنع ريثك ىا نبى نع دفعنا قازرلادب ( 5 (الا) مفار نإ 0 6 مهارات احس اد ىلاييشلا

 مايسودل أ 71و هيلعللا لص هللا لوسر لاق لاق هنءللا ىضر ئبلا رماعن ةبقع نع ىدزالادبز ن هللادبعنءمالس

 هبب رلا يف ةريغلاف هللا ابضصغل قرخ الاو هللا محم اهاددنا ناتاكو د هللا ارضغس رشا لاو هللا اهيح امهادحانا ريغ

 ثردح اده هههساارضس ربكلانمةليخلاو هلللاهبلجرلاقدصتاذا ةليلاو ّتاابضغبب ةب ءرريغىفةريغلاو هللا | مح

 «هاج رم *ئلودانسالا 00 9

ْ 
 ا ثيدحادم «رهدلااباو ِه ارهداو هارهداو لو ىرد الوهو ئدبع ىنمتشو ىنضر هن ملف يديعدش رانا ظ

 *هأح رخو 8 اسمطر ىلع حيحص

 ظ
 لاف هتملعو ماسودل "اوهيلعّللاىلء هللا ل وسر نمهتممساخ 3- ينل دح ا]ق-وقعهللاكدشنات اقالخو تكسارف

 مريغو ي ريغدح|انممأم ت تب لأ اذهيفوهواناو هل ”اوهيلعملا ىلصةهللال وسر هنادح اع 335 كتر ل لالا 6

 هالو سرعت دح ثرد#ت كت دال لع وأ 04 حو حسمو قافا مكلذب ثكف ىرخا هوا رهو 0

 00 عين م هريغو 000 د يلا ماسو . | وهياع تايلم

3 

 * حيحص «هللا ا هيضخ ريكلا ن نمةليزملاو هللا ابحت لجر )!قدصتاذا ةايخلاو هللا اهطغبسةب 1

 وهو يدع ىنمتشو يرق لف يدع تضر فّتسا هلال وةياءوذرمةرب رهىنا نعهسأ نع ءالءلا نع قاجسا « نا 2

 *(م)ط رش ىلع حي ه«رهدلااناوهارهداوهارهداو لوة.ىردبال

 لجرب وها ذافةنسدملا لخدهناهث دح ناي فس نا هندح مسمن ةيعناديلو لاى بان ديل اولا رهط اًكراباا«ناه

 ا نعقادسا ندا ما نوراهن رد زان مركم ن نسما ا دادغهالماهيقفلا نالسنيدمحار 5 وأ اني دح ه

 ] الود لاق لو هلو هيلع هلا ىلص ىبنلا نع هنع للاى ةربربس |نعهيبانع نجر لادبع ن ءالعلا > ورع هللال وعي هو هلا و هيلع هلل 1 هنع هلل رز ةر ريس ع4 #ج رادع نع

 ا نب هللادبعال قيّمش نب نس نب يل اع ان لازما ىلع نب هللا دبعأب . ىرايسلا مساملان مساقلا سايعملاوبا 4 اربخا 71

 ْ اذافهنيدملا لخدهاهثدح ايفش نا م ,ةعذانامعو اديل ولاينانب ديلولا اذ حيرش 59000 كراي 1

 ٠ْ سانلا بدم وهو هدب نيل تدعق ى 3ءهنمتودذ لاقةررهوب ااولاق اذ نم لاف هيلع نس انلاعمتجادق ل جرب و ها

 ْ اليلق ثكفةنشن ةررهوا '!خشأمتتماو هنا ماسوهل 7 اءدح كثدحالليفاةريرهوبا

 ْ ريغيفةريغلاو هللا اهبحقي  رلا ىف ةريغلاذهللا اهب ىرخالاو هلا هم .كايهادحان اتا. وهلا اهضغبب ىرخاإلاو هللااهبح

 ١ تاقالخو تكسايلف ثدح وهو ايلي نان نبال يق اةلمإتل ودؤلاقةربر هوبا اول اق اذه ع نمل اف هيلع سانلا ممتجادق

 كتثدحال لمفا لاق هتملع ومس و هل أو هيلع هللا !!لصةا لوس دونم تيس لح ىشدجال قسو قفا كدشنا

 .( لاعف ق افامن اليلف ثكفف ةنشن ةرره ول مشن مهتملع و4 1ع لو هلا و هيلع هللا ىلص هللا ل وسردهيذ دحاشدح

 رج اةيشن عمن مدحاانساعت لا اذهيف وهواناو ملسودهلاو اوهيلع هيلا لص هللا لوسر هيدح اندح كل د>ال

 وهراناو ماسودل 1 و ار دع ثيدحم كّثدجإل لجفالاةفههجو حمو قانا ال الي اق ان ثكذف

 ف

 هدم



 ث هلدجتا اذ ىلا. ىلعم وت, اكلنا هادو ل ورايت ةاماماسو هلا ا وهن اء هللا ىلص هلال لوسر تعبان نمتأهم 1| ٠

 بسسس جا

 ههاج رو نيخيشلا طرش لع حيحص ثدح اذه هاناطيش نيعس ل 0

 انمرميان ديعسات (الاو ة) بيسلان دمت ن لضفلا (و)زازعلا كبر شن ديب ءاث لدعلا داش يلع( اثدحل ||

 طئاح لك نمر ماا -وهل اودي اع للا ىلص يب هلالا امهنعللا ىضررم نا ن ءمفانن 5 رم ن هللا دبع ن نع دمحن زيزءلادبع ْ

 ههاج رخضملماسم ط رش ىلع حيحص ثيدس >1 ذه هدجءالونش !

 بو !ىدمس(و)لضفلان سايعلا اذ لدعلادا مح نب ٍط « هاندح 8 هاج رخل *!وماسعطر ثىلع حيحص/(هدهاشو)لا |

 لل هي الثلاو نيدسولاو قسولااب ابار هلا صر ماسودل 1و هياعّلا لسنا لوسرنا هن "2 هللا ىضرهللا ديعا|

 0 م و هتدحادح نا ةبراح ىل 1 0 ع٠ فاضت مه نعد تنل ٍْز

 * هاج رخب موخاتسنالا

 بوق دم (ًابناو) قاز ر رلاد عانت ةدابعنب مب هاران قاحش 5 ةكك ىف اصلا ل ع ندم تلاديعونأ 4 71 ريخا 9 ا

 « ةركزلا باك ١ ض4 , « صيخلتلا مم كردتسلاا9 4 ا ا

 »* هأحر 2 و 0

 : نا نع شالا نع ةءوامموباانب ىلا, مالا نباديمسن. دما ةعزخ نب ىرسلاا::يباه نا اص ندمت عانربخا»

ال وسر لاق لاقهنعهلاىضرهببا نع ة هدنر
د لحجر جرام مودل اوي هللا لص نن

 ا أدت ب كف يتح ةقدصلانم'ىث

 | نب رباج ن رخل تاردو ءزابحن ىبحن.دمح ن ءقادسا ن دم نع .ةملسن دامج اراك ن لبس (الاق)

 د دحسما قف نيك ات م قسوا 5 هرشع لك ذاجيفلاقو 1

 ان ىلعسا ولان اجا سن ديم أ ظفاحلا ب يب .ةبلا دم نب حلاص اد ىراذ هيعفلاهن ودم لبشن دعا «يريخا»

 1 هيمق دافاق رعافاظالا هأنأ هيطتأع 3 0 هلو هيلع هللا لص هللا لور الاف هانا هيطعا

 هنأ نط رش ىلع م «مولظلا ىنخااو لانا

 (ىجل أ-هنع كفن ىتح ةقدصلانميشبلجر 3 رض الاءوقر مهب | نعت ديرب !نع شهلا نع © ةيواعموأ ٍِد

 4 اهطرش ىلع حب «اناطيش نيس

 | هدح مالو ةناطئ اح لك نم هر ماملنسو هل اوهيلعشا يلح ءنلانا رنا نع 3 نع هللا ديبع غ نع 3 ىدروار دلا د

 ْ 4 ءهللأىضر راج نع 2 سأو هه ن علام 6 ىبحن د# ن 3 قاحسأ َن |نعةءلسن دامجانس دحراكب ن 01 لهس د

 | | ةرشع لك ذاجيفلاقو ة ةعيرالاو ةيالثلاو نيقسولاو قسولا انارعلاف صخر ماسو هلاودي راع هللا لص. هلل! وَس رذا

 ظ 0 د لا يف نيك اسملل عضو و نق قدسوأ

 ,هللاكوسرايت اانا آت سيان نم انآ ت بعز :تناكو هتندح ديجتماهيدج ناديممن نمر لادبع نع ىربهملا نع «(ثللازت

 ؟ يعم هلو و هرلاه.مفدافاقر حافظا ثىدجنت لنا لاةفدايأهي طعااثيش هلبجا اذ ىلاب ىلع موي نيكسملا ناهللاو ٠

 ا امهأأدح انا ريغاع وف رم رماع نب ةيفع نع فرز اللا ديزت نب هلل اديع نع مالس نبديز نع ىبح نع # رمعملا

 هللأ 7 - ةذالثلا »
3 1 

 : الثلاو يلاع
 3 م

 موطغيب نيذلا ة

 م لئاسإل ءاطمالا ديكات 9 ٠



 زا“ سس خو بسس

 عل ل وح

 اي

 هلع

 و

 سانلانيب لصف ىتخ هتقدنصب لظ 0 د

 001 - كم املا ظ دضلم #4 خللا مه كر ردتلا «(0)عو)

 ١ كاندي زر / عمها بتنا رمعن هل رحال ادبعأم ان اذبعأس هج ولاوبا اناىكزو ورمل بجيكتخ ن نسأل 4 أبنا ١

 م وبا لكل وقت ملسودل 1و هيلغهلا للص شال ور ثءمس كوةيرماعز .ةبقع عمسفنأ هثدحويلتاابا نا ثدحم بينبح

 هيفقدصت العو و هئطعال ريما وا قاكوديز 9 لاق سانلا ني جمب ىت>لاق وا سانا نيب لصف ىت 2 هقدض ل ل

 هداج رخل وماسمطرش ىلع حيحص ثءدخاذه هةلضب واو ةكمك ولو ىشب

 ندينس تنسسلاةةرف نعيم ن زضنلاا رايلبادبع نبل ضنا ىو مىلاد ند ىابلاوبام انربخا ف
 ثردحاذه « ؟اضفاانا ةقدصلالوةنف ىهابنلاعالا ىناىلرك ذلاقهنع هللا يضر باطلا نب رمعزعثدحم سيدا

 «هاجرخملو نيخيشلا ط رش ىلع حيحص

 اعيفقسرسم 7 ا والو لل دفق خر ةرر يا نضر اه نيران طزنع

 ريثك لام هلرخ وهب قدصتفامهدخا ,خخافنامهرددل لجو لاق فلا هثام مرد قبس فيك هللالوسرإيا ولاة فااةثام

 «هاجر خلو لسم ُّط ردش لع عا صخب اديس كانط رع نمد

 ربرجن بهد(و) نوران د.ز نت ىلع اولاميهاربان ءاّددادغب كلان دمجا ن نامءورموبا «اربخا»

 | ةبمشانن رفمج ن دمع انيدفا ىثدح لبنح ندمان هللادبعانب لاق طنا تيب ن دمحا (ايربيخاو) ةيعشات (الق)

 ,ةثالكلاق لسوهلآو هيلع ت1 بص ييلا نع بع هللاى ضر رفا نعنايظن ديزنع شارح نب ىغإ رنعروصنم نع

 فلختف هنيبو مهني ةبا رش مل أسم وهتلابمحلأفاموقينا لجرفهللامب نإ ذلا (ةنالثاااما تاي جالو هللا موبح

 أ مييلا بحنا مونلا ناك ذات مرتيلا ورانسم موقتو هاطعا ىنذلاو لالا هتيطسب مل بال ارسسماطعاف ممم اقعا نم لجر

 لبقاف اومزهف و دملاىتاف ةبرسيفناك لجرو ىتإب ١ اواو ىنتات ل جرما فق مهسسوءرأ وءضوفاولزفهب ل دعيامم
 هزدصب ميلح -ِ

 اج ص اوس سصاص# ميسم ل يصح مس

 هلآ أو هيلعدللأ يىلص هلال وسو تممس رمان . ةبفعمم هلأ هيدح ريملاابا نأ بيب يبان ديرب 9 نا ركن «ةامرحإ

 ةكمك ولو ”ىشب هيف قد دعت ال مو هئطخمال ريما وبا ناكف ساناانيب ىلصش ةسهتقدص لظيف ءورضارك كوشن ماسو

 *(م)ط رش لع#ةلصبولو

 3 ل رش لِع» اشف ةقابصلا 7 ود

 فيك اولا فلا هئامهرذ قرسأع وفرص ةرير هوا نعإساصيبا نعسان دز زنع نالعنانن ئئسيعنب «ناوفم)
 * (م)ط رش ىلع هفلاةثا» اهضرع نم لاف ريثكل امهل ناكر خا و امهدحاب قدصت نامه ردهل لجر ناك لاق كلذ

 (نرذلا اماف )هامهذغب ةيالثوهللا مهبحي « ةيالث اعوف رمرذيبا نعزاي ,ظ نب دز نع ي بر نعرودنم نع # ةمشإ

 هللا الا ع هأطعاف مهاقعا نال فاختف ها ا دينليزبت يئاداسوا دمر هللا مهب

 لاتخلا )2

 , ريقفلاو ىلا زلا خبشلا هللا( مهطنبب ةنالثو)»ل 0 لق ىتح هردص لبقافاوءزهف ودملا اوتاف ةب 0 ناك
"«- 

01010779 



 يمس

 « ةوكزلا باتك 9و طل 2 سامع 22 - 00و

 ابتمتعاف ةيراجل تناك تلاق ملسودلار واهيل ان لأ ىناا تو ةئوةيف زرع رك نبذاماس نع جئالاز تادعا|

 هكر >ال مظعازاك كلاوخ ااهيتيطعا تكول كنااما هلاك رجالاتفلس وهلا 1و هيلعتلا لص هللا لوسر لع لخدف

 #2 واجر خلو مأسم ط رش ىلع حيبص ثردح اذه

 جائع مث 4انربخاو» نايف سانت ةصييقات# ةرزعى اني مزاح نب دهبلانبةفوكلاب ي ىنأب يلا طن دم مانربخا»

 قاع ىببنلا مالا ةربسهىنأ نعىربقملا نعزالجبعن دمت نع نايغسأسأريثيكن ب دمعات راي-ندمجا انثىو.لا

 هقدص7لاقر 2 5 :ءلاقا قله لعد قدصتلاق راند ىدنع هللا ]وس راب لجرلاّهف ةقدصلاب ملول 1 هلع

 لاق كيمداخ ىلع هءقدصتلاقرخأ ؟ىدنعلاق كتحوز ىلعلاقوا كلج وز ىلع هب قدصت لاق رخا يدنعلاق كدلو لع

 هماجر خل :ملسم طرش لع حيحص ثردح اذههرصبا تنالاقر>اىدنع

 نايهسان'(اولاق) ةفدحوبا ان بافن دمشأبنا قا هجرسأ نب ركب وبا( انيخاو) ريثكن نان رايدن دج ان

 هللا ىلص هللا وسر لاق لاق |بنعدللا يضرورم ل شانط 6 فاول راج نببهونع قا ع اولا ىروثااوهو

 رابك نمر اجن. بهووهاج رؤل و دانسالا حييحص ثيدحا ذ ده * تودي نم ميضينا اعاءرملا يفك سوال وهيل

 : + ةفوكلا ىمبأب

 ةبمشانن(الاق) ى لايطلادواد وا(و) )ىدقملا_ماعوا اد ناقر زاان رفعج نب ىب اد ىضاقلادجان م ركم هن ربخاه

 00 هلا ا و هياعدللا مهلوس بطخ لاقو رين هللاد مع نع ريغ هك نع ثراجلا َن هللا دع ٠ نعورم نوورمع

 «اوردففرودفلاب مثرماوأ وعطف ةميطقلاب ممرماو اولخف لغخبلاب#رمأ 00 لاكن 2 كلمه ءاذ حشلاو 0 لاق

 « نيعل اتلار اك نم ىديزأ اكو وهاح مو دأن ذب الأ ممر مع عردحادو

 هك رجال مظماناك كلاوخا اهيتيطعا تنك ول كبااماهنلاك رج لافت ريع يلسوهل اوهيلعهلا لصللالوسر ل

 ١) ٠ طرش ىلع

 لج ر لاسقف ةقدصااب ملسو هل آوهيلع هّلالَص يبنلارمالاق ٍةربرهىبا نعىربقملا نعنالجعنب نعم نايس ف

 هءقدصتلاقر + ىدزعلاق كدل و لعد قدصتلاقر +1 يدنعلاق كلفن لعد قدصت”لاقرانندىدنع هللا ل وسراب

 *(م)ط رش ؟ه«رصب تن الاقرخأ ىدنعلاةكمداخ لعد قدص”لاقرخا ىدن ءلاةكتجوز ىلع لاقوا كجوزع

 عيضينااعا ءرأاب لكك ءابجنعنلا يضرو رم لا دبع :ءيناويملا راجن بهو نع قاجساو «! ان نايفس 2

 * حعيجص» تاودل نم

 هينا بطخ لاق (هنءّشاىطرور < ن هنبادب ع نع ريثك ى د |نعثرأملان ياديعنءةرم نورجم نعم ةيعش#

 ةمرطقلاب مه رماوا ٍواجبف لخبلا هر رءاحشا اك قف ناك نم كله اءاف حشتلاو م كابا لاف ليسو 1 وهبيلعهللا لص

 هرابكلان م ىدع 0 ا علب ملدا «داراععت

 0 ىلا |سأ. لَ وا (انريخا و) ةصيبق امثمالسنب نسما 9 دادغبب كاابلا َن دان نامعورم وبا 4 انربخا 9

 ١ نعةبعش 0 ررجن مهو (و)ر<ب نرش 3 قوزرم ن - اان بوب نب د نسا هلاوا(انذ ادحو)

 #رجألل 0-0
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 .ثتو

 7 8م

 لا مذ 0
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 أهل وس روهللا مل تيقنا لاف كلجال تيقاامركبابايلاةفهدنعاملكب ركب واىناوهلثم تاقف كاهال ترام لو ا

 هب ات احيدوعه و « صيخاتلاعم كردتساا »ف 400ج

 ا 98 عيسديرؤ ١ اذه 0 ا . جميرا حرطف ها ةقدصلا ىلع ثحمث نيبوثن ارنم 4|

 © هاجر لو م 5205

 نع ها عا زاادانع ثيللا اثريكبن انيميها رانبدمجا أبا هيقفلاقادسانب ركب وا كان ريخا)ا ظ
 ثدحاد_ه لرح ءأدياو لدلإ دبج لاق لضفا ملا يا هللالوسراب لاق هنا هنع شا ىضر ةربرهيلا

 ب هاج رخإ ؛ماسمط رش ىلع حصص

 1 ' ىواتز نعاس ءاسعفاد منو اً ريصنن د_عخ نبدا اق لدملارا دن ساد ءنبدم هللاديعوأ «انريخا , 0

 أ قدصت .ناامو ١ ماسودل ١ 1 وهيلعَسا لصّنالوسرانرمال وق هنع هيلا ىضر باطمللان رمح تعءمسلاق هبانصولسا

 هلآ | و هيلع هللا لص هللال وسرل اف ىلام بص: تئوفامو هتميسنأر لانا 5 -امويلا ت تاق قدت ءالامكاذ قفاوذ

 ,* هاج رخو و ل-مط رمش ىلع معيدص ثردحاذهء ادنى ىلا ككتاساالت رهف

 يبا نع ةملت نعش كة رعرم نرد اف ىلالملا_نسسألا نب ىلع اماظفاخلابوتم ندم هفادن و4 اًددج 9

 كيلا با ةقدصلاي الاف رلمودل 1 وةهيلع هيلا لص ى رنلا يف هنع هللا يضر ةدا ,عنب دعس نع ءنسإلاو بيسملانبا

 «قداتق نع ماه هءرانء مالا ةسلاف |

 .فراديعس نع ةدا اق نع ماها ريثكنإ دمشاٌْ (الاق) بو نبدمت (و)دي هس نامععات 4 ففلارطنلاو ا ماربخا»

 ا حيحص ثيدح اذه ءاملا لاف كبلاب معاةقدصلاي ا لاَ ماسو هل | ] وهيلعللا نكرم ىنسلا ىلا هنعهللا ىبص رادعسا 555000

 « هاج راد يح طرق لع

 ا .«ينريخاو)قاد-١ نيد نعي وامم وات يس ومن :بدسا اك نايلسن يب رلااث بوةمين دم سابءلاو راها
 5 احسبان دست نع ةديعانن ىرسبلانبدانهام بلاط ىنان ميهارا انت ىربنملادختن ىبح ءايركز 2
 هللادبع نيسجلا ٍ نسحلا 1 هياعللاةح رنيةام و نيس ة إس تامذيت ا تيسصسسلا ش

 و !طرش لع

 ًادءاولقللا ديجلاق ل ضفا ةقدصلا يابال و رايلاقا هناةري ره !نعقدعجن ىدح نعدي 0 7 ثلا ْ ١

 *(م)طر ثىلع«لو٠”نع "نع

 قدصت نام وملسوتل آوهيلعاتلا صلال وسرأب هرمال وكبر < قرءمس لاق هنأ نعمأ د ب

 ظ هلآ ودهيلع هللا ىبص هالو سولاف ىلام فصنب تاثبامو هتقبسأ ر بابا قيسامويلا ت تاةفىدنعإلامكلذقفارف

 تيقاامركبابا ماس وهل 1وءيلعّللا لصّنا لوس لاق هدنءاملكب ركب وأى ماو هلثم تاقكاهإل تيقنا ام ملم

 » (م)ط رش لعهادبا ”ىشيىلا كا ساإل تاقف وسر هللا مذ تقال كامال

 ملسو هل "و هيلع هلا ص ينلاىاهنا ة ةدايعن دمس نع ن لا وب يسم ا ن !نع ةداتق نعدل 0 و ةمشو6 ماه

 «لصتم ريغ هنافإل/ تاق)اعلط رش لعد هاما يقمس لارا ةقدصلاي ل ف
 لخدفاهتقتعاف ةنراجىل تناك ت لاق ةيوميم نعراس نب نامل نع جشإلان ريكب نع قاجسسا نا نع رخاو (ةديع»

 ذا 1 ] ز1

 دي كي اب لع



 قي لع اا اضيع 5

 «ربرجاتت برحن ريغان لبتحندمحا نب هتنادع ان قادحضانإ ركب وأ ( ه انندخف) رب رج 4 ث.دحاماو» ل

 هوطعاف لل لاس نم ماسودهل 5و ةبلع ّفاَلسشالودرلاةلاك ةر رهين نعمزاحىنا نع شح<الا نع شايع ا

 تت

 حت

 هللال وسردنعانك لاقامبنع هللا ىضرىراصنالا ةللاديعن راج نعديبلند وت نعةداتقن ر< ر :: مص أع نعقاح ان ١

 رماف هلاوح رطفأيات هل أاوحر طدنا هلآ اوهلع هللا ىلص يب فرض دمها! لغو ل زخد لود يردملا 5 مسمع ْ

 ب صصص ب ب ب بببابايُبست

 ا

 ١ : *(م) ط رش لع ه ىنغ و آخ نعزاكام ةقدصلار يخ سانلا فكتس دمتي مثةقدص هذهلوقيف أ

 ٍنانع شالا نع ش عن ركبوا انن رماع نا دوساللر ١> دانسأ هيف شمالا دنعو هده نعىمدتلا ميهازا ؛

 كاماامد# هص ىهناهدفن ندعم نمهذه تبصا هللالوسرأانلاهف بهذ نم هضب لثع لجر هءاحذأ ملول 1 وهلغ ا

 6« ةركزااباك ف « « صيخلتلا عم كردتسلا 9 «0جو

 ندا نلمس انن ةغ رحنا قدرعلا انىناهن ٠ حلاصنب دمحش ( هانيدحفإل لم نب رب زملادبع # ثيدحام اوف

 نغهيأ نع (!)نعمن ةديع ىنا ندمح 5 دخت للمال اهتعتم ل قفا ديباسالا هادهم لسمنب زب زب نملادنعاتت

 8 امهط رشىلع مححصرخ اداتسا هيف نشهعالا دنعو ه دها نع يسحتلا ميهاربا نع شالا

 نركب وأ اذن , ناذاش رماعز دوسالا ا اىا ن ثر املا انتو رعىضاقلانيسخلا نب هلاأدع 0 ايرتخا ١

 لعد ءيَمح نأ ذاتسالا شع الادنع حصدمف معجم ذانتسا اذه# ا ماعد نمو هو د.عاف هللأب ع اهتسا نم

 « نوتلاو دي اس الايف تاقثلا نم تادايزلالوبقيف انلضا ىلع ن< و نيخيشلا 8 0

 د. نءةملسز دامحانُد ليممساو ىس ومات نيسملان ,ميهار ,ااند نادمهم ىضاَقلا-نسحلانإ نم رلادبع 4انربخاط

 هقدص ىف اهدن لدعم ن ةةديه تبا لوس رالف عج نما هضم ١ لث لحر رهن6 اضع ذا ري 7 وةيلع للالص

 4ع ض رعاف كلذ لث ملاك ن نءالاةنكر لبقن دفا مم ننودلا ا يك قص هللا لو سر هنع ض رعافا اهريغ كلما م

 اهمهندخف ملسو هلآ أ وهيلع هللا يل_ض هللالوم.ر اهدحاف هفاخ ٠ نك“ هأنا 6 4ع ضرعافرسالا هكر لبق نمهانا م

 دما 5 ةق دص هذهل وقف كلعاع كدحايلاي ماسو هلا و هيلعهللا لص هنفالوسز لاعق هبرقملو هتمجو الهتناصاولف

 * ةأح مو و مادم طر هلع يعم ثيدحاذه#«ىب 7 ريظنعزاكام هقدصلا ريخ سانلا فكتسا

 نا هلل ميز ضايع نع نالخت نا نع نايم ساند يديقلا 5 ىسومن رشياثك لدملا داشجن ىلع « ادع د

 هببأ مسا هنع هللا ىذر دوءسم ن هللادبع ن نجر لادبعنب نعم نب ةديع يبان دمج ب رقتلايف () نيسحلا ب

 ىلع هءوعأفاكدقزااورتىتحهلاوعدافه و كلاماؤدج + نافو رئاكف ١|ىدهأ ٠ م هوديعاف شاي

 نعش الا نعد !نع نعمز ةديبع ىنا ندمح(لاقو)هوح ش< الا نعاهريغوةءاوعوباو 0 اور هايهطرش

 هنفأ لص هللا وسردنعانك لاق راج نع دنبلن حركت نعشم اكزبرع ن مصاعنعقاحسانب !ستنلس نب «داع و

 هأنامهنع ضر ءافرسالاهنكر لبق نم هانا مهنع ضرعاف كلذ لثملاقف نعالا هكر لبق نمدأنامثهنع ضرعاق اهريغ

 1 كلعاع : كدحأ ى 1 لاق مسهنرقملو هتمجوالهتب اضاولف أمم هفدقت ما ودل اوهيلع هللا ىلص هللا وسراهذخاف هفاخ نم
- 

 ايف وهلا | وهيلعللا لص يب ١: رمافددسا! لجرللخدل يا ضايعنع # نالنا 0

 |هكب رثدخلاق وهن حاصفنيإ وثلادحا سم رطفءادفةقدصلا ىلع ثح منيب 0 *. اهنم هلا رمافهلازوح رطف ايايسلاو-رطينا ا

 ٠ الا الا ا

 0سم

 2ث 8 يل :

 ٠ .. ههه اهوتمسما دع ا سم ل



 را

6 

-- 

 . 1 « زكر بانك ف 0 4« 5 م« صيخاتلا عم كردتسأا »ا 00ج»

 « تاسنم عاصوا بز نم عاصوا ف قرقد نم عاصوارع نم

 نعل ثء نع ثللاان 30 . ىبكان ”ينامنصلا() لابن دمج انن يذم رئلادماح ن دم ندمخ رصت : وامى ربخا»

 يفرطقلاةاكززو+ رخلا وناك ممنأهندح دحام ا|.مةعهللاىضر ر كب نأ تنب ءايساهما ن كوع ريب زاانةو رعن ماشه

 لها كلذ لعشمب 0 زوااتقىذلا عاصلا وأ تيبلاىلها هب تاتق : ىذلا دملاب ملس ودل وهيلع هللاىلد هللال وسردهع

 : ' هايلعشاةمحر ف سوىناو كلامق اة ل را رخخلو ونيخي .كلاط رش ىلع حرص ثب ؛دحاذه :م ملك ةنيدلا

 ط رشم 22 هم ثردح اذه « (ٍءدسانلال أ الذاكفال نايوت لا 3 اب هل لاا ائيش نسانلا لأسالزاىل ا

 « هأحر 7 , لحم

 هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاق لاقاىىنعهللا ى طر ركب ىنا ن نة رلادبع نع ىلبي د 2 + راادبع نءعىنانبلا تبان نع

 ل دجوف لأس لكاس انا اذا دما تاخد ركبوا لاقف انيكسم مويلا مءطا دحا مكتمله لس و هلااو

 « هاجر م ولم طرش ىلع حيحص ثيدحا له *هيلا اتفدف ايا م رلادبعدب يف زمملا

 نع قب زر ن رام نع باوجن صوحالا انييفاذصلا قاحسان دمت 5 ناو همني دم سابعلاو ا « اني دح 2

 ّ ذاعتسا نم و هوطعاف هللا لاس نم ماسو هل اوهيلع هللا ىلههللال وسر لاق لاق رن |نعدهاع نع شمالا

 تا ورت ىتح هل اوع داف هنوئناكتاماودجت مناف هوكاكف كيلا ىدها نمو هوبيجاف ك اعدنمو هو ذيعاف هللا

 ١ ررجوةاوعوا دانسالا اذهةماقالعق.ز رنيرا< عا دقف نيخيشلاط رشلع حب هص ثيدح اذه# هزمت اك دق

 « شع الا نع ىلمسقلا لسمنب زب زملادبعو ديجادبءناا

 32 ميهأ ربا نإ لسمان ىسودنر طلا ىسيعن دمج انني وبحلا سابعلاو (١, هانربخاف) ةاوعا « ثيدحامأ ف

 ْ « ةءاوع وأ(

 اماو » يناهنلان سملا٠؟ ماعا هللاو نايحن دمت هلءاو خسنلا يف'ذك(١)

 دبع ىف طفلا ةاكز توج را وناك مم .اهنث دح أوم . اضاف نعهبأنعةور ع نم ل ل .هع نع 0 ثمالإ و

 ةنيدملا لها كلذ لشد د عاصلاو ات بيلا لهاد,ت اتقن ىذلادلابم هو هلار او 4- لع هللا ىلص هللا لوضو

 ْ *«|يط رن لع م مهلك

 سانلا لاس الذاىل لكل ن٠ «ماسوهل | و هيلعهتلا لص قا لوس رلاة لاق ناب وث نع ةيلاءلا ىلا نعمصاع نع 4 ةبهش ٍ ١

 «(م)ط رش ىلع ميحد ائيش سانلا ل ًاسالز اكفانان ب ون لاف ةنلاب هل له افا,

 *(م)ط رش لعوهبلا تفل اهبذخاف نمخ رلادبعدب ىف رسأ تدجو لأ :اسبانااذاق دجسلا تلخد ركب وا

 مكذامتسأ نمو وطعام عن نم ءوفرمر #نا نق دهان ء شالا نءفيذدن رامي '4 باوجلاوا

 ا 29

 ْ مداعن - ةبشاثى اا ثذاممن هللا دييعانث ىرتخب !ندمحن ىرحات لدملاد# نب ر فمجن دمج ر 00

 1 لفكت نم 0 ودل ا ا ىلدص هللال و6 لاق ملسو هلو أو هراع هللأ ىلَد هللا وش لود نع املا يفا نع

 ك0 53 ىمبسلا ركبن هلل أديع نا ىدادخلازا رامز لي انياهن طاصن. دمخ #ي ىادح 9
 " ةلاضف ع ن

 لاه اكس همويلا م.طادحا كم لهأعوفرم مركب فان نخ راادبع نغإا يبان .انع ا ةلاضفن ميكر ا

 ا 0

| 

 نع "ا 4 كيري نضغط ل ا يي ا بم : 8 ١ ايزرذ *ادييكيرضش زون ني تح ب د وع كال يروح ا ل ارا نع ١ كي ينس .٠ 0٠و < دود هد ل 0 سا 5 9 ا اب بببب ب 0١ دو 5

 . نيم تل

 يبو 3



 حل

 »م تاسنم عاصوا بز نم عاصوا قيقدنم عاصوا

 «ةوك زلا باتك 9 «ءاطظ - «سرخاامسكردسللا9ا 00ج
 « نيماسأا نم ىثناوا 1 را اعاصوا 1

 ليممسا ات لبنحن دا هللا ديع وبنت يشلبلا ل ضقلا نب نيسحلا ةءالمالدسلاينالديصلان باق اح !ن دمحا ما دحوط
 حيرس فأن :. دمسن هللا دبع نب ضايع نعم ازح نب ميكحن نامعن هللادبع ن هللادبعن ء قاحسا نبدمحن نع ةيلعنبا

 ملسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسرد,عىلعهج رخأت :؟امالا جرخا الل اّتةرطفلا ةقدصهدنعركذ وديمسو ا لاق لاق

 كاناللادف حق نمنب دموا م وملا نملجر هل لاةفطقا نماعاصو ا ريمش نماعاص و اةطنح نماءاص وأ رك نماعاص

 يناثب د> اهررشاو ةحكاباك ربلا عاص 2 ذيفاه 0 ىتادعاسالاو دهعأ ملعاال وأب ابقاالةيواممةميق

 هنعهللا ىضر فل اطب يبان ىلعن ءىوردقو ب اتكلاط رش نم سيلذا هنكرتىنكل هيفايواعىذلا رحنا نع نع ذا نع عارشمم

 قاحسا ىلانع شايع نركب واانث حا صلانب نمسح ان ةماس ن دمج 3 يك زا ميها يا د للا ,!«هامثدجط

 لك نع رطفلاةقدص يف لاقدنا لس وهلاو هيلعهللا لص ىبنلا نع هنءهللاىضر بلاط ىفان ىل_عنعش راها نءينادمهلا

 «مريغدفقو و يلع نعدنساا دكه# رك ءنم عاصوأرب نم عاصدب ,ءوأرح ريبك و ريو

 نءحورن ةمالعا 5 الا( )نزعت دانا قاحسا ندم انُث_ى رمعلاهللادب عن د ن ناو «أ 6 انربخا 9

 عاصوا ر تنم عاصل وف رطفلاةاك زيرمايب ل اطيلان يلع :ممسانا ثزالا نع زادمملا قاداساو 1 نعدلاخن ليه
 هللا ىضرتباب نب د زنءدها وشلافهلثم ج رخدانساباضر اي وردقو بيز وات اسواةطن>٠ نم عاص واريمش نم

 5 مسوهلا وهيل ىلص ىبينلا نوي هذه
 تبان ع ن ديززع بيوذ ن ةصيبق نع ىرهزلأ نعمقرا ن ناملسان.إ ايرك زن دايعانن ى لادن ولاو ,4١هاندح»

 | عاص واخ أصوا رب نم عاصب قدصتيلف مام ودل ملاذ لس والا رهيلعللا يلصهللال ؤسرانطخ لاو

 1 ل ينامنلا 0 ؛؟ةمالملا يف اذك ارث رغصم ني ازب زي عنب دمت (0) ١(

 عل مىثاواركذدبعوا رح لكى لء رب نم اءاصوا رم نماعاص

 د والاقلاق هللادبع نبض ًايعنع ما مازح نميكح نبنامعن هللاديعن .هللادبع نع قادس ن | نع ةياع جم ن اوف

 اءاصرسو هلآ | وهيلع تازسف !لوس ردهع يفهجرخات -تكامالا جرخا ال لاو رطفلاةةدصودنءركذو يردملا

 ةمق كلناللاتف ف حف نم ندم وام ولا نم لجرهل لاقفطقا نماءاصوا ريمش نماءاصواةطنح نماعاصوأ رك نم

 رينا نع مفاننع رشعمىبا ثيدح اهربشاوربلا عاد يف ةحيحص ثداحا هذبف# ام لما الواهلبقا الةيواعم

 «باتكلا طرش نم سيان الهكر واهنع هللا ىضر

 نع ثرأملا نع قاحسايبا نع شايع ركب وبان حابصلاوبا انثةملسنب دما ان كزما لضفلاوبا4 اننادجو

 نم عاص وأرب نم م عاصديعوارح يك رك نعزطنلا ةقدص ىف لاقهنال-بو 2 هيلع هللا لص ىبنلا نع ىلع

 هافوقوم هنءهللا ىضر ىلع نع ثراحلا نعّق اج !ىبانعدلاخ ن ليقع انت حور نإ ةماليواورةرك

 انبطخ لاق تبان بديز نع سيوذن بة ةصيبق نءىرهزلا نعمقرانبإ ناملس انايركز « ندابع هدهاوش نمو )

 نك نم عاصواريمش ْن ”عاصوار ن ةعاضإ قدصتيلف مامط هدنعناك نملاةف ماسوالآ وهيلع هللا لص هللا لوسر

 يلع د



 م ساس عن مس يس سس <
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 ا «ةركرا باكل ١" هللا  «ضيخللا .كردتلا# ١ 4()ج»
 [إذ1]'||10:5701000ز]ز]|]|]|] ]| |]|ز] |] ]1

 ||| «رملاالا هيفاج رذخملونيخيشلا ط رش ينإع حبدص ثردح اذه هرم الا رخال ن اكو ريمأش نماعاص وا رمت نماعاص

 | تدلل كرا ىباستاا ال: زابغا ىرصملا هنا مبنيا فشلا بوتسيؤو دع ديس و احا زخا يف
 هل او هيلعشا لص هللا ل وس زان سا لاق دعس نب سيق نع ىنادمحلاز امىنا نع ةرميخ نب مساقلا نع لببك نب ةمل

 ىلع حيخص تيدح اذه ٠ هلمض نحنوانريمل هابهسمأيإل ةاك لا تلزنايط ةاكزلا لزعتذا لبق رطفلا ةنقدصي لسو
 » بوجولا لع اذهو بابجتسالا ىلع هناف ()رامينأ ثيدخ ءاراب هتلمجاعاوهاجرخمملونيخيشلا طرش

 22*ح*00101071 1 ]| “د
 ندد 27 5 - ينحت

 ناك وذاءعز ىيحات تيبس ندوادا5ناد_م ةيفاو قار ولا لعن دمام توقعت ندم سايعلاو 6 انثدح د

 ىدانب ةكمنطباشراصر ما ماس ودل آو هيلعّللا ىلصهّللال وسر نا سايعن. | نع ءاطع نع مب رجن إنك سانلاراي+خ نم

 | # نك ايت ف اصدابوارضاح كولموارح ىث اوانركذزيبك وا ريخص ملم لك ىلع ؛.بجاوق >رطفلا ةقدصنأ |

 ْ « ظافلالا هدب هاجرخ ودانسالا سيحص ثردحاذه
 نه فيي ين ميبيلين

 اخت دوست هضم سرع
 ,ىرهزلا نعنيسح ن نايس نعما وملان دارعا5دوسالا ى ركبات يسولةلاق اجسان تودع ندم 6 يثدحإلا

 * مدع تزدخ اده هخمق ن ءاعاصوا ربعش نماعاصوأ رك نم

 50#*)2ذ01010]00ز|ز|101ذ1|]|]| ]| ]| ]1 1 ] ذ آ] ل1
 : يربخاز) حيبص ْن ىيح ناي زكزا> ىمرضحلان انا -ن هللادبع ندجادمحو !(هاندح) #« حيصدهاش هلو

 ١ ْ انن ىحبججا نم رلادبعن ديمسانن(الاق)يناجرتلاميهاران ليحمس | اننزا رمان دما انين ىلابني دجان دمج ركبوا
 نءاعاص رطفلاة وك ز ض رف ماسوهل اوهيلعهللا لصدّنلا لوسرنا|ىنعهللا ىضر رمتن |نعمفان نع رين (١)للاديبع

 «تيشم

 نايل نسما: ملعا هش اواذهدمب ىذلا سارع ناثيبحوا لبق ص يذلا رمتن !ثيدح رهاظ'او لصال ف دك()

 ةمرخأ اجرب لو اعط رش ىلع رمتلاالاج رخعال اكو ريمش نم اعاصوا رعنم اعاض رطفلا

 || لال ور ابرم ادعس سيقنع قادمملا رابع يبا نع رعيفخن مساقلا نع ليبك نب ةمل-نعنأي هانت م ميكو

 * ايط رش لغ# هلعش نحن وانه: وان رماي ةاكزلا تل نايف ةآك زاالزتن ا لبةرطفلا ةقدصب ما د وهل اوهيلعلا ىلَص

 ن |نء مذا نعدق رف نب ريثك نعش يإلا نب ريكب نبانن(١) رضمندش رن جاجحلان دمحم دجا ان يدلاملا «انربخا»

 | ماسم لك ىلع بجاو قد رطفلا ةقدصيدان.نا ةكمنطبءاخ رص سما ملسو هلأو هيلغشلا هللا لوس رن (؟) رمع

 | يد يبيقملا لاق ادج ركنمربخ لب (تاق) حيرعص «رمنوا ريمش نم عاصدايوا رضاحكوامنوا رج ىثناوا ركذ ريبك واريد ||

 » فيحض ىنطقرادلا لاقو ب ذكلا ىلع لوي هث دح مب رجن !نعدايعن |

 ِْ ُهللأ ىلبص يبنلاناة ربرهي نع بيس نبا نعىرهزلانءنيسحن نايفسنعماو.لانإ دابع انتدرسالان 0 ركبو ْ

 || ركب(تلق) حمص حق نءاماصوا ريمشن ماعاصو ار نماعاصناسنا ل ك ىلع ناضمر ةقدص ىلع ضح مسوةلا وديع

 م ه>4 سل
 ١ مس 3 3 ١ 5 . ا

 ١ رطفلاةاكز ضرفلسوول ا ودياعهّنلا ىلص هللا لوسرزا رمعن !نعمفان نعمل دبعانم حا نمحرلا ديعن «ديعسإ) ١

 1 ميفاعاوكر تسلا ف يل ديلا اذه )000 ١ «ىرصملان دشرن جاج> ن دمج ن دمج اهلل ولصالا نادك ()

 1 مل ملعادنل اوكورتمصرخاتلايفهثيدخو كر دتسلا نمطقس ثيددملا ممدنسلا اله لملم رخآ ىلا سابعلاو اانأدح ظ

 اعاد
7 



١ 
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 نوزاكينذلاو تلزنا1لاقس ابعن | نعدها نءسأيان رفعج نع ا ءدنيباانن يف راحل ىلهحنإ «ىعو 0

 لاقف ةءالاءذهكب اهصا لع رب هناهنيا ىنابلامف قاظناف مكنعج رفا انا رمعل اف نيماسملا لع كلذ ربك ةضفلاو بهذلا ْ

 رمعربكف5 دعب نأ نوكتل ةملك ركذ و ثيراوملا ضرف اءاو مكلاوءأنم يقبامبيطإلالاةاك راض رفياسانأ ْ

 اذ ؤهتعاط ااه 7 اذاوهنث رساهيلارظن اذا ةملاصلاة ارم زيكيام ريخشل ربخا الام 8 ودل 1 ”اوهيلعتللا لدشالوس رلاق< ٍ

 نسمحلا واى ربخأ ةثامثالث و نيدستو تاس ةنس رفص »الا ظفاملا للادبعن دمج للادبع وا مالا 4« انثدح ظ

 ةيىطو كثفرلاووغللا ْن ءمايصأل ةرب .ه ُُط رطفلا ةاكز لس وول !اوهيلعتلاى اص هللال و رض رفلاق (ينعهللا ىضرسايع ْ

 ىبان ززءلادبعاث ميهاربا نب حيان : يخبل لضفلان همصلادبع انت يف ريصلا نادم ندم نركب «انربخا جا|
 ملسودل اوهيلعشا ليقال وسرد, ءىلع السنلاةفذيكات وج رذ سانلا اك لاق ايهنع هللا ىضر ربنا نعمف نا داور |

 داوريبامسا سا ودياع ,ةقداورنز زملادبع *حيحص ثيدحاده «بِيزوأت تاسوا ريعش نياعاط ورع افا ْ

 5 ظفالاا هاج رخملو نغا '

 نرمتءااانث ىلعالا دبعن دمحشانُت 0 دمحن هللادبعو بلالعبا أن م رهأرا ان ىريألا ىسيعن ىلع# انثدح »||

 * |ييط رش ليع# هتظفح اهنءباغ ْ

 ' سابعن !نع ةمركع نع فدصلا نم رلادبعنرايسانت ق دص خي شيفال ولا ماسمن ديزبانن ىرط اطااه ناو إف ||

 !ليقمادلا ٠منيكانسملل ةمعطو ثفرلاو وخلل | نممايصالةررط رطفلاةاكزماسو هلاوهيلعهللا يلصللال وسر ضرفلاق |

 « (خ)ط رش ىلءو تاقدصلانمةقدص ىهف لاب اد مرق وبهمةاك :ىهف ةالصلاا ْ

 لا ىلص هللا وسر. دهع ىلع رطفلاةقدمصن وج رذما واك لاق رمعن !نع عفان نع داورىبا نبأ اننمهاربان «ىكم» ا
 ظ « دباعةقد اورىنآن زيزملادب ءوحيحص# بيزواتاسوا رع نم اعاصوأ ريهش ند اعاصملس وهلاو هيلع |

 م ةركزلاباتك 9 « 45 4 عمرطلا من كراس #1 «0عدا

 نذلاوةن الاء كط تاو'انمللاق امهنع للى ضر سانقان ,!نعدهاج «نع نايا ٠ رفعج نع ماجن ناليغاثيلا

 لع لاقا ىبن ايل امف قاطن اف: جرفاانا هنعهللا ضر ]/ لاف نيمل لا ىلع كلذ ربك «ةضفلاو بهذلا ن نور 53

 نوكتلةماكر كذو ثد راوملاضرفاك او جلاوما ن*ىعبام ت طيلالا ةوك: زااضرغجل َتانالاَتفَدن ١ الاهذه كي اصا

 هنرسا,ملارظن اذا_ةللاصلاةأرملازيكيام ريخمشل ريخاالإ 3 اوهياعّشاى صلال وسرلاق مثرعربكفل نكد دب نمل

 هاج ر خلو نيخيشلا طرشلع حي ثدحاذه ههتظفحاونع باغ اذاوهتعاطااهمااذاو

 ندع 7 95 ىقشمدلاد# نب ناو صانت ى ةثمدلا دلا>نب دو# انييفا انى ماي الناري ن ليءعمس !نبد#ندجا

 ن.انعةمر ع نع ؤدلملا نمر لادبعز رايسانت هنعشدح بهو ن للادبءناكو قدصخيشناك وينالو ناز

 ١ ثلدح اذه# تاقدص ند ةَق دص يوب ذ ةولصلا كيعل اهادا نمو ةلويقم ةاكز ىه ةولصلأ ل بقأ هادأ. نءنيك اسلل ْ

 ف هأج رخو ىراخبلاط رش ىلع خيم

 رطفلاةقدص 00 ةنيحل وش : ما وهل 1 و هيلع هللا ىلص هللال وسر تمس لةردعن ا نع مقا نعهيأ ن ٠«.ع ناهاسم

 دواديبا ٌقاساع ةطاصلا 1 راب ؤرألا زاكي
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 | «ةركالا تاك طا" 22 < 4# ١ 4 نطل تلا دتلا» 400ج

 لل دن ءاز نعفأيا سن :!ن كلام لاسرال هاج رذمإ ونيخرشلاط رش ىلع حوحد ثيدح اذه#» ىنغلا يكس ئدماف

 نوءاطع ن عملا ندرز نع كلامىلع "ىرتامذيب وثقل ان ىسع ندمعا 0 ىزورأا رصن يبن ركب ثوبا «انريخاط

 يف يطرش نماذه ثيدحلاركذذ «ةدجخلالا نذل ةةدصلا لحتالات ماسو هل آوهيلع هللا لك هللا لوسر نار اس
 «هدئسلو هآصب يذلاةَمثاال وق هيف لوقلاو ةقهدنسوا هلو ث .دلايف كلام لسردفف مع ايزل بات كلا هل طخ

 قراط نءرايس نعنالس نيش ابناهللادبعاب ناخب عاب ,!ه>وأأوا هنا ازيا يكسو عملا ( اغا 7

 لاب اهلنا نو هتقافد سل س لاب اهل راف ةقافتب اصح نءما وهل اوهيعتلا ص هلال وسر لاق لاق دو» تءنانعا

 هوا رم ودانسالا عب ص ثيدح اذه« لج اعوب والخ 1تؤغ ءاماى ايدل هلل | كن وأ

 ءارع ءزااواىتدح ىمءلاديجنإ ةديبءا3 ىلا ىف :ادح ل.:> ندمحا ن هللاديع اني ىسرظفلا خم هجن دمجا م انريخا ١١

 ملأ دبوا رلملاهللا ديف ةيالث ىدمالا م ودل ره عشا لم ّنالوسزلاةلاقةلظن ن كلامو | نطور لاا 5

 ' « هاج رخل ودانس لج ثدحاَد هلو كسفن. نع زجمن الو لذفلا طاف 0 لئاسلادب هو أمل يب 0

 نديعاتت بوعي ندم“ سابءلاوب ا( هاشدح )دوهسمن هللا دبع نءرورشللا اظل 6 3 ا 1

 هللا د ,ءنعثدح ضودالا ابا تدمشلاق' ىئرخملا لمن م .هارأ نعي د 0 01-0 ن لو ان ل هرلا شاع

 اك رفج ندحا#ا ريخافول ثيدحلا اء ىلع طقس هنالثىدهالا لاقما.. ودل 110 لكى الرا

 فايل رس لاول ساد نع ٌصْوالاىا نعى رجلا الار زمنا دما ى :ا!ىثادح لب :-نبدجأن هللاد.ع

 نءعايضمتساف مان علاءوب ىلا لقتل لأ اسلا دنوأ, "1 ىتاىعءاادب وايلملاهلل دي ةيالث ىدب الا ماسو هللا 4 امها إس

 ميهارانعرن رجانت ةريخلا نت ئبحتأبنا بوا ندم انين نب ليعمسأو رمعوبا هي رب خالل «تد طتساام لاو 3

 همتطتسااملا ؤسلانع اوفءت-اذهيف لاو هر هراذف ى و

 اننى راحلا عي نب ىيحانن ىف دما ن هللادبعنب ىف اع ن5 ىمرادلا د يمن نامنعاث ىزتملا مل -نيدمجى د.جا مايريخا»

 يأ ميلح -

 نيكسملا ىلع قدصتف نيكشمراج هل ناك لجراوا هل اع اهارتشال-جراوا مرائلوأ املع لماءاوا هللا لب :-يزاهلا

 « ايبطرش لع » ىتنال
 03 ابوه وش ماس هل اوه اع هلا ىلصةللالوسزنار اسين ءاطع نعي 20 ا

 هتباصان ل وهل او هيلغملا لصّشال وسرلاةلاقد وعءس٠ن ا نعق ةراط ن رايس نع نايلدن ريشب انا كرابما نا ناو

 « مدع ه لجاعى :ءوالجا" !توءاماى :ةارهلّسا كشواتاباملزا نمو“ ثا فدس 71 سان !اياهلز انةؤاف

 هلا اوهنلع هللا لصانلالوسر لاق لاةةلضن ن كلام هبا نءصو> الايبان عع ءارعزااونأي )د دين 8 ةدييع 2

 هك نعزجمت الو ل .ضاقلاطعاف لفملالأ ' اسلادن وابي" يع ا ئطفملادن واياءلا هادف ه3 الث ىدرالا مادو

 لد و هل. :اوهلعسا يصل اوسر ؛لاقلاق هللا دبغ نع نصوح اللا ف ف نع قرحش ا ل-نب ماع هش

 « تعطتسااملا وسلا نع فنءتسافةمارقلام وبىلا ىلةسلا لأ اسلادبرو أمنا ى وتلا نطدلا ديو ايلعلا للادف ةبالث ىدبالا

 ةىرجهلا نعر رجا درو
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 «ةركزاباكاط 02 م وم» ٠ «صيخاعكرسلالا 401جو
 ل رمعن نابع ان 0 زبلا مركمن . نسل انن الما ب وة. نب دمت سابع يعلاوبا(ةانندح ) عيحص دام -ا(دهاش هورأ

 لاق لولا وهياع هللا يلد هللالوسرن ' صاع نب ناراس نع ءميلص تن ب ارلاءا نعني ريس تنب ةصف> نع ن وع

 « ةلصوةةدصناتلا مح لفن رعايم 1 ودق دص نيكس ا ىل دع ةق دصلا نأ

 هبخاب ةرب هيلا نع يامن نءروصنم نع ايغانناب رح ن ىلماننى ص وللا ناماس ن دمج ركبوا م انيدج لف
 *هأج رمل :نيذيشلاط رش اعثر دح اذه «ئوسةرم 3 الو ىننل ةقدصلا لحال

 نايلحإ 0 دما 0 ادمان ناموا هللاددع ثد 20

 5 0 ع 0 كس ع ,عةبعم ا: 0 5 نر 7 03 هلل نميهارب 3 ىضاقلا ل ن .نعرلا دب م

 لاقا دكه *يرق ةيصيذإ الو ىنغل ةقدصلا لمت اللاقماسوهلآ ا و هيلع هللأ ىلص ينلا نع و رمعن هلل اد :ء نع دز

 ه(يو-)دن- ن ميهارناثيدح فو ةيعمو ىروُتلا

 نعدي هس نايفس 3 مدان ىء .« اذن يرماملا نافع : َن , لعن نجما بوم»«ندم#خ ساوعلاو ل 14 اجد د
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 لأ نم م ماسو هل 1 ءاعدللا لص تاور ل نعهعان ١ع ديزن نم رلادبع ند ن :رعرب.ج ن ميكح

 ام..ةوااهرد نو. لاق ىب ءاامو هللال وسر اب لين هبج يف جودت و شودخواش وجخ ةمايقلاءو ٠.ءاجهينؤيامءلو

 لاقرب 3 نم كح نعىور ال نوفعم نال ظف> نائب تاعي هللادوع لاف مد 1 ن ىب و لاق هبهزلا نم

 هدرز ن نب؟رلادب: نب كم نعديز انذدح دنؤر أف

 ديز نع رمممأا قازرااهبعان' يسومن ميهاربا تدان اذن لعن نيسملا أبنا هيقفلا تادسان ركبوا( نربخا 9

 ةبالا !ىءل ةقدصلا ل ١ و هياع هلأ ىلص هللال و ل قى ردخلاديعسا نع راينن ءاطءنءماسان ا
 8 ةملدسيصسسلل

 ة(ماط رمش ىلع ٠ عش اكلامحرلا يذ لع » «ةدصلال رضق !لسو# 1و

 هل[ وهيلع هللا يلءعهلبا لو ربا رماع نب ناس هن ءميلص 2 . مار لما نع نريس تن ةصذح ن ء#نوعن اه

 - * جماعة ةدم للا م> > رلاىذ ىلع ا: اودقدصص نباكس 1 ىلع ةقدصلان ا لاق ماسو

 2 ز'ط رش لعد ى ومع# رد ”ىبنلالد ى ءاءةدصلا لال« غلب ةريرهينا يي نعرومهنمنعةن ندع # نا اد

 لات ماسوهل 71 وهياع هللا لص يبنلا ن عو رج ن ةللادب 30 نءدبربل نار نعمه و !ن دوس نع نايئسو # ةبيش ) 0

 « ى وقةصىذلال و ينل هقدصلا ل تالا ظ

 هينذي امل و لاس نم اعرف رب هلاادبءنعهي 'نعدب زينب نجح رلا دبعنبد# نع ريبج ن ميكح نع « نايفيبإل

 * نجرلادبعن دم نعديزا ”نايسلاةف ميكح نع ىور الذإك ةبمشرانايق-!ليق«بهذدلا نم 1

 يزاذا هس إلا ينهل -ةدصلا لالا اءوفرم ديمس يأ نعراسب ن ءاطعل ِ لمان 7 .ديز نعرمعم انا و« قازرلادبوو

 ا يتملال ندع ةنيكيسر احهلراك لج ! راهلاع اها رق ا لج راوا مراغلو ا هيلع يلم .املوادتنأ يلبي
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 «ةركزلاباك» 2204.398 © م« سيلا مكردتلا9 - 0(4)ج»
 أعمب ءايثأيف ماس وهلا هيلع هللا لص هللا ل وسراباطعادقرمعل انفك ش كلذيف ذخأ تدل وهّنل تاما باطخ

 نةديبعو البف كا دىلعاومنعتساو لجرلا|م اايليفاقلو هل او هيلع هللا ل ههللال وسر ا .اعكلذ ناافانم ركفاويف

 »هاج رخل ؛لدمطر دش ىلع حمبدتص ث دح اذه حا رجلا

 نعديعسن ثرا ولاد, ءانئمصاعوب !انمبعال ءن نايحن دم انيدادغيبثلاهسلان دمج ان ناثعو رمعوبا اة دحإط 0
 اقزرهانةزرذ لمع ىلع هانلمءتسا نملاقرلسو هللاو هس راع هلال ص زل نلانع هأن ع ءةديربن هللادبع نعملءلانيسح

 تي *: هاج رخو نيخيشلاط زعلك اسم اعل :دعاكهه لواع رو كاوريب هلال

 اننىلصوملا ران هللأد ,عن دمشانن ىراصنالا سب ردان ,نيسحلا هيقفلا فسوبن دم ندم رضنلاو ,1ينريخأ»

 بنج لاءابج نارا ا نإ نب نع رلادع نع 2000 ترام 8 زوالان 6 5 رم نب فاعلا ١

 « هأح رخل و ىراخب / طرش ث ىلع مييحص .ثردحاده»قراسوا

 لماعلا مل ودل | "آو هيلعوتلا صا لوسسر لا ةلاق ميدخن ما ,ةارنعديبلن دو“ ن عي رمعز 'مص عن اء نءّقادسا

 «هاحر 3 01 رش لبع مي تن را 4 "د ىلاعجري ىتح > هليأ ليم قىزا الك قحاب ةقدصلا لع

 (اًددحو) ىرهز )ا نعرماسأ نق زرلادبعا 0 ها 'ران ئ ادءس ف : اع ملا لعن دم هيلا, 6 (انريخا)

 تن موثلك ما هما نع نة رلاديعن ديمح نعى رهزا زا نع نافعاث غدا ا ن3 ىسوم نركب ١ .1قا حسان نا وأ

 هيلع هللا لص هلال وسرلاهتل ةنيتللقلا لس وهلا وهلع هلا ىلص هللالو-ر عمت اد دقت ناك ون ايفس ل: ةةبقع

 «ماج و ماسمط رش ىلع حييحص توي دح اد-ء«() مي ثا" منع رلا ىذ ىلعةق د_صلا لغف ل-و هل و

 ملد)

 م(م)ط رش ىلع ءارابتف كاد ىلغأ م نمت اف لجج رلاا سابقا نيا كلذ ىناف نه ركم هوان: ءايش' ىف ماو هيلع ىلص |

0 0 2 0 

 ( ا ااا را ركيخا ءاا_لك 0 02 اع ىلد يب هذا

 « (م) ريث كع هه ىلا عج رب ىتح هتف لبس ف

 0 'غورف كلذ ريغذخ :1نملاق 0 مل 5 هيلع قارس 0 لاق كم كاك 2 ع 1

 | ندمان ىبه ولادل انندمجا ان ىمثم دلاو رمع ن ن# رلادبعةءرزو اانا بوء.ن دمت: سابملاو .اهلاثدحو

لمع ىلت ماامعتسا نملاق ماسو هل او هيلع هللا ىلص يلا نعهبا نعةدبر نإ نعمل نيبسد نع 4 ثراولادبعو ا
 1 

 ه؟كفءلايالوهحشك كنعءيوطي 3 وارضمحلا شكلا و4 طابئا هجدك ايياعىوطيوهنوا دعرمضي و دعوه )١(

 ١ خط ُّط رش ىلع *قراسوا لاغورفكلاذ ريغ ذا نم لاق م اممودلا اوهيلعمبلا ى 3-5 اوم غال ١ ا

 : ميز“ هل اك قلاب هقدصلا ىلع لمادلا اعوفرم جدخ نمف ن ذار نعديبلن توم نع ء ردعن مصاع نعقاحجسا ن اجا

 3 ةيمع سس سمس و ب سلا

 هلاو

 | هراعإتلا ىلص هللا لو -ر لاقت لاق ةبتعت نب موثلك ماهما نع ن مح لادبعن ديم نع يرعزلا نعة.هيعن او « ريمموف



 يد رباع ج4( اعواد نال 4 سيعمل ماو 00

 انسانا ضادخ يدع هنأ دش ,اعىدهت نم ماتم ماذا فيكف م وهل 1 ويظَسا لماما لوس لاق اعاشلا

 ىدمتق لامك ُر ىذافهعرز وه: .ثاموهل.ا يف كنع ابل ؟اءالجرناكنا' هللا لوسرايم مم لجرلاق ى ع ثردملارمو

 هندمربه سقت أم .ةيبط هلامق ؟ز ىدانم هلسو هلا 07 هللأ ىل د الو سرأ لاقف ب اف 0 :صبر فيكف قا | هيلع ْ

 لق لق حاسد را هلع ىدعتف ةاكز || ىداوةالصلا ماقاو هلام ند ايش تب قر +. الا اراذلاو هللاوجو |

 ظ ل هاج رخل نيذشلا ط رش ىلع سيص ثردحاذه«ديرش وف

 ثرلاانن ىجتناى نإ بيعش ان اسم دلال بسن ركب انك هيودلا سارف ن مد .هأرا قاحساو 4 اريخا»

 باطاتان رع بتك ضرالا تن د | وقدام را'ماع ناك هناا نع مل- مان ديز زع دعسن 0 ياسين

 ناكلبق نمو تنمسا ذاىل ا امى رحاب ا-ىصاعلان هرم ىلاني:ءونأ ريمارمع هلل دبع نمصأالان و رمعىللا'

 وجرأ ين ممىدن ع اهرخاوكدن ءاهلواريعك 2 1ث كبل دمناما كيلعمالس 0 7

 ىلا لحاف !دغ امل ةتس اف ريا فهلوا يف ب رخا لاف ري نا[ ءدزيع لو امدق لف ر حبلا ىف لا نال بس جانا

 نياك سانلااوسباءاف مهر ءوهيلع « ريدي ثري لها لكا رق هلم طتس ملنمو يلا ىل_ هم نا تردق تي لهالك

 ققدنمةلفحو مد نم ةيكود دق ن.ةيكاودخايامهرإجأو دتحلو ةجاود دعيلو ه.حش ول. حيف ريميل اورحتلو

 رخااعدمئاندلا نءج رت ىتحاراث .دجت اللاوامالامف جر نا ريبزاا ىف قزرب للامر ىتءاواك ايلواوخ طف ||

 ناابكلا لماملو ةديبعوا لا ةفر د فاايهيلا ثدب عج راي كلاذيف جرش حا ران ةديبعابا اعدم ىلاف داطدنظا

 صاخلا نب صاعلا ىلا -

 الجر ناك نا هلال وسراب مرن«لجرلاق ىتح ثيدملا روم و سالا ضف: ىدبتلا ذوو مدش ؟اغئذش .؟دعو ع شتا

 اهب سفتلات ,طهلامةاكز ودان ملاقفم: صل فاك قالا هلع دعت هلمةاكز ىداف هعرز :ه:يشامودلب ايف كنغابئاق

 لئاعف هحالسد حاف قالا هلع 0 || ىداو ة ةولصلاع اقاو هلام نها ؟,ثسرغب1ةرخ الا زادلا وهنلاهجو هند 7 1

 » (ئطرشىلع «ديشوة لتقف

 م اانب يبرجتلا ىيحن نب بيعشانمى منبر كب انم هل: سا رف ن مها أ 4 انريخا» ظ

 | قصام !| ىلا نينموملا ريما ا هرعللا نعت تك ضرالا تبدجاوةدامرلام اءناكام هنا هنازع '

 ناسي ل مو نعاناك اق نموتنمساذأىلامب 1 يرش ا يرلا )ين املا ْ

 رييزااع د ريعلوامدقايف رحبلا ىف لمح انااليبسدج انا وجرا ىلا ممىدنعاهرخ ا 1 وك دنعاملواريع كت كي كيبل ْ

 لهالكل رفد مطتسمل نه و يلا لم حنات ردق تب لعن لك يلا لم افادغ أم ىل ةةساف ريملاهذهل وايفج رخال قف

 ةيكا وذخايلمتهدلجا و ذتحيلوهجلاوددّمِلو همحشاولمحيف ريمللاا ورحتبو نسما ك اوسبلإ فم رمو هيلعاع ريع تيب أ

 هللاوامالامذ جرخي ناربب زااىنافؤزر , هللامويأب ىت :-اولك ايواوخبطيف ق قد نمةنفجو محش نمةبكو ددقن م

 فلايهيلا ثم عجز رالف كلذيف جج رخف ةدنيبعابا اعد«ىناف ةحاط ه:ظارخ ا 1 اعدمئاردلا نم ج رم تح اهممدجتال

 هللا ل وسر اأطء ادقلاق أ اعيش كلذ يفذخا تسلوهلل تامعامتا باطلا ناايكل لمع' ميناةديءوب الاَتذ راند

 نيش ام ةيبط 52 7 حدصلا 59 صاملا ن ورمج ىلا ره اظااو نضصرخاتلا ةخسل 5 اذك 1 ١)



 مو

0 

 4 ةنجلا س

 6 ةوكزلا باك ) «4) 4 ياللا رم كار دتلا) 40و

 ىبان ةمير نعدمسن . :.زملادبعان' داون ميمنانم ' بيسأل نيد ن لضمان: ىأه ن 2 ملام َْن دمحم 4 اندحإلا

 ةيلبقلا نداعملا يفذخا ملسودلآ اوهيلعهللا لص يال ويسو ناهيأنع ثراحلانبلالب نى ثراحلا نع نحرلام

 ملس هل أو هيلع ها للص شال وسرزالاليل لاقهنءهللا ىضر رم ناك ملف ممجا قيمعلا ث راها ن لالبل مطق هيا مديل

 دام. ميعت راخبلا عمتحا دق ق.هعلا س ال ب طخخأ نب ر اطباق لمعت الا كمت ل سانلانعهرب رجتحتل كءطت لا

 هاج رخو مر ثيدح دهو يد ر واردلابمادمو

 ب ([ ريخاو) ةبمشاتن ماسمن نافعانم ن و>:م ننال لان قاحاننهبولاب ندمحانب دمج ركب وبا « اندح 9

 نأ مف ينأنعمهاريدان نعمل نع ةبمشان ركمدج نب دم تيل ىأ دح ىلب:> ندجان هللا ديعاد ىمطُملا رفمج

 لاا ءاببسا نايك ىنبحا فا ريال لاَمفةقدصلا جت م ٠ زخم ىنب نم دامب رشس مل -و هلآ وهيلع هللاىلص هللا ل وسر:

 لحتال«ةدصلانالاةفهلأسف لَسو ةلاو هيلع هللا إس ىلا ىلا قلطناف مل و هل آو هيلعلل هللا لصهفلال و-ريف 6

 «هاح رخمإ ونخ.شلا له رش ىلع حي ثردح اذههمبسفا نم مولا ىلاوءناو

 | نديزب نع قاحسا نبدمختأبلا نوراهن ديزب كهماساي فان ثراحلا اني ورك ي ْماَقلانيسحلا ن هك
 1 |لخد.الل وقس وهلا وهيلعهللا لص هللا ل وسر تم.س لة صاع ةبقع نع ةسايشن نم راادبع 0

 * هاجر وماسمط رش ىلع مي ثيدحاذهو راشءلاىننوراهندب « زب لاقم ةنملاس كم بحاصا

 نه !ديبعاتينارحلا دلاخن ورمتانت ناحامن نام ارا نبدعا انآ هيقفلاقا احسان .دسحا ركبوبا 4 ىنربخا ١

 لا ىلص يبلانا ةملس ما انتث دح لاق نيسحلا ن ىلع نعى ابيشلا ف وع ن , مساقلا نع ةسماى انب ديز.نع يقرلا ورم

 نماذك واذك ةقدص مهلا وسراي لاف لجرءاجذ'نوُث دحت, هباصأ ن 20 رهدنع وابتيس ىف وه امني ماس وهلاو هيلع

 دادزافاذك واذك ىنمذخاف يل ىدعتانالف نا لج رلا لامؤ رعلا نءاذك و اذك لو هل اوهيلعهللا للص هللا لوس رلاقرملا

 اعاص ظ

 00 اوهيلعشالصّلالوسرز' هب انعثراملان لالب نب ثراحلا نع ةميبر نعى دروأ دل انيدامح نب ميه يل

 ال وسرز الالللاق هنعهّللا ىذ ررميناك ايف ممجا قيقعلا ث رالازإ لال عطقايا وةقدصلاة املا نداعملا نمذخا | ْ

 « مك م ق فعلا سانلا بك معا لاقل سنا الا كءطقيل س انلا نع رجتحتل ك.طقيإ ماسو هل اوهلعمللا لد

 ةقدصلا ىلع موزخم ىب نمالجر ثم 0 و هل اوهيلعللا لص هللا ل وسرناهبا نعمفار نان .!نعوملان ءمةبعشج

 ةقدصلا ناَلاتف هلأاسفمااف مل ركاب وهيلع هللا سس هلأ لآدم ريناىتحاللاةفاهذم سي .هتامك نبا مفا رىباللاتو

 « (يط رش ىلع ” موبسفن أن موةلاىلو«ناوانل لمتال

 ملس وهلاو هيلع هللا لص ىبنلا عم صاع ةبقع نع ةسايشن نم رلادبع نع بيبحيبانب دي. نعقاحسا# ناإ»

 « راشملا ىننوراهن د. زبلاق «ةنملا س كمبحاص ل خدي اللوق

 ىنلاناةملس مااننأ دنيا نب ىلع نعىنابيشلا ف رع "اع ةئاوان اديز نع ورمع نب 6« للادببع 9

 رمتلا نمادك وادكة ةقدص م ؟هنلالوس رايل اةف لج رغاي ذا ودحتت لاجرهدنع واهس يف وه أين مل وهلآو هبلعهللا لص

 | اذا ضيكف يسو هلآ 0 للص ال وسرلافاعاصدادزافاذك واذك ى من«دبخ اف يلع ءىدمان الفزا لاقاذ" و اذك لاق

 ىس 1(

 ا سوس



 صضرخ ىلا هو فاو تطل ان معنا ةمثحبنفانب لهسنعراسب ن ديشب نك يجس نبى نعديز نداح | :

 كيلا ١ -«نولكاامردق م4 عدو اهص رخافاضرا تر :ا اذ لاقو لا. ا

 روب اود َر روتبأ نغهي أنعل يمس ثيدح نم طظاماالاءاذه ضب ماسم َج رخاعا هأح رخإ ودانسالا مسيص تدحا|[

 « ةركزلاباك اف 2: « عنا ١ « ضدنا غم كردنملا ول 01ج:

 نعلاذةاا رعبا نعةدانقن .مةبمش أين نراهن دي ز اشد وقسم ديس ا ىوبحلا دجحا ندمت سايملاوبإ «ان بخاف
 لمعلا كلذ نءهلأ ف رهو ا هاعدقالام نسانلارثاك ند اعلاف ىماطإو نم سرع "رم هنأ ة ره ىنأ

 4 ىامنغلا ف الظاو كايا لبالا فافخاو ك كابا ةرنرهوا لاذ منغلان ءماذدك و اذك ىلو ءامدائامل وأ < ةلام

 اهرسع()اهاشرو امدجتيفاوةحيفدو باللباهلذ وكب لج رنمامل ولو هلآ 77 هيلع ىلص لال وسر تعمس

 هحطنت و اهفافخا هأظف كاش ة ةيعش ههمظعاوا هنمسأو هرساونواكنا ٠ ددمك هنءاؤل رقرق عا هلزربالااهرسيو

 يريف سانلا نيب ىضت تح ةنس فلا نيس ه رادقم ناك م وينادال واهيلعتديعا اهارخاهيلعت زاجالك امو رق

 .امتجئو لس و هلو هيلع للا ليسةنلا لوس رلاقاهاسرو !مدجتيفاهتخ ىدؤي الزتهل نوكيدبع ثرمامو هليبس
 انو رق هحطنتوابذ الظاي هءاطتق همظعاو ةنمساو هرساو نوكتامدعاك رف رق عاقل 7 ربالااه رسواهرسعءابلسرو

 ظ هيبس ىريف سانلاني.نلا ضقت ىتحة نسم فلا نيس هرادقمناك موييف اهارخ اهيط تديعااهالوا هيلع تزاجالك
 | اذه» نبللا قسو لحفلا قرطتو ربظلا رقفن ووكر ءزغلا حنو :ةع ءركلا ىطعت لاق ةرب رهابا|ب لب الا قامو سايعلا هلل اوف

 - || ندي ز نع ةبعش نعد ثدحادحا ملعا الو ماسمه ميتحادمف كا ذك ناك نافىنا روبلاديبءنب ىبحمنا لاةينادغلا

 | للادعن ةدبعاث بلاط ىبانب ميهار باث ىربنعلااي ركز وبا انث دحاعا ين وحلا س ارملاينانءالاابلاغهبتكت لو نوراه

 1 ِ ايدام وداع نب زتانم الا لبنه لعن دم انن يما سنلا نمر لادبع وب اان ظفاحلا لعوبا )م انءدحو ) ىازملا

 5 تناكام دعاك مم ؟ابئاهروامهشىا(1) لكتجست902 3 -

 «نولكانامردق مهل عدوابص رخافاضرا تيتااذالاقو رمتلا

 اللام سانلا رثكا نما ذديهلاةؤ صاع ىبب ١ نم لج رداع م هنأةرب هينا ن :ءعىبادحااو رمع ىلأ نع ةداتقنع 6ةببشإل

 كلايالبالا فافخاو كانا لاف مالا يما ذك وا ذكى وهلسداةثافوءاو #ح ناني ومن لاف اشللةنعتلأ فقري رعو وأمل

 فافخل هأطتف ةبمنش ْث همظعاواهنمساو هرماولت 0 دعاك هنءا رق 0 ازرب الااهر مني 8 اهرسعو اباسرو ١

 ١ ١ رراااا 3 0 مند ةدانأا لا

 .امدجن ارح ىد 0 لجر نمامل وم !-ودهل 0 7 وهيلعاتلا لطهنبال وسر تعم ين امنغلاف الظاو

 ا نيش ةءىتح ةنسفلا نيس هزادةمناك موييف اهالواهيعتديعا اهنارخا هيلع تزاج 7 اهنورقن هحطنتو
 عاق تزرلالا أهربسو اهرسعو ااسووامِدجتف ابهح ئدؤنال ر هل نوكي دع نم امو هليبس ىرم ” سانلا

 ناك موبيف اهازخا هياع تديعا اهالواهبلع تزاجاكاهنو رق هحطنتو .اهذالظايدءاطنق هنمساو تناكام ذاكر قزق
 ؛ ةعركلاىطس.لاق ةزيرهابااي لب الآق خامو سايعلاهل لاف هل يس ريف سبانلا نيب ىضت ىتجةنس فلا نيس هرادقم
 4 ا «حيحص «نإللا قسو لجفلا قرظرو ريظلا ر تفي ةرب غلا حنعو
 دز هند رغيفار ملانيعن .يبحيلامت (ىنادنلا(ا)و رمعوباو )قرير هيدانع نابسلا ثيدج نمهنم ملسم«ىور زف

 00ا7 دج - ع هاب ٠١ دلع صحا جل بج سم حم لل

 نام ١ 270 :فطنو ةمجسما ضب ينادذلاو روب الاقي ور<وباسإ رقتلا ينك يف ()

 7 11 اتت
 عطس سس. حم صصص



 - 2 عرزلا يف ةاك 1

 «ةركرا كو ٠ «ط) «  سيتا كرا "40ج
 0 أبن !نيناعا 0 ل 0 ةلسم ظزطإل خالو تلت لقوا 1ةعولا

 / نع 7 ره 35 نع ريك ايلات ديلولا وان( الاق) ب دونات ( و) ىئثااوا انثلذملا داشحن , اع «اندح وا

 ا ١ لةق يمل نولوزورمجلا رام نين واع ىهأماسو هلو هيلع هللا لض ىب كلانا بيا نع تينا نلبس ةماماينا
 هنوتفن نم تيملاومتلالو تازفرمنلا منين لن عاوبف ةقدصلايف | يوي مراكرش نومميت سأن ناكو

 «ىره زأأنعةصفح يبان دمح و نيسح ن نايفس هنباندق و «هاح 2 ويراخبلاط رش لع حيحص ثردحاذه

 .اننناملسو اسست زيزعلادبعنب ىلعانم ىدللا ريصن ندم نإ عاما نيس .نايفس# ثي ,دحامافإل

 الوم هللا نا هللا لو سر سما لاق هبنا نع لبن ةماما نانعىرهزلانع نيسلا نب ناين نع ماوعلان داع

 1 ن ءلسوهل ١ 1و هيلعَسأ ل صهّلا لوسرلاقق ضي ثلا ىنسينايفسلاقف سناب اك )١(, ل >سلا اذه نم للجرعأ ٍةقدصب لسوأ

 ٌْ هللالوسر ىهل ولاق ن نوف ةنم ثيل ااومعالو تل زف هبلج ىنذلاىلا بدنالا شب دحا”ىبجال ناكو ا ذهمءاجا

 ه ةقدصلا رع نمنانولييرهزلا لاقد ةق دضلايف | ذخ وي قا وري ا نقار ؤ شما نع ءملسو ا او هيلع ّلاص ||

 ْ ن ٌتادعأبانادبع ًاباهجوملاولا ًاناىزورملا ميكح ن نسملاو ١ا(هانريخاف) ةصفحى ان دمح م ثردحاماو 9

 ميرا رارشنومميتي سانناك لاق يبان ع ضينحن لهس نب ةمامااىا نع يرسهزلا نع ةصقح أن دمج نع كراذلا

 ّْ 0 وذو ىفلاق«هيف ارت : ناالآ هبدخ .انمتسل وتر ةم عيبا | ومهتال ولجوزع هللالزاف

 ٍ ظ « قيبملا نول عورو رجلا نع نين ولنع هولا 0
 ١ رقعج دمج (انربخاو)ةبمشاث جن بهوان قوزرصن.ميهاراانن بوقم,نب دسم سارعلا ونا © انج و ]
 نمر ئادبعن بيبخ تعمم لاقةيشاق ال اق) نة رلادبع و ىحب اننا ىثدح لبنح ن نإ دمج أن هللاديعات طفلا

 ْ يطأ اسْشالوسلةلاقق قزسلا ف نمنوانا لاق ةمثحىلان «لهسنعراسنإ دوءشمن ,نعرلادبع نعش دمع

 لاق « عيبرلا اوعدف ثاثلا ىف ةيعش كلش« ثلا اوعدنوا اوذخاتإ نافكثلا اوعدو اوذخع متصرخا ذا سو هلاو

 هدانسالا حيبص ثبدح اذه «ةبعش كشر رجنب بهو ثيدحيف سيل نم رلادبع» ىبحت نيب تءجا 5 الا

 || ان ددسمابث ىتنا وا 1 نركب 2 ربخ الة هن را بااما ن رمع هتعص ىلع قفتمدانساب د هاش هلو )

 : (سنابك و)*رسبلانمىدرااوهو ىوقالو هاودتشالر 5 وه ةمحدملا ء 18 محو ةيبلانبملاوضبلخدلا)

 داه 6 :اعا لا نسما ١ ىطقرا دلا ناس هيشاح ع نءقدملايهو هبيسا ةايك مج |

 أ | نعىمن لسو هل ”[ هيلع هلا ىلء ىبنلاذا هينا نع لهسن ةماماّيفا نع د سه زا نع ريثك ن نايلسان 6 ديلولاو 9
 رمتلان نينولنعا وهنفةقدصلايفاهن وج رخيف مهزا رش ذومميت سان ناك ولاققيبآل انولورو رع ارمتلان منينول

 «ةصفح أن دمجو نيسحن 4 نايفسهنباله(خ)طر ث ىلع *لوةفنت ”هنم ثلا ااويكي الوكللا ف

 نحنوانانا لاق ةمشح ىف ان لوس نعرايل ندوءسم ن نجر لادبعن ءثد# ن# رلادبعز بيبخ تءمتس # هبعشو»

 06 وعدتوا | وذخات ل نافثلثلاا وعذوأ وذل متص رغ رخ اذا ملسو هلا وهلع هللا لص هللال وسر لاق لاف ق وسلا يف

 : مك مرا رف تلا ينم كد

 صرخ قيولار رمغزأ ةمثح ىلا نإ لبس نعراسن ديط نع دعس يب 0 « داعو حي (دهأش ثدلو)
 سمو د ب ل + ا ها ل اسا هي

 # سد



 دخن

 «ةركرابك9 4و  «سمكرعلا) 40)جو

 ل ارآمم نو ديخوب زج نكن ا نسحو# ي لعلاتف سول 1 4 عملا ىل ص هالو سرت باعحا نمةءاججيف

 ا ىلاةيتارلا تاندعملا عصوأا أ ده يه هركذ اعأو يارا نءءاج خي نيخيشلا ناالادانسالاحيحص ثردذ» اذه

 ْ ْ ١ يب 00 قف تضرف
0 

| 

 .اننيده»ن نم م لادبعاتت ناتسن. دحأاتن نأتس نادم أ ن رفعج ان ” لظفالا عنب نيسأل ا ىلع وبا انريخا#

 ,كخا أءا اهنا لو هيلع هللا ىلص يبنأأ نع ىلبج نإ قادم ا كالدنع لاق ةحلطن ىم 0 راو رمح نع بفدس

 | يعلأن ةحلط نب ىسو وهاس رخيإ و هيأو زعيم جتا ادق ثيدحا دههرمتلاو سي زلاو ريمشلا ؛ةطنحلان م هقدصلا ٠ ا

 « هن ءهّلتأىضرذ أعم مايا كردب هبا هل ركل بك | ١

 نفذ ايبا يددعر املا مفاننإ هللادبعانن س اهرمز ريمان نادم ىضاقلا عن نسحلا ى نم رلادبع «# يلريخا#

 بديوي

 انت تلاغنب دع ا: الاق يزورملا رصنيفأ نإ ركبوب ,أاوقا هياكل | نركب وبا« هآ ربخأ 9 جمس ادع هلو ٍ

 هلا ”اوهيلعةها ىلس هللا لوس رامهشمب ن - لبج نإ ذاممو ىسومىا نعةدرب ين نع ىيحنن ةحلط ءن يفسان ةخ حولا :

 قاع هلل نسما ؟ ةدوجومألا لوصالايف ضي () آم ا

 هوت هةعا جيف ايلعرمع راشتساف هلطفاف ىل وادق ىايحاص هلفام لاق رورظو ةاكز هيف انل .ن نو : نأ بأ اهيقرو: ٠

 * حبت“ «ةبأ راهم نودخوبة زج ن كب ذا نسح-وه يل لعلاَقف ا
 ا

 هبأل-و هلاو هيلعةللا لص يتلا نءلبجن ا ةحلط نبوسوم 0 و رم نع : صك

ف لمفاف لبق ىابجاص هلام لارورطو ة ةوكز زاامفانلا فتوكيزا بحناةيقرو
 ٍإ اهنءّشا ضر رمع راشتس ا

 : تسامفلاق لس وهل اوهلعَناىلصَّنالؤسرن!ل يجن ذانمن ع هدئط ن ىس ومه< نعهللاديبغن ةداط نى |:

 ا ءاثواأامأو بورملاو ةطنألاورمتلا قكلذ نوكباعاو ثملا فصن حضالاب ق -امف و رشعلا ليسلاو لعبلاو٠ايسلا :

 / 3 رخمإ هدانسالا حيحص ثيدحاذه« لسد او هذعشا لس هللالودر ةنعامدم بصقلاو نامرلاو خيطبلاو 1

 ١ «رمتلاو سم بزلاو ةطن+لاوريمشلا ةعرالا هذه نمالاةقدصلا اودح نال هندرمأس الانام .ك نميلا 7 مل-و أ :

 ظ راد نفرح ن نعلن دنع اننميرميلا ندب. اننب يلا ن بدت ن لضفلا اننىباهن ,لاص ندمت اًثدحو 1

 ْ لقاناكاذاهعر زيفالو ةم رك يفداك ذو لا لج رلا لع س) لاةلسوهلا وهياعهتلا لصهللا لوس رز 'هللاددعن راج نع

 | هلأ اوهيلع هللا ا يس ل ىلدح عاما ان ا

 | ةطنلا ورمتلاف كلذ ز وكي اعأو رشعلا فصن حضنلابىقسامفو رشملا ل يسلاو ل.لاوهامسسلا تمس ايفلاق ملسو.|

 حيه ملسو هل ١١ ١ وهيلعّشا ىلص هللال وسو 4ع اهعدقف بصقلاو لام رلاو خطي ظيبلاو ءاثةلاامافبوبملاو ن

 نءيلاىلاولسوهل | 1 وهيلع للاى صا لوسرامث»ب نيحذاعمو ىس ومينا نعةدر يا نعىبحمن ةحلط نعه ىروثلا» | 1
 « بحت «رمتلاو بد زلاوةطنملاو ريمشلاةميرالاهذ ع نمالا ةقدصلا اوذخانال مهنيدرصا سانلانايلعي |[

7 

 ٌ ' *(م)طرش لعد قب واةسمم نملقاناكاذاهءرزىفالو

 همرك دلك زيلسلا لعسإل لاقلسو هلآ و هيلطهللا لصهتلالوسرنار.اجنعرانبد نبورمن علم نب « دم ف ||

 دصلا ذخا 8
 4و ©ي

 # ب مة



 ه4>

 ع 0

 ل هيركراباك و م10 4 نمد عم كردتسلاؤ ٠ ل
 ٠ ار ردوا | وهيل لس سالو رماف لاقاه دفنا كتشجدق قالو رايمذ ىهارذ لاق كنم ةانلإقو هيف
 ظ : ْ «هاح را كاد ل شلع حب ثيدحاذهوةك ربلاب هلاميف

 !لاقراتند نورمان سمت دمع أبازاملسز ديمسا::دايز زر ىلعز نسا( هيقفلاق اد -أ ن ركبوا هابربخا»
 هعردي امان رتح ةقرلا يف ةقدصال ملسو هل اوهياعهللاىلصدللا لوسر لاق لاق .هنعدللا ئضردقلادبعن راج تمعس

 : مهاجر خلو 1 رسوب ع عبخ تدحاذه

 ده نب ىبملانت ظفاحلا بوةمين دمت هللادبعوب ١4 هانريخا ف ةرمض ن مداع ثردح حرشلاب «ءدماتو»

 ل .اوهيلعّشا لص يبنلا 2 نع4 :غهلنأ ىضر ىلغ نع رم ن مصاع ن ع َقَأ 2 هس ا نعةاوع ىإ 0 هدا“ ىنإا

 ض م مارد اهسهف نيت ام ثمل اذاذ“ ىس هنامو ني» يف سيللةماسوإ

 ا ٌ

 دادتم ىر طنفلام ندمان دمت ال مخاور» يضلا سن وبن دمجا:ةرافصلاتاذإ ءندمح شادب ,ءوأح | 5 و ا

 ل اوه ع 52 يبنلانع رجحن لا 3نع !- 1 نع هكا َْن : مصاعنع نايف نع مصاعوبا ان الاق ةنالق واتا

 قدصمو هللا قادعلم اجرام 11 وهيلع هلا 2 هللالؤسرلاةف/ا]لواخع لم صش هيلا ثءبف لجرىلاْ م ل مانو

 ظ لق اهلا جو ابن ةمع» نم ةقانب هي هيلا ث ته ف لجرلا 00 ا قالوه 37 ارا .:اليزألا لواذع ليصف ثعب دلل 530

  هيقكراب مهلل 7 سدح رم ةقا 0 وهل 0 وهللأ ىلص هللا لو_سرلاقامامالفؤلاب إ-وهللار أردو لقا لصقل

 *هأح رخو و لما ُّط رثىلع حب ثيدحادههل.ا يفد

 أ نعنارفسانت ىدو«نب ْن ان ىلا ندمت بلاط ان ميهأرب هارا اثىنالديصلا مومن 502 4ياربعاو»

 اليخالاو.ءا ائيصادفاناولاَتف هنعءدللا ىضررمىلا ماشلا لها نء“ 5 هالات قرضا راو ٠.عقاردما ىلا

 دمح ن دمجا- ىنامعتلا نسا ١ ؟راحبلا مم قاد 2 زف همأ مضر رالث لالخ هفايف لءجاموهو لو رمائا()

| 

 اهقرو ْ

 كنمدانلبقوهيف هللا كك رجاريخم تعوطتنا لاف ةريخاف لد وهلا وهياع فاىلههنلال وسر ىلع ا:مدق ى-ةقالاب ىه“ أ

 ه(مرط رش لع ههك ربلابهلام يقهلاءدو هثم ةقانلا ضيق رماو ش

 ةقدصالمل_وهلآآو هيلع هللاىلطهنلال و رلاقلاقهنعهنلا يضرارب اح تعمم رانبدز وماتت م ام ©« ندم 0

 ه*( م)طر 2 ل همثرد ىتلام غلبت ىت هد هق لاو ش

 ايون شا !ءوف رم هع هللا ان ل مص نإ مداعن نمو اس دا ىلأ نءةناوعو 0

 ه مارد ةسماه نيام تش اذاذ“و

٠ 

1 
ْ ١ 

 لاكش ماسوهل وهيط الص ىبنلا نع جحن لئأو نع هيأ نءبلكن مد ماع نع ناس وسلا

 0 :قدّص ودق ل ءاغدتلا لص هتلالو -رلاف لولخ» ليصش هيلا ثءىلجر ظ

 ش هلالو_برلاقف امهاجو اه:> نم ةقانب هيلا ثب 1 لجرلا كلذ ماف هلا يفالوهبف لدلرا)ل مبلل 0 ىشأ

 ٠ .ء .(مرطرت ىلع «هلب ايف وهيف كلرأب مهللام !موهلآو هيلعمللا رم

 .اليخالا 8 ائبضادقانااولامف رمت ىلا مفلازذانم 8 اج لب رضمن ةيراحنع ٌّق داهجايلا نع ميروثلا و

 اميقرو ا
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 « ةوكزلاباتك » « مبط « سيلتا مو كر دتسلا 9 "400ج)و

 ىتح لدبو هدرز لزم ىنافا كن اعذخلاّمف هبخا اناف نبللا ب تنك نا لاذف اه ريغ بار ءالو ا

 ناينادحاال ىنيئاملاَقف هلتةفدامرفهسوقىلادمع كلذىأرايلف هيلع ىناذ اماكم صاصشش هأرش سمخ هللذب

 هريخاف راسو هل او«يلعهللا لص ىبنلا اص منغلا بحاص ىتاف لبق دحاربملل اذ - هل او هيلع هلال سهلا لوسر

 ثيردحاذه#« : اممسلا نماسيق فعاهلل' لوسرابةدابع ندمسلاةفلاغرابا نملا معلا لاغرابا نملا مهللا اصلاةف ْ

 « نيخ.شلاط رش ىلع رص ا هاح رمل و لسم طرش لعمر ص

 ىنأان .:ضضالادو هدم نل ىب يوي قولا نب نيسان لعاش ناهز ندواد ن يدم ركيوبا# هاريخا »

 اه هم داعي كوم رع ماسوهلااو أوهم اعلا لصهللا ل وسر: ءهللاى ضرر رمع نإ !نءمفان ن ٠ عدم د ا 28 0
1 

 # هأقمف هب ؛ 'يجاالوهدجااللافءاغردل هلمح ريوملا 4 رهلاءوي "ىبي 2 ناكابادعساب لقا

 قادسان ,|نعىبا| ةميهارب !ن بوةءاذل ىناىثدح ليتحنبدمحان هللادبءانث ىمطقلا رفمج نيدجحا# انربخا 9

 20 نءمزح نورين ةرام نع هللادبعز. ىي < نع مزح نبورمعن دن ركبين دا ن هللادبع ىلدح

 تشاالااهيف ه اعدجام هلامىل عمجف لجر تررذ اقدم ل سو هل 1 .اع هللأ ل. .ص ينلا بلا 4 دفلك

 اه نقل هن مدمس ةمرظعةقأن ه نه كلور الود ه نباالامكاذ لاذ كتتقدصا ل تنءاداهل ت انف ضاخم ْ
ْ 

 ا
ْ 
 ا
| 

 1 ضرعتؤ هانا ع يد ألاف سرر ةكنم ماسودل او بلم هللا ىل_ص لال ودمر اذ ةهرديرب وهلم ذخابانا امهلث 2

 ةقانلاب جرخو ىعن جار د'لاق لعاف ىناف لاق هددر كياع هدر ناو هتابق كنم هليةناف ل لعفااذ يلع تضرعام4-لع

 ةقدص 3 ! كلوسعفللا هللا يب دان لاذ ماس و هلآ 3 ه4 ءاع ميل كب لع ع ا ىتلا

 كتئددق هذيهاهو ياعىناف اه دخخايل ةمرظع ةقان هلع ا ربظالو هيف نيل الام كاذو ضاخم 0

 هللا رجا ريخم تع ترءوطت ناف كياع يذلا كلذ م اسوملا وهيلع هللاىلص هللال وسر هللاّةفاه لح هللال وسرابأع

 ينأينا ىنتاملاَمفهلّمف هامرفهسوق ىلادمع كلذ ىأرايلف هءلعىلافامماكم صاصش سه! لذ ىتحهدازيلز رفىاف ٠

 هللا ل وسرايدعسلاقف لاغرأبا نعلا ميالا لاغرابا نملا مرألا لاةفد ربخاف حلاص منهل سح اصناف لبق دجا ريطاا ذه هللا يب

 0 طمنم لب م تاق * (م)ط رش لع هةناعسلان ماسق فعأ

 هيلع للا ىلصهللال وسر نأ|ىنءهللاىضرر< نا نع دا نع كيه نإ ىبح نع ىومالا » كيعمم خرا ىبنحت 2

 ه.ئيجاالومدخا اللاقءاهنردل هلم ربعبب ةمايقلاء وي 'يبجنناكابادمساب لاقف اقدصمةدابعز دهس ثءب ل-وهلاو

 * |ييط رش ىلع «هأفمف

 بمك ن ينأ نعمزح ن نورك نإ ةراهت نع هللادبعزب ىب# نعمزح نركبيان تلادءعىثدح # قاحسا نا

 ةننادال تافف ضاخمةئناالا اهفديط دجا هلام عمجف لجر تررف ةدصم ملسوهل اوهلع هللأ يل مص يذلا ينثعب لاق

 اددبخا اياباامهل تاقف اهذكت ةئيمس ةم.ظع ةقاهذهنكل وروظال وهف نبل الام كل اذلاقف كتتقدص ا .اذ ضاغ

 جرف لعافىئافلاق كلذ هيلع ى ضر 5 هب اذا تيجانا بورد لولا | و هيلع هللا ىلص مالو ادحومزيرا



 رغبلا ةوكز ف

 ةمق و

 ةيعلا لاغر نا
35 

 د

 يضلل يال ا يللا ١ 4 شيال م كردسلا وا 40ج
 ْ ا اللا ا مكعا اينامسل 9 ثراولادب ,ءاذ رمعموباانث ىسيع ندا اذ ناياس ن

 ْش | نما-م اح نعلبأ ق رفرال نوبلز ! نيعبرأ لك ىف هما ب لبا لك ىف لوم لجومل ا 1 وهيلعّشا ىلص 1 ا
 || اده» "ىشابنم دمشل ال نيالا راتامزعنمةمزعهلبار اب ةداهر فيا انافارعنم نمو اهزجا هلفا ري وماهاطعا

 ْ ال هاج رخل وةفيحصلا هده يعصي رك ذانمدقام ىلع دانسالا جيروم ثيدح

 نعق ورسم نع ل' اونا نع شمعالا ا ةيواعموب اان را.ل ادع ٠ نادج ايو و , ندمت سايملاوبا# اًددح ِه

 اعيسةره نيث الث لك نمردبلا نمدخاي ناوسعاو نميلا يلا ثم , ماس وهل 1 ءةلع هللا لص هللا وس رنا ليح نيذاعم

 هماجر م ِ نيخيشلاط رش ىلع حيك ثيدحاذههرفاعمبو”هلدءواار انيدجلا- لك نموةئسمةر 2 نييعب راك نمو

 ن ماشهىثدح ثللا انثريكب نب ىيحانت نادام نميهار ,1ن دهاأتت هيفعلا قاحسا دعا ركبوبا# د 2 |

 ه دانع نإ دعس ن سبق نع يراصنالا ةداتقن رمع ن مص اعنع سادع ندعمن ادع ن سابع نعدعس

 ١ هيلع هللا ىلصةنلا ل وسرب ث دن ىت> عج رخال هونأ لاهفايعاس هثمنماسوهل 1 وهيلعتلا ىلصهللالوسر ناىراصنالا

 لس وهل ا وهيلعشلا ص ٌللالوسر هللاَف ملسو هل ا وهيلعتاىلصهللالوس و جورملا دارا|لفاد,ءملسوهل او

 ٍإ ةهودعس لا هف لاغر ناك نكن الو راعبامل ةاشواراوذخاجل ةره واءاغر هلريعب كتبقر لع ةميقلا 0 ىنانال س.فاب ا

 ريوص نباوةدحاوةاشالا صاصش هئالأ نم ةسرق ةميلغ ىفئاطلابالجردج وف لسا هثمب قدصملاةلاغر وبا ْ ٍ

 ْ ملسو هلا هدا يلصللا لوسر لوسر اءالاةف تنا نم منغلا بحاص لاف هشيع هاشلا كلت نلف هلماال ظ

 هل سي ىرت اك مالغلااذهلجرلالاقف هذهلاتف نوبللا ةاشلا ىلا رظف تببحا اعدم يمن هذهلاقو بحرف

 مامط ظ

 نيعب را لك يف ةسع اس لبا لك فل وت ماسوهل ا و هيلعهيلا ىلص هللا لوس رت عميس هدج نعه أ نع ميك # ن زب

 3 مس : ع

 ان هفيحصلاو ده حيحصت ارمدقدق <« 0 ام.م دمحل اللحال اكو

 هللال وسرزاهنع هللا يض رذاعم نع قورسم نعل اوينانعشمعالا ان رامموا :ئىدراطملااتت مصالا 6 انيدح د

 5 ةنسم ةرق نيعب را لك نمواعيت ةرق نبل الث لك نم رقبلا نم دخانلا هرماو نعلا ىلاهثمب ماسو هل او هيلع هللا ىلص

 م« مط رش لع * رفاعم بوهلدع 5 اراذد ملاح لك نمو

 ش هللا وسر نادعسن سبق نع ةداتقن رم نب مصاع نع سابع نب ديممن هللا دبع, 1 سابع نع دعس 4 ماخه د

 | داوا|لفادبعماسودل 1و هيلعّشلا لص لنا لوسر ثدحن د جرخمالو ونأ لامها عام هدع) لمس و هلآو هءاعدتلا ىلص

 رغب واءاغردلريمب كتتبقر ىلع ةسمايقلا موب ينانال سيقايهل لاف لسو هللا وهيلع هللاإص هللا لور ىلا جو رمللا

 ١ دج وف ماسلا هيلع اص هثب قدصملاق لاءروبااموهللال وسر اندعس لاف لاغ ريناك نبال راع الة امش واراوخ امل

 ١ ,سحاصلا هن هتشيع هاشلا كلت نبل وهلماال ريغص ن اوةدحاوةاشالا صام ةثاملا نمةبب رق هم.ذغ يف فئاطلابالجر ا

 | | لافءذهلاقق نوبالا ةاشلاىلا رظنف تببحااعاذفت ىمنةمدهلاقو بحرف هللا لور لوسرانالاتفتنا نم منذلا
 اماكن نب 1 1 كاودجا ناقنبلا بمن تنكنا ككاو راجار نا ماءطهل نس هل ىرات 0 اده م لجرلا

 2 3 9 2 0 سس

 اف

 غ2 1 1 1

 نات نش يي يس لل



 ا

 ا

 2 و

 قل 4 تأ ىذلال-و هلا رة ءلع هللا ىلع هللا ل وسربانك ىف مزح ناورمع ثلا نع ل عاظكادو ىنا تعيس لاق ظ

 كلذ لودر ةعرزابا تءءسو متاحىا ندمت وبالاق هب سايال نمماندن هالوطادوادزب ناني لاف تاقدنلا |
 أ
 أ ىنذت عملا الوةو 17 اا يك ةصخلال ةرسملا ثرداعالا هده جا رح خاوو دابت> الا هيلا ىداامتادي دقت ما لاق د (ٍ

 طلب سل فد م49 م« صيخلتلامم ءكردتساا » كلل كرا

 / ضرو ئدنلأولاقوقطو فذ امو ا قرارشاف تح زوت ند لا سفنلالتقو فابشلا رش ءالا_ةمايقلاموفادنعا

 ٠ ليةقالطالو ره آط الانا ا رهلا سع الورع 8 هلا يملا ةرمعلاذاو ميلا لام لك اوابرلا لكاو رحتسلا -ملمتو ةنصخحلا

 / نياصإ الوهارسشبر صاع عند نيل الودابههش ودحأاو بوق: مدخلا نيلصبالو عاد ىت 1 قتع الوك الما أ

 ٍ وأ 2 اووقهاف هند نع التقانم ٠ ظتعا + ن«زنا بات ىلا ىزاكو * "ىش هبككانمى لع سيلدحاو بوث يف ؟:هدحا ْ

 ١ ار ةثلايفوةدلازا الا يفوةيدلا هع د ىذلا ف الا يفولب الا. نم ةلامةندلا سمكا يفنأو لوتقلاءايلواى م

 ١ ةيدلا فصن د_حاولا لد رلا يو ةيدلا نيتيملا يفو ةيدلا تاضلا ْق ملا ركدلايف و هيدلا نيتضيبلا فو ةمدلا ا

 لان «مياصالا نءمعبصا لك يفد لالا ن نم ةةرشع س + ةلقنملا يو هناا تل ةيئاجلا فود ثلث ةمو.ماملايفو :

 وأ ركاب لج راانادز الا نم م سوح ةعضوملا قو لب 7 ن<“ سمح نس 3 | قو لبالا نمرشع لح راو 5

 ,ماقا و يرألا كيع نع ني مم وما ريمادل دهشا با. لاا دعت يف رسفمريبك ثردحاد_ه« ران دفلا بهذلا لما

 ا ورغم لجو نا ىتثمدلا دواد ٠ نا أ السو هل ىركذ مدقتاك ةحيصلاب ىرصهزلا اس نيد هرصع ف ءازملا

 م هريغ هلدعدوو ه١ زمغ نم نب ىيحم ناكناو ىرهزلاب .
 0 َن نمر لاديغاك ىلع ن ني-طاد اونا 4 .ريخا

 ةيغهيق عاملات ةساواهل ومب نيعباتلا وع امال ن هليل دل اناللا ,ص لع تللدتساؤابح رش نع تاكله

 الس يلطغو# «للحصي نال ءدولا يفىنبأارمأع ن ة يسعي 07 اس ناكدقو- آو ١ نأ

 نئسلاءده. فيكف عوطتلا ةولص ىف ةيرعشلاب دوغ لهاو ىلامو ىسفت هن نم بحأ ناك لسوهل اوهيلع هللا لبص

 ظ «ليكولا معنو ىءحوهو و هللاو مالسالا دعاوقيه يل" |
3 . 1 5 : . ْ 

 1 دبا( انربحاو)ماكح ن زبمات نوراهند ربانع رك« ن نسحلا اذ هيمفلا كايلاس نب دجا ركبوبا# 2 ديح 2 ْ 1

 ْ انريخا هيعش دحاو ب ميل - كادوا طالما

 ا ميتيلا لام لكاوان رلا لكاو ردسلا متو ةزمولا رو ندلا ولا ق وتعو فدحّزلا موب هللا لييسىفرارفلاوق>- |

 نيلص.الو عاتب ىتح قاتعال و كلا الما لق ف الامال وره اطالا نأ 4 سءالورخصالا جملا ةرمعلا ناو ١

 5 لاق وه"ى نى كم4 4 1-1 ٍِء سال دحاوبو يالوهرءثاصقاع جتهدح ا نيلصي الو داب هتشودحاو بو يكن.دعأا ْ

 : ف : الاف ءلبالان 5 ههندل اسهل ناولوتقملاءانل انلو ىضريزا الاد وقف دع 5 نءالتقانءؤ* طبيتعا ٠ نمزاب ات لا يش ٍ

 ا فو ةيدلا باصلا يفو ةيدلا رك ذ ذْلايف و نيتضيس بلا ىفوةيدلا نيت ةشلاذو ةندلا نانمالا يو ةندلا هعدج بعوا ىذلا

 ' نم ةرثع سد ةلم لاو ةندلا أذا هذان ؟اطلا يو هيدا كالا ةيودلا و ةيدلا فص لحرلاي و هندلانين معلا

 ,ا لدحر زآطنأو وس #* ةدءضوللا قو لب الا نم هس لن سلا يفورشع لح ءرلأو ديلا نم «مياصالا نم عبص تان

 نيعمن. !ناك ناو ىرهزا !فورمتو الوذنا مشمدلا دوادن نايات راس دفلا بهنذدلا لها لعو 2 1 :لتق :

 ١ « ةعرز وبالاق ا:ليكو هيناابال ىدنءماحوا لاق»هريغ هلد_ءدقفهزمغدق



 تو

 « كا

 « ةوكذاا ب باتك 9 ' «محوج 8 هلا ا 0 4 00ج قل
 اسس ل
 هةييبع

 لسنا ىلا ةاشةعاس لال الا نم سجن لآيفو قس ةسخ غب اذار شم ثلا فصن هيفف يلا دلاو او ءاشرلاب ى ةسانق نموا

 ةخ غل ناىلا 7 ذ نويان افد_جوب مناف ضاخ تنناا, دقق نبرشعو عبرا ىلع ةدحاو ت دازاذاف نر شعواعبرأ
 ىلع : دحاو تداززافنيعبراو ةسمخ غانا ىلا ذ ول تنا ابيفف ةدحاو نين الثو ةسمخ ىلع تدازاذاف نيثالثو

 ةسج ملين اىلا ةعدجابيفف ةدعبأو نبت لع تداززاف نيتس غاسناىلا لحفلا ةقو رط ةفح أسقف نيعراو ةسمخ

 اهيهذ نيدسل ىلع ةدد>او هيمان نارام خلينا ىلا نوبلةنبا اهيفف نيءبسو ةسمخ ىلع ةدح او تدا ززاف نيعبسو

 نيس لك يف ودول ةنبانيمبرا لك ينفذ ةثامو نر شع ىلع تدازاف ةثامو نبرشع ماس ناىلا لمجلا اتقو رط نانقح
 .ةاشةمئاسقاش نيمبرالكيف وةرقشةروقابن يسبرا لك يفوةعدجو | عذج م. يس ةروقاب نذ الث لكي فو لما ةقو رط ةق>ح

 امةفةدحاو تداز زاف نام غابتناىلاناناشا,يفف ةدحاو هلامون رشع ثعىلع تداززاف هثامو نب رشع غاب اس ناىلا

 ظ تاذالوءانمالو ةمرهةقدصلايف دخ وال وةاشةاش ةثام لك ىففدا زافتدا ززافةثامثالل خابت نال هايش ثالث

 نم ذخاام و ةقدصلا ةفيخ ممتع نيب قرقتالو قرفتمزيب عمجتالو قدصلل ءاشيزا الا مقلا سيئالوراوع

 اهردنيعب را لك ىفق دازامو مارد ةسنمخ قرولا نم قاوا سمخ لك يفو ةودلاب ان نامجارتيامملاف نيطيلخلا
 دمح تيب لهالالو دمحم لحال قد ىلا نأ «راندا راند نيعب را لك يف "يب مث: قاوأس م نودامف سلو مهرد

 مع الو ةعرزءيفالو قوقرىف سيلو ليبسلان اوهللا لي بسيفو نينهوملا ءارقفلو مهسشنا اهم ىكز ةاكزلا يا
 ' ريابكلاربكانا باتكلا فذاك ولاق "ى "ىش هسرف يفالو لمدبعيف سبل هباو رشملا ع نءامتقدص ىدؤ" تناقل "يشامل

| 

 ظ ا

 ةاث ةمث اس لبالا نم سمخ لكيفو قسوا ةسمحخاب اذارشملا فصن هيفق ةيلادلاو اشرلاب ىقس امو قسوا ةسمخ

 ظ نوبل ناف ضاخم ةنادجو مناف ضخ ةنا ١. اهيفف نبرشعو عب را ىلع ةدحاو تدازاذاف ن رشعواعبر را غابت ناىلا

 ' ةمح اهيفف ةدحاو تد'ز ناف نيعبراو ة ةسمخ خل ل نأىلا نود ن أ اهيفف تدازاذاف نيثالثواسمخ م مليت نا لا

 ةدحاو ت دازّناف نيءيسو ةسمخ منابتْنا ىلا 4 ةعذج ةدحاو نيتسلا ىلع تداز ناف نيتس لب لالا لحفل ةقورط

 | ىلع داز اف كامو نبرشع غابتن ايلا لما اتقورط ناتةح اهيفف ةدحاو تداز ناف نيعسل ءابتن ا ىلا نوبلانساهيمق

 ا

 ظ هئامو ن رشملا لع تدازاذاف هثامو ن رشع غلبت لا ىلا ةاش ةمئاس ةاش نيعبرا لك ينو ةرقن ةروقابنيمب را لك

 'داز اذ تداز ناف ةثام ثالث ماتا ىلا هايش ثالث اهيفف ة دحاو تداززناف نيتشام غلبت ىلا ناياشاهفف ةدحاو

 ممجيال و قدصلاءاثن نا الا مزغ سالو راوعتاذالوءانجعالر ةمره ةقدصلا ْى دخو الف ةاش ةثاملك يفث

 !رسمخ لكىذ ةيوسلاب اهني نامجارت, اههمافنيطيلخلا نمذخا امو ةقدصلا ةئخ عمتي نب قرشالو قرفتعنبب

 نيءعبرا لك فو ”ىش قاوا سم نودامف سل ءمه ,داهرد نيءعبرا لك ىفف دازامو م ارد هس قرواانم قاوأ

 هللا ليم 200 يفو نيام وال ءارقفلؤموسفنا 7 - زأا يش ىاد تبلهاالو ديل لحال هقدصلان ا «راندار اند

 لسم دسبعيف سيل «اورشعلان ءاومديص قد وتناكاذا* ىساهلاءالو هعرزم الز قفز سلو لبيب دلل ناو

 ريغ نم مْؤأ سفنلال 00 هللأب 3َِلاَر ثا 4م 'ايملاموب هللا دنع رام ايكلاربلا نا بات كلا و ناكولاق * ى 4 رفيفالو

 بح - 2

 قح  مه)

9-0 



 ظذ20010111 00 رلا

 سس“ 0

 « ةرشملا غلب ىتح ؟ ئشااهنم ةرشملا غلب الامف سيفف كاذنم |[

 مسوءلاو هيلع هللا ىل ريما هبتك يذلا باتلكللم اينوقلا وهاع هللا يل- علال وسر نعاههدج ن ,ءاهعان ءعد#ا 1

 0 ةوكزاا بانك د «مءوؤط و4 صيخلتلا عم كل ردتسالا هلا 0 0 تلا

 ا نيمسنلا لع تدازام,بالا ة هقدص يف ناكف نيلاكلا كنيذ اعاوذغ ابنا تاقدضلا لع هلاعز.: "ملا دبع نا |

1 
 ةلامو نر شعواءسن غلب م اذافةئامون رش ءىلا نات اهفف

١ 
 هيلع هللا للص ى كلاب اتكامأو#ة رش )ا ملبت ىتح يش اهنمةر ثلا خلبتال ف أبر سني راف كلذ نم هرثكا لبلاك اك اذا
 بأ
 ظ «اهل وطن ةقاي اترك كاذلو باتكلا/ غل رش ىممدانشاناف ءْزحن وردعل ماظموهلاو 8

 | ىتدح سر واىا 5 ن ليعمسأ 3 ىضاقلا ّق أدجس !ن ليعمسأ 3 دادغس يفاشلا هللاد. ءءن 0 ركبو 1 8 انريتخا ,

 هلا وهلع هللأ 17 ياالزسر ناهس ا ٠ نء()ءزحن درو 0 ىناد#( رك اذ هللاد مع نعايلا

 ىف مهز د تام تبهذلا ةميق خلباذاف م مزح نا ورمل ىل-و وهل و هيلع للا يلد هللالوسر هبتك ىذلا با كارد

 ْ * رسفلا حو رشملاب اتدكلالعليل دوهول تت طارش لع مص م ثيدحاذ هدم ه رداه رد نيعب زازا

 | ا
 1 يعور نا ٍٍ ا لوا 0 نب هللادبعن . اصاننىراخم 4 يهملا لبس ن دمج ا رصن وأ# مَ ريخا هَ

 | نب جكملا حلاص ونا اني دب ءلاديع سن ميهارا ندمم تادبعوا اننى هما ده ن يح ءأي ركزوا ( اندحو ا

 0 هيأنع مز>نوورمن د# نركب ىنا نعىرهزلان عدوا دن. ناما-ن ع ةز* نا ىبحم اني ىرطت هلأ ىسوم |

 "نوزمم عم ثعإو تايدلاو ناسلاو صب أرفلا هيف باتي ع نمل الها ىلا ب ع 4 مو هلاو هيلع هللأ للص ىبنلان لا ءع

 ثراملا ولالكدبعن ليبح رشولا ىبنلادمم نم ميح  رلا نمحرلا هلا اتنااعتفام ةهوورلا] اها لعتارتف مزح ١
 م ١

 ا سم أذل نم متي -طعاو م اوسرمجرد_هفدعب اما نادمهو رفاعمو نيعر ىذلق : لالت َن سرا
| 

 0 ةدج ا اذار ا 4 ف ءالم ناك وا ءادس ناك وأء ءاهملا تقةسامراوهملا قردملا نم لاح :ءؤلارع هنا تقال

 اي "5 لمعاف هاج نء لسراو هي هنن 2 نع ىور ىراصنالا مزح ن ورحم دن ر كبوبأ بيذب ا تانمىق(١)

 ضم نعم دراي درا ب م ن ركب أ نع ةلصام ىر هم. زلا ةياورو ةيبأ نع طقسوا مدد نع ها نموا |

١ 
 نبرشعىلازناتم> اهيففةدحاو ن ٠ نيم ستلاىلع تبدا زاملب الأ ةقدص ايمي فناكفن .. ا كلا كديذىفاعا ودخاناتاقدصلا ِ

 ظ هيلا هللا نسحا ىنامزلا نسا ٠١ ه دج نع هيبا

7 
 ا |

 الب الا تناك اذان ةثامون رشعوأمسا 0 لاول تانبثالث اهفدحاوةئامون رشملالعأ تداز اذاف ةئامو ْ
 أ ا

 | هيخأو ركن ىنان هللادبع نع ى ا ىتدح سروال دان لب نأ اخ ىضاقلا ٍق احسان ليممسا ان ىمف اش ١4) انربخا 9

 + )م١ 8 ط رش ىلع « م ردا هرد نوع رالك غر 2 ىف :امبهذلا هني مه اناني نإ 00

 هسا نع مرعب اا يلا نع ىرصضزأ ع دوادن نا نع ةْزمح ن ىبحتت # يمس وم ن يلا

 ثمبوتايدلاو ناسلاو ضيأ رولا هب هيف تاكل نوميلا لهايلا تنك هناملس و هلا و هيلع هللا ىلص ىبن لا نع هدج نع |

! 

1 

0 
 ا ١ 1

ْ 
1 

ْ 

 نم متيطعاو مجلوسرعجر د_هفد_هبامأ نأ دمهو رفاممو نيعرىد :ليقلالكدبعن ممن ولالكدبعن ةرالاو |

 ' | لالك دبع ليبح رشولا ىبنلادمم نمميحرلا نمحرلا هللامس اهتخسن هذهو نملا لها ىلعهأ رةفمزح نو رم م |

 سل

 ا

 مح : ل

 ْ ٍ غلب اذارشملا هيفن داعب لآك وأاديم ناك وا ءامسلا 0 امراقملايف رهعملا نم نيمؤلا يا 3 0 ف

« 0 ١ 



 3 هد 000 كا لاو ككل كرف

 فعاد ىدحاتناك اذافنيتس غلبت ئتح لما ةق ةيوزالا هيد اهيفف نيس راوأتس تناك اذاف نيعب وال اج ظ

 َناتفح افق نيمو ىدحا 6 اذاف نيمسن غلبت ىندح قوبلتش اهيفف نيعيس واتس تل اذاف نيعم هواس خانت 2 6

 اذن غلبت ىد 3و تائب ثالث اميفف ةئام و نارشعو قىدحا 6 اذافدثامو نرثعءغلل ىدح لمجلااةةورط ا

 نيعب را تناك اذاف ةثامو نيثالثو اعسن غابل ىتح ةمحو نوبل اتنب اهيفف ةئامو نيثالذ تناك اذاذ ةثامو نير شعو ظ

 3 00 تناك اذاف 000 نيمراو امس غلب" ىت> لوبل تنب و ناته> أمفذ ةثامو ٌْ

 اديب اةزباوناتمحابغف ةلامو نيناع 5 اذاذ ةلام و نعيم و 0 مث ىح هوجو ناودل تانب ثالث ابيه ظ

 أ ثا ونيعسن وامس: ملتح نوبل تانب ثالثو قاقح ثالث اهيغف ةثامو نيعس تناك اذاف ةئامو نيناع وام غلبت ا

 دنا مو كاع اجك امدح ىلع تذخات دجونيئسلايانوبل تانب سموا قاهح عبرا يفق نيتئام تناك اذاف

 تقلب اذافةاش نيميرا غلبت ىتحةفدص منذلا نمذخ وبالو«باتككلا اذه يفانبتكام ىلعذخ وِ كلذ ىلع لبالا نم“ ََ
 اذا نينثام ملت ىتحناناش اميففةثامو نيرشءوىدحاتناكاذاذ ةثامو نر شع م غلبت ىتح ةاش اهيفف ةا-ثنيعبرا 1

 هايش ثالثالا اهيف سيلف ةاشةثامث الث ىلع تدازاذاف هئام ثالث ملت ىتحهايش ثالث اهيفف نيتئامو ةاش تناكا

 ا اخ ا ل م س# غلب اس تح أنَ عبرا اهيفن 2 هاك هلام ع غلبت ىت>

 يفمهايش نفعا ءام فلا تدب اذاف اع فلا غلبت ىتح هايهش عسأ ؟ابيهف ةاشةثام عس7 تغلب اذافةأ ث هام عسل لسن ىتح

 «ةاشةاشةثام تدازاملك

 دبر اث ىنافصلا قحسا ندم نب ب وتس نب دمت سابملاوبا «هاثدحام ظ ةحصلاب ( ثيدأل ادلب كب امد)
 دي راما نة رلادبعن دمح لاجرلابا نا مرهن ورم نءبيبحى ان بيبحو قاد سا نب أذ ةنوراهن 1

 لادهدع مبا ةدصلايف بودل :هيلع هللا ىلص ىننلادبع سمئلب ةئيدملا ىلا لسر |فاختسا نيح ززملاد ء نرمي نا ظ

 رم صاخم زح نب و رم ىلا لسودل اوهاع هللا ىل-كىبنلا باك لع تاقدصلا ىفهلامصىلا رمت ب اتك ت اطعم ن رمج ظ

 نبا ظ 1
 3 الث او.ةف ةثامو نيه بس تناك اذاأف ةئامو نين عرايشت ملبن مح نوالاتنو ناتهح 3 مف هئامو ٠ نب لاء تناك

 يش لكم نوما تائب سم وأ قادح عيرااويفف ن تامتناكاذاف هثامو نيعست واءسا غلبل ىتح دوب ,اتادثالثوقاقحا

 ايراولب يىت> ةقدص مننلا نم ذخ والو با :كلا اذه يف انبتك ام وحب ىلع دخو تنوي لالا >ر

 كدا 2 ظ
 لاجرلاابانامرهنب و ري نع بيب>ىنان بيبحو قادسان ا اث نوراهن دب دل اصلان 'مصالا# انأدح» ظ

 مدج وف تاقد لايف لسسوهلآو هبلعّللاىلص ىبنلاد هع سمو ةنيدملا ىلا ل درا فاختسا يحز زملادبعن رمزا هندح ظ
 رغع ننالعل ؟باطملان اريعل !متعافعو رمْزحنإ ورمعىلا ل سوهل اوهيلع هللا للص ىبب :لا بات كمزح نو رمعل دنع ش

 1 هايشزاك اهيففةاش ثامن اع تغاباذافةاش هلام ناع غلبت ىتح هأيش هش عمم ايفو ةلام عب مس توب اذاف هاش تس ابنغف د

 يهلامجز زءلادبع ثرب رم رمأفم 1 نكلا ون مص لا تاس لثع تاقدصلا ىلاهلامتيلا
 سس م عسسل 5-5 000077

 تاقدصلا
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 و عشا

 ىيح مث و ثيدحلا ةءادحاني-سح نب لايفسو نيباتكلا ف ىطساولا ني سجن نراةسااج رم نيخيشلا ْ

 سو نعكرابملاز هللا دبع ثيدح نيخ.يشلاط رش س هححصب وأمه ريغو هللا درعن ر<يهيخاو نزر ن هللادبع نا ا

 ماش هاه ما مهدعب كلذ نو ماي ءافتملا لزم مام لمعلا هلاعدبلولا رمافديلولاىلا أمم بنك واهس لمع ابهلا عصا 1

 : ةرشع نسخ غلبت ”يت>ناناشا ,ففا لرشع ثنا اذافار شع غل ىت> ةاشاريففاسم تغاباذافدوذ سخ خل ىتح ةقدصلا ا

 تنبةضيرفا,يفناكف تض رفان رشووابع كنا اذافنب ندع واسمح غلبت ىتحهايسش مراا,يفت رغم سخ تنال ا

 نيطيلخ نمزاك امو_ةقدصلا ةفاذغ ق رفت« نع عمجم الو ممتجم نب قرغالو كو كاملا لس د ”ىشابيف سيل وةاش هلام أ

 اديل ولا رمافديل ىلا ىلا اهم ,بتكواسع .لمعلاب هلام رماف ة هد دلل ُُس ردا نيح رم َن هللادم ,ءن لاس نم ريزءلادبع

 »١<)(«  0ديلا  2١ةوكزلا باتك 9 معو 4 صيخاتلا مم «#

 أ لاقو نتبع كيال رة ةقدصلا قدخوي ل 4 ا ناءجارت, ام مماف نيظيلخ نم ناكاموةقدصلا ةفاخم

 ركدب م و ط ولا نم قدصملادخايف اطسواثلد دو ارايخ 5 2 دوارأرش امثانالث ءاغلا تدسق قدصملا ءاحاذا ورهزلا

 ناالا سنا :رع ةماع ثي دح يف ىتلا ماكحالا ةرثك. دهشي بابلا اذهيف ريبك ثيدح اذ_ههرقبلا ىرهزلا

 رشبم لثمنويز دنبملا انك اشم نم ةعاج هئم مهسر واسم هنم لد و بابل نديزي مي ناسازخ لخدو نيءم نا

 « نيسح نبنايفس ثيدمل حيصدهاش هءافلاسرا ىندا هيف ناكذاو ىرهزلا نع د:زي نا
 ْ نبدمهجوملاواًانا(الاق)ورعنأيز ورا 1ىكزاادمحان بدمج رك !وا(و)يلوب ملا دان بدمج سايعلاو ا «ءالربخا 5

 ا وسب امام درب نإ ادا كاش هلل امانا ذاسنيادمألووا 7

 رين يا ًارقا بابش نال ميوحتلاب فدل 0 ل يل

| ْ 1 7 : 
 ةنيدلا ىلع يما نيح هللادبع نملاسو رمعز هللادبءن هللادبعنمزيزملادبعز رمعخستنا ىتلا ىهواروجو لع اوتيعوف

 ٠ رسفن بال 3 اذه و نودع الو ايقاع للام رماونيملسلل نملماعرك ىلاهسنف ٠ ؛الا نم“ 4 مص يي * ينذخوال 9

 ”ىتح نوبل تنباميفف نيثالثو اتس تذل, !ذاف نيثالث و اسم غلبت ىتح ركذ نوبل ن اف ضاخمتنب دسج ويل ناف ضاخم

 نالئاءاشلا تءسققدضلاءاحاذاف ىره هزلالاق# بيع تاذالوةمرهةقدصلاؤدخوب الوديوسلابن امج ارتايبلف
 م

 د 1
 م «ثردلاي وقنو نيعمن | هقنو نيس ن نا فس: طولا ن نم مقدصلا تدخام ف اطسو امدوا رابخ ككاو ار | رس الل

ْ 
 ! ىتلا ليسو هلو هريس لس مال وعر بانك سي ه لاقىره زاا نع سنو. نع# كر اءملازاو» ْ

 7 ن 7 © خسنتسأ ى ملا ىهو انهو لع اهتيع وف هللادع ن لاس اح ةأ رمع لسع وهةةدصلا تك

| 

 ش هرهسفت ب اك اذهو لماع لكلا اهختفمأ كه !مرما م هدعل كلذ. نو رمأي ء ءافاخلا لِ منام لمعلاب هلام

 ظ 5و نانا فها رشع خلل ى م ارفف امسح تغلباذف دودو غلبت ئح ةقدصلالب الا نم ”ىشيفدخوال ْ

 ْ ( تناك ذان ام رشعواهس: غاذ ى ,تحنوللتانب ثالث اهيفف ةثامون .رشع و ىدح اتناك نافلاقناىلا عندما

 ىن> قادح ثالث اهيفف ةئام دهني 9 كنا :اك أذا ةئ امونيعبرا و ' عابد ىد> لوبل كن وزاتم>ا اهيفذ ةئامو نوعا را

 ْ اذاف ةئأمو ٠ ندع“ ام يد لوم تان ا ةقحاورف هنامو نيس تغلب اذا 5 ةئامو نيمو ادن ملم



 «زئاجلا باك و ميمو مب صيخلتلا عم كردتسلاط -40)جو»
 نيمسنتالا لاسملا نكي ناف رشملا يو ةقرلايفواهمر ءاشيناالا ”ىشاهيف سيلقنيميدألجرلا ةههاس غلب! اف .ةنوعلاب
 !ىراغبلا هجارخابد رفتاعا اذكهةهاح رن 1 و لسمأط رد ىلع ىحص ثردحاذه «أع رءاشيناالا"ىش ايف سناف ةئام

 وى راصنالا ثيدح نممأ وىفشا وحضصا ةملس نب دامس ثندحو هللا ددع نإ ةماك نعرخاهجو نم

 نب قاحسا انثمالاق) بلاط ىلا نب ميهارباو ةملس ندم انث ظفاملا بوتس نب دمحسئادبعوبا انريخا
 نب سنانعهثدح سنان ساد نةماع نم ت تاتكلااذهانذخا لاق ةمل-نداجاش ليمش نب رضنلاابنا ميهاربا

 .|| هلوطب دامح قه ليمان ىسو» ثندح ن هوت ثيدلاركذ مثملسو هلاوهيلع هللأ لح هللا لاودنو نع كلام

 انث.لمؤأا ندم ركبوا ةايزمخلا هبا نع لانس نع يرهزاا ثيدح نم دهاش ظافاالا « هذهلو ج

 نءهلاس نع ىرهزاا نع نيامح نءن ايفسنعماوعلان هيب ةايعانل ال نبدمحاننيا رعشلادمت ن لضفلا

 لمعف هفيسب هن رف ضبق ىتح هلاميىلاهجرخيملف ةقدصلا ب انتك ماس وهل اوهيلع هللالصهللالوسر بنت :ك لاقديبا

 ةرشع س#خيفو ناتاث ةرشع ىفو ةاشلب الا نمس+ يفةيف ناكن نسي قعرع« ل< مت ضبةىت>ركاوبأ هب

 تنبا,يفف ةدحاو تدازاذاف_ نيثالثو سمح ىلا ضاخم تاب نرشعو س*خ ىفوهايش عيران رشع يفوهايشث الل

 -نيعبسو سم ىلا ةءذجابيفف ةدحاو تداز ناف -نيتس ىلا ةقحا,يفف ةدحاو تداز ناذ-نيعراو س# ىلا نوبل

 لنالا تناكن اف ةثامو ن رذع ىلاناتةحابيفف ةدسح او تدازاذاف - نيعسنملا نوللاتنباه.ةفةدحاو تدازاذاف

 نةثامون ب رشعيىلا ةاش ةأش نيمبرال كيف مثفلايفو نوبل تنب نيمبرا لك ىنو ةقح نيسمخ لك ىنف كلذ نمرثكا
 تناكناف ةثام ثالث ىلا هايش ث الث اهيفف نيتثاملا لع ةدحاو تدازاذاذ -نيتثاميلا ناناشف ةدحاو تدازاذاف

 قرفتمنيب عمجال وعمتجم نإ ق رفيالو ةيألل غلي ىت>'يشابيف سيلو ةأث ةاش ةثاملك ىفف كلذ نمرثكامننلا

 ةفاخ :

 نكي نافرشملامبرةقرلا فو-اهمر هاش نااالا * ال نلظزسوا لعب رلاةءاع ملم! نافقي وشل اهنسنامج از :

 نعرخاهجو نم( خ46 هج رخأدقو ق٠ (م)طرش ىلع هامرعاشي ناالا 'ي * يش هيف سيلف ةئامو نيءسن الالام

 ' * نر نلا حصا ذامح ثيدح ةفاع

 ةيلمبب رضنلاابا قاحسان(الا )ةملس ني دماو بلاطىبان ميهاربااثث ظفاملا بوسي ن بدمج م دانربخاو
 « هركذ ملسو هلا وهيلع للا ىلص هللال وسر نع سن | نعهدحم ةماعن مسباتكلاادهان ذخالاقدام

 هلو اهيلع هللا ىلص ىبتلا ب بنتك هيبانع لاس نع ى رهزاا نع نيسدح نلز أن 5 نع ما وعلا نب دابع (ده اش هلو)

 لب الا نم سمخيفهيف ناك و رممتركب وبأ هب لمعف هفيسل هنرقف ضبقىتح هلا ىلا هجرخم ملف ةقدصلا باتك سو
 ىلا ضاخمتنب نب رشءو سمخ يفوهايشمبرا ن رشعفو هايش ثالث ةرشع سمخ ىو ناتاش ةرشع يفو ةأش

 ىلاةعذؤ تدازاذاف_نيتس,ملا ةقحايفف تدازاذاف -نيءبرإو سمخىلان وبل تنبيه تدازاذاف-نلالثو سم

 تناك ناف  ةثامون. رشغىلا ناتمثس ةدحاو تدازاذاف- نيسان وباناتنيفةدحاو تدازاذاف- نيميسو سم

 -ةلامونبر شع ىلاةاش نيسرآلا ىف منغلا يفو نوبل تنبنيبرا لك يفوةقح نيم لك ىف كلذ نم رثكا لبالا

 لك ينفكلذ نمرثكا منغلا ناك نافةثامثالث يلا هايش ثالتفت داز اذاف-نينثام ىلا ناناشفةدحاو تد ازاذاف

 ةثام : ه4(



 2 وكلا باتك » 0 3 3 8 صرخلتلا عم كردتسلاط 4( جو

 تغاباذاف(١)_ةاشدوذ لك يف منغلا لب الا نمنب رشعو سمن ودامفهطعب الفابقوف لث- نمو ابطعيلفابمجو ىلع نيملسملا |

 نيثالثو اس تنلب اذاف_ركذ نوبل نب اذ ضاخسةنباا روف نكي نافنيث الث و اسم خلس نا ىلا ضاخمةناابيفف ن رشعو اخ

 ىدحا تغلب اذاف_نيتس ىلا لحفلا ةقورط ةمحاريفف نيعبراو ام تغلب اذاف  نيهبرأ و سم ىلا نوبل تن اريفف ظ

 ابيفق نيمسلو ىدحا تناب اذاذ_نيمس ىلا نوبل اتا اهيهق نيعبسو ات تغلب اذاف_نيعبسو سه ىلا ةعادج هيف نيتسو ٠
 ةّمح نيسخ لك يف هنوبل ةنبانيعل رألك ىتف ةلام دن رشع ىلع تدازاذاف-ةثام دن رشعىلالحفلااتقو رظنات>

 لبقاماف ةق>هدنعو ةعدج هدنع تسيلو ةءدجلا ةقدصهدنع تغاب نف_تاقدصلا ضئارفىف لب الانانسان ابناذاف

 ةعدجهدنعو ةّمح هدنعتسيلو ةقلا ةقدص» دنعتنخلب نمو_اهردن. رشعوأ هلان رسيتسان ا نيتاشابعم لمجيناوهنم

 ام. اف ةقحالا ه دنع تسيلونوبل تن ةقدص هدنعتمناب نمو_نيتاشوااههردن ,رشءقدصل'هيطعيو هنم لبش اهماف

 اهماف ضاخمةنب أ الا هدنع تسيل و نوب ا تنب ةقدصه دنع هَ, نم و-_نيناش وااه ردن رشع قدصملا ةيطمب رو هنملبش

 سلو ةنم لبق هناف كشف زون حاسب وضاخمتنب ةقدصهدنعتغاب نمو امهردن رشع وانيئاشو هنم لبق

 نير شعم اةاشابيفف نيعب را تناك اذا منها ماس يف و- امر ءاشي,ناالا "ىشاريف سيف عب راالاة لسع نكي نمو-"يشدهعم

 ثالُ' خلنا ىلا هاش ثالث امد نينث املا ىلع تدازاذاف_نينثام غلب نأ ىلا نانا شاريفةثام ون رشعىع تدا زاذاف_ةثامو

 منغلا سيتالو منغلا نمراوعتاذالوةمرهةقدصلا يفذخ ؤت"الو_ةاشةاشةثام لك ىففةثام ثالث ىلع تدازاذاف_ةلام

 اه ..نامجارتياعنافنيطيلخ نماناكام وةقدصلا ةيشخ اخ عمتجم ناي قر ةنالو قرفتم نوب مجال و-قدصلاءاشيناالا

 ١ ؟ةاشدوذ سخن لك يفدواديلأ ن ناسف ()

 ادخل . نا ىلا ضاخم ةنيااهيففن رشعواس تنلباذاؤ(ا)ةاش دوذ لك يف منغلا لب الا نمنبرشعو سمخ نود |مف

 تغلب اذاف_نيعب راك لاورب ةنبااهيفف نيثالد واتس تاب اذاف_ركذ نوبل ن اف ضاع ةنب اابيفنكيل نافنيئالثو

 تغلب اذاف_نيمبسو سم ىلا ةعدجا|,يفف نيتسو ىدحا تنلباذاف -نيتسىلا لحفلا ةقو رط ةمح ابيفق نيعبراو ات |
 بةثامو ن.رشع ىلا. لجفلااتقو رط نأتمح اهيفف نيمستو ىدجا تغلب اذاف_نيعست يلا نوبلاتتسا ابرفف نيعبسواتس |

 ضيارفيف لئالا نانسا ن.ابااذاف -ةنح نيسمخ لكيفو -نوبلةنبا نيمبرا لك ىنفةثامو ند تدازاذاف
 نانيتاشابعم لمي ناوهنم لبقت املاف ةقحهدنعو ةعذجلا هدنع تسبلو ةعذجلا ةقدص هدنع ثنلب نمف_تاقدصلا

 هيطعي و هم لبسقتابل ةعذج هدنعو ةقح هدنع ٍتييبلوةَمْلاٍةفدص هدنعتغاب نمو-اهرد ن رشع واهلاتر سيتا | ظ

 هيطسيو هئم ليقتاماف ةفحالا هدنع تسيلو نوبل تنب ةقدص هدنع تغلب نمونيناشواأهرد ن ' رشعق دصلا ||

 هم لبقت ام .اذ ضاخم ةنباالاهدنع تببيلو نوبل تنب ةقدص هدنع ِتفلب نمو -نيناشواامهزد نرشعق دصاا

 سيلوهنم ليش هءافركذ نوبل نإإلا مدنع سيو ضاخم ِتنب ةقدص هدنعتْملِب نمو-اهرد نرشعوانيتاشو

 نب رشعىلاةاشأ,يفف نيعبرأ تناك اذا غلا ةعأبم يفامرءاشب نا الاى شاريف سياف مبراالا هدنع ناكر نمو-"ىش هعم

 ملم ناولاهأي ث ثالثا,يفف نينثاملا ىلع تدازاذاف_نيتثام غلس ناو ناناشابيفف ةئامون رشء لع تدازاذاف_ةثامو

 ظ ' سيئالو منغ نمراوع تاذالو ةمره ةقدصلا ف ذخ ونالو ةاش ةلاملك ىف ةثامشالث يلعتدازاذاف_ةلامشال
 هلفنيليلع نم اناكام وةقدصلا ة هيشخح ممتع هر قرغالو ق قرؤفتم كي عممجالو -ف دصلا « اشينا 2 منغلا

 مخل 0022#

 ؛؟١ ةاش دوذ نيخلك يف دواديبا ناس يفإ(1)



 نيد
 و

 هنعىنعىدايا رديحلا ىملابلا نددلا فيرش دم يض هلا ٠؟ ربكالا
 م هناعمرصاناك ورجأ هيفهل نكي م

 لاق 000 للا ءاشامواال تلقف نهناك :نيدونالاقق هللا لو سراي نيف كلل ن .رلا_نوتمنص تلتف ةشن اعاي اذهام ظ
 1 * 2 رع "1و نيخشلا طاري ىلع م ثيدحاذه«رانلان مهم ملا

 ١ ندم“ انثران دن ريثك ن ديمسن نامعءانُت جرفلاز دجان ةسينءانت تاوعاإ ندم نسايعلا ونا كانت دحإلا

 ىبلا كل ذ نع تل اف نهذ نم اعاضوا سبل تناك اه :اةملسما نع ءاطع ان تنالع ن 3100 هام

 0 0 ور يل ماسو هلآو هيلع لس

 « هاجر لو ىر اخبلا

 ن هللادبعأنتيليالاديعسز نوراهاننرجاملان ب نسملان نيسملا انيتاهن اص نبدمم رفمجوا « ان دح )ف ظ

 ٌءاكز تردا اذا لاق لسو هلآو هيلع هلال ىبنلا نع هللادبعن راج نعريب زلايتانع ء مي رج ناو ربخابهونإا

 ظ © هأح رخم لو لسم ظرشىلع ممم تيدحادع# ءرش كنع تيهذادتف كلامأ|

 نا انثرصن ن رحانت بوقم,نب دم سابعلا وبا ان دح ف نيب رصما ث دح نم حيحص # هدهأشو »ف

 ترون ةريره ىبانع ينالوحلا ربك الا (0) ةريجحن ا ْن ءحمسلايلا جارد نءثراحلانبو رمت نع ب ضهور

 « هيلع ةرصا ناكورجأ |

 قرخلا 00- ١ ان لدملاداش.من ىلع( انيدحو) يراذلا ديعسن نامعات هيقفلا ر ننلا وا 4 ارا د

 .نامعز اباتك سن ان هللادعن ةمامئنمتذخالاقةماسنب داهم ناسا ىس ومان ما ولق) لعن ماشه و)

 ةق دصلاة ضب :اذاله ةقاذأ هل هيك واق دصم هثءنيح ماسودلا اويعلاىلصمل ل رمأخ هيلع وسن الهيتك ركبابا

 نمابلئس نفلسو هلأو هيلع هللالص هيبناج هتلارما ىتلانيمل لا ىلع ملسو هل او هيلعّللا لص هللالو -رابضرف ىتلا
 ةريجح نا وهوا, يضاقىردااهادبع واىنالوملا ريج> ن نمر لادبعوهربك الا ةريجج نبا بيذهتلابي ذهيف(1)

 .هاعط رش ىلع هرانلا نم تاع ىهلاق كلذ نمهللا ءاشامواال ِتاقف نوتاكز ن دْؤتا لاف نوف كلن رام

 ه(خ) طرش لع زاكي سيلف هناك ز تيدا اذالاقفوهزناكا تلا ملسو هل آو هيلع
 تيهذا دف ككل ام ةاكز تمدا اذالاق ماسو هلآو هيلع هللا ىلص ينلانع راج نع ريب زلاينانع 4 مرج ناو

 *(م)ط رش ىلع همرش كنع

 وهو تلو سنالو سرنا رهين نالوا وح نا زعبل ديار شرم 4: ور
 هحيمصههياعم رصاناك و رجاهيف هل نكي ملء فرضت ماما رحالام مج نمو كيلع امترزمقدقف ةاك زلا تيدا اذا
 للا آم هللالوسر مااخ هيلو سنالهبتك ركب ايانا معزاباتبك هللادبعن ةماكنم تذخالاق ةماسؤ م دامح 9

 هل او هنلع هللا ىل-ص هلال وس راهض رفىتلا ةةدصلا ةضي رف هذه هيفاذاذهل هتك واقدصم ه٠ نيح لو هل اوهيلع

1 

 ١ هو هل نكي هن قدصت' متامارحالام عمج نمو كيلعام تيضقدقف ةوكزلا تمد اذا لاق مل-و هللا و 0-0

 تح

 5 26 خممول دع 1
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 اس د

 , هطميالف هتوف لاس نمواوطميلف اههج وىلع الأب نقولس و هل او هيلع هللا للص هيبنام هللا رما يتلا نوماس ىلع مل :



 © ةرقزلا تاكا « عبيإ « سينا جلا للا ؟0عو

 ةمقلب قبه : لازالفكدسب هتك رب ىدلا كزاكانالوتيف كلامكليو لوف ءافعبتيناتييزدل عرقا اماجنش ةمايقلا ةمانقلا
 « هاجر و لسماط رش لع حييبص ثردح ذه #هدسح جرئاسهمبت ماومضقيفددب |

 . || طاصوباانث مرادلاديعسن. نامعاتى زسسلادمم نبدا نسحلا وب ا(هانربخا)اضي اهط رش مع « حيصدهاشهلو ط ||

 هللا ل_صدللا ل وسر نع ربرهىبأ نع اصيب نع ميكح نب عاملا نع نالجت نبانع ثيالاانث( الق ريكب نباو ]

 وهوهمبتلازالف هنمذومت وهوهبحاص مبتنيتبيبزوذ عرقا اءاجش ةمايقلاموبك دحازنك نوكيلاقملسو هل اوهيلع
 ليبس لع بابلااذهىفو رمين اود وعسمنا ثردح جا رخآ ىلع نا_خيشلا قفتادق# هيعبصأ همّقلي ىتح 4-:مرغي

 #9 نابوثوةربرها ثيدحاج رز |يناريغةوكزلا نم منزلا طظيلغتلافو راصتخالا

 نع حاصن ةءواعمىنربخأ بهون ئادصان: ينالوا رصن نب رحب انت بوقمي ندم سابملاو ا انيدح 9

 عاد ولا ةجح يفانيف سس وهل اوهيلع ل لص هللا ل وسرواق لوق ةماما ابا تمسلاق ىمالكلا ماعز ىو | ظ

 | لجر لاتفىفوص تيرم لاذ س انلا عمسلواطعتإ ناك رلا ىزرغيف هيلجر لمجدق ءاعدملا هتقانلعوهو ٠

 | اوميطاو ل اوما ةاك زا و دا و كرهشاوموصو مسخ اولصو ميراوديعالاقفانيلا دهعتاذاهف سانلا فئاوط نم ||

 ريمبلامحازا ةنسنيئالث نا ذئمو يخان | ايابالاق ذثمو» تنا نم لثفةماماابا ايت اق لاق بر ةنجاولخ دن 7 ماذا |

 * هأح رخو 000 رش ٠ ىلع 98 ثيدحاذههلسو هل اوهيلعّتلاىلص هللا لوسروملا أبرق هج رحدأ ْ

 بوا نبىيحنان5ك قراطن. عيبرلان ورم ات ىزا رلاماحوت وناانثن ادم. بالجلا زادن نمر لادبع# انربخا» ||

 ىبنلا جوز ةشناع لعان اخدلاق داملانب دادشن تابع هريخأ ءاطعن و رن دم 3ك رفعجىبأى هللاديبعاتتا | |

 ظ لاقف قرو نم4()اباخس ئدي يف ىأرف لسو هآ و ةيلعهللا لص هللا لوس ريع خد تلاقف ماس ودهلآو والا لص ]

 وىراو+لاونايصلاهسيلبوز زرخ هيفمظن. طبخ وهباذسلارا والا راحن عم يف( )0( ٍ
 ,ملع ولش رقنماخت ةدالق لبق

 . || مياصايف تعضو ارو يدياالا ف سبلت ابك ميتا وخ يهو ةخنف عج ةريبك ختفاهدب يفوختفلا افلا باب يف هيفو كسمو ||
 ىداباردبملا ىملابلان دلا في رشدمت ىضاةلا!؟تاختف لعاضيا عمجمو امل صوصفال مياوخ ىه ليقول جر اللا أ

 * اهيطرش ىلع «هدسجرئاس هعبتيمأممضةيفددي همقل ىتحهمبتيلازءالف ك دسب هتك رت ىذلا كزتكانأا |

 ةمايعلا مو, مكدحازك نوكياعوفرمقريرهىلانعلاصيفا نعميكح نب عاتمتلا نع نالجع نبا نع« ثييلا لف ||
 * (م)ط رمش ىلع#هيعيصا همقأي ىتح هنمرفيوهوهعبتل لازالف هنم ذومتإ وهو هبحاص عبتب نيتبيزاذ عرقااعاجش ْ

 ٍْ هدد قف انيفملسو هللا او هيلعللا ىلصهّللالوسر ماق لون ةمامااباتممس رم اعن (1) ميلس نع اصن 01 ةنواعم 00 ١

 لجرلاةفىنوصن رسمسلالا لاق سانلاعم لواطت باك رلاىز رغيف هيلج رم دق» اعدملا هتقانلعوشو عادولا

 اوه.طا و جلا وما ةاكزاوداو مم ربشأ ا لاقفانيلادبمت اذا سانثلا تن وطنم

 *(م) طرش ىلع هريمبلامحازا ةئس نيثالثن !لاق ذئموي نان« لئفتماما ابا يتلق عبر ةنجا ولع 1 رما اذ
 ا لعادل خدلاق دادشنب هللأ دسيع نءه ربخأ ءاطعنبو رم ندم نا رفمج يبان هللا كيبع انببوبأنب 03 ىبحب 2

 لعق ةشئاعأت انها قرو نماباخس ىدب ىف ىأرف لسو هل وهيا لسانا لوسر يعل خد تاأاقف ةشناع

 هنعىفع نيددلافيرش دم ٠؟ ىعالكلا صاعن ىحضوا وه(1)

 4 ةاكزلا عنميف ظيلغتلا



|| 

 ” عيل ربا 01

 4 ةركرا باك ْ 0002000 « صيخاتلا مم كر دتسلا ف «0جو

 ٍْ م هر ىسيعنب ىبحب 1 1ك [فطظرش لع م هك ثردح اذه«ةمان فلا مول م امو هلاو هءاع هللا لصد مح ناس

 «هاح رو

 ىنانإ نبةملسس نب ديع_سأنل ءاج دن هللادبعانلا ىس ودسلاىلعن 1 ادهانتدادغس ى زجساادجح ان اعد 14 3 ار ها

 ْ يفل قسوه و هيلغسا ىلصّللال وسرذارذيلان 0 نايدحلان سوانب كلامن ء سناىنأ ن نأ هءانب ماس ا

 ْ .ميرتلاهدسيالة طفوا 0007 ةدمفر نموهتقدصربلا فو اهكقدصرتبلا يفوأ, مةةدص منع لا ىفواب 29 دص لب , الأ

 « سنايب يبان نكرم نعرب رجن اهعبات# ةمايقلاءوإ 4 ىوكيزتكوبف للا ل يبس يف اهةغالو

 00 |نع ريكب ن دمع ندمت نر يهزان نوراهنبىسومانم ةكع يدالا ل ضفانملاس ة 4 ريتقو| مانريخاط

 لبالايفمل و هل و ةييلع هللا ىلصهللال وسر لاقل اةرذىنا نمل ةدلان سواك , كلام نع 2 سد :أينا ن «ذار 3

 + هأح رمد نيخيشلاطر ثلع لادم رص ن دانسالا .لكهتقدصربلا يف 0 :لا يف واهتت 9 لص ظ

 ا
 ا أ

 ن كيرش نعلالب ن ناماسيب ربخاب هون هللادبعاني نايل 0 رااانن بوم نإ درت س معلا وبا# ان دل كوس 0

 دخلاَمف نميلا ىلاهثدب لو هلا ٠ و هيلعهللا ىلع هللا لوسرنا لبجن ذاعم ٠ نعزاسان ءاطع ن ءركىنا ن هللاد. عا

 ا عامنحصنانيخيشلاطر ث ىلع معد 0 ةرهبلاو لب الا نمر ءبلاو منها ْن“ هةاشلاو تألا 1 يللا

 نإ كندا ال3 ىناف لبجن ذاعم ن ءرا هولا ءاطعا

 : (انربخاو)ةنور ءىبان دي ءسابتاءاطعن باهولادي ان بلاط ىنأن ىب ان. بقع ن َئ نسل لضفتاوبا «انريخاو

 نا ةظفااذم جلايفانب ,ما -نعقداتقنعديمسات ميدزن دب ربان 1 !1ن دمع اننى أو 5 3 مفلا قاحسانب ركل »ب

 مويدل الرف دم كروم ءمل-والا او هياعهللا ىلص هللالوسرلاة لاق 3 رع يرمعيلا ةحاط ىنا نب نآدءمنع

 ةمانقلا

 1 تاكيش رس ع هاا ولو لع

 اهيل لور نا رذيلا نءناثدملا نسوان 0 ا نا رمان” ةملسن ديعسأ|ذ ةءاحرن 1 هللا د 1 0

 ا
 مماردواريذاند مفر نموهتقدصربلا يف وارتقدص رقبلا فواهتقدص منغلا يف واهتةدص لبالايفلاقرلسو هل اوهيلعسلا لك

 «ةمايقلاءوي هب ىوكيزك و هفهللا ليس يفا,ةفنبالو < رغلاهدعيال ةضفوااربتوا

 هوحن ركذف اعوذ سم رذ ينا نع نان دما ن سوا نب كلام نع سنا ىلا ن انا نعس,رجن ا نعريكب ن « د »
 5 اعط رش لع« ارصتخم

 ىلا+ثمن لهل او هيلع للا ىل“ هللال وسن لبيح َن ٌذاءمنعراستن ءاطع نعكر رش نع د نب ناماس د

 نع اطع عامسيصنا يعط رش ىلع رمبلا نمُةرقبلاو لبالا نمرينبلاو منغلانمةاشلاو بخان م بملا ذخ لاق نما
 د هيأ ١ ل(ثاق ةاكم

 هللا لصةللا لوس رلاقلاق ناو نع ةحاطينا ن 0 نأدعم ن 0 دما ينأ َن لاس نع ةداتق ٠ نع ةبورعينا# َن | 2 ١

 ا 0

 دج

 3 يي حسا

ٍْ 

| 

 "لوقف كلاامكليو لوف هأؤ 2 ناتبيز هل عرقا عاوش ةمايقلاءوب هل لئءازتك ةذيب كل 2 نم اسودلاو هيأع ْ

 اني فيينا ا نش تت



 م ةوكزلا بانك »ف « « صيخلتلاممك ردتسلاا» «١ ()ج »

 .(؛)اقانع ىنومنمول ٌللاوةوك زلااو ؤبو ةولصلااوميميوهللال وسر يباوّشاالاهلاالنااو دبش, ىتح سانلالئاقازا

 هنأت ملعهيلع حرشدف ركب ينايارتيأرارفرمع لاق هيلع مهلتاقاال ل سوهلاو هيلع هللا ىلص هللالوسرزوطعا 0

 ثيدملا ميقتسسم هنافدك رت يفةجحاملسيلو ناطقلان رمعاج رم نيخيشلاز ا ريغدانسالا حيي ثيدحاذه#قملا

 مئيهلاا ةفوكلابقايبشلاة يقع ند# نيىلع نسملاوبا# هانريخاإ هاجرخلو سبنملا ىلاثيدح# هدهاشو» | |

 ملس و هلا و هلع هللا لصّشالوسرلاةلاق ةربرهينأ نعينأ ىثدح ريثكن ديعسسبنملا وبا ميمنوب اني دلاخ نا

 مهاوماو مؤامد يلع تمرحمت ةوكزلااو ديو ةولصلااوميقو هّسلاالاهلا الن ااودب شي ىتح سانلالئاقا نا ثار

 * لجو زع هللا ىلع مهما سجوأ

 ىلان ىبحبنعىا يثدح مأشه نيذاعم أث ىيدملا دادبعز ' ىلعانن ىربنملا ىنثلا ولانن .لدعلاداشج ن ىلع 4 انندحإ)

 1 يلع ضرع ماسودل آوهيلعّشا صلال وسرلاة لوقت ةربهابأ معسلا هربخ|هابا نا ىليّقعلا ب يشن رماع قتال ريا

 هنرةدايبع نس>اك ولم ديعودييشلافةنلانواخدي(ةن الث لوااماف)رانلا واخد. ةنالث لواو ةنكلا لواخدب ةءالثلوا

 هللا قىد“وبال لام نم ةورث وذو طلسم ريماف رانلانواخد(ةنالث لوااماو) لايعوذ ففءتم فيفعوه ديسا حصنو

 هنعدند رش بايلااذه يف لصااذه و ثيردحلا ميقتسمةنيدملا لها نم خيش ىيقعلا سيبشن (ر ماع)#روجفريةفوهلاميف

 * هأح رخيملو ريثك ىنا نايىبح

 ندجان للادب ءايناهنقفلا قاحسان ركب واهب هاريخا » ةرم نب هللادع نعشمعالا ثي دح «هدهاثو»

 ّسادعاملاة(؟)ق ورسم نع ةرمن هللادبع نع شمعالا نعيلمرلا يسيعن ىيحاش دقانلادم# نب و رمع يأ دح لينح

 لع نتا مهاد 5 ارعادتر لاوةقدصلا يوالوةمشنوملاوةمشاولاوهايلعاذاهادهاشو هلك ومواوررلا لكا

 ن انعىور ىدمرتلاناف ناتيفا رذطقسهبا رهاظلا () 1 هنت املال اّمع ين وءنمولهيفو راحبلا مب يفو()
 هنع ىفع ىدابا رد ملا ىملابلا نيدلا فير شدمس هلك موابرلا لك ملسو هل آو هيلع اىلص َتالوسر الدر

 ينومنمواّللاوةاك زلااوتؤيوةالصلااو ميقيوهللا] وسر يناوهللاالا هلا النا اودهشي تح سانلا لئاقاناتنرماملس و

 هيلع حرشدق ركب ىبايار تدر الف رمعلاق هيلعمبتنتاةملسو»ل آوهيلع هللا يلصهّللا ل وسر نوطمياو اك امماقانع
 «نارمع كرتيف الة بح الو حرص ه قملا هلا ت

 سانلال تاق نا ترمااعوفرم ةريرهىنا نعى يأدحريثك نبديعس سينعلاوب اان (ميعت ْ 0

 * هللا لعمهباسح ومهلاوماو# ٌؤامد يل عتمرح ماك زلا اوتويو ةالصلاا و يمّديو هللاالاهلاالن || ودهش, ىتح

 لاق لوب ةربرهابا عمس هباهربخا هايانا ىليّقعلا سيبش نبرماعىثدح ريثكينان , ىبح نعفااث ماشه نذاعمإ

 (ةنالثلوأا“ اف)رانلانواخدي ةنالث لواو ةنجلا نولخدي ةءالث لوا يل عض رع سول اوهيلعهللاىلصكللا 00

 نولخدب(ةن اى وااما وز لايع وذ فؤمتم فرفع و هديسأ حصن ود هير ةدارعنسحاك ولو كيع وديهشلافةنْلاز ولخدي

 ميهتسم اذه بيبشن « رماع 9 هروط ريقفو هلاميف هللا قحىدؤي اللام 0 هو رثو دو 11 ريمافرانلا

 ل يندم ث دلما

 اوبراالكأ هللاديعاملاق قوز سم نع ةرم ن هللادبعنع شمع الا نع يلمرلا سيم ن (ىيحن )4 هدسهاشو

 ع ممل امس يو سستم فدي. وعي ب تس مي جو جم اسمو مع. نب ميسي مس سس رس مي

 0 4 تدلل 8 < ريم وعيب ةمسمعم مع

 سس سس ابي. ووو يو ماس سس

 # رك 0-6



 000 ا 2 د 6 ا: 0 ا 0

 وكزلا باتك ف 4 عمم هني م مسمن مم
 قة 1

:. 3 

 م« ةركزلاباتك9 0 «ءحإ»ا 0 م«سيخلاعمكرشلا» 0« )ج)
 ش *« هظفحع وسل هأج رخإ

 نب ركب نب سينخانب رك اش نبدم ن رفعجاتت و رعيفريصلا دم نير كيده اوب|(هأن ريخا )«دهاش ثيدحلااذلو»

 هللا لصّشالو_سرربكام رخال ياا .ّللادبع نع نا رهن ن وميم نع ير زجلابئاسلان تارفلاانث سينخ

 ىلع يلعن نسم ا ربك و امرا رمعىلع رمعن هللاديعريكواميرا ركبيل يلع رمعربك واعبرا زئانجلا ىلعملس وهل اوهيلع

 تارفلان اهيلع ين“ نمم تسلهامبرام دآ ل ةكياللل تريكو از نسأل ىلع ىلع, نيسملاربك و و امبرا يلع

 + ادهاشهتج رخااعاو باتكلااذهط رش نم سيل ماسلا نب

 نمجرلا ديعانن نانس نيدمحا ان: ىطساولا رشيمن هللادبعنب يلعاننا راذع ظعاولا ىلع ندمت ىلعوبا# ان ربخا ف

 باتكلا ةحئافبأ ارهفد ةزانج ىلع سايعن الصلاة ف وعن هللادبعنب 30 يف :, ان دعس نءايغس انىدومنا

 * هأج رخمإ وايسرط رش لع حيبص ثردحاذه#«ةنسلا ما : شبا ةنسلا نم هنا لات هل ت كتي

 || ان هللادبع نميهاربا ةبيشوااث ينادمحلادهت ندمحا سايملاوب اك ظفاملا ىلع ن نيسملا ىلع وا امدح

 هل اوهناع هللا ىلص هللا لوسر لالا سابعا نغم ركع نعو رمت ىلا نو رم نعلالب ن.نايلسانث دلخمن دلاخ

 ثيدحاذه«مكيديلا كاست نامكبس سجل س سيل مكتيم ناف ه وكما لسغم "يمل ىمكيلع س ١ مل و

 »ل ستغيلف اتيملسءنمديب اسأبو رمت ن دمت ىلع هيف فلتخم ثيدلل ضفرهيفو هاج رخل و ىراخبلاط رث ىلع حرص
 ٍ . «#ةوكزلا باتك ز»ح

 ناطقلادوادن نارماث يبالكلا مصاع ن ,ورمتان زازقلا نانس ندمسانت بوقمي نيدمج سابعلا وا# اثدح ف

 لاةفبرعلا تدزا لسوملا [وهيلعهللا لصتال وسور :ا4لاقكلام ن « سنا نغ ىرهزلا نعدشار نب رمعما

 ترما ماس وهلا ا ىلصهللالوسر لاقاعاركب والاف لاقب را لتاقت ناد ءرأ ركيابااي باطلا نب رمع

 1 لتاقانا قا

 ظ ماسوهلاو هيلع للص هللال وسر ربكام رخاآ لاق سابع أنعزا رهمن نوءيمنعبئاساانب «تارفإو (هدهاشو)

 نسما ىلعنيسحلا ربك و امب را يلع ىلت نسما ربك واعب را هرب|ىلع رمت نب | ربك و امبرا ركب ىلا ىلع ر مر بك و اعب را زئ انما ىلع
 ا : «فيعض تا رفهأعب رامدا ىلع ةكثاللا ت ربكواعبرا

 ةحئافلا أرقف ةزانج ىلع سابعن |ىلص لاق ف وعن هللادبعن ةحلط نعميها نب دمس نعنايفنساث « يدهءناذف

 «ايحط رش ىلع «ةنسلا ماع نموا ةنسلا نمهبالاَف هل تاتف
 مكتيم لسسغيف يلع سيلاع وف رم سابعن, | نعم ركع نعو رمان ورم نعلإلب نبناما سا 6 دلخمن دلاخ)

 ٠ *(خ)ط رمش ىلع# لس

 « لسغلا بحتسيفاممب لمعت لب( تلف) ل ستغيلف تيم لسن نم ثيدح- در ( هيفوإ)
 هه[ ةوك زلا بانك جس

 هللا صدا لوس ريف ول لاق سن نعى رهزلا نعرمعمابث ناطَملانارمتاث مصاءنب ور ما زازدلاانث(مصال انث دح)

 هلاو هيلعهتلاىل صلال وسرلاقاعاركب وب الاف برعلا لت ان ينادي ربا ركبابااي رمع لاف برعلاتدنرا ل وهلاوهيلع

 مل
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ًْ 



 يا يي اولا

 ا تا را مكس نا هر 8 اوهيلعاللا 23 طابو نا 2 ا ْ

 هل او هيلعللا لص يننلاناةشنئاعد نءدهاجم نع شمعالا ثيدح ىلعاّتا اعااذكه هداج رخو ملسم مط رش ىلع حصص ||

 «اومدقام ىلاا وضفأ دق مهم اف تاومالااوساللاق ماسو||

 نءةزمي نان بيمشي ربخا ناملا و وبان نيسان ميهارب راانت نادمجر :امتا (١)ب وقرقنيد# ان ' يلع مان ربا ْ

 هله راع هللا لص هللالوسرلاقلاقدب زن ديعس نعق> اسمن لفو ٠ ىنتدح نيس>ينأن نم رلادعن هللادبع |

 شا *هأج رض ودانسالا يضع ثردحا ذه« رفاك متشب اا ماوذ وال لس 0

 ظ بيرك واانث بلاطيبا نب ميهاربات كزاا رفمجن ركب وا امدح ف :

 | ةجرخمنوكت نا اهاسس وزلانج جلا باتك لقدم بباب | ُق امدج و ثنداحالا هذهو هأح رخل و ذاتسالا مدر !

 «ادهلبقا,مضاوميف ْ

 نب مثيلا - 3 اطن الادر نيد ان دمحد ل ولاو اال نادمجم ب تالدلا ناد نب نحرلادب ءدخونا جان ريخاإ»

 ا م« +عمؤ « صيخلتلا مم كردتسلا 9 كلف

7 
1 

| 
ْ 

 ظ
 ا

| 
| 

 ظ ثا .دحاذه#م,مو اسمن .عءاوفكو مكانوم نساكاو ركذا
| 

 ا

 ب

| 

 .ىبانب انا (و)ركب وبا ىدادنبلاريهز نب تيما ماسموبااث لدسملا ميعاربانب مصع ن ميه اربا# انربخا يف
 ٍِ او هيلعتلا ل صدّلال وسر لاق لاق سابع نيب ا نع نع ا جدآ نب ءاطغ طع نع 0 نب هر :ديعْ نايفسانن(ال اق)ةبيش

 * هأجر خلو نيخيشلاط رش ىلع حيك هاتيمالوايح سل ماسملا ناف مكانوما ولاا ماسسو

 4 ا نع ٌ د

 3 دك | ىاعركبوباربك وواعرا مدا لع ةكئالللا تكول اقسنا نع ع نسأل ن ءعَدْلا أضفنا 41 ,اممأ نار

 006 ىلع نيسحلا ريكو اعبرا ءىلع نسم اربكو اهلرار م لعب رهط ربك واعبرا ركبنا ىلءةرمغربك و ا دلل 1 ماسوهلاو :

 نيخي كلانا الاهلثمحرجالث 8 ماعلاودهز زلال هان مةلاضف ن ؛كرا ايملاوهاح 0 :دأاس الامي هج ثدحأدهعاعرأ: 1

 ةذالايتدجو ١ بوقرق ظفلاماو ب وتم وهو !ضايعى 35 تاعلاد هلت لوقر ةناو الوعر 0 وهل ل ىالايفا كك (1) ْ

 هنعىفع ىدابارديملا ىلابلا ندلا فير .ثداخت ىف خاَلا؛«ماءاهللاولاجرلا بتكىفالو
 ا : 2

 ا *(ماط ا / رش لع هايلع بس ملفتاومالا بس نع ىممماسوهلاو هيلع هللا ىلع ةهللال وسر 38 ملا ةريخمايلاقف مقرا نا

 »اوم دقامى لاا وضفادق ممافتا ومالا و ياللا درعا طم هللأ لص ىب نا "اع نع * نيحي فلا

 اعوفرص ديزن كن .هس نع قد>اس « نب لفو يب 3 نيسحىلانإ نب رلادب ع ا هللا ديع نع ةزجىان #« تيعش»

 ٠ ْ : 0 رفاك مت 1 اامارذولا]

 د دان الا ييص ثردحاذه# ميواس«نعاوفك وكان ومن ساعاو ركدأ 2: د

 ' اعط رش لعءاترمالو ا :ةرسصال للا نافك وال الزعو ف بار ايعنبا نععاطع 0007 هنييعن |

 ملسوالااو اوهيلعشا ىلص ى ,نلا لع ركب واريك و اعبرا مدا ىلع ةكئالإلات ريك لاق سن !نع ندم انعةلاضفن كر ام

 ةانبزا نسا ىلع زي -! ارك ان زا ىل رع لع قبلا ريك واعب رار مت ىلع بتووص ربك واعبراركبىا لعرم ريك واءيرا ١

 ا ١ ٠ .هةسبملاب نسل كرايم# تاق» 2

 ع

 3 2 ل ديلا

 أ اعبرا



 مع هن

 القا ة فو يسر. مص اس ل اص

 5 0 1 ا و ا
 00 نإ

 يل متل 3

 ما

 راما

 #2« زئانملا باك ظ ١" ١ ١ جمع « نضصخلتلاعم كر دتسلا >> ١ 4()ج 9
 رجاوملا نزيشب انذ ليضف ندم اند ىلع الادبعن لصاوانت ةبيشوان نامعن. دمع اذ ةكعيفوصلا دادطات دع

 هنلبق مهنعلاسو مه دوءعاوراصنالا دهعت ماسو هل او هيلعّشا لص هللا ل وسر ناك لاق هينأ نع ةددرنب هللا دبع نع

 ملسوهل او هيلع هللا لص ىنلااهاناف ١ ديدشاعزج هيلعتعزجاماو هريغام نسلوابنا تامراصن الا نم ةارمأن و

 هلل اللص هللا لوسرلاَهف هريغ ىلنكي مودلا ال بوقر ةأرماىا هلال وشراب تلامف ريصلابو هللاىوةتاهرماف

 مهيهلامبلخ داالادالو | ةنالثامل توم ةحلسم ةأرماوا ءسما نءاملاقمئاهدلو ترب ىذلا بوقرلاملسومل أو هيلع
 * بوقرلا 17 5 هاجر ودانس الا مرص»«نانذاو لاق نانداويباوتناىلاب هللال وسراب رميل اعف ةنملا

 ةيواعمنع ةبحشانأ سايايبانبمداانث نيسان ميهاربا ان نادم, بناكلالضفلان دمحار فصلاو ا م انثدح ف
 ثددحن ةرق ن د : وأغم نع ةيعشانل رفمجن دمج ان يبا اند دجا ن هللأدبع انّ رفمج ن دمحأ« انثدحو)ت رقنا

 لاقفهمحنا 9_1 ودلاو اوهبلع هللا لص يبنلا هللاعف هلناهسولسو لاو هيلع !يل-ص ىنلاي لا ينايزاك الجرزا هيأ نع

 هيلع هللا للص ى ءنلالاقف هنا تاماولاقن الف لمفاملاّمف ملسو هلاوهيلغ هللا ىل د ىبب ىلا هدو هي 9 3 دللأ كي حا

 1 -اكل لب لاق انلكلوا ةصاخ هلال جرلاف كرظننبهيدجوالا ةنإلا با وان مايابىنأتالذا كرس اما ماس وهلاو

 : ا ٠ع ا ىعإ 0 7 ذلا تتم دقال 2 روك ثيدعا ده

 ةدزجلايف ليج ىف نينمؤاادالوا مودل 1 ازال ومرلاق لاقةر ره 0 مزاح ىلا نع 0 ١

 ندمحن ورا ى رذعلا دمحن ءاجرانت ةيجانن دم نهللادبعاني نامادن دوادن دمت ركب وبا 4 اندح »

 نيزروا '

 ممدوعيو راصنالا دمت ما_سوهلاوهيلعلا لصةللال وسر ناك لاق هنأ نع ةدير نا نع رج من ريش و

 ينل اهاناف اديدشاءزج هيلع تءزجاماو هريغاخل سيلوابنيا تام راصنالا ٠ نم ةاسأَن ءهئلق منع لاس و

 لاّةؤهريغىل نكي ودلاالبوقر ةارما ا هللالوسرا تلاع ريصلابو هللا ئوفتاهر مأق ملسو هلا و هن ماع هللا لص

 رمملاةفةنلا ا ديال امل ثوع ةماسم 37 ماواء ما نمأم لاق متاهدلو ىَت ىبتس ب يذلا بوؤقرلا

 5 ,تمناثثا و لاقناثثاو ياو تنا ينإ هللا لوسراب

 هيما هل لاقفهلنا هنموملسو هلآو هيلع هللا ىلص ينلا ىتاب ناك الجر نادي .!نع ةرفنب ةءواعم ثعمس ةبعش ف

 هسياعاللا ىلض ىب :!1لاقف هنءاتاماولاةنالف لمفام لاق مل وهلا او هيلع تلا لص ىبن 10 هيجل هللا كبحا لاف

 لإ لاق الكل وا ةصاخ هلا لحجر لاف ّك رظنن هيدجو الا ةزللا باوبا نماياب ينانإل ناز سس امأ مسسوهلاو

 » حي «مكلكل ا

 ف لج نينمؤلل دالوااءوفرم 5 *رزه يلأنع مزاجىلأ نعيلابب الان |ن نمر لاديع نع ا يفسانت © لهؤ<« 0

 » اهطرش ص «ةمايقلا موف مهاباىلا مدرب ىت> ةراسو ميهاربا ميلفكي ةزملا

 ددز هيلا ماَعف ارلع بس ةبعش ن ةريغاا ناد نعةقالع ن دايز نع رعسم نعةبءشا:ت نت زر يلا ندم ن « ورم 0
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 0 «ةاخلابكإ» ا مفعول «سيخللاعمكردتسلاا» 40)ج»

 هلال وسر ناك لاقففوائا ن هللادبع نءيرجملا قاحد ساونا ان (الاق 2 رسم نبلع(و)كب 0

 تدملاذو وهنأجت نيخشلا الاكل و زامل: سيل ي رجاءا م نب ميهار اى رئاوعقبنن ماس وهلا اوهيلعللا لص

 *« ةللادبعنب كيزشب ججتحادفالس مناف حبت تي رغؤه وهمنما هاش

 يمك فان ىبح نعل راما عانت قدقعلا رماع وبان زازقلان انس نب دمتانن بؤةءب نيد نابءلاوزا# انثدح9

 ش نعبر م ايفذالا# ص وهلا اوفيس سسالو وسز ناين رعشالا كلامو وبالاق لاقمالسينا نعمالسنب ديزز نع

 ' تيما ىلعةحايتلاو-م وجنلارءاقستسالا قت باس الاف ندلطلا ودباشحالاوف زخفلا_قريكر ءاتباؤسلةئاها+ارما

 اذدع رانلا تنام عو رد يبلغ مثناز نظقنملد اًرِس ابيلع ةمايقلا# ون وقتاهنافم وقتنا ل بقتل اذاةخئانلان اف

 | هاج رخو ٌرصتخمم وهو ريتك ى ان يح نعدبز نين ابا ثددح ملسم_جّرخادقو نيخيشلا ط رشىلع ييخص ثيدح
 : «امطرشنموهو خلوا ملا نب يلع ثردح ف ىتلا تادايزلاب

 : نمصاعانن ة 3 ,واغم وبا اناىيحم نا 'يبحنانت ن :رسملا نتمنا رفا ْرلاميها ربان دم لضفلا وا « انزيخا 9

 ش كناك كنئمسالو هل وق يلا كسا ب تانمؤأا َُك ءاجاذا تاز 3 تلاقةيطعما َنعن ريس _ ةصفح نءناماس

 ا[ «نالف لالا اتفه دنس نم دمالفة لهاا يفي ؤدنبسأ| وناك مهنافنالفلاالا هللالو سراب تلثف ةحاينلا هنم

 # هاجر 1 ونيخيشلا طرش ىلع حرص ثردجاذم

 نب لينمسا ينثدح ىئازوألا نطركب نب رهبان يونا مغ نديتسانل بوسي ندم سابملاوبا هب انئيج»
 هلع هللا هللا لوم وِسرلاةْلَوَع وق ءاذ ردلاما تف وهو ةَر هبا تعمس تلاق ةب : ةعرك ىتثدحلاق هللاديبو

 و هاجر 2 1 َو ةائسالا حرب « بس :لا ف ندطلا او ةحاينلاو تيجلا قش هللأب رفكلا نم ةنالث ماع و هلا و

 ن ريك ( انثدحو درجأرمن ريشبانث يبحن دالخ ايئىسومن رشب ان هءولابن دمج ن بدمج ركب وأ © انندح 9

 ”وكوزتملابسبل ىرجملا سمن ميهار ١ هيلا رمانع ىمنإ . ماسوهل و

 مالسىنا نع مالسنب ديزنع ريثك ينأنآ ىيحن نع كرابملان ىلعانن يدقفلااننانبب ندم 3 مصالا# اثدح »
 نعبك راتاوسيل ةيلهاجلازمأ نم ع رائتمايفنا لاق لس وهلاؤةيلع هللا ص هللالوذس ربا رعشالا كلام وبالاقلاق

 نا لبق نتن ةهئانلا اف تيل ىلطةحايتلا و_مزجتنلبءاقستسالاو_باسن الايف نمطلاو باسحالا يفرخنلا
 ةاعطرش ىلع ةزانلا بَل نم عورد نويلِعىل 8-2 ”نارطق نملبا رشابياعةمايقلاءونموغت اماذ توك

 #20 ةبالا كسرات تانهؤااكءاجاذا تل اال تلاق ةيلطوا نغةصفح نع نابلس نب مصاعانث# 3 ةيواعم ونا ٍِط

 «نرالف :لالالاتقدسا نا نم لدنالف ةيلهاملا يف يب ,ودامسأ مهن اذ نالؤلاالا هّنِلالوسراب ِتاَقف ةحابنلا

 * ايبط رش ىلع

 يت دج هاَذيبع ن ليسا يثدج ىعازوالا نعركب ننرشبانت يخوتتلا نايثع نديعسات مضالا# اًإدح »

 نريقنالا يس وهلاو اوهيلع هبل الصيبلاَل وس رلاقلوت وقيعاذ دردلاما تنل يف ؤهو ةرب ,رهأبا تسستلاقةن نزلا ةع را

 طرا ف را و بيلا ق هس ث هللاب رفا

 «'ةح ايثلا هاثتسا 4



 7 . ييعبما 5 دفن « صيخلتلا 0 2 رتل 5 0 هه

 ١ 000 يمرس 0 اايماوامسودرفا ةنجهاايمأ داامهير نم هانم ايما باجا

 .هعالضات أرح نكب ثيدحلا اذهب انثادح نيح ينانبلاتب ؛ تار لوقديزز دام كتعوس ل ظكماأتا ىلا نع

 © ذاع حرم ا رس . لم بحم ثردح ادهو ب ا

 أ عسا 0 ردح حو ىئلاندعاف بلاطو ن ميهارب اع ومنح /اثدجو)

 اهنوم دنع اصوا هنا.هيبا نع.مصاع نب سيق ن ميكح نع زيخشلا ن هللا دبع نإ فرطم .ءرع ثدحبتةدات

 دانسالا حبحص ثندح اذه ههيلع حل ملسو هل ”آو هيلع هللا ىلص هللال وسر نافيلءاوج ونءالف ث مانا اذالاَتف

 فزالاذهريغدتسم ماس وهلا وهيلع هللا لصهننأ ل وسر نع هل سيل كوميع : ىنبدي دس رقما مصاعنب سرقو هاج رخو

 !ك ثردحلا اذه دهاش وم حونلانعى هني لع وهلا اوهيلعّش |ىلصدينال أوس رت عمسيلاف يلع او>ود"الهتيصو الماهناف

 هاموطب هتيصو ركذيف مصاعن سبق نعي رصبلا ن تحث دج

 || نيىسومأ3 ةعزخن ىرسلا انت ىراقلا ليعمسأ ن ميهارنأنب قاحسا (هابربخا) ةربرهيبانع « دهاش هلوؤو
 || هيلعّشالصّتالومس رنإاميهاربا تاماىلاق ةرب ره ىنانع ةملسيبانعو رمتن دم نعةملسن دامح ا ليعمسأ

 | قح حئاصب سيلو ىنم اذه سيل لسو هل ]و هيلع هللا لص هللا هس 19ريال عاما 1

 «.برلا بضغيالو عمدت نيعلاو برزح ب

 .دمح انت ينافطنلانايثعن نامءانُبىرصبلا انس نب ةبقعانث قاحسا ندم انث ءالما يك زما قاجساوبا 0
 | «هيلعنرإ ماسودل ًاوهيلعّللا ل هللا لوس ناف يلعاوحوتنالف تمأنااذا ةرير هوب لاقلاق ةملس يبا نعورمتنب
 « اذهان اتكط رش نم سى افطُلا نا ئعناالا ادج ةيل رع ةر ,رهينأنع ةدأب ايزلا هذه

 ايث (الق)يخبسلا ه را (و) يضاتلادمجا نيدامح انثءالما رز زولا را ملادج ا نيدمع لضفلاوبا «ائدح

 | ةنحو 7 هاءدابر باجا هاتنااي ةمطاف تااقولاق ملسو هلاو باو هلعمتلا ىلص هللالوسر ىلع

 *«برطضت هءالضات يأ ًارئتح ىكب ثدحلا اذهان دح نيحاتران تبارفومهاينا ليث ربجيلا هاتنااب هاوام سودرفلا

 ظ * اهطرش ىلع

 :تمانااؤذالأمفهنومدنعماصوا هنأ هيبا نع مصاعنب سيق ة نب ميكحأ نعاّللاديعن فرطم نع ةداتقانم# ةبعش » ظ

 م مص و هيلعمتي مملس وهلا اوةيلعسلا لسنا ا رذافيلعا وحون: إلف

 هل اوهيلعشلا لصاّنلا لويس رن !ميهاربا تاماللاق ةر ,رهيبا نعةماسيبا نعو رمت ندم نع ةملسن 4 دامج رف

 فكزح , تاقلاق ح حب اب سيلو ينماده سبل لس وول آو هيلعبا صال ويسر لاَمَف دب ءز نب ةماسا جاص ماس و

 « برلا بطي الو عمدت نيعلاو

 ظ هيلع هلا ل ضةنلالوسرناكلاق قوا انا نعىرجملا قاجسا و اا.الاقرهسسم نب لوي شن «ربحن ٍس 1 ,

 هلآو



3 

 | هلع هللا لص ىلا جر خلاق ةربرهىنا نعهاطعنب و رمتن د نع نآدك ن بهو نعةورعن مأشه نعم ةدبع »ا ا :

 » هرلا با دع لاك 3 هش انس هل رق يف ةارزره تأ ةمليفا نعور منا

 هللا لص يبنلاجزغتلاقةرب رهيب نعءاطعن و رمينب دم نعاس ,' نن بهو نعقو رعن ماشه نعناهل ضن ةدبعانت 01

 "بذدعتيلازا ماسوالا اوهيلعشا لص ّنالؤسو لاقامشاو اهو قو ةشداع نينمؤااعاىلا هيفابعوجرو ثيملاىلع ا

 َن يلعب .اوديزن دامج ىثدحةماساوب|انندواد نب ناملسانن ي مالا نال شا ساهع .هفلاقاحسان ركب وبا( اً دحإ

 | ىلا ل 34 لل ١ 0-3 0 دم, ىضاَقلا ١ هلامقأو هفاصوا نسحاب م هدع ' انلا ركذبإ نا بدنلاراسبلا مم( 0( ْ

 د 0 ط رش للعه وعن د# نع ةمأس ن داج كمل ان” ىحاةمايقلامويهرشح و اكنض ةشرعم هلناغ :

 * ربقلا باذعلاقاكنض ةشرعمةرره ينأنع ةماسيلا نع و رحمن دم نعم دام : :

عأب ماسؤال اوهيلع هللأ لص هللال وسر لافرمع . نهرزف نيكي ءاس عمسف رم هعم وة زانج لعل و هلآو ٍ
 ا رم

 هل .اوهسيلعهّللاىلس لال وسر انف ةزج نيكيفراصنالا ءاس كلذ غلبف هل ياوبالةز+ نك'اللاتف نكي راصنالا ّْ

 0 ط رش ىلع« ء وب ءلأدعت كلاهلع نيكي الو نتكسيلف ويا كيج زامو .. هيو ايلاف نيكس نهو ظقيتسالسو |!

 «اذهانموىلاوةز ج نيكب ىت>نهانومندني الراصنالا ءانيزاف ةنيدملاب ث كت ١ك رهم اوهود(0) ْ

 ميراج باك 02020 مط ١ مسا مكرسلا »ا 400ج
 0 0 01 8 0 كيوم ث؛ دح ناالا هون تردي

 قادما ق احسان ,نوراهان ير ضحلا هللا دبعنن دم رفعج اان ىلع مسالا ةفلاويهاربا ندمجا ركبوا 4انندحإل

 ماس وهلاو هيلعّشنا ىلص هلال وسر لاف رمت نه نهر زف نيكي ءاسن عمسف بالما نب رم هعمو ةزانج ىلع لسودلأ وهيلع

 « هاجر ملونيخيشلا طرش ىلع حي ثيدخاذه * بيرقدبملاو ةباصمسفنلاو ةعماد نيملا ناف نبعد رمتأي

 نعىرهزلاىتدحديز زن ةماسا 8 رم ن نامءانن 1 ركمن نسا ان كسلا دجانب نامءرموبا يا ربخا وت

 دش لس وفلا او هيلعللا ىلضَسال وسر جرام لاق كلامز. نينا
  ةزجنكل لاقفنيكب راصنالا ءأ ا

 لاقف نيكي نهو ظقيتسا< 2 لسودلاو اوةيلعشلاىل_صهللالوسرمانف ةزخ نيكبفراصنالا ءاسن كلذ ز مليفهلىكا وبال

 3 رخإو 0 ثيدحاذه# مويلادمب كلاه لع نيكي الو نتاكسني افمويلا ذنم نيكبب نازام نو<وأي

 | انام .كلاقفئادقو «اذهانمو.ىلاو ةز+(١)ن دلن تح < نهاو «نيدنيالةنيدملا ءآسن نافةنيدملاب ثيدحرهشاوهو

 .ءاكيلايف سائعلا نهللادبع هر<ن هللادبع ةرطانحةكيلم اق هللا دبع نع يفايتخساا بوبا ثردح جارخ !نإع:

 وهشانا 520 ءاعهلهاءاكب للادنعهديز ,رفاكلانالاقم اسو هل اوهيلعهللاىلس هللا ل وسر نكل ودحا ءاكب

 # ىرخارزو ةرز اورزالو ىكبا وكحضا

 تالا ننال عدا ٠ عدن ؛ز نيدامحاُّت ةماسان اة وبا ةروصللاادإ هسا اني ,ىزجساادمجا

 * ائط رش للع# بارق ديعلاو ةءناصمم سفنلا و.ةعمادنيعلا ناف نرعد

 ١ ءاسنمسدحأ ن + ملسو هلآو أو هن لع تالدم فالوبتو عجرا ل لاق سن أن نمير هلا دع ديز ن4 ةماسا 0

 بارتلاا وثم نام 2 تباطاسناأبأب ميل اريار ةعطافاغي ”رلاق لاق سنان ثيبأبن 6 ديزز داماس 6 ةماساوا 0 |
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 | لوقلاب اوزمان ذلأّشلا تبع ىلاستو كرابتهللالوقكلذوارورسو ةطبغدادزيف كل هللادعاامىلاو كلزم«ىلارظنا

 هللا_هيف ةريرهىنانع ؟طلاوبالاقولاق ءاشيامهللا لمغ ونيملاظلاهّللا لضيو ةرخالا يف وان دل' ةويملا يف تب انا

| 

1 

 نامت هلوق كلذو هع الضا فات ىتد ه ريق هلع قيضإ م زْوسَو ةرسح دادزنف هتطا تزكول كل تللادعاام

 مزئاجلا باك ج م«عر مط ©  «صخلتاممكردتلاط «(00)ج»

 معو لاقه:عكلأ-ذ ام انريخا_ ٠ نركلوأ لف "نر ىلصا ىوعد لوقيف هن دبش ١ امو ؟- ىف ناك

 هك 1 كاره كا وتجل 0 سلوا 09 ًاسنامم :اسلنواوني كرات

 | لبق نمباب هل حتغ مهلا ءاشنا ثعءبت كلذ ىلعو تم كلاذ ىلعو تي.بح كلذ ىلع هل لايف هللادنع نءقملاب ءاجهناو

 هل لايف ةئجلا لق ن« باب هلحتف مث ارو رسوةطبغدادزف تيصعول كلهللادعاامىلاو كلل زممىلارظن !هل لايفرانلا

 ل ,هىا نءةماسىباثب دخلا مجرمتههيلاهل ها بحا واهيلاهاها زعاالاهظفورال ىذلا سو رعلاةد_ةردق را

 | يب ذم مثدجوالف هراسي نع ين ذم ىددج وبالف هنيع نعد وو يشدجوالف هسأر لبق نءىتاا رفاك ناك ناو

 دهشناذامو كيف ناك ىذلا لجرلا اذه ىف لوفتامهللاةيفاب وعر مافئاخ دعةيفدعقا هإلاقيف "ىثدج وبالف هيلجر لبق نم

 اولاقسانلاتءمس لوقف د نولوةيفلاق هل ىدتمالفلاق مكيف زاك ىذلا لجرلان وا ويف لجريالوةيف ه- اعد

 ةنجلا لبق نم باب هلحتم م * هللاءاشنا ثعبن كلذلعو تم كلذ ىلعو تيمح كلذ لعنواوةيفاولاق اتق

 ىتح هربق هيل قيضي ملاقآ روسو ةرسح داد زيف هتمطا تنكول كا هللا دعا امىلاو كلزن «ىلا رظناهللاةبف

 *«ىمحا ةمايقلاموب هرش و اكنض ةشيممهل ناو ىلاستو كرارتهلوق كلذولاق هعالضا فاتن

 ةماسىلا نعو رمتن دم ن ءةملس ن دامج ان ليممسأ ن ىسومانتيب را قاحسان ,ميهاراانن لدملادا همن «ىلع»

 رك ذم هنعز ول و نيح مهطاهأ قفخ عمسيلهلا هدب ىسفن ىذلاو لاق ملسو هل او:بلعسا ىلص يبنلا نع ةرب سهى أ نغ

 ثردمحلا

 ينولأست معو ءو لاق هنء ء كلاسناع أن ربخا ناللو لءفتس كنا قوات ىلصاىنوءدلوَةيف هنع كلاسنامان نا

 اي وكلاديعةادهشا ادمح ل ممْفهيلع هب دبشتامو 0 لجرلاا ذهىف لوقت ام انربخا نولوةيف

 لاةيفرانلا لبق نم باي هل حت غم < للاءاشنا ثبت كلذ ىلعو تمكلذىللعو ت.يحكلذىلع هللاةيف هللادنع نم

 رظن اهل لايف ةنجلا لبق نم باب هل حتفب مترو رسو ةطبغداد زف تيصءولكل هللادعا امىلاو كل زم٠ىلارظنا هل

 ةولايف تباثلالوةلاباونما نذلاهّللا تبث ىلاءآهلوق كلذو ارورسو ةطبغ دادزفث ! ادعا امىلاو كل 1

 بحاواهيلا هلهازعاالا هظقونالىذلا سو رملاةدقر دقراهللاًعيف ةريسه ىنا نع 32 طاوبالاةو لاق ةن الا ايدلا
 و 2 ميو الف سار ابو! رولا ناو لة ةربرهينا نع ةماسيلا ثيدحوملا عجز مث» هيلا هلها
 أديقؤ دنا هل م” دج والف هطر ل13 5 ءىش دجواالف هراسب نعيلو مّ 'ىش دجو الف هنيع نع

 يذلا لجرلان ولو يف لجرإيالوَءف هيلعدي دهشناذامو مكيفزاك يذلا لجرلااذه ف لوةئامهل لائبفابوعرماياخ
 كلذ لع هللاةيفاولاقايكتاقفاولاق سانلا تءمسلوقيف( ماسوهل 1و هيلعهللا للص د نولو ةيفدل ىدتجالف مكيف ناك

 ىلاو كلازيم ىلا رظنا هلل ايف ةنللا لبق نم باب هل حتفن مل هللا ءاسشنا ثمن كلذ ىلعو تم كلذ لعو تبيح

 نا 5(

3530101010067 



 « زئالا, بانك ) «سلدإا 2 م« صيخلتلا م كردتلا» 0(4)جو

 أولو هلآ و هيلعَشا لسه لامر لاهم هك نفاشالو دراي لو تلقا دابتلاقف 75 هللا نا كنر دبامو

 م6 ام هللا وف تلاقين ل ةاذام هللالوسراباوىردا ام هللاو ريألا هلوجرالقا هللاوف نيتيلا ساباتما ومالا

 7 ٠ هاجرخم ملو نيخيشلا طرش لع ميك ثب دحاذه «دنا ا دحا

 (دحو)ق از راادبعا- ماىناعنصلادابعن مي .ماربان قا 571 كي اتساع ندع هللاد.ع وبا 4 ا ربخا د

 نأ ىنربخا 3 رجن أبن ١ قازرلا ديعاننروصتمن ا ماوس انىتوقلا ةدجننيدمجا ان ءالما هللادبعن دما دمخ وا

 ظ دل رخالا ىف :ها ىف لب , لاقامهالك نيتنثلا يف تاقادج نومظ ناك تازك دبشتلادس لو ناك هنأ هيبأ نع ا

 ل م : : 4: لاجدلا يملا رش * نم هنلأب ذ ذوءاوريقلا باد-عنم هللأبذ وعاو مث :مح اب اذدعن م هللابذ ا لاق ل تانابشتلا

 ظ نع ةشئاع نعد نع سواطن هللادبع هينربخا مب رجن لاق« نومظعي ناك ولاق تاملاو ايلا ةئتف نم هللاب ذوعاو

 دقو هاج رخي ملوربقلا باذعنم ذوءتلايف نيخيشلا طرش ىلع حصص ثيدحاذه# لس وهلا وهيلع هللا صويا

 « ثيدملا اذه لما موناعالا باتك يف هاجر خم ملام بابلا اذهىف اعط رش ىلع حصام ثيلعا

 ةماسىل ا ن نع ةمقاعز و رمتن دمع ا رماعن دي تاز يناذصلاقادسا ندمحاذ 3 بوعي ندم نسل لاوبا ما دحو

 تناكانم ث ناك ناف نردماولوا ذا مهلا أمت قفخ عمسإت يبلانا لاق ماسو هلاو هيلع هللا ىلص يننلا نعةرررهفا نع

 ةلصلاوةواصلاو ةقدصلا نم تل لمفن اكو هارادسإ» نركز اتناك يك نعم وصلا ناك و هيناردنم ةولعلا

 لوف هنيعنءنمىؤيو 232 للي ةامةواصلالوةتفهسأر لوا ؤنةيحردص مالا لا ناسح الاو ير ل

 تاريملا لهف لوقيف هبيلجر لبق نم ىوبو لخدم يلبقام ةوكزلا لوقتف هراسنع ءنمىوبو لخ دم ىلب ,ةامم وصلا

 ىى نلا لجرا ١) دوو ف لوقت ام هللاةيف بورغلل تند دقسشب مشا هل لثءودمقيف دبءقا هل لايف لخ 5 لبق ام

 رافال

 هللا نا كن ردبامو ماسو هلاوهيلع هللاىلص هللا وسر لاف هللا كمركادتل كاعىتدابشف ىئاسيلا ابا كيل

 هللاو ريما هلوجراليلا هللا وفنيكيلا ه ءاجدةفوهاما لاف هللا همركين ف هللا ل وسراب ياو تنايناب تلاقذ همركا

 * انهط رشلع هادا اد>اهدمب ىكزاال هللاوف تلاقى ل شاذام هللال وسر اناو يردا ام

 لب لاق امهالك نيتنثلا ف تاقادج نو.ظسي ناك تارك ,هتلادسب لوقناك هباديا نءِس واط ن ايل ربخا« جرجنا 2

 لاج دلامسيسملا رش رش نم هللانذوءاوربقلا باذ_ءنم هللابذوعا و من6ج بادعنمهتابذوعا دهشتلادمي رخ الاىنثملا ف

 «|يبط رش لع + «لدبو هل آو هيلع يلا ىلص ىبناا نعةشئاع نع هسا نع س واط ن اهي ربخاه تاملاو احلا ةنتف ن لاذ وعاو

 /نيربدماولوأذام لاء قفخ عمس تملا نا لاةأعوف رمةرب سه يبان م ةماس يل ن نعو رم نب دم اني رم ماعز «ديعس 9

 ةقدصلا نما ريما ل. ناكو هراس نم ةاكزا) تناكوهنيع نعم وصلا ناك و هساردنع ةالصلا تناك نمو ءناك ذاف
 ينوبو لخدم يقام ةالصلا ل وهتف هسار يلب#نمينويف هياجردنع سانلاىلازاسجالاو فورعملاو ةلصلاوةالصلاو
 ل وهف هسيلجر لبق نمينوو لخدمىلبةامةاك زا! لوفد راس نع نميلوبو لخ دم يلبفامم وصلا ل وةيف هني نع نم

 يذلا لجرلا اذهيف وقام هإلاّةيف بورغال تنددقسمشلاهللثع ودمةيفدعقاهل لايف لخدم يلبقامت ا ريما لذ

 نولوةيف هنعو ولات مع ولاقهنعتلأساابربخا نكلو لعفت- كبانولوةيف لصا تو مدل وةبف هيدبشنامو ؟يفنك

4 0 10 2 1 



0 0 8 
 ممم 4

 د يل 0

 هوبا
 «رالاباكإ»ا مسالا 0 «سيض سك ردتلا» 00« ج)
 انقداملا ملا نيدح اقدح (الاق) دهن ميكو ىرب 8 :لاليلوال ميغا راك ىناه نب حلاص . ندحم م ان اقدح 9

 ١ تو لسم نمام ملسوهلأو هيلع هللا لص لنآ لاوسر ,لاق لاق نشأ ع ع ع ةدلس ندامحاك ليعمسا نا لم“

 تابكدق راسو ىلا للالاقالا ةريخالا هنم نودامبال م ا نينذ الا هنا ريج تاما لها نم ةعئرأ 5 دي

 5 هاج ردم و لسن ظرش ىلع رص 0 ودام: الام هل ترفغو مدارش لاقوا مكلوق

 ئ ابا قيقشنب نسحلانب يلعات اح نإ ىسوم ن دمحانو رع ىرايسلا مساق نب مساق سابملاوبأ © انربخا )ف

 1 ماسو هلاو هيلع هللا ىلص هللالو مرىلا لجر ءاسلاق ةربرهينأ نع حلاص ىبا نع شمالا دقأو نب نيسحلا

 | كفا ريج لسلاق ن٠ يناملعا فيك لاف انسد منك لاق ةنملا تلخد هب تا«ءانااذا لمع ىلغىتلد هللا لو سراب لاذف

 لا طرش هش ىلع ميعص ثندح اذه# يسمتناف نسا اولاقزاو نسسحم تناف نس كا اولاقزاف

 مد 3 زدن نيسحلا نم: ٍ.هارا 95 نا ع .ةلادم ندم ندمان نس ان ْْن © رلا كيع # انندحإل

 .توعال ن م 157 ءهاأ لهان 7 ألو -رابلق : لاق كلام َن سنان .علانبلا تبان. ةيلسو داجأ ب ' سأياي 0 1

 لسطر ثىلع حيك ثم ذل اهم كام ذافا' الع ىتح توءالن لاق رانلا لها ن مليقتمام اول دة ىتح

 ا : *هأح 0

 تيا 0 داصنالا نم أ ءاللم / 0 7 د 1 لن ةحراخ 3 0 نا انعسنوب يف كَ 1 تموز

 8 ننايعإ ان تر 0 فارم هد و 0 رمزر الفهش ار عجوفا

 ل وهل اوهيع هللأ للص فال وسر لاَمو هللا كمركادقل كيلع ى : دابشف تت اسلا ابا كيلع هللا يعرب ظ

 امو

 4 3 ا الهان 6م عب ؛رأ هلدهش. ف هرب ماسم ن# ءاماعوذ رم سنا نءعتبا نع ةيل-ن داما 4 ليممسان لمؤمإ» ظ

 هن ذويلمتالامهل ترفغو يكن داش لاقوا ملوت !وق تابقدق هللالاقالا اريخالا هنمز وملم.ال مها نيندالا هنا 2

 » (م)ط رش ىلع

 ظ لاقفرلس و وهل أو هيلعسا لص هلال وسر ىلا لج رءاج لاقةرب هينا ن :ءلاصيا نع ءشءالا انث « دقاون نيسملا 9

 نسحم كنااولاقناف كن اريج لس لاق نسحم ينا ماعا فيك لاقأت- و لاق ةنملا تاخد هب تامحابا اذا ل ىلع يلد

 ه|هط رش ث ىلع د 'ىسم م تناف# يسم كنا وااقزاو نسم 6

 ظ مب ا_م هوا هي نى توءعالن ملاق ةزلا لها .٠ هللا لوسزاي ل بقلاق سنا نع تان انن ةملس نإ 0 داج ١١ أ

 « (م) طرش 9 *مركبامم هاذا الق يتخ توءالن هلاقر ازلا لها 51

 كيلع

59 
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: 

 : بالو تسيابدةراضن الا نمذأرم اءالعلاو مانا هربخادب ز رن ة> راجنا ياعم .انع سل # ان بهو ١ و

 ّ عجوفاش ا يف.ءانلز افذ و. همز نايات راطف هع رق نبرجاهمال اووستقامهنا نيا ماو هل او هيلع هللا ىلص

 ْ هللاةمجر نامعاب تام ماسودهلآو هيلع لص نا لور لخد هءاوناىف نم كو لغو يو , (لف هيف ِتامئىذلا همجو



 ذ)شه*ش +174 2” ا

 ل آذآ ذ ذآ  آ ز ز ز ز ز ز ز ز 7 ز ز ز ز >ز>ز> > ز> ا

١ 

 ار 1 5 ص الرس للا لارج ل نعري# نال سيالوملا م نإ يح نع

 | ناكاذ ل 1 زئانحلا لعلصو ةغيلل هظع وم ودسح هلا نافىنوللا لسغاو ة هرخ الام رك ذن روبقلا رز مل-و

 «تامث ه رخا ن ع هنأوز ثيدحاده»هريخ لك ض رعت هللا لظ ف نر ا ناف كنزح

 د 2 ىثدح يرهزلا سهدموبااذ د ن  ميءاث نار اطلاب لدملادماح نب دم ندا ديجو ا« اًددح 9

 | 3 !ونا هلأ نع نيسان ىلع نءهيبأ نءدمحن رفعج ع نءدواد ن قايد قريبا كد ىبا نب ليعمسا نا |

 | هتاور ثيدحلا اذه هدنع ىل كو لصتف ةمج لك ةْز جاهم ريقروزت تناك لسو هلو هيلع هللا لص ى لأ تاب

 اينو 3 حلا ءاو بيغرتاايف ةكراشمالاب رح ري روب هلأ ةرايز ىلع ثحلا يف تيصقتسادقو تا مرخآ نع

 * نيم جاهل اودمح لعهللا لصو ة 35 سماه

 ١ نع 3 وهم 5 04 )١ ب رحأن دمج نب سن وبات 0 0 ند ملاك دادخ هيعفلا نايس ندمجار 35 وبا# انريخا 0

 ا هرج ىلا ماكظأم ل هز انجي 0 راع هللا ىلإ د ىينلا 2 ” سنا نع سنا نب رضنل

  ةيصعع 0 هللا ضغب ناك ا 000 اتزان ما رهو ثتبحو ثيحو تءحو

 و ريح . لوالا ىلع ء ىنثا اهيلع ءأذ لاو ةزانملا ينكلوقهسالوسراياولاقف تب 200 ىعسو هللأ

 أ رم فاع مدأ ىبب 2: أ ع ل ةكل المهن قل 5 ابااب معن :'لاعف تيجو ثبجو تبج وأبيف تلف رش رح . الا ىلع

 9 ظالاا ده ا مل-مطرش ىلع حي ثيدح اذه «رشلاو ريما نم“

 ىىلابلا ن دلا فيرش دمح ىضاقلا ؛؟ ةئامو نيتسإا دودح يف تام نوميم نن برح ةصالخلاىف )١(

 نازاطلا

 رذأ نع ريم ندب ع نع 0 ومال سمىبان 3 دعو يع 1 م ,هاربان بوتميانت ى ٍضلا«دوادن ىسو و

 هظعوم و د_جةلاء مناف ىوملا لسغا و ةرخالا اهبركذتوبتلارزرلسوهلاو هيلع هلل |ىل يذلا لوو ىللاقلاق

 ركنمهن ل (تاق)تاق هباور#ريخ لك ضرع: هللا لظيفن ملا لآ كنزح ناكلذلماز . انا ىلع لصو ةغيلب

 # 1 ودع لجرمأ م .اناوا عطقت وهف لسمابا كردي ى 9 ثيدحلان "و ممم 2 فسو وأ ىضافلاوه بوكةعو

 رور 3 7 تناك ةمطاق نا هيلأ ع نع نيسان ىلع نعدي ا: نعذخم نب رفدج نع دوادن نامل ريغ 3 كيدقىنا َن 00

 « ف.ضناماسوأدج رك اذعي كفرت اع اور همدض ىكنت ولصق ةلجلك : هر اه«ربق

 ماسو هل 7 هراع هللا لص ىبنلا عمادعاق ل !نعس نب رضنلا نعزوميمز برح انت« بدؤأا سن 0

 | لاقفابيف ىىسرو هللا ةعاط, لهعو هلو_سرو هللا بح ناك ىنالفلا نالف ةزانجاولاق ةزانملا هذهاملاةف ةزانعرذ

 هلو_سرو للا ضني ناك ين الفلا نالف ةزان> || ولا ةزانملا ل هاملاةفىرخا ةزان#ر مو ثدحو تءحو تدعو

 هللذأر ابا ام : لاف .جو كاوقامهللال و_سراب اولاق ثبجو تيجو تبج و ل امف اهيف ى مدل و هللا ةيصمع لمعي و

 إ
ْ 

 00 3 د اوي رلساو
 نا

 00 هلل

 د و

 روبقلا رايز

 ظ
ْ 
| 

 ا

 ه(م) .ط رش لع هرشلاو ريما نم»رملا يفاك مد آب ةنسلا ىلع قط::هكئالم



 43 3 :اجلا باتكإل ٠ 0 م« ضرخلتلا عم كردتسلا طا 2 40) ج»

 * هاجر خلو ماسمط رش ث ىلع ميض ثدحلااذهوهتول ا ركذناماف رولا ورز ل

 نء اب رقماسوهلأو هيلع هللا ىلص هللال وسر مءانك لاق هنانع ة هد ن ١ نعراثد نإ براء نعديبز ان ريهز

 طرش نع ميك ثيدحاذه هاريخا رايز مزياواهوزوزفرو. هلا ةرايز نعم“ هب تنك او نذافامرابز يف ير

 »+ ةاح رع و نيخيشلا

 ماطسات مدر ديزي ارب رضلالابنملا نب دمج اذ ىب لان ةانس ::أوا ع 1 هيمفلا قاحسا نب دع ركب وأ اننثدح»

 6-8 ناعما نم يق تابقا 0-0 م دبع نإ دنيز 2 30 0

 ةايزدرا 00 5 1

 ميهار اان فاسن  رماعانت ىدقملاذاعم نب رشب ان ىزا وهنالا لادبع ا ظفاحلا لعن نيدحلا ىلعواا مانندح»

 علا ةرايزنعوكتيرن جا ماسوهل ”اوهيلعهللاىب_صدتلالوسرلاق لاق كلامن, سن !نعدابعز ىيح 'نءناهطن ا

 «أرحه اولودالو ةرخالاركذنو نيملا ممدنو تاقلاؤرب هءافاهؤرو قالا ش

1 

| 

0 
ْ 

 ظ

 هللا ىلص هللا ل وسرلاقلاقكلام ْن نشنا نع ئراصنالا ماع ْن ورع نع ىئحتلاهللادبع ْن ىبح ىلدحو ماسم

 نيعلاعمدي و باقلا قرب هباف.هر دفا ربقر وز تاءاش نفروبقلا ةرايز نع 1 تاسكيب الس وهلا وهياع

 دارج الازك لو

 «اثدح» 1 : 1
 6 - 1 ا

 0 )ظرشلع»تولا ركذت امافروزلا

 امنيا دمح نب هللادبءا3 ىنارطا ندملا نبهللادبع بيعشوااث 3 بوق نيدجاذيعسوا 6 2 جا ظ

 ا كلاملوةيبالاو مالابدادفف رمي هيلاماقف ٌلافرذي هاثيعو هب و انيلع ا نادم راع سواه لزق تكار يلا

 1 تنذاتساواولةجح رئانيع عمدف كذا م افىمال رافغتسالا يي احنا ينالاقرلس وهلا ١و هلعّنلا ىلص هللا ل سراب

 لاقهشال و رابكلاملوق.مالاو بالا هأدفف مع هيلأم مف نافرد' هأئيعو 4و 03 أع لبقا 9 نأ كرا اصخانإ ظ

 ىناوىل نذافامرإيز يفىر قيد د[تلم اوال ةجر ىانيعمم دفىإ لذا ماف ى 0 رافت مالا يف فر ت كيا الا ةيع ١ نا ْ

 *(عطرش ىلع «اريخامرابز زودزلؤاهور ؤزفر وبلا ةراز نع مكتي م تنك

 ار اقلا نمو تاذجلاةخأ ع نأ ةكيلم ىلا َْن هللادببع نع حايت لا ننانع ماسمنب ماطسب انل مب انك ىف طرز ن4 دبر ِ

 هلآو هيلع هللا يل_ص هللا لوسر ناك س ملام ت دلك نم رلادبع ىخاربقن ل كيلاؤ تانبقاؤ لامني مل كاثذ ظ

 * حبحص»|مزايزب صمام ىهن ناك معن هن تلاقروبتلا ةرايز نع ىهن ماسو

 وماما 5 رقلالوبسو عمانكلاةهيبا نعت ا |نعراثدنب برا نعديبزاننةءؤاممنب 4 ريهز هَ |

 0:57 بببب“د“د- 7

 اهوروزفالاروبتاة رايز نع متيم ت "+ :.كاعوف زم سنأ ع نعداتعن ىح نع 206 ,أنع عزان ساعإل

 # سا ف زخا دانس ىيورو از مهاواوتالوةرخا الار كذمونيملا عمم و ف لذا

 ىسوم» 5



٠ 
 ش
ْ 
 ا
ْ 

 م« زئالاباك » «دمهإ» 2< حى« سصيخللاعمكردتلا)» #«00)ج»

 لع ميج ثيدحاذهءاو رخداواولكف ىحاضالا مول نع كتيمو ركسملحاالواوذتينافالا ديلا نع 7

 : » هأح رذجلو ملسم طرش

 نبوا نعجيررج نا ىريخاب هون ااا اد ,عن هللادبع ندمأببابوقعي ندمح سابملاوب ا« انثدح 00

 اةراز نع ُْ ةمستمنك يلا لاق ماسوهلاو هيلعةللا ىلصّهالوسر ,نادومسمن هللا دب ءنع عدج الانب ق ورسم نعيناه

| 

 ن مالس 0 , ىدع ن.ءايركزأت :ىره وجان اذاش ندمان دادغب_رازللا رمي ن هللادبع نبدم ركبونا 6 انيدحإلا ظ

 « توملاكركذنام افاهوروزف روبملا ةرايز

 نىلاق همأ ربق ماسوهلاوهسي هلع هللا ىلص ي ىلا رازلاق هيبأ نع هدير نايبلس نعلم ن ةمعلع نع لايقس

 * هأح رخخإو 0 ث ىلع حي ثيدحاذههذئموب نمرثكا اًكابرب مف منعم

 باهولاد .ءنبدمح انث(الاق)لدملا ب وعين نسما لضفلاوباوظفاحلا بوّدعإ نبدمح هللاديعوبا# اندح 2

 نذوماذ اهلرفنتسازا هتبذاتساوىل نذاناع ريقروزا زانايفر تنذاتس سالاقم هلودح نم ل ىكيف همأربق ملسو

 زازعلا

 اوذبتافالاذيبنلا نع مكتيبسو ةربعابيف نافاهورو زف روبقلاةرايز نءكتيبم لاةلسول | وهيلعهللا ىلص فال وسر نا

 *(م)طرثلعداورخ داو اولكف ىحاضالا موه نعوتيمنواركسم لحاالو

 رتك ينالاقملسو هلآو اوهيلع هللا لص هيلا لوسرزا دومسمن !نع قو رسم نعى اهنب بوبانع6# مب رجنإا د

 ايندلا ىندهز اهلا روبقلا اوروزفالا 1ترالا ىحاضالا موا لكاو روبملاةرابز نع 0-0

 ءاعو ناوالا سانلا ىلع ةمس و ليلق ريملاذا هنعويترماماف منثش ةاماومراو ىحاضالا موحلاولكو ةرخالاركذنو

 «نيممنا هفمصبوأ(تاق) م ارح ركسم لك ناوائيش مرمال

 نع مكتب: و هلأ و هيلع هللا يلص هللا لو رلاقلاق سن نعرماعن ورحت نعربلا ىبح نع 6 مياس مالس ف
 » ٍفيدضر الا (تلق ):توملاك ركذتام .افاهورو زف روبقلا ةرايز

 ملسوهلاو هي هيلع هللا لص يناارازلاةهيبا نع ة ةديرن ناولس نعد دذ سم نب ةمقاع نع نايغس نع ناعنب © ىيحن ف ظ

 هاهجط رش لع هذ .و نمرثكاايكابرب ملف عقم بقلايف هما 9

 همأربق لسو هل اوهيلع هللا ليص هللا لوسررا زلاق ةربرهىلا نع مزاج ىنا نع ناسيك ن ديز ياس ديبعن 6 لطي ١

 ' اولكو ةرخالاركذوايندلايفدهرئاهمافروبةلااوروزفالاةيعوالاذب مس نعو ثالث قوفىحاضالا موه لكاوروبقلا

 ! مأ روح ركسم لآ نافأكي تمرح الءاعوزا الا س انلا ىلع ةعسو: لي رق ريما اذا هنعوكتيمماعنف متث ؛ءاماوتباو ىحاضالامومل

 | . ةربعابيف نافاهورو:زةروبقلا ةرايز نع كتي لاق ملسوملاو هياعهشأ ىلص هللا وسرنادهن ةعىرتلا 00 ناأ|

 ظ

 ' نع - : ماسوهلآوهسيلعللا ىل اص هللال وسر لاقلاةكلامن ىلا ْن ءرماعنبو رم نعراجلا ىيحن نع ميلس

 ' نعناع نب يبحان ىسنخالا نا رمتن دجااث ايندلا يبان ركبوبانثرافصلا هتلادع نبدمح للادبعو اب انربخا يف

 هلاو هيلع هللا ىلصهللال وسرراز لاق ةريرهىلا ا نءمزاح ىنانع ناسيك نيديرزب ن نينموااث ديبع ن ىلعأب انف رفلا

. 0 0 0 

 اوروزذيل ند وملف امل رفغت مال هتذاتساو ىل نذافاهربقروزا ايد د دادس لاق من ال د كنأو ىكف

"7 

 د 0



 «زئاجلاباتك ١» ه0 6 ضتلا من ةرشتلا مج «00ج)
 5 ٠ ! 8 تيسن ةمدرنع ىم رضملا رش نا

 ىتريخات وحان رتلادبن هللا د عانت ىشابلا لضفلا ن دمصلادبعان ىف ريصلا نادم نب دج نب ركب ف هانثدح 2

 ماسوملا 1و هيعّتاإ صلال وسر ناو رمعنب هللأ دبع نع ىلبحلا نم رلادع ينانع ىرفاعملا فيس نةمير

 هءاجرتإو
 نبدم(و)ديعس نب ىيح ان نيممن ىحاشش ىربنملا ىنثلا وبا انث هيولابن دمت نبدمح اركب وب ((انث دحو)ةيءشاش(الاق)

 لس وهل اوهيلعتتلا قس ال ا ر نيللاق نابع نع حلاصا نع ةداحج نب دم نع ةبعشا( الاق)رفعج

 ناذاب هاما هن جيتحملا نامسلاب سيلاذه اصوبا مكاملالاقه جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختماو روبقلا تارئاز

 ثردحلانَمءىف ىروثلانايفس ثيدح نماعب تمهل تدجوو ةمثالا نيباهيف لوادتم ثيدح هنكل ناخيشلاه جت و

 © هتج رخف

 هلاوهيلعهللا ىل_سهللال وسر نمالاقهيبا نع تباننب ناسحن نمحر لادبعنعناه-نب نمر لادبعنع ميثخن |
 ن ةمقلعثيد_>اهلخسانلاوةخوسنمروبقلاةرايزنءىهنلا ف ةءورملاثيداحالا هذهوهروبةلاتاراوزماسسو
 اهوروزفالا روبقلا ةرايز نعوم تنك دق |سوهلا ههيلع هللا ىلص يبنلا نع هيبانعةدبرب نب نايلس نع دنع
 نيخشال نيحيجصلا نيياتكلايف جرخم ثيدحلا اذهوههماربق ةرايز يف ماس وهلاو هيلعمّتلا لص هيبنل ىلاءت هلا نذادتف

 : « اهنء هللا ىض 2 ْ

 ادبعن هتلاديعن دمت ساملاو ماندو وهب ع رلاان بومي ندم ساببلا واب ءاثدحدقو

 هندح نابحن مساونامربخا يرامنالاذابحن ىبحت ندم ناديز ن 3 ةماسا ىربخا بهو تادعأا 8

 تنحف |

 نا ظ

 ةويحان ىرقلالاقوهنعم ص ينانااور راقلاادكلاوه كيبادجىرب ىتح ةئملا تيارامادكلا مهعم تنلبوللاق ظ
 نإ اهطرش لعادي بيس نب همر ربخأ

 5 هءاجتحيمو ناذابوهطاصوا «جرسلاودجا مل |,يلع ندختلاو :
 0 خ 1 |

 «امو روزف روبملا ةرابزنع متي 9 هدو

2-0-7 
 ب ين

 نا

 نيس الس هالو سلات تيملاذهلها ة هنزمت نم تل اقف تثج ن | نمارلاسف ةزانج نمّمف رصنم ةانارعل

 نيخشلاط رش ىلع مص ثردحاذه» كيادجام ر ىتح ةنملا تءارامىدكلا موعم ِتغا.ول هللاو ملسوهلآ او

 ا | ميهاران مسم(و)دياولاوااث ىضاةلاىسيع نبدمح اذ ىضاَقلا.فلخ نب لماك نب دحاركبوبا« ل ربخ 05

 ظ روبقلا تا رازماسوهلأو هيلع هللا لص لال وسر نمل سايعن أ نع خاص يبا نعددأ جن د# نعم ةبشوا

 ا نع تثبانن قاسم ن نك رئادو نع نابمن نمر لادبع نع ميلخ نب ل نايعن .هللا يع نع نابفسا (ةفر ديعوبا)

 ٍ ةدبر ثيدح ةخ 0 ثداحاهروبملا تاراوز ملسوهل ومن اع هللا ىل_سوبنال وسر 2 ءالاقديبا

 أ ثدح 220000 نابحن , مساو همعنا نابح ن 0 دعا دير نب ةماس | ينربخا 4 بهو ناو

101111 01 



 « الا بانك 9 4 « صيخلتلعمكردتساا » 0 2 (١4

 1 ريمسنب دلاخ انن نابيشندوسالا اننمصاعوا انن ةنالقونا انثى وحنلا تلادبعن.دممن. دما ليسوا انربخا»
 هللاقودبعمن محز ةلماجلا فساناكو لنوم و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ريشب يثدح كيه نب ريشب ىنادح

 هللا ىلصهّللال وسر يهثامااناأنيب لانة ناكف ريش, تنالاَف ديعم نب م>زلاق كيبسا أم هيلع للاى منال وسر ٍ

 0 مقناامت تاقف لسو هلاو هيلا لصّشالوسر ىشاك تحبصا هللا ىلع مقتتام ةيصاصخلا ناالاَمق ماسو 4لآوديلع ْ

 و ىنا مرار مثالث ريثك ريخ» ال ؤه قبسدقل لاف نيك رشا نم روبقىلعىناف(1) للاىنب ل ذ ريخ لك اعيش ايه الع

 0 ىشءلجرب وهاذاف ةرظن هنيكاعؤا ىثشعوهاننيبف تارم ثالثا ريثك اريخ ءال ؤه كردا دقل لام نوماسملا روبق

 ١ هل .آوهيسلعللا ىلصهللا ل وسر لجرلا ف رعاه رظظنذ كيتيتبس ىلا كو نيتتبسا بخ اصاي لاف نالعن هياعروبلا نيب

 0 03 امم يمرف ةيلمل ب لس ,

 ' نعزايبش مدس نكورض الا رح 1 8 َن ىبحلانت 9 نا لسمو اانا قنا قاحسا نار بوبا ناحل 1

 ج١بب-

 0 0 لامنلا ميم

 لسودل ةوهيلعللا ىللصهللا لوس دذالسو هلآ أودي اع هللا ىللص هللأ لربي ريشب نعكأي ايل ريش نع ريمس نيل دلاخ ٍ

 | ,يذلاعون :لا يف هاج رم ودانم الامي ثر دحاذهءايقلا نإةيشم بسلا بح اصاب لاقفر ولا نيب نيلمن يف ىشءالجرىأ ار ٍ

 ه نيساخالاي احصلا ربتكيارل
 56 نإ فانيلا 6 رمينأن ديل لو 5 ندمح لك ا :, رافصلا هللادبع نب 2 تادبعواجانربخا»

 ظ

 68 ل ويسر عمايربق لاق صاعسلا نو رمع نب فانه نع 1 0 ينأدح فيش .نإ ةعبإر يف ١ نضل

 ٠ "اني ء> لاقت جن ان ل ةمطافأب ل اهفرع 4 نظل الل أ رمابوهاذا هبايانيذاج وانعج رالف الجر لسودل اوهياغللا للص

 ير قاس زكا كاماذ لاق م نعو 0 م مهلا ت#عغر تلا لها نم ّ ْ

4 
 ظ .ةويحهاورربتملاىدكلاوهكرادجىرب ىتحةنللا تنأرام ىدكلا مهمم تنل, والاةرك ذبامدبف ركذب كتمحس |

 0 نم ةوركوا ةيرك مجروبقلا ي(#) ٠ هللا هين انا دق ريخ لك ةججام نبا ناس ف و (1) 1

 | يركلا- ناججبلا عك لادب ىوربو امرفحاذا امورك 2 ا

 ناك وماسوفل ا او هيلع هللاىلص هللا لو سر ريشا: ىتدح كيهأ نب ريش ىث دحر يمسنإ دلاخانن 6 ناييشن 3 وسال ٍْ

 0 لام ملسوهلار اوهيلع هللا ىلصةللال وسو ى ثاما اناانيب لاق همسان اكفربشب فالاقح همن محز ةياهاجلا يف: همسأأ 1

 روبق ع نافةللا ين لمف ريخ لك كش هللا ىلع مدن املس اع هللا ىلع مقنت تحبصا ام هيصاصخلان 1 ١

 اريثكاريخءالؤه كردادتللاّمف نيملسملا روبقىلع قتامرارص ثالث ريثك ريزخعال وه قب ددتلاش نيكولا ش

 2 نيتتدلا بحاصاي لامه المن هيلعروبعلا نيب ىشع لج روه اذافة رظن هنم تناحذأ ىتنع وهاهنبفتار متالثلا |

 مصاعوأو عيل وهاور هاه يمرف هيلعث 0 هلاو هيلع! يص نالوا لجرلا ف رعالفرظنف كتيتبسا|

 | مميعصةنع * : ١ ١
 أ

 ما-وهلاو هيلعللا لص هللا لو سر عمان : ريق رم ن هللا دبع ن فحاول ندح بفيلم + كرف يخادن زي ن6 مقابل أ

 8 ثلا لها نم قع تلا تئج نا نم ةمطافاب لافاقر هنظنال ةلقم دا كرها هناباننذاحو انمجرالفالجر ' ْ

 ! اهي امة رك دع تسند روزا مسم غطا نإهاذ اممتل اةىدكلا+ب معم تغلب كامات ل لأ تمحو



 1 لهل مامألا 16 د

0 

 م«راابا كا ١ همص» ١  «ضيتلاعمكرتللالا «4()جط»
 أ نبئس ومىكذ وبتلا ةملسوا انبنيسملا نيميهاراا انننا دم ظفاملا ميهاربان ديبعنب دما رفجو ا «ى ريخاوا
 لثم ماسوهللاو هيلعللا لص هللا لوس رلاقلاقريثنن ناهنلا نع برحنب كاهس نعةمل سن دامح ان ليسا

 كنتايح كمممانا( رخ . الالاق 0 *امهنمذخف ىلاماذه/ مهدحا) لاف نالخ ةثالث هل لج ر لثمن وأالثمولجرلا

 عدو تش شام هنمذخ لاق يذلا(اماف) تربح ناو تمنا كممج رخاوألخدا كمعمان ( رخ الالاق)و كنك رب تماذاف
 «ةأح رخو ملسءطر هلل ىلع معي ص ثدي * 1 ّلااماو) «ريثع(رخالا ماو) امهأف تشد م

 يوزذملا ةراس نب دلاخ ن رفعج اننا سان ىدجلا ان يسوم ن رشبأبلا هّقفلا قادما نركيو ١. م ايريخا »||

 يلسوهلاو هيلع هللا لص ينلالةرف ةع> ينام لاةرفهج نإ هلل أديع عمس هيأ رفعج نب هللاديعلا 2 ساكوياعا |

 نم ةراس ندلاخن رقه و هأح ر . و دانسالا حم ب .دحاده# مراخشي رم | مانا دقفامأع طرف“ 2 ل الا ودتصا صا

 هارسفم ثيدحلا اذهريغىوردقونوذكي .المماف فارشالا نماؤبتكا ةبمشلاةاكوهو. شر رق خل اشمراكا

 نسل رج امصاءوبا 9 ىثاق رلاد#ن هللادع 3 دادغس . ىلظ آلام 2 : ندجان دمج نيسملاو.ا 4 ارا 5

 ايل ايعلانب قادم ورا هارولدلاة .ج نإ هللا خم عذاىفاىن لوم 3 ُ رجنا انوع ذك وةراسنب دلاخ

 . هل. يلا اذه اولجا مثقل لاق من هماماىناخ يلا اذهاولجالاتف ةنادىلع ماسو هل اوهيلعللا ىلص هللالوسر رمذا
1 

5 
 4هج فلخا مبالا لاق حسم يلف اة 7 2 ع 1 كييع كر ومثق لمح أ س أيعلا همت نم م ىبيحّةسأ أم ه ءارو

 «لجالاق هرب ' ملعا ناك هل ود-رو هللا هللاديعأ تاقدبشتسالاق مث لمفام ريع هللادب ءآ تلق داو يف

 ن رفمجىنريخا لاق مب رجن اذا مهدح ةدابعن حورزاةماس ايناز ثراحلا انذ لدعلاداش ىف نلع 1 اكد هد

 ] لاق هيظا لد ىسأ َر ىلع مدح و هلاو هيلع هللا ىل هللا ل حسم لاق رفعج ن هللا ديع نع هيانع كلام

 ميتيلا س ار حسا هدحا َن ريرع نيئكيشإ دلاخن رفمج تأدق# ٠ دلو ف أرفمج فاذا موللا لاق حس هاي نال

 8 هن هلامتسال هللا انةذو م,:ليا ل وتوم اع ةبيصملا لها دققت رخآلاو

 4 انريخا م هللا دبع

 ظ هللج رك توملالثمو لجرلال ثمل وبا اوهيلع صلال وسرلاف لاق ريشب ني نامنلان عدلا س نع م4 ةلين داجوف

 | كب دك ر تماذاف كلاب امدح كدا ا(رخالالاقو) تع شام عدو ع هنمذخ ىلاما ذه(|مهدحا) لاف لق داخ ةيالث

1 
 اماو) هلام هناف تع م أم 7-8 امنكخيلا ة(ىذلاامام) تبي .كبقاو ثمريلا جرخاو لخدا كرد انا( خالالاقو)

 *(م)ط رش لع «هلمفأر + الااما 4 ريثع( رخآلا

 , لاق رفعج ىعت ءايبام لاق زها ن للادبع 0 هنأ ىلا ينربخا ىوزوملا ةراس نإ كاك نب رفح 9 0 ةنييعنا 2

/ 
 رجب , !هنعىوررفعجو «حيحص» مهذشير ما هانا دقف اماءط رفع لال أوءنصا ماسو هل آو هيلع هللا ىلك ى لأ

 8-5 لوسر سدا ءلث سابملا هللاديبع مث و ىتتيأروا لاقرفءجن هللادنع ناد ل ينادخ لاق مداعواو

ْ 
 ! سايع آ! < .مىيعتسا سار جف يا ذمارلعا للتمثيل هاولج لات اد ماو اوهيلع ْ

 | لاقومثا اه فاديعل تاقدهدلو يفارف.ج سضلخأ مرالا لاق تاما ايلفانالث يسار ”هةيتاييزقا 5 هللاديبع 7 دمشق لحنا | !

 * ا عل ٍح ماع 0 | ل مش 2

 يبس ل 0 0 |
 الاوو همز

 نا اممم مو صمت نب ل همم

 يس



 «رئابلاباك9 2 همس 2 «صختا يكرسلا» 401 ج)
 ف اندلانم وت ماشهانن يسومن ميهارب اني نب ىلع ن نسسملا أنا هيقفلا قاحسا نركبوا مانتددقو) | |

 لايف هتيط لج يت 5 7 ربق لع فق واذانافعْن نايفتاكل وهنافعن نامعىل رام تسلا ريح هللاديعاتت

 لذاتم لوا ريملا نالاقمل-و هلاو هيلع هّللأ قدما لوتيز لل فلن مكر كسالف الف رانلاو ةنملا ركذي بقول

 تم ازام م هلآ و هنيلعدللا لص هللا لوسرلاةوهنمدشا هدعب| ف هنم عيان ناو هنم رسب هدعب |يف هنماجم نافةرخ ل

 * هلم عزفاربقلاو الا ار ا ظام

 3  ن لضفأا انينايث ١ دح سب وافان 'ليعمأ نب ىلا ةسالا لضفلا نب سابعا: لدملاذا اشحن ىلع «ايدحللا

 اعلا هفيج م هي ار 2م مل وهلا رويال ىبنلاممت رفاس لاق نعةسصن ل نر<ن ا

 ٠ * هاجرخملو مسا ث ىلع حرص ثيدح ذه« ر اك ماوه ملسم ءالأسال هنفدب ,رماالا

 | نيناملس دوادوباانن ىرودلادمم نب سابملاانندا د ذيب ىبتءلا ثراملان لضفلان سابملان ةزدحاوبامانربخاو
 ,ةالثناسنا لكل ملسو هلاوهي اء هللا ل صهنلال وسر لاق لاق سن | نءةداتق نعنأ اطةلادوا دن 5-3 اننى مل ايطلادواد

 بابتبتاذ اذكممانال ويف( (ليلخاماو) *هلامكلذو كل سيلف تكسماامو كلفت ةشااملوةيفأ ليلخاماز ءالحا

 لوتؤالعشلا دف تجرخ ثيحو تلخدثيح كءءانالوقيف(ليلخاماو)همش>و هلهاشلاذف تءجر وكتكر كاملا

 سلو ناطةلانا رمت نعاههفأ ر مال هماتاذكه هأج رخإ ودانسالا مسيحص ثي لوما الثلاز وهال تك نا

 ١ نءمز>ن ورم ندم نركب ىانإ هللادبعع نع ةينيعن ايفس ضد دع لعاتشادك هثدح كرترىذلا 4 ,ملاب '

 «ةلالث همس تيملاتاماذا لاق 5 كانايضا

 همي هلأس الاهنافتبثتلا هل اواوكيخالاو رفذتسالاتف نفدي هبحاصو
 .اذهنم ىكبتف ىكبنالف رانلاو ةنملا رك ذتدق هل لايف هتيلل لب ىت» ين ربق ىلع فقواذانامءناك لاق هنو

 ىذا و هنمرسأ ه دما هنماي ناف ةر مالا ل زانم لوا زيا نا لاق ملس والا وهيلعّتلا ىلص هللال وسر نا ل ا

 ماشه هاورهنممظفار ظفاربةلا والا ار ظنمتنأ رامماسوهلاو هيلعهللا لصوللا لوسر لاقوهنئم دشا هدمناف هلم جلا ح

 «ةجلا ستكلايفهلركذالو ةعاج هن ءىور ىناهوهبوق نه ممهنموةدمعلاب سيل ريحب نا(تاق) عفو نإ

 رح نع ىبضلاد- 2 ن لفل انييبا ىبإ دح سا ؛واىنانب ليعمسا 5 ىط اه سالا ساب ءلاانداشمح نب ىلع 4 اناا َ

 اد نملالا نانا ةفيخترف هنأ راه ةرم ريغ ماس وهل اوهيلعّسا للص ىبنلا عم ترفاسلاقهبا نع ةرسم ن طابا

 هفعض ىلع م ْ ةرمنب يعين ادب ءن اوهر<«ن اف ركنم فيعض لب(تاق) (م) ط رش ىلع «رفاك ماوهلسما لآسبالا

 * ه دج هنع هللا ىضر رمي قانملو ى مبانهواو

 4 وةيف(ليلخاما)ءالخاةنالث ناسن لكل مل- وال ًاوهيلعتلا ىلص لال وسر لاق لاق سن |نعةداتق نعزاطقلا 6نا رم

 0 روكتكر , كلملا باب تس د 5 اذاذ كيممابال وةيف/ ليلخاما و)كلام كادف كل س لف تكسمااامو كلف تتشالما

 3 ذوهالت .كنالوةيف كلب 0 رخ ثيجو ِتلخد ثي> كممانالوةيف(ليلخاماو)همش> 0

 ظ « ةنالث همر تيل ِتاماذا ما (ثيدح )نيب ايدكلايفو هكرَج 0 ل ابنار عام ل اعةبالعلا

 ل تن

 3 هلمعو هلام 0 كابا د 0 الان زأنم د ا



 اةنكلا يف فااشا و فاسلا لي »

 مت كمر

 لع هك

 وي رولا

١ 

 6 2000 «ابياع 0 5 بباتكلاو رويفلا 2 م نع ىهنلا»

.- 55 
 3 37 35 ا

 )00 اذ_ه ىهكئانصلاناكذا داتسالا 3-3 0 د_هعابلماىلا انحلا اراك ملام |, هم

 ' مرئاخلاباك ل ١ مدعو م« صيخلتاممكردتللا ل ١ 4 ()ج )

 4 « هأج رخ ودانسالا حيحص ثيدحاذه هل -وهلآ وهيلع للا اطىببللا

 0 تاز ةدانجن لب ساشث يرض اناماسنإ هللادبعن دمح انث ىهتثلا بوتمئدعا ديعسو أ 4 امدح 9

 أ اربقلا ىلع تنال وهلأو هيلعاللا لص هللا لو سر ىهن لاق نقيس ري زلاىنا نعم رجن اان نا ثايغنب !١ صاح ٠

 ْ ةظفلاع د اتبكلا ريغمدان انج رخدقو لسمط ردم ث ىلع ثردحأ3 ذه 4 1 كنا ىمو هيلعدممب و !صصدجمو

 ه من رجنانعةيوامسو ءاور كلذكو نا 0

 ع رجن |نعةموامموأانث روصتمن ديمساتت ياشلان رثادبعنب دمج انأ يزيملادت نب دمحأ ع نسملاو امها 357

 ا ءلعءانبلاؤأريف تاتنكلاو روبقلا ضيصخم نع مو هل اوهيلعهلاىلسةللال وسر ىهتلاةرباجن ءري زأا ينأ نع
 ا -.

 م يك ىلاقرشلا نمنيملسأا ا !نافأب اع لوعلا س لو ة دك دع 3 كلادذزو 5 مولا

| 

 1 * فاس 1٠ نع كلا 1 لم وهو
 0 ظ

| 

 3 مارمن تاصلانع مي نك ميلان ركب وب اامش ةبيتق نب ليعمسأ ايسومن دم نب لادبع 6 انريخا »

 نم كل ةنالاةةفواو مالا” 29 سوال او هياء هللا ىلد هللا لوسرلاة لاقى ب انعلا نع بهونب ثراسحلا

 ! 0500 رخخل لس وهل 0 لص ىدتلا نم هع امسيف فان ٠ هنافىحن :ملاةليسعز ا

 اك ناعما قع وب ن ماشهانثنيممني ىبحانت ى رودلا دم ن 15 ان ب وثمن دمج سالا ربا« اند

 ربق دنع ةزاذجم لس وهلاوميلعهللا ىلض هلال وس م نافءن 0 ومياه نع ريح ن تاديع

 اذههلأنالاهباف تدب الاهل هللا اوللسو 1 نا قلو رمعتما ملسودل 1 هيلع للا لص هللالوسرل اف ن نقدي هيحاصو

 ع هاجر ذم "دانس الا رك ىلا حبس ثندح

 دقو ْ

 هلأو هيلع هللا ىل_د يننلاربق نع ىل يشك 1 ها.ءأايةشن ”اعأ ت تاق دم ن مساقلا نعد آهن ورم نع كيدفىبان ١

 هللاىلص هال وسرت رفا رجلا ةصرملاءاجطببةح وطيمةطالالوةف رث ءالرو ةَةنالُث نعى ثفئنكف هيبحاصو مو

 هيلعهللا ىلص ي .نلاىلج ردنعهسأر ريوملسو هلاو هيلع للا يلص هيلا ل وسر يف مخك نيب هسأر ركب ؛!اوامدنت مل سوهلأو هياع

 «ميجص# ماسو لاو

 ىلع ينم نامل و هل او هيلعهّللاىل_ههللال ور ىهن لاقر اج نعرييزلا ىبانع جم رج نااان 3 ث'ايغن «صفح»

 ٍ وهو مب رجن 1 نعةنوامموا هاوركلذكو هن. .ج رخو(م!طر 2 ىلعههيلعبتكيذأى وهياعدم توا نص مج واربقلا

 أ كاملا هن , ذخا لمع وهو ثروبق ىلع بوت : ؟مبرغلاىلاّق رشلا نءينيململاةعا نافاوي لف ليدل م 1 اللا لاق رم رمت

 هىعنا مهتلب ل ومهدم نفنيعباتلاٍض ب هندح اىش ءرهاعا وكلذ يل .فاب ص ماعث الوال' الط تقام (ِتإقر فا 3 نم

 لازال ملح وملاو هيلع هللا لص هلال ور لاق لاق ىحيانصلا نعسهون 5 نعما روبن تادلا نع م ميك و

 « هللادبع ىحانصلا ناكنا حبت ءاواها ىلا ,انجلا اواكي مامارتيد نم ةكم يف ةمالا هدو

 هضم ] 1

 هيحاص و



 ةينمز تهو نع ايت فل ءةشم ليم نب ليمعن .ميهار راق ماشه واينامن صلال يعمسأ نك 1 رجلا ساكو ألا ٠

 | الب كنامو بطخ ل_سودلار اوهيلعاشا سس ينللنايف ربخاف ىراصن الا هللا دبع: راج هنعرأ ًاساماذهلاق

 . , هيلع وصي الواليل لجرلاربقي ناملسوهل 1 اوه لع هللا ىلص ىبب :لارحزفو اليل ربقو لا 'اط ريغ نفك ىف نفكف ضب :هباحصأ ْ

! 00 

 ىلا ناسارطض. ناالا هيل لص, ىتح للاب لج 0 زفاليلربقو لئاط ريغ نك يف نغكو ضق هباحصا نم |

 8 رشم ارقالو هةسمطالا الاثع 0 ا هل اوهيلعللا ىل لص هللال وسر هيلع شبام ىلع كما جايه ىناللا 1

 » هوحن ىلع نع ج' يلا لا نع لئاوىفانع بيبحنعىررثلانعويكو4لاق ف

 « نئانلا باك ». 2. يحبط > 2« صيتلتلا هكر دتسلا» : « عد

 نذك يف نفك و ض: ةهيادكأ نمالجرركذفاموب طخ ماسوهل او اوهيلعلا ىلسىبنانا ثدحّادبعن راج مم هنا

 ىكانانناو طبت .ناالا هيلع لصير ىت> لب للاب لج رلا ريشي نا ماسوهل 28 لع هنلا ىل .ض ص ينلارج زفالراربقو لآ اط ريغ

 ا : « هأح رم ؛ماسمط رش ىلع ح عمد ص ثردوح اذه«هنفك نسحيلفةاخا مكدجا نفكاذالاقو كلذ

 ْ نا ىلع ان 2 ينامنصلا هللادبعن ىلع ندم هللادب ,عوبأ هانربخأ)«رباج نع هدم نا بهو .دح نم(دهاشهلو)

 »# هئفك ندعي اف هاخا ' دحأ ىلواذالاقو كلذىلا نافل طبضي ناالا

 1 دعا( (اب ريخاو) نايف سانثى نإ دالخات ىش رقلا ةدجن نب ذاعمانت ىزمملا ةماسن دمحندحا# ق ريخا ١ ٍج

 يبان بايخ قعنايغس نعئدبمن اوهو نم رلادبع انث يبا ى 3 لين هدد حل دان تفاديا سطتلا ل

 . الودتسمطالا ايإ ؛ءعرب النام امودل اوهلعهللا ىلص هللا ل وسر هيلع يم ؛.امىلع كشثمبا جايهيال لاقاياعزا تا

 0 لاقهافىروثلان ع هيف فال هنظاودا 2 ع و نيخي ؛شااط رش لع حي .ههرص ث دءأادو# 3+ : وسلا ةرشءاربق

 ا 4 هللا ىضرت نم لاو ىنا عامس حصدقو جايملا ينانع لئاو ىبانع ٍ

 قرم ىناهبصالا ن 1 كيعس حلا دما ةريزملادبع ن ١ ىلعانت ةكع ىحججلا دمحا نبرمحص فحو با أ ريخا ٍِ

 تبانىبان وإ بدي > نءذايفسانث ميك واث(الاق) ) ةبيش ينا نإ ركبوا هيسنقن قرشا ا!ىسدوم نب دب نإ هللاديع ْ

 ا( يدق مل 07 وهيلعهللا يلدص يبزلا هيلع ي ىنافيام ىلءكئمباالا ىل لع ىل لاقلاق جايحلا يبا نع لئاو يلا تو

 : *# هوت ا ّْ

 لي ..ا ندم كربخا بهون هللادبعىلع“ىرقلاةىنالوملارصن نبرحبا» بوم. دم سابملاو | امدح "5 ١
 هللا ص يننلا ربق نعىل ىف شكا هامااي ت تلقف ةشئاع ىلع تلخدلاةدمت ن مسالا نعفاهن ورم نعين هلا كيدفىلا نا ا
 5 ذءارلا ةصرعلا ءاحطس ةحوطيمةئطال الو ةف رشمال روبقةنالث نعىل ثف اك ساو ماسول ةوهلعأ|
 | لجردنع ادور ”؟وهيلعللا لص ين :ل| ىفتك نيد ةيسلرركانأر امدقم وهلاو هيلع هللا سس هال ْ

8 

 *(م) طرش ىلع« هنفك نسحيلف هاخا 5 دحا نفك اذا لاقو كلذ

 اياع نا تب انىن|ن ب بيب> نع نايفسإ) راج نعهبنم نب بهو نع لقءمنب ليقع ثيدح نم دهاش م هلو ف

 . » هدائس افالة+الهاج رع 21 وعطر ثىلع ةهتوسالا

 ع و

 مومسو هلاو هيلع هع

 1 ف



: 0-6 0 

 «زاجلاباك9 2« صيف 2 «صخش ع كردتلا» «00ج)
 ضبقّلادارااذا ملسوهل آو هيلعاللا ىلص هللا لور لقلاق سرض «ن.ةورع نعيب.شلا نع دلاخىان المح سا
 « ةجاح اهيل هل لمج ضرابدبع

 دم انب ىلولسااروصنمن قاد اا ىنراملا راج وباديملاديعنندمجااُث ب ودمي نب دمج سارملاوا «انن دح يف
 لاقفهنوص نم ض.ةخاذهراوللجرلاةف ركذلابهن ود مفرب 1 رزارباج نع راني ن ور“ نع ى اطل ماس٠ نا ظ

 هلآ و هيلع هلل | ىلص لال وسر اذافهانأفهربقيفارا لجر ىأرف تالاف هاواهناف مادو ل 0 ] ٍ

 «ركذلابدب وص مفري ناك ىذللا لج رااوه'ذاف ؟.حاص ىلا اومله لوةروهو هي فماسو .

 قئاطلا مان بدمج انث ىريزلاد- .ماوبااننرصن نإ ميهاراانن ىشرحلاورمت ند تان ىسيعنب ىلع م انربخا 1

 ربقلا يف مل تيوملاو هيلع هللا لص هللال وسراذاف 537 الا يفر انتيأرلاقَّشادبعن راجن ءرانيدز ور< نع

 *« هاج رخل ما م انا هش ىلع مص مم ثيد> اذه جيحاص واوان لوةوهو

 (يربخ او)ةبعش نع عيك وانث ىلا ىنث دح ين اييشلا ةيمعن دمحم ن ىلع نسما وب'(انربخا) لضعمدانساب «دهاشهلو 3

 ,ناك الج ريتش س لاةةرينص ان نماحوهو سنوى ا!نعةيمشانب دمج انيرادنب اند قاد سان دش انم ىلع نب ني - 3

 هواهئاعد ف لووهو تيبلهفوطي لجرناكلاقرذينا نع ثدحم صاقوةمساةيعش كده قوام ر واكو ةكع ْ

 لس و هلآو هيلعهللا لص ىبتلااذافةليا تاذ تجرفنرذو لاق هاوالهناماسوهل | وهيلع هللا لص هللا لوس رلاقفدوا ظ

 0 حاب صلا هعمو لج رلاكلذ ن رويال

 ىرب ءلاد نب يح .< ايركزوا (انريخاو) ىلا ىأ دح لب :-ندمجأن هللادبعانأ ىميطتلا رفمجن دمحا # انريخا 1

 ريبزلاو واى ربخامم رج ناأبلا ن قازرلادبعان (اولق) فار نب دمت(و) مها رانب ف احسالنس بلاط نان ميهاراات

 هنا نبق

 ىنان ' ليعمسا نع ةنييعن نأ رمي ان سرا ناد , زان , يركسفلاز هن نيسملا اا ظفاما ىلع و4 اننا ١

 «ةجاحاهيلاهل

 ضفنخءاذه ناوللجرلاَةف رك ذلاب ةيوص مفريذاك الحر أري اح نع راندز ور# نع ىف 93 اطاا لسمو 4 در د '

 هللا لوس راذاف هاناف هربقيف ارالجب ىأر ذ تافلات هأوأ هناف لسو هلآو هيلع هللا ىلد هللا ل وسر لاف هنود نم ظ

 هاور اذكهةرك ذلاب«وص مفريناك ىذلا لجر !اوه اذاذ ؟.اص يلا اوماهلوةبوهو هيف لسودلاو هسيلع هللالص

 هدي لاب اقادملا

 أهلا سّمالوسر اذاف م,ةءافر اًمأ فاران تءأرلاقر ,اج نعو ر<نعيف.اطلا نع ىري زاادمحا وبا اورد

 «لضعم دانساب دهاش هلو(م) ط رشد هبح اص يف ولوانل وة وهو نبقلا يف - و هلاو هيلع

 | فوط, لجر ناكل اقر رذيفأ ن .ع ا الجر تءمس ةريغصىنان , ماحوه 0 وبيلا نع 6« ةبعمش »

 ةليلت اذ تح رفنرذو لاق هاوال هي ب و هلاو هلع هللا ىلص هللال وسر لاةفهاواهاواهث اعديف لوة وهو تببلاب

 | لعج ضرايد.ع صضبف : هلبا دا را اذا ما-و هلاو. هيلع را لاقس رض ٠ن ةورع نع ي»ث ثاانءدلا>

 0 عايل ١+ ءمولجرلا كلذ نف دب رااقللا ف ل- -ودهلاو هياع "لسى :اااذاف

 نا) 5

 دن جك د ٠ - ا ولو

 ادي ةنيفشخت وق 5

 222ط0إش]-بب7بببببببببت7بببب7717

 5 ا

 1']20أ110100ز از ]1| ] ]9

 نا



0 

 5 وف ف :

 0570000 دا نيس

 0157 **357177أ707أ0]*707ا]1ز]ز|]|]1| |0001

 هللا لص يب :لاملاق م ٍنأنع هيب نع نييما-سالا ىلو مى .تىان , سينا يأدح نر ن 4 ندلادبع |

 «دئاجلا باك 9 22 م«سبإ « صرخلتلا مم كردتلاؤ 24 0 عوف

 هل أ وهيلعةللا ىل )_صهنلالوسرلاَهف هللا لو سراب يش 25 نالفاولاةةاذه نمربقكاتل ةزانج ما. 1 .ًاودل لع

 هة>يهككاهرثكاو دهاوم ثدي ك4 ودمت 4 ةقن سين او ىبحينان ! ميهاربامعوهىملسالا ىبح ىنان ساو

 اذ "زال ونإ قاحسا د طايمللاراشب نب نيسحلااانث دادغب هيلا نالسن دمحا ركب وا# انثدحامامنف |

 كيع ضيق هللادارااذا ل ودل أ وهيلع هللا فهلا ل وسر لاقلاق نافسز بدنج نع نسا نع ديه قا دواد

 « ةح اح اع واا,يف هال مج ضرأب

 ريدك أذ ىصملا دحاولادب عن دم ن .دجارفمجو أ ا ةكع لدملا يناردنكس هلأ سابعلان ىلع «ينريخاامابنموإل

 هنمرثا يصقان وكيفاويلادصميف ةج الاهل تصنا ضرأ مك دح أ ةبنم تناك اذا لاق ملسو هلاو هياع هللا لص هللال و - 1

 »« ىتتعدوتااماذه بر ةمايقلاءو ضرالا ل وةتفأ,يفدحور ضرةيف

 نبين سلا نب ىلعانت ىناشابلا ىسوم ندمان ورع يرايسلا مساقلان مسالا سابعلاوبا مه اً دح اماهنم دل

 هلاو هيلع هللاإ ص هللالو_سرلاق لاق يدبملا سماكع نب رطءنع قاحسا ىنا نعئىركسلا ةزج+وباانت قد

 * ةجاحا,ؤهل تلمجالا ضرايف لجر جا لءجام ماسو

 نع ةنيبع نب نأ رمي اذ شي را نب ديزانت يركسملار اه نإ نيسملا[!ةرمريغ ظنذاملا ىلعوبا#ه ادع امأبنموإ»

 ىللسالا ىيحبيبان سين اىنددحدمحن زب زعلاديعانت يظاحولا ىبد ان يرادلا انا هيقفلا رضتااوأ 4 ريخا 9

 يشبحلا تالف اولاتقاذه نمربقلاقق ربقدنم ةزانجم ملسو هلو هيلع هللاىل.ء ىبنلا رملاةديمينانع هانم |
 هلو ةقن سا وحيعص « قلخا_مضم يتلا ا را ىلا هلاهسو هضرا نم قيس هلباالا هلاال هللاالا هلاالل ةف هللا لو سراب

 « ةحصدهاوش

 ْن تبدد نع نبسملا نهدنهي !ندوادانتقرزالا قاحساان طارخلاراشن ن نيسحلا 95 دا>تلا 1 ا طك

 0 7-0 00 ان - انمي 06 9

 يضر لوقف قار 0 اد صميذةج ةجاملا احا 3 كدا ةينمتناك اذالاق

 00 دوةساامادهبر ةمايقلا

 ث د يبعولاانن 39 بعن ريثكان ىص م ادحاولادب ءنبد# ندا رغمج وبا تهكعلدعلا ساب 8-0-0 نبل ها ريخأ 9

 ظ لال و-رلاقلاقي 3 .ءلا سماكعن ر رطم ن «6 قا اساىبا نع 0ك هر و ا قيمشن ناس آان 4 ىلع 2

 » ةجاعابؤ هلع تاس | ضرايف لج لجالعجام م اسو هلآ أوه اعهللا ىلبسص

 : هأح رح ودانسالا مص كراس اطل 2 ناار ىتلاهتنر يلا ةلامسو هّصرا نمقي سدا الهلا البال ال لس و

 1 فترادوءسم نب هل هللا دبع نع مزاح 1 سيق ن عدلاخىفا نب ليعماانل ى هولا دلاخ ن ١ك ما ىجحذلا كيبع نبا

 ١ دجادئسمىف (تاق)# ةجاح 5 هل لءج ضرابديع ضب هللادارااذا لسوهل آو هيلعللا لصهللا لو سر لاق لاق ايف

0 

 نم ع

 4 نملابتن 2 لوا

5 
> 

 كما تاب ب ت١ ا



 لغو هللأ مسن لاق هربق يفت بلا مو اذا 9و

00 

 4 هللالوسر

 00 4 "جار

١ 

 و ربخاو) ةيمسشانث س ايا ىنان ب مدأ ان نيسحلان ميهارباان" نادم يضأقلا نان نمحرلا ذيع 1 انريخا َ :

 « تلاوسر 2 0-0 ولوتف رت 2 2 تش و اذا 35 |

 رح 1

 «ذلادل بكد : 5-5 د « لاؤنطلا هذلر دتسلا لل« 24 نيد
 امسي

 0 ا ل مم 'اًمدن 0 7 حا 0 راع 0١ اللا هيا 0

 ةيلسرت 31 أ 7 3 17 00 هده 4 و 0 - م اذاراجأ

 ١ أ ضاعن ةبقع» تعرقل ىانع بييبح ىنأن دبزي نع دهب بلل ثيدج جارغاى ءاءيجاةغادقىرهزلا نع

 ْ | هرعاتشاو علا نع ةنولصدحا لنقل علل -و هلاو هيلغللأ قص يتلانا يتلا

 ىلع ىثدح ةلام ثالثو نيعساو سمخ ةنسلاوش يف ءالما .اظفاملا هللاد .ءن دمج هللاديعوبأ َ املا ماندحوا

 : | ىسومانندح و لاقداش هيج ن لع «(ىتدحو) ماها اجرن ةللادبءانأ ينوب كرر ماما لدملا داشم 1

 هللا لوسرلاقلاق رم نا نع ىجانلا(|) قبدسصلاىفانع ة ذأ نع مايهأ ا 11 دم ررتخ نأ ريهزاتم انوياخملا

 «ةبمشدفقواذادحاب لامي العر ,دحلا|ذه لد 70 نومام ترد ىدحن . ماه و هأج رخ و نيعب هللا طرش

 .ةلارمعنا ن ع يجانلا قيدصلاي نانع ةداتق٠ نع ةيعتشانم رفعج نب د انك زانسا قاحسا ندمان ىلع ن نيسملا

 .دهاشةءادصلاف روه-ثنرمو»و يضايبلا ثي لوس هللالوسرة:بلعو هللا مسد لاق ةربق يف ثمل عضواذا ناك

 ١ « دنسمةداتق ١ع ف ء مايه ثيدحل

 (الاق)ر يكب ن(و) مص ىلأ ى دي سانث ليمسانب دم ليعم ساو |انثرامصلاهللادبعن دم هللا دب ءونا ع هانئدح ف
 نءىضايبلا ىتد_> لاق نبنزافغلا 1و« مزاح ينا يع و ١ مرهارنان دمجن .ةدالا ١ يثدح دعس تيللاانن

 0 ا وبنيحهنوءضي نذذلا لقياف ه ربقيف مضواذا ت تييلالاقنا ما ول ا 20 لصشال ع

 ١ ناسا هللا لص ) هللا وسر ةل«ىلعو هللابو

 اب لضاحولال اضن ىدحمان يرادلا ديمسن نامعا3(الاق) ىزمملادن دمحا(و) هيقفلارضنلا وبا 4 انربخا »

 1: ماع ريخأد بيرق ١١ ئاموناةنستامال# 1 نمةقىرصب سيقنإ ليقوىجانلاو رمي كب ه(١)

 اولش مدحا ءادهثناهيدح كلامز هل ١ نأ 0 بابشنا نأ ى هللا 0 ةماتنا ىريخا# بهوزا ٍِظ

 ماسو هلآ او هيلع هللا ىلص يب هنأ نأ راج ثلد_ح ٠ نء«ىراخبلا فو # (مزط 20 * م4 اع لص و م 'امدياونفدو ظ

 هناللصدجا ىلتق ىلع ىلص مل هل 1 هيلع هللا لص ى ءنلانا صاع نب هعثردح نمنح ىحصااقو » مم 000

2 

 اني ةيعش 4 0 ل 0 8 10 3

 هالوسر د ان 0 ف رف تيل طواف, 3 4أ ا هللا نع

 ْ ىلع مسيص عتق لهو هللا كوع ها ىللعو هللا مساوأو ف مروبق 5 كانو“ متعضواذا ماسودلاو هاعدللا ىلص |

 ا 5 1 هيلع هللا ل صهنلال وسر لاق لاق رمع نا 3 نع ىجانلاق. دا ىلأ ن 0 4 ماهو ١

 ٠ 5 ١ «(ماسو لاو هبل االسم )

 «انريخا» ِ هللاب و هللأ مس كردتسملا نم ةخسا ف 3



 « زئاتلا باتك » «موو م« صرخخلتلا عم كردتسلا ف «(0ج
 | --سح

 انيعخايف ماسوول اوهيلعدتلا للص ىبنلا ىلع كلذ سيح لاطاعرو نفد َّو> همم نهو ملسو هلا اوهيلع هللا لص ىبنلا

 هانذاضيقاذاف ضي ىتحدخاب ملسودل او هيلع هلل للك ىبنلانذؤن الانكول ضعبل مولا ضعب لاقهيلع كادياليم

 فرصن اه رف هيلع صيف هيتايف توع نادم تيملاب هيذؤن انكو كلذانلمفف سبحالو ةقشم كلذ يف هيلع نكيرف

 ا .العو ملس و هلو هيلع هللا ىلص ىلا ص خش, لول انلقمتانيح كلذ لعانكف ت تريلا نقدي ىتح ث ثكماعرو

 ' نيخيشلادنعحيدص ثيدحاذ ه4 مويلا ىلا ىصالا كلاذناكف ا_:اعففد .قفد ,أ كلذ اكل هتسدنعه- اع للصي ىتح

 ظ 5 اردتخم ى ماي هتيلمادق وهاح رو

 «(الاق) ديم_سن نوراه(و)رهاطااوبا ان رجابمنب نسما ن نيسحلا ان ىناهن اص نب دمشر 2 ةجوبا (-انثدحو

 ' ةحاطابانأ- هيأ نع ةدلط ىبان هللادبعز قا حا نع ة هنز نغن ةرامت نءث راما نبو رين ربخا سر

 أ ىلصف مل- وهل اوهيلعهما ىلص سال 2 رهانافي ينوننيح ل ىانإ ريم ىلا ماس وهل اوهيلعهللا ىل_طهللا لوس 1

 مكيف ةحاط ىتا ءاروميلس م اوهءارو ةحاطوب ناك وماسوهل.او هسي لع هلأ ىلص هللا لو رمدقتفم زاميفايعا

 «هأح عا الع ءاسنلا ةولص ةحابايفةبر رغ ة:سو نيخيشلاط رش ىلع حد م

 .(انربخاو) ر متن نامعانُ 3 ىتادملاحا ورن هللادبعانت دادن لدملاميهارأ ن.قاحسا نا هللاديعد# ونا« ايربخاظ 1 ٠

 يسجل

 نءعئىره زاانع ديز َن هما !انن(الاق) ةداعن , حوران ةماساىنان ثراملا انثورعىضاقلا نيسان .قادبع 1

 ناالوا !لامف هب لثمو عياواقو كلادحز ةزمح لسودلآو لش لص هللا لوسرمدحا مو :(؟ )ناك ا1لاقس سأأ ا

 ترغاذاو هالحر ثدب هسا اذا ة 1 44 كف عابسلاوريطلا نوط ن 4 هللاهرشح 2 ا 4 رةيفصد#

 ْ ةبالث لا مم ناك و مويلا مسيلع ده اذقانا لاقوهريغ ءادب هلا نمدحا لسع ةسد أر رمذخف :هسازاك هالجر :

 ه«دحاولا ب وث' 'ىفةنالث ونيلجرلان .فكوددا قهمدعيف 5 رقرتكامهمالا لأ سبا ,ودحاوربةيفنينالاو

 يئالادزن ةماسأ يل ربخاسهونا نا ؟-لا دبعنب هللا دع ندم أنا بومع نإ د ساي.ءلاوا « ان دح

 لقال ةملام نعغا” هيف طاغ طخ ا اد لاق هبايراخبلا نءللملايف ىدمرتلا2:0)

 نان غد حورن هللا ديع- ايريخاس

 « مدقتدق رثرذكلا ظ

 .هيلءشاللصشا لوس ر اعد ةاطابانا _سنانءهللادبعز قاح ءا نع ةْرَع ن ةراع نع #« ثراحلا نور 0
 ةحلطوبا ناك ومدقتف مهل زنم هياء لصف لسودل او هيلع نا ىلصهّللا لو -رهاناف يفوت نيحةح اطيب ان ريمي ىلا و ١

 ةايبط رش ىلع هم ريغمرعم نع ل ةحلطيفاءارو ميل - ماو هءارو

 هحمرلسوهلاآو هيلع هللا ىل صلال وسر رمدحا موبي ناكل لاق سنا نعىرهزلا نع ىميلاديز نب م ةماسأ »ف
 هسأررخاذا عفو هنفكف عابسلاو ريطلا نوطب نمهللا هرش ىت>هنكر ةيفصدجتن االول لاف لثمو عدجدقو

 مكي دهاشانا لاقو هريغءادبشلا نهدسحا ىلع لصإ و 0 رمخف هع ادب هالجر ترغاذاوهالحر ثدي 1

 ِق ةيالغلا ونيا+رلا نفك و دحالأ يف همدقيف ان ارق رثكا مها لاس ود_>اوربق يفنيثالا و ةيالثلا مم ناكو م 3

 «هنءحورو رم نإ لامثع هاور*ددحاولا تول

 هيا -

 - عع
 2 ان

| 

 أ 0 -

 اذ هر# هد

 0 هءلعةالصلا و



 «زئاجلاباتك » « م49 4 صيخلتلا مم كر دتسلا» 40 )جو»

 ند نع او ىراس نان ب اني ىديجلا 5 ىسو٠ن رشبانم هيففلا بوأن قاح - !ندما 4 انندح | 9

 انم لجر تاف رييخم لسو هل آو هيلع هللا لص ىلا عمانكلاق ىنبا دلاخ نب ديز نع ةر<يبا نع نابحن 1

 ىواسام دوم زرخنءاز رخ ادد-جوفرظءانبهذف ندع او هيلعهللا ىلص هللا و_رلاقف مجشا نم 1
 * هأح رخو قدصلاب فورعم ةنيبج ن٠لجراذه ةر <وادديهسن ىح ' نءسانلاهاور*نيءهزد

 ليث ارما أت ىسوءنب هللا د. هان ىنامصإلا دلاخ ن نا روم نب دمحاانم ينابيصالا هللاذبع ساب ايملاوا م« انريخا »

 تاملا_ةفلجر هاناف ملسسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبدنلا د ,مىك لجرتاملاة ة ةرهءس نراج نع بر>ن كلاي

 هلاو هيلع هللا ص هللا ل وسرلاةذنالق تام لاَمف هم 'اعلا هآنا مت“ م لحو 3007 هيلع هللا ىلص يب. كا هل لاَ نالف 1

 صاشع ع رحنلاةتام فيك لو هل او هلع هللا لص هللالو مرلاةفزالف تملاَكف ةئااث | هانا ١ تع :1 1و

 * هأح 0 1 6 0 0 اوهيلعّشا ىل اص ىلا هلعللدب 2 هعمل

 1 نإ لادم نععسن مهار .هار اان «الق)ىع ا املس: ٌةماساولا نا برلل 9 13 1 ىدلخلا ريصل

 ٠ ا أ-بيلع ىل :5اناف نيل ةزان>ىلا يعداذا لو هلآ اودع هللا ىلص ىف :لاناك ل ةةداتقيا هنأ 0 ء ةداتقىبانا

 نيخيشلا طرش 0: مم ثاد_->ح 1 ه+أ هلع لص موا م م دااشاراه الل كلاذ ريغأم ع ىنذاناو اهيلعىل 7

 بح
 نيسلاوبا انن باهواادبع ن دمح دمجاوا ان ءالما ظناملا فسون بوةسن دم تادبعوا# اددح 9

 يناامدقمانكدقلاقى ريطانسل دا نع قف ابسلانإ ديبعن ديعمس نعذاماسن حييلفانم ىره ولا نامنلانب 8 رس

 قطن! نض فرن هلرفطتساوءرضغ لس ودلاوهيلع هللا ىلص ىنالاانذ [تيملاانمرضح اذاملسو هلو هيلعّشلا لص

 ىلا نالوا خلاه اع لصي ماف هش لتقالجر نا ةرمدنإ رباج نع كبرش ثردح كرن()

 «هياع لصو ث رو يبصلال ),ةءااذاأعوف رمرب اج ن نعي. زأاىنأ نعى لا لس نب ليم .بااثنورا هن(دير) «هدهاشو»

 فالح ىبناا مءانك ىنجادلان ديز نع ةرمسى ا ن هرعلابد َن قع ندم نع دي هس نإ ىد اق 4 ةئييعنأ| م

 ,ادجوفر ظ:نانيهذف هيلعا واد لسوءلأو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاعف مجشأ ن نمانم لحجر تاذرييخم ماسو هلام لع |

 ”قودص ىنبج ةرميوبا «نيمهرد ىواسإأم دومزرخ ن* ءازر 3

 * (م)ط رش ىلع# ماسوهلأو هيلع لص يب جنلاهيلع لص. ملف هسفن لتفالجر ناة رم نبرباج نع ا.سنع 6 لا رسا

 0 هاناف ماسو هلاو هيلع هللا ىل الوم ردبع ىلع لجر تامرباج ن نعد ىسانث كي رشانث راكب نب # ركب 0

 هيلع هللا ىلص :ءلالاقف تامّلاقف ةئلاثلاهاتا م تء(لاقف نالف تام لاَهف ةيناثاأ هانا مث ثعل لاق نالذ تام لات

 ظ « ماسوهلاو هلع هللا لص يب 0 أذ ةع٠ نك ص اشم ه4اسقن 1 لاو تام فك ماسودلا او

هلع هلل أ ىلل_ص يب: !١ناك لاقهس | نع ة ةداتق يبان هَل هللا ديع نءهيبأ ن ودعت نإ 1! :هأر 4 ٠
 ىلا يع داذأ ل وهل وه 

 |  هاهط رشرلعهاهيلع ل صر وام 1 ,اهال لاق كلذ ريغ يلع ىث ناو, ءاخ لص ريخاريلح ىث ا نافاونع لأسب ةزانج
 ءريعجف لو هلو هيلعللا لص يب :اانذآ ت لاأت . رضحاذا 0 و أو هيلع هللا ىلص يبن اسال لا مدي هسا نع ط |
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 جي انملا بانك 55 11-5 0 - 05 صيخلتلامم كر دتساا ف ٠ ُط «0( جا

 « هاح رو و ملسم ل رش نط ع قبح بخ

 ىديعن هللأد. عع نع كن رشا ١ :اهبضالا ن ادعس ن دم انت ىسومن سنا: ذهن وابن .دمحأ نب دمع رك وبا#انيدحإل

 لس هلا وفم اعلا لص يبنلاءدذعىدو م مالغناك لاقكلامنب سا :أ نع لا جن هللاديع نع ليل يبان نمحرلادبءنا

 تامايفل اقدم كل لوشام لقلاةفهس ا ىلا مالغلار ظفولالوسر كك او الا *لاالنادشا لقا و هداعف ضر ٌّم

 هه اد رد ب و و ماسمط رش ىلع يع ثردحاذه# ميخ|لعاولص ملسودلاار اوهيلعهللا ل دص هللالوسرلا#

 ةرح نإ ريح نبهللاديبعن ديعسأنثةدابعن 2 و ران راكم نإ نسحلا ان هيففلا نسملان نتالم ندجا# د ربخا 2

 هلل ىلص هلال وسر تءءسلو ةبعش نإ ةريذم ا عمس هنأ ىنمثلا ةيح نب ريبج ىلا ىنثد> ةيح نب ريبج نبدايز م ىّث دح ْ

 نرعءديبعنب سن ويهاور# هيلع يلصي لفطلاواهنماي رق ىثاملاو ةزانملا فلخ بكارلا لوقت لسو هلآو 0

 * ريح نب دايز

 كيبعن ساو انناقربزلان دم ماهو اانثراشب ندم انن بلاط يبان مي هارآ ا لودلا ذاع ن لع © انريخا ©

 هلو اوهيلع هللا لص ى تلا ىلا همفرهيا هلها ضعب ىثدحو سن و.لاقةيهشن ةريغملا نع هس أ نعةيح نا ريب .ج ن دانز نع

 «ةمحر لاو ةيفاملاب هيدلا ول ىعديرو ىلهي.طمسلاو اب رقاحلا شو اهنيع نع ىشاملاو ةزانملا فاخ ريس بكا رلالاق ماسو

 هللا للص ىربذلا ىلا همق ر هنأ هلها ضع ىنذدح وديبعن نبل وبلاق ثرداااده بقع يف بااطىان ميه راالاق

 طرش ىلعدا_نسالا حيي ثيدحاذ هه ةيح ن ريبجن هللا ديبعن,ديعس نعديبعنب سن وبل ةءاورماسو هلا و هيلع

 ثردحلاةريغلا نءةيح نب ريبج نع ريبج ن دايز نع هللا ديبعن ديعس نع ملا فن دمي حيحصلا يف تح ادقف راخبلا

 : *« لب وطلا

 ىضاَقلانيسحلا نب هللادبع (هانربخا)ريبزلايلا نعى كلااسمن ليءهسا ثي دح ثيداحالا هذه# هدهاشو 9 ||

 هللا لصهَلال وسر لاق لاق راج نءريبزلا يبا 5 ما ليعمسا ًانانوراه ندب زئاثم ةماسايبانب ثراماانيورع

 « لسم ن ليممساباجتحي مل تاخيشلا» هيلع يلصو ثرو يبصلالبتسااذا ماس وهلا وفط

 لع نيءاسما نمةبالل افوفص فصاملاق ملسوهلاو هيلع هللا ىلصةللالوسر نالوشإو مو لصف ةنالثافوفص مزج

 * (م)ط رش يلع «هلرنغالا ظفا يفو ههتبج واالاةزانج

 مدخمىد وم مالغناكلاق سنا نع ديجي هللادبع نعىلبل يلا نإ نم رلادبعن ىسيع نإ هللاديع نع# كب ١ رش 9

 لقلاَهف هيناىلا مالغلار ظذ هللال وسر كناوّسلاالاهلاالن ادب.شا لق لاقو هدامف ضر ةماسوهل اوف. راءهللا لص ينلا

 *(م)ط رشلعو عيا لما واص ماس وهلا ًاوهيلعّشالصتللا ل وس رلاق تامايذدمح كل .ل وشيام

 9 نءىفقثلا ةيح نب ريبج ن دايز نعديب ع َن سا او نءذاقرزلا ندم ماهوب 0

 رق اهلاهشوارنيك ع نعيىمث ثالاو ةزانملا فاخر يس بكا راالاق لس و هل اوهبلع هللأ لص ىب :لاىلاهمقر هنا هلهأ ضعب

 هرمع ٠ 0 نديعس ثيدح نم رمدق 7 خرط رش لعدة رلاو ةيفاعلاب هب دلاول ىعدي وهيلع ىللصي طقسا و

 *هوح رببجن دايز

 - جوس

 ١ د سنك بعدك 0



 ا 3

 «ايهط رش لع «هصيق ملدو هلاو هيلع هللا لص قالوَسر نم ارعزتلالا ل ادلا نطوانم ما دانم ب ,

 6-0 زاجاباكو مسؤولا عضل كرعلاط 40 ج)
 ا هولا, نب دج ن دخت رع وا( دحو)ةبواعم وناانثراملادبع ندمان بوعي نب دم نابعلا وا اندح»

 لاق هببا نع ةدريىبا نعدتر* ن ةمئاعنع ةدرو اان ةنواعمو نا ةبيشيبان ركبوب اال ليتحن دجأ :ن هللاد.ع

 هلاوهيلع هلل | صدللال وسر نعاوعزنتال لخادلا نمدانم اذان ملسو ةلاؤ هيلع هللا يلص هللا لوس رلةيفاؤذحلا

 يرعشالا ى ومىان ةد رىاندن زاذهقد روبأو هاج رخل ونيخيشلاط رش ىلع مص ثيدحا ذه «هصرق لسو

 ه نيحيحصلا يدب جتحم

 | ىرهزلا نعرمعمانثدانز ندحاولادبعانتددسمات ىييندحمن يبحاش توقعان دم هللاديعوبا# انارتخا 00

 نم نوكامرظنا تهدف لس و هلأ رالي اقل "الرا كاطينانب لعلاقلاق لا نديعس نع

 أ قضفلاو سابعلاو يلعةمبرانسانلار ودق انجأو هتقد ىو أثمواينح ملسو هل آو هيلع هللا لضابيَط ناك وأي ايعزا لف ت تيلا

 ظ نإللا هيلع تصن اا ملسوهلأ اوهلعهللا 0 تسر مآ وذل اوهسيلع هللا لصهللا لوسز :ىلوم حاصو

 © دحلالا ريغ هنماج رخو نيخشلاط رش لغ ميك ثردحاذه هأبص]
 | ىرألا دي زبن هللادبعانت ةرسيمىنا ندا ن هللادبعانت ةكم ىعازإلا قاحسا ندمت شادبعدمخ وبا« انريخا 9

 هللا لودسرلاقلاق مفارىبا نع ىعخالا حابر نب ىل-ع نعى رفاغاا كي رش ن ليبحرش نغ بوبا ىلا نب ديعماك
 || ةنجلا ق ربتساو سدنس نم هللاهاسك اتيم نفك نمو ةيسنيمبرا هلرفُع هيلع مةكفاتيم لسغ نمملس وال أو هيلع للا ىلص

 طرش ىلع حبص ثيدحاده#ةمايقلاءوي ىلا هنكس نكسمرجاك رجالا نم هل ىرجا هيفهنجاوآربق تيملرفح نمو
 * هاح رخو لدم

 ار 9 نادينا نا دم انت نوراهنبديزاثثدوءسم نديعساث ورع ىبوحلادججان دمحم سابعلاوبا# انريخا »

 كرب د# نعةيلع ن ليمدس اان ميهاربا ن توقءاذل ىدنسلال جر ن دمحخ ندمان ىضاقلا روصنم نب ىذح

 ىنااذا ناكولا# ةبحصهل تناك و ةريبهن. كلام نع ين زعلا هللا دبغ نب دث م نع بيبح ىفا ن ديز. نع قاحسا

 املاقماس وهلا و هيلع هللا ىلص شال وسرنال و واعياعمم يصف ةثالث افوفص عأ نجح اهلهال انف اهط لص زان

 || اذه»ههلرفغالا يو.حلالغفا يف ةيلاعن | ثيدح ظمالا اذه ههتبج واالا ةزانج لع نيملسألا نم ةيالث فوفص فص

 كد
ق هبا نعةدربينأنع دن رم ن ةمقاع نعف درتورا اذ عةيواعم وا و

 ١ هل اوهيلعشا لصّللال وسر لسغيفاوذخا 1 لا

 || هّللا لصةنلالوسز تانس-غهنعّللا ىضر ىلع لاقلاق بيسسللا نبا نع ىرهزلا نع رمعماةدابز ن « دحا 0 17
 (| هياتجاوهتفذىلو ل وهلاو هيلعّتلا لص اتيموايحابيط ناك وائيشرا ملف تيما نم نوكيامرظنأ تبهذف لس وهلأو هيلع

 نإللاهيلع بصنو هدول سول اوهيلعّللا لص هّللال وسر ىلوم حلاصو لضفللا و سابعلاو يلع ةمبرا سائلا نود

 «عاطنا هيف( تاق, اهط رش لعهابص'

 « رمدقو *ثيدمحلا هلرفغ هيلع متكفاتيم لسغ ن نماعوف رممفاربأ 6 نع#»

 ٠ اباها لامتفابيلءىلصيل ةزان هينا اذاناك ةريبهن كلام نع هللا دب مندل رم نع .تييحيبا نديزب نع« قاحسان و



 كآ6101010

 ' ١ «ناق رم هانم .عولاق ىكيوهو تيموهزو نوءظ٠نب نافع لبقم انودلا ودلع لصوو لأ نا ةنشلاع٠ نع دس خا

 ١ «تيموهو ملسوهلاو 4 رلع هللا ليص يد :لا لبق قف ,دصلا ركيابازا ةفئاع و هللادبعن راجو سابعن هللاديع |

 : لدملا داش (اندح ورة ا ىسلايطلادوادوداانثزا زةلان انس ندمجش ات بوم ن د نسل كلاولا# امدح ُظ |

 ١ سايعلان لعاشت ظفال اللعوب ا( ايربخاو) هب هس انك( الاق) 0 ها ربان لبو ير رغملا بلاغ ن دا ْش

| 
0 

 | « ةرضنيلانعذايرلا ن رمتسملا همبانو كسلا بيطلا بيطا لسو هلاوةياعأ |

ْ 

 ١ ثردحاده» يطب برطاوهلامف كسل نع لمس تملس وهلاو هيلع هللا ىلص ينلان )يرطب نع ةرضن ينا ْ |

 ا هنعاح رخإ و تاقثلاىفاههدادعز ابر نب رمتسملا و رفعج ن ديلخ ناف دانسالا يح ْ

 ميهارئاانث بوي !ندمحأبا قادسان ركبوبأ انربخا)لبتحن دجا ب هذهيلاو بلاطينان . ىلع نعدهاش 6# هلو ْ

 كم يلعدنعناك لاق لئاوينا نعدمس نب نوراه نع طاصن نمل ان”ىساورلان مح جرلادب ,من دبع ا ىسو*نإا | ا

 » ع ودهلار وهيلعهللا لمص هللا لو ب رطو:>لضف وهو يع لاق لاقدب طخ لأ ف رسواف | ْ

 ن.نامع لبق ماو هلاو هيلعللا ىلص ىبنلانا اهنعّللا يض تك مساقلا نع هللا ديبعن . مساعنع « ىروثلا» ||
 :ءاللا يضرراجو اشئاعو ساعن !ثيدح نم فلا هدهاشو# م صاع ادت : 1 «ىك وهو تيموهونوظ» ٍ

 * تيموهو ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص ىبذنلا لبق هنعشلا ىضر قي دصلا لأ ا

  ثراوااديعلاقوه كلسأ] سيطلا سيط' اعوذ رمهنعهنلأ ىض رديمس لأن ءةرضن يلا نع رفمجن ديلخ ن نع« ةبعش» ||

 اوه لاف كتل 0-00 زو هه شا لس تاواجو ءس ىا نع ةرضن يبا نع ناير ن رمتسات“ 1
 « حب هت هب يط ب بطا ]

 6 ىضر لع داع ناك لاق لأ اوى ن نعدمس ن.نوراه نبا مص نب نس 250 ىساورلان م راادبعن «ديمح »||

 ١ لدي ارم هللا لص هللالوسرظ وود لضفوه ل أمفهب طعنا ىصواف ةلسو ّْ

 مي زئاجلاباك» . . «مدحإف . 4« سيخنلا ا 3 لاو «00)ج»

 3 نبميهارب اى ربنملادبمم ى ن ىبحب ايركزو ( انربخاو) ددسمانث ىنالل بانت قاحسان دما ركبوا ادع |
 ا ١ نعةداتق نع ديعسن ,يننلا ان اايعط بحنان( ولاق)ديعسنإ هللاديبع(و) راشب ندمت( ول يعلن دما بلاطينا

 1 (!1دههنييجلا قرس تاوعنمؤاا لسو هلاو هيلعللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا يضر هيبأ نعةدبرب ن ّشادبع ْ

 ُك «هاجرخم ملو نيخيشلا 1 دع

 هم د !زريخاو 3نأين ذم ن ةصييقانت مالس ن نسما كامسلانب دمحا ن نامعورم“ وباهانتدح » |

 ره نوعس الا نعةللأد بي يعن مص اعلا نمر لادبعانت ىلا ى كدح لبن> ندمحا ن هللادب ءاني ىعيطقلا رفمح '|
0 

3 3 

1 
 لا ليبق ُثن ؛دح فورعملا حيحصلا ٠ دهاشو هللاديبع ن مصاعب أح م 4 نيدعم ثلا ناالا ةعالا نإ لوا ديم هنديات

 *ت

 هللا لص ّللال وسر لاق لاق ىردمن اديعسىلا نعةرضن يأ نعرفمج نيديلخغ نع ةيعش نع عيك وأن لت زك واذ نا

 ْ نع نأنر !| نب رو نا نع ثزاو ااديعاتت رمعف وب اال لبس دماحانسدادغببزازعلا ىلع ن 5056 ع هايريخا ِ

 4 ديو
 املا

 ه اعط رش لع« نينا قرع توك نم كل اعوفر 84 0 نع ةدرن أ نع ةدانق نءديعسن ىنثملا ان 1 :. «ناطملا ِ

 ل

5 



 «زاجلاباك9 2« صاط <« صختاعمكردشلا» «(0)جو
 ا دعشاىثدحلبنح ن دمجحا ن هللادبعانُت ىعيطتلا رفعج ن دعا (انندحو) ساياينان . مدا نيسان ا

 ندع شعةلغن لعارمبتفدل ت تن تيفوتلاةىف و ايان هللاديع ناي رف ميهاربأ نع ةبعشا(ا ولاق) رفعج نا

 نك ادحا ضفتلو ينارما نع ىج - ماسقلا و هيلعّنلا لص هللالوسر ناف نيثرءالوا نير لاقفابنيرب ءاسوةزانجلا
 فراك لاقو وعدي واحلل رفغتسي ني ريبكتلا نيب امر دق ةمب| رلادسي ماقماعب رااجاع ربكفابيلع لص مثتءاشاماج ربع نم

 نءسن وبينربخا بهون اا ىحن ةلمرحاش ينالكسملانيسحلا نب دم اند رجأتلا دمحان ليعمس ا# انريخا جا

 عما ءاردبا ودهش نذلا ءاناو مثالعو رايضنالاءا ربك نم ناكو فين> ن لب_سنب ةماما واين ريخالا-5 باهثنا

 ناةزانملا لعق واصلا يف لسوالا وهسيلعللا ىلصهللال وس رباعصا نملاج ره ربخأ م [ودل اوهيلعهتلا ىلصةلنال وسر

 تعاملت ماسمثالثااتا ريبكتلا يف يف  ةالصلا صلخم و مس وهلاو وهيلع رك لا يلع ىلصن ممامالا ريكي

 ركن ماف ممس بيسملان أو ةمامأ وباكلذي يأ ىلدح يره زلال اقد هماما لمفاملثمهئارو نملمفينا ةنسااوف رص

 تعءهساداو لاقدي وس نب دمحلل تيما ىلعةواصلا يفةنسلا نم ةماما وأى ربخا يذلا تركذف باهشنا لاقهيلعشلاذ
 ثيدحادههةماماواانأدح ىذلا لثم تيلا ىلعاهالص هزات ةملسمن تيبح نع ثدحل س ن كاحلا

 ' «هنم حصا زانجلا ىلع ةدحاولا ةماستلاف سلو هاج رذإ و نيخ.شلا ط رش ىلع حب

 ن,مانغن هللادبعات ظفاحلا مرادف ان ركبولا « -هاثدح 9 ريثك نب ديءس سنعلا ىنا# ثيدح هدهاشو 9

 لع لص لسو هل او هيلعّللا لص هللا ل وسرنا ةرب رهيب نعهيبأ نع سبنملاىنا نعهيبا نعىنا ىثدح ثايهغنإ صفح

 ن هللادبع و بلاط يبان ىلع نءهيفةبأ ورلاثحص دقةزاذجلا ىلع ةدحا ولاةميلستلاالس”ماسو امن را اهيلع رباكف ةزانج

 ةدحاوةميا:ةزانملا ىلع نوماساوناك مماةر رهيناوىفواينان اهتلادبعو هللادبعن راجو سابعن هللادبعو رمت

 «اثدعو : اولا + را
 ىلصمت ت.ءاشاماهتر بعنمنكادحا ضفتلوينارما نءىهن لسوهل آو هيلعهللا لص يننلانافنيثرءالوا نين ري لاق

 هل أ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكلاةووع ديواهلرفنتس نيت ريبكتنيبامردقة با رلا يف ماقمتامبرا اهيلع ربكفاهيلع
 «ميهار | ,ااوفعض(تلف) حي ءاذكه ع ص مل و

 مامالار بكي ناةزانملا ىلع ةالصلا يف ةءاحصلا نملاجرهربخا هنأ لو - نما واي نريخا لاق ييرمه زلانع6 سنو ف
 ةنسلاو ف رصنن , نيحايفخاملسن مس مثالثلاتا ريبكتلا يف ةالصلا صاخب وما - 2 و هيلع هلل اىلصي دلا لعلم, مث 3

 تركذف هيلع كلذ ركن ملف ممس بيسان اوةماماوبا كلاذب ىثث دحى هزل لاق هماما لمفام لث.هنارو نم لمشنا

 تيا ىلع اهالص ةالصيف ةءلسمنز بيب> نع ثدحن سيقن. كاحضلا تعمساناولافدي وسن د لاةئذلا

 #* ايغط رش لع» ةماما و اان دح ىذلا ل ثم

 ريكف ةزانج ىلع لص لس و هلو هيلع هلا ىلصّلالوسرناةر ,ىه نا نع أ نع سب :هلايأ نع ثايغ نام صفح 0

 راج و سابعنااو رمتن او ىلع نع تدمس دق ةزانملا يف ةدحاولا ةميلستلا 5 اللا لاق» ةميلسن ماسوامإ را اهلع

 ا

 | ةجح هيلع مقنيإ ىر 0 يي

 « ةدحاو ةءيلسل ةزانجلا ىلع نوملسنا واك مهلا ةرسهيناوىفواىان او

 «ناطتلا» )6(

 ثص)')'|إ؟ <[ ظض +[ +[:::::77دب“ 6-7

 ند ادعي



 # نئانملا ب اتك 1 مهد د « صيخلتلا مويتريسلا ل »04 (0ج+

 «ناعالا ىلع قوقل هتبفاوأ ند,السال ٍط 08 هتيبحأ نم /مرالاريبك انرينصو 5 اءواندهاشواناثناو [
 ربما ميهار | اي, بئاكلا قاجسان نم رلادبعاتن ة كمل الان ح رلادبع ن زيزملا دبع دمجوبا انندح

 باطما نب ةناكرن هللادبعن.:دد زب نعام ن عدم ن رفمج نع ىل-«ن نينا نب ىلع نديز نب نيسحلااشث ىمازحلا |
 كتجر ىلا 3 اتا كتمان او كون ,عمرألال لاق اميلع ىلصيل ةزا: 00 لسو وهلاو 1 لصّسال و نط لاق ظ

 ةاكرمرباهشاك رودس ل سااذه# هنعزوادتف' ءسمناك ناو هناشحا ىدزفان < ناك نا هباذع نع ى :ةتثناو

 ' # هاجر م وها :مديع نب .باطملا ىنب نمناي أك ديزيدب ءنا

 يد دح ى ِممْرْلا بوقعل نب ىسوم انث6رميلا ن :ي,اسي سأل سوالب هب نامع انث هيقفلارضنلاودا يانربخا»

 مام هتوصامفا را رقلامابأر قمن ريكو ءاوبالاب ة ةزانج ىلعان. ىلص سابعنب هللادبع ترضح لاقديس» ليخرلا

 كدحو تناالا هلال نادبثي كتمانباو كدبعنباو كدبعمبالا لاق لسوء اوميطدلا للص ىبنلا ىلع ىلص

 امدلا نم ىلخم هءاذع نعابن :غ تحب ,صاو كتجرىلا و حبصأ كاوسرو:ك دع 0 نا دهشي و كا كيرشال

 فرصن اع 0 ريبكت ثالث رك مودع انلضنالو هرجاانم رح ال مرللاهل رفغافائطخم ناكناو هكزفايكاز ناك زأ اراهاو

 ةثيدملا له !ىبان نموهودعس نب ليبح شل ناخيشلاجتمم « ةنسلااما اوملمتل الا انلعأر قامل ىتا سانلا اهم ايلاف
 #* رسم ثنإ دحاذهوةلمح .ةرص:ةاماف انمدق ىتلا ثداحالل ادهاش ثر هادو تج رخا اءاو

 ميها نلاغ يضاقلا نسا نب نمح م رلادبع(يف ربخاو) 0 ركباشت ةدنمن دما لدملا داش ن ىلع مانيدحإا

 ظ تالا

 رفغ  مهالا لوقت ناك تلاقت يلا ىلع ماسو هل اوهيلع:هللا لص هلا لو سر ةالصتناك فيت ةشئاعتاًأس ةملس 5
 ١ * هرخا ىلأ اني

 يازملارذنلا نب ميهاربا انث بت اكلا قاحسايبانب نم رلادبعاننهكع لالملا نمحرلادبعز زيزملادبع م امدح 2
 ناك لاق ناطاا نإ ةباكر ن هللادم عنب دب زينع هسانع د# نب رفعج نع نيسللا ن ن ُط ن دبز ننيسحلا 3

 ياو كتعر ىلا جاتحا كَ ءاناو 08 عمهألا لاق هيلع ىل طضيل ةزان جال ماقاذا سو 5 هع الس ةنالوسر

 نب ةاكردوا و هاكرز درو يحصد انس «هنع زواجتفاةيسمزاك ناو هباس> يفد زف انس 2 ناكناف هبا دع نع ىنف ُّىق

 «تباطملا طق نم نا ادص لب زيدبعا

 0 ريك ءاورالاب ةزانجلع اس لص سابعزبا ترض لاق دمسن ليبحرشانت ىعمزلا بودي نب 4 سوما 1
 أ كتمان و كدبع نباو كديع مهلا لاق مت ل- هاو هيلع هللا ىلص يب هلا ١ ىلع ىلص مث هيوص امفارذ ارملاماب أرق 0

 ل وكتمح ر ىلا ا ريقف عع كلوسرو كديعءا دمج نادهشي وكل 5 رمال دح وتناالاهللال نادوثل

 هدد انلضتالو هرجا انم رحال مهللا هل رفغافاظخم ناك ناوهكزذأيك از ناك نأ اهلها وا كلا نم ىلخح ' هباذعنع ب انف

 | هنعمر يباني ديمسهاورهةنسلا اهنا اوملعتلالاانعا رقامينا سانلا اها ايلاتف فرصنا من تاريبكت ثالث ربك 9
 « ادهاش هتجرخاو ليبح رشاجتحملو

 امجد ءاسو ةزانللا فاخ ىشع ةلب لام هل تن تيفولاةفوافان | نعىرجملا ميهار ١ نع # ةيعش جا 1



 4 5-2 رت

 - ةزانخلا ةالص ةيعدا»

 هاا هب لا 0

 : 0 معمم ثادح ا همس امن ل 0 00 أ

 كسب ثرد_- ةن_سيناحصلا لوقنا ىلع أومج ادقو ظ

 ةزانع لع سام ,ءنبأ كفاخ علا فوعنب هللاذع“ 4 ةدئلظ نع ميهارب !ندعسنع 4 ةيمش - انما رانمدا

 #2 3 لس 9 قح هبا ممن لاف أر 1 2 ام هتلًاسف هدي تذخافرصنا الف بات :كلا ةحئاش ارقي هتمدسف ٌْ

 أيباناماشن عيبرلا ا بوهعن د# سايملاو ا (ادح) يح ىفان خيهاربا وع ويسلم « نهج هلو 1

 ربكي ماس و هلآو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ناك لاقراج نع ليقع ن دم نب للادبعان' ىيحمىنانبميهاربا اني ىفاشلا

 ْ م«ىلوآلا ةريبكتلا فب اتككلا ةحياش ًارقيوأسبرا انزئانج ىلع

 نعدايزز لقهانت ىسومن كسلا انيىرشمملا بيب ثنب ىلع نب سحاب هيولابنبدججا ندم ركب وا ع اندحإ»

 لصاذا ناك ماسو هل او هيلعّشلا لص هللال و سرذا ة ر هينا نع ةملس وبا ىثث دح ريثك ىنانب يحب ىث دح ىعازوالا

 ىلع هيحافانم هتيبخا نم ميللا اناثناان ركذو ان ريبك وان ريغصو انبثاغ وابد هاشوانتيمو اني رفغا موللا لاقةزانج ىلع

 * هاجرملو نيخيشلا ط رش ىلع حيحص ثيدحاذه *« ناعالاىلع هفوتفانمهتيفو نمو مالسالا

 سنوينب رمان زازقلا انس دمحانا بوتمين دم سب ءلاوا(انن دح ) سم ط رش لل يحج 4 دهاش هلو»

 ةشئاع تاأسلاق نمجر لادبعنب ةللسوأا ا دح ريك ىلا« ن ىبحب نع رامع ن ن ة-مركع ان . ىماملا م ساقلا نا

 ايركذو انتيموانيح ر فغا مب الا لوش للك تي !اق تيا ىلع ل ودل لا لورا فيكنينم ؤااا

 ةقشم كلذ يف نكيماف هانذآ ضبق اذاف ضيق ىتحدحاب ماسوهلا و هيلعهللا لص ىبنلا ذ والاتك ول ض..ل موقلا

 »* اهطر هلع# هيلع يلصي ةهيايفتوعن ادب تيملا هذولا ا لف نسب ء.الو

 ترهجلما لاقمتدملابرب 35 ةزانج ىلع سابع. الص لوةديعسلا نديعس م نالجتناأ 93 02 4: يعنبا 2

 ْ 0 )م )طر شلع #ةئاس اما اوملعتلا

 « ةنسؤ قح هنا معن لاقأر شا تلق غرفايف باتيكلاةحئاغأ تيب زل

 هللا لصّللا لو سر زاك لاقراجنع ليقع دمحن هللادبعان ىيحيينان ميهاربا انب( ىفاشلا)«دهاش هاو »

 «ىلوالا يف باتتكلا ةحئافأر ةواسبرا انزئانج لعربكي لسو هل اوهيلع

 ملسو هل اوهيلع هللا ىلص هللا لو سرزا ةريرهينأ تر ع ةملس ون ىتدس> ى م ' ىثدح ىاازوالا نع لتمهوج

 هتيبحا نم م مهللا اناعناو ان رأ ذو انريبك وان ريغضو انيئاه و انذهاش و انتنمو انيلرفغ امبالا ة ةزازجلا لعل صاذا ناك

 *«(عطر ثىلع# تامئالا ىلع هفوتفانمهتيف ولنم ومالس الا ىلع هيج افانم

 نعريثكى نب ىبحنعرامجن ةمركعانت ىاملا سنو. نب رمان زازقلا انئمصالا( انيدح )حيحص «دهاش هلو ف

 يأ

 عي داتساب #عدهاش هلو»
ادبع (ايربخا) ىئراخبلا هج رخا

رب انت ىضاقلا ن ملا ن نمر ل
 : ٠ 93 نيسان مي ها

 ْ سى ساء نااناخ تدصةلاةفزوعن هللادبع ن ةحاط نعميهاربان دعس نع (ةبعش)ىراخبلا يف 4 هدهاشو هم
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 « زئانلا باك ف « 0 م« صيخلتلاعم كر دتسلا» 400ج »
 / 0 5-3 56 .٠ .- - - 5 ٠

 | ىقح ماق ةزانجىاراذا ملسو هلا وهيلعهللا لص هلل !لوسر ناك لام ىتتمقا ناورملاةمماقف مقلاتف هلي ءاطعافأ

 تدلجف اماما تنك لاقىبر بخت نا كما لاق مسنلاة ةريرهابااي قدصا ناو رملاَف عزفت ومازال وهي راهب رع

 ِ ل ايلا 0 ىلع يس اذه ؟تصلطلا

 3 هيا سصاللان ورحت ل راما ىلع اا فمش :_|س نب ةعيلر رد برايل كيحمص

 : متم !افاحلا وموت .ةلاقاملموتنف_رافكلاةزانجأت رع هللالوسرايل اقف ملسوهلآو هيلعةنلا لصةلالوسررل امرنا

 7 * 37 00 ضب ا لومو# ما 0 :

ولات ما سوهو هيلع هلام الرس تب م يدوج ةزانجنا كلن دا
 ا م . هللا ها ا

 :  لعاتشادقاعنا ريغ طظفللا ادهم هاجر خو ملسمطرش ىلع حيحص ثيدحاذه# ةكئالملل ت مقاما لاقف ىدو وم ةزان ها

 ظ ن ىدويلاةزانل- م ايملافر , اج نع مهم نب هللادع ث ُتث ؛ كيوح 2 ارخآ

 ١١ كيم رعس نع لأجل بس نب حييلف اني نامنلا نب عرس اوال ندمان توقعي 1 سايعلاويا6 اند د

 ظ ىبنلا انذآ تيملأ انم رضحاذا ملسوهلاو هيلعهللا للص ينلا مدقمانك لاق ىردلا كيحسى نع قابسلان ديبعنا

 ١ اودمقعروهعمنمو لسودلا اوهيلعهللا ىلص ىبنلا ف رصنا انمدق اذا تحهلر فغتساو 3 0 هلاو هيلعأللا 1

 ا ضعبلءوقلا ضعب لاق كلذ ةعشمانيشخاملف م اسودلاو هيلع هللأ لص هللأ ىبين ىلع كلذ سبح لاطاعرو نفدي ّيح

| 

 انكفسبحالو ةقشم كلذ نكيملف 6 ضبق اذأف ضيفي ىتحدحاب ملسوهل !وهيلعهلل للص ىبنلانذون ال انكولا |

 » هاجر خمملو نيخيشلا طر ش ىلع حبصص ثيدحاذ هههيلع لصيف هيئايف توعنادمب تيملاب هذوت
 رفاكلا- ١

 ناك لاف ىنتمقام ناورص لاقمثم اسف مقلاتف هدب هاطعاف كدب ىنرا ناورم لامف ديعسوب اءاجفةربقللا يفاساج ||

 ة ريرهاباابقدصاناورم لاق عزف توملانال وي و هب رع ىتحوماق ةزانج ىأراذا لسوهل ةوهيلعشاىلص قالوسر
 * (م)طرشىلعه تسلجف تساجف اماما تنك لاق ىبربخنا كمنماةلاق معن لاق

 | انزع فيسز ةسر ىثدح بوي جانب دهسا يرش اك ىسوسرطلا ىسيعنب دمحم ان 5 وبلا « ا

 8 ,رعمتلا ل و رايلاقفم ا-سودلا اوهيعدفا ىلصّمال وسر لج رلاسلاةها ور<نإ تام يللا ن + رلادبع

 ظ « حيحص «سوفنلا ضبق ىذللاماظعازوموقتاعا اهطاوم وقم.:لاقاهل مومنق ةرفاكلا ةزانحا

 ايل 1 اولاف ماه مل-و هلا وهيلع هللا[ سها لوس ترم ىدوهب ةزانجنأ سن نع ةداتقنع ةملس نب 6 داح »|

 ظ ه (م)ط رش ىلع هةكئالملل تاسعا لاف ىدوهي ةزانج

 انمرضخا#للسو هل أو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدقمانكلاق ديعسينأ نع قابسلا نإ ديبعن ديعس نع 4 عمو

 4 أو هيلع هللا ىلص ىبتلا فرصنا انم دقاذا ىت-هلرفمتساوهرضحف ماسو هلا اوهيلع هللا لص ىبتلانذا تيما

 | | ففي للا هيلع كلذ ةةشمانيشخ ايلف هللأ ى : لع كلذ سي>ل الط اعرو نفد ىتحاو دعقاعروهممنمو لسو
 اا

 اذا نك
 أر 03

 0 لا 2 ةزانج ى

 ب



 عللاسل

 ١ك

 ى 70

3 

| 

 ةيئدلز ن لس نعرمتن | ثيدح نت ءاذه سيل وهاجر خضم ونيخيشلاط رش ىلع حعيحص ثيردحاذه# هن رع ىتح فقو :

ْ 

 ساج الف اهمبل نمةعبإ وعر ا هدا دع مج سا 0 ا حام وسلا دفا راج ا

 ةزانج هبت ماذا ناك لس وهل او هيلعدتلا قص هللا ل وسرزاهيبانع رم ن ةللادبعنز لاس نع بابشنا نع بلذيلا ظ

 : | عط رش لع« ثبكراوجرغلاقوااوبهذ

 هللا ىل_ص هللال وسر جزخلا نابوث نع ةخسو دش ار نعم سمىانب زكب ى نع سون ©« ىسيع ة9هدهاشو :

 - «زئاجلاناكظ# 5 مممنطا ١ م« صلتاعمكردتلاط «(0جإلا

 اوناش بدع رسوما زم 1 ان 0 ب 00 0 4

 ْ ب 4 ماا د 0 ع ناتي أف 54 مزال او هيلع هللا لص ا

 ماس 1م ط رس ع

 «هرغو نفدلاةدانز ااك ذريغ ثيدحاذهو#مضو: نع

 نا نا كيدفيبانأ 9 مفا رند 30 زافن ناما_سن دمج نم رادلا نسما ينان دا وبا 4« ىريخا +:

 «هيف تاياورلا ف الت>ا ةرثك ىلع ةزانحال مايقلا يف اذهو ةزانخلا عييشن ىفنآلا كلذ

 دهازلاىراقلابوبان ىبحانننوراه ن ىو مانيدعاز نار دمج نب بوقم,ن دمحاديعسوبا# امدح

 ابيلع لص ةزانجدبش هاهنا نع ن#رلادبع 3 ءالملااث رفعجن 'ليعمسأ انن(الاق) ركبينان دمنأ بعصم ول 9

 كدييفراناور 1 لاف ىردخلاديمسونا ءاؤل 11 أسلج قح ناو م عم ةريرهونأ بهدف 5 لان ناورم

 هاطعاف 7 انريخاس

 هباودلارورظ ىلع متر ممادقا علا ةكأ الم ن ويحتسالال اف اكرام اخت ةْر انجيف ماسوهلاو هيلع

 ةزادنجلا غم ناك اذاماسودل او هيلع هللا لص هللا لو رناك لاق ةريره ينأنع هيبانع ليس نع ةبواعم وبا ١ ظ

 ْ 3 (م)ط رش لع «مضوت وأ مفر ىد : سيلا

 ةزانج متعبلا اذالاق 5 و هلاو هيلع لال ض ىننلاناديمسى انع هيلا نع اصينانب ليبسانت « بيهو هتعوا

 « ع وت : ىتحا ودمع 2

 ترماذا ناك ماسوهل.او هسيلعللا نا هللا لو سرنا هيب نغم اس نع سا,شن. نع بنذ ىنان اانا كيدفىفا# نإا 2
 »اهل رش لعف هب رع تح قو ةزانج هنأ

 ىطاذازازب عم ةريرهوبا بهذف ناورما,يلعي ص ةزان . دبش هنا هيبا نع نمحرلادبعن ءالغلااث # ليعمسأ 0

 الج 5
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 مب زئانجلا بانك » «ءهه) م« صرخلتلا عم كردتسلا9» 4 ج)9

 * برطاو ربطا|مافك انومابيف

 يبان ع شمالا نعززملادسبعنب ا ريك : ن للادبعن دواس ةدجم ن دجاا5 ,ىسيعن ىلع «ىئدح»

 1 2 ل ثيدحاذهءاوروافت تيل رججااذا لس وهلآو ةطضا ول و رلاقلاق رباج نع نايفس

 ٠ هاج رخعلو
 نءنمجرلا ديعن ةنييعأبا ميشهأبنا ىيحن. ييحلاننةبيتقن. ليممساأبنا هيقفلا قاحسان. ركبوبا4 انثدحو »ف
 ثيدحاذهءالمر ةزانملابلمر ناداكتلاباو ماسو هلآ وهياع هللا لص هللالو سر مانت. ردقل لا ةركبىبانعهيبا

 « هأح - ال 537

 نم ل 7 بااطينان 60 بلا ت تنكلاق هيب كك ايان ف نيماتس د

 ناو زملاالا ناكنا هللاو سانلا لاحنم ريخت ارجع لاقفامم مهيشم ءاطبا نمبجعتف رفمجن اانيلع ليقف ةزانجت

 *مييشم ءاطب الاجستم كب زج دقه اكل هللا قا هللادبعاي ل وهف لجرلا ىحالبل لجرلا ناك

 نب ديبجن دايزان) ىةئلاهلل اديبعن ديبسأتت رع نامءاث مركمن نسما ان هيقفلا ناما- ن دمحا م ايزشلا د

 بكارلاو ةزانم الا ماما يمثاملا لو هلآ اوه راعهللا لص هللال وسر لاق لاف ةب ءشن ةريخأ| ن ءةيحن ريبج هيب! نعةيح

 هداج خملو ىراخبلاط رش ىلع حيعص ثيدح اذه هيلع لصي لفطلاو رلخ
 ريثك ينا نب يحب يي نيف زيلمأل !قازرلادب ءانأ ىلا نت دح لبنح ن دمج نإ هللادبعانت ىييطتلا رفمجن دمحا# انريخا ف

 الفاهم كريذا ىانةءادبيف اذ زانج ج عيش مايو هل اوهسيلع هللا ىلحص ينلازا نابو نع نمحر لادسعن ةماسيبا نع

 اوجر لقا وب هنا نوشعمو بكرالنكا ماف ىشك لالا ةركئالملا نا لاهل ليقف امك رف ةيادب يلا 2-

 6 هاجر >2 و نيخبشلاط رش لعيب ثردجا ذه هبسشو

 اقدح

 »+ (م)طرش ىلعهاورتواف تيملامرجااذا اعوذ رم راج نع نايف ىنانع شمالا نءز زملادبعز 4 ةبطق د

 4 هدهاشك حيو هذامر ةزازملاب لهرأ قا

 لبقاف ةزانجم انيلع علطاف عيقبلابرفمجن هللادبع عماسل اجت نك لاقهيب |نعدانزلا يبان ا ىنربخأ « بهو نال
 لج رلاذاك ناو رجالا ناك نادّتلاو سا-:لا لاج نمريذنا ل ابجع لاقفامم مهيشمءاطبأ نم بجمتف رفعج نباانيلع
 « كب زجدق هاكشاق ١" هللادبعاب لوقيف لجرلا ىحاليل

 ماما ىشالملا اءوفرم ة هيعش ن ةريهاا نع هي هيأ ن نع ةيح نبريبج ندايزاث ىف دل هللادببع ن ديمسانت رن 4 ناّيع هك

 »+ يراخبلاط رش ىلع ه هيلع لصب ل زاملاواههلاخ بكارلاو ةزانذ :

 ين ةزانج عيش * لسوهلآو هدياوبا لم هللا وسرزا نابوأ نع هماس يلا نع يحن نع رمعمانا# قاز راادبع 9

 لفنوشع موبكرال ن .كازذ مف هع ؟ تناك ةريئالمانالاةفول ليقفاببك فاي دا فرصناالفاريك رنا ىناف ةبادب
١ 

 0 «؟ذ

 4 !مفلخ - 4 اال

0 
 ص

7 



 ميك

 ١  2هربق رفح 0 وقتما 0 كبت 1

ْ ١ 

0 -_- 

 «ببطاو ربط ضيلابأ

2 

 لسغن ءلسوهلا او هيلع هللا للص هللالوسرلاقلاق مف ذأ رينا نع ىمخللا حابرن ىلع ن ءيرفاعملا كي رش نب ليب ىو رش |

 ميش (خ) جتحا دقف حييص «تامفدق و كتنجوهلداو هجراوهل رفغا مهالا لاقف هيلع يلصف بهذمت هدلو ىلع هثلث |

 « ىدو هأرذلاب(م)و ش

 «رئاجلا باكل - مجنو> ١ مندا سكردعلا) " 400ج
 اجرت أد ىدروار دلاب جاجا نب ملسم ج :حاو داج ن ١ ميم ىراخبلا جتحادقف 5-3 ثيدحاده# تاءفدقو

 0: ةرذطاانهرت ةلبقلاىلارضتحلا هجوت فماعاالو ثردحلااذه

 ةيواعم وبااك ةبيشيبانركبوباا ىوتبلا مشاه ن ميهار ااث ةكع يدالا لضفلا ن لاس ةبيتقويا # ربا 1

 هللا ىلص شلال افيامخإلا وذخاامللاقهيبأ نع ةدم رن ناين نعش نم نب ةمداع نع هللادبعدب اربةدرب وب اا

 حي ثيردحاذه» هصيق وهلا هيلع هللا لص اذ وسو نء-اوعزم :اللخادلا ن مذانك ماذافملس وهلاوهيلع

 * هأج 00 هال

 نع اب وبينا ن دسيعسانت يرقملا د 2 هللاديعأتب , لضفلان دمصلادب ءاننو رعفريصلا» # نركب © ابريخأ »

 (١)هنج افاربق هس رفح نمو هع مةللاهأس 11 اتم نفك نمو نص نييعن ر | هل ردغام رلعم : كفاتيم

 © هأجر 2 * ممل سم ط رمل ثردحاده# ةمايقلاءو ىلا 4 ا ناك سم رد 5 رجالا ا هش

 0ع رفعجأبا ءارفلا باهولادبع ندم ان لغفاملا بون 32 هللا ,عونأ 1 ايريخا 2

 ىبيحنات :ة يتقن لب ا ّ . هيقفلا ٌقاحسأ نركب وا ( ايدحو) 0 نامعن ادع نع ئووؤدسملا هللادبع

 هيلع 0 ىلسص تالورلاة لا ساعنا نع نين دضس نوب ,ثخن نامعز هللا دبع نع ميلسنإ ىى احا

 ماجر >2 3 مام ط رش لج مص ثندح 8 مانوماويقاون مكو 0 هي ا ضايب ءلا مبا ري 3 و

 ا نايقسان مين وب انبرصن ندمجا ان ىناهن حااصن 2 شا اقل ) بدنجن ة ه روس نع مي # هد هاشو#»

 ْ كوميم نع تبابفان بيب>:ن 3 نايف انن هع قح ونا 3 بااغن دس معربا هيهفلا قا 2-0-5 ا نركب وبا انربخا وز

 || اونفكو ضاييلا 3 هلااوسيلا)_س و هلآو ه بيلع هللا لص ا لور لان ب دنجن ةرمس وم بيشو نا
 ص

 ايف قريخاد يمال م رتسلاو نؤدلا ىانانجالا نمةنجالا(])

 هللا ل وسز لسغيفاوذخاا لاقدس .!نع ة ةديربن نامل نع دق صن ةمفاع نع هللادبعن دير أنن .4 ةيواعموبا و

 «|رط رش لع ههصيمق ملس وهل ١ اوهيلعّساىلصدّنلا لوز نع اوه ال لخادلا نمدانم ممادانماسوهلآ اوهيلعللا لم

 هللا لص هللال وسر لاقلاقمف مفارىنا نع حابدن لعنع ىرفاعأأ ك كب رشن لربح رش نع بواىان « ديعس 9

 نموةنملا يق ربتساو سدنس نم هللا ها لك اتيم نفك ن «.مو ةرمئيعرأ هل رفغ هيلع متكفاتيم لبسغ نم ماسو# آو هيلع

 »* (م)ط رش يلع 20 0 هنكسا نكسم ر ج5 رجالا نمه4ل ىر جأ هيف 4 >افاربق ع رقج

 اهوسبلافضايبااكب هيا ني اعف زمنماع ع 3 |نع رييح نلديعبس نع مهثخ نب لاثع ن للادبع نع# يدوم سما

 *(م) َّط رس 31- ادع نايتَع ن َْن للاد_بعنعميلسن ىيحاش يجن ىبحن لاقو «كانوما هيفا نفكر اسبحا

 لاقلاقةرهس نع بيبشيبا نب فوميم نع تراث ىلان بيبج نع نايفسان( ةفيذحوبا ) 3 «دهاشدل وه

 * بيطاو ربطااراف مكاو ماهيفاونفكو ضايبلا بايثلااوسبلا لمس و هلاو هيلعّا لس هلال وسر

 « ةبطقو



 «ناعالا بانك ىف هتيامادقو ب زاع ن ءاربلا ثيدحاهدهاش وأ[

 3 « حيعصلكلاو هو لو هل اوديلعمتلا ىلص ْ

 ىتح كسلا مير بيظاك ج رختف نابضءريغ بزو ناحروهللا حولا .كنع ةلطوادرلار ىجرخا 1

 زئانملا بانك » 4# معو 4# صيخلتلا مم كردتسلا#»# 409# جو

 اريك قحرالا عت .عتءاجىثلا حيرلا هذهبرطاام نولوُةيف ءاهسلا باب هناونأب ىتح هنومشياضعب ميضعي هلوانيل

 لمف ام هنول ًاسيف لاقةيلع م دقاذا هبئاهب 5 دحا نمهب حرفا مهلف لاق نينم ولا حاورأ هبا وتاب ىئح كلذا دلي ىلا

 ظ لهَذ نيؤلوتي ل مكاتاام م 7 مغيف ناكهناف ميرتسي ىتحهوعد نواوةيف لاةنالف

 م باذعيىلا كياعطوةسم ةظخا_س ىجرخا ل وقفه اتباذملا ةكئالم ناف رفاكلااماو اق .ةن واهلا هما ىلا هب

 ا ولاقضرالا ىلعاونا لك مب رلاذهنتناام نولوميف ضرالا بابىلاهنولطنيف ةفيج حيرنتاك جرخف هللا

 ا ء ةداتق نءهتنا و 8 دن رهعمى بأ وتسدلاوهللادبعن ماشه عياتدق و«رافكلا حاو را هباونأب ىتح كلذ

 «ريهززا

 نع ىنا ىنأ دح ماشه نيذاعماست يدقلا ركن ىنانبدمحش ات نايفسن نسما .ا ادع نركب ولا هاربا

 2 اوهلع 0 ننناودنارغوا لوا 0 ْ

 هلاوهلعهلا لص ىبنلا نع ةررعيلا سارا 0 فذاك نق ماها 5 : الكا هل را وأ زالازانسنا

 «ةحيابلك دناالا هذه ةوحب ثيدحلاركذمت +ةمح لا ةكئالم ا ترق ب نمؤااذالاقم [سو

 ىدرواردلا دم ن زبزملاديعان دا ن م : نأ ىدحاد' ينارءشلاد#م نب لضفلا ندم نب ليعمسأ # قريخأ ب

 رورعمن ءاربلان 3 - ةندملا مدقنيح ماو هل اوهيلعتا لص يب :اناهمبان 0 ةداتقيبان هللا دبعزب ىبح نع

 هيلع هنأ سس هللا لوم ويلاه رضتحا | ةل.فلاىلا هحوينأ ىصوأو هللال و ران كل هثلث را يوناو ل

 علم هلذداو همجراو هلرفغا مهللا لاقذ هيلع للصف بهذ مهدلو ىلع هل توددردقو ةرطفلا باصا لسوالاو

 مال رلاهذه بيطاامزول و ةيفءامسلابابهءا وأي ان مح هنومشل 6 موضع هلوانإل مهما ىتح 5 رس طك

 هنولاسيف هيلعم دقاذاهب انيك دحأ نمه حرفا مهلفلاةنينمؤأ حاوراهناوأب ىت جح كلذاولاقءامساوا الكف ضرالا نم

 همأ ىلا»هب هذ نول وة تامدقدباف ماناامام لاقاذافايب بدلا ناكهناف ميرتسي ققد>هوعد نولوةيفلاق نالفلمفام |

 جرخت هلي وهلا باذع ىلا كيلعاط وخسمةطخاس ىجرخال وةتفد. ان باذعلاةكثالم ناف رفاكلااماو 3 والا |

 هناونإىتح كلذا ولاق ضراىلعاوناايك يرلا هذهنتالم نولوتيف ضرالا بابىلاههنوقلطنيف ةفيج حير نتاك
 ىلا نعق ر رهيبأ نعءاز وما ىنا نعةدادتق نعىبحن نمايهلاق و ةدانق نع ىنا وتسدلا مادشه هعبات# رافكلا جا ورأ

 ْن 0 ىدجانوا 6-0 00 6 كيبل 0 م يل هتيلمادقوءا 0 و»

 « ه.لمفب 75 د رضي ن ولا حور ضيف لاغ»

 تددر كن رد ”رترطنلا 4 عوف ا هدج و ا كل سمار قتإاظدورسن ءاربلا
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 -- رصب ضيمات » هللا ليبس يقل

| 

 0 ةداههلا» 9 هدم ةمئموت وملا لبقءاكبلا

 «زئاجلابتك» 2 «.49 2 «سختا سكر دتلاو 40 )جو
 أ ٌصالوسوزا هربخا كيتعز راجناهريخاهماوا هتلادبعن هللادبع دجوهو كييتعن. ثراملان كيتعزا كيتع
 هللا لوسر عجرتس اف هبجم ملذ هن حاضف تاغداق هدج وف تبان هَ هللادبع دوعن. المر هل وهيلعهللا ىلص

 لاقف نهتكس كيتع نا مل نيكب و ةوسنلا ح اضف عيب رلا ابا اب كيلع انبلغلاقو ماسودل آو هيلع هللا لص

 تاما ذالاق بوجولا امو هلال سراياولاق ةيكابنيكبنالف بجو اذاف نبع د لسو هل آو هيلع هللا مهنلا لوسر
 هيلع هللا لص لال و-رلاف ك زابج تيضق تندكدق كناف اديبش نوكتناوجرا تنك ينا هللاو هتنبا تلاَمف

 هللا ىلص هللا لوسر لاسقف هللا ليبسيفلتقلا اولاق ةداهشلا نودعتامو هتينردق ىلع هرجا هللا عقوادق سو هلآو

 فيش * نذملا تاذ تبحاص وديبش 3 رغااودي,شن وءطلا هللا ليبس ىفلتملا ىوس عبس ةدابشلا لسو هلآ و هيلع

 ث دح. | ذه# ةديبش عمجم ت والا وسوغ مدبلا تحن توعىذلا و ق.رطا سن ءاصوديبشنزوطبماو

 ثدحلا اذهأد جاجملان ملسم عج كلام ثردح يدنعو ْنويش عوق ناؤلم دن 5 هاج رخ مودانسالا 3-8

 «كلام خويش نم

 ِ كس# نع دب سب ةعزقاننروصنمنب ىلءمايناانثدادغبب ىرهولاناذا شن دمت ن ىلع ن نسلاوا « ان لو و

 مترضحا ذا ماسو هللا او هيلع هللا ىلصهنلالوسر لاقلاق سوان دادشنع ديبل نرد وم نه غزلان جرعالا

 مك ل نم 0 | ريش ب هينادغو نلا قضاء اه ل نمو ةلهلا نقار خلولوقو وزلا دج رمي نافرعباا اوصف تيلا
 ان هأحرخ و دانسالا

 ن ةماسق نع ةداتق نع رمش أس قازرلادبعأبأ ميهاربان قاحساانت ةكىيدالا لعن دم هللادبعو ا # انريخا 9

 ءاضم ةرب رح همم رلا ةكئالمهتارضتحااذا نمؤما نالاقل_سوهل اوهسيلع هللا لبص يننلا نع ةربرهىنأ نع ريهز

 نولرهيف

 عج رتسافهنج م 4 ماقد حاصف هب هلع تاءدق هدحوفتإ اننا هللاد .ءدومءاج لس وهل اوهيلعمللا لص هللا لو سرنا 5-6

 ١ كيت ع َن |لمدف نيكبو ةوسناا حاف عي را كياع ان لاف ماسو هلاو 4- هلع هللا ىل_ص ةالرحا

 تنك 'ةللاوهتننا تلامف تاماذالاق بوجولاام هللال وسراباولاق 00 الف بجو ااذاف نوعدلاةف ك1

 ع هرجا هللا مق وادق ملسوهلأو هيلع هللا لص هللالو ءر لاف كزاوج تيضق تنك دقكلافاديهشن اوعي ؤ
 0 ' ديهش نوءطااهللا ليبس يف ىلتملا ئروتم عب-ةدارشلالاق هللا ليبس يفلتقلا اولاقة دابشاا نو لسا هت رد

 نك

 وديهثمدهلا تحن توع يذلاو ديبش قب را بحاصود.بشزوطإلاوديهث نذل تاذ س>اصودي ء4هش قرر هلاو |

 « حمص هةديم ث ممن تو أر أ

 ٍ نعحرعالا ديمح نع طوسن ةعزقاثر وصنم نب لعمان ى اش دأ دغبل ىرهوألا ناذانشن دمح نب ىلع 0 اندح 4

 ا اآوضمعاف تن لاصرضحاذا لول اوهيلع هللا دهللا] و_سرلاق لاقس وان دادش ن ءدسل ن 0 ءىرهزلا

 0 5 لكل الملا نافاريخاولوت و رام رص ءلا نافرصبلا ْ

 أ جرت لابطغ ريغ بوذا رو هلل اا ا 50 ةريرحت 006 رلا ةكئالم
 6ةوفسس ماض ةسولاسل ايلا

 ا مم

 7 00 8 اة دسم |
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 « نااملاباك 9 « هاش « صيخلتلا مم كردتسلاط» 4« (0 ج9

 | ميم ثيدح اذه ىهةللاو يه ةدباط هل لافهتناإلا هلال معاجم رماةماك نم «مظعأ يه ةماك م ”لهر <هل لاف يهامو

 )١( رءسم نع باوهولادبع نبدم هىناىذلا م ولاامافداجرخيملو نيخيشلاط ر ىلع

 اني ءالما رافصلا هللادبعنإ دمحش هللادبعوب |( اًددحو ) بلاط ينأنب ييحال لدملا ب ِب ومب نب ن سلا 4 ابربخا 0

 نابخلا» هيبأ نع نإبان 3 راب نع اكواب 0 بادروا ا را

 بالملل ن رمل امال .وهيلعهللا لصقل 1 ضبظرانلا لممرحالا تو تودءف هبلقن م. ل

 نأ ةداهش تولادنع فااطابا هيِع لسودلاو اوه ع هللا لص هلال وسر ام رمأ ين تلا صالخالا ةملك ى هاه كربخا انا

 نيخييشلاط رش ىلع حي ثردحاذ م«هءاعص او ملسوهل آوهيلعللا لصادمتاجم هللا مركاىتلا ةملكلا ىهو هتلاالا 0
 ينلازا نامءنع نا نا نع لم نديلولانعءاذلادلاخثي دح جار خاب إسمدرغنا اءا ةقايسلاهذمب هأح ره ا

 «ةزالالخد هللاالا هلاالزال وهو تام ع نملاق ملسوهلأو هيلع لام

 ا ديجلاديعانُد ١ تلامصاعوا انك متسرن ىدبمْنإ دجا انياب صالا دهاذ زل هللادبعن دمت هللادب موبا4اندحإا

 ماسووهل .اوهيلعهللالصهّنلالوسر لولب نب ا نع 9 رمن ريثك نع(»)بب رعيبا ن(؟) باص اّث رفمج نبا َن

 ينأ ه كح ِتيلما تيك دقو هاجر مودانسالا م ثردجاذه# ة 4 !الخد هلنلاالا هلاال هناك ره ناك نم ْن

 #4 ثدحلا اديه ةقأم .سزاك همالك رخاو 5

 ِن ركب وأ( انربخاو) كلام قريخا بهون تلاد ,ءانم رصن ن رح ان بوهمن دمج سام لاو 0 ندع ٠ 2١

 َن راج ِن ِِن هللا دبع هللادم ءنع كلامىلع ' ىرق ىف ينمملا ا ضانلاو هن دمت ندحا 9 يزوراارصنولا

 حت ب بار تلا ف( ؟تامثلا ىف نابحنأ 0 فرسال ناطفلا ن .1لاق 0( لصالا يف ضا(١)

 ْ ةصالخلا يفو ةسداسلا ن م ٍلوبؤمارخصم ةدحولاو يفاقلاب 5 تيلق همسأو ةهدبحوم هرعاو ءارلارسكو ةلمهلا ظ1

 بلاد  هقاللان سحب هيلعشاممناينامنلا نسملا ٠؟ نابح ناتو

 « ىه هنلاو ىه ةحاطهللاَمف هيباالا هلال همعامرما ةملك ن م مظعاى ه ة_إك 5 ملل اهلا يىهامو ةحاطلاَقف اهفر مال

 * ايوط رش ىلع |

 لاقرمم ثد_ح ناّدع نأ همأنع نابان نارج نع راس ماسم نعةدأتق نع ديعس أن اءاطعن 4 باهولادبع 9

 ٍرانلاىلعءرجالا توميف هباقنمامح ديعاط وهال ةملك ملعاليبا ل وت ماسوهل آوهيلع هللا يلصهّللال ومر سلا

 م نمو لا صالخالاة بلك يهاب كربخاانا رمت لاف اهأن رب و لس ودهلآو ه.لعمللا ىلص ِهْيِلال وس ر ٍضِبَمَف

 ادمجامهللاءر ؟1يتلاةملكلا يهوهنبا الاهل الثا ةدابش تولد ع ب إط با هر ملسودلأو هيلع ىلبص هللال وسر

 *«|يهط رش لع« هباحاو ملسو هلاوهيلعدللا ىل_ي

 هلأ يلد هللا لوس رلاق لاقذاعم نع ة هيمن ريثلا نب با رعينأنإ ساصان فج َن 75-5 حا ديعانُد 3 « مصاعوبا د

 انزذ يح عةنملا لخبد هللأ الا هلاذل همالكرخا ناك نم م ماسوهلأو هيلع

 كيتءن راح ناهمإل ةدحوهو هريخأ ثراحلاز كيتعزاكدتع نإ راج ن ْن هللاديع ن هليادبع نع# كلام و

| 
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 6-5 هللا الادلا ال لاق نم ةاضول

 هد م

 « زئاخلاباتك» « كه. « صيخلتلامم كردتسلاط 00(4#) جوف

 ط رش ىلع حيحص ثيدح اذه « حبصي ىتح كلم فاازوءبس هسيلع ىل ص ايسمم ناكنأو ىسع ي رت ةكألم فا

 9 0 ا ىوع فال ماجر ري نخيل

 51 نع ةبمشانن ىدعففان أ ان راشب ن دمت ان ىلجبلا نسايم لاني ىلع أنا طظفاحلا لعن نيسحلا لعوب. ا هاب ربخا»

 ىلعلاتف  ادئاعماتثجاربازا لعل قف ىلعمدنعو ىلعنبنيمملا ىرعشالا ىسوموباداعلامفانن فادبعنعأ
 هنوعيشي كلم فلا نوعبس همم جرخالا اضيرم دوم لسم نمامل وي ملسوهل آو هيلع 3 هايدي

 شعالاو شمالا باكا ظفحا ةيواعمابا نافكلذ لاميالاذهنا ةرم ريغ ركذ ىدذلاع وتلا ن ءاذههةنلا نم

 «هريغنمك-للا ثم دج قرف

 رفعج نب ديما دبع نع مي ثهأبْلانوع نب ورمي رادلاديعسس ن نامعانث ىراقلا ميهاربا نب ىلبعم س4 انربخا ١

 ضو لزجاضي صداعن م مايسو هل اوهيلغّشا ل صهلالوسر لاقل اة هللادبعن رباج نع نابون يان رمي نع

 «هاج رمل لسمط يك حب ثي دحاذه#اهف سمتغا ساج اذاف ساجبىت> ةمحرلا

 لسعن ىسومانث ريكب نب سن وي ىثدح بيرك وبا 3 بااطىنانب ميهاراانث ىضاقلاروصنمن ىبحممب اًددح

 هللانافمامطلا ىلع كاضرصاوهركنالماسو هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق صاعنب ةبةعنع هيانع حابرن ا

 «هاجرخملو لسءط رش ىلعحيجص ثيدحاذه# مبيقسي ومومعطب

 فرط« نع رهسم ن ىل-ءاث ثراخلا نب بادتمادث ىضاقلا قاحسا نب ىس ومان ىاميصالا ليلا ن دمج «أ ربخا»

 ةيما كنءاس هلم كلامه! لافابرتك هاررمناهيبا نع هللا ديبعز ةحاط ن ىبحن نع ىبعشلا نع ترام لا فيرطنا

 هي رمد دع اؤ رو الة لك لرش لمدد اوهيلع هللأ لص هللا ل وسر تءمس ين كلو ركب ينا لع ىنتاوال لاق كم نبا

 ةعلط هلل اتق ايف رعال نا زمج لايف تام يتح ا,يلع ةردقلا الا ع هلأسانانمنمافتولق رشاو هنن رك هنعهللا جرفالا

 امو

 هيلع صايم ناك ناو ىسعىتح كام فاأ نوءبس هيلع لص ةودغ ناك ناف ةمحرلا هنرمتسلجاذافةنإلا ةفارخ

 ظ

 ١ فارخ هلاك وممبضي ىتح كامفلان وءيسهميبش ايسممناكن او ةنلانمفير أ لاكو ىس يتحاحب ممم ناكذا

 يسوم وباداع لاقمفانن هللا دبع نع كلا نع ةيعش اني يدع ينانا هلع هاح رخل حب دب ىت> كلام فلان وءيبس

 هم هرك دف م.ةعهللا يضر ىلعز نسما

 نم سول  اوهيلع هللا ىلص هلال وسر لاةلاق راجع نابون هلا نب رمعنع رفعجن دي .+اديعنع 1

 ة(م)ط رش لعه اهيف سمتغا سلج اذاف ساج ىتحةمح رلاف رت وخل زاضي رمد اء

 مهمعطي هللا نافمامطلا ىلعكاضر ماوهركنال اعوفرمرم !ءنبةبقع نع دب نع سعب يسومانن «ريكل نسا و9

 8 :(م) ِط رش ىلع ميقا |

 ا

 امل ةيالةلكلوةيملسوهلأو هيلعبتلا لص هللا ل وسر تء م. يننكلو ركب ىنا ىلع ىثثاوإل لاق كلمن اةرما كنا هلما ظ

 اهفرعال

 | كلامهللاف اييثك هأررمعنا هيب نعّللاديبعن ةحلط نب ىبح نع يبمشلا نعي رطن فريم عع نر

 ةارمعلاةف تام ىتح اهياء ةردقلاإلا اهنء هلأسا نا ىنمنماذ هيولّق رشاو هتنرك هنع هللا َج رفالا هنومدنعدبع

| 
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 ذأ انلا باك » #«ميهإ» ©« صيخلتلا ممكردتسلا ) 40ج

 ظ 5 38 هللا لص هللالوس رلاق لاقرب رهىلا نغهسبأ نعىربقملا دعس ىان كيعدم نعد زن دم ن ' مصاع ا

 امدوهممل نم[ ريخاجل هتلدبا متى راسا نمهئةلطا هداوعيلا ىنكشد ملو نموا يدبع تيلثا اذاىلامتلالاقملسو

 ْ *« هاجر مو نيخشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه# لمعلا قفاتس مه مد نماريخ

 نع ةملس ندا انثماسمن نافءانث نوميمن نسحلانب قاحسا انث هن ولابنيدمحأن دم ركب ونا 4 اندحو

 هم تلاقفابيلا هدي طسبفه ترموا ل جرام رف ةياهاجلا يفايغب تناك ةأرمانا لفغمن هللادنع نع نسا نع سن 5

 هيلع لا ىل ص ىلا قاف رخال كاع ىتحاييلارظن لمجو ىلوواركرتفمالسالاب ءاجو ككرشلاب بهذا هللاذا
 هذ ةيوقعفل ل اريذ دبعب دارا اذا ىلاءتو كراس هللازا اريخكب هللادارادبع تنالاَقف هل كلذركذفمل سو هلآو

 تحل * هأح 2 وماسم ُّط 0 5 ثردحاذهو 0 0 ىيتح

 قرا ال توا ْن طا 1 ع هنأ نع رفعج نب 00 انيس ن ىيحنات * مالاق) ناس

 2 سخن ملسملا ىلعماسملا ق> ةررهيبان عديودس ع نع قرهز ل. نعيعازوالا كناقولا

 تيركوا )د 000 انثى زم 90 5 د

 اوسلو تس قانادتاغ كا ناو ع 10 لاتفاتماشم ا تاجا لع لان عنا

 لويس هيلع للص ةودغزاكناوةمحرلا ةيازملا ىف اج اذاف ةنأ١ةفارخ ف ورفادت اعداخاىنانملوت ملس وهلا اوهيلع

 نيعمئ ,اوىنيدملان اوقاحسا ودا هع ىورر ,رضلاةبواممونا مالوم ىميمت دلاهمجسمم مزاخن دمج ةصالخلاي ف(0) :

 « يدابارديحلاىملايلا ندلا في رشد ىضاةلا ؟ةثامو نيعس و سه ةنس تام ةمثيخ واو

 نماريخامدو هل نما ريخ ان هتلدبامثىراسا نم هتقلطا هذا وعلا ىنكشي لف نم ْوأأ ىدبعتيلت ا اذا ىلاعتو كرام

 ظ هثمشا و ضرع اذا هدوع و هأع داذا هيجي لالخ عبرا ماسملا لق ملسما| لاق هنأ 2 و دل اوهيلعّتلا لص ىبناا نع

 4 3 ف |١ 0 بصوتي سح : ا! نم هاج رخا اما ظفالا اذه هاج رد . و نيخيشلا طر شلع سيحص ثيدحا د_هه تاماذا هعيشرو سطعاذا

 *اعط رشلع# لمعلا فئاتسيمتهمد

 هن ترموال جرام رف ةيلها- ا يفايغي تناك ةأرصان الفغم هللأ دبع نع نسا نع سن وب نع ءةءانداجوا

 ههجو باصاىتءابيلا رظنب لعجوىلوواهكر تف ةةمال سالاب ٠ ءاجو كرشلاب تهذاهللازا هم تلامفاهيلا هدب كا

 هلل اريخدبسب دارا اذا هللانااريخ كل للادارادبع تنالاقفدل كلذرك ذف ملس وهل آو هيلعّللا لص يب ينال

 / *(م)طر ث ىلع «ةمايقلا مويهيفاوب ىتحهبنذ ةبوقع

 لسملل لاقدبا م وهل او هيلعهّنلا لص يبنلا نعىراصن الاد وم ىلا نع ملفا نب ميكح نعهيبأ نعرفعجن «ديجلادبع
 * (عط رش لع«تام اذا هعيشزو سطع اذا هتءشِيو ضرم اذاهدوعإو هاعداذأ هييجملالخ ميرا ملسملا ىلع

 تنجا ىلع هلل اَتف نسحلا دوعيىسوموبا ءاجلاق ىليل يبان نمر لادبعن نع عطا نع ش*<ال نع «ةواممواه

 قوهف ادئاءداخا ىانملوةيلسوهلا وهيط ا لتس لف لوو طيس - ىنافلاقادثاعتثج لب لاةفاتماش ما نلف
 ه2

 # ضب ا تقلا



 ةنيخلاق سر 2 ١ 0 ا د
 ل #0 سس طوال

 + ةمالا هده ةليضف »

 م«زئاجلاباكا8 2 م« ميىحطظ ><« صغتتا عمكردتلاط 40)جو)
 هللا نالوي ملسوهلأو هيلعّللاىلص هللا لو در تعم لاق ة رب رهىلأ نع يربقملا نعو رمت ىبانبو رمت نع ىرجملا

 . * هاج 6 ونيخيشلاط رش ىلع حيحص ثيدحاذ مه نذلك هنع كلذ ركل ىت> <> مكسلاب هدنع يل- ضل

 انتى لاغ ن.دسمأبناهيقفلا قاحسان ركب 01 دج وز ةسيعانداا د وادمإل هقنتارضنا م4 ىنريخا 9

 هلاوهيلعمتلا لص ىنلالاةلاقو رمن هللادبع نعةرميخ نب مساقلا نع دنرن ةمهلع نع نايفسانن(الاق)ةفذحو ا

 ىلعر يذلا نمةليل دموي لك ينيدبءلاوبتكاناهن واحب ن ذلاةظفم ا هللا رماالاهد دج يفءالب باصي ماسمن هام ماسو

 «هأح رم 1 ونيخيشلاط رع حيحص ثردحاذه# ىقان و أس ويحم مادام لمعي ناكام

 نع ةعبر ناارفعج ىنت دحدي ! زينب مفاننع 6ع رمينانا اناث رش ن ديبعانن لذملا داشمحن. ىلع # اما د

 تالردرئارغزا نب نمر لادبع هيأ نع هندِجِرْهَزان نعرلادبعن دب كاعد بئاسلانب ن+رلادبعز هللاديع

 اهثبخ سهذيفرانلا لخدت ةديدح لثك ىمماوا كعولا ةييصنيح نم ومادبعلا لثماسعا لاق لو هلو هيلعلا ىلص
 * هأجح رخمإ وذو رصمون ويدعم هباوردانسالا ص ثيدحاذه# |هميط ىف ىو

 سبلح ىبا نعحلاصنإ هللاديعانيد ابللا لهس َْن رشمات ىكسلا نمحر لادبعن , مساقلان بدمج روصنموأ « ىنتدح 9

 م وهلاو هيلع هللا ىل_صومساقلا اب ابا تءمسلون ءادر دلا ايأ تءعمس ل ءادر دلاما عمسفلا ةر ةرسيمنب دب زب

 1 اريستحاا نوهركياممماصاناو هللا اودجح نويحام مهاصا ناةماكدعب نم ثعابىنا ىسيعابلاق انا لوق

 حيحص ثردحا ذه« ىماع وىملح نم مويطعا لاق ملعالا و محال ومهلاذهن وكي فيك برايلاَمِف ىلعال و ملال واوريصو

 « هاجرخم ملو يراخبلا طرشىلع

 ع يننحلار كب وبا 8 ىنيدملا ن لع اأن هللادبع نم هأ را لوا ان ةكع-يف ريصلادمح ن ريكب © ىنلدح »

 مصاع يقوصلا-

 |ىط رش ىلع«. ذلك هنعكاذ رفكي ىتح مهسلابهدبع يل_ بي هللانال وقس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر تءمسةر ,رهيلا

 لسو لاوهيلعّشا لص ىبنلال ا لاقور< نةللادبع ن نع ةرميخم ن مساقلان عدن سمن ةمملع نع ©« نايفس 5

 يملا ٠ نقلل موي لكيفىدبملاوبنكانا هنو ظفح ن يذلا ةظفحلا هللا رماالا هدسجىف ءالب باص ملسم نمام

 *|يطرش ىلع *ىتانويف اسوبح مادام لمعي ناكام ىلع

 نديم ادبعزا ب ئاسلان نمر لادب :ءن هللا ديبعنع هعبن رن رفعج ىن 100 ديربن ' مفاننع مرمىبا ن4 كيهس د

 لا ؛ثيح نم ؤأادسبعلا لثماعالاق م اسو هلاو هيلع هللا ىلص هللالوسرنا 4 نعهدسح رهزأن نم رلادسبع

 5 * مسيح هأهبيط ىف 4 ”واهثبخ بهذيف ذ راثلالخدن ةديدح لثك ى ىلا و كعولا

 00 ءادردلااباتءمسا ناب ةرسيمن. ديزبنع لاصن واممىثدح ©« لاصن. ّتلادبعإ»
 00 ا كادني نم ثعابيلا ىسيعاي لودي لسودلاو هياعلا لص م.داقلا اب ابا

 ! ىلع نم ةيطعال ملحالو لعالو مملاذهذ وكي فيك برايل ف لعالو لحالو اوزبصو اوبستحا نوهركيام

 *(خ) ٌّط رشلع * ىماعو

 ا لاقولسو هلآ هيلع لص ةئالوس ردا ةزيسهيبا نعديبانع ىربتلا نعدحت نب مضامانن 6 ىفلاركيوبا»
 كرابت 0(



 «راجلاباكط 2 «م0ط >0 «سختاعيكرستلا» «40) جو
 أ نساديعات ناررمن دم ان 8 امصالادهازلاهللادبعنب دمحم هللادبع وبا 0 ايربخا 0 8 1 دهأ.ث هل 00

 «ةجردهلهلمفرو ةنسحه.هإ بنك و 0 نم وم نم ب رضا لو ماسودلأو هيلعهللا لص

 ْ ئ ١ . 0 نار<و حب
 ها "يش نمامل وق باسو هلآو هياع هللا لص هللال وسر تجمع ةنواعم نع ةدير نا نع ى 2من #« ةحاط ِ

 * ايرط رشلع 9 ًاكيسن م هنع لا رفكألا هذو هدسج يف نمؤأا

 نع يربّتلا نعورهتى ا نو رم نع يرجملا نايلسن نمحرلا ديءيفربخاب هو نباانأ ىرتستلا ىسيعن «دمجحاؤ ٠

 هيعفامنأ يآردلا نيا :٠ ردت دنس يف نوك لا يسوموزب هسا تنل ()

 هلاوهيلعهللا يلصهللال وسر تبعمسلا# يي يبانع نب ريس نانع راتخلا ن هللادبع نعل رسا أبا ىتوم

 5 ماياطخل ة راك نم ْوْأ بصو لوة.لسو

 ةماسيفا نءو رين دم انت رماع نديعساش ةماسايبانب ثراملااُث و رع ىضاقلا نيسحلان هّيلادبع# ايريغا د

 6 نيب رح لاقمدل هماام ولاة طقمدل«ما كتذخا له ارعال ماس وهل آو هيلع هلا ىلص هلال وسي رلاقلاق ة ربه ىنأ نع

 - ظ يفزاسنالا لعب رضي ق رعلاق عادصلاام ولاقطق عادلا كذخا لبف لاق طقاذهت دج واملا# محالاو دبا

 23“ رانلال ها نملجرييلا رظنب ناهس نمملس وهل آوهلعهلاىلص هللال وس 0 طقاذهتيدجوواملاق هسأز

 7 1 «هاجر خم وملس ط رش لعحبصص ثيدجاذه«اذهر اضنلف |

 ب |١ نحر لادبعنو ءىيباغتلاديزن نارها ىسوم نبدسا بأ نار1 -ن خيبر ناب وتسن ا سايملاوبا6 امدح |
 - ندءؤ“ نمبر ضاملوتب -وهلآو هيلعهللا قيم هللا لو سر تعم + تلاق ةشباع نع 0 ع نلاس نع مساقلا نا آ

 ل ظ ديز نا رم ودانسالا حيجص ثيدح أدبه« ةج ردد , هلمفرو ة ةئسد هل , هل بنك وك: طخ هنع هلهثلا طحالا قرع

 2 ١ ف :ركاازمار» خيش ىلغتلا

 ف“ | نانع ىبح نب ةحلط اننديبع نيىلعي أبنا 3 ولادبع نيدمج انن ظفاملا بوقعين دم هللادبعوب ا اندح )»ف
 3 2 ذ ٌؤرهدسج ف نمؤال بيضي يش نمام لوقي لو هل وذي ءاعهتلا لص هللا ل وسر تسعمب -لاقةيواعم نع ةديررب

 ْ ١ « هاج رخو وني .ثلاطرش رش ىلعجيجص ثردحا مب ايس نمهنع رفك الا

 اج || نال-ن نويبلا + دبع ىريخا بهو ناك ىسيعن دمج 0 ندحتأباهيقفلاقاجسانبركبوبا 4 ايدل 2

 سا ا 1 ْش ش ب 1
 ( 1 || لوقملسوهل اوهيلعالا لصالا لوسرثممسةرب هيا نع نرريسن | نع راتثلان هلادبعنع 6 ليئارسا ف
 ْ 1 «» يمص ههاياطمل ةرافك نموا بصو

 9 | هلع للا ىلصهللال وسر لاق لاقةرب رهينأن ءةمل -ينا نعو رمت ن.دمانُث رماعز ديما ةماساىبانب ام ثراحلا

 1 لوفلاةطقاذهتدجواملا# مجالاودللا نيب رح لاق مدلم ماامو لاقطيت مدلمما ِكبذخا له ينارعال لسوهلا و
 ْ ُْذ لاةىل واذ طقاذه تدجوام لاق هس أريف ناسن الا لع برض» قرع لاق عادصلام ولاة طق عادصلا كدخا

 58 *(م)ط رش ىلع« اذه ىلا رظنيلفرانلا لها نم لجرولا رظنينا هرسنم ماسولا و هيلعهلبا لص هللا ل وسر
 تلاقي اءنعهللادبعن ماس نع مساقلان نجر لادبع نع ديز ن نارهانت(ا)ةنسلا# دسا وف

 هم هللا ل وسو تسمو

 ادني
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1 

 « هناعتنذاتساف لس وهلا وهيلع

4 

 هلل
 سوبا ىل اتا َِب ل 0

-- 

 «رااجلا باكو 2 مءد» -2<مصختكردسلاو' 40)ج»
 قرط تلاق ةشئاعنع ةبيدش ن نمجرلاهبع نع هل هلدصح ةيالقابا نأ هلدح ريثك نان ىيحب نا دادش نب برحأ

 ْ دجننا يش * 1" انضمب اذه عنصول تلالوسرإ تاقف هشارفلع باق لمجف مججو ماسو هلأ او هيلع هللا لص هللال وسر

 السلا جو واب هبيصي نمؤم نم سيلو هيلعددشل نمّؤأا نأ لس ا اوهيلعهللا لص هللا] وسرلاهف هيلع

 ه ماجر و نيخيشلا طرش ىلع حرص ثيدحا ذه# ةحردهل مف مفرو *تيطخ هن

 يق ١ ربخأ به ون هللادبعانن ريفعن ريثك ن ديعسان زا رلاماحوب وانت يرلاب هيققلادمص ن ليعم_سا# ين ريغ د

 أس اداعملس وهلاو هيلع لال ّلال وسرنا هللا دبعن راج ع نعريب زلاينا نع ديزي ن دلاخ نع بوبيان يح

 | قنا مافاريبستال لسوملآو هياعتلا اصلا لوسر لاف هتلاابنماف مل تلاق مدلل م ١ علال لاق را من ألا نم

 أ هج رخام ظنألاا دم هاجرمو ملسمرط رش ى ىلع حي ِثيد١ءاذه«ديدحلا ثيخ ريكلا بهذا يك ديعلا بوذ

 «ريبزلا ين ذأ نع نامءينانب جاج> مدح ع نم ظفالا اذه ري سما

 تنالاةرئاج نع نايف ىنا نع شمالا نعريرجاننة ريما نب ييحبانن دمج نب ميم انن هيقفلارضنلا ونام انريخا )ف
 || تلاقءابت لهاىلا نيدبلا لاق مدملماانا تلاق ِتنأ ن 5 هيلع تن ذانساف ماس وهلاو هيلع هللا للص. ىنلا ىمملا

 اهندكفشات وعدم :ءش نألاق ىملا نمانيلامهللال وسراياولاّمف هيلا وكتشاف ةدشابنم اوتاو 0 مه“

 0 هاجرخلو مو لمط رش ىلع حبب ثردح اذهةارورطاءلن وكل لب الاولاقارورط 1 تناك متثشناو يع

 ورع ن دمج أبانوراهنديزاث ىطساولا م رهأ ران ىلعادادغ كامبلان دما نإ 07 1 و

 رجل ووهلاموهسف ىف ن* ءةلابءال البلا لازال لس 10 1 ىلصتال م رلاةلاق ة ةريرهنأ نع ةماسيلا نع

 «هاح رخو و ماسمطر ث ىلع جيحص ثردحاذه هع ا نيشان ا ىف

 هلو»

 لاقف هيلعدجمناىثيإانضمب اذه عنص ول هللا لوسراي تادف هشارف ىلع بلم لمجف مجو لد وهل او هيلع هللا لِص

 أ!هةح رود كل مف دو ةئطخ هنع دبا طح اللا مجووا ةبكن هبيصن نم و١ نم سل و هيلع د دشيل نم وا نا

 *« |اذط رش ىلع

 داع لس وهل وهلا ضلال وسرنا راج نع رييزلاىنا نع ديزيندلاخنع بويا يدحانا# بهو نا »

 ريكلا بهذا دبملا بوتذ لسغت اما اهيبسنال لاقل اهنماق من : تاق مدل مما هاا لاف زاصنالانم ةآزما

 «ريزلاي نا نعفاوصلا جاج> ثيدح نم هنموتهج رخاو(م) طر ثىلع هديدجلا ثرخ

| | 

 « مه 5

 تمنالاةر اج نعز ايف سى نا نع شالا نع رجا ريغملا نب ىيحانادتن ميعات هيففلا رذنلاو .| مان ريخألا

 ء ابق لها ىلا ند مالا ةف مدل مالنا تلاتفتنا ن م لاقف هيلع تن ٍذاتساف مل-و هلآو هيلع هللا ىلص هلال رجر لا

 للات وعد متئش نا لاذ ىلا نمانيقلام هللا لوسراياولاق هيلا وكتشاف ةيشاهنماوقلوا ومجف مهبأذ لاق ممن تلاقا

 هس يف نم وأ يف ءالبلا لا زبال ول وهلا و هيلع هلل الص ال وسر لاق لاق ةر رهين عةملسيب ا نعو رين «دمخ»

 « (مإ طر شلع م ةئيطخ نم هيلعامو للاي 0 هاو هاا

 « ليئارساو»



 زئانملا بانك ١ «؟4ه_ ©« صخلتاعم كردتسلا9» «00ج9

 أ هونفك و هوطنحو هولسغ مث هحوراوطبقف لاقينرةكالم نيو ىني لخ تينا كلبق نفى كبلاىنعشايل مد اهلا
 دانا الا مسيحص ثي د_ءحاد_هزا ولءفافك اذكف 1 وميف ذ مكتسمذهمدأ ىنإبا ولاقت ونفدمدلا و رفح م هيل © هءعاولص 2

 نسهحل ا ريغوأر هل سيل ىدعسلا5 رمضن ىتع ناقدحاوااىوارلاالا ب أ”الدج وبالىذلاعونلا نم وهو هاجرخيملو

 1 يتعركذ نود يبأنع نسا نع ورا انهو ىرخا ةلعب هاللع نيخيشلا نأ يدنعو

 كلامنبر م ىنربخاب هون اانث ىلب.الا ديعس نبنوراهان”ن ايفسنب نسما ًايناهللادبعنب ركب وبا هانربخا ف

 لاقملس ودلأر وهيلعتلا صلال وسرزا بع؟ نب ينأ نغخ نسا نعداحطلان ةماسان للادبعن ديزبنع(١)ىرفامملا

 هسفاوذ.ةفاذه 3 تاخداكءافىرلسر نيبو ىنيباول لاقهنا ه رخآف والي وطاغب دحرك ذفالا وطالج رمدا ناك

 سئنريثيد>لادالاذه# كد نم كينب ةنسدذها ولقم هونفدوهيلعاولصوهونمك وانالث ردسلاو ءاملاب هولسغو

 *لعاهللاو رصمو ةنيدملا لها نم نسما ثيدحم فرعأ هنأف ديبع نإ

 ندزيز نع رلادبعان# ةماساوناانن ئررماعلا نافعن لع ن نسما بوعي ند مث سابملا وبا # انثدحإل

 5 م ملس هلأ وهيلعهللا ىلصهللا لوسرداعلاة ربه ىلا نع ىرعاشالا حاصينان :رعةللأ دن عن ليعمسا نعرباج

 ىديعىلع ارطاسا ىران ملول نافرشبالسوهل ١ او هلع هلل !ىلصيبنلا لاق ةربهوباهمءوديناك كعغو نم

 ا رخو ودانسالا سر ثيدحاذه# ةرخ لايف رانلا ن مهظ-نوكتلاندلاىف نمؤملا

 انئءاجر نب هللا دبعايفاريسلا لعن ماشهأبن(الاق) لدملاداشمن ىلع(و) هيّقفلا قاحسان ركب واف انئدح
 ماهضوسن و ن!لاق#ثاقثلا فنابحن ١ هركذ ىرصلأ يبعرشلاىرفامملا كلامن رتبي ذبنلا بدم يقداز(١)

 هنع نع يدابار ديلا ىملابلا نب دلا فيرشدمم ىضاقلا نارقلابىننتلايفادحاو اندحماسم هلىور|

 متيفكدّمف اومجرا اولاق ةنملا راع نمهل ىنجتا ان وبا انثمب اوناق نوديرت نبا اولاتف ةكئالملا مرلبةتسافاوجزفت ةنملا راع

 ىنعكيلا لاف قصلتو مدا ىلا وندن تامجو مهنم ت رعذ ءاو> مهأرايف مدا ىلع اولخد يت>مهعماومجرفلاق ||
 هيلع اولص مث هونمثكو هوطنحو ابن( ةيزلوجلل لاقىبر ةكئالمنييو ىنيبلخ تينا كلبق نفىنع كيلا ||
 نالهاجرخ !1« هنعةيلعنا 1 .ثه هاورغا ولفاف 5ك اذكفك اوميف عتتس هذه مد ى :,اباولاقمث هونفدو هلاو رفح م ظ

 *ةلع هلو نسحلا ريغ هنعورم 6 ةرمطنول#

 هل ا ا لص هلال وس رنا ينا نع نسملا نع داحلا نبا نعى رف. ملا كألام نإ ر مصيف ربخا بهو نبا 4 ىف ريخا » |

 ىلع تاخدا كاف ينرل سرني وىنياواخ لاق هناو رخآيفلاقوالي وط ادحركذفالاو طالجر مدأناك لاق لسو |

 « كدءبنم كين ةنس هذه اولاق<تهونفدو ه-لعاولصو هوئنكو انالثردسلاو ءاملا, هواسغو هش اوضيق اذه |

 * رصم وةنيدملا لها نم نسألا ثردح فرعاو ظفحانس وب. |

 هللالو_سر داعاف ةريرهينأن .رعىرءشالا اصيب ا 0 هللاديبعن ,ليعمسأن 16 رباجنب 0 « نحر لادبعو» ْ

 هللاناف رشبا ملس وهل او هيلع ةلاىلص يينلا لا ةربر هوبا هعمو هب ناككلعو نم اضي وسم ماسو هلاو هيلع هللا يلح: |

 *حيحص «ةرخ . الاف رانلا نمهظح نوكتلاس دلا يف نم ؤاأ ىدبعلعابظاسأ ى رانىهل ون |

 ' هلال وسرق رط تلاق ةشئاعنع ةبيشن نمحر لادبع نع كيد ةءالقأبا نأ يح ىندح #« داد_ثن برح د ش ظ
 ريح



 «زئانجلا بانك ١ - « م49 #8 صخلتا عم ,كر دتسلا 400 3

 قاظناذ لوبلانمافشلانا_تلالبتانيلجر ناديبعن ةلاضف 32و ا لاا هلا دمسن ةذايز

 مكنم يكتشان :ملوةيماسوهل اوهنيلغ تام للا لو سر تمس لاقفةل أيش مجواركذف ءادردلاىا ىلع

 ءامسلايف كتم راك ضرالاو ءاهسلا ف كرما م 0 سدشت هاا ىف ىذلا قارا لعيلهلخ | هاكيشاو اع. هس

 كَ افشن 4 ءافشو كدو رزمةحر لزاف نيييطلابر كناناناطخو انوذانلر ةغاو ضرالايف كتمر لعجاف

 لها نم مخي دوهودمخ نإ ةدايز ريغ ثردحلااذه ةاور مع ناخ شلات 00 ”هللاءاشناًاربيف مجولااذه ىلع

 ثم , د1 !ليلقرصم

 ىنأ نع هللادبع نيا بهو ناأبناهاطلاوب ؛اننث ىلا ىتدحنار من ليعم- اندم ن دمحا# ينربخأ

 فشاممبللا نئشاس رمكدحاداعاذا لسوهلآو هيلا لص هللا ل وسر لاق لاقو رمت هللادبع نع يللا ن ج راادبع

 »* هأح رد ' لوماسمطر ث لع حيحص ثيدءاده» ةولصىلاكل ى ثعوااودع كلك كديع

 ن ةعرزوباأبنا لجبلا بوبان ىيحتانثر يكب نب سنوي انثراملادبع ندماات بون دم سابعلاوبا © انثدح »

 لمعبأيغل اًمهللادنع ةلزالاهلنوكت لجرلان املسو هل [وهيلعللا صلال وسر لاق لاقةرن سه ينأنعربرجنإب ورم

 * هاجرخمل ودانم اللا يخص ,دحاذهوكلذهئلب ىنح هركيإع هيلث لازالف

7 0 4 10 
 مس

 ميشه اك (الاق) رجح نك( و)روصنمن ديهسانت هجولل وباانورعىد ر رادلا رمت وكت وبا« ُق ةريخأ كو

 نعسأ ون نعل مسا انث ىلا ىل دح لينح ندجان هللاديعان ىمظقلا رفمج ندمما من ريخأو )دي يعن سن :ودأبنا

 ىلاو: ىلاو:جافاوتلطنا هيئبل لاق مالسلا هيلعمدا رضحال لاقل -وهل او هيلعهللا ىلص يننلا نع بعك نبينا نع ىغعنع ءنسكلا

 لاقةئجلاراع نمهلىن :داو انش اولاق مدأ ىنأت نود.ر ين. ااولاةف ةكيالملا مهليفتسافه ون هد ؟نم

 هبقضلاو 3 آند ث تاءحو 27 ءذ ءاوح مم ”ًارايلف مدا لع اولخد ىح ميم اومجرفلاق متيعك دعفاوءحرأ

 لامذ ىدر ع

 0 البقانيلجر نادسعن ةلاضف نع بمعك نيدم نعدم ن ةداز نع# ثيللاو

 ماتا وايشكنم ىكتشا نمل وت مل وهلآو هيلعّللاىلم هللا ل وسر تءمسلاةفهلاه..ثنا مج واركذفءادردلايناىلا
 ,ضرالا يف كتمحر لمجافءامّشلا ف كد مر : م6ضرالاو ٠اس يف كرضا كممسا سدت ءاهسلا يف ىذلاهللاانمر لةيلفهلخا

 اهدنا اذهىلع كءازرق 2 ةاَمركو كتجرنم ةمحرل :اف نيييطلا برتناكنا اناياطخو_اننوحانل رفغاو

 * م ثردحلا ركنم هريغو ىراخإلا لاق(تاق) لة مىرصم ةداب از هللا ءاذنا

 اذا ملسو هلاوةيلعّمالصةتلا لو سراة لاقو رمنب هللادبع نع نمح لأدب عع |نعهللادبعنب ىب انت «بهون وب

 ه(م) ط رش لع« ةالسىلا كل ىشنعوا اودع كل اكن كدبعفشا مالا لةيلفاضيرم كدحا داع

 'ةررهيلاَن 0 ةعرزوا اذ ىل حبلا بور ن ىيحا ريكب َن سو 9 2 رامخلادب ,عنيدمجحا ا ءلاوأ 4 اير دع د

 .(تاقزدانسالا يحص كلهن ىتحهركيأع هي مات لازيالف لما اهناباف للادنعةلزنلاهلنوكتل لجرلا نااءوف سم

 «هححم سن ل قن لون افعض دمحأو ىدح

 نمىلاوذجاف اوةلطنا هيل لاق مدارضح اللاق لول اوهيلعتا ىلص ىنلا نعي ا نع يتع نع نسما نع سن وب 5

 راك 2 انيوذ-

 )أبت ا

 1 في



 م زئاجلا باك 9" .٠ «ءوعو « صيخلتلا عم كر دتسلا9 . ١ 4()ج 9

 ؛ ثراحلان ورم ينربخا به ونا أنا نا ؟ملادبعن للادبعن دم أب انا بوقمين دمحسسابملاوبا# انثدح ه |

 نم سو هلأو هيلعللا صلال وسر لاق لاق سابعن | نعديبجن ديمس نعورم“ نبل 11 نع ديم سن هبردبع نع

 نكي نايفوع كيفش,نا مرظملا شرملابر ميظملا هللا لاا تايم عسل 6 + هسأردنع دعت ململا ماخادام

 هنءالاايلاعهبتكن نيبو 0 نك يح 11 نعنييرصملا ةياورنم ببرغ جوا 0 هلجا

 * ورحن لابنلا نع ثيدحلااذهيف ت املا ةأطرا ن جاجملا فااخ دقو

 نع ةأطرا ْن . جاجحلاأنا نوراهنٍديزبا دوعس# نب دلي سالو رع ىو: .ادمجحان دم 2 ءااوبا# هانربخا 0

 هاهاداع 5 نمام ماس وهلاو باعت ىلص هللا ل وس را لاةسايعن نعم راطان هللادبع نع در# ن لابنملا

 اءاقشالا تارم عبس هضرم منمانالف يفشينا ميظعلا شرعلاب 17 انما هنا لسا .لاتف هل ارضح ملوهيلع لذدف

 نافزاتالا وظمملا والاد دلاخب ينو ديعس ن هيردبع نود ة اطيراو ز جاجملا نافافإل+دمب الا ماذه «هئمدنبا ظ
4 
 *'رسح نإ ديعمل دهاش هناف تاو امله نم ثراحلا ن للادبع ثردح تع

 (انادحو)ةفيصخ نيديز نعش | .لع ىرئاسف ىف نعمان 'ىربلادبمجن دجا اند رصنيبا نركب وبا# قريخا ٍِظ

 و رمت نو ةفيصخن دب زا رفمجنب لع اا دعس ةيبتق انذ ةماس نب دجال ى زل 2 هاران دمج لضفلاوبا

 السوهلاو وهبي طعما لمسال وسر لع مدق صاملا يبان را رقادع ن عفان نا ىملسلا بك نهللادبع نا

 لموت“ إ اوهي اعلا ىلص بلال وسر نا معزفماسو هلاوهيلعلل ىلص هللا وس رإ كلذ ركذف هلطر.داكدق عجووذخادقو و

 | لكيف دجاام رشنمه-:ردقو هللاةزعبذوعالقو تارم عبس هن حسمأو ى تعنت ىلا كباكم لع كنيك عض لاق

 أ نادم نديزب نءىرب رجلا ثيدح نم ملسم هج رخام ظلااذ هداج رؤعملو داتسالا حرص ا
 هلبالا اذه ريخب صاملا يبان لاهثع نِع ريخشلان |

 نعدمسن ثيالا ىثدح ريكب نب ييحانتن اجام نب 0 .هاران دس جاب اهيقفلا ا ناحسا َّك ركوبا 4 انريخا "5

 هّللالصهَلالوسرلاقلاةسابعن ا نءديبجن ديوس نعو رم نب لاهن 1 نودعسي 0 ,ءنعثراجلان «ودرج)»

 كيفشيبام طم لا ِس رعلا برم يملا هَل هلإ' 'لأسا تارم عب م لاق مهسأردن عوف للا هادا نم ملسودل 1 و 4-ِملع

 هو رم ن 0 ثدملا ادهيف ِتادّْثلا ةاطرا ن جاو 0 بار 47 + رج هلجان 34 :ةن رايفوع

 ا من | نع ثراحلان هللاد_ ,عنعلاهملا نع ءج اج ديلا ادب راسي *ييسسما ل هي اأنايوب لا« اربخا 0

 م هلثم اءوفرم

 | ان .نامعنا هريخ أر يبجْن مف مف اننا ىملسلا بيعك نب هللادس :ع نو رم نع ةفيصخ ندب زنع هريفو ©« كلام

 هللا لص هللالوسرإ كاذ ركدف هلطب د داك دق عمجو هذي ادقو :ماسو هلا اوهيلع هللا ىلص هللا لو سر لع دق ص اعلا

 - هنحسمأو يكتشن ىذلا كن |كم ىلع كنيكمضلاق سول أ وهيلع هلا لج هقالوسر نامعزف لسو هلاو هيلع

 ن هللادبع ن ن دب « ري ثبردح نم هنمو وب لاسم واو ره ةجسم لك يفدجا امرش نمو ردقو هليأ ةزعذوءأل قو تار

 ١ لظفالا اذهريغب نامعنع ريخشلا «

 دسم 2 - 2 3 0



 ] ش « ةدايزا | يوارا عملا ىف

 | سق و انث دمج ن جاجح انيىليغنلا دمحن هللا دبعاتت بيسمللا نب دمج نب لضفلا ان لمؤأا ن دمحم ركب وبا 4 ىف ريخاإ»

١ 

 هب -هلجا رض 1 اي .ىص ةي هللا ىفشي ى ذلا ءاع 0

 م اح رخو نيخيشلا طرشولء 1 مدع ثدحاذم# هن رجه هل معاو ادمسفشأ ميلا لق ىلع وىردص حسم

 ) « ظفالا اذ

 ْ نيسان ميهاراان نادم يضاقلا ىسيعن دم ندجا انتو رعلدملا اح نب دما ن دش ر كب ول 4 ىئريخأ ْ ١

 ا ريبج نا ديعس نعو رم لأ لابنملاو ع دلاخ وأ دئرب انننسحلان نم رلادبع (انريخاو) ةييعاع سأبانن ان مدأ 538 :

 | هللا لأسا تاع ميسبس هدنع لاَ هلجارضحم 5 موا نملاق ملسو هلآو هيلعوللا لص ىن :اا نع سابعنا نع

 1١ قى ىراخلا طر ىلع 2 ٌكبادح اذه * ضرما كاذ < هللا هافاعألا كينثينا مرظدلا .شرعلا بر م.ظ لا

 «زئاجلا باك ) «49 « ىعؤنتا ممكردتسلا» 0« )جو»

 ديتبت صا ىلعاناو ايه: ةبعش ثيدح نمهنعهللا يضر لع نع ىلا نبانع رسلان روصتمو ةبيتع ن يلا نع

 ثد اذه «ىنيميناك مجو نم سو هل اوهيلعّهلا لص هلل الوسرىداعلاةمقرانيديز نع هيبا نعقاحساينانا
 ١ # هأح رد ل و نيخيشلاط رش لع حيدص

 داع لاق سنا نع ىدع نيريزلا نع لوغمن كلاماند صف-ن ةيوأسعم اند ىفصللا ن دب انث ىص جلا ريثك نا

 نإ 9 ناكدمرنم ممقرأ ْن ' دوز لنوم 0 هللا ىلبص هفالودسرا

 بجيل مدي ؛ عضووىدومب لسومل او هياعتلا لصف لوسر ين ءادف ةكع ت ا .:ثالاقاهأا كاي تن ةشلأ

 م اجرخب و

 «اثدح»
 ماؤرو «ةيواممو !همؤزإععط رش ىلع هّةنلا يف في رخل اكو ىسعىتح هل نو رفزتس كلم فاانوعبس هعم جرخ

 « ةداي زلاىوارإ 0 ىلصا ىلع !ءاووهل وقىلع نع ن*+رلاديع نعزوصنم يملا نعةيهش

 ع هللا ىلبص هللال وسر ىداع لاق مقرا ند زنع هيأ نع ء قاد يبان سن وبان دسم ن 0 جاجح د

 هايعط رش لع« نسب ناك عجو نمم اسوا

 ماس وهلا و هيلع هلا ىل- صلال وسر داعلاق سنا نعىدع نب رييزلانع لوذمنب كلام ان صفح. 4ةيواعم 1

 نا ص نيش ناك دم دنموقرانديزا

 متيكتشا لاقاهإبا نأ دهس تن ةثثاع نع دما ا . يكمانم لفلان دمصلاب ع اننداحو رعدمجخ نب ركب م ايدج ج

0 

 عطغنألا ١ اذ مواج رخإ «هنر حيه أ مئاوادمس ف شا

 ع
-_ 3 
3 

: 

 ١

 || ىبح ندصمأبا ظفاكلا لعن ني_بملا لعوبا « انتاد> كلام سنا ثيدح نم بمص مدهاشماو ف

 ١ ,نع نمر لادبعز ديمملا ان ميهأربا نبى اد ”يخلبلالضفلان.دمصلادبع 0 5 ركب «اندح)

 (| ميال لاق مىنطي وىر دبع حسم م يتوج لع هدب ", عضو ويند وها ملسو هل اوهيلع هللا ىلصتتال وبس رين ءاج ةكع

 مدنعلاةفهلجارضحملاضي رمداع نم اعوذ ص سأ عن !نعدي اس نعو رم نولاو 11 نعلاخ وأ دل 033 04 ةيعش د

 *( خرط روع ث ىلع« ضررا كلذ نمهّبلا مافاعالا كايفشن نا مرظملا اعلا ا لا ٌسالأسا تارم 0 1

 «درعو د

1001 



 هل

 ' ةذر يبا نعكسكسلان >رلادبع ن ميهاربا نع ميشه: ل ددسمأثأ تناوب هيققا قاحما نبدا انربخا 4 1 ٍ

 مود ادق لاذ دوم بح نعكاهما ت تنكدقلاف توااةيف فرع هيلع لخدايلفهيف تام ىذلا هّصرمىف ينأ ن 1 ْ

 * ةأح رذإ م (تاعاق * ىلع حيحص ثدإ دحاذه#«هانا هاطغافهصرمق لس وهلا اوديلغشا لصشلال وسد |

 نمحرلادبعاُ ىلا ىثدح لب:>ندمح ان للادبعانب(الاق) ىعيطتلارفمجن ركب ونا(و)قاحسا نب ركب وبا ان دحإ) |
 اذه#*نوذ رال ولغب بكا ر دوف وعب لس وهل اوهيلع هللا ىلص ىب:لا ناك لاق رباج نع ردكتملان دمج نع ايفس نع ١

 «هاجر خم و نيخيشلاط رش ىلع حيبحص ثردح |
 ىنانب نحر لادبع نعوملا نعش الااثةن 21 ةبيشيلا ننام ان نطقنب ددسفأاش ىسيعن ىلع ا# ىت دح 9 |

 كام فلان وءبسهعم جرخألا ايسماضإ سدو عي لجر نمام ماسو هل او هيلعللاىلص هللا لوسرلاق لاق ىلع نعمىليل
 تح هلذورفغتس كلم لانو ءيسةعم جرخاحب زيوت“ نمو ةنملافف فيرخهلذاكو حبصي تح ىتح هلزورفغتسا ا

 ملسوهلا وهيلعلا ىلص ىبنلا تعض ىس ومينا نعةدرنينا نع ىكسكسلا نم رلادبعن ميهارأ نع 0 ميشه 2 ١

 *() رش ىلع ميثم حبت وا 1 ا

 هللادبعد وهي ماسو هلآو ه4 داع هللا ىل_صدللالو درج رخلاق ةماسأ٠ نع ةورع نعءعىرهزلا نع 4 قاحسان : 1 1 ْ

 لغ بكار ضاق دوءل ماسو هلو هيلع هللأ ل ص ينلا نراك لاق رباج نءردكتلا نا 0-09 #« ىروثلا د ْ

 4 نئانجلا تانك 2 ا م« عمو ْ « صرخاتلا مم كردتسلا د «00جوا

 لظرش ىلع خط ثردح انهت ميقم حمص وهو ُْن انعامكد ننكر فسوا ضر مكلذ نع هلتشفا اص

 *هاجرخمملو ىراخإلا

 ا قا دعم |نبدمأبنا نوراه نيديزا5 ١ تعال _ ثذايحع نبدا انثدادغب كايسلان دان ناهع ورمتوبا «انربخا»

 يلد ندمح انت ع زيزملادبعاني ذمضلا كيع نب نسحلاوبا انيديعسن يناهن حا اصن دم( ا و)

 هللاديعدو مل ١ 7 وهلا أوةلط اؤمن كولر 0 لاقدءزز ةماس انغق هو رغ نعي ره نزلا نعقادسأ ندمحخ

 ْ عزفهيف هنفكا كمضيمق ىنطعاف تامدق يبان هلل ادبعزا هللال وسر ايلاف هن ١ هانا تامايلف هم ةرارز نادمس

 7 هوفقوا ةاورلانم ةعاجنالءاجر مل ونيخيشلا واتا و حب اسد لك #3 ةنملا ُق فا رح هلذاك و ىسع

 ظ يم 00 نع كاملا تننكدقلاق توما هيفقر 3 .هيلعلخ دالفهيف تام يذلا ةبصرم نم ينان

 ل اذدصن و عزف هي هقةث :ف5ا!كصيق ىنطعاف تامدق يناناهّللال وراي لاف هن ,أ هأنا تامايلفدُم ةرارزز 1 ا

 0 رشلغ ةهأبأ

 *|ىطرشلع#«نو ذرالو

 لجر :نماام لسو هل اوهيلع هللا لص هلال وس رلاق لاق يلع نع ليفان نم رابع نعوتملا نع« شمالا د

 أاديصم 1 نم وةنملا يف 30 رخ هلاك و هيد ىتحهلز و رفغتس كامفاان وءبسهعمج رخالا ايست أضن صد وعر

 م

 « قفانملا فان هللاديعت 6

 4 2 ناعيا و



 8 ا .
3 
 بس

4 5 0 

 5 0 هناي يف ثر

 «زاالاباتكط "2 « 74.9 « ساحات ردتلا» < 0
 ١

 ث دح اذه#توملا لبق حلاص لمعا هّقف ذوي لاق هل عتسا فيك ليقف لاق هل.ءةسااريخ ديم هللادارااذا لاق لس و

 * هاج رخإ ونيخ.شلاط رش لع 3-5

 يتثدح بايحلا نديزانت با طىفأ ن ن 'ىيحات لدعلا بوعي ن نعمل( ارحل )حصانا #« دهاشهدلو ج

 هسياعّللا لصةللالوسرلاقلاق قدملان ورم ورم نعهينأ ن ١ ريف ن ريع مد نأ نم رلادبع ىنلدح حااصن هب ةنواعم ا

 المرا ىد> هلجا يدع نيباطاص دامع هقفوي لا اق( 1ليماو لومر) لاق هل سعأى م ,عهلثأ بحااذالاةلسوهلاو

 * هلو> نملاقواهن اريج هن 3

 «يفربخاو)شعالااث عروملا ن رضاحانت يبضلاس أو ندجااث دهاز هتلادبعن دمع هللاد عوبا# انربخا ل

 , لاق رباج ع نع نايفسىلا نع شال نع رواق ل نب ىبحناش ى عاملا ورمتن دم انن(؟) ىريملا ى ,سيعن ىلع

 م طرش ىلع م ثردحاذه«تامام لعدبع لك ث بنرءبب . لوي ملسوهلاو هب 231 لم ةالوسر تعءويس

 #17 ىراخيلا ه>ح رت 42

 ن نيفانل ميرمىلان اانث ىضاقلا مثيحلا ندمت لدملا ىناسار لان قاحسا نب هللادبعدموب ا انربخا رف
 دالو بايثاعد توما هرصح الهنا يردخلاديمسيلان 0 ةما_سىنا نع نعم# هارانب ل نعدأ املا نبا ن ع 38

 ياس انت وع ؟ يتلادب اين يف ثبت يلا نا لش ملسو هلاوهيلعهللا لص دّللا ل وسر تءمس لاق مابا

 5 هاجرذلو نيخيشلاط رش ىلع م

 عمج -ماعطلا يف لءجي لهب هركذهي باط ى ذلاطاصلا لمعلا هبش لسءااهيف ل_هجاذا ماعطلا لسع نم* انثلا ب يط لسدلا() ِ

 مندلا فيرش دما« م احال خيش يي ريحا ميها ران ىسيعن ىلع |منمةفوكلاة ريح نمى ريطاهيتشملا ف لاق(؟) ظ

 «بان ريخا ٍِظ

 *« اهطرشلعهتوملا لبقاص لمعل هقفو.لاق

 000 لاقلاق قمغا نب ورم نعي رع ريبج نإ نم رلأ دبع يف وني اص نإ هن 1 حي عدهاشةلو)

 ىضرب ىت> هلجاىدي نيبال اص المعدل "نقار لاما لوس رأت هل اموال ة هل نما دبع هللابحااذا ماسوهلاو
 « هلأ وح نملاقواهن أريج

 «هياعتامام ىلع دبع لك هللا ثعبيلاةماسوهل أو هيلعهللا لص هللا ل وسر تءمسر باج نعنايغسينا نع# شالا ف
 * (م) طرش لع

 امدرضتحا هنادي مس ىأ نع ةماسيبانع ميهارا نب دمت نع داهلان.انع بوبانب ىرحانن« ميرم يانا ف
 تو يتلاهب ا, يف ثءيلت يبلانا ل وهن ملس وهلاو هيلع هللا لص 21 و تسمم ل متاسوسببلف ددج تاع ْ

 « اهطرش لع ءابيف

 ملسوهلاو هيلع هللا لص يبنلا نع ديبعنبةل ضف ممس يبنجلا كلامن.و رمتوىنالو ااىناه وناانا  بهوناا ,
 «|يط رش ىلع «ةمايقلاموب ءابطكتب بتاارلاهذه نم ةبنرم ىلع تامن م لاق

 ميد 0(

 0 هلاو هيلع هللا ىلص ىلا ن ]سن أنعديم نعاءيج رفعجن ليعمسأ نأ ديعس نإ ةيتقانل ١رآ وسب رمش نر فءجات ىناه
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 «زئاجلاباك9 22« - «سيخلتاعكردتلا» 00«4 ج»
 #8 هأج رع مو نيخيشلاط رس ىلع يحرص

 ( فوملا ةواص باتكرخا)

 هه( زئانملا باتك زو
 ابنا الق ) ثالانب بيعش (و)ىبا انن «ملادبعن للادبعندمحأب .أ بوقسي نب دمج 'سابعلا وا 4 58 1

 لخ دإسو هللزم ءلع هللا لص هللالو- رنا ل_ضفلاما نع ثراملا تن دن نع داس هلا ن لب زبنعد سن ثيللا

 هيلع هللا لص هللأ لوسر هل لاَةف توملا نابع ينمتف ىكتشل للف هلاو هيلع هللأ لص لالوسر مع سابعو مهيلع م

 تنكزاو كلاريبخ كناسحاىلا اناسحادادز رخ ور ناف انس تنكنا كنافت ديارنا معاي م ا

 نيخيشلا ط رش ىلع ميحص ثيدح اذه «توملا نمت الف كلريخ كن ءاسا لرم بتئتسا فرخ ون" ناف اًئءيسم

 نأ اناهمماس و هلاو هياع هللالص هللالوسر ناالول بابخ نع سبق ثيدح ىلع امنا امنا ظنالاا ذه. هاج رخو

 ه«هتنع توما نمت

 ناماس نع ءركبوا ّت دح ناءاسن لالبنب بو ان ىم الا ليعمس |ندمحشانت ىضاةلادجان ' مركم « انريخا 9

 لس و هلاوهلع هللاىلبص هللا لوبسرل لق وق هللادبعن راج ت كيد 4 ان دم لاة لسان دب زلاةلالينا

 نيخيشلاط رش ىلع يعص ثيدحا ذه «المعمكن 4 وا راعا ىو طا زال يلبا ولاقورأ رأي نم راي مكين :االا

 هاجر و

 جياجحانث زيزعلا دبع نب ىلعأبلا بناكلا دم ندمت نسملاو ( هانث دح ) ماسم طرش ىلع مب م ده اش هلوؤط
 ريخ سانلايا هللال وسر لاةالجرناةركبىنا نع نسحلان ع تباثو سا ١و ودسيم نع ةماس نا دامحاش لاب :منا ْ

 * هلمع ءاسوهرمع لاط ن ن0 لاقرش سان لا ياف لاق هل < نسحو رم لاظ نم لاق ا

 نون 2 2ر "ندب ن ىذ و ىإ !اصنيدمح اًثدحوإلرمتملا اد ددسماث ىبح ندهن مانأ ظفاملاب مند هللاديعوبا# اًثدح

 *ايوط رش ىلع ةمك رةمك رنيتفث اطلا نمدحاو لكل وناتءك 1 وهل وهيلعللا ىلص هللا وس راناكفاميججاوملسو لو

 ه4 زئانملا باتك زيجح

 سمو مهيلء لخد ماس ودلا وهيلعهللا لصللال 33 رذا لضفلاما نع ثراملا تنبدنه نع داملا نبا نع # ثالا

 كناسحا ىلا |سحادادزت رأت" تنكانسح تنك نا كنافتوملا نمتتالمعايهللاةف توملا ىنمتف ىكتشي س ابعلا

 هابط ر شلع ه توما نم الف كلاريخ كلن ءاسا نم بتتست رخل نافائيسم تنيتناو كلأ ْريَخ

 للا لوسرلاةلاقاراجتسمسردكنملا نب دم لاق ماس نب دمز لاق لاق لالب نب نايات سيواينان« ركبوا
 «|عط رش لعالم سلو ا,عاولوط 1 رايخ لاق ىلا ولاق كر أنش نم راي عشناالا م اسودهلاو هيا اءّسا لص

 نملاق ريخ سانايا لوسرإلةالجرناةركينانع نسحلا نع تباثو سنوو ديجنع ةماسنب « دام:
 ؟(م)ط رش لع« هل<ءادموه رمعلاط نملاق رش سانلا يافلاق هل نس وه رم لاط

 (ل..تسب فيك ليقول «ةساا ريخ دبع هلادارااذا لاق لسودل آو هيلعهللا ىلص يبنلانا سن | نعديم نع هريغو © رمتعم 0

 م

 0 دف . )9 «نئأالاباك»

 3 0 06 وطا 3

 « زئأجلاباتك 9



 5 - عنرلارامبتك) ١ «سور < سينا ىشردتنلاو . «0عو
 انتين لما منوسرعو جالا هنولي ن يذلا فصلادج و دج ملأ ,جاومكرو لس و هل اوهيلع

 ىذلا فصلادجس مئاميجاومكرو نير خالا مام يلا هيلي ىذلا فصلا ر خان مثمهفلخاوناك نيذلا نو رخالادجسا و ءاقو
 اوساج نورخ - الادجس هيلي يذلا فصلاو ملسوهلاو هيلعللا سهلا ل وسر سا جايلف مو سر 2نورخ الاماقو هيلي

 0 ةأجنرخ و نيخيش ثلاط رش ىلع حيحص ثيدحأده «عب سى موب امداصو نافاس اه الصفاعيمج ميل ل ءج

 9 حرش نة ةويحانبىرقملا دن زين للادبع انوشرتلا سنا ندجا ندمان ىلا هن ام ندمت 4 اندح »

 هللال وسر عم تيلص له ةربر م لابد سمان ناورمن ءاث دس ريب نزلا نارتورع جمس هنا دوسالاو ا

 ماقدجت ة ةو زغ ماع ةررهو الاف ىت م فتاوسلاقم . ةريرهوبا لاق فوم لاا ةرامولاسو هلآ وهي رلعهنلا لص

 ممرورظو و دعلا لب اهميرعاذ اطو ةف' ا را ها واصلا ىلا ماس و هلاوهيلعللا للص هللا لوسر

 هللال وس ربك رم ةودعلا ل ,اهمنيذلاو هعمنذلا اميمجاو ربكف ماسو هل. "آو هيلع هللا ىلد هللال وسر ربكف ةلبقلاىلا

 مايقزورخالاو هلك يلا ةفئاطلا تاج سف دوس مهفلخ ىت لا ةفئاطأا ت 2 ةدحاو قمل ملسو هلا و هيلع هللا لص

 أتاقاو مول اًمفودعلاىلا اوبه ذ وهممىيلا ةفئاطلا تماقو ماسو هل او هيلعهللا للص هللا ل وسر ماقمتودملا لئاقم

 ا رفودعلاىلإ اهمتناك ىتلاةفئاطلات ابنا متهسماودجسودجسو هعماومكرو ىرخا ةمكر لس وهلا و هيلع ىلسص

 ثيدحاذ_ه « ةمكر ةمكر نيتفئاطلا ع نم لجرل كلو ناتم 1 ١ مل_س وهل او هيلعهللا كبص هللا ل وسراناكفاءيمج

 د
 مهفلخ واكن ذل نورخالا دجساوماقونيتدحسلا ءال ذه ىلص الف موس رح <« نورخألا ما ماقو هيولي نذلا دجسو

 تلاىلص ننال و عكر 3 ” لوالا فصلا ماعم يلا ريخالا فصلا مدقت و نرخ 0 ماقم 0 هيلب ؛ ىدلا فصاارخام

 هللا ىلص هللا ل وسر سلج الفذ وسرحت نورخالا ماقو هيلب ىذلا تبل ودجس من اءيج ومكر و ملسو هلاوهيلع

 او راما اوساجمم ن لورخ . الا دج ةيلإ ىذلا فصلاو ماسو هل اوه ع ظ

 «|يهط رش ىلع# 4 كا
 قالو عم تيلص لله ةربرهأبا 10 ناورم نعش دحةورع عمس ةنادوسالا اأن حيرشنإ # هويح »

 هللا ىلص هللا ل و_سرواق دجن ةوزغماعلا# اق ىتم ناورم لاق م. ةربرهوبأ لامن ف وألا ةالص ماسو هلآو هيلع للا ىلص

 ْ ربكف ةلبقلا ىلا م ر ومظ وودعلا لباةم يرخاةفئاطو ةيْئابط هعم تماّقف رصعلاة النص ةالصلا ىلا م آيودلا وة لع

 تدحسف دجسمت هفلخ ى كاةفثاطلا تءكرو ةدحاو ةمكر مكرم لكلااوربكف م اسودلاو مرت

 وهعم يتتأأ ةفياطلات ماقو ماسو هلآ و هيلع هللا يلص ههاَلوبسَو ماق م ودهلا لب اقمم ايق نورخالاو هيل ىتلاةفاطلا

 وها 0 وسرو اودهس اوك رف ى رخل ةمثاطلا تلبن 1 ول اتق دك

 ظ

 أأ نال ول مك رفا وماقمنو هاك م 0 ملسو هلأ وهيلع هللاىلص هللا ل وسرواو دجسو او.ك رفودعلا لب اًممىتلا ةفئاطلا

 ا اوماسوماسودل اود علا لصّهالوسر لف مالا ناك مثه.منمودعاق لسودلأ , وك4ع ءاعللا لص هللا لوس روا و احبسو

 يس ا 0 همم نسوا هلاو او هيلع 95 ىلصللا 0000

 ماو |



 #« فوأتا ة ولص باتك 9 يق ممب 9 4 صيخلتلا م ءكردتساا) ٠ 00( ف

 -ِ . لا هن دحس 20 5 ريكف مل ا قل هال

 0 طلا 5 ا ددعسو 0 0 قالو سرب 1 ْ

 ث ل هيالص يف سانلا رف نوال نقار 0 مل-و 0

 ان 0 3 ماوهو هأح ريل مو م 00 ريش لت خيرت

 8 ءلخنإ وراسل هع 0 د ىزر اوهالا ناديعأ دع األ نا ظفاملاىلعن نسل لوا ىريخا»

 ظفاملاىلعابا تعم س# تاعكر ثالث مم. ىلصف نورخ الاءاجوف رصامتامكرثالا ان رثأا اع فرأت 7 ظ
 «نيخيشلاط رد لع حسب مس هناوكاملا لاق# داتسالا اذه الاهبتكي ايار أ ثرمشا تيارغ ثريدحاذه لو

 اننروصن# نب كيعم ملال لعن دمتانت ةكع : سآيدلا هس نم رلادبعن زيزءلادب ءد# وأ انريخاو ْ

 ىلع نات !ل- وهلاو هيلع هللا ص هللا لوس رعمانك لاق ىقرزلا ش ايعىب ا نعدهاجم نعروصنم ن نعديج ا دبع نإ !ريرج |[

 تازتفةواصلا يف هو مهيلعانامحانك ولةلفغانيص ادلة رغانيصادّقلن وك رشا لاف رهظلاانيلصف ديلولا ندلاخنيك رشنلأ 1

 هسءامانوك رشا وةلبقلا ل بةتسم لسو هل 1و هيلعّللاىلص هللالوسر ماقرصملات رضحايفرصعلاو رهظلا نيبرصقلا نأ ظ َ
 هللا ىل_ص,للال وسر مك قرع بويجملا هللدتك فصو فص ماس وهلاوهيلع هللا لص هلا لوسر فلخ فصغ |

 ن.ءاوءاقىت> ى رقمها دوشع مهب امعأ لعاوصكت مثاوماقم“ ةناودخا مهل اودحءواسلاج ملوهلاو هيلع

 دجسم”مهقن الاويكر مئاوريكف ملسوهلاو هيلعشلا له هللال وسر فاخاوهصف ىرخالا ةفراطلاتابقاو مهئارو

 هلاوهيلع هللاىلد هللا لو ررفاخ اوفصواميج ناتفياطلا تماقملةاثلا هتدجس ماس وهل !وهيلع هللاىلدهللال وس 1
 هيلعهللاىل ص هللالو مرنم كلاذلك هعماومفرو هسأر مف رمتاودجسف دج ما.يج اوعكر فةمكر مممكرق مل-و ْ

 *(م)ط رش لع هالك بالصيف سانلاهك رشدقو ماق ما وملسف ملس مث عااطتساام فة ناهولايالادج اني رس ملسس وهلاوا |

 ىلصماسوهلاو هياعهّللا ىلص يبنااناة ركب ىنا نع نسملا نع ىنارجلا ثدشاان يواركبلا ةفياخن « ورم )

 لعوب اهانريخا «تاعكر ثالث ممىلدفذو رخالاءاجو ف رصنام تامكر ثالث برغاةالص فوأتايفموقلاب

 «*بيرغوهو ايط رش ىلع#و رم ان ىسيقلا رمعم نيد ا3 ناديعاا ظفاحلا 1

 ظ ىلعو ناس, ماسوهلاو«ياعىل_ص هللا ل وسر عمانتكلاق يترزاا شايع ىنانءدهاج نع روص:«نع 6 ريرجإ) | |
 ظ | تازفةالصلايفو و مويلعا- .:امانكول ةلفءانيصادقلة رغا_:صادقل نوك رشا الاف ربظااانيلصف دلاخ نيك رشملا |

 0 ولا رشأاوةلبقلا لب سوا وذل لع هللأ ىلا فلنا لو 7 اقرصلات رح ايلف رصدلاو رهظلا نيب رصقلا ظ ٍ

 دس مم ءيجاوءكرو ماموهلآو هلع هللا لص هللال ومر عك رفرخا فص ضال كلذدمب فصو فصهةلخ فصف

| 
 7اس

 : ةواص ف موقلابىلصم آدسو هل ل لع هللا ىلص يب انة ركل ىف نعن 7 نءيلار طا ع كللادم 2 كععا 9 يوار كيلا

0 

 رمةعثاط ا 3
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 بك

 «نوملاةرامباك9 '> همسإ « ضيخلتلاممكردتسلا» 400ج »

 لاةذؤسوقلاف ةوادلانعماسو هل اوهيلعللا سهلا ل وسر لاس هناعوكالانب ا نع هبا نعميهارنا ن دكا

 عوتالانإ ةملس نم معهد ىميتلاميهار !نبدمح ناك نادان الا ميك ىثيدحاده #(1:نركلا حرطاو سوقا يف لد

 | «ماج رو واذه#نرملاحرطاو س ولا فلصلاتف سولاف ةواصلا نع مودل او اوهياع هللا مهلا ل وسر لأ هنا
| 

دم احب 3 نادم بالج نادجن نم رلادنع 4 انربخا هَ ْ
 يأ "ناموا نيديفطانل ىزازلا نه ردان 

 هلو هيلع هللا طم هللا لو_سرنع هللادب نر دعسن لبحر ش ىلدح داملان ديزي ىتدح بوبا ن 1 1
3 
 ىتلا همئا- .طلاعارو نه ةفئاطو هفاخ٠ نمةمثاطو 1 وهيلع لاو ستالو زمالة نوال ةزاسو ما-سو ْ

 ياله رف و ل مرا مرهوجو دومق مو هلآو ه ل هلو فاعا

 اضيااودح سدح لمد رع .5-نورخالاو هنا ىب 317 للاةنف تن كرف مكر ذل 24 ءاطااتربكفو ما ودل اوهيلعللا الحا

 ةيكر م لصف ىرخال |ةقئاطلا 531 ادوعق 5 مما ناكماوأك يدق اوتمكاؤا زانت ماقمت دوءقزورخالاو

 * نيادحسو ةيكأر نا" ددسو ةعكر مهكفال اولصف اههاتاك ناتمئاطلا تنءاقف ماس متدومق نو رخالاو اس منيت دجسو

 مر ريغ :دمىعبإ أ وهو لبحر ش ريغهباور عيمجمأ جت | دقو هأح 2 1و دانسالا م تا ل

 ْ ميهارانإ توهساذل ىرودلا متاح رام نب سانتا اما دقبن ىرعملا ىدحن نامعز .دجاني-طاوا# 9 3- و

 ٠ هيلع هللا لص هللالومسر لص تلاقؤع اعن 0 ةورع نع روزا ن رفمج ندمت يف ةدح قاحساناا نع ىناث لاوس نا

 تمعاقوهءاروةف' ط تصف نبع دص س انلاماسودلآو هيلع ىلصٌةنالو سر عدصف تااق فوملااةولص ماسوهلآ او

 0 :مهفاع اوفص ىذلا ةفئاطلاتربكو ماسو هلاو هيلعَتلا ل_مهللالو سر ربكف تلاقودملاهاجو ةفئاط

 ة ةدجساامىدفالاو دحسوأسإ اهيا“ هلا وع لع هللا ىلص هللا اوه ثكنمتاو» ةلرف هلئأر مفرمتاودجسو دجيدتن

 غوبدمالوىكذمريغ دل+ نم نركي دق 0 اا و باش لاامف لمحو قشن دوا نم هتيمجةك راي نرقلا(١)

 ةناتلا 2 رع ا يبامذلا نسللا ١ راها عم ىقاذك

 « حبت هنرعلا حرطاو سولاف لصلاةف سوةلا ف ةالصلا نع
 .ةالصيف ماسوهلاو هيلعهللا لص هللا لور نعرباج نعدعس نب لبحر ش ىث دح داهلان ا ىث د بوي ان « ىب< 5
 مرهوجو دوم ماسوهل| وةيلعفللا 02 لاو تا ىتاةقثاطلاءارو نمةفئاط وةفلخ نم ةمئاط وماقهنا ف ولأ

 تملك رف ةمك رأ ذ ناتف *اطلاتريكف 00 هلاو هيلعمتلا [صهللا لو سرر 5 7 و هل اوه اء هللا لهل لو سر لا مياك

 | > 44+ اودكتواؤم أةفماق ان متدومق نورخ . الاؤا- ضءااودحف دج ملداو» قى لورخ :هلآو هفاذ ىتلا 44 'اطلامم

 / تماعف ماس تدوم ةلورخ الرف ل يراسل ىرخالا ةفئاطاا تناو ادوءقمما هغا ناك ءاون 7

 أ ناك تيذىن انالاق ليبحر شا تقل « مسج نإث دحسو ها رنا :دحسوةءكر م4 فش الاؤلصفاهاتاك لاتفلا ااا ٍإ

 ٠ : » فيعض ىناف رادلالاقو امت٠ ظ ظ
 ! ماوهل او هيلعّشا ل يع لوس ىلصث اق هب 8 . نءةورع نعريبزلان رمح نإ 22 ىتدح 4 قاحسأنا د ا

 ١  0ةيلع ل 0 0 ت٠ ءاقوهعار وة 0 ني“ 6 ا |

 ا

 أ
 ا

 ا
 هيلع 59



1 

 «نيمجاهل أودممع ىلع هَلاٍلصو هاجرختملو

 َن ءمياسن ثعشالا ىتد> نايفس نع ديعس ن .ياو رع لبتحن دمجان هللادبع اًددح هل ظالا و ىيطقلا

 « نوملاا ةواص بانك » ١# < سيخ يئلرشلا 20

 رمقلاو سمشلا فوسك ىفاذسه تواصل نيكو لص مس وهل هللا ىلص ىبنلااةركد يان عن.لا نع ثمشا

 رفعجن د_جا (انريخاو) نايغس نع صفح ن نيمسملا 3 2 نديسا نب باوعنر نبدم سابعلاو.ا «انندح»

 2 هيلع هللأ لص هلال وسو عمىلبص مب لاف نأت باو سانلا ديس عمانك لا مدهزن ةبلعت ن .ءلالهندوسالا

 ءالؤه فرصن امن ةمكرهفاخن ذاب صفودملا يزاومافصو هفاخ سانلا فصق ةفيذح ماَعق فوحلا ةواص ملسوهل 1

 اذكه هاجر زم ودانسالا م ثيدحادهءاوضقلو ةعكر م/م ىلبصف كتوا ءاحوءال ٌرهناكم

 دم نويهار : ةدبخاوالنافس و 9 2 5 ولا 5

 ناوناعدا نع فان ن ا مولاي يان 7 ل ءىبعاش يا ىثدح لبن ن دعا ,

 هلبقىذلا ت دجال دهاعاذه 8 اوضقموةمكر ةكرفوملا ةواصدرقىذ لصملسوهلا] او هيلعشا ل صةللال وسر

 ل دانسالا ميحص وهو

 ىتالاوبا أبنا قاحسان ركب وا(ادح و)نايفس أت ةفذحو اانث بلاغز دمع دمح اننا هيئفلا قاس انركب وامان دحإ

 هللال وسر لص لاق سابع ْن نإ !نءةيتعز هللادبع ن هللاديبع نعمرجلايفا نركب ان ع نايفس نع ىيحانت ددسمانك

 فاصموىلا او. هذمةمكر همم لصفودعلاىزا ومافصو افصهفلخ فصفد رق يذد ىوملاةواص مل وهل اوهيلعدلل اىلص

 ىلع حرص ثب دحاذه# مييلع ماس م ةيكر سوال هيلع ىلص ىبنلا ع اواصوءال ٌوهفاصمىلاكئلوأ» ءاحو كئلوا

 ظافلال اهذم هأح ري "مو نيخب ثلاطرش

 ىسومانثينوكسلادلاخن ةبقعأبلا ميهاربانب قاحس ام ىسومن هئلادببعانثىرقل رفمجينانورموباىربخا)
 ضفح -

 ةايهنمدحاوط رش لع وهامو نس>هدانساو(تلق) اعط رش ىلع هرمقلاو سمشلا فوسك يف هذه

 ١ فوم ةواص بانك ززج- (4-

 ىزاومافصو هفلخ سانلا فصف ةفذح ماقفانا ةفذح لاف فوم :اةالص ملسوهلأو هيلعهّلا سهلا ل وسر م ىلس مكب

 3 يحص#اوطةملو مكر م ىلصف كل واءاجوءال رو ناكم ءالؤهف رصنا مث ةمكر هفلخ ىذلاب ىلصفودملا

 ملسوهل اوهيلعلا لص هللا ل وسر ىلص سابعنب | نعللادبع ن هللاديبعنع مها ىنان ركبوب | ىثدح 4 يروثلا 2

 ءاحو كئلوا فاصمىلا ١ وبهذأ ةمكرهعم لصفودعلا ىزاومافصو افرض هفلخ فصفدرق ىذب فوحلا ةالص

 * اههط رش لع هما متة عكر للا ىبن عما واصفءال وه فاصمىلا كاوا

 للالص هلال وسر لأسهنا عوكالانبةملسنع هانع ميهاربان دمت نب يسوماش ينوكسلادلاغن 4 ةبتع ا

 . د ع 7

 يع : ا

 # 2000 بانك



 ماشهو يرهزلا 0 امااجر خم 00 0 عل | ةروسأر تا تبر

 « خا لفل : ةورعنا

 ي رهزلاىنربخايعازوالا انىدحيبا ىثدح ديزم ن ديلولان. سابملا انن بوتمس.ن دمت سابملاوا « انئدح )
 «فوسكلاة واص فام روجم ةلبوطق ءا رقأ رق لس وهل اوهلعّشا لصهللالو سرنا ةشئاعنعريب زلانة ورعينريخا

 ءاذكه هاج رخم ملو نيخيشلا ط رش ىلع حيحص ثيدحاذه

 رضنلانب هللاديبع نع ةرامتنبيرحاش ناوغصيبان دمحانت ظفاحلا دم نب دييعانت لدملاداثمحن ىلع ع انيدح»

 اذه لثم ”جبيصي ناك له ةزجابااب تلف كلامن 7 تراافلاق كلامزب سنادب ءىلع ةملظ تناك لاةيباىثدح

 اده#«ةمايقلا ةففا_خدجسملاىلاردابيف دتشيل 4 رلا ناكناهتلاذاعم لاف ل- وهل اوهيلعللا ىلدهللا لوسرد,ءىلع

 هرضلابادتح ادق وكلامز سنان رضنلان ا وهاذه هللاديرعو هاج رخبإ و دانسالا بح ثردح

 ةبامث نع سيقنبدوسالا نع نايفسانت عيكواث ناليغز دوت اث ىراصن الا سيردا نب نيسحلا لعوب 4« ان دح »

 : ثردحادمه ةأنوص هلممسنال ف وسك يف ماسول 0 ط هللأ ىلإ ص يبلا انبىلصلاق بدنجن ةرمس نءدابعن

 * هاج رخضج و نيخيشلا ط رش ىلع مسيصص -

 اثورمينب ةيوأمماث رضنلا ندمان دمج ا(الاق) بالجلا هولا نب ركب وبا (و)هيقفلا ق احسان بركب وبا مانت دحإ
 نالاَف ملسوهل آو هيلعمللا لسشال وسردهع لع س.شلا ت فسخ تلاق ةشئاعنع هبا ن ءةو رعن ماشه نع ةدئاز

 «تلااوعداواوريكو اولصواوقدصتةفاهوتأراذاف هبال الودحات ولن افسخغاللاتابأ |نمناتنأ رمعلاو سمشلا

 ' ١ ظفالا اذ هأح رخإ ونيخيشلاط رش لع حيص ثيدح اذه

 نع ثراحلان دلاخأ:ر كبي باند انن بوةم.نب فسو اند يفقثلا بوةمين دمحا ديعسوا م ىبريخا

 قرعص

 5 طرشلعهنار علا ار هنأ ترف هنءارق ترزدف ةءارقلا لاطاف ماقمنتدجسدجس من ة ةرقبلا

 ملسو هل اوهيلع هللا لصةلالوسرنا ةشئاعنعةو رع ربخاىرهز !!ينربخا ىعا زوالا 53 ديزمن «ديلولا»

 ةادكمه هأج رخ ملوامهط رش لع #«ف وسلا ةالص ىف امره ةليوط ةءا غارق

 ناك له ةزمابااب هل تامف كلام نب سن ادهعىلع ةملظ تناك لاقىنا ىثدح رضنلان هللا ديبع نع ةرامتنب # ىرح»

 ةفاخدجسملا ىلاردابيفدتشيا مي رلا ناك ناهللاذامم لاف ملسو هلاو هيلع هللا ىل_صهللا لوسردبءىلعاذه لث.؟بيصب

 «ةزجاباايهيبالل وقهنا(تاق)سنانإ| وهرضنلا عيص «ةمايقلا

 فوسك يف لسد هل او هيلع هللا لص ىبنلا ان. ىلص لاق ةرمس نعدابعن  ةبلمث نع سيقنبدوسالا نع# يروثلا»

 هائيشهلاجرخاامولورجم ةبلأ (تلقز اعط رش ىلع «انوص هلممسنال

 متأر اذالاقف لسودلاو هيلعملا لصهّللال وسر دبع ىلع سمشلا تفسخ تلاق ةشئام نع هيأ نع ماشه نع 01 ةدئاز»

 * ايهط رشلع «هللاا وعدأو اوربكواولصو اوقدصتن كلذ

 | يتالص لثم نيتمكر لص لس و هلو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةركب ىلا نعنسحلا نع ثعششا اننث راما نب «دلاخف

 هذه

 يعد واستا ١

 د سل ب



 أ

 أ
| 

 *نوقداص هباووو ظ افلا ةكدللاذلو ِْ

 | م هللا فو“ ا اللا هدهاما لاق تب امياو فرصنا 2م 1 هلا [يفلاطافنيتمكر صف ةنن ةيدملاب ذئموهعماناو | ا

 ه دابعو ناحبر ثيدح الدال هو نع ليشمل نسون هوز يد ةقبا ا

 نأ 9 ىمحب 8 ديوس لا هنناذع عا ىزارأا ك كك ل! ندمان 'نسحلا أني ىفةثلا بودءانإ دحاأ ديمشوأ يف ريخأ و ٍ

 نعةور ءنعىتدسح دقلكر ا ةملسىان هللادبع( و)ةورعن ماشهىتتدح قا>سان نع 1

 هن»ارقترزحفةءارّلا لاطاف لاق من يدجس دجحسن م ةرّمبلا ةروس أرق هناانأ لوط كن تر دق لق نتا لضف |

 ىتدحىزار 0 ردعح يبان هللا دبع ن د مح [1بوا 0 00 مان ىراذخ ى ضاق يمد دان دمج 4 قريخا و ١

 0 فة 'اغأأ مق مث نيئدجس دجس و تامكر سجخ عكر و لاو رح 2 نم ةروس أرتف م ىلصف ماس و هلآوهيلعا

 » نيل هيف هواو “ىثشب سيلر ةم> ىفأن هللادبعو ركنم ربخ( تاق ) ؛

 ماسوهلاو هس رلعدللا لصةللال وسرد ا 0000000 يلالهلا 4 هجم 8 نع ةءالقيفان 6 بوأنع# بره ظ ٍ

 ظ تاب هلا هذهاعال اف تامئاو فرص 5 ماي املا امهيفلاطاف نيتك رى لصف 4مل ,د/ابدتموب ةعماناو هءونرجاعزأ 0 23 ّ ١

 « فودكلاب اك 9 «معجطلا 4 صخاتلا مم كردتملا ١ «0)ع)

 * ظفللا اذه ريغ د يع

 ىزارلار ةمجينأن 00 *« نذلعأب . بو انيدمحخأب نا راخم يضاملأىس و منبدمحا ندم هللاديعوا 4 اذ 0

 تالا ل لانا تفسكلالاق بمك ن ينا نع املا نا نع سنان عسيرلا نع هيأ نعفا ىثدح
 تاكر سؤ مكرولاوطلا ان ةروشا مم للص ملسو هلآو هيلعللا لص ىبتاناولسو « هل او هيلع هللا ىلص

 ةلبقلا ل .ةّتسم وه م ساج مح منيتدج- دجسو تامكر سمخ م 5 مثلا وطلا نما رمف ةيناثلا ماقمتنيبآ دحسدحسو

 لاحلا نسحأ ةع ءالا را اسدنع هلاحو هنع اجر و ىزارلا رس اردهدق ناخيشلا# ابف وسك ىلحت نيد

 نع تبوبأ نعسي .هوانن ليع 00-0 أنى يس و ما دام ربا 9 لذا املا بوم ند هللاد.ع وا 4 انريخلا 5

 597 و رجع عزف جر ملسو هلا و هيلع هللا ص هللأ لونعر ف ,ءلع نسمشلا تفسك لاةىل الهلا ةصيبق ع نع ةءالقىلا

 هاجر خم لو و نيخيشلا طظرش لع ع ثثء دحاذم«شوتكملا نم اهومتل ص ةولد ثدحاكاولصفىننياهومت ًاراذاف

 نعص اعن لاله نعةالقى نان نع بوا نءروصنم نداسعن ع دجال ناحمر تبدع هاللع ايا يدنع ىدذدلاو

 سوما و هيلع هللا لص هلال وسو جرن معو هل اوهيلع هللأ ىلص دل لور دع لع شمهذلا تك تااق هك

 قاحسا .!نءعينااننديمسنإ هللا ديبع-

 هللا 0 هللال وس يق نسمشلا تفك اه 50 ن ينا نع ل املا ىنأ نع سن أ ن عيارلا نعءهيا نع ينا

 لوقداص هباور «اهتورسك للجن ىتح وعام ةليملا ليف وه اد متنبإ ”دحس دج -و تاعك ر سم مك :ملاوطاا

 48 نأ“ددسو ا هلك لك ف

0 
 ناحجر كلا د لاعو أ, طرد لعهةوت 0 نك اهومتم 2 ةالص تدع اولصفىن اهو 1 اذاذ أ هلل 'فر 1

 ظ # كد بق نع صاع لالهن 0 ةيالقىنأ نع ا !نعروصنمن ذايع ٠ نعديءس نبا

 ظ 21 ث ْنَع ةورع نءعىتدحدقلكر اسنإ نامل -ن .ي ةما -ينان هللا دبع(و)ةو رعنب م اشهىتدح#« قا أ 5

 | ةرو.أرقهلا 4 ءا رقترزح# س انلا ىلصو 2 5 رسول 1و 34 اعلا لص هللا لوسر دهعلعسمشلا ةوبك



- 0 

 < دتزلك ل م« 2 «ضختلاممكردتلا» 0(4)ج»
 رماتلاقايعنع 5 ىضر ركبينا َتدب ءاهسأ نءعرذتملا 26 0 0000 دع انث َةه ةز#+

 ثلا اذ ىلعز مصاعات ىس ودسلا صفح ن رمان 3 (الاق) ىنكثلاب وقعت نبدأ ولدملاد#ن و رم6 اًددح ٍُط

 ماسودل آو هيلع هللا يلد هّللالو -ردهعىلع سمشلات هدخ تلةةشئاعنع ةو رعنع ةورع ن ماشه نعدمس نا

 «نيخيشلاط رش ىلع عدد ثيدحاذه هاوةتعاوأوقدصت واو اد وهّللاا وعداف كل: مح رذافهفلاقو ثيدحلاركدف

 انس ركن هللاد عا فاعمل ىبيحن وراد وادزب ءاب رث زانت رانيد نب هللادبع ني دمج هللاديع وبا 0 اًذدح ِ

 هل او هيلعهتلا لص ىننا للصف تف كنا سمشلان أريشب ن نايءنلا نع ةنالقينا نع ةد نع يناىتت دح ما 3 0 ٌْ

 ف هللا ث دحت و ةفلخ ٠ نمزامل» انببنكل ودحا تول اف دكتالرمقلاو سمشلانالاقمت تاجا ىتح نبش 00 5

 «أصادنللا ث *وا لجن ىتحاوأ 5 ف اهم 6 ىف | ماذا "وكل ,اينهنلا نام« امهفلخ ظ 1 أهل ا دم وأ ا ما ع اف هلوثخ هعاذ ٠ نأ ا ١ هل | «ءاش ع

 * طظمال اذههاح و نيا ذل طرشى اع حعيحص ثدحاذه

 ءاطعنع ءمج رج نانع ةي ةراع نبل“ ءذسا3 هبيثىلأنا نائعان5ُ نطقن ددسمانأ ىريملا ىسيعن ىلع# اناح 1

 الوبر ماةملسوالآ او هيلع هلئأ قلص هللالوسر 0 دا يدك تلاوة ل اء هي قمار ميقربخالات

 ' لك يف نيتمكر مك رف مكرب م م وق م مكر موق م مكر مث سائل أموت ديد شامت لسو هلآو هيعشالم

 م اعبصنل ءاملالاج نا ىت> مهماقامم ميدلع مءاعىشخل دثم والاج رذ ' ىتحدجسم م ةعلاعلا عك رف تامكر ثالث ةمك 1

 تومل نا ةكتال رمقلاو سمشلان الات مس مشلاتلجن ىتح هدم ن الامم ل ةمفر ذاوربكامتللق كراذالوقب

 ىلع حي ثيردحاذه:ةولصلاىلا اوعزف ةافاغك اذافهدابعا,م هللا ف وخم هللا تاي ن هلام 05 .كلوهلا .الودحا

 نع ءاطع نع ةدأتق نع هنأ نع ماشه نذاعم كثردح نم لحم هحرخ ' ىا اغفللا اذه هاحرخم ملونيخيشلا طخف

 لمع

 هلآ وهيلعهللا ٍلصهّللال و -ردهع ليث سمشلا ف خ تلق ةشئاع نع هب انعم ثه نع ثلا 53 ىلعن 9 مصأع 3”

 * اعط رش لعواوةتعاواوةدص#و هللااوعداف كلذ متي راذاملس وهل [وهيلعللا لصلاة فرلسو

 هللا ىل ص ىبنلا لصف تفسكناسمشلا ناريشب نب ناممنلا نع ةنالق نوع نعد ىلا عم اننف نا اكن ١

 ثدحتوهةلخ نمناقاخ اع.كلودحات وا ناةسكس ال رمقلا وسمشلانالاق من تاجئا ىتحنيتنكر ملسو هلآو هيلع

 ىلعهارماهنلاثدحتوا ىجنن ىتح -اواصق فيما مادل عشخ هقلخ نم( ىش ثاىجتاذا هللانا مءاشام هماخ يف 7 ا

 ها دكه هاج رو :امبطرش

 هل اوهياعتتلا لص هللا ل وسر دبع ىلع سم ثلا تفك تلاقةثئاعذي ؛ريقدصأن :,«ىنربخالاقءاطع نع « جيب رجناا ف

 مثالا كلامكرف تامك ر ثالث ةمكر لك ىفنيتمك رمكر فع وقيم كرب ريم وب ممك ريم سانلابم وقيادي دشامايقمامف لس

 قرارا مكر اذالودب مويلع بصتلءاملالاج - نأ ىتخ - مه ماقاف مهيلع ىثيل دئءوبال اجر نا ىت+ دج_سا

 ناتا اهنكلو هلال الودحإ تول نافسكتي ال رمعلاو سمشلاو | لاتمت نيعشلا ترلجم رع هدمح نإ 5

 ه اهيط د هةالصلاىلااوع رفا تف كاذاف هداج هللاف وذ هللا تايا نم
 سس بك سس ل

 « يربخاو 0(

ْ 

0 

: | 

 وسب

 هت نب



1 

 ١ للادع نزلا ديعأتل ىسراهلانايةس ن بوةءانذ ىسرافلا هي وةسردنب رفمجن. هللادبءدمجح وأ #« انثدح 2

 1 ياام 9 «ثمدحو « سيلا عي ولردسلا و ككلخمت

 نهو 000 هلع هع "نلف أو هقدصو هن نم 1نف هللا هبامعزي هياف جرخى تمهناوراصنالا نم نم خيبشل

 رصح ناو س دقملا تيبومرملا الا ابلك ضرالا ىلع ريظيس هناو فاس هلم نم 'ىشب بقاعي سيلف هيذكو هب رفك
 مذجا نا ىتح هدونجو هللاهم زريق 3 رمنبأ ىسيع م,ف حبصيف اديدش الازاز نولزل زي سدقملا تب يف نيئمؤاا

 اًرومانورن ىتح كلذ نولكي ناف لاق هلتقا لامتف ىنرتتسب رف اك اذه نمؤماي ىدانيل رجشلا لصاو طبرلا

 كايح ليد ىتحو اركذاهنم يأ ركذلسو هللاو هيلع هلل لع ناك له عني نولءاست م كسفي فاما مقا

 .ال واومدقام ثدحلااذهركذف لاق ىرخا ةبطخ تدهش مث لاق هدي راشثاو ضيبقلا كلد رثأ ىلع مئاهيارم نع
 «هاج رو نيخيشل ط رش لج حب تيفعاذوفاهرمل

 ا
 ا

 هلل | قع رنا مها رباتاتم دريس نسبشلالأ رم نأ نع مفان ن نع ةيمأن ىلءمسا نع دلاخغ ن لبست ىسسبوالا

 | سما اا 0 || اما لافي - ودل .وهيلعّللاىلص يننلاماتف هنو تفسكنا ااعا سانلان ظن :ولسوهل ١ اود هدفا ل

 اارغذاو هللارك ذىلاوةولدلاىلا اوموةف كلا ذ متبار اذاذهنا لالو دحا توم ناف سكت الهنلا تالا: نءلات 1 رمهلاو

 هاج رم لو و مام طرش ىلع بص ثتايح انهو تاس

 نا هللادبعن دمج ركيوبا (ايربخاو)و رمح ن4 واعمانُث رضالان دان دمج هيففلا قاد -١ن ركب واه انثدحإل

 ,ةورعن ماشهن ءةدئازا.”(الاق) دومسمن ىسومةفيذحو ان ى ضاقلا ىسيعن دم ن دج |اًندادغب ىدبملا باتع

 "تيزلادم نوعا نوك ىف قا ءلابماسودل أو هيلع هللا لص هللا لوس ررما ت تاققابأ هلا رءايعاو ء ةمطاف نع

 « نيخيشلا ط رش ىلع حريص

  هق دصود نما نفللاهنامعز هناف جرخ ىتمهناوراصنالا نم يشل ىيحن يبانيعاماك ى رسيلانيعلا و-لاجحدلا

 ررظيسهناو فاس ل نم "ىشن بقاعيإ سبيلف هيذك و هب رفك نمو فاس ىل< ند باص ه مف سيرف ةمددأو
 | ضرالا ىلع

 ' نب ميهار باث ىدجان نا رمشلادمجو لضفلا نيدم ن ل.ممسا ( ءادخلا مل طرش يلع حيمص# دهاش هلو ف

 | ا ىتح هدونجو هللادم زهيفا ديد الازاز نول: زيف سدقملا تدب ىف نينمؤاار صحم هناو سدقملا تيب ومرح الااراك

 مقافتارومازورىتح كلاذز وكب ن او هلتقا لامتى رتتس رفاك الاه نمؤ.ايىداسنيلةرجشلا لصاو طنا لا مذج أ

 ضقلا كلاذرنا ىلع مامي ل نينا ركذامنموكل ركذ مكين ناك له نب نولءامس -21فارنأش

 * اهط رش لع هاهرخا اال رابمدقام ثيدحلااذهركدف لاقى رخاةبطخ تدبشم هديبراشاو

 هللا ل وسرن ا ميها راتوممو تفدسكلا سمسلا نار<نان ءمفاننعةيما نب لو ءءسأ نع يب زلا6 لس د
 سمشلااءا سانلااما لاَ لس و هل اوهيلعتلا ىلص يبنلا انف هن ,ىمل تسكن ااا ىيانلا نظف ملسوهلأو و هيلع هللا ىلص

 اوءداوشااو رك ةافاوط ام وارق وتف كلذ مت ًاراذافدباملالو دحا تول نافسكتبالدنلا تايانم ناتبا رمقلاو

 * (م)طرش ىلع هاوقدصتو

 وأ دهم ردنا تنب ةمطاف نع ةورعن ماشه نع# ةدئاز و
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 » ةءارملاب 3 5 دعو نادم و 0 52 ةالص

 يآ

 «فركلاب اتا 9 0 «حلإلا مث صرخنتلا مم كردتلا 3 ١ 400ج

 ٍ ةلفع ديك هلآ ةرصبلا لها نم ىدبملا دابعن نكون ربل نيرا ريهز اذ , ميما وبا ان زب رملا دبع

 هللالو-ردبعلعانلاض رغيمرب راسصنالا ندمالغواموبان ايف اة فبل عطب ىف اركذف بدنج نب ةرهسا امو

 أ | ىتح تدوا قفالانم رظانلا نيعيف ةنالثوا نيحرردسق ىلع سمشلا تناك اذا ىت ىتح ملس و هلو هيلعللا ىل_د

 هللال وس رلسمشلا هذه ناش نثدحيل للاوف ادحسملا ىلا انن قاطنا ةلعاملطدخا لايق ةمون اهناك 0( تطأ

 ظ نيح ماس ,هلاو هيلع هللا ىلص ملال وسرانتفاوفزراب وهاذاف دجسملا ىلا انمفدفاثدح هتمايف ءاسو هلآ هيلع هللا لس
 قاش مكرا ام .لاوطاك ان مكرم «”وص هل مسنال طق ةولصيفانن ماقام لوطاك ان . لصو مدقتفلاق سانلاىلا جرخأ

 ةيناثلا ةمكرلا ىف لمذ :ملاق ه "وص هلم سفال طق ةولص ىفانب دج ءام] وطاك انيدجس م هتوضادل 7 ظق ةْولَص

 ١ ساالاهلاال نادهشو هلع ىلاو هللا دمحف م 1 ملاق ةيناثلا ةمك رلايف هسول+ سمشلا ل قفاوفلاق كلذلثم

 ! يش نع ترصقىفان وملمت متنكذا هلاك م رع اء ساتلا اهلايلاقمثهلوروهدبعهنادبشو

 ١) م ! ءووملتتمتنك ناو غل نأ ا هل ىثبأ م ىر تاالاسو غا 3 !ىتحين وةربخا املىو تالاسر غاب 3 1 نه

 | تيضقوكتمال تخصنو كير كنرالايساز قمل .دبق كنا دبشن اولافنسانلا ماقف لاقىنوءربخ الضر تالاسرا

 أ سمشلاهذه ف ودكن انوي الاجر اف دمباما ملدوهل او هيلعللاىلص هلال ور لاف او هك ملا كياعيذلا
 أ ات ا نكل وا وبذك مهناوضرالا لغانم ءاظع 39 تومل !مملاطمنعموجنلا هذ-ه لاوزورمقلا هذهفودكو

 : و ”رخأو كاين ديف د دوقال مث < ام يلصا كنت كتم جه ,اردتل للاو ة هنو مهنمث د نم رظنيل هدابعا منش هن هلل !(تانآ نم

 ْ ىبح ىلا نبءارثاك ىرسلا نيعلا حو لاجدلار وعالاه رخآ ابادكن وبالث جر ى يح ةعاسلا ا كلاو هناو أ

 ا 5 1 لياقداوساه رك يف ؛ابيفتابنلا نم عوأ يةموطس نو دؤدشتو ةناقوف حت ةمونتلاك تراصىا()

8 0 

 ب ىلاان مو 2 ةموثلا ان ىتحت دوس اقفال ظانلا نيعيف 500 نيعر
١ 
 هللا لوسرانقف اوف دج ىلا انفدن ةدح هتماىف 2 هل اوهيلعّللا فصلا لور سمشلا هذه تاع نل دحي راهللا وق

7 
 انيك معو ةمتمال طق ةالص ان ماقام ل وطاك نب لصف مدقتق س انلايلا ج رخ نيح ملسوهلا و هياعشا ىلص

 قلغ مذ ةنوصالمم_تالطق اوسع وطاك اند مدن , وصل عمسالطق الص يفانإ 3 كرام لو 07

 ظ  ساالاهلا النادر شو هيلع ىتاو هللادمحف ص مهي .اعلاةمك رلاىف هسولج سمشلا ىلت قفاوف كلذ لثم ةيناثلا ةمك رلا

 نعت رصقيناذوملن منك نادللا م رك ذا هللالوسرو-_رشد انالعا سانلا اوم .اإ اب لاق م هلو-روهديعادمم نادهشو

 أ ثنلب دي ينانودلمت متنك ناو ملي نامل ىنشامكينر تالاسرزلبا ليلو : ريخأال فر تالاسر غياب نم 'ى

 أ يذلا ثيطعقو كمال تحصن و كير تالاسر تنلبدق كنادبشن ولف سانلاماقفلاقينوءربخا 1 فر تالاسر

 تاردقل هللأو ةيول كتم ثد#م - نم رظنيل ءدابعامنقفتلا تايا نمتسإبأ نكلوا ودك ماو ضرالا لهان مءارطع

 ٠ روعألا مرخااباذك نولال جد ى ةعامسلا وال هللاو هناو «”رخأو مايديف نوقالمت ةاام راو 7
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 ْ ظ لاجرتوملامملاطم نعموجنلاهذ ه لاو زورمقلاا ذه وسكو سمشلا هذه ف وسكن ان وم :الاجر زا لاف كيلع

 ماج ذلا 1 ريشن -
 ا ا لن اا بلل رب د



 < نك باكل . 48هاول__ل_ < سئألا جور دتالاول 07
 ” مل وهلا وه / لرسول ,نا بمكن ة هرم نع طمسلاز ليبح رش نعدمجلا فان لاس عترمنب در

 يوما املا دم اهي رسايث رماثمعم اثنغانمسا مالا لاتفء اي تس الايف اعو

 هاودس قءاهوجتوا

 (ءاقتمالا باتل رخا)

 سا( ف وسكلا بات؟ زد

 "مون ماسات ىنئادلاّسادعنم ا ىنارطلا) بسد وااث ةكع يدالا لضفلان ملاسةببتق وا ربخا 9

 نييملانغكن 1 تأزم سرا رهسنب نجر لادبع نع رين نايح نع ىري رجلا سايا نب هيمساننراظملا

 وعدن وهير دمحت وريكب و حيسةبدب مفا 2م :اقوهو هيلات ريش اف س وهل .اوهيلعّللالصةنلا لوسريلات تقلطن اوامد.نف

 0 هم هاجرملو هداتسالا بص ثيدحاذه «نيتمكر يف نيتروس 1 تاجباوش :

 ' نع ءاطعر , !. نع ناسا ليما ن لمؤم اذ ىلم رلا سابع ديان ب وةءن دمح سايملاوا# انذدح »

 هللالؤوس ردع لع لضحبشلا 9552 .هللادبع نعسا نع تالا نإ ءاطعنع(و)و رمز هللادبع نع هسأ | |

 عوكر )!لاطاف مكد م مكر .ال لبق ىت» ماوَدلال طاف ملسو هلاو هءاعدللا لس فا لوس ريا ماهو آوهيلع هللالص

 .لطادمأر مق م مفرال ليق ى 0 عون ر "١لاطاف كر رم مكر ال لق ىتح مايقلالاطاف هسأر مف م مفرال ليقىح

 ناخ.كلا 2 اد 2-9 بيرغ ءاطع ن ىلع. نع ىروتلا ثلدح # ثيدحلا قاب ركذو دج سل ال لبق ىتح مايقلا :

 ه هاجر خل هتاف بئاسلا نب ءاطعاماف هاج رذمملو ليعمسان لمؤع

 | نب ىلعان:لدملاداشح ن لعات(و)ريهْزا3 رضنلاو أ امم ركمز نسما اذ بوي نب دمحسابلاو ا 4 اّددح

 3 ربخأ_فيرش١؟هدجوهوباو سيم شىناز دبجان نان اع تيعشوب أ مينمدار > ىلاةيسن هبتشملا ف(ا)

 رض م ىلع اعدل - وهلا اوهيلعّداىلهّنال 007 قس لآ ع دودهلا اوهياعشلا لهنا ل اس زنمفتادعاك دح | كيت

 انيخماثيغ نفسا مبالا لادف محلل هللا عدافاوكاهدق كمموق ناو كلل باجتساو ك طعادق هللا هللالوسراي تلتف ظ

 زم هاورو هائيط رش ىلعهاوةس-ىت>اهوحنواةممجالا تناك اراض ريغاءفان ثئار ريغالج اعامبطاق دادي رساش رم

 ضخ ه٠ كشيملو بكن ةرم لاقد ةيمشنع د-ا نا ل

 أ ف وكلا باتك زج / 1
 'تفسكلا ا ذا هسا راأ انيب لاق ةرمسن. نمحر لادبع نع ريمعز نايح نع ىرب رجلا حوت نب# ماس ف

 اديَص و ريكو حبس هيددن مف مفارملاةوه وهثلا ثبت جاف ماس وهلا وهيلع هللا ىلص هلل وسر لا تقلطن اووي ذبنف سمشلا

 د هنيتمكرفف نيتروسأر قو تاجنا ىت> اوعديو هر

 . هلادبع نعد ا نعسْئاسلا نب ءاطع نعو رن هللادبءنع هبا نعءاطع نب ىلعي نعنايفساننليممسان «لمؤ. يف
 1 ا مكر دكر بال ليق ٍةحمارقلا 0 اطافماتف لسوهلاو هيلع ىلسةنالوسردم للا ىنسلك ثلا تةسكتالاقورمع نا نا

 | «برغ 5 ثردحلا ىتابركذوهدجس ال ليق تق ة> مايقلا لاط انهسأر عفر م مفرال ىلق ىت> عوك رلالاطاف

 | هتبطخ ىف لاقف بدنج نةرمسلامو ةيطخدبشهءادايعن ةيامك ىتدح سيقنإ دوسالا نع ةنواعم نو ريهز )9
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 «فوكاباكو

 ا طب 8 هوس د



 0 الاءاعدإ»
 رع

 « هيااصوعأ

 05 «انسالاباكط 2 4مل « سف ىكردعللو «)ج)
 رازتن.دلاخىث دح لدالاديعس َن نوراهاشنارهمنب ليعمسا ندمان يناه َن غاص نإ دع # ىلدح 9

 هللا يلدهللال وسر ل شانلااكش كتلاق ةغكاع نءهيبا نعةو رعن ماشه نع ديزرنن ساو.نع روريم نمساقلاان
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 كريد بدجم وكش عن لاقمت هللا محو ريكف ربنا ىلع د_هّدف سمشلا بجاحادب نيحلس وهلاو هياعدللا لص

 نمحرلا نيملعلا ب ر هيدا لاق 2 تيجتسا 1 دعو وهوعدتنا هللا ضادقوهنامززاوا نعرطااراخةساو ظ

 ثيغلا انياءلزنا ءارقفلا نحو ىنذلا تنا الادلا ال هللاتنامرالا ديرنام لعش هلا الا هلاالنب دلا موب كلام ميخرلا

 هربظ سانلاىلا لود مثهيطبا ضار ادب يح مفرلايف لزب ماف م فر منيح اغالبو ةوقانا تيلذا م لعجاو

1 : : 1 : 
 3 تقرو تك ىل-عرفأب اديس هللا اشدافنيتعكرىلصفلزو سانلا ىلع لبقا هدوم مفاروهو 0 ءادر]و>وا باقو

 لاق هدحاو تدب تح كحض نكلا ىلا مهتعرسىأ ايف لويسلا كلاس جل هدحاننلا كار ملف هللا نذاب ترطما 31

 0 هاجر م و نيخيشلا ظرش لع سي ثدحاذه# هلوسرو هلادبعيناو ريدق شلك ىلع هللا ناديشا

 دعا ينان لاس نع ةرمنو رم نع ةبعش انن ساي ايبا نئمدا انننيسملان ميه ناداح لافتا ىضاقلانيصحلان |

 هياعدتلا ىلص هللا ل وسر نه همنا ا لو ل ةرمهوأ ةرمز ككل لاق هنأ طحسلاز ليبح رش نع

 دق هللا نأ هللال وسراب تاقف هتاف ر ضم لعاعد محسو هلو هاعالأ ىلسص هلل !كيعصو ةممسلاو لاسو هلآو

 الجاع اًميطاق دغاعن رسأ_ذب ص ايم ءاميغانقسا مبلل لاَعف مَ هللا عدافا وكلهدق كل هوق ناو كلا با>:ساوكاطعا

 «رورشمينادص ىزوبلابءك نب ةارم# ةيف كشرلو بمك نب ةرم نع هدأت أب ةيعش نع هاوردق تيثلاةقثلا ىمءااد ا

 نك حف اندحال 7 ىنيدلا هللاديغ ن ىلع انن نامل ندم ندمم ا ظفاللانء نيس الط وا « انندح »

 ورم نايا

 ىلا سانلا اكش تلاق ةشئاع نع هيبا نءماشه نعد رن سلو, نعروربم نبمساقلااث ىلإ الا 2 ن « دلاخ ٠

 هسف نوجرخ اموي سانلادعوو ىلصلا يف هل مضوف ربنعرمافرطأا طوحقماسو هلاو هسيلع هللا لص هللا ل وسر ظ

 رطااراخيتساو مك رايد بدج متوكش عنا لاق مّهادج وربكفرينملا لعدعتف سمشلا بجاحادب نيح جس رخف تااق

 ميحرلان مح لانيملاءلابر تند.للالاق 25 ترجل سلا نا مكدعوو هوعدت' نا هللا رما دقو ع هنامز نايا نع

 لعجاو ثيغااانياع لزاءارّمفلا نحو ينذلاتناالاهلا الهيلا تنا مبالادبربام لمه ّللاالا هلاال نبدلا موي كللم

 بالرس اظلل نان م ا قر ىد عفرلا فلز هدب مفر نيح ىلااغالب 0 ةوقانل كثرازئاام ش

 ترطما تقر تدع رفابادس هللا[ ثنأف نيتعكر ىلصف لزو سانلاىلع لبقا ل هدب مفاروهو همادر لاوحوا ظ

 لاو هذجاوت ثدب ىتح 0 نكلا ىلا مهنع رد ىأرالف لؤويسلا فلاش ىنح هدديسم تأ م ىلاء هللا نذاب ظ

 ' #24 مط 0 «هلوسرو هللا دع 1 دقىش لك ىلع هللا نادبشا ٌ

 تمكن ةرموا ةرمن تمكل لاق هلأ طمسلانب لييح رش نعدمملا ىنان أس نع ةرم ن ورم نع م ةبعش 0 ظ

 ياام

 هللالوسرج رخفةشناع .تالاقهيف نوج رذاموي ساناادعوو ىلصملا فهل مضوفربنءرءافرطملا طوحق ملسوهلااو هيلع

 ظظه 18

 ْ نمر لادبع «ى ريخاو) ةبعشاتبر برج ن تهون َّق هز رمن ميهأرتا 95 بوتنعيند# ساينلاو «اندحإ»
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 «ءاتستسالاباك «م ةدش م١ «0ج)

 الذمم ضاوتم ل-سوهلاوهسب اعفللا لص هلل ال وسر جب رخ و 7 نا هنن سابع نب , لاذ ةأقدسسالا ُق راض

 ١
 ْ عتب بطخملوديملا ف لص .ايك نشر لصف ا سرتم' عرصتم معتم 1 إ

 كلامنب ١ سن نع ث ا نع ةمشاف ىدبم َن نم رئادبعانث راشب ندمح اذ ىعيطقلا رفعج ندا« 1 ريخا 9

 م اهل تامذؤ ةيمشلاقوء أةستس اللا ف اللا هثاعد نم"يش يف لب + عقرب ال -وهلاو هيلع هللا لب ي لا ناكل

 نيخيشلاط رش لع حرص ثيدح اذهو هللاناحيس لاق سن اند حبات تاناسملا لا ١

 ظ » ةبعش نءريكب يبان ١ ىدحب ثا دج نمي باج نايا

 ِنةرا< نءدمح نزيزع هلا ديعاتنة رح نميهار اان ىدجانت ىلا رعشلادح ن لضفلان , دم نب ليعم ١ 4 ىف ريخأوو

 0000 ارد ا را هللادبع نع عيت ن دابع نعةنزغا

 ا نذافدت لو جارخاىلع أمم دق# همنا لعاب مق هيلع |ةايفاهالعأ هل 2ع أ ,افساب د خاين ما وهل وديع اى

 * لس طرش م لع حبج وهوطظفللااذ مهاجر ا م

 ع مادكن برمسم اناديعف دي اني رضا !!نافعن لعن نجلا ان:بوةم يندم سأي هلا وبا ما 3ك ١

 اا اما ساكو ما ع ا م 24 رم | مالا لاقف يكاونما - ودل أو 4. .اعدللا ىلص ىبين 1١ترزا لاقهّللا دبع نب راجن 2 ريقفلا

 ْش
 #هاح رخل ونيخي ءثأأ ُْط 0 ايانر اضراب ذأ لجاريف

 نع لاله ىنا نديع.ن ٠يلب د كلاخ ٠ نعي (/!انساريكب غ ,ن ىرح اكن .رشن ٍديبعاننلدملاد اهيح نب ىلع مادا

 هم فكي | 2 م8 يدم ةديعل ثم زااراجحادنع ملسو هلآو هي اع هيب قماش لوس ردنأو الاى :اىلو«ري#ن نعش دبعز 2

 : ٠

 » ةبحصهلمجالا ىف ىلوم ريم و هأج را ثيدهءانسانكم 0 1

 لاقم حالا ى . الو مريمع نعطي زن دم نعل ضفملا نب رشب اننةبي اان ميعت ن دم انسدا جن لع حانندح كاذةحصب و9

 اذاف فربلا تدل ةفىل سان كولمىناووربخاو يف ملسوهلأ | وهبيلعللا بص هلا لوسزا رمل ينداس عمرب تدهش

 كمت :سحواضم رطب يف صافيا ارا اميقرات 1 ةقرهلع تّص رعو عاتما ف رن“ ئىش ؛ ىل مماؤ هر> اانا

 هيف 0

 « يتبطخ ب 0 1 و ديعلايف يلعب اك نيتمكر ىلدف

 تاقفءاةهتسالا ىفالا هث اعد نم“ يشفي دب مفرالم !-ودهل اوهيلع با ىلص ىنلاناك ل ة ةسنان ع تينا نع ء# ةيعش ا

 *«(م)دجرغ اواععط رش ىلع# هللا ناحرس لاق سن | نم هّتءمس تن'!ِتامف هلل ان احبس لا سن انم هتعمستناا

 ملسوهل آو هياعنلا ىلصهللا لوسر ىقس سالاقديزن هللا دبع نع م 5 ن دايعع نعةزغن ةرانع# يدرواردلا 9

 غالبا .هاجرخاو لما رش ىلع-هيفناع لعام اهلج اع ”|لذاهالعا هل. حيفأ ريساة عطا رافءادوسةصيخ ةيلعو

 اذ رماثيؤماث غانّمِسا مهللا لا_ةفيكا وبماسببو هلأ و هيلع هَل هللا تنالاقرباج نع ريكفلادب زي نعم رمسمو) ْ

 8 |بهط رش ىلعمءابسلا مويلع تبِطاف راض ريغامفان لجا ريغالجاعاع رم

 هللا ىل سهلا لون -ريأرهن محال ىنأ نع محالاىبا يلو مريمتنع داجلان |نء ديمسنع دب زي ندلاخ نع ثيزلا

 « حجرحص# اذكه وعدي هيفكي امهم ىتستس تيزاا راجح ا دنع س وهلأ وةياع

 هفاعد
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 «ءاتتسالاباك» 0 معلا م« صيللا نكردتلا» «40)ع)
 هداج رخل ودانسالا ميعص ثيدح اذه# ةلمنلا ناش لجان م عل بجت-ادّتفاومجرا لاف ءامسلاولا |
 هزل ف دوب ن دي اني ءالماروصنملا نينمؤأا ريماراديفروصنملان ميهاربان 00 1

 ىستسالاق رباج نع هببأ نع دل“ نب رفعج نع ثايغن صن داني ىسيعن قاحساى مبىتدح عاب اطلا نوى

 1 ماج رخو دانسالا يع ثردحاذه# طحفلا لودتيل مءادرلوحو ما وهل او 5

 : جول ملاقيسه اًرستسالا ةن-لاقفهاقستسالاة نب نععلأ سا سابع ن | ىلا ناو رص ىناس رالاق ى ب نب ةحاط نع هي .!نع

 نيتمك ر لا لصف هنيع ىلع هراسرو هراس, لج هنيع لمجفهءادر بلق لس و هلاو هيلعّلا لصّشالوسو ناالا نا ديملاو 3
 سمج اهيفربك وةيثاغلا ثيدح كانا لسه ةيناثلا يفأرقو يلعالا كبر مسا حبسأر م” عبسمل والا ربكي

 * هاج رخيلو دانسالا ع ىص ثيدحاذه# تاريبكت
 ا

 ْ ن( )لي ممساا. ف سرع, ن هلئأدب عا : ىمهسلا اص ن نامعنب ىبح < انىدادغ ادن د رغهج وأ 4 انريخا 9 1

 ن ايلامف سابع ناىلاولسراديأو !انأ هللاد 3 نبقاحسا هيبأ نع يبد يبأ يمل اة نع امه. نعةعيا .

| 
 قاس ّنلالوسرججرخ لاقف سانلاب ىف ىهستسا مو ءاهستسالايف مس و 1 ا ةلقيشالوبروم فك ى أ

 نومدم وذوي رئاتاست دحاذه«ىحضالاورأ طغنايف منصب يدذ عن :صفال د يءالل ذتماعشخت لير 7 0

 »2 قاحسا نم اذه: نع ىروثلا نايفس هاوردقو هاج رخو مرا نم عوف ىلآأب وسنم مهن 0 ملعاال 3

 عيكوانىنادمملا قاجسا نينوراهان“ دادتبسرا ةصلان يملا ن ىلعانن ظفاملا ىلعنب يملا ىلعو' 4 1 5

 عال 0 د عد ْ 5 6 الك نيام م كك ل اثه٠ نع نايفساد

 معادرلوحو ماس و هلآو هيلع هللأ لص هللآ ل وسو ىقست | رباج نع هدبأنعد# ن رفعج نع كاف ن4 صف + 2 ظ

 0 مَ حعص بإب ع تاير ع «طجحملا لوحتي

 سابعنأ ىلاذأورم :ىبلسرا لاق ى جى ةجاط ن 3 ةيبأع نغكللادبعز 7 زملاديعنب دم ان ” راكب ن 4 لهم 9# |

 لسوهلأو هيلع فالس هللال وسر ناالا نيديعلا يفةالصلا ةنسع دل 1 لا ةنس نوع هلأسا

 ١ كررمسا حبس أر قو تاريبكت ميسىلوالا ىف ربكف نيتمكر لصو هني نعهرابسو هراس نع هلع لع هدف هءادر باق

 هر زءلادع فص (تلق )جيحص 0 تاريبكل سه اهيفريكو علا لهةياثااىفو

 هللادبع نب قاح ا هبنأ نع ثدح ىبا تءمسلاق ا فلا 4 ف ونا د :

 نءانلابءام تس الايف ماسوهل او «رلعهّللأ ىلص هللا لوس رعنص فيكى خا نباإب لامه سابع نباىلاهإ ىراديلولانأ

 لاع4 ”ميكو هاورو ورم هتاو ريف معا ال «ىحضالاو رطفلا يف عنصإيك هيف من الد الل دتمأ 0 0 اح أ ا ١ ١ :دفالدتمإلا دتمامشختمرج رخلا

 هكلاادبعن َر رب زلادبعز دمج بث راكب ن لهس يثدح يسودسلا لعن مأ 1 ثهانث لدملا داشمحن ىلع« ىتدح | ١

 ءامستس الا يف ةالصلا نع هإ ل سابعن اىلاءارمإلان :رمريمأ يناسراهيبان هع ةنانكن هللا درع نب يقاومسأن ل ,ماشه نع ظ

 ال سر تماع رضتماعش خت مالذيتماعءضاوتم 3 هلا او هيلع هل هل يسال جرخ يأ بسينا 4ث 8 نابعن 1-2 نبال ف
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 م ءاتستسالاباتكو # « صيخاتلا عمد ردتسلاإل 4 منا 5 1

 تعءءسامواال تاق هنالمض يف ءزملا 0 اذا ماسو هلآوهيلعتلا ىل | هللا] وسرهب صا امرك ذم ام هناعصانمدحا |

 هيلع هللا ل_صدللا لو سر عمس له هنلأس رم لافتا امفلاةف ف عنب نمح رلادبع انيلع لخدفال لاق نينم وا ريمااب

 نم رلادبع لاةف«:الص يف٠ راأامساذا ل سودل او هيلعّشلا لصّتنال وسر هب ماام ركذم هبا نجأ ن نم دحاأع ةيقيدرالاوأ

 اذال وق لس وهلا اوهيلعشاىلصّنال وسرت ءمس نجر لادبعلاةفاّضرلالدعلا تاافولهر ع لاف كلذ نم مماعىدنع

 عبرالاو ثالثلاىفكشاذا ونيتسا اهامجيلف ثالثلاو نيتتب الا يف كشاذاو ةدحاو يحاةسرلف نيتدالاينوكدحا كش |

 ثيدحا ذه« ماسنأ لبةسلاج وه ونيتدج دجسل مةدايز زلايف#و لان وكي ىتح هتالص نم ى مباموت .متانالثاعلءجبلف

 «نيثبدحلا ن ذه لبق تلفها ىذلا ناب وأ نةمانو نمح ا تدل فهاع لستم ُّط رد ىلع حمر

 ند ر نءوضمن رك ا يب نسردا اننينآلو 1 همن مي هارب | 53 بوٌم».ن دم سابملاوا 1 9 دو 2

 سانلا ل امه س وا> هيلعو ماَف ىنمجلا ىصاعن 4 يع انىلصلوة()ىرمل ةسامشن ند راقي عمسبأ ب ادم ,>ىلا
 - ل

|] 

 0 هد دل الا تا رد يسابق ديال قل ساجاامكلللاا ح.سزول 3 4 ايتسمس ١

 ده ءاقستسالا باتك زوجس ْ
 ةماسيبا نز زملادبعأتت قره هذاا َى وادسأ نإ 0 .هأر اا ةفوكلابيناييشلا ةيفع نب د ن ىلع نسملاوبا# -انثدح» ا

 لاقةربرهاباناةءاسوا قربا ىردهزلا بابشز مهن دم ىلل اة لاقهسا ند علان نوعن دم ان. ىرمملا

 ىنا لاقم اس اذ سااجوه ونين دست سال رخاف ناكايلذ اذ همارق لع ىضمو ساجب ملف هللاز احبس هللا نأح.س

 اهلا وق ضع ةءفا 3 ةلمن وهاذاف فس هر ءايبنالا نم يي رج لوةماسو هل اوهيلءهللا ىلههللا كتبو كءودم ا

 [ريخا- ١؟بيرقتلا ف .اذك ءالانوكسو ميملا حتفب (ىرهلا) ةلمر» اهدع ميلا فيو ةمحمملارسكب (ة-امش)/ا)

 تاق هنالصىف ءرل!اهساذا 2 هلا و هيلع هللا ل_صهللال وسر هبرصا امركذيام هبادجا نمدحا نموا سو هلاوأ|

 كلذ نم مماعىدنعلاةفر ع هيدا منام فلاَمف ف وعن ن* رااديعاني الهال نينءؤلاريمان تءمسامواال ||

 نيحالابف كدحا كءغثاذال وق لس هلأ او هيلع هللا ىلص هللالوسر تء.سلاق اضرلالدعلا تنافماهر<لاتفا |

 مانالث اهامجيلف مب رالاو ثالثلا يف كلش اذاو نيتننا اهامجيلف ثالثلاو نيتتنالايف كشاذاو ةدحاو|ىلءجيلف |

 | (تاق)ماسمط اما «لسينا لبق سلاج وهو نيئدج ددج_س مةداي زلايفمهولاز وكي ىتح هنالص نمىقبام متنا

 «رطمنب رام ري دهاشره |

 هيلعو ماقفةبقعانن لص لوب ةشايشن. نجرلادبع عمس بيبحينانب ددزب نعرضمن ركبانت ىحن « سيردا ا |
 لساملفسااجوهو نيتدجسدجس هنالصرخ .آىف ناك يلف ساجب و ىضُف للان احب سنان احبس سانلا ل اف سولج ||

 «امهط رش ىلع#«تمنص ىلا ةنسلا نكل ساجا|.يكل هللا ناحب -نولوهتافنا «تممس يا لاق |

 ه4 ءاةستسالا ب انك وس

 ننوعْ دم انثىرمعلا ةما يبا نيزيزملادبعان قاحسا سنملا ىان ميهار ,اانن يقابيشلا ةيتعنبا م انريخا »|

 لوقو ابدل اره ءاعهللا ىلص هللا ل وسو تءءء.لاق 5 ربرهأبانا ةماسوا ىف اراخ ىرهزااىللاق هبا نع ؟لا

 لجانم مل بيجتسادتفا ومجرالاَف ءارسلا ىلا ابعاوقا نمد م لش وهاذاف ىقستسي ءايبن الا نمي ججرخ ظ
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 ملاذا - 2
 كد
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 8# وودلاباك )ف ا «عمو) 0 صيخاتلا مم ك ردتسما 5 15 00( جا

 أ ان سومو لطفا ى معن فسواننيراز زفلاو رمصنٍدمشاننو رع لدملا احن دجا نب دم ركبوا ىف ريخاإ9

 كن دح اذه ة نيت رااوبعلا يدع ع .مادو هلا و هيلعهلل | ىلص ين :اانا سابعن | نعةمركعن ءناسيكن هللاديع

 * ةزوارملا ِق و نم ةقب ناس كن هللا دع دهاعو وهاجر ختم ودا: الا

 ا ذاع ْن هس رد أب د ءاحر ن هللا 6 8 ل ابن نسما ن ىلع أناو هيففلا قاحسا َن درجا ركبوبا# 00 0

 ا هللا لصةللا لوسرلاقلاة لس كردي ىلهيادحات اقف قردللا ديعسأبأ تأ املا ص 'يع ىنت د> ريثتك ىنأ نب ىبحت
| 

 ' لقيلف تثدحادق كبالاَقف نا اطيشنا مكدحأ ءاحاذأ و نينادح سدح س ءافىلص م ردد مدح اىلصاذا م و

 ْ * هأح رو نيخي ثلا طرش ىلع سيدك ثردح اذه« هنئااود 0 اهفنابا 2 ردجوامالا كا اذا

 رامجأنُ يب :-أرلا_لضفلا نب دم ن رفمجان مال سلا دبعنإ هللاد :ءن رك أبناظفاملا ىلع ني نيسلاىلعو اها دح 0 ظ

 "1 نء/س ابعنب !نع سابعن !ىلو بيرك نع لوحكن نء هيب ا نع تبان نحر اادبعانثىواهرلارطءنا
 «ناصقنلا نمريخةدإبرلا لاف متيلف- عيراو ثالث يف هنولص يف بس نم م وهلا وهيلعمللا لص هللا ل وسر لاق لاق ف وعنا

 5 هاجر ' و دان. الا ميحص رسم كن دح اداه

 نءىسنملاركب وا انث ىظاحولا مطاصنب ىبحما:؛ىمرادلاد هن. نامهعانث ىزعملا دمحن بدا نسلاوبا «ىنريخاإل

 : مايخالاةولصلاةيثوفوهسال لاق مل وهل 1و هيلعدللا لص نا نع هبا نعرم نب هللا دبع ن لاس نع بييحىلأنإ د

 « هاجر ملودانسالا سيح ثيدح اذه :«مايقنع سولجو سواج نع
 ميهارانب دم للادبعوبا انث (الاف) ىكزملا رفج نب دم ركبوب(و)ىزمملا دم نب ىحاب ركزوبا 4 نأ دح ف
 | سابع نبا نع بيرك نعل وحك «نع قاحسا نب دمت نع ةمانيس نل دان, ىنارحلا بيءش ىنانب دمحا اننىديعلا

 نموا مودل اوهيلع للا للص هللا ل وسر نم تءءسام سايعنب.اايل اف ةفيلخ وهو باطلا نب ريىلا ت اجلا

 ع ميرا وا - ليففلا ب

 * سرك« نيتمغر 1

 هللا لوسر انللاقلاقف لص ىرد, الف لص, اندحا تاقفدي.سانات ترا انا دادشن # ب برحإ»

 ظ تئدحادق كت !لاقفْناط ثلا دحا ءاجاذاف نيت دجس دج لف لص ع ردب م كن ماف مدحأ لصا 1 ماسو هلاو هيلعللا ىلد

 * |هط رش هالة وس سواها ردجو امال تدك لكيلف
 ا

 | لاق لاق فر عن نم رلادبع نع سابعا نع با رمز نعل ودكم نع هيأ ن نعزاي ونام ىواهر || رط٠نب «راع»ا

 ”(تلقاب رك «ناصقنلا نم ريخ ةدايزلا اف متيلف-عب راو ثالث يف هنالص قابس لو هلاو هيلع 6 للالوسر

 0 راهب

 ' لاقملسوهلاو هيلع هّلاِلَم ينلانع هيبانع ملاسنع بيبحنان دي زننعيسبعلاركب وا اننىظاحولا « ىح »
 « حيحص«مايقنع سواجو ا سولج نع مايقالا ةالصلا ةبنو يف وهسال

 أ هيلع ا 0 املاك رم 1 تسلح ماج سأبعز 0 اما "و نع لوحدك« نع6 قاعات 1 د ١

 هلو و )0( .عيراوا-

 6 يب ل 1



 «رىلاباك» ؛  «مسعط ٠ «صخللاممكردتلا) #«0)ع)

 نوماس قلع دج مت وارسل 1 اي سوما صاقويبان لود نع مزاح يبان سب

  ىلء عيجس تيدا ذه عج م سب وهلاو هيلع هللا لصهللال وسرت اراك تيصانا احا ت تاك ور متكالاو

 » هأج ر رب د رع ط رش

 ةالسس سلا اي 0 وس نع تبيح يبان سرعت د 82

 ءءاجرغ إف
 ندمحا5 يلاغملا سردا اي ريزولا يلا نب هللادبعز. دم نم رلادب_عوا « ىتربخا

 «وهسأأ قدعمل دهغتلار 5 4ب 0 سبلو ةيالق يبان ءءادلادلاج ثرددح ىلع امون عا اج رخو نيخيشلا

 نع 0 اننىراصنالا هللاديع ند 39 ىبحت نإ دمج انن قاح أن د مءانن نسا ىنانب دجاوا# ان ريخا 2و

 # مالكلاو ماا سلادعل زرسلا و هس كوس هةر ١ ف

 ماس وهل اوهيلع هلل 0 نإ لرجد تارك تضصاعا تاك فو ٍرثمتنكالاقو و:فرصاانيخ 00

 هامعط رش ىلع# منصب
 لاق ميدحن هب هو امنع سفن ديوس نغ بيبح ىنانب 5 نع بورأ نب يح تءمس مزاحن 4 رج

 هللالوسرابلجر هللاَمف 3 1 نيتمك رلايف ماسف ابسف بر 3 لس وهلا هيلع هللا لص هللا ل وسر عم تياص

 هف رع يل ليقف لج رأأ نع س تاك يك رلاكلان م 9 3 © ةالصلاو اقاف الالب يصاذ نيتمكر يف ثماسف توهس كنا

 « حيمص هللا ديبعنب ةحلط 0 ولقاذهوه تاتفل جريئ رف هاراناالاال تاق

 هلاو باعها لص ىبنلا نانا ري نع باول يبا نعةءالقىبا نعءاذملا دلاخ نع نبديسنبا نءىارجلا# ثمشا ١

 اش ىراصنالا انن ىلظنملا ماحو اانثرجاتلارزولاف دان ّلادبعن دم هايربخا# ماسمو وسلا ىف دج -يف درشل ملسو

 «اهط رش للع# ثمشا |

 دلاخ نعنب يسن انع كللادب,ءنب ثمان ىراضنالا 8 ىبحن دانت قاحسأ ندم انادجاوا مب هانريخا )ف | |

 دهسا سيف ارسفمم يصل و هلآ او هيلع 1 يلص يب :لانا نا رم نع باهل ينا نع ةيالقفانعءاذملا

 (ةيماسف نورد كيادنبا لوسراب لجر هللا فرصن 0 نير ف ماس مف ترم لَشو هلاو هيلع هللا لص

 ظ تويم كبادنبا 0 رابلاف ىذلا لح رلا نع انلا تن 1 ةمكرلا ك كلآم مة ةواصلا م اًقاذال داب رماف ن نيد كري

 أ دانسالا حيدص ثيدحاذه:هللاديبعن ةحاطادها ولا اذهوه تافف لجر يل رثهار 00 هف رنا ىل ليقف

 0ْ بايلا ينأن ٠ع ةيالق يبان ءءأ د_لادلاخن نيديسو 9 نع ينآر جلا كلاادبعز كرس ا ىراصنالا هللا كديع

 11 ىلع حمم د د ا اي ىلادجس يفدهشن لسو هل اوه. اع هللا لاو ءنلانا نيمدح َن نار<«نع

 م6 لص لسوهل او هيلع هللا ىلص يم انا نيصخ نينار نبل يبان ع هنالقينأ نع ءادخلا لاح. نءن ريسنإ ده

 *# مالكلاو مالسلا ديو مايلدجسا

 هدب

 لاك دل 0



 لسنا

 ت بالو

 وبسلا بانك

 « وهذلا باك ) >0 « صيخلتإامم كردتلا» 400ج »

 ْ هه ورسلا بانك زيجس

 ياني ركب ىنانث (الاق)ىناج رجلان ريم نا دم .٠ نبدجحا(و) ىلسلا ةييثق نبل يعم اان ىكتسلا . نم رلادبعن 0

 هللا لص ةلال وسر لاق لاق ىردحلااديمس يبا نعرا هن ءاطعنع ملسانبديز نعنالحتنب !نءرمالا دلاخ وااَنُث ة هير ١

 .ثماكن اف نيت دجس دج مأّ هلا 0 1 نافنيميلا لع نبناو كشلا قل 5 هءواصيفىدحا تارعاذا ماو هلآو 50 عا

 03 ةقايسلا هدم هاجر1و ملسم ط رش ىلع مع ثدحاذها

 ركب واىتدح ناماسن.لالب نب ب وات ليعمسان ذم ليءمسأ وااشدادتب ىضاقلادجان مركم# انريخا »

 | لاق لاق ركن هللا دع ٠ قعشانمن لاس نع رمن هللادبعن ديزن دهن رمت نع لذ نب ناهي س نءسيواينا ن 1

 اهدربتلا نار مك ريلفاعبرأ مااا ىلص مك يرديالف م ال ا قصاام ا_دموهل هلق ل شال

 «هأجرخملو نيخيشلا طرش ف 00 ثردحاذه# نيتدجسدجسما,مزكرو

 نيدح يت ربخاةثامثالثو نيمستو س# ةنس بجررفف ءالما ظفاملا للادعنب دممشادبعو.ا ىاملا مانث دحإل

 1 «ناطيشلا فن أنامئرينات دوسلاوهيواضلاماعدك راك 7ك ةصئاتل ناو ل وح ةلادراما |

 : بهون هللادبعانب .ىرملادواذز ناملس عيب رلاو انن رجارمنب نسما نيشان ةداقد اص ندم 4 انثدحإ
/ 
/ 

 ٠ هللا فص هللا لوسرانل لصلاق هنا ةنيح ن هللادبعنعج رعالا نعزامثعن,كاحضلا نعمزاح نان زيزءلادبعيف ربخا |

 | نيتدج سدجس مالسلا الا قبر و هتولص نم غرف يتح ضم هنميسفن يتلا نم ماتف تاولصلا نم ةواصماسو هل 1 هلع

 «هاح رخل ونيخيشلا ُّط رش ىلع حيحص رسفم ثردحاذه# ماسإ نا لبق سااج وهو

 نءدلاخ ىان ليعمساا ل ةءواعمو اما ىبيحت نب ىيحاتت يبان 3 دملإ ميهاربان ةمصءنبميهارب# (ْ ريخأ ٠

 نس

 7 م ووسلا باتو
 هيلع هللا ىلص هللا ل وس رلاةلاقديءسىنا نع راسين ءاطع نع ءمادا نإ ديزنع نالجعن !نعرمح الام دلاخوبا و

 تناك نافذ نين دج دجسماملا نه 00 نيقيلا لع نع ل وك _ثااقالفهءالص يف م 3 كشاذا مج 00 9

 أ ناطيقلادق !نانغرتناتدجسااوهتالصلامامتةمك 5 ا ةلفانةمك رثا تناك ة.انةنالصأ

 ه(م)طرش ىلع
 هللا لص هللالوسرلاقلاق نبا نع ماس ن عدبز ن دمت ن ري نعلالب ن بناس نع سيو ينا ن6 ركبوبا 9

  دجيس مث اهع وكر واهدوجس ني ةمكر مكريلف امبراما ثالث ىل صك ى رديالف كد دعا للصافا م [سوهلاوهيلع

 ظ + اعلم ره لع نيد -
 للاى هللا ل وسرانا ىلص ةنيح نا نع جرعالا نع نانعن ك دضلا نع مزاحىبا نا ينربخا بهو« نبال

 هملسي تابلت نيت دجس دج مال_لاالا قبل غرف يتح ئضيق حيسفنيتتثا نءماتف ةالص لس وهلأوهيلع

 « ارهط رش لع |

 ىدجس دج مثمتتساف هياوحب فنيتمك را يف ضمن هلا صاقوىبا نب دعس نع سوق نع لي ممسا ان م ةيواعموبأ »

 وبميلا
 تسيب هس

 ١ دل تدلل "ى نيش تو



 « عوطتلا ةزاص باتك 9 ا ةعحاطا 1 « صرخلتلامم . كردتسلا 40 جو 0

 بهو نب اانثو رمينيدجج ا رهاطلاو اان( ١)يناج: سلا فسون ن ,ميهار لن ىف ابوس دغادسسوا 6 د د

 ا هل 10 ا م بخ( قاربخا 0

 هأجح رت ملتي ذج 15 رش لع هس ديد اقم راش ةمانطلا ممطاو مالكلا باظا
 ا 5

 بو سلا نب ءالعلان .٠ ريهزانت داو رم نب ةبواعمانث رضنلال ده. نإ داش هيولابن دجان دم ركب وبا قدح 2

 لسو هلأ او هيلع هللا لضةللا لوسر ممثياصلاق نايلاع نب ةفيدح نع ىراضنالا دن روز ةعيلط قع 5 هرم ع ؛لر مخ نع

 ةماظع زاوو ايريكلاوذو توكلملاو تورباوذربكاهللالاةفربكف م امذلاق لخا | دب رج نمر >> ف ناضمرنم لا

 5 ؛اماهأر ةفنأ نك امستتفاملا مك ملاق نب تالا شأر 6 تاقم# |[! نمر غلب ثا ثاَقفأ رمذ ةرهب 1١ منتتفا ٍ |

 ةئمأ ارمفر 6 نهددرب ميظبلا فو 5 احبسلوق ماقام لش مكر ذو متف فق والا فروختلا هناي رعالاهأ رف ءاسنلا

 نيتدج لاني لوقو ىلعالا ب رزاحبس لو ماقام لثم دسم مك رام لثم دجلا كلانيروميللا هدم نأ هللا عمس ليض

 «ةادغلا ةرايم هيد لالبءاج قد هرخاىلاليالالوا ن< (*)ةمتملا ةولص نه باعك م را لصاةىرف ما بز | ظ
 ا :

 #2 هاج رخو نيخيشلا طزش * لع حيحص تن دحأد- هه

 لاجنسهىلاةبنميجو ىلو الان وتلا نوككسو ةلخبلاو ءاللارسكب ى اجت سحلا بابللا بل ىف ىلع ويسلامامالا لاق(: |
 نمر لادبعوالامهالاو مضلاب ]بلا لاجراء ايس يف هبتشأ| ىف يبهذلا مامالا لاق(5) -همالكى هنا ىرلا ن رق نم هنرق

 اهمسأ نافءاشملا < الص مسا ىلع ا: رعالا منبلغب الرا ون الار اك مش ف (5) ٍإ ١ هنالكى هت انيعب اةلار ابك ن م ىلبملا /

  .ىدابارديملا ىملابلانددلا في راش دمم ب ةمتنلاةالضءاشملانوم.سا وناك وهتملظ للا ةمتعو هبل باتك يف اشنملا

 هلا وهيلع هللا ىلص هللالو-رذاو رين هللادبعنع .٠ ء يبان .ي رلادبعولا نعش اديعن .ي>ينربخأ 4 بهونبا 9 ا

 وس الوسزلا أ مه ىهنأ 0 ع _ٍ امايوأو اما ٠ 2 ٌءهث هنا ىنالاق 3 ظ ٍْز

 أ هل اوهيلعتلا لصدللا لوسر مم تيلص 1 ءةرم نور يس

 2 ءماظع )او ءايريكلاوذو توكمملاو توربجاوذربكا هللا لاقف بكف م اَمف لخ: ادب 00 م.م رج قناضمز نمارس :
 ظ

 1 ءامسزلا عتفاما هأرت رفق نا نقلا عتتفا 7 * اهمتع منيتئاملا سأر 35 تلق م ةاملا شأر غلب كافكا ره ةرمبلا حتتقا ا

 1 لاف ف مفر نهددرب ميظعلا ين رن أحس. لوي ماقان ل« مك م ذودت فقوالا في وختلا ة هن. و ءالا 9

 ْ | نيتدهسلانيب لوقي ولع الا ير ناحبسلوةيم اقام لثم كوعس م م "رام لثمدجلا كلا 2 مهللا هدأ هللا عم

 ظ ةانقلا ةالصب 4 هنذاف لالي ها ىنء هه نحال الأ لوان م ةمتعلا ةداص نم تامكر غيرانالا لص اف لَو 1 برأ ْ

 ٠ ه* أعط رشم ٠

 ا سوم انلايفؤدح ا ةيرج لع اثم ملطرلامجوطساايف فرذلاذ خا هيفو عوف رملزانم كافر غراو .الاراح متت يف( 0(

 ن هنع ينعىدانأ رجيملاىلابلا نبلا في رشد ؟باوصلاب ملعاهنلاو ىهتنا هتيضانو همطق ىاهفرغ



 0 ل 00 نو

 2 ات

 ته تف دا دلل هع سس 0

 4 عرطتا ةراثم باك 9 4و « شيلا م كردتللا و «20ج)
 ميلا كنا-عبس لون ب مسربكل لافاهف حبس ىلا ةواصلا نع كرابملان هللادبع تلأسلاقمحاز ندم ب بهووا

 ' نبا الا هلاالو تدم ا وهللان احبس ةرص ةرشءس+خ ل وقم ” كرين هلاالو كدج ىلاعتو كلمسا كرابنو كدمح و

 ,ةفدججلاو هلا احبس ارم رشع لوم ة ةروسو باتكلا همي راان#رلا هللا مسن 111009 9 : ريكا هللاو

 اهوتقك سرفر ع 1 رشعاهو ةنقدجستم ارشعاهلودنق كسأر مفر ارشعا وقف مك ربك فاوهقلالاهلالو

 ! يكس نوعبس رنا كاوبادع ل تانك 2ع راىلصتارشعامل وةتف كسأ رمف رم | رشعاهوت وم ةا ائلادجسمتا رع

 ا نا وماس ءاش نا اراه. ىلص نافذ نيتمك رلاق ملسزا يللا بحافاليلاهالصاف ةثام ثالثلاماسع كلذ وةمكر لك يف

 « هدنس هداع 8 مامهملمي نا دانيت اللو تاما تاقومبلك 34 رابملانبا نع ثردحلااذهتا و رد ملل ملءاش

 لسيطف ندم اننةنيمسف ان ىبح نب دمحم اني ىد وملانوراهن د حان دمحاننهيقفلا ق احسان ركبوبا امدح ف

 | موجنلا ر ابدا ردفلا رام لفن ةمكرلالاقراس و هل ”[وهيلعهتلا لص ىنلا نعسابع نا نع هيسأ نعي ركن ن .دشرانت

 نعةملس ن دامح ثيدح نمدهاشهلوو هاج رخي م ةدانسالا مسيصص ثردحاذه# دوحدلا راك رغاادمن ناتمكرلاو

 « بابكلا اذه طرش نم سيلو ةربرهىنانعدلاخنإ سوا نع دب زنب لك

 دم اننيفالدصلا دن هللادبع (ىنربخاو) يمرادلا ديعس ن نامع اننى زنملاةمل سن دمج ن دمحأ © ين ا د

 *قضاو وسرانياعج .رخلاقف واينان هللادبع نع راطملا هَ رولاو ادن افاننميها ران : مامات" (الاة) ب وان 1

 لصيل 2 ءوضو نسحيل وأ-ضوتلف مدأ ىنب نمدحا يلاوا للا ىلا ةجاحهل تناك ع قالاقدص امو مو هلآر رك

 شرملابر ع لا ميلا لاالاهلاال لبلو لس و هل او هيلعهنلا لص ينلا ىلع ى اصبو هللا ىلع ىنع منيتمك ر

 نكح راادبعندئافمأ (ما لك نءةمالسلاو بنذ لك نم ةمصعلاو كتر فغم م'ازع كلا نيملاءلا بر هللدمللا مرظنلا

 اءاوهن :ءاجر خم منيخيشلاناالا ثيدحلا ميفتسم وهو هباّعا نمةعامج ثرأردق ةونيمباتلايفهدادعيفوك ءاقرولاو ا

 : 5 مدق انادهاشاذههثدح تا.ح

 م اًثدح»
 هللا لا هلاالو هللدمللا وهّللا ناحبس ةرمرشع سمخ لوي مث ك يغ هلاالو كدج ىلامتو ك..-١ كرابتو كدمحمو
 ملسءاشنافا راهن لص ناو نيتمكر لايف لب نا يلا بحافالبل اهالصراك رابملانبالاقمثعيبستلاةالص ركذو» ريكأهللا و

 « للادع نع تان اذه ول هاش ناو

 ناكرالا بو هلاو هيلع هللا لص ىبنلا نرع سابعزا نعهينأ نع .بيرك نب ندشر انب «ليخنزنا»

 | ةعرز ونا هفعض نإ دشر ( تلف ) حرص * دوجسلا راب ذا برتكلا دعب ناتكرلا و موجنلا راب دارجفلا ةالص لبق

 ه ىناق را دلاو

 | لامفدمةف امو «ملسو - ءا١ وهيلع هل ص قالو وش رانيلع جرح لاق ىفواين داب! نعاقرولا وباديافاننميهارا نب« لس.9

 ْش يبنلالع ى لص وهنلا ىلع ني مثنيتمك رلصيلمتهءوضو نسحيلو اضوتلف مدأىب نمدحا ىلاواهّللا ىلا ةحاحهل تن اك نم

 كلأأسانيملاملابر همدجلا ميظءلاشرملا ب رشا ناحبسم ركلاميلحلاهساالاهلاال لديلول سو هل |و هيلع هللا ىلد

 هكو رقم لب( تلف) ثب دملا ميت مذب فواده هج رخااعاه ما لكن م ةمصملاو كن رفدنملا ع

 «ناوا )6

 0 ل ل ب ل ل يي يي سلا ا



 ١ صخللا سكردتللاو ...4() جف «١ 4م. ١ ٠» عرلباةرامباك «
 ديعن هللا دعا بوعي ندمت ندم ن ديلا واىثدفعزز داعب عن ىبس وياما ادت والظنل « هلثع ثيدملا كذا دفا

 لاحاما وءانثلا هيلع« قيينافاو رابقتلا ب يدش فا نعلثذ وقاز رئاد سلا يعن لوشن ب دمحاتنز زملادبعنب|

  1ةينيعن | نعىنيدملا ن لعانت يراخبلال يم بل نيدبك ان ىاانثى دنكييلا لصاو نيدمحن دا ىنريخافنابان مكمل

 ن مكمان ميهاربالاسرااما رداد بسلا لافاندل كاذلاقنابان . ماا ناك فيك ب وم ودعي ن فاسو تل اميل

 :مفار رن دمج اث(الاق) ) قاخسان يدم (و) ُبلاطيبانب ميهار انثى بيع ن ىلع (انثدسفش)هبانع ثيدملا اذه نايا

 | ركدف سارعلا همعل لاق ماساودلا اوهيلعسا لصشال ومرونة م ركع ىث دح يبث دح نابان مكمان ميهأ راى يلدح || '

 ثيدحلايف 1 مدام لا رالان :مىل وأةَمثلا نمةداي: ٌءلاناف ثيدملا لصو نه وال لاس رالاافهم ثيدملا
ْ 

اباى مكس 3 ن ميهارنأ نعدانسالا اذه ماقادق لظنحلاويماز ا نب قادس
 »ب ةلضا قو ن

 انآ لظنملامي ,هارا. نبق احس اة ناينسز: نك باي رقن ركبوبا «انويخا» ١ هيبانعنابان ملا نبميهارب

 همكملا نع زيزملا دبع نب ىسوم ثيدح, ب ملسوهلآو هيلع هل لنصل نع سابعنب نع ةمركينع
 نبا ملع ل سوهلا وهيلعتلا ىلصهلا لوسرنااهنء هللا يضر بااملا ن برم ن هللادبع نع ةءاورلا# تحدقو» أ

 هنعاتلا ىضر ساسيملا همعابماغ كة ولدلا هذه هنع .لا ضر تلاطيفان "رفعي «

 لماأك ن ن نيسملاك رص رافتلادبعن. د وادن دمج: هناتك لصان ,مءالما ظفاملا ىلع ن نيسملا ىلع وا.6 ءاندحإا ١

 هيلع لالا ليست كحل رحنانع مفاننع تييبخيبأن دي زب نع ءميرشن ةويح نع يحن سيريا

 كجنماالا كرشباالا كل بها الا لاقي ء,عنيل لبقوهقنتعا مدقالف ةشبملا جالبىلإ بلاط يبان رفعج ماسو هلآو و

 ملاق تناؤ ةءا ارقلادمب لوق مة روسودجلابةءكر لك ىف أرق 9 عيراىلصت لانا لوسرإبم لاق كننماالا

 نه وق مكر ع ةيصةرشع سم هئلابالاةوقالو لو> الو ريكا تامل كلاالو تابجلاو اناس عركرلا لبق |

 تانكر عبرا مت ىتخ كلا تفصو ا تامكر تالالايف ىل هن ةيباغلاةمك رلاب“ئدتبننا لبقةمك رلا هذهماع ارشع

 هايا اذه انرصعىلا نيعباتلا عاببأ نمةمث الا لاممّتسا ثردملا اذهةحص ىلع هءلدتساممو هيلعرابغال يمص دانساا ذه

| 

 ا
 نجي

0 

 © هياعدتلا ةمحر كرابلانب هللادبع بن اح ميلا ١ وهب 1ع مهبظاومو

 نب ركسلا هللادبعن 26 ركلادج أننا ,و ساس ىبحن ايو رك لدملاحا لانا تادنعن دمر 3 وأ 4 انريخا 0

 يسوم ثدحك ال وص وم مكمان ميهاراانأباهيوهار نبات نايفسن نسما شررق نب ركبوبا 4 انريخاو ف
 « ةالصلاهذه همنا ملعملسوهلأ وهبنلعللا لصّشسالوسرنا رمعنب نع ةياورلا.تحص دقو «يرابنقلا

 حيرشنةوبح نعى بمن, سرد 'لماك نب قاحسااث رصع دوادنب دما ظفاملا ىلعوبا « هانأ دح ف

 ا دالب ىلا بلاط يبا نإ رفمج ملس وهلاو هيلع هللا قصهللالوسرهج ولا رينا نم مفان نع بيبح ينانيديزي نع

 حيحص دان-أ اذه.« وحاب كيمنماالا كرشبا الا كل اني حل هينيعنيل لبقو هقنتعا مدقاملف ةعبملا

 ٍ نا . © هيلعرأب غال

 مهلا ايل ورع "ربك, لاقف اري حبس ينال ةالصلان ع كل ربا ناشنأسو 1 اري هتنع ا 9 1 لاق * ظ ش



3 0 0 
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 + ةسقم م« ضخلتلامم كردتلا» -400)عو

 #8 حعيبستلا ةؤلط قنات املا كثردح هدهاشو لنط م

 ا

 ةعدقه رخآو هلوا كبذ كل هللارفغ كلذ تامف تنا اذا لاصخر ع كلب لمفا الا كوبحاالا كرطعا الا ةامعإب

 ٌةروسو باتكلاةحئاف ةمكزلكف أر تامكر عيداىصتنا هتنالعو هردش كا هريغص ةدمو ةأطخ 0

1 
 ارم جرت كنار |هاراعارعمافوتخ دهسا رغما قخ كنبأرخارعم مكارتناو لوتش كرم ا

 ثمطسانانتامك زعبرا يف لغة فةعك رك ننؤعيسوةسح كلذف رشعاهوةتف كسأز مف رمار ١ ثءاهطلوت وكف دجسلم

 نافة نم ةنسلك ققلءغ 1 ناف ة ةاض راش لك ىقق لدغ ناف ة لم ةعجلك ىق لفل ناف لمفاف 5 ول يفابيلصتنا ظ

 قاحسا ندمت ركبوا هج رخدق و نابا نب مك نعزي زملادبعز, ىسوم هلدو ثيدحاذه» ةرص كر ظلمنا

 ءاوردقو رشي نب رلادبعنع هوورف حيحصلايف بيعشن دما نمجرلادبعوناو ثءشالان ناماس دوادوإاو

 ه«يرابل 0 نواعم 4 ِي 00 ْ

 لوكذف

 «(م)ط رش ىلع# منن منن لوقت تش ع
 | نأ نم أغا ع ن.انع 4 4م ركع ىثدح نابان س1. 50 2 نملادبعن /(ىسؤم) عيبصلا ف نيب املاثب كح 6 0 دهاشو# 1

 تامف كنا اذا لاهصخر شع كنلتقا اللا كزيداالا تيل اللاق ملم وهلا و نلت ولالا تلو

 عيدا ىل ىلصتنا هتينالمعو هرشهد ريبكو ةريعص هدمعو هأطخ هثدحو ةعدق هرخ +اوهلوا ِكردذ كا هيا ردع كاد

 هللا ناس ملاةتناو تاقةك رلواف ة ةةارقلا نم تغئرفاذاف ةروسو تاتبكلا هاف ةيكرلك فأر ق ت 7

 انهوتتف كاسأر مف رمارشع مك ازا تناو لوقف عك نمت ةرم ةرعع نسجخربكا هللا و لالا لاو هللدك- 9

 كل ذفارشعاهلوقتف كسأر مفر ملا رشعاهلو ةنف دانيل م ةارشعاج ودق كسأر مقر م ةاردعاولووتقدحتسا متارشع

 نافو رمةع#ج لك ى رف لكش مناف لءفافم و لك قاهتاصت نا تهظتماناتاءكر عا نأ لش ة نك رلك يف يقزوءبضسو ةسخ

 نباؤئئاستلاودوادوبا هج رخا هةرمكرمع ىف لمن ناق ةرم ةئِسْلك قف لعل نافةزمربش نك يف مه لعفت لإ

 نيسان دم نر فعججات 5-3 دواد 3 دن (هانربخاو) رثعن نمحر لا كيع نع مهثالث حبحصلايف ة 5

 نب سومان (؛)ولا لئارس ابابا قاعات ىمرضحلا نوراه نانمح ىزاادمم وبا (انثدجو) مملان شبا

 «انربعاو9» 3 نسطلاو؟كلاثلادُ ملا طوةس رهاظلاف ندنسالا ركدبإو لصالا يناذك()

 0 تيا مقار ع هبالطازا طم سا 'هللاىربك لاق قالع ْق 3

 ْ قوبل كمل رعبا مايب + وك 20 0

 ْ ان ندب ا ىذلا. تيمدش وأ دليلا نبى او لالملا تيبخن 5 7 رشلن نم 5 .:

 ْ نسارعاب طا دبع ساي .ال لاق ماس و هل اوهيطشا ]فالوسر ناس اّغن |نع ةمركع ىذح أبا نب م ىلا ا

 ٍ 0 هللاالا هلا 2527 دج او هللا ناحبش مثاق تناو تاق ةنكرلوايف ةءا رهلا نم تغر ذ اذا

 #0 الس ض ثيدحلابةم ركع ىث دخهيبا نع نابا ن نوملان مهارات مفارْن دمج(ماورو) دحاو متن زيزعلا كيع



 «عوطتاةراصباك ظ 2 #40 <« سخلتا مكردتلا» 2 40)ج9
 مزاتنا كبجو رووكلالجي نم رإ تاب كل سا مارال ىتلاة ملا وما ركالاو لالجلااذض رالاوتا 0 يدب ملل

 ىناساهب قلطت ناو ىرصب كباتكبرونمنا كورت كلالج نمحرلي للاب كلأسا مارتال تا ةزملاوماركالاو

 تالا هي الود ري ع قألا ىِط ىنعإ اللهناف ىبدي هب ١ لغشت ناو يردص هحرشل ن أو يلق نع هبجيرغ ناو

 قاابىشمب يذلا وفلان ذاب باجأمي 57 وأخ وا عمم ثالث كلذ لمغ . نسل | ايا مرظملا يلملا هللا: الا ة 2 ولوحالو

 لع وهلا وهيلعهللا لما لرب ةاح تيل وااسمحالا ىلع ب! نمهنلا وف سابعز تلادعلاقهطق 8 وءأطخا ام

 نلفت نيش طوبا ارقاذاف ع نهروخنوا تان اب أميرا لمتاال الح ايف تنك هللالوسرايلاضف سلجم كلذلثم قف

 اذافثيدحلا 1م تنكدقلو ىنيع بصنهللا باتك ايف ىسش ىلع نمارئاذاف اه وحن ودنا نيعب رالا ملمتفم ويِلاماف

 دنع وهلا اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر هلل أتفاذ رحابتم مرخاجلام تدحاذاف ثيداحالا ممسإ م ويلااباو تافتهند رى

 * هأح 2| ءنيخيشللاط رش لك حب ثيردح انهم نسما بلا بروق مورشللا

 .قاعسا ينربحاراعن ة ةم ركعأينا ادعت اناديعأبا هجولاوبااننورع . عا ندجان دمر كب وبا < ايريخا د

1 

 0 ل مودع ل 7 نا كلمجو زونو كلا

 ظ أ كنرا كيذروو كلالجم ن نعرأي هلئااب كلاما 2 ىتلاةزملاوماركالاولالملا اذ ضرالاوتاو.سلاعيدب 1

 م ل ناو حرش نارين ع در ألله نك ناوىرصب كياتكب روما

 9 ثالث كل 0 نسأل! ايا# ايل“ 00 0 تالا تسال | |

  للاناتكاماكف ىسغ ىلع نهتارقاذافاهوهتو ةنانييمب رالا ملمتافمويلا امافنتلفت نهت أرق اذاف نهوحتوا تالا عيرلا ا

 | مرخاملا تأدحاذاق ثيداحالا ممسأمويلا اناو يلع ثاف ه« درا اذاف ثب دحلا عمسأ تاك دّقلو ىنيع بصن

 م مط رش يلع حيحص» نسما ابا ةبمككلا برو نم يم كلذ دنع ملسوملا| اوهيلعّشا يلص هللا ل وسر هل لاك فاف رح اهنم

 رضنلا وا هيلا مااا وجدهللأ ويف ريحدقراعوضومنوكم ال فاخاذاشركنمثيدحاذه(تلق) ْ

 كرار ةعجأ ندمت نإ ركبوا ىنثدحو(ح) يرادلاديمسن نامءاننالاقى زئملا دم نب دمجاو هيقفلا دم ن دمت ْ

 ةيتاحرسا هركذف ملسسمنإ ديلولا ان ىقشمدلا ع نحر لادبع نبناملس بواوا انم الا ىدبملاميهأرب |نيدمحاني

 * ماعاهللاف ةتيوشو امطق ناملس هب ثدح دف مي رجنا 7

 يي

 لالملا ذضرالاوتاومسلا عع ديمبألاى :ءكيضر , ىذلا وحنا! ىل_ءهولتا نا ىنقزرأو ىنتملع يك اك ظفح ىبلق

 : با ؛إك ىب راع تالاف سول اوهيلعّا ىلص نينا تدغ ميلسمأ ناكلامن نس! نعةحلطيفا ن هلل ادع نا

 0 0 :كىباهنلأل !ورايلاتف ساوملا 4 لثميف 75 . 11 اوس قلوس 8 تي ا

ٌ 

 ْ كدب تدع 35 لأ يلا تلي ادعت قامنبايلبخا را َن ع ان ف كربلا اه



 ١ ا 0

 م

 - تقف نسب وسد. *

0 1 
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 «عوطل وام باكلا .٠ <59.« سينا مكرسلا» 400ج
 *نين رطبلا يف هثيدح ممجمنمم بتاكلا دفسن ناهع وهاح رخبإ ومعيحض ثيدحأ ده# نيتمك رهغد والا الزب 007 01 3

 | نيالا نعز ايش أنا ىس ومن هادي يءاننيناريصالان ار همن دمحاانن رافصلا هللاديعن دمج تادبعوبا « اًددح ف

 مان لسودل | امم انبتالو رلاةالاقةربرهىبا(و) ديعس ىبا نعل سميا رغالان عرمقالانةللع نع

 اطر شلع حيحص ثيدحاذه« تا رك اذلاوا ريثك هللا نب ركاذلا ن :رمايتكاهيمج نيتمك راياصفول_هاظدياو ليلاس

 «هأج رخم لو نيخشلا

 (ىتدحو )يمرادلاديمسن ا نان انن(الاق) 4 زيملادم ن.دمجأ نس ا وبا( و)هيقفاادمج نيدمح رضنلا وامك 1 ريخا »ها ْ

 نديلؤلااني مثمدْلا ٠ نحر لادبعز ناهلس بوباوااانن الاق) ىدبملاو .هاربان د معان ا جنب دس مع ركبوأ

 لا لوسردنع سلاجوه | .هنا سابع نب نعسابعنبا ىلو م ةم ركع(و) حابرفانب ءاطع نع ءعرجن ا: جاسم

 قريع نم ىازقلااذه ترلغ قلل وسو ىاو تنإ يب لاق بلاط ىبا نب ىلعءاجسذا لسوهل او هيلع هللا لص
 عقنب و نول ك.ف. تالك كيلءا الفا نسحلا ابا ماسو هلآ او هيلع العسال وسرهل لاف هيلعردقا ين دسجاأذ

 ْ نا تءطتسا ناف ب ةليا تناكاذا لاق ىنملعف قال لجا لاق ك ردص يف هتءاعام تب ,ث وهتماعن نما
 3 رفغتساف وس هننيل ت وعي ىخا لوق ىهو تادتسم ابيفءاعدلاوةدوبثمةعاساهمافرخا الاليللا ث ثاث فم ْ

 1 ىلوالا ةمكرلا يفر قتتامكر عبرا لصف املوا ىف مم مطتسن م مل نافا طوف مف عطتسإ مناف: ؟ كاةبو» ىتح ير

 مح وباتكلا ةحئافبةثلاثلا ةمك را ىفو ةدجسلا ل زدنمل اوباتكلا ةحماشةيل هلاةمك رلايف وأ نسب ةروس وباب كلا ةحماش

 | لصوّللايلعءانثلا نسما و هللا دجاف ده شتلا نم تغرفاذاف لصف كرايتو باع كلا ةحئاذبةماارلا ةمكرلا ىف و ناخدلا
 رخآ .|لقمت تانم ؤمالو نينمؤمال- رفغتسا وناعالابكوُم وق ,-نذلا كناوخال رفغتساو نسحا ونييبنلا رثاسىلعو يع

 ىنعءكيضر امفرظنلا نسح ىنقزرأو ىن الام شلكنا نأ !ينحراو ىتتيفباامادنايصاممل كرتب ىنحرا مرالا كلذ

 ْ مهللا : - سدا 9 25

 ةهيلعالا بذكلايدجا 0 طقااللامفاذهمالسلادبع سالفلا صفح وا 7 ذ(تلق ) حيحص«نيتعكر

 هيلعشلا لص هللا لوسرلاة القد ءسىباوةربرهىبا نع ملسميبارغالا نعرف الا نب ىلع نع شالا نعم نابيش 5

 هاعط رش ىلع«تا ركاذلاو ا ريثك نبا نب رك اذلا . نمابتك اءيجنيتمكر ايل صف هلهأ اظناو لبالا نم ظةيتسا ع ن مملسوهلاو و

 هللالوسزدن ءسلاج وهاني هنا|ممنعللا ىضر سابع نبأ نع ساب ,ءن !ىلومةم ركع وءاطع نع ءمب رج نبا ديلولا ١

 هيلع ردفاي دعنا ىردص نم نارملااذه تافتهّللالوسراييماو تناىإب لاف يلعهءاجذا ملسو هل أو هيلعللا ى ىلص

 3 الا ثلث ثلث فم وع : ناك ردص يف هتملعت أم تشن . و هتملع نم نوم مهن ونونلا كءفنن تارك كملعا الفا نمل والخ

| 

 .ةءخجاةلل ىلا ىتحه ين ول رفدتساف وس هين ب ودع ىخالوق يه تاس نارفا ايرفاول ريغنةءاسإبلاةر الا

 .ةروسو باتكلاةئاف ىلوالاةمكرلا فأر فت تاعكر عبرا لصقل يفمتف مطتسن مل نافارطسو ف مف ملت نا ظ
 ظ اذا ك انتو ة#اهلاب ةمب ارلاىفو ناخدلاو ةحتافلاب هئادلايفو ةددسلا ماو ب باتكلا ةحئاف ةساثلا ةمكرااىنو سب ظ

 ظ كوقبسن دلا كناوخالر ةغتساو نس>او نييينلا رئاس ىلعو لع ل صو هيلعدانثلا نحاو ها دجافدبشتلا ن هتذ رم

 | نسح ىقزراو ىنينمبالام فاكتاا ينجرأو نتتيفنا اهادب ا ىصامملا كل رتب ىنمحرا مهللا كلذ رخا لق م "ناعالإب| ظ

 رظنلا 0(

00000 



 ,« عرطتلاةواص بانك 9 4« 609 « صيخلتلا عمك ردتسلا# )40  جا

 ىتح تءل سو هلاو هياعّشا لص للا لو سر نا هتربخا ةشئاع نا هربخا نمر لادبع نن ةملسإبانا نامل

 « هاج رختملو نيخيشلاط رش ىلع مص كثدخاذههألج هبالصْزتكا ناك

 ندم ن 3 يزتستلامي .هأ ران دم رئانس ىيحنن ميرلااش' ىل داسكلا نيسحلان ميها ربان داشمحن للعم ىثدح »

 مع تفااذافادعاقوايث اق يلصإ ماسوقلآو هي اعاتلا لصتلالوسر ناك تاق ة هدشنا ”اعنع ىلشلاق يفشن هللاد عن 6 َن ريس

 ظفالااذم هاح زن كلا ُّط 2 ل م ثردح اذهوادعاق مكرادعاقةولصلاحنتفااذاوامئاق ةمك رامئاق ةولصلا

 *« مده م تعدهاش ادهن ريس ن آثم :دحو هعضوماذنهو ق. كوول ام ع موو وخر

 نيس نعناهطن ميهاربانع عيكوابلا ىيحبن ىبحان ةبيتق ن لي انا شيقتلا قاحسان ركب وأ 4 انندح

 لاقق سو هل | أو هيلع هللا ىلص الو ر تاأسفروصا تلا فذاك لاقنيصحن نارها ةدير ن هللادبعنع ملا

 ظعالااذ مهاجر >2 ونيخيشلاطر ىلع حيحص ثب دحادو # بنج لف مطتسل 0 نافاس اجف م 0 0 نافاناق لص

 «أرصتخلع ءلا نيسح نع ءمادزن ديزي ثيدح نم ى ىراخبلا هجرخااعا

 ع ءالاان(الاق) ثيلان بيعش(و)ىنأانن م كهلادبعز هللادبعن دمأبنا بوقعي نب دسم سايعلاوبا# ال ه>و»

 هللا لوسرعم ترفاسلاقهلا بزاعن ءاربلا نع ىراغثلا() ةرسبيلا نع ميلسن ناوفد نع بيبحى نان دب رب

 «سمشلا غيزن يح نيتمكر لاك لسوهلا و هيلعمتلا ىلسصهَللا لوسررا مفارق سرشع ةينامث لسودل اوهيلع ّللالص

 «هاج راو نيخيشلا ط رش ىلع حبحص ثردحاده

 ينلا عم م بزاعز ءاربلا نعيرافئلاةْر تى نع ءميلسن ناو نعناولسن 5 4 هاوردقو 9

 «رراظلا لق نيتمكر !اكرهراملارفسر شع ل ملح وهلاوهياع هللا ىلد

 م ءانن ىفقثلا نا وفصيبان دما مامالا قاحسانب دمتي ىيحن دم ن ميهاربا قاحشا و4 ادن

 سول تدساعلا :لا ناكلاق كلإ امزي سنا نعلمعو ةور* هل تناكو تكلا دعس اهجأنب مش هاه نا

 بيرق ةعبارلان ه لؤسم ةلمبملا ١-0 ا

 اواو 2 3 رثكا ناك

 هلاو هيلعّللا لصهّللا لوس ر ناك تلااقاهنءاّللا ىضرةشئاعنع قيقشن هللادبع نعن ريسن !نءيرتسنلا 4 ديزي 9
 تو اي و ايطرش 7 ثيدحلا«ادءاق واما يلصي ماسو

 روصأ لاى ناك لاق هنع هللا ىض رنيصح نإ نار م نع ةدب رنا ْن ماسلا نرمش نيل غلطان فار 0 انعم عبكو 0

 اعط رش ىلع بنج ىف ملت :ت1 نافاسل اخ مطتسنإ نافاراق لل اةفةالصلا نع لسو هل اوهيلعللا لص يبنلاتلأسف
 هازصتغ للا نيسح نع عيرز ندزب ةءاور نم( خ)دنعو

ْ 

 عم ترفاسس بزاءنب ءاربلانع ىرافثلا ٌةرشب يلا نع ميل نب ناوفصنع تيبح يبانب ديز. نع« ثدللا»
 غي نيحنيتمكرلا كرب ملسو هلأو هيلعتلا لص هللا لوسررا ملف ارفسر شع ةينام لسودلآو هيلع ساشالزلر
 « رواغلا لبق نيتمكر لاكشي هرامافهظفلو ناوفص نع حبلف هعبان اهط رش يلغ# سمشلا
ك سنا نعدعسن نامعانن مشاهن # مالسلادبعوو

 إ هءدوالاالزننلزيال لوما || قة راعدللا ل. ص هلال و.رذا

- 

 #* ررظلا لق نأتمك راا» 3 دكا دتااودلا أ



 4 0 ىلع ةظفاوملا

 9 0 قةراذتشالا»

 الف تامكرىناك ىحضلا ةحبسلضرهسيف 3! وو هيلع لص 14 قرشا ًارلاق سنا نعى م ثرتلاّشادبعنا ظ

 4 «نيبعرس باتك»
 م

 فيج ١ © صخلتلامم كردتسلا و 6()ج 9

 ىشرقلا 0 ون , تادبعأت رودصنتمن ديءساث ةدجنندجااشت/١) ى ريمللا ىشيغن لع انريفغنا 0

 عل ءهلدخي راصنالاب ونا ىانإ مخول وبانا ةريخاديل ولاىانب ديلولا َآ حرذن ةويح

 | ُ دام كلهّللا ل تكام لص م ءاكايتودلو نيسان 3 + ةبطالخا متكالاق م انس هلاوهيلعللا لصّسال زياش

 يقل ريخاهسااييسنلالف 5 ارناف بولا مالك تنناو ملعاالو ملت وردقا الورده كنا «مرالا لق من مل هدخيو

 «ىلاهردقافلاق وامى ضقاف قرخاو يأددو قنإديفامم ىلا ريخاهزيغناك ناو ىلاهردقافى رخو ىايدو ىنبد

 * هاجرذطإو تافثهرخأ نع هناورورصم لهاا ةرفن ة ةززع ةراذتسالاة ولو ةنل هده

 امك تادبعن دلاخأُث ىقرلا ةزارزز هللادببع نب ليممسااث يرادلا ديعسنب نامئءانن هيقفلارضنلاو.ا# ان ربخا

 هلا ىنطلا# ولص ىلع ظفاحت الماس و هلاو هيلعشا ىلصهللالو سر لاق لاق ةرب ,هيبأ نع ةمل-ىنانعورمتن دمع

 ه ظفالااذهب هاجر خل ءملسم طرشرلط حب الردع اذه نواز الا واس هو لاق باوا ا
 ' ثراملانبورماُثر ضمن ركبانث ير ميلان دمساُ ىلانصلا قاح- اندم اتت بوقعين دمحم سايملاو با «اثدح»

 هلاو هيلع للاى إص هللا لوسر تأرلاق كلامز سنا نع هندحىشرتلاللادبعن كاحضلا نع جشالا نب ريكب نع
 ىناطعافاث الث يف راع انف هزو ةيغرق ةواصتءاصيفالاقَف رصناءلف تامكر ناك ىحضلا ةحنبس ىلضرفسفف ماسو

 ْ مهبلي الذ هتلأ دو لمتفاو ذغ مويلعر ظبي ال نا هنلأسو لعفق نينسلاب جمالتعيال نا هتلاسةدحاو ىنعنمو نين 3

 ' «طقف ىحضلاتامكر نا ىفيناهما ثيدح لعام ان ظفلل اذ هاج رخعإ و دانسالا حبت ثيدح ذه * يلعولافاعيش

 ىنانب ناهع قربخا ا أبنامصاعوا اننةالقو اان ورعفريصلا دن دا ركبوا « انثدح و

 اعتزل كاف ودم ندلاخز بوباوه(١)  .«ةبسنلاهبتشم١؟ ماحال خيشةف وكلاق ريح نم ى ريما ىلع(١)
 نايا 2 يناهنلا نسحلا !؟بيرقتاايفاذكة رم همالهدج بواوباو ىراصن الا ب وا يبان دلاخ نب واب

 هنأ نع هندح هنعاللأ ىضر ىراصن الا بو.ىنانب , دلاخن بوبا ناديلولا ين رزانديلولايبربخا حبرشر # ةري>9

 ظ لقمه د وكل ,ردجامثكل نا بتكام لص واط ونمتةيطحلا متكا لاق ماس وهلا و هيلع لنا ىاص هللا لو -رناهدج نع

 ظ ينبد يف ىلاريخ اهمساب امم ةنالفىل ثأر ناف ب ويغلا مالع تناو ماعاالو لتوردقا ال وردش « كلباميللا
 *ىلا هردقاف لاق وا ام ىلضقاف ينرخآو يايذدو ىنيديفارتمىلا ريخ اهريغ ناك ناو قاهردفاف ىف نما

 * تا هناور

 لاةباواالا ىحضلا ىلع ظذاحال اعوذ سم هنء هللا ىضرة رب سه ينا نع ةماس ىنا نعو رمت ن دم انث هللا دبعن. عدلا )

 0 ٍ (م)طر لع نيباوالا ةالص يهو

 كاحضلا نع جشالان ريكب نع ثراملا نورمان رضمن ركب انث ميس يبان ١ انثينانصلاانث مصالا «انئدح»

 2 يتما لتقتالزا هناا ةديحاوىن لا نيتتث اين طءافانالثىلر تاأسسف ة ههرو ةغر ةالص تلصق الاق فرصنا

 « مسيص « ىلع ىنافاعيش مهبل الل ناهتل أسس و لعففا ودعم,دلع ربظنال نا هتلأسو لق نينسلاب

 قح تل ماسوهلاوهيلعللا لص للا لوسر ناةشئاعنع ةملسوب اى ربخا نايا ىبا نب نامنع ينربخا « مرج ا»



!| 

 ظ
| 

 « عتالص ضءب توي اومركا ملسو هلا و هيلع هللا لص هلال ور لاق لاق كلام نب سنا نعءاطع نع جرجنأ |

 *ايهط رس م«هاشملا ىلص ىتح لصمببرغملا ا

 ظ «مك:الص ض..عتوياوم ركا اعوذ هنعدتلا يضر كلامنب سن ؟نعءاطع نع مرج نبأ نعخورفن 6 هللادبع»

 معرطتلاةواس باك 222 «مم9 ٠ «صيخلتلاءكردتسلا» 0(« ج»
 | مث برثملا |سودل آو هيلع هلا ىلص ىبنلا عم ىلصهنا ةغذح نعرزنعورمتنب لابنما نع بيبحن,ةرسيمنع سنوب
 1 ان هاجر و نيخيشلاط رش يلع مع ثدحاذه# ءاشملا لصىتح ىلص

 57و يفاولص لاقدن املس ودا و هيلعهللا ىلص ىببنلا نعر حن |نعمفانن ع هللا دبع ثيدح جا رخا ىلعناخيشلا قغنادق
 5 7 داخل رهام .ء.ياص ل .

 *«تاماهممو رصم نكم قودص ة كم لها نم خيش و هو ب هظفاناف خو رفن هللادبع ثيدحاماف :اروبقاهودنعالو

 ان نيسملاانك قيقشن نسملا نب ىلعانم ىلازنلا ىلعن ٌلادعاننى رايسلامساقلان مسالا سارملا وبا6 ادع 0

 | ىتتمبس ملالب اي لاقف الالب أع دفامو ملسو هلاوهيلعتتلا ىلبص هلال وسرحبصا لاقهب ا نعةدير نب هللا دعاك دقاو'

 ] نيتمكرتياصالا طق تنذاامهللال وسرابلالب لامذ ياما(1) كتشخشخ تءمسفةنملاة>رابلاتلخدىلا ةنملا ىلا ا

 | ظرش ىلع حب ثيدحاذهها ذم ملسو هلآ وهيلعللا ىلصهللا لوسرلاةفهدنعتأض و الاطق ثدح ىنباصاامو

 #3 هاج 5 و نيخيشلا

 ْ لاقينردلا رفعجىلأ نع هيما رن نامعءاش ىرودلاد# نب سابملا الت ب وفعلا ندم سايعلا وا# اعف نوب 2 '

 نادل عدالاقق لسوهلا وهيلع هللا ىلىبتلا فاكر رضالج ر نا فين>ن نامعنع ثددح ةعزخن ةرامت ت.مس |

 ىاصيوهءوضو نسحف أ ضو ناهرمافلاقهعداذلاق توعد تفقنأو ريخوهو كلذ ترخاتئش نال اف ىنيفاعي 1

 ينرولا كن. تمجو:ينا دمساي ةمحرلا يندم كيبن. كيلا هجوتاوكلًاساىنامهالا لوف ءاعدل.اذهيوع دو نيتمكر ||

 *هأح 2 و نيخيشلاط رش ىلع حصص ثيدحاذه 7 ينفش و 1 موللاىل ىض هتف اه ىتجاح يف 1

 | عمي" توصاهلاكرح ةشخشألا()

 مل -و هيلعهللا لص ىبنلا مم ىلصهلا هنعاللا ضم ذح نعرز نع ومن لاهنمان عب بح ن ةرسيم نع ليئارساإط

 ا 2 * 1

 | 3 لالبايلاةفالالب اعدفامو لسوهلا و هيلع للا لص هلل 9 حبصأ لاقهيبا نع ةديرينبأ اندقاوب «ني.للا»

 ' تيلصالا طق تنذاام هللا لوسرإب لاف ينام كنتدخشخ تممسف ةنملا ةبح رلإلا تلخديلا ةنللا ىلا ىتتبس
 ا - يل . 3 .٠

 0 ةايهط رش لع هاذه لس وهلا وهيلع للا لص هلال وسرل اة هدنع تاضواالا طق ثدح ينباصااموب نيتمكر

 5 امط ام ىلع * هيف ىنمهش ويف هعةشمبألا ل يضمتف هده د اح ىف ىف ر وكتير ىلا كن هجوت !ىنادمحايةح رلا ين.

 ْ ىبنلاىا ٍ ضال رنا فتحو قاع ١ ةعزخن ةرامت تدل لاةىندلا رفمجىلا نعةبعشانت رم نب «نايع» :

 | لاقهعدافلاةت وعد تءئشناوربخوهو كلذ ترخا تغعثنا لاف ينيفاعينا للا عدا لاقف ما سوهلااو هيلع هلل ىلص
| ِ 2 5 ْ 
 | د_# كلي كيا هحواو كلاسا ىنا مهللا ءاعدلا ادهوعدبو نيتمكر يلد, وهعوصو نسحيفاضوتزا هرصاؤ
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 41 رانلا ىلع هللا همرحاهذمب

0 00 

 ل« عيطتاةراس باك. <03 «سقنا كرا 400 جو
 « ةدح اباك اهدها وشك

 ركب وبا (هان ريخافإللاسني نامت( كيلملاعاإ ,(1)مفارنإ بيشملاوهيقفلا لوحكم وملاسن ( نامنلا)ةمبات 4 فول

 ّسادبعن دم ركب وا( ربخاو) دنه ىانب د وادأبنانوراهنب ديزيا5 مركم نب نسحلا ان هيفا ناس نب دع

 نعذايفسو دان ةسينع نع ماس نامننلا نءدنهيبانإ دواد انأ لضفملا نإ رشب انت دسم نُّذ يب :لأن ذاعمان”ىمفاشلا

 ىاتيهلهللا اطرد وابا رع تق مم «ملسودلاو هيلع هللا لص هللال وسر لاق ثلاق نافس ىبأتنب ةبيبحمأ ْ

 فسوا نإ للاديعاتل ىناغصلاق احسان دمج اذ بوقعإ ,ندمح سايعلا وا(هاثدخ)لوحكم تس انادزا هن د

 قالو ناد ربخا امنا ةبيبحم اههناهمال اس ل وحكم نعرذنملان نامنلا انث دي جن مثيحل انث سول

 ظ «راثلا عشا ةمرحاهدعب عيراو رباظلا لبق تامكز عبرات ظفاحن ءلاقمل وهلا او هيلعمتلا لص

 دمجا ن هللادبعانن يم ٍطَقلا رفمجن دمحا( انريخاو دددسمانت ى ريثملا ىتلاو أبنا قلطسا نركب وبا # 8

 م و تاذتج رخةد رلاقلاقهيا نءنكرلا دبعزب ةئيبع نع ةيلعنا وهو ليعم -اانذ(الاق) يبا ىأ دح لب نحنا ظ

 كلذ لمفالزا ملف هنع فكات تاءجف ةجاحديرب هتنظف ىشعمسو هلأ روع 2! لاو رامااذافةجاحىف ى 1

 لاقندوجسلاو عوك رلارثكي ىلصر انا نيب لجان ج ىشعانفلطناف يديد خاف هتاف يلاراشاف 5 او اي

 ثالث هيدي ن يبق بطو هدب لسرافلاق لعا هلوسرو هللا ت تاتفينارباذه ىرتملسو هلاو هسيلع هللا لص هللا لوسر

 حيحص ثيدح اذهههبلغن .دلااذهداشب ع , نمهنافا دصاق ا ا ده عياد ساقإيدم ميلعل و رش دايم وصيرو هند عقرب راض

 « هأح رخل ذاتنمألا

 ن ليث ارا بابحن لاا نامل نارتسج مق 9 دادغس 0 ا 0 ايربخا د

| 

 »* 7-1 000 208 2 ورصعملا تح 1 كعب - روظلا

 ف ةحيحص ِ.ه دهاوش و(ء)ط رش ىلع ناحيه ن دانسالاالك#« ثردحلابل .وهلاو هيلعهللا ىلص يننلا نع

 ْ هيف ىناووطت ةدهيسس رشم يت ىلس نماموف رمهتتخا نع سلع نم مان ناممالا نعدنهىنأن < دواد نع 2

 | ١ #2 ةزملا ْ أتيب

 ظ نملاةلسو هل اوهسيلعتللا ىلصهللال وسر هيمم ربح مأ نعةسب 'ءنعل وحاكم ن ءرذنلا ن نامنلاان.ديجن 4م ولاه

 ظ «ران ١!ىلءهللاهمر>اه دعب ميراو رعظلا لبق ميرا لع ظفاح

 هللالص ا ل وسر انااذافةجاح يف ى سم امو تاذتج رخةدمريلاقلاقهسا نع نجر لادبعز 4 هنيبع نع هي ةيلع# نا»

ْ 
  انةاطئافى ديب ذخافهتي نيمار اشاف فار ىنح كلاذ لمفالزا م ناطنكلاد تامجف ةجاحدب ربهتنظف ىشعلسو هلاو اوهيلع

| 
 | ىراطع قر 0 ازال لرجل || 1 3

 7 0 17 مدا ,ندلااذهداشين ..مهيافادصاقايده

 4 لدئارسا وو 0(



 م عوطتلاةواصباتك 9» «م19 « صيخلتلا م كردتسلاا9 4« 0) جا ٠
 ف ةلسو وهلا اوهيلعّتلا لص 0 ردملا ديع ىلأن نعنمح راادبع ن ةملسىلأ نع ةيمان : ليعمسأ نع رمعم

 أضع مكضعب نزذوالف هنر يجانن م لك الالاقور وسلا نفذكت 0-00 ةءارشلان نو ربج ' ممعمسف دحسملا ظ

 327 رذ مو نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثا دح اذه «ةولصلاىف ةءارقلا يف نضمب ىلع كش ن ءفربالو |

 ىتورسلانمحر لادبعن ىسوء(و) بيرك وبا ىدنسلان ءاجرن دم ركب و اا ىضاةلاروصنمن ىيح مان دحإب

 نءةلفغن دوس نع هب ابلينان ةديعنع تبافانإ بييح نع نأمل سنع دما ْز انث ىف ىلع نب نيسمل ان (الاق)

 هلستك د ىتحهنيع هتبلغف ليللأب موقَذأى وابوه وهشارفىا نيل ل ودلاو هيلعهللا ىلص ىبثلا ه أ ا.ءاد ردلاينا
 ا

 ا هالاعاعلا ىدن ءىذلاوهأح رخو نيخيشلاط رش لعحي هنو ثردحأ ذه# هير نمةقدص هي هيلع ةقدصهمو. ناك وىوام

 ٠

 (ه را دفةدئأز اورتن ةوامساثر 0 لان دجان.دمحأبا قاحسا نيركبوا © اًثدحؤط# ةدئاز نعىورفيقوت ١

 نم ةدئاز ثرد# ف او لظظفحا و 58 مما ىللع ن ََن نيسحلاناف نهو.الام اذهوءادردلافالوقن «٠ .موذ انساب

ٍْ 
 0 هلعا هللاوهريذ

 نع ةدئاز نع ىلعن نيسح ان ن* جراادب م نئتوم 3 ءاحر ندمح ندم ا ىضاةلاروصن فن ىبحت 4 9 7-00 و

 ةمجاموباوصخت ال اسوهلاوهس رلعدتلا ىلص هلآ لوو لاقلاق : ةررعه ىنانع ن ريس ن ١ كس ع 0 ثه

 * هأج رخو نيخي ثلاط رش ىلع ب هك ثيدحاذه#يلارللا نيب نءمأ 10 4 ةنحلا للا وضخمالو مايالا نيب ن نما

 ( انربخاو ) ثللا اندم نإ ثيالان بيعش أن ان ناملسن ' عيلر رلا اند بوم, ند مح سايعلاو هنو

 هللا كودو نع ماسودل او هيل لص مل جوزةيربح ماهتخا نعنايفسوا نب ةسبلعن ع يفمثلا سي 00 ,د رم نع

 نيتك رواهدعب نيتثو ررظاا لبفأمب را ةنملا يف يهده ىنموبيفةعكرةرشع تت يلص نملاقملسوهلاو هيلع ىلص

 ههاجر ؤيملو م اك طرش : ىلع ب احيحص نب جانسالا داك ميبصلا لبق نيتعكرو ب رغما كعب نيتعك رو رصملا لبق

 مومهسيفدجسملا يف لس وهلآو هيلعهللا لص ىبنلا فكتعا لاف ديمسيئا نع ةملسىلا نعةيما نإ ليعمسان ع  رمم٠ )ا

 مكضعل نمف ربالواضمب م يضع نيذويالف هنرى حاشي مكلك نا لاةوروتسلا ف.ثكف هل ة ,ةيفوهو ةءارقلاب ل نوري

 « |هط رش ىلع «ةالصلايف ةءارقلا ف ضم ىلع

 ءادردلايب ا نءةلفغ ندي وس نعةنابا ىنان ةدبع نع ثبانيلانب بيبح نعناميلس نع ةدئازانث ىن جا « نيسح ف
 هل تنك بصي ىتحهنيع هتبلغف ليالا : مودي نال هشارف ىنانملاةلسو هل اوهيلعّشلا لص يننا هن هب غاب

 9 ينادمحلا قاحساىنا نع نالجعن دي نع تم ءللا ا ريكب ن يابنتي ولامع كيبع أنا قاحسان ركب وا

20 

 تك

 عل ىف '/ :

2 » 

 يس دبادم هايس

8 1 203 

 انما اشرت هدب از نع هاورورمم نإ ةيواعمزا هتلعو اعط رش ىلعههبر نم هيلعةقدصهمون ناكو ىواما

 «ماسيقإ مقل ةممجلا ةلي الومأ نول ةسسمجامو [دضمولال اعوفرم 7 رهيا نعد# ن ءناس> نب مأ ليد ع نع ةدئاز)ا

 ءايوح رش ىلع |
 هتخأ ع نعنا 7 يبا ن ةسبن 2ع نع ين#ثلاسوأنبو رمع نع ىادمملا قادسإا ىنانع نالجعن أ نع #ث بم ءللا 7

 ليقتاع دع يفت . هللا ةا تو هرُشع يت لص نم لاقرسمالا ذبل راع هللأ للبص ىب :لا نع هب كيم ريح مأ



 «عوطتلاةواسباكط 40.٠.9 0١ « صيخاتلا مم كردتسلا» 0(4) جو

 هيالاتصرا كلامو تلال هنالصو لسو هلاو هيلع ما لمنال وسرت ءارقنع ةمل ما لأس هنأ كلم ن يلع نع ْ

 4 ٌة ءارق يا , يهاذاذ هي 0 هلتتعن و حبصي ىتح ل صام ردق مان ممانامر دقت ىلصل ملصامردق ماننم ىلصي ناك

 * هأجرخم ولم طرش ىلع حبحب ثيدحاده أف رحافر < © رسم

 0 ا و هدائمالا جوص ثردح اده# كلذ لءغيناك ملبسو هإ اوهيلع هللا لص فاَلوَدَو

 يأ ن , هللادبعنا حااصن ةوامسيفربخا بهون هللاديع اننرمصأ نب رح ان ترتب ندع ساب ءلاوا# نا 2

 * ةرره ىنأنع دلاخى باث دل دهاشا

 نب هامح ان ىنيحاملا قادس ن.ىيحانُر كاش نب دم نب رفعجأ:تىرطنقلا ميكن بدجا ندم نيسحلاوبا «ينربخا 0

 ا

 ترم راد يابا يركب ىناللاةملسوهل او أوهن راع هللا للص يبن :اادنعامتجا الف لاقهن وصأع ذار ىلصي وهو رمعب صو هناوص نم

1 
 «كنروص ن ن< م ضفخار معا لاقوا_ئيش كنتو ص نم مفراركب ينال لا-ةفلاقنانسولا طظفوا هن بستحا هللالوسرإب

 0 هأح رب ا وملسمط رش ىل-ع حيحص ثر دحاده ظ

 روعم

 تمن و حبب ىتج ىلصامردق مانيمت مان امرِدمب ىلصيم ىلص امردقماني مث ىلص, ناك هنالصو مكلامو تلاتف 0

 *(م ط رش لع هاذ رحاف رح ةرسفمةءارق تمعن. يهاذاف هيعأ رة هل

 3 مول خلع ناكل سوهلأو هيلع لمسار رن ارك قلك ناوولن هضفخواروط ل 3

 نءلسو هلا اوهيلع هللا لصهللال وسرةءارق تناك فيكة شن ةشئاعلأس هنا سبق ىنانبهللادبعانت حلاص نب« ةيوامم 9 ظ

 8 (م)ط رش ىلع# ةمسر مالا يف لءج ىذلا شدا ت اقر سااعرو رمجاعر ِتااق لد الا

 وهو ركب يبرم ”ماسوهلاو هيلعتلا لص يبنلاناةداتق ىنازع حابدنب هلل ادبع نع ِتباث نع ةءابس نب« داح 5

 لاف ركب ركب يناللاةملس ل هيلع هيلا ىلص ينلادن ءأ ءمتج ملف هن ومامفار [صيوهو مع رمو 3 ود نم ضب. 07 ظ

 ا اري مفرار كب يباللاّتف نانبس '1 ظظقوا بستحا هللا لوسراب لاق رممل لاق و بتيجان نم تعوجسا ظ

 0 رشىلع ه«كتوص نمضِفحأ رمملا ْ

 بريس يل هن

 #رمعمإ)

 ٌْ يشن نب ةدئازن,نارم انين انين فادبعن دمتم بوبا ن دما: ىنالديصلادمنب هللادبعم ىربخا ف
 ٍ نارك ذب ناكو ًاروط هضفخو روط 0 عفررلإللان ءماقاذا ناك هنأةربره يلا نع بلال دلاخ يبان عهيب نع

 ١ يك تلاقرس مار, ناك لإ للا نم ,ماسوهل 11 هيلع هللا سس لوسو ةءا رك 0 0 املا كي لله سبق .

 : ملسمط رس 2 لع ةم ا ثيدحاذو «ةمدس مالا يلم ءجيذلا هتلدجلا تاقلاقريساعرو ني أعرلءفناك كلذ ْ

 : ضفخ لصيوهوركب قابس ماسو هلاوهيلع هللا يلص ىنلاذا ةداتفيل ان نعحابرنإ هللا د.ءنع ىنان لاثبات ن ع ل ا

 ل لاَمف كت وص مفرتثناو رمجاب ككب .ترمصلاَةف تل نم كتع ءبسادقل ام كتوص نم م ضن لص تناو كب أ

 ! ناار راادبعانث(الاة) ىيحن ن دمج ووفا رن دم انت دايز ن دمت ن نيسملا انث لدعلا بوعي نب ندحلا يلا ربخاو»

 هنالصو ملسو هل اوهيلعهللاىلصهللا لور قءارق نعةملسمالأسهنا كايف ن لع نع ةكيلم ىنان انع# ل 2

 .ليللا نم م ماقاذاناك هن اةرب هينا نع يبلاواادلاخ ىلا نع هببأ نع 12 هنن ةدئاز ز نذار عا ريك نب« هللادبع 9 ظ

 غ2 |

0“ 



 « عاطتلا ةراص باك 9 «م1 « سيخلتاممكردتسلاط «(0)جو

 ملسودل 1 7 وهيلعّش الص ّالوسرلاةلاق ة ةراره ىفأ نءعرغالا لارا هللاديعينا هيبأ نع نالس نب هللاديبع نع[

 اذه نيصلخلا نيتاَملا نم ب فلكي هئاف أ ىتلاع ةليل يف ىلص نمو نيلفاغلا نم بتكيل يأ ةئاع < ةليل يف ىلص نم

 * هأح رخو و لمطر لع حيحص ثردح

 اص ن ةواعم ينريخا بهو نباان « ىالوملا قباس نبر صن ن رح بوعي ندم سابعلاوبا# انثدح د

 ات |لاق ةسبعنب و رمت ىدحلاق ىلهابلا ةمامايفا نعدايزنب ميعنو بيبح نبةرمضو ماع ن مياس ىثدح
 ةءاس وأ ىرخا نم برقا ةوعدنم لههللالوسرأب تاتفظاكمب لزانوهو لسو هل اوهيلع لا صَّنال سو

 ندم ن وكت ناتءطتسانافرخ الا ل يالا فوج دبملانم برلا نوكيام برقانا مهن لاقاهركذ ىنبندوا ىتبت |

 * هاجر 0 رش حرص تاييعادعب يكوةماسلا كاتيا نكد طا

 ىبأ نيركبو!انن ج اجملان , سودقلادبع اننيلا ثدح ىيحمن دمت نب ىيحيانينأهن اص ندمت م ىثدح 5 ٍ

 ةلعل دام لع ىن كال دان لاف ليلو لع هن دش اناهنادح نونا نينم ْوْأأ تابمأ نع سيقىفان هللادع نع مرع |

 * هأح رخو و لسم طر هش ىلع حب نع كرا دح اذه#«لي الا مايقىلع هل دهللا نأ نامف ملسو هل آو هيلع هللأ يلصةيس

 ىأ ن ءميكحن عاشمقلا نعزال عنا 5 ديعسن ىبح ا ديك ىتللاوا أناقاحسان ركبوا 4 انربخا » ْ

 ه.[ربآ طظقاو لصف ليالا نم ماقالجردّللا محر ماسو هلو هيلع تا لنس هللا لوسرلاةلاق ة رب رهىنا نع اص

 «ءاملا هبج ويف تحضن ىنانافابج و زتظقا وتالصف لالا نم تماق ةأسما هللامحر ءاملا اهبجو ىف حضن تبازاخ |

 « هاجر لو لسم طرشلع حرص ثيدحاذه
 ةكيلم ىلا نب هللاديبع نب هللادبعنع ثلثا انن ريكب نب ىيح 35 كب رش دبيعانتل دعلا داش ن ىلع « اًندح |

 « اهط رش ىلع*نيتناَقلا نم بتلك ةن , ١ ةئام ةليليفأ رقنمو نيلفاغلا نم بتكيإتابوتكلا تاولصلا ءالئهلع |

 نماعوف ص ةربرهينأن 0 هيا نعرغالا ناياسن, هللاديبع نع ةيفعن ىسوم نع دايزلا ينا ان « نحرلادعإ» |

 *(م)ط رش ىلع# نيصاخملا نيتناقلا نم بتكي هنافةن ١ . !ىتث اكليل ىف ىلصنمونيفاغلا نبع كيا ةليا يف لص

 لاق ةسرع ن ورم ىثدح ةماما يبا نعدايز نب ميعنو بيبحنإ ةرمضو صاع نبميلس ىف اد اصنب # هن وأعم 0 'ء

 اهركذ ىنبس وأ ىقب ةعاسواىرخا نهبرقا ةوعدنمله تاّمذ ظاكمب ملسو هلاو هيلع هللا لص تال ثا[

 ةعاسلاكاتيف هللارك ل لن نم وكنت نا ثمظتسا نافرخ . الاليللا ف وجدبعلا نم برلانوكيام ب رقانا ممن لاق |

 ' 2 (م)ط رش ىلع# ن . كو 1

 39 الا مايق 0 مولد هللانا هنن دح نهم نين :موأاتاهءا نع ءسيقفان هللادبع نءعيناسغل امىصىبأنإ « ركبوا 12 ظ

 © هفعْض لع عم ركب ول ولاقاذك لسمط رشا ٠ْ

 هللأ م>رماسودلا ١و هيلعلا لص هللا]وسرلاةلاة ةربرهنأن ءغاصىبا نع معن عاقمهلا نع 4 نالجتنا 2 ْ'

 و -

 تظفياو تاصو 0 الا نم ثماق ةأرماهللا م>ر“ اناا يف حضأ :تلانافو# رماظتلو قصف بلل نمةالجرا ا

 ظ

 #3 (م)ط رم * ىلع +ءاملاهبحو َق ترداصت ىنا نافارجوز ا



 5 00 رح

 نع قااأ رغصمةمحمك  ريمخ(١ 0( ا :
 ثا

 ليللا فوجيف هللا لاق نايت !لضفام ايصااياو ةوتكلادعب لضفا ةالصلاي ا لثس ا دو هلا او 4 م .

 4 عرطتاةراسباك ف ظ ا « صيخلألا عم كر دتسللا 9 20ج

 طاسنب ةبواعم ىتدحملاص نب لادبعا ىملسلا ل يممسا يدمج انث دهازلالادبعنب دمع هللادبعوب بخاف
 ليلا مايق عطلات ملس وهلاو هياعدتلا لص ننال وس نعل جابلاةمابأإل دا نءينالوإخا سي رداىنا نءديزب نير ون نع

 طرش * ىلع ميحص ثيد_>اده# متالا نعةابنمو ت العر ةكم 5م كير ىلا مكلةن رقوه ومكلبقنيهلاصلا ب تادذياف

 * هأجر 1 وىراخبلا

 انثليممسا نيلمؤ.٠ انث دهازلا لسا نب دسم انين نب ميمانث نافونلابٌركذملا دمت ن نبدمحا بارتوبا«ىنربخا»

 هلل وسرأي ليقححبصأ |يلفائثةليل تاذ ماس وهلا . هللا ىلصهللال وسر دجال سن انعتبانانت ةريغلا نب ناىيلس

 طرش ىلع حي ثيدحاذه«لاوطلامبسلا تأرق دق هللا دمحم نورث ام ىلع اعأ ىالاق نيبتب كيلع مجولارئانا

 ظ *هاج رخمإ وملسم

 1 لود.(١) ريم نبدب زي تعمسلاق ةيعشا:ةدواذوب!اث قوزرم نإ م هاراا5 بوعي نب دمح سايعلاوبا# اًثدح 9

 ناك لسودل او هيلعللا للص هللا لوسر نافلي ءالامايق عدن الة ع ءاعىل تلاق لود نين ىلا نب هلادص تعد

 « ادعاق ىلص لسكوأ ضرماذا ناكو هرذب.ال

 هلثع هركذف ةبمش انث رفدج نب دما ىركسملا دلاخ نب رشبانث قاخسا نبدختانث ىلع نب نيسملا# انربخاو
 ٠ « ءاجب رتل لو عليش: ط رش ىلع يخص تيدا ذه هاجم ناو دانسالا
 | حااصيا نع شمعألا نعةزجوباأبنا ناديع أنا هجوملاوب اان ورع ء ىنسلا هللادبع نيد نسحلاوبا# ان 5-8

 نمت :ك.1تابوتكملا تاواصلاءال ؤه ىلع ظفاح نم ١ اسودلاوهيلعللا لص هللالو_سر لاقلاق ةريره ىلا نع

 * فاح رخو نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثردح اذه# نيتاقلا ع نع م تتكذيأ ةلام ةلب يفأرق نهو 0

 ةبقع ن ىشوم نع دانز زلايبا ن :رمج رلا دبعانل رفعج نب ديم اناا نب دعسان ركاش نبد نب رفعج م ان ربخأ)

 «اعط رش ىلع« مرح لاهللارهشن اضمردع م ايصلالضفاو :

 د 00 نع ةمامأىلأ نعيال وللا سيرداين 107 نع لي ١ زين رون نع اص ب ةنواعم ىتل 4573 حاصن « للادبءو»

 اة ةرفكم و عبرىلا يا ةنرقوهو ؟- !ةنيملا نعل باد هناف ليلا م اع : مدع لاق لسو هلاو هيلع هللا لص

 ( خ )طر ش لع مثالا نعةاهنمو

 تاذ ملسو هل 1و هيلع هقان لص ّضأ لوطو ١ و لاق سينا نع تيان ان ةريثملان ناملسل> ليممسان «لمؤم »

 عبسلا تأ رق دق هللا دمحم نورئام ىلعامنا ينا لاق نيبل كلع عجولا نان الواوا لق حبصا امف ائيش هليل

 1 (م)طرشىطع لاو طلا
 !91ل1 0 ليلا مأيق ة عدبال هدشما اعل تلاقلو# س قفانإ هللادبيع تعءءسري# نإ كن رب ا ش هيعش 2

 « (مط رش لع#ادعاق لص لسك وا شات اال و ذيل ناك لس 1! او هيلع هللا ىلص

 طفاش نم ملسوهلاوه- اعدللا لص هاك وضو لاق ةري هيأ نعلاصينان ل شعالا نعى ركسلا« ةز+وا ا

 ىلع (هد)

 ا

 ظ

ٍ 

 1 ْإ
 ١



 « عرطتلةراصبآك ا 22 «000» >< «صيخلتا عمكردتلا» 400ج
 ظ ديزي ثيددح يف و« اميمج |. دلأ ع نمريخ رجفلا اتمكر ماسوهلا وهيلع هللا يِل_ص هللا] وس رلاق تلاف ةشئاعنع ماشها

 ةداجر مو نيخيشلا طرش ا عي تندموا .دلا ٠ نمديخ عير نبا

 نامء ًاٌثرعالا داخوااث ةبيسشينان نامعاث دم نب ميك ؟ اك هيقفلا فسوي ندم ن دمر ذنلاوا عاد ||

 اونوقرجفلا ّتمك رفات :ماسوقل | "آو هلعّلا لص هللا وسر زاك ام رثك !لاق سابعنب ان نع راسن ديعس نعم ,كحنا

 ءاوس ة!كىلا اولاعت باتكلا لهاا لق ةباثلا ةمك رلايفو هن لا رخاوملا مي ره راىلا ل زئاامو انيلال 1 هتلابانما

 « هاجرخملو لسم طرش ىلع حمص ثيدح ل ل وقىلا كني وانني

 ريثل نع ءسن ان رضالان هع ةداتق نع ماها مصاعز را اّذ ةيالقوا ا ضاقلا للماك ن ا

 ا مم سمشلا تناطاذااعلصيلف ر جفا ي تعكر يبل نم لاق ملسوهلا 15 اعدللا لص,ىبتلاا ةربرهىبأ نع كَ :منإ

 *هأح رخو نيخيشلا طر ا حب تاج

 3 ' اص ان ١ عيل واثروصنمن ديدسألا ىشرقلا ةدجنن دما اذ ميها ران. ىسيع نإ لع ئبملا ولهان ربخاإ

 رضنلا ان 0 وبا: ىزورلا دون دست نإ هللاد.ع 3 هلظمأالا و ظفامملا ىلع ن.نيسملا ىلع وا(اثدح و)مسر

 هللال وسر ىنب 3 جف نيتءك رلا لصا تمّمفةولصلا تمرقا لاق سابع نإ |نع ةكيلمىفانع(١ (١)زازإلا ساعي نعي ثنا

 * هأح رم و ملسم طرش ا سبك ب ثردحاذه#اعبرا حبصلا للصتلاقفم اسو هل او هيلعدتلا ىلص

 نإ كاللادبع نع رارخأ بلا ميهارا نب قاحسا 3 ةماسن دس عا ا ىكزاإ ميهار | نب د -# لضفلاو با« انريخا»

 اي تفي ماسو هلاو هي اعهللا لصيبلا ىلاهمفرب ةررهينأن ميا ء نب ديمج نع رشتنملا ن هند نعريم

 انيلخل

 00 هاج رخمملو نيخيشلاط رش ىلع حبحص ثيدج اذه«مرحلا هللا رمش ناضمررمشدم مأ رصلا لضفاو ىلإللا ف وج ل

 ني . 9 : يسمو -_ ؟ 5 ا

 3 عرطتلا ة ةوأص باتك)»جم :

 اتمكرماسو هلآ اوه ءاعاتلا لصةنلالو ويرلاق تلاقةشئاع نعم ءماشه نإ دعس نعةر أرز نعةداتق نع م«ةورعيلأن او

 هايعط رش لعد اميججاريفامو لدي لاقوديمب نم هريغوناطقلا ىيحت واورو#ب فامواسدلا نم ريخ رجقلا

 لاو لعللا لص هللا ل و_سرزاك د كالاقسابعنا نوجراسلن ديءس نع ميكحن نامعانن رجالا 4 دلاخوا د

 بايتكلا له'ابلق ة- . ايلايفوذب , الو ره ربا لال 8 امواسنيلا لزا امو هللابانمأ١ ولوقرجفلا تدك رار 2 ماسو

 *(م)ط رش يلع الااولاعت

 نم لاق ملسو هل اوهبلعّلا ل بص يلا نا ة رب هينا نع كرون نب ريشن نع سزانب رضنلانع ةدات# نع ماه 2

 20 «اهطرش ىلط«سمشلاتماطاذا (هاصيلف رجفلا ىتمكر يسا

 ينبذؤ نيتمك رلا لمص توقف ةالصلا تميقا لاق سا,عن | نعةكيلمينا ن نع زازا صأع ىأن ع ريغو (ميكدإ»

 ه(م) طرش لعد أميرا حبصلا يلصتالاتفماسودلا وهيلعللا لصانلالوسر
 هللا ىلص ينلاىلا 1 رق 7 صهيىنا نع نم رلادبء ن ديم نع رشتنلان د نع رين كلملادبع نع # ربرج د ظ ١

 1 قمإلصااهوتكلا دب ةولصلا لضفا لاقو د 5 روش لعل لضفا مايصلا ياو ةيوتكملا دعب لضفا ةولصلا يا

 بإ ١ رق ,١ ممانو َن !اصوهتاج»ع زازذلا(١)
7 939 1 

 ٍ كداكا
 4س

 ب



 «رولباكط >< م0> >< م«ضختامكردتلاط 400ج

 »# .هأح رخبرلوهتدح مجم ةقئى زوم ىكتملاب نما وأو مسي 00 0 هركذدفى 3

 ةريسىان هللادبع نءيفوزلادشارن هللادبعن ءبسيبح يأن دب 2 نعديس ثيالاانث(الاق)ديعسن ةيستقانل فنا | ْ

 ةواصبكدمادق لانا لاتف ؤسوهلآ اوهيلع هللأ لص قاري رات جرخلا ىودملاةفاذحنب ةجراخ ن 6 ِف وزلا

 * يباحصلا نع ء ىباتلاد رفتنءهركذ تمدق(لالا هأك رش وذويرصم ون ودمه ور#* هاج رخو و

 نو رح نع شمالاننةيوامموب اننةييشىلانبركب وب انة 35 ن لبعمسا ان ىسوم نيدمن هللادبع م«قربخاط

 فءضو ربك |لفةرشع ثالث ر ”ريل وهلا وهبيلع هللا لص يبنلاناك ت تلاقةملسما نع(ى)را لاا # نعةرم

 ةرشع ثالث ماس وهلاو «لظنسا لم سلارو حصدقو هاجر خلو نيخي ىشلا ط رش لع حبص ثد لخادم وأ

 هةدحاو ةمكرب لسودلاو هيلعّشلا صر وارحصاو ةدهاوز ثالثو سمو ميسو مس ل و ةرشعىدحاو

 ورم نماثه نع دامح انت لب ءمسأن ب ىسومانت ىرادلاديعس ع نبناهئعات ىزيملاةملسن د. نبدا 4 علو ٍِك

 كنذوعاو كلت وقع نمش افاعجو كطخس نمكاضرذوعا ينامبالا هرتؤرخاو لود ناك لسوهلاو هيلا ل

 هاج رمل ودان ل حيحص ثيدح ا ذهم كسفنىلع تينا كتنا كيل هان يصخأ

 « ريولاب انكر خآ
 -# ع وطتلا ةواص باتك نم زوو

 هيو رعقأن ديعسأينأ ءاطعن باهولاديعاتت ل طينان ييحات لدملا فسوب ن بوم ن نسسألا 4 أ

 ماشه هنعىنعنيدلا في رشد ٠١ هنعهللا ىص ر ىلع نءىوررازإانب ىيح ' مونم ىازيراز زا هتشملا يف(١ (

 ةفادح نب ةحراخ نع ٍيفوزلا ةرم ىلا ن هللأ دبع نع دشاو نإ هللادبع نع بيبح يبا ندر نع « ثلا 7

 رولا شو معلا ر * نم ملريخ ةالصب 1 دمادقسبا نا لاف ماسودل ًاوتلالص هللال وس 7 5 رخلاقيوددلا

 هيناحصلا نع ىباتلا درفتل هاك رتعييصصرجفلا ةالصلا اشملاةالص نيبامنوك لمجف :
 مل وهل او هيلعللا لبص ىنلاناك تلاق ةملس مانعرازجلا نبى بح نءةرمن و رمتنع شحم الاانب6 ةءوامموا » ظ

 هابط ريش لعد عيسنرثوا ف» ءضوربك لفة رشع ثالث 2

 ناك ملسوهلاو هيلع للا لص ّللال وس رنا ىلع نع ماهل ْن نم رلادبع نعور#ن ماشه نع ةواس ن4 دامح »

 ,تناك لعءاذل صح اال شلن مشل ذوعاو كلب وتعنم تلأفامعو كاطخس نمكلاض ري ذوعانامهالادرتو رخآ ىف لو:

 5 سيصم كس للعت كلامك

 باك و

 ْ هللادبعن هللا ديعانب ىسومن لضفلا اننىسيعن فدو انكم كاوا ىزورملا مي اح نإ نسلا# اني 1

 نب سيقان ىراخب هيقفلا لهسن دجا(ان ريخأو)ىس !ايطلاديلولاو ان ىتلاوب اا لدءلاداثمج ن لع اندج 17 '

 ا دانسالا مي ثردحاد_ه# ردفلا ةولصىلاءاشملا ةولص نيب يف مكلارامجفرتولا ىهو معتلار ج نء مس ريخىه

 : هللا ل وسرنا ب ١م نان . ىلع نعماثهن ثراملان نمر لادبع نعةملسن دا نرش عيا عز ىرابلا لة يرا وهلا

 (انربخا و)دي هس نعديء من أ وهو ىبعانت ىناىثدح لبنحنب دان هللادبع ان ىميطقلا رفمجنا (انريخأ

 : نب لاء نع يدان ةرارز نعد ةداتق نع كيعبم ا 4 دزن 000 93 ىتثلا وابن اهيقفلا قاوعسأ !نركب

 )200111 101ل106ص-ا



 عشك

 *» 5 رذإ و نيخبشلاط رش لع 6 ثيدحاذه# 1 ْ

 «أم نايفرتويا ْ

 نه رخآىفالا دهشت الو نوف ساجنال ثالث روان 1 أدطعنعدمسن سبق نع 0 مر رج ا

 0 رافأرق ناك ماسودل ار اوه رنا لسنا لوسرذاةشئاعن ءاةر#4 نء دعس نب ىدح نع بوب و 4« ىبيو» :

 مروا باكو 00 400 ١ «ضسيطابشرتسلل» 0123 ١
 نري رجانميالاق) برح نب ناملس(و) ميهاربا ن ماسمانُ لضفلا ن نسما ان ىناه ن اص ن دمج م انندح 9

 *# نهرخايفالادهشت الو نبيف ساجنال ثالثب روي ناك هنآ: ءاطع نع دعس نب سبق نع مزاح

 ن ىبحب نغ بوبا َى يناس ناديفاف يزارلا ماحوب ا بوبا ن نسحلا نب نيسحلا # انربخا ف

 اعدم راوي ىلا نيتك رلايفأر ناكماسودهلا اوهيلعّتناىلص لال وسرنا ةقئاع مزح رلادبع تن ةرمع نع ديم

 بر ذوعأ لقؤ قافلا برذوعا:لقوذحا للاوهلق ل فأرتيو نورقكلا|ماايلقو ىلعالا كير مسا حبس

 »« بورأ نب ىبحن نع ميم ينأن ديعس همبات«سانلا
 دمت لضفلااةقاهن اص دم (ىتدخو)ىمادلا ليهمساوب اش ىمفاشلا هللادبعن دم ركبوا © انثدح 9

 هللا ىلصهللالرو_سرزاةشئاع نءةرم نعديعسن ىيحب نع بورانب ىيحانت مسمىنا ن ديعسأ:ت (الاق)ينا رعشلا

 ينو نورفكلا| مايل ةيناثلا فو ىلعالا كءرما حبس ىلو الا ةمكرلا يفأرقي ثالثب رو ناك ماس وهل او هيلع | |

 هأح رخل يشل عر ىلع م كح دينه ارود للا برذوعا ل قو قافلابر ذوعا لقودحا 0 لق ةثلاغلا |١

 ةساا رولا ىهيتلا ةمكرلا نا ىلعالاد اعلصمكر رسفم ث دحلاب قادقو ةمفادمالن رصم لها م اما ريفع ن ديع سو |

 / «ابلبق نيتاملانيتمك رلا ريغ |

 3 _ثئاعزاىنا ثدح هورعن 7 اغهاتز 3مارهأبا رمولا ناسا ندمحأبا هيففلا َق قاحسان ركبوبا# ان ِظ

 ةءالا لسا و ةسماملايفالا دجال و'تامكر سخر و ناك ماس و هلاوهيلع هللا[ صهللا لوسرزا هتادح

 تاع ملا ن ديز اند يرصاعلا نافع نب ىلع ن نسما اذ بوعي ند مح سايعلاو ا م انندح طه

 للسو هل 1 لع هللأ ىل_د ننال وسرلاق لاق هنانع# 0 َن تادع دنع تلمع نن هللا ديبع

 جنب ناك هنمهتفار ناك ل اقف رولا نمنيتعك رلايف لس ناك رن انا نسخلل لبق للا بيبحانت عيرزن «دب ص ٍِذ

 ' «* رييكتلاب ةثلاثلا ىف

 قاالابرذوءالقود_>اهللاوه ل-تريولا يفأرقو نورفكلا اماايلق و لعالا كير مس | حبس اهدميرويىتلا

 تامكر سمر وي ناك ماسودلاو هيلعهّللا ىلصّلالوسرنام ,ةثدح ةشئاعزاىفا ى 2ادحةورعن . ماشهانت 4 ماه 2 ا

 *اههط رش لع «ةسماخلا يفالا ماسالو ةسمادا يفالا ساجنالو ّْ

 | لاقلاقهيبا نعةدب !ربن هلل !ديعانم يكسلا هللاديبع بيثلا وان(الاق )هظفلادهو بايلو دزو 4 ينابي ثلا

 «ريك اثم هدنعى راخبلالاق(ت اق)ةمُذ بينملا ول وميبص هانم سلف 7 "و1 نق قحرتولا ملسودلآو هيلعللالصةلالوسر ْ



  «رولاباتك» 4*4 --  «صختاعكردتلاط 40 )ج)
 / : *هاج رخو نيخيشلا طردث ىلع رص ثب در افرول 4

 دن دا ىدحوب ا( اندخاو ال قاطو ' ميبرلانإ و ر< ن ره اطأي بوةءينيدمح سابعلا وبا «اندحإلا

 بيبجىبان ديزي نع ثيالاانيبااش قراطنب م 5 لان ور<ن رهاط 3 ندمج تاسع اان يدنق رمسلا

 برءااةولدتاوهبش' 7 ثالثباوروتالاسو هلأ وهياعدللا 0 لاقلاق : ةرب ره ىلا ن نع كلامن كارعنع ءنع

 ,« كاذنم رثكاوا ةعكرةرشع د عبسي وأ سملاورثوا ن 0

 ن اص نعلالب ن ناولسانأ به ون للادبعانن ملاصنب دجاانن ناملس ن هللادبعأبلا ظفاحلا ىلعوبا4 اًدحطل ظ
 هللال وسر نع ةر رهاينأ نءججرعالا نمر اادبع(و) نهر لادبع ن ةمل. يبا نع ءلضفلان هللا يع نع ناس 4

 حمص ثيدحاذ هه مبسوأ سمخاورثوا ب تركلا ةولصبا نشا و١ )ثالثاورتونال لاق وهل أوهيلع هللا لص

 * هاج رخو نيخي ءلا طرش لع

 اةيسووستابا ءاطع غ ن باهولاديعانت ت /[ .ط يبا نب يدان لدملا فسورن بوع.نإ نمل 0

 ةداتقنعةبو رعفان ! هيئات نال ويت 5 0 ويوم ن ميها رباان ” دايز ن ىلعن ل ا انركبوا و

 نيتعك رلايف ماسالا يالا و هيلع هللا ىلص هللا لودمر ناك تااق ةشناعنع ءماشه ني داعسس ن نع فوأن ةرازز نع ش

 « هاجر مو نيخيشلاط رش ىلع حيتص ثيردح اذه «رولانم نيبلوالا

 ن.ناييشانأ ظفاخلا بيب مح نإ د نب ات هيمفلا لبس نيدمحأ رصن و 6 هانريخاإ أم م ان .فدهاوشهلو ِِه

 هلآ و هياعدللا ل_صدللال وسرناك ت !اق ةشئاعنع 7 اشهنب لاهاس ٠ نعفوأن هر ارز نعةدات 5 نعزايأ ان هب يثىلا خ خورف

 «ةئي دملا لها هذخا هنعو هنعللا ىضر باطما نب رنين لل يالانهو رم هرعا الا“ -لسالثالثربو لسو

 دب زب انت لاله ن نأ: >انن ينرادلا رفعج وباانترصأ ندم تلاديعوب اان يدن ريحا امد ندع «اربعا » ظ

 ضرب ناك هئم هقف ارعن ناك لاق ولام كر يف مساك رمت ناذان .>ال لي لاو ة لعل ب 8 عدززإ

 ان ريبكتلا'ةئل الا يف

 ث.دحاذههدع فاؤأا لاقو تالثبرأ "رياك لس وهلاو هيعهللا ىل اصدنلال وس رنا امنع هللا ىضرةشت اء نع 'ىجيلبو(أ)

 4« اًددح 9» دنع ىناممزلا نسحلا ؟؟نيخيشلا طرش ْكع

 هيلعهللا ىله هللا ل وسرلا ةلاقةربرهىن أن نع رع نع سيب ا نيد نعل اقراط ن "معدل ( ذرمع 5 ١ :ذ

 «رث ارا يكرم رشع ىدحابو مستو عيسوا سمخعاو رتوان كلو ب 'هلا السا ريك ت العا ورواال]سودلا و

 هللا لص هللا ل وسر نعةربر هىبا نعج رعالاو ةءاس ىفا نءلضفللان هللا دبع نعن أ سيك ن اص نعلالب نب «نايبل -»

 ٠ اههط رش ىلع# عبسنوا سخباوروابرذلا ةالصباوربشت الو ثالثاورنو اللاقماوهلأ و هيلع

 ُْى ةلسال لسوهل اوهيلعللا ىل-كينلا ناك ت تلاقةش'اع نع ء ماشهن دعس نعةرا راو 1نغ ةدانق ن «.عّي ةءورعبا# نال

 « ايطرشىلع «رولا نمنييلوالانب ةءكرلا

 هل او هيلع لص هللا لوس راك تلاقةشنثاعنعدءسنع ةرارز نع ةداتق نعد زبن. نابا 0 مارش كرو

 »9 ا هذا رار 11و نف هرغأيالادمبتال ثالثرو لو:

 «ديزو 0000

1 
3 
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 «ررا باك -<«-)  سخاكردتلا» 40 جل
 ناسخ نب دم اثينا ين دح للمس | س ايملانب ١لي ههسأ نإ دع ركبوا( هانث دل ةنييعن . نايس # ثردحاماو | ١

 لسودل اق بعلب دلال بويا فان ع دب رب نب ءاطع٠ نع 6 نع 1 ناي مساك ا قرذالا

 نا دز زياد دوءسمنإ 0 درك او: ا نإ 1 1 لاورا ار هيي 7 د ١

 ماسو هلاوهيلءاللا لص هلال وسر لالا و بوبايأن ١ع ديزي نإ ءاطعنعيرهز | نعنيسوس نب نايفس اناذوراها

 «ءاعا ءاموأف عط ا مناف ةدخا وذ عطتس سن 1 ناف ث الث 3 عطس مناف سيخ رزولا

 ىدءانأينا 1 :ةدرولا نب نا ى حانت ل رصن نإ دما٠ نإ ركمجان# لظفأ + |لعوبا(هانث !ددف9ودشارن .رمعم# ثيدحاماو) ظ

 ققيد ولا لاو ماسودل وهي اء ىلصهللالؤسرنا بوباى ان نعد نإ ءاطع نع باب ث نبأ نع ِن 2 روع غ نملضملاو نأ

 ٠ ا هركذف +»

 ىبه ولا دلاخ ن دمج |! لخن دلاخن د ان ودع ند سأبملا وا( هاند )قا>سان دمحم ثيدحاماو 9

 ان بواىباملعافوةومهركذف «قحرولالاةب و. ينأ نع د. زبن ءاطع نعى ىهزلا نع قاد أ د ان

 ن ن*رلادب :,عنع ىبين دم نب ىيحاتت ظفا احا بووقعار 9 دمع هللأد. ,ءعوا(هانث دك )لئاون ركب «ثردحاماو»

 هللا لص هللا لوسر لاق لاةبواا 5 !نءدبزن ءاطع.٠ نع يره هزأا نع 3 ء ل 'اونب ركل ن ٠.6 نايح نش رقا كراب |

 بادعصا ضءل فيقوت) رمل انهار نيخيشلاوا كش تسل كلا لاقد هون هركذف قح رنولا لسو هلآ هي 5

 ٠ ملءاشاو ِثردحلااذه لثم للعيإ الاماذهمابا ى رهزلا «

 دلاخ ٠ نءديعسز ث راولادبءانن ى رصبلا لاس ' ماحانت بااغن دم ًاياهتنلا 3 اهم ان ركبو «!_خيشلا «اندحإل

 ةوايعا س 0 ا وهيلعهللا لص ينلا تب ًاراعرلاق ءادز ردلا ىلا نع ا ةالقىلا نعهاذملا

 « هأح رخو دانسالا ح ل ثردحاذه# حبصلا

 هيلأ نع ءمنلفن دما كَ زااردنملاز مد هارباانت قىرتعسلا ل ان! ن دايزان املا ثق ىتأي اد. ع اني -- و

 ٍ مك دجخأ حبضااذا م ايودلا أوه اعلا لصوللا لو مسر لاق لاق ةرب سه يف | نمةرمينان نم رلادبع نءىلعنب لاله ند

 , بو.اى ا نعدي زين ءاطع نعى رهزلا نعنيسح ن نايفسانان وراه نيدب زانثدومسمن.ديعسانأىب وبلا «انربخا»

 هدام مواق مطتسنإ نافةدحاوبف مطتسنإناف ثالثبف مطتسنناف سمعتوا ل سودل وهيل لا لصتلا لور لاقلاق
 رمعم نع لْضفْلا ن يدءان يباانرد رولا ن ييحنات جانب رهعجانأ ظفاملا ىلعوبا(هانثد_>)رمعم # ٍثيدحو »

 .: « هعضر لف ىرهزلانءقاحسان اماورو#موك رت ىدع (تاف)

 هللالو رك راع رلاقءادردلاى نا نعءاد ردلامانقةءالقىنان :عءاذملادلاخ نع ب 0 ولادات ماسن « ماع

 « حيعص «حيبصلا ةالصل سانلا ماقدقور 2و مل وهلاو هياعهللاىلص

 نمر لادبع نء ىلع نبلاله نوهيبا نع ميلف ندمح ان رذنملا نموا راانت ليلملا ندايزانذ مناق ناهانثدح ١

 ماهبطر شيع هرتويلف رويل ؟دحا بصااذاملس وهل أوهسيلع هللا ىلصهّللال و سرلاةلاقةربسهيبا نعةرمع يبان



 1 قد : ولا »

 نرسل 14019: سنت مةردلال “023
 رب ولو حبصلا كردانملاق ماوهلاو هيلعللا يلصنلا ل وسر اديعسىبا نع رضن ىنأ نع ةداتق نعشادعى انا |

 *هاح رخو . ا طرى حس ثا :دحاذه«هلرتوالف

 ن . جاجح انثقرزالا ج رفلان ب دسم انت ىفاشلا هللادبع ندم ركيوب ((ةمربخاو يحصد انساب «د هاش لوط ْ

 ارو هءالص رخآ لمجيل ف ليللا نم لص نم لو وقت ناك رينإانا مفان ان يسومن نامل ىثدح مب رجنإالاةلاةد#

 هللالوسر نافرولاوليالاة واص 1 بهذ دف رجفلاز اك اذاف كلدد ما ماس و هلو هنلعش الصفا لوسَر ناف

 هرجفلالبةأور , وأ لاق ماس و هلاو هيلع هللا لص

 اث راندنب ريثك ن ديس ن نامعاتت ىرادلا ديعسن نامعاند هيقفلا فسوب :نبدمسن دم رضنلاوبا «انربخا»

 نمو وهو يع ىلصنالوسرلاةلا كيع .سىنأنعراسنب ءاطع نع مم 5 1ندبز نع فرطمن دمح ناسغوب.| ١

 هداج رخو نيخيشلا طرش ىلع رص ثيدح(١) اذههركذوا منيرما اذا هلصيلفهيسواءرو نع عمان

 انث ىبحم ندم ان (الاق) ق احسان دم(و) بلاط يان ميهاربا أن ظفاحلا لعن نيسملا لعوبا«ىن ربخاؤ)
 هللال وسر لاقلاف ىراصنالا بوباىبانعيئللا ديزينن ءاطع نعىرسهزلاىتثدح ىازوالا ان فسويندمح
 ثدحاذمه ةةدحاوب رتويظءاش نمو ثالث ويلفءاش نمو سمر ولف ءأش نق قحربولا ملسوهل أو هيلا ىلص

 « هاجر خلو نيخيشلاط رش لع دان سالا سرص |

 | ركبو قأحسانإ دم ودشارن رهعمو نيسح نب نايمسسو ةئييع ن نايفسو ىدبب زلا ديلولان دمحم «هعب ادقز د

 ههمفر لعلئاونأ

 ندمت مثيلا ن م ركلادبع ان دادغبب ي وحنلا هايزن دهن دمحأ للبس ولا( 0 ريخاف)ىدب زلا# ثيدحاماو»

 بويا انع و ءاطع نعي رهزلا نع يديزلا بيلو ان دي تى روخلا فدسوإ َن كب 3” اك عابطلانب ىسي مع

 9# ةييلوؤل تالثواسسخرتولا مسودلاو هيل ىلس هلا لوسر لة

 رثوب لو حبصلا كردان « لاق ملسوهلاو هيلع هللا يل ص يبنلا ناديعس يبا نع رض ين د[ نع ةداتق نع « ماده »

 *« (م)) طرش لع ءهلز والف

 ملسوهلاو هيلعهيلا لصهّللا ل وسر افرثولاو ليالاةالص لك بهزذدف رجا ناك اذاف كلذ رما ماسودلاو هيلعلاىلص

 5 # عرس مح رجقلا تاو رواق

 « اعط 906 00 .اوأ |

 نف قحراولا ملسوهلأو هيلع ىلص هللا لوسرلا لاقبوب ايبا نعدبزب ن ءاطع نعى ره زل 7 «يعازوالا د ظ

 نرباو رمعمز يف دِحِزلا هانا بط رشي هةدحاوب رويل ءاك نمو ثالث ر ويلف اشي نءو سمر ويلف ءاغا
 أ

 « ةعاجو ةئيبع
1 

 ابريخا

 أ ااماو ل ١؟ضرفلاو بجاوالالا نوك الءاضٌلا نافرتولاب وجو لعل دب ق>ربولانأ ثب دحؤ ثيدحلااذه(١ 1(

 أ هلال وسرزافارتو هئالصر خت ! لءجياف لالا نم لص نملاقرمعن !نأ مفاناث ىسوم نب ناملساُ « جيرج نا »ف

 اه نويل 5. .,ن:طع ةضضا >> يرلا ض
 فاسو

31 

ْ 
5 

١ 



 * هاجرخ لو لسم طرش ىلع 1

 ٍ ن لع( اندحو) دايز دشن نيسملا 2000 اصن دم رفعجوأ (امدح )حي دانسأب # دهاش هلوؤد ||

 أ هلل دم ربع نع ميلسن ب حانت ناماسنب ى انث َّىك 8 دابعن دانت ( الاق)ىراصن الا سيرد نب نيس اننى م ظ

 5 تامنئوتلا لمت لا ةرواف ليللا نم مموقامسمانأ لاترتم ْ

 رولا نع لسوهلاو هيلع هللا لص ينلااولاس مهنا مربخاديعسأبانأ ة ةرضنولا يتدح ىب# نع كربلا ىلع » ٠ ٠

 » صلال. ائاورول لاف 1

 « رولاباك ) 4 ا 0-2 0 صيختتلا عم كردتسلا د 402( جو

 ' نع راسل ن ديمس ثيدح واف عا وطننا الاال لاقاهر يي رملي لا تا را : نعل 9 أو هيلع 7 لوبا

 تاكو 0 ةملسن 0 ,حليسلا قاس 7 ا يسوم ن شل دن ب اهيتقلا قاسسأن اركي وأ 4 1

 لاقو مانا قالب را لقرتو مركب ينال لة و هلآ او هيلع هللا اص يب لانا ةدآتقينانعحابر نإ هللا دبع نع

 ْ -- تل الجح اذه» ةوقلاب تذخارمءالاقو ةقيولابوا رياك طش رك نال ممانا لاقربوت قمرمعل

 علا مددتلا مزجلابلاقماناهترتوالاقرنو َى مركب ىنال لاقملسو هلآ اوهيلع هللا ىلص ي لانا رنا نع مقا م ْنَع

 نعل رابلان لعاند ىدقملا صاعوا انث ىرودلا دن سابعلا اند دادغب يقعلا سأب ءلاز ةزمح < ا د

 ا ع نى اوهيلع هللا لص يف :ا !دلا ميلا مريخا ىردخلا ديم ءدسابانا ةرطنوبأى ةدحلاف ريثك ف انب ىبيخ

 : 0-0 ريثك يانا ئي < نءدشأر نب رمعم عب أن ب صلال زق !وروالاف ا

 ا ىلا نى نغرم- ءاكظ الانبع أند دح ينأى دج ليت 5000 هلل اد يعامل ىعيطملا رفمج ند.جا 4 5 ريخأ د 1

 ظ تت ديبج اده «اوحبصتنالبقاو روالاق ل هلاو هيلع هللا لص ىببنلان اي ردخا ديعسىلا نع ةرضن ىلا نع ريغك ْ

 * هأج رح لو و سم طر هش ىلع سيعص

 ةدئازىلا نا أن ٠ فو رعمن نوزاها' 2 :> نا دجحانب للادب .ءانث داش# نىلع (هانندح) حيحص 4 دهاش هلوج ْ

 هحبصلا لبقريولا اورداب ماسو هلاوهيلعللا لص هللا لوسرلةلاقر < نا نع مفان نع ركن هللأدس ريع ىنادح

 ماشه 3 اللد همدسأ نب ىسوم ةماسوا ان ىئاسكلا نيسان ميهارب ا ا نادم, قاقدلا دلربن ,نادبع# ينربخاإ»

 قاتلا نسما ؛؟ ضنا فل وأ ارحكدقو زيولا بو>-وىلع 208 ثداحا بايلا رخ !يفائسيعو()

 ١ رئاوت مركب ينال لاق م .وهلاوهيلعتلا لص يبنلا نا ةداتقىلا نع حابرن هللادبع نع تا أذ نع هان َن 2 داج ٍِ ٍْ

 ظ *(م) طرش ىلع#ةوقلاب تذخا|لاق رئوا متمانالاق رثوتىتمرمعل لاقو مزمجلاب تذخالاق ماناذا ىلبق رثوالاق | |

 ظ روا لاقرتون ىتمركب ي يال لاق ملسودلاو هيلعهّللا لص يب لانا رنا رفات نع هللا ديبع نع مياس ن « ىح )|

 ٠ ب هتامف ىوتلا لمفلاةرتوا مث مانالاقروت يسر لا سواسوللا مزملاب لاق م انآ نأ نق 0

 ا

 1 * (م) طرش لعاود,صت:نا لبقأ و روا هظملو يحب نعرمعم# هاور » ||
 ا

 ١
 5 حيتصه بصلا لبق ٍ ولابا و رداباع وف سمع رمعنإ انع مفان نع رع ن هللادي ءاذ ةدئازينا# نإ | د

| ©, 

 ا
ٌ 

1 



0 

 0 باك »

 «رتوا باك إلا 00 م09ا مست عىكرستلا» ١ 40)ج»
 .ةواصيلا ةفرع موي حبصلاةواص ن ءربكي ناكفدوعسم نا انيلع مدق لاقديمسنب ري< نع بانجى لا نع 0 نا

 قل رشنلا ايارخآ نم مرصعلا

 ريشتلا نع لئسو ىعازوالا تمم لاقىااندي ز«نبديلولا نب سايعلا ايانوتنا ندم سابعلا وبا «اًثدحن)

 هش اديغو ى رع ريكامك قبرشتلا ماا رخ > | ىلا ةفرع 5 دغن ربكي لاف ةفرع مور

 0 3و ديعلا باتك رخآ (

 هج رت ولا باتك جس
 رفعج ن ديما دبعانن نادمحن هللادبع انب زازّلا نانس ندم انث ءالءا بوتمي ندم س ابملاوبا 4 انندح 9

 نعت ماصلان ةداب ءلأس هنا ىراجنلا ةر يبان: ن*رلادبعنع هللادبع ن رفعجيباى 1 ملا للادبعنا

 ثردحاذه هنجا وب سيلو هدعب نرءن وءلسااو ماسوهلا وهيلع هللا يلص ىنلا هل لمت نسحرما لأف رث "ولا

 «هاج رو نيخيشلا طرش ىلع هي

 شايعن ركب ١ وبران رامجلادبعن.دمجاانن دادغس يم اهلا قاحسا ننوءيم (ه اربخا) امابنمف « دها وش هلوإ»

 ينم اورمن ءالملاو سنوي نبداانث 00 مشان نزلا للادبع نيدمحا دمتورا (أةدحو)

 ةردضنب مصاع نع قاح-| وباانت شايع نب ركب وباانن(اولق) يدنكلادبمسن هتلادبع(و) يعافرلادمزبنبدمح(و)
 | لهااب لاقمنرت وأ مل-و هيلععللا ىلص هللا ل و_سرنكلو ةوتكملاو# الصك متم سيلربولانا(هنعّللا يضر) لعلة

 2 رولا بحير و ّللانافاوربوانآرقلا
 : لب وأ ا يضلا نبل ونبدا ”راةصلا لل ادبعنب دمج هللا دبع وادا ::دح) امثيدحلا اذه اع وشلانمو)

 1 ثالثل لقرسم» اوهيلع هللا ىلص كالكرتا سايعنا نع ةمركع نعةيحىبانب ىيحانديلولان عاجش ْ

 ' ىباز ءالا لاوسو ناعالا ث ثإ ١ لو اذه ىنلصالاك ا11لاق#«رحفلا اتمكرو رولاورحن :لاعوطت - و نهب / رف لع

 يلا

 ري# نع بانج يبا نع ماعلا ىيك نب يم اذ رصن ن د ا ىبقرسلا دمحن دما ى توا 4 انربخا »

 « قبر شنتلامايارخا نم رصدلا لا ةفرععوب حبب دملاةالم ورك ناك وعدنا انيلع مدقلاق ديس

 هه رتولا باتك زيوس
 ' كرب نعرلاديغ نع ءىنأي كد رفعج نب دي رج اديعا5 نا رمجن هللادع ان) نائس ندم اذ 1 مص الا م« اًندح و

 نوداسملاو لسو هلآو هيلعّشا لص يننلا< لم لي نسح ما لاف رولا نع تماصلان ةداغ لاسلا م ر#ىنا

 « ايهط رش ىلع بجاوي سيلو هادمب نع

 .نالوؤرشلع م :# سيل رتولا يلعلاق ةرمضن مداعن ها اوباث شايعن(ركبوبا) © دهاوش هلو ف

 «سرلاد بح رتو هللاناف اورتوا نار ةلالهااي لاقمن رتوالسوهل اوهيلع هللا ىلاص هللال وسر

 دز 1و هيط لال مرق لؤسر رنا نس ابعزبانع ةمركع نع ةيحيبا ن .ىيحب ات ديلولا ن ع عاجذ 9

 وتم نيب رفوه وهسيلع ماحلا لكتام (تاق ( رجفلا اتمكرو رتولاو رحنلا عوطت ما «ضنارف يلءنهثالأ لاق

 ىحيو 0(

 ظ

1 
 ظ

 ا
 ا
 ا
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| 
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 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 زارملانامعءنب ديعسان'يضأقلا سبنملاى ا نب ميهأر | ان ةفوكلابى ناي كلا ةبتعن دمج نب ىلع نسما ربا يانبع

 «ريبكتلا مهنع 6 عصف دويسمو و لعورمم لمف نماماف#هريغورب اج نعب الا يفو فا ؤا| لاق لو وبذ ا

 «رصملا دمل ربك مْ

 ٠ قيرشتلامايارخا نم

 «نيدبسلاباك ا 2١ #«دهعط < «صخاتامكرششلاو» 2 400ج
 | سايعن انع ءاطع ث لو احرخاعا لففالا اذه هاجر ملودانسالامعيحص ثب ده ده «ةبطخلا لبقن ديانا |

 »* لفالا اذه ريع

 روج ذاك لس وهلا او هيلع 5 ىلص يب هلا نأر امي و لع نع ليفطلا يبا نع ةفيلخنإ 2 ند ذ وأ ديعس نإ نمر لادبع ان

 لا ناكوردفلا ةواص يف تنق ناك و(مي رلانمحرلامسب) تابوت :كملا يف
 ا ةولص اممطش و ةادغلا ةولص ة هذ

 راجن .«٠ بابلافيوردقو حرملايلا اوس مهناورىفماعاالو ةايسالا 8 ىف ف ,دحاذه# قب رشنتلامأبا مارا

 ةسفر 3 ةادغنم ريبكتلا مهن حيحصف كم عش هللادبعو سايعن هللا ,عو ىلعو رمي لمف نماماف هريغو هللاديع نا

 #2 ف قشتلا مايا 00 لآ

 | ن دما ى ىلا ىثدح لبنحن دمحا ن للادبعاث هولابن دجأن دمج ركبوبأ #8 ىلربخ اف رمت نءهيف ةءاورااامافإ

 نم مرغنلاة رادع ريك بأ ا 3 رع لاقريمبن (ا)ديبعن ءثد# ؛ ءاطع تممس لاق جاجحلان ةيعشانل رفعج

 «قيرشنلا ايا رخأن م مروظلاةواص ىلا ةف عمو
 ١ مصأعنع ةدث از ند ىلع نب نيسسح> اذ دانهاتت دي“ نإ هللادبءاينا قأحسانب ركبوبا ( هانثدك) يلع« ثيدحامأو»

 ريك مقرر شنالا مايا رخآ نممام الالي ىح عطقبال م ةفرع ةادغردفلا ةوا_صدعب ربككب ىلع ناك لاق قرش نع

 2 رصملا كيعل

 ىبحن اذ يلا ىث دح لبنح ندمان. هللادبع اًهيولاب ندما ٍِك دمر كب وب (يتتدحف)# سابعن | ثردحاماو 3

 *قيرشتلا مانارخ | نم رصعلاة واصلا ةفرع ةادغ نعريكيناكهنا سابعن ا نعخو رفن مكحلا اة ديعسن ا

 نمر اادبعاش زارملا نامع نديعس انث ىماَقلا سبنعلا نا نب ميهاراانث ينابرشلا ةبقعن. دمحن ىلعمب انربخا ل

 تاب وتكملا يف ره ذاك ماس و هل آو هياعهللا اص ينلانا رامي د ىلع نءعليفطلاى نا نءةفياخن رطفانأ نذؤاادعسن ا

 قرشا با د تلا مالا اممطقيوةادغلاةالصةف رعموي نمربكي ناك و رجفلا ف تنعي و ميحرلا نمحر لا هللا مسبب

 الاو فيعض وبف ىزبركلا ناك ناديعسو ريكانم بحاص نجح رلادبع نال عوضومهناك هاو ربخ ىلإ (تلق )سي

 ْنَد ررظلاة الصيلا ةف سكوب نم رجفلا ةداصدعب ربك رم ناك لاق ريم ن كيبع ع نعءاطعاتت جاجحن 3 4 ةبعش 9

 قا رشنتلامأب أنا رخل

 رشنتلا مايا نم مامالا ىلص» يتح عطقبالم ة هو رع ةاده رجفلاد عب ريكي لع ناك قيم نع مصاع نع 01 ةدئاز د

 رصعلا ةالص يلا ةفرع ةادغ نم ربكب ناكدنا سابعنا نع ةهركع نع خورف ن جملا اث # ناطقلا »

 « قب 0 1 0



 7 1 تاريبكتلا»

 ؛«نيدسلاباكا8 2١ م«»ممهط» ١١ «صخخالاممكردتلا» . «(0)ج)
| 

 نينتيغلا] ريغنت(اودانسال بارع ثردح ده ىلصلا نى ىتح هند نم عج رحم ني نمرطفلا مويربك ناك | | نيشان اريك نتلاودانهالا برغ ثدحاذ ار م ع ل نمط

 ةياورلاهب تحصو ثردحلا ل هاةمئااهلو ادن ةنم هذهو ىواقلبلا ءاطع نب ىسوعالوىرقوملا دم نديلولابادتحملا

 ه ةباحصلانم هريغو رمع ن ن هللادبع نع

 ديعسم نب نايا ىترودلا ميهارا نب بوةعاش مسن ندم انت هيقفلاد#ت نب ناسح ديلولاوبا « اندح كن

 « ىلصملا ناب ىت>ربكيف ددسملا نم م نديعلا يف جر ناك ةبار 4 نا نعمفان ن ء نالجع نا نع

 نعبئاسلان ءاطع نع نايفسانت ةيقع ن ةصييقاث ى ةةنيملا يانا ندم ان بوقعين.دمح سابعلاو بأ # اًندح »

 *# 0 مي طفلا ىف ريبكتلا ف 0 لان 4 ديعيأ

' 

0 

 ْ ير مضل د راق ةعئاما ع يرق ىره نأ نع

 ْ سم هىديشتسادقو ةءيهلن. هللا دبع هند رش ثردح اذه «ةعاسلا تبرتقاو ديم لانارلاو فاقأ رق رقو ماتت ةالا

 ةدساف مهلا قرطلاو و مهنع هللا ىضر وزعدب "ادعو ةريرهيناورمناو ةكئاع نعونابلا فو نيمضومفف

 * ليفع نع ةم هن !نعليق دوا

 نعليمعنع ةعهل نبا ان دلاخ نإورح ا كب هزم نب ديبع انن يمفاسشلا هللادع ن دع ركبوبا 2# هانريخا ا

 | فو تاريبكت بسىلوالا يف ندا يف ربكيملس وهلا هياعللا ىلص يبن نا ناك تلاق الذ ةعئارأ لق مو رمنلا
 * ةءارقلال بق تاريب يكن سمج هب ةماثلا

 ىذمرتلاءاز زح نى مومانث ناهامن َسادبعن دمحانُد نادم, ىضاَقلا نسحلا نب نمر لادبعم ءاقلا وبا 4 انثدحإل

 رميوركبوباو ماسسو هل اوهنلع هللأ ىل_ص تالزسرناكلاةر < نا نع مفان ِء رن هللاديبعنع ةماساوب| انذ

 نولصي,

 رمينبا نع امم ةاورلا تو ءايلعلا اهلوادن ةنسهذه# لصملا ينإب ىتحهتبب نم ج رينيح نم رطفلاموب ربكي ناك

 «ناكورتمأه (تاف)ىسوءالو د.لولاب استحم ب رغ ثيدح اذهوهريغو

 «لصل!ىناب تح ربكيلفدجسما نم نيديعلايف جر ناك هنا ر متن | نعمفان نع «نالجعن | ذ»
 مضالايف مهمدشا رطفلا يف ريبكتلا فاوناكلاق ىما لا نم رلادبع يبا نع بئاسلا نب ءاطع نع« ىروثلا)»

 ' ماسو هل او هسيلع هللا لسص هلال وسر ناك تلاق ةشئئاعن ع ةو رع نعىره زاانع ديزي ن دلاخنع «ةميهن اد

 دبشتسادقو ةعيهلنا هدرفت#تبرتقاو فاقب ريو ٠ حاتتفالا ةريبكت ىوس ةريبكت ةرشع نان ديملايف رع
 *ةددس افمهيلا قرطلاوورمم ن للادبعو ةريرهيباو رمتنباو ةشئاعنع بابلايفو نيل ص لاسم هن

 هلأوهبيلع هلال ينلا ناك تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلانع لي نع ةعيمل نا انث دااخن « ورم ف
 ش «ةءارّقلال بق تاريبكت سمج ةيناثلا يفو تاريبكت عيسي والا يف نبديعلايف ربكي ما-و
 هللاىضر رميو ركبوباو ا هل اوهيلعهتلا صولا لويسر ناك لاق رم نب نع مفان نعل ديبع نع # ةمايبا وبا 9

 ماا كفل نولصي امهنع

 «انريخا »ا

 ظ7111100|]|] ]| ]| |



 « نيديلا باك ١ ١ «>ه«ط6٠ 2<« ضيخالاعم كردتلا» 2 40) جل

 | . «اتوي ىلا جر لسا
 ا ن ضايع نعس.,ةندواداث ةنكادنم َن هللا دعاك م١ نكسلان ىدع ن دما هيفقلا قاحسا نركبوبا اندح ٍِه

 ف * نيتمك رلا كنيت لصيفر طفلاموي جرخم مل وهل أو هيلعدلل 1 لد ق1 لوسر ناك لاق يراسل نأ نع هللاديع

 اذه «مثللاو ف رقلابعاسسنلا قدصتب نمر خ5 !ناكفاوقدصتاوقدصنت لوّةف سولج مو سانلا لبقتسيف موعيمت لس َ

 ١» هأج رخو نيخيشلا رش يع حي ثردح

 اذامل- وةللودن لع هللا لص هللا لوسرناك لاق قرد ىنأن عراسي نءاطعنع ليقع نيد نإ هللادبع نعأ

 « هاج رخع لو يصصدا: دأب ةزيزع ةنس هذه»نيتمكر ىلص ىلصلا نم عجر
 ع ن نايف ا باقل اطلا ليعمسأ نبقأ احسااّث زب زملادبع ن لعاش ىداخلاريصن ندم نب رفمج# 5

 0 ايأراهعاادهشف نالجرع اجفنيث الثما م امايص سانلامبصأ لورنس ينانع شارح ن.يعبر نعروصنم ن

 * هاج رخل ونيخيشلاط رش ىلع حبدص ثيدحاذه»او رطفاف سانلاماسو هل او هيلع هللا ص هللا ل وسر 0 ٍ

 .ن كاس نع ةدئازادو رمي ن ةيواعما يدزالار ضنلا ندجان دمج ا هيولاب ندمان دمج ركبوبا# انثدح 8 |

 لاق ةلسيللا لالحلا ترصبا لاف لس وهل آو هيلعّللا لص ىبنلاىلاينارع'ءاجلاق سابع ن!نع ةمركع نع برحأ| |

 ا ورمز هتلاديبع انث قلاون لدنجات ناملس نهللادبع ندمشاث ةفوكلاب ظفاحلا مرادىبانيركب وبا# انثدح ١

 ىلا هما سما عا 6-2 دوو دب راش ربع اقمار يالا لانكا و لحاف لالبانمقلاق معنلاتف هلوسروهديعادمت ناوهنلاالا هلاال نا هتان

 *هأح رخل وءابقفلا نيبلوادتمدانسالا حي ث.دحاذهو كاس لسم جنح و ةمركعي ١

 ماس وهلآ وذي اع هللا ىلص هللا ل وسراهربخأر متن ادع ناهللا د لاس ىبربخأ ىرهزاا اندم ن دياولا ا

ُ 

 ' رطفلاءوب جرح ملسو هيلعّللا لسنا لوسر ناك لاقديمسىنانع هللادبءنب ضايع نع» أر غلا سيقنب « دوادإ ||
 ٠ قدصتيي نمرثك |ناكف اوقدصت ا لوةيف سولج مو سانلالبقتسيف موق ملا ؛منيتمكر لا كني“ يلميف ْ

 هايعط رش ىلع« مئالخاو طررقلاب ءاسنلا ||
 ٠ هياعّشلا لصتلالوسرزاك لاقديم-ىبانع راسن هاطع نع ليقع ندم نب هللادبع نعو رمتنب « هللاديبعإ»

 * حيحص# نيتمكر ىلص ىلصاا نم مجر اذاملس وهلاوأ|

 !دثف نالجر ءادف نيثالث مامل ابانع ماتا حبصالاق دومسم ىلانع ىعبر نع روصنمنع ةسنييع 4 نا

 *امهط رش ىلع 0 سانا 3 هلاوهيلعتللا ىلص هللا ل وسر صاف سمالاب لالملا أر اعنا ٍ

 ترصبأ لاف لو هل !و هيلع لا ىل-ض ينلاىلا ينارءاءاج لاق سا_,عنب !نعةمركع نعاس نع « ةدئاز»

 «حيحص «أوموصيلف سانلا فن ذاف لالب اي لاقم .:لاقهلوس روهدبعاد#ناوهشلاالاهلاالنادب شتا لاف ةليالا لالحلا

 ىواقليلاد_ن ىسوم اند ىقشمدلا شيبح ن دمشنإ هللادبع انث ي دادغبلا للادبع ندد مج « ان ريخاآو»

 ٠ ان ءاظع ندم « يسومأنش ى ةثمدلا شريح ندمحن هللاديعادل ىدا ديلا هلل أدع ندم رفمج وبا # انربخا ِس

 0 ديد ةدارشب راطفالاط هلت ةالملاو كيد دعت كيج 0
 «لسلجرت دارشي نأط هرما وصب سمالا)»

 ملسوملا و هيلع هليأ يد هللا ل وسر نا هريخا رن هللا دبع نا لاس سس نع ىرهزلا ا كا ندلولا امك

 ب معيب سس ايخ ع



 م« نيديملاباتكاط ١ م مهح « صيخلتلاءم كردتسلا» . 40)ج»
 ظ ْ ' « اذكهاح رخإ و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثدحاذه

 لبنحنب دمحان هَل ادبع ا يبيطتلا رفمج نب دما (انربخاو) ددسما ىنئااوا أبنا قا- ان ركبوبا جانربخا»
 8 رس زاانب تدب شلاق ناسيك ن ناسه وىتثدحي راصن الا رف رفمجن ةطادفة سمو 0 اث الاقى ىندح

 لس مثلاطاو طقم ربنلا دعصو جرد اهنلا ع ةرأ ىت>جو ار خاف ةمسججامويىحضاوارطف موي قناوخريءاوهو ظ

 غلبفةنسلارييزلا ناباصال اف سابع ١كل ذؤلبف سمشلاد عن ةيما ىنب نم س أ. هيلع هيئامف ةممججا لصيمو نيتمكر

 أ نيخيشلا ط رش لع حمص ثيدح اذ_ه هاذه لثم عنص ناديغ عمتجا اذا باطلا رمعترأو لاقف ريزلان ا

 * هأح رخو

 نار<ينان ءمفا نعرمتن هللا دعا دلاخنب دلخغانت باهيرزااعبو دمشا: بوتءندمح هللادبعوبا مانت دحو»

 * «رخ اور طو عجر 5 قب رطيفديعمويذخا سو هل اوهيلع هللا ىلص ننال وسر

 ْن ١ حبا ا بدؤااد#حنب سن وب اننىدانما دوادنا ن هللا ذم .بعن دهان بوم ن دمت سأب ءلاونا انت د> 99

 يف مجر نديملا لا جرخ اذاناك ل وهل اوهيلع هايتس :ل!ناك لاق ةريرهيان ع ثرالان كيعس ع نءزاواس

 وهو هلبقىذلا ثيدحلا هدهاشو هاجر و نيخيشلا ط رش ىلع حيحص ثردح اذه هديف ج رخىذلاق يرطلاريغ

 «رمنب هللادبع ثيدح

 ىبا ننسنا ىثدح ديو -ن. ميهارب اا مص ىلا نبااشث ىذمرتلا ل يءمساوب اث رافصلا هتلادبع وبا# انريخلا :

 ال د يزامبما عمودغأ ت تنك لاق رشبم نب ركب ىلدح يدع نا لف و ىنإ ْن ءملاس ن قاحسا ىنتدح ى

 هلاو هيلعشا ىلص ىيبنلا عم ىلصنف ىل إدا نات ىتح ناحط, نطإ كلسنف رطفلا مو. ىلصل ىلا ىلس وهل اوهيلعتللا ا

 م
 ه اطر شلع

 ىحضاوأ رطفم و.قفاوذريماوهو ةكعريب زاان اتدبش لاق ناسيك نب به وىنادح رفدج نب ديمحاديعانت «ناطقاا»

 هسيئاعف ةممملا لصي لو نيتمكر ىلص متل طافب طخفربنأ|ادعصو ج ركن رابنلا عفت رأ ىتح جو رانارخاف ةمنجلام 9

 عمتجااذار ع تيارلاةفريزلان !١ غلبف ةنسلا ريبزلا نب نا باصا لاتف سابعز | كلذ خايف ةيما ض نط ناب هس لع

 *اهطرش ىلع هاذه لثم غن كد

 عجر مُقِيرط ىفديع مو, ذخاماسو هل اوهيلع هللاإصهللال وسر نارم نانع مفان نع رمت ني هللا ديبع )ف

 » ىرخا قب رط نم
 ريغيف مجرن ديملاى لا جرخاذا لس وهل اوهياءَّلنا لص ىبنلا ناك لاقرب رهن نعثراملانبديعسنع 6 حيلف» ||

 هاعط رش له هيفججرخىذلا قيرطلا
 رشبمن ركب ىتلدح ماسن قاحيبا ىنلدح ىيحيى نب سا ى ردح دنوسن ميهار .هارا اني انه ميرميبان را 6# ديعسإل

 ايما نطب كللسنف رطفلاءوزىل_ كملاىلا ماسودل |و هيلع هللا ناس لا وسر باحصا عمو دغا تنك لاق

 انوي عجر م لسودلا او هيلعهلل ا نإص ىبب: ممله. يللا

 « دراد » 5
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 « نيديعلا بانك ف « « نمخلتلا مم كردتسلا» 2400ج

 ديزياننو رين ناوفصاتت ةرلاوا نينا ىثدح لبنح نب دمحانب هللادبعانت ىعيطقلا رفعج َن درجا 01 اًندح »

 او رطفديع موب يف سانلا عم ملسوءلاوهسيلع هللا نإ يلا بحاصر سن هللادبع ججرخلاة() ىبحرلاريخن ا

 اذه حيبستلا نيح كلذو هذهانتعاسانغرفدق ماسوهل آوهيلعّتلا ىلص ينلا عمانك انا لاق' رو مام الاءاطبا ركناف

 «هأحر و ىراخبلا مرش حيعص كثيدح

 / ان ىسومن لضفلا انثى سعنع فسو اذ هجولاو | انث ىزورملا ميلح نبدمحن نسما دمجوا ه انربخا
 ' | ةولصلاىضقايلف ديعلا ماس وهلآ وهيلع هللا ىل_صهللال وسر عم تدهش لاقت أسلا نب هللا دبع نع ءاطع نع 2 رجنا

 طرش ىلع حب ثردح اذه. «#به دياف بهذ :نأ بحانمو ساجيلف ةيطخال ساجنأ ب م> أ ع نإ كنا

 «سابع نأ نع هناالاذأ رعالا يف هنغل أس ١ يذلا ثيدحلا يف :ءموهو : ءاجرخلو و نيخيشلا ظ

 نبىسيعيثدح لسمنبد.لولا ان فسورن هللاد.عانت ناملسنب , عيبرلا نأ بوقعي ندم سابعلاو ا «اًددحإ

 مم ىلصفديعموبيف و رطم ممهاصأ مهمأ ةربسهيبانع ثدح ىميتلا هللاديبعيبحبأ عمس هنأ ةورف ىنا نم لعالادع

 اما قودص يميتلا ىبحموبأ هأح رخو دانسالا م. ثدح انيس وابن طبعا و هيلع هللا لص ينلا

 * هنباهللا ديبعنب ىحن حورجملا

 نركب يبا نعىجبلا هللادبع ن ناب نع عيك و ا رام واا ناذاتن دعم ولان ياهن اص ندم «انندحإ

 ىبنلان اركذو أهدمبالو ابلبق لص ملف لصملا ىلاديعمو ينج رخدنارمتن !نعصاقو ىبانب دعس, رمنب صفح
 ريبح نب كيوس كثر د لعاقفنا دقاهنكل ظفالا اذ هاج رخل ودانسالا حيحص ثي دحا ذه هلءف لسوهلاو هيلع هللا لص

 فأهدم ,الوأ ابق لصي سو هلا وهيلع هلل ىلبص يم ينلانا سابعنب | نع نع

 نبداماأ برحن,ناملس انُث ىضاَقلا قأحسا ن ليعمسا ا دهازااينابصالا هللا دبعن بدت هللادبعوبا «اربخا»

 سابع َن | نءءاطعن :ءبو أ نءديزود امهات ةديعن, دمج يضاقلا قاحسان دمح أت * ىلع ن نيسلا(ىنريخاو)ديز

 ريصقل ” نامل ثيدح ىفوةدبعندجا ثب .دح فا اذههديعموب ىفةبطملا لبق ص ماسودلاو هيلعدتلا لص يبنلازأ

 *ندلا في رشدمح ١١ يحرلا ريم نب ديزي هنأ هنعو رينا نع ىعالكلا كلامنا ةطقنل ريم هبتشملا يف )0

اوا رطفديعموب سانلا ممول هللاديع جرخلاق ى حر لاريمحن ديزياتورمتن «ناوفنص»
 ءاطب ا ركناف ى حض

 * (خ) طرش لع حببستلا نيح كلذو هذ هانتعاسانغ رفدف لسو هلآ وهيلعللا لص يبنلا مم :لا ممانكانا لاقو مامالا

 لاقةالصلا ىضقايلفدي هلا ملسو هل اوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ممتدهش بأ اسلان هللا دبع نعع اس رجناأ 2

 3 نيخيشلا طرش لس «بهذيلف به ذينا 0 احلف ة بطلا ساجينا بحا نم بطخماا

 ةرنهينا نع ث ع د ىميتلا هللاديرع ىيحابأ عمس هنا ة ةورفى : ا!نءىلعالادبعن ىسيع ىنث دح ماسمن 4 ديلولاو»

 أن (يط 0 «دجسأا يف ديعلا ماس و هلأ وداع هللا يلص ينلا وى ىلصفديعم ونيف رطم مماصامهأ

 الواهلبق لصي مف ىلصملا ىلاديعمو.يفج رخ هنأ ر مينا نع صفحن ركبيبانع هللادبعن, نابا نع « ميكو ف

 #9 حرص مهلمف لسوملا واعيد ىلع ىب لانا ركذو أهدعب

 ديعمو»يف ةبطملا لبق لصماسو هلآ وهيلعمللا ىلصيبنلانا سابعن ا نع ءاطعنع بوبانع ديزؤب م« دام 9

 كد
 ا
 ٍإ

 نإ 353

 بهذ

 - محملا مع موي دجسما يف نيديعلا ةولص ط4 نيد

 م لبق ىلصب.ال ا« رططلا

 سس سجلا



 رع

 5 نيديعلا بانك ف « ودة, نا لبقتا

 لع رطفلا# وا رطفغبإ# 7 م 5 0 و سا 5 و 7 يد رنا 7 وا 0 01 نا ا ولص باتك 3

 »د ديملا باك 222 م«ة4 #2 ضرلتامم كردتلاط 4 0)جو)

 يي ن ديملا ةولص تانك زيوس

 اةماساب اناث راما انث(اولاق )ىضاقلا نيسملا ن هللادبع وداشم نيل و قادشا ن ركل وبا (ادح و )ئشاقرلا

 | ملسوهلآ و هيلع هللا لدص هللالوسز ناك لاقهببأ نع ةدد 7 ن هلادبع نَع ةبتعن تاوث انا مصأع وبااث (اولاق)

 أ باوثو هاج رخيملو دانسالا يب ثيدح اذه « عجرب ىتح .رحنلا مو ممطيالو معطي ىتح رطفلاء وي جرخبال
 ىف ةضيفتسم ةياورلاقيرط نم ةٌريزع ةنسهذهو هثدح هن طقس عون حرج لو ثيدحلال يلق يرهلاةبتع نا

 «نيماسملا دالب

 نوع ن ورم نع زيزعلا دبعنب عا رافصلانيسلا نب ىلع مرازملا ناهامنبدمجا ندم نوعوبا# ينريخا ف

 ماسودل اوه بلعّساىلس هللا لوسراك لاق سان ء سنان هللا دييبع ن نإ صفح نع قاحسا نب دم نع ميشهات ٠

 «هاجرخممو ماسم ُّط رش ىلع حرص ثيدحاذههودغبنا لبق تارع ىلع رطفلا مولر طش

 ( انربخاو 2ريهز نبدعاانثدادنب ةيفقلا لال نا دا ركبوا (انربخا) هن طرش ذ ىلع حرص #« دهاش هلو 5 ظ

 انك ىنضلاديمح نب ةبتعانت ريهزاتت كيما ن كلام ناسغوا 9 (الاق رززملادبع ا ىظاك ةكعر اولا نوغوبأ

 تارك ل كاب ىتحرطف مويمس وهلا ”اوهيلعتنا ىلص نال وسر جرخام لوقياسنا تمءسلاق سنان ركبيأن ,ااديع

 ْ «ارو كلذ نمرثكاواكاذ ذنم لقاو 1 سوا ًاسغواانالث

 نعديمح نعدامج ا ليعم_سأن ىسوماتث يرادلا ديعسنب نارثءانت ىزيملا ةماس ندم ندمحا# يربخا 9

 ناموزاولةناموِلاناذهام لاقفاعف نوبملب نامو, ممل ةنسدلالسو هلآو هيلع ىلص هللا ل وسر مدق لاق سنا
 ىعضالا موياههنم اريخابسبب مكل دب ادقةللا نا مل سو هلارهيلع هللا ىلصللا لوسر لاف ةيله املا ىف ايف سن انك

 * هاج ركع وملسم طرش لعسيحص ثيدح اذه» رطفلا مورو
 « اًثدح »

 4( نيديملاباتك زج
 جرخمال لس وهلا و هنيلع للا ىلص لال وسر ناكلاقهببا نع ةديربن ب هللادبعنع ةبتعن. با وان «مداعوا»

 ظ 0 هم 0 -- 0

 «() طر ىلع «ودؤينا لبق 3 . امو

 هللا للا لوسرج رخام لوقت انادي سنان ركب ان هللاديبعاتل يضلادي نا ةيتعان5 ةيواعم نب 6 ريهز 31

 كارو كلذ نمرثكاوا كلذ نم لفاواعب ا تار 7: : لكأي ىت>رطق مون ماسو هلا اوهياع

 ايف نونعلا نامو مهو ةئيدسملا لسو هلآ وهياع هللا ص لال وسرمدقلاق سلا رغ فيم نزع ةماسن 6 داح »

 ىمضالاموبو رطفلا مونارينما ريخايوكادب ادقّشانالاق ةياهاإلاينارهيف سملنانك ناموباولاق ناموبلا ناذهام لاف

 ِ ةءالقوبا اة ورع ف ريصلا دم نركب (أبناو) ىرودلادمين سايعلا اد باوكعي ندم سايعلا ونأ# اكد 2

 عمال



 . مسلي ان

 ,*علاسر يف اولصف لباورطم ناك اذا ماسو هل او هيلع هللا يِلص هللا لوس ر لأق لاقف ةمدجلا ديمسأبا اي هل تلتخا

 «ةسيلاباك9 2 «0ج) ا  «سيا كردتلا» 4019

 ْ 01 ريك انملا برحْن ,كاسةنعىورهافيفوكلا يملحلاللادبعوبا حصانهيف نومطل اها ةّمذ ىرصن ءالعلا نب حصأت

 نبنايفس ان ىعضرجلا يله ن رصن ا( !)يدوراجلا رضنلان دمج ركب وبا يضاَقلا روصنم نب ىبحن « ىنربخا ف

 يف ا

 0 هأح 7 يناخيملا نع يا د ءلط 345 1. ناخب علا تا ْ

 يس لاقف 4 ا 0 2 ىش نع 0 رع اما 1 3 زيمح نع :رغا 5 اولا ىفان , الزج ١

 : هلا قة لع هيأ يلص هللا لوسرزاف كت وا كلذ مامأ يقع َىقح لصت اللاوو ىناكميف ىلصال 10 رطل 5

 # هاج رخو نيحم لا ُّط رملع ع ثردحاده» كلذ ارا ماسمو :

 ةلس يفو ظافالانمق ودصلاةو ماحينا نب رة زخنا 0 أسنلاه دع دىنا رج را حاصلا ن دمج وىئريصلا لق ا

 رطم موب اصأ وة دا نمزلسوهلاو هيلع هللا لص ىب نادر شهماهيبنع حبلا ىبانعةيالقرفان .ءءاذحلادلاخ. نعسيبح

 دانسالا مي ثيدحاده# مهاحر قاواصيناماسولأ و هيلع هللا لمص يبن | صاقم ا لم الب م ةمجموييف

 نا عمق ننعم رج نبأ ب ازرلادبعانملا ىنتد> لب :-ندمحان هللادب عانت ىمرطقلا رخج ن دجا# اريخا »

 ) هيلا باتك رخ 1(

 تنهي

|] 
/ 

 هنع ىفع ىدابأ رديلا ىملابلا نيدلا ف رشد#“ ىضاقلا ١١ للعا هليأ وابكاه اذ مهلا ْي ءادلا اشفف

 لباو رطمناكاذا ملسو هل او هيلءّنلا لص هللا ل وسر لاةلامفةممملا ديعساباايهل تلف هيلا ومو نايا ىلع ءاملا ليس

 ىنيدلان أ مو و كثمدحلاركنم ىراخيلا لاقو هريغ و اعلا ةهفعضص (تاقز 5 حصانو مرص» ملاح قاواصخ

 * دحأ هل جرخ امدوادوباو |

 ْن هز ماسولأو هيلعللا للص ينلاد ههنا هينأع نعحبللاىفان :عةب الق يفأ ن ءءاذحلا دلاخ نع بييح نب « نايس 8|

 4 ةم لا 0 لاعر

 ٍ ةيماامعيؤ) 47 ا: هيف هفلخم مه احم نمداخا كسا مكي ال ءاسو هاو هياعهللا لص هللا ل وسر لاق لاقرمع نإ نبا[

 «ةءدجا ركد ةدارزب هاجر ذم لو نيخرشلا طرش ىلع حرص ثردح اذههاهريغو ةممجلا موب يف لاق |

 مو احريفا ولصرنا ماسوهلأو هي اعدل | لص ىبب لامه صاف 1-0 ة.أ لا . ةمدج موب يقرا ٠ مماصاوةيبدحلا

 ةيواعمةنمدأرىش نعل سدت نب ا ابلالاد4 برأ ريب .جن مفانزا(ا )راو ا: ىنانءاطعن رمينربخا« مب رجنا»

 ' هللا ل و_سرناف ماكتت وا كلذ ماما ضع ىضع تح لصت ال ىللامف يباك٠يف و , دال تمقذ ةروصتملا يف هعم تيلصلاف

 ْ « اىط رش لع# كل ذب ان ماما سول اوهيلعّشا لص |
 تاقفهيف هفلخم مث هساجم نم هأخا غ دحأ منال ملسومل او هيلع يل )كىبنلالاةر "نا نع مفاب نع 4 حرج نا أ

 *هرخآ اج رخم ملواعط رش ىلع« اه ريغو ةممملامو يفلاق ةممجلامو يفأنا هل ظ

 0 دلا ف ردع د ىضاقلا «لعاهللاو تامثلايفنابح نا اهركذ بيذوهتلايف ونيعمن اهننو ةيمأن لد سأآو .رجنإا

 هلع وىندملا 0س .طمن ريج ن مفانو سايعن | نعيموربىكملا ةمجمملا مضب راولتاىفا ن , ءاطعن رمت هصالكلاف(١)

 ولصلا
 نإ 3

2 



 2 دكطشل +

 مة باكو ش «يسبطا 'ء « صيخلتلا مم كزدتسلا 9 «()جو»

 ه طقفابلك ابك ردا دمفةداب مرالغفولسل وهةمكررصملاةولص نم رمال

 يبا نع قاحسا نأ نعد ريه زانثيلا رخادلاغنو رمعانت ناحلم ن .ميهارب ربانبدجاأبن اهيقفلا قاد ان رك وباانبدحإلا |

 سانلاب ضي الجر رما نات ممهدقل ةممجلا نعزوفلخت مودل لاق لس ودل اوهيلعبا لص يبلانا هللادبع نع 7 والا

 نيخيشلاط رش ىلع حيمص وهو ريهز نعىسل ايطلادوادوباهاورا ذكهوهممتوربةنمجلا نعزوفلختت موق ىعق رحامت
 ه تاواصلا رئاس و ةمتملاركذءاجر خام اذكهءاجرخعإلو
 آي كاع بئذوا ناانن كيردفىلا ن نى رصملا علا دبعن هتلادبعني دمت ان بوقسإ نإ دمحم سابعلاونا هانبدحإ»

 ةعمجلا ك رم لق ملس وهلاوةيلعتتلا لصّسالوسرناهللادبعن ,رباج نعةداتقىنان هللادبع نع دا ريلادي اى ان نا

 « هلق ىلعللا عبط ةرو رض ريغن 0 ظ

 دسيسأ نع لالبن ناملس نع يا ىتلدح سوايانبا انث دايزن "يلعن نسينا قاد -ٍ ا!نركب وبا اني دح9 ْ

 د-# نع هريغو رزقا ثريدح نم باتكلا اذهبؤم م مده بف تجرخ ثيدحاذه «ةوحنب كل ديساينناا

 دهاشلا اذهو ماسم طرش ىلع هتححصو يرمضلا دمجلاينان :,ع ىرضحلا نايفسن ةديعنغ ةمقلعن ورنا

 ' هي ذمب هلدجو يلاعلا

 مساقلاوبا مماثدخرط هاجرخ ملو م اسمطرش ىلع حيحص نالجعنبدس#ت ثيدح نمرخآ ١. « دهاش هلو 9

 هسيبانع نالجع نبا 3ث ناملس نب ىدعما راشب ندم ات نايفسنب نسحلا ا روبأسينب هيقفلا 0 للادبع

 نيلِيمؤا ل يمت لعمت :ةلا نمقيصلا ذخت ناكدحا ىسع له الالاقملسوهل | اوهياعاللا ىلء يبن نعقرب رهينانع

 ةهبلق ىلع عبط قتحاهدهشيالف ةءمجلا' ارض قحمش دف ننلتمولا ليمئسار 1 00 رذعتيف

 ءالعلا نب حض نان يكذ ةوبتلاةملس وبان سسيردا ندم مئاحوبا اننى رلابهيةفلا دمسن ليممس ا ركبوب ا« انثدحإ»
 هللاومو هنااغلع ءاملا ليتس نم . ىلع وهو ةعمجلا واي ةرمش نب نحر لادبعب ترزم لاق راميبا نب نب رامت ىتأ دح

 تاقفا ش

 نوفاخت, مودل لاقماسوهلأ وهيلع لا ىلص ىبنلا نا هللاد رع نصوح الاى نان ء قاحاىلأن نعةبواعمن © ريهز 9

 هاوراذكههاتطرش للعم متو ةمجا نعز وفلختي موق لع ق رخام سانلاب ل صيالجر رمأ نا تممهدقل ةمججلا نع

 * ريهز نعدلاخن و رمتو ىتلارطلا هادو

 هلاو هيلع لص هللا لو سرنا ّلادب ءنبرراجن ءقداتةىنان هللا دبع نعدأر بلا ديس 0 يأن دي سانع# باذي أنبا

 * ممن «ديسأ

 كذحا ىنءلهالا لاق لبو هلأ آو هيلعهليا ىلض يبنلا نع ةريره ىلا نعهيب نع نالت نادث ناماسزب « يدعم )

 ةعج اة :ىلعت مقتزيف نيليموا ليم سا ركع لكلا هيلع رذعتيف نيلي هوا ليم سأر ىلع منغلا نم ةبصلا ذغت تا

 « هنلق ىلع هللا عبطي ىتحاهدهشب الفا

 .نءلالبنبناهاسنع انين ىناني ركبوا هاوراذك وهلا ىلع هلا مط رو رض يع قالا ةبجل اكرم لاق 1

 رم ىلع وهو ةم٠ج ا مو, ةرهشسن نمر لادبع تررملاف راد نا نيرامي ىن ل ءالملان 0 4 هينق وا و

 لكي 7

 كحل قيس رقسأب

200 

 ادا نت يسن سرس



 «ةجلابكو 0 مما ١> «سيل سكزدسلا) 400ج
 # هاجرخملو ماسمط رش ىلع حب © ثيدحا ذه# ىرخالا ةمملاىلا هلهللارفغالا

 قاحسا ند |ب أنا 1 دبر اش مركمنب نسحلا ان دادنب هيقفلان الس ندا نب ركبوا عانثدح 2

 ندم نع سن ون نبى ان نس ومال: مماررأ اّث دايزنب ىلع نسسملا اب أنا هيقفلا قاحسانب ركيو ا(انندحو) ١
 لوحة يلفهسلع يف ب و مدحأ سمن : اذا ملس ودهلاو وهيلعهللا لصهنلال وسر لاق لاق رم نبا نع عفان نعق احا

 * هاجر 3 ولسمط رش ىلع ميم ثيدحاذه# كلذ4 سا نم

 نمل-منعبأ ”ذىان ١ اّثىسلايطلا دوادوبا انكر صعيب مالا ةبيتقن راكب انث بو“ ندم سابملاو ا «انثدحإ

 نوك امن* يفلاردتبلان كف ماسالا او هيلع للا[ صتّلا لوسر عم ةعمجلا لصنانك لاق ماوملا نب ريبزلا نعبدنج

 دع

 نم كردأ ع نملاقلسوهلآ وهيلع هللأ لص ينلانع ةري هيلا نع ةملسيلا نعىرهزا !!يثدح ىازوالا نعما 0 نا

 «ةرلصلا كردادةفةمكرةمممحلاةولص

 نب ةماسا انث بوانب ىيح أ مرمينانب ديعس اش ىنارعشلادمم نبلضفلا انث يناهنب اصب د# ا دح)

 نملاق ماسوهل او هيلعهتلا لص هلال وسر نعةريرهينا نع نمر لادبعنب ةملسيبا نع بارش نبانعيإلا ديز
 اناكاعنا ملاسودمح نب مساقلا نعساللا لها نم تعمسو ةسماسالاق#«ىرخا اهلا لصيلف ةمكر ةممجلا نم كردا
 ه كلذ نال وقت

 حلاصو سن نب كلام نعدي ذن دامحانُ' ىجحاا باهولادبع ن هلل ديءانث ىلع نماشهاث داش ن لع ان دحو

 نمكردا نملاقل ل وه اعلا لص هللا لوو نا ةرب ؛ رهىنأ نع ةملس يلا نع يرهزلانعرضخالاينان ١

 امهتااناظفالا اذهب هاج رخال ونيخيشااط رش ىلع حا ةثالثلا ديناساالاءال وه لك «ىرخاابيلالصيلفةمك د

 وةمكرةواصلا نمك ردا نملاقم اموهلا اوهيلعسا لصهنلال وسرت اة رهيب نعةملسىبا نعى رهزأا ثيدح ىلع

| 

 0 (م)ط رش لع« ى رخالا ةمتجا ىلاهلوهلبا رفغغالانيننانينق رغ . و

 ل وحتيلف هاج يف ةمدجا موب دحا سمن اذار سودلاو هيلع صلال وسرلاقلاق رحت نبا نعمفان نع# قا سان او

 » (م) طرشلع# هنم

 ردقالان وكي اذ"ىفلاردتبنانكف ةمحجا ىلصنانكلاقماوملان رييزلا نعب دنج ن.لسم نم بئذيبانباانث 6 دوادوبا ف

 « ظفالا اذه ريغب سنانع مالنا ىعيوراشبلا جرخاعاماجنر ني ودان الا مص تيدا دول يا للا

 ديلولاا 3 يناردن .كسالاز وميمن دمج انت ىك اطن الاد ئ ,لضفلا ا ةكع « ىنارد:كسالا سابعلان ىل رع « دج

 « يمص « نيمدقو أم وا م

 نملاقماسوهلأ وهيل هللا لص يبنلا نعةرب سه يبا نعةملسىا نعى رهزلا ىثدح يمازوالا نع لسن« ديلولا 9 ظ

 ةةالصلا ك ردادتف ةمك رةعجججاةالص نم ردا ظ

 ةمكر ةمجا نمكردا نماعوف سم ةربر هينا نعةماسيبا نعى رهزلانعيللاديز نب ةماساانث ب وان 4 ىبح م |

 * حمر ى له زلا نع رضخالايبانإ اص هاورو « ىرخاابيلا لصيلف

 0 ل نم

 - مي

- 



4 1 2 9 

 ل مفك 3 --- ْ كا ل كل

 ةهاح راع نيا راوي باع سانم « هتحاح

 ا

7 

| 
 سا بشل برحن ويهزانت يبايرفلا د-#ت ن رفعج انث ىحرقالارفمجن داع «يربغاط

 3 هأح رخو نيجيدلا رخل حب ثيدعاذها ظ

 ٠ نديم ادبعأبلا ىسوم ن لضفلا 9 ىسيع ن ف سونا: ”هجول وبان ورعىدرررادلارصنينان ركيواهانربخاولا

 | ادراىلصف مدقتمنيتمكو ىلصفمدقتة مسجلا لصف ةكعناك ذا ناك لاةر <*ن | نعءاطع نع سي .حينأن دي ز نعرمف.+ 5

 هلآو هيلع هللا ص هللا وسرذاك لاف هل ليقف دجسملا يف لديملو نيتمك رى بصف هت ىلا مج عجرم م ةءوجا لص ةيندملابناك اذاف

 هتاور ىلع بييح ينأ اس ىلصي ناك هدحو سو هتي هس قف و نيتمكرلا يف

 ا

! 

1 

 0 ا ءاعنع

 )أ
 ريثك ريغ اليلق ةءمجلا هيف 00 مدعتف ةمبجاموب صير مص ن اىأر هنا ءاطع ىربخا لاق جرجنإ

 «ارارصلاةكنذ 0 رم !تيأرك ءاطعا تاق تامكر عبرا مك ريف كلذ نم سفن يشع ملاقنيتمك ر مك

 نينا نيب قرغإو هلهانهدوأ ب رط نم فاد ام سمو هنأس ريخ نم ”سبو روبطلا نس افرب انو لسا

 الا

 لجرلا 4 ضعيف ربثملا نع لزد لسوهلأ وهيذع هلال صنالوسرتيأرلاق سن !نعتباث نعم زاحن «ريرج ا

 هاعط رش ىلع ههتجاح يضل ىت> هعم : وةيفاجاملايف

 ا

 1 شانلاو هت رجح ىف |بو4ل .اوهيلعّسا صا لوسر لبعتلاق ةشئاع نع هرم نع كليه هم ََن ىركانا 4 ميشج 8

 « ايهط رش ىلع روبل ةاووذزم هل نومي

 نيتدكر له فةممجلا يبص,ةكعناكاذا ناك لاق رم نا نعءاطع نع بيبحيبانبدب زي نع رُمهجنإ # د لا دبع 1 ١

 هللال وس رتاكلاق رندا يف لص ونيتمكر لصف هتيب ىلا مجرملةممملا صن دملاب ناك اذافامب را ىل هقمدمت م

 ةمؤا موب ىلصي رمص نباىأر هاما انربخا جب رجن اان (جبنلا هايهط رش لعو كلذ لمفي لب وهلاوهيلعشلا لص

 اراد كلذ «تاراسرا مكيف كلذ نم نسف | ىثعم - نيتمكر مكريفاليلق ةمججا هيف لص ىدثلا هالصم نع كلا ]

 نملاقماسوهلأو هيلعاللا لص ينل نعرذينانع ةميدؤ ن .هللادبع نعى ربقملا نع نالجعن البث « ناطتلا ىبحي ١١

 || ةرحسلاءارو ومد نوعابسادلاوهنرج> يتملسو هلاوهدع هللا ىل صلال و_سر لص تأااقةشل ع. نعةرمح

 ! نول ثا , دح ىلع اومنأ امنا ةقايسلا هذ هأج رخو نيحشلاطر ثىلع حب ثإ ديلا اذه »# كلذ لع لش

 | نع دمحم نر جاجح نت ادعو نوراه ات ىطانالا قاجسا نب ميهارا ابنا هيقدلا ق احسان ركب وبا# انربخا ف

 ١ نالجعنا 3 ايعاسو ىبخع 78 ةدنسم أد ىحن دم ن ىبيعاشت ظفاحلاٍب ودعي ندم هللاد ع وا «انريخا 1

 اطال ون لستغا ن ملاقماسوهلا وهيلع هللا للص ينلا نع رف أ نعةميدون هللادبع نع ديمسيفانيديعسنع ْ

 أ

 هله نهدواس عنك سنو زيخنم سبورواملن ردح رونو لسفلا نس > ف ةمبجلا ميلا
 متتتتطسس# : م مس سل سس سل ِ_

 قرف غو



 و

 ب ةءدجلا باتك , فلل 9 ّ مهلا 7 2 50( 5

 ْ 1 ٠ ه هثدح عرمان الوسم هيعش ثادح

 ٍ نايفسان ىذفلادبلولا ن تادبعأتب ىلالخلا نبا ن لم اني ظفاملا ب وةعين دمج ّللادبع وبا «انندح» ||

 م نع ميفرز َر 07 رام وف نت فس نع ىيحب نب ددمم أنت ينثملا وبا.أب انا هيقفلا قاحبسا نير كيوب( ربخاو) !

 يهدم نمودش ءردئفدل وسزوهللا مطب نمل اف لس وهلاوهيلغ هللا يلص ىبنلا دنع بطخ ابيطخ نا ماجن. ىدع نعي اطلا |[

 « هاح رو نيخيشلا ْط رشىلع حيد ثيدح اذه« تنا برطملا سئبف بهذاوا مقلاة ىوغدتف

 اان ذيل اًثريعن هللادبعن دمج انى رضحلاناماسنإ هللا دبع َن دمج انن يهفقثا بوعي نب ديجا ديمسوبأ «انريخا» ٍ

 راصقايولسو هلآو ةسيلعتتلا ىلص هللا ل مالاق رصين رات نع دشارىبا نع تراث نب ىدع نع اص نءال» لا ْ'

 *هاح رج و دانسالا حيحص ثيد>اذه «بطخلا

 دلاخ ن.دومم اننى ايرفلاد#ت ن رفدج انت ثراملا ندم ن رفج (ىثدح) ماسمطر شلع حصص مدهاشهلوإ» ||

 «تاريسيتايلك نهامناةءمجلا موي ةظءوملا ليطيال ماس وهل ًاوهيلع

 ىثدح ماشه نذاعم ينثدح ىندملان ىلع ات قاحسا نب ليممسا انت وركيفريصلان ادد ندم ركوب 11 ربخا» ||

 نما.ونداو نا كل اورضحا لاق لس وهلا وهيلعهللاىلصللا يب ناب دنج ن,ةرمس نع كلامن ىيحنءةدا:ةنعيبأ

 نإ هاح رح * لو ماسمطرشرلع مسي ثني دحاذه«أراغدناوةنجلا فر خوي يت>دعابتيلازبال لجرلانافمامالا

 صضوبايثدح بورا ىلا ديعسانل ى ركملا دب زبن هللادبعان ةع :زخنب ى نيبلاانث قناه ,طاعنإ «د# ىف ادا :

 مامالاوةعمجلا موب ةوبحلا» نءيهن لسودل ةوهيلعّسلا لص ال وسن اهيا نع ينوجلا سن !نذاعمؤب لبس نع 2 ْ

 9 هاج رخل ودان الا حيتص ثيدحا ذه« سظنخحي

 ملسوهل اوهيلعّتلا لص يبنلادنع طخ ابيطخ نا ماجن يدع نع يئاطلا مد كنع ءعبفر ني ءلادب ,ءنع# ىروثلا © ||

 *اههظرش لغه تنات طلخا سئف-تهذاو مقلاقف ىوغدّمف| مصعب 0 ارو نم“ 2

 هللا لصنلا لوس ان سصالاق.رسانن رام نعدشا ردانعتب اذن ىدع نع ءالباصنب ءالملا اند ديعن « للادع 7 ٍْ

 + لضم كو 0ع «بطللا 0 اوهيلع | '

 هةريدتاك

 ركذلااو رضحالاق لسوهلأ وة عصا لسا نأ بدتحن 5 رمس نع كلامز ىبح ”نع ةذأتقنع ماشمإلا

 *(م)ط رش لع هاهاخذ ناَو ةنحلا ف رخو وب ى>دعابتلازيال لجرلاناف مامالا نما ونداو ْ

 ملسوهلأ و هيلعهللا لص هللا لوسرزا 4 نأ نعسنا ْن 0 حاد عينا 0 كيفهم , ْ ا

 بهذاوا-

 «بطملا راصقاب مالا

 « مامالا نم وندلاوركذلا روض مالا



0 

 ا فرك 0

 باب

 0 0 و ديملا
5 

 « ةممجلا باك »9 «اددإطا م« صرخاتلا مم كردتسلا » «()ج»

 *هأج رخمملو نيخي .كلا طرش لع حب ص ثيدحاذه ثردحلا# ةروسلا هده

 ىدرمن نم رلادبعان تى ن ىيحاش ةبيتقز لبعمسا اثينالديصلالدعلاميهاربانب قاحسا نبدمجا «انريخا» ظ

 مامالا جرخ ء ىتحانث دحلازاف ةمدجلا موه رسل نإ لنادع عماسل اج ت تنكلاق ةءرهاز !اىبا نع اص ن ن ديوان

  ثيدحاذه#تيناو تيذا دقق ساجاهللاقف بط ماسودل أو هيلعهّللا لص هللا ل وسر و سانلا باقر لمنع لجرءاجف

 هاير مل طرقا يسم
 نإ قاحساىتدح ىربنلا م.ظملادبعن. سابعلا يىنث دح جلا دم ناديي ,ءاند هيففااق ادسا نب ركب وا« امدح 3

 أ ىنلانع ىو يش نع بارشن قراطنع ما سم نب سيق نع رشتتنما ن دم نإ ميه هاربا نعز أيس نب مرسم روصنم

 * ضا رموأ ي دوا 3 ماوا ]واعد تالا داع واس لالا بجاو قح ةمجالاق لس سو هل اوهيلعللا صا

 #هأح رخو نايف -ن مي زم جاجتحالا ىلع ميج اهفنادقف ن نيحي كلا ُّط رش لع ميوص تا دحاده

 ا ةياحصلا قدمي نم بابشنب قراطو هدانسايف ىسوءاباركذبملو رشت :1| نبدم نب م بهأرأ نعةنبي همك نبا ةهاوروإ

 ١ ال ار م انت ليعمسأن ٠ كلامانأ ىرهزلا قا حسان ميهار || ان ةفوكلاب ىف ؛اييشلا ةيمعن دم ن لع بانر اش

 تدبش لهمقرا نددز لأسوهونايفسفان ةنوأعم تدب * لاق ياشلاةلمردان سابا نعىهمدلا ةريغملان نامع

 لاّمفةممملاف صخ رمت ءلالص لاق ع فاك لع م. لاقم 11 ««يفاعمتج | نب دبع - وهل !وهيلع هللا لص هللا ل وسر عم

 * هاج 2 ودانسالا ص ثندح اذه « لصيلف لعب نا ءاشنم

 ند# هللادبعوبا انئىصخلاريثك نب ىيحين دم انب ظفاملا لعوبا (انئادح) ماس. .طرشلع « دهاش هلو
 نع ةربرهىنا نع 0 ىبانع عيفرن زيزءلادبع نع يبضلا مق« نب ةريماا نعةي.شاش ةيق : انيراسفصلا هللادبع

 اذ_-ه«نوء#ءاناو ةعمجلانم هأ ًازجا ءاع نف ناديع اذه ؟هوييف ةممتجادقلاق لسودلاا را هللاىلص هللا لودر

 ثبادح

 مامالا جرخ ىتحاثث دح لازاف ةممجلامويرسن هللادبع عماسلاج تنك لاق ةيرها زاايبا نعاس ادن 4 ةيواعم 9

 هللا لص هللا لوسرو ةعمجلا وب سانلا باقر ىطخت لجرءاج رسنن هللادبع لاف سانلا باقر ىطخت لجرع اوف

 « (م)طرش ىلعهتيناو تذ ًادّقف ساجاهللاّمف بطخ لس وهلأ وهيلع

 ةعمجلا لاق لس و هل أو هيلع هللا ىل_ص يبنلا نعبا,شن قراط نعرلسم نب سبق نعرشتنلا ندم ن 4 ميهارإ إف

 ْ نام -ن مر ه(هأور)و# حيحص# ضررموا ىبصو اا اواكوا.م ديع هع ,راالا ةعامج يف لس م لك ىلع بجاو قد

 « ىسوم ينا نع هدانسافدازف ميهار أ نع
 عم تده دله مقران ديزلاس وهلا ؛وأعم تدهش ةلهرىنأنب سابا نع ةريخأا نب نانع نع *« ليئارسا ف

 ةعمجلا يف صخر مثديعلا ىلص لاقمنص فيكفلاق م .لاق مو يفاءمدحا نيديع ودل اوهيلعّسا ل صّشالوسر

 3 (مزطرش ىلع هدهاشو « سرع » لصيلف يله. ناءاش نملاقف

 لسوهل أوهيلعّللا لص هلال وسر نع ةرب هينا نعطساص ىبانععيفر نزيز.لادبع نع ةريخم نعةبعشات 4 ةيقز»
 » ب رغد« نوه خماناو ةعمدلا نمهازجاهاش ,ن ناديعاده ولا ف عمتجا دق لق 9

 «ىروثلاو )20

ْ 

 1 ا ا ز 0



 « ةمنجلا باك 9 « ١ « صيخلتلا مم كردتسلا9 24 () جو

 ة-ةايسلا ه ده هأج رخو ماسم طرش ع حبعص ثردحاذه «اليلق عئالص نما 5 هر ءاشملاو زوافت

 ءاديفة قاض تناك و ةساجا ينيب نيتبطخ بطخم ناك كاس نع صوح> ال يلا ث ردح ن«نينرصتخ «نيتاففا ج رخ اءا

 ةبعشانث (الق) ظفاحلاريرجن ب بهو(و)دوادوب ا قوز ممن. ميهارب ان: ب وتم, ن دم سابعلا وبا 4 انثدح لف ١
 برحن كاس نعةبعشانُث رفمجن دم ان يناىثدح لبنحن دان ةللادبعانت ىميطقلا رفعجن دس ا(ىبريخا)

 رانلاكرذنارانلا عئرذنا لوقي تطخم ملس هلآو هيلا لص ةللا لور تمس لو ريشل نب نامعنلا تممس ِ
 حير ثيدحاده# هيلجر دنعق' ”اءىلع تناك ةصيخ تمقو ىتخاذهيتاقم نمهعمسل ق سلا ناكالجرناول 8

 0 . 2 ه«هاح را وملسمط رش ع

 ان ىرايسلاوسأقلان . مال( ريخاو) راجاادبعنب لضفلاا5 ينوبحلادمحا نب دست سابعلا وباهانريسحاوإل ظ

 ناك لاقهسا نع ةديرن هللا دبع ىنأ د> دقاونب نيسملا اه قيفش ن نسملان عانت (الق)لالهن ميهارب

 ايهذخ ل زفزام وع نارتو رمان اصيقاميلعنيسحلاو نسملا لبقاف بطخ 3 0000 هللا ىل ص هللال وسر

 اسسذخافت تال قيدوبصا مافن ذهىدلو تب اره ةنتفو دالواو كلا وماامادل وس وهللاقدص لاق هءد نيب اوعضوف ا

 «ةحاملادنع ربنلا نملو زيلاو ةيطحلا مطق يف لصاوهوهاجر 7 و ملسمط رد لع حب مح عر ,دحاذه ههتبطخ يفذخا 5

 رفمج ن دم نيم رمين ان 3 طساناو ءشلاد#ت نب لضفلا ٌ ده زلاماسن بدمج نب ميهار راقادسا وامان ربخا 9 ظ

 ملسوهلأو هللا لص ىبنلاودجسلا تاخد رذيلأ نعراسن ءأطع نمر ؟ىنان هللادم عن كب رشانث ريثك نانا

 تاز.قتميال تاقف ةءارب ةروس ماس ويلا ردللع ةاليصو ثلا أردف نك نبينا ن :ناياق تلف بلم
 ب هس ديمسمعل

 ا

 لس

 قراطلا وءايسلاواه ادضو نئينشلا وحنا دصق هيللض تناكو هئيطخ ىن.ءادصق تناكوهللا باتك نم تايأ

 لس وهلا وهيلع هَل ىلص هللا ل وسرءاج ناف سمشلا ضحدن نيح لالب نذوب ناك ربظلا ةالصو ةادغلاةالصالا

 ' يتالص نعاهرخ ْو,ةرخ الاءاشملاو ن واص:اماوحبرذلاونواصت|مماورصعلاو جر ىتح تكسالاو ماقا

 « (م)ط رش لعءاليلق
 رانلا عنرذنا 0 بط لسوهل اوهيلعلل لصةّلالودرتءمسريشبن ناهنلا تءمس كامس نعم ةبعش ف
 هيلجردنءهقتاعىلع تناك ةصيخخ تمقو يتحادذ_هياقم نم هعمسل قوسلاب ناك الجر ناول يت رانلا 3 ردبأ

 4 * (م)ط رش ىلع
 لبقاف باخ لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكل اقهيبا نعقدير ن هللادبع ىتدح دقاو ن « نيسح ئ

 هلوسروهّللاق دصلاة مهيدي نيبايههضوف اههذخاف لزتف ناموقيو نارث.ي نار محا ناصيمق |عيلع نيسملاو نسحلا

 *(م)ط رش لعههتبطخ ىف ذخام امن ذخاف تلزن ىتحربصا لف نيذهى دلو تبأر# ةنتف 8 الواو كلا مااا

 لس وهلاو هيلع هللا للص ىبنلا ودجسلا تلخدلاق رذىا نع راسي ن ءاطع نعرعينان كي رشات رفمج نيدمم »و

 هةروسلاهذه تاز يتمىنالتلقف(ةءار)ةروس ا سوهلآو هيلعتللاى اء ى هنااا رف ينأ نمابب رق تسلجف بط#

 » رذابا كرداءاطع ” عم )اهبط رش ىلع ثيدحلا

 3 امنع هللا ىضر نينسحلاةليضف



 «ةييلاباتكط محط >2 «سضاكرسلا) 00« جف
 هم ودحااذه ىتلافا وقدصتن نأ سانلا ترصاف ةذ ةدب ةئيهىف لخ دانه نا م وهلا اوهيلغشا لص هللا ل وسد

 كيا د مل وهو لام رش عيب دحاذه# نيتمك ر ىلع نازسودل اوهيلع هلئأ ىل_تةللا ل وس رو عا 5

 « هلق ىذلا

 ىلا ايزكؤ زي دجان هللادبعانت ةكعىعاز زاخادمجن َشادبعد_تو.ا(ايربخا) لسم ط عدا دهاشهلو»

 هّللاىل ديننا ىلا تربت لاقىودملا ةغافروا !نعلالهن دب رمح نع ةريغما نب نامل ءانث ىرقملا ديزي نب هللادبعاتن

 هتبطخ كرثو يلا ليقافهتيدام ىردال هند نع لأس ءاج بارغ لجر الور ت اهف بطة وهو ماسو هلآو

 * اميزنك ماو هتيطخ ىلا منلاهملع امم ىتءلعي لمدن دحمثاوقتاخ يس ركب باف

 كلم انث يبلخلا بمك نب بوم اذ ىدبعلا ميهاربان دمج للاديعوب اان ىرينملا دشن ىيحايركزوا# اًدح »

 عمسفاوساجالاق ربنلا ىلع ماد وهل اوهيلعش ا ىلصتال ومو ىرتم اللا راجنع 0 ء مب رجناان 3 زينا

 حيك ثيدحاذههدو.سمن هللادبعايلامت لاف لد وهلاو هيلعللا ىلص ىببنلاها رف دجسملا باب ىلع سا دو همنا

 «هاح رخل و نيخيشلا طر شلع

 يتتشدلاديسمب هللادبعن نمر لادبعانت ىرقللا- دم ن دماحاث. ظفاللاب وتعين دمح للادبع وبا# انندح 9

 هلآو هياعمتلا لص هلأ ل وسر نا كث دح نم لاق ىئاوسلا ة رمسن رباج نعبرحن كلاس نع سيقنا نو رمان

 تاقلاقىرخا ةيطخ بطخ موقمح " ساجمماٌةأق ب بط ناك هندبشاناف ه دكف ريالا ىلعاسلاج طم ناك ماسو

 هنالص تناك وةتيطخ نسبادصت ناك ل زم ملل باتكن رمان 1 َش وسانلاه لظ» مالك لاعلرع كنا نك

 نافسمشلا ض> دن ثيحلالب ندوب ناكر وظاا ةولصو ةاد:لاةولصالاقراطلاو ءايشلاو| ,تو سمشلاوغ ادصق

 اماوحبرئملاونولصت ايعاوجمم رصفلاو 4 ىتح تكينسالاو ماقا ملسو هلا اوهيلع نام ةنالوسر ءاج

 نولصت دو

 هيلعللا لصّلالوسره مام هوث دحااذه ىقلافاوقدضنب نا سانلا ترصاف ةذب ةّئيهيف لخداذهنالاق م

 » (م) ط رش ىلع «نيتمكر ىلصي ناماسو ِهل أو

 اوه وملسوهلا او هيلع هنلا لص ينلاىلا 2 ل ىودملاةعافر يبا نعلاله ناديمح نع ةريغملا ن4 تاي 1 د

 ئىسركا يناف هتبطخ كرويلا لبقاف هنيدام يردي ال هند ع ملا ءاج بيرغ لجر هللا لوسراب تاقف بط

 * (ما طرش 2 لعام رع ماو هتبطخ ىل املا هملع م ىنماع, لمجف ديدح هيئاوق تلخ ظ

 لاقربنملا لع ملسوهل اوهيلعللا للص للا لوسر ىوتسا|!لاقرراج نعءاطع نع جيرج نباانث ديزب نب « دلخم

 «دوعسمنب هتلادبعاي لامث لاقفمل و هلاوهيلعهللا ىلع ينلاهارفدجسملا باب لع سلجف دوعسم نبا غمسفاوساجا
 * ايهط رش ىلع

 نءسيق نا نو رمات ىكتشدلا هللادبعن نمر لابعاد 1 -دو# ن دماح ان ظفاملا بوقعي ندم 4 انأدح 9

 [ذ هبذكف اسلاج بطخم ناك لسو هلآآو هيلع هللا ىلص تلال وبس 1 كاد نم لاق ةرمس ن رباج نع ٌكلاهس

 ٌأرقيو سانلا هبظمي مالك لاق هتبطخ تناك فيك تاق 2 0١ دن ل بط نك هلدهش

 تاي 0 دم ب

 نود د ان داش كسا طنب



 كيد نشم انفو سرج

 م

 «بباكو_ 400)___ «سينت ارسلاو_ 400ج
 هاحر 2غ "1و نسال ىلع و ثردح اذموأل اند نود بقل زال دومسلا ةطاع لاف مارا ىتكلو ين أ

 ةدجسلا ًارتاذا مامالا نا ةممحلا باتك يف ف اذكه هجارخأ يفض رغلا اناو ىراخبلا هج رخادقف(ص / يد وحسلا|ماف

 ةدحسف لذي : ةئسلا 3-6 0 ٠

 هينا لا ل ىو مرام ل2 0 آن 0-2 انم هل اققلاو قروراا رصن ىنانإ ركبوبأ

 د تنم 1 ذب يعط لس ذا هامل 0 اا هي ةريل نم ىلا

 ' ناد دا ا وفم 2 تالوسرركذ لهاا ديعأب يدلل تاقف قدحلا,سانلاوام ف نور

 , همجو ىلع ناو. نعىذريخ نم م جنا اذه نموا بابلااذه نم يلع لخديس هبالاق ركذلا نسحاب ك اركذ م. لاق

 ”ايفةيطللاىفمامالا مالك يقل صا وهو نيخيشلا ط رش ىلع يك ثيدح اذه «ىتالب ام ىلع هللا تدمحف كلم ةحسم

| 

 #* تق ةولأيف هلود

 هللاددبعن ضايع نءنالجعن !نع نايفسانت ىدييلا ان ىس ومن رانا هيقفلا قاد سا ن ركب وبا أن يا

 ْ سارحالا ءادف ىلصي ماس ف بط آ!١نيناورمو ةعمجلاءويلخدي ردخلاديمسابانا 5 رسىبان دعسنأ

 ”يىشدعب بكرا ت تنكاملاق كد نول. لاوداك نا هللا كر هلانلتف هانيأ ناورم فرصن : ا|لف لصى تح ينأف ند

 بطتت مل وهل و اعنا ليسانس ةمجلاموإ كدا ذم < لسوهل اوهيلعهللا ىلص هلال وسر نم هتأر

 « (هطرش اعد دحسو ددحسأ ل -و دوحال 3 ٠ ددمتسادفاارا ي ىنكلو ىنب ةنوأ ١ يهاعا ع ْ

 ٍ ةارس هال وجت هن ليم نم توندال لاق هلئاديع نر رج نع ليش كن ةريغاا ن 03 قاحسافانب 6 سنو 1

 . باد ملس وهلا وهيلع هللا لإ_صهللا كوَسرَو تاخدف تلح تسبلو تبيع كال و تلحار تنام انو لاو هيلع' ٍ

 ائيش ىرم! نمل سوه او هيلعهللا ىلصهللا لوس رركذ له هللادبعاي ىسيل+ل تلتف قدحلاب سانلا ناز يلع لف ||
 , ةب> و ىلعزا و نىذ ريخ نم جفلا اذه نع وأ بابلااده نك مكياع لخديس هلا لاقركذلا نسحاب ك1 م لاو ا

 ا « احط رش لع ءىنالباام ىلع هللا تدمحف كلم ةحم
 ءادف ىلصي ماقف بطخ ناورم و ةعيجلا 0 لخ تدعم انأنادعس ن هللادبع نب ضايع نع# نالحع ناي ْ

 تنكاملا كبب نولمفيلا وداك ناهللا كنج ربا_تلمف انما نأو رم فرصن اف ىلص ىت> ىناف هوساجا سارحالا |

 هلآو هيلع هللا لصةللا ل وسروةءمجلا موبءاجالج 5 رك ذم !ودلاو هيلعللا لصتلالوسر نمت أ رثئشدمبامك رنا

 هلا وهيل ّنلا لص هللا لوسر صاف بطخم ماسو هلاو هيلعتلا للص هّلا لوسرو ىرخالا ةءمجلاءوبءاج مثبط# ملسو ْ

 كب وذخ لاقوهرجزعلسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لصف هي ودحألجرلا ىتلافاو# دنع نا سانلا ملسو

 2 رعلملاا ا م
 دا

 0 رنا ١ ربدملا ل

 ّْ لس وهل اذ .لع هللآ ىلصهللالوسررماف بط ما وهلأو هي هيلع هللأ لص هللإ ل وسرو 1 لالا ةعمدلاموإ ءاجمت

 ١ لاقك كب وثدخلاقو هرم 2 م1-و هل اوهيلع هللا ل صهللال وسر لهف 4 ول دحأ لجرلا ىتلافاوقدص:ت ناس انلا

 انا ماله

 جةبطللا ةءارق تقو بطا



 2 0 5 وو

 - 6ك

0 

 «ةييلاباك» 2 مدعطا  «سيضءكرسلا»  «ج)
 * هأج يا ونيخيشلا ط رش ىلع حرص ثدحاذها

 10و ادا ل بسلا ورسساة ىرض ندمت ن ىدحانت ظفاملاب وهمي ندم هللادبعوب | # انربخا 7

 00 قو كساس نإ انا ن ديس 0 0 51 هللادبعانت هل ||

 * تا 6 نومك ع تغرك 1 ةمزغة-ءمملا

 ندم ركب وا( دحوإلةبمشانث ساياىانمدأ انٌ نيسحلان ميهار اان يضاقلا نسحلان نم رلاديع # انربخا 9

 هللادبع نع ن#رلادبع ن بييخ نع هلأ رفعجن لديه اننيبا ىتثدح لبن>ن نما ن هللاديعاتل هن :ولابنبدمججا

 اكن لع 4 0 وهيلع ناىلص هللا لوسريف نمالا(ق)تل ظةحام ت 0 نإ 0 ا ءنسنبدمنإ

 » جاور راسا قا دءسأ ن دم اها سدق ناهنلان ةيراع 550 00 |

 ركبنا ن هللادبعن 0 قا احسأ ندر“ ع نءربرجانةريقلا نب ىب «انذسوان دمحأ نا قاحمسا ن 3 كب وا «هانث دح كد

 هيلع هللا ل_صهللا ل وسريف نمديك هللا رفلاو( (ق) 313-5 0 تااقذايعنلا] 2 تن.ماشهما نءلادبع نبى يع

 نإ ةرارز ندعسا َن نمر لادبع نأ اوه هللادبعن ىيحن « سائلا نط خ اذا ةعج لك يف اهأرق ناك لسودلاو

 ندلاخانث ثيللا انن(الاق) بيعش(و) )يباانث ؟-1ادبعنب هللادبعنب دمع ان بوق..نيدممسابءلاوبا 43 دح 9

 هنو ”ىهاعالاقان ١ ارالف دوجيتابانرشبت ةدحلا ىصايلف ىرخأ ةرص اهأ 0-0 دج فلز ةدح لاب صايل

 ى ىداباردبإاىل 1 لا نيدلافير شدى ماقلا١؟ةمسار | 20001 زااب>اص راند ندي جادبع(١)

 ةاهطر 5 هد وءسم ناب الاسهل لاف سا دد سنا باب لس وهو ثدوعسم نبا ةيمسشش اوساجا سانال لاف

 كلذاو ركنتساس انلا ناكفلاق ؟: ودا ؛ قاواص لق ةالصلا ىلع يحل الف هللا] وسراد#ت نادهشا ض3 تااذأ ريطم

 « مص هءاملاو نيطلا ىف نوثمتةمكجرخاشا تهرلا ياو ةمزع ةعم>اا ناىنهريخوه نءاذ لعق دق لاف
| 
 232 تلق ةعانم تلاق نايننلا ن ةيراح هنبا نع نع. نبدم نب هللادبعنع(١)ن*راادبعن بيبخ نع# ةغش د

 *« (مرط رد ىلع ةادحاو لو

 يف نم 3(2)ثأَر د ةيراح تن ماش هما نعهللا دبع نا ىح نع ءركبيلا نب للادبع نع قادما نبا# هاؤر ل ا

 » بطخاذا ةمجج لك ىف اهأرد ناك ماسوالا 5 اع هللا لص قالو در

 6 ١م)تامينب دما ث راطاوب اجر آما ىراصن الا ف فاسانب بيبخنإ هبل سإ 5 يف داز(ؤ) ْ

 لأ 64

 1 )ارت ف امو لسوف ١ او هليرف الاتش! لو اهلل للم اجس يا نع قادوا ضايعنءلالهىبا نءديزي

 : موبيفهذؤل لاق سابع ن انا ن , ريس نب معن !ثراحلان ١ هللادع انث يدايز || ت>اص ديم اد .عانت ةيلع# نا هد

 ْ هلا وهيلعهللاىلصهّللال و رروننوانروتناكو ةعمجم ويلك ىفام أر قي ماسودل 1 هيلع لا إ_صهللال وسريف نءالا

 ٠ هيلع هللا لص هللالو سران بط خديعسيفأ ن 6 هللادنع نب ضأي ع نع لاله ىنان ا َن دلاخ ىنأدح# ث 0 دلل 1

 انار القدوجسالاب رة ةدح ابر نورا ةرهامأر 1211111100 اب سايف(ص)أر ةناموب م اموالاو

 مس



ْ( 
 7120و يسم يتسلل

 تسمو

 لاقماسوهلاو هيلع هللا ىلص هللال وسر نادئمسناو ةرره يبا نع ةءلغ يأ نع ميهاران دمج نعقاحسأ ا

 ىلص ىتح هنانأ جرخاذا تصنامت عكر ناهللاءاشام عكد# سانلا باقرطخت مو دجسملا ىلا ءاجمت هابيل .نسحأ ا

 «ةسسحلاب اكوا 00 مدسإل « صيخلتلا عم كر دتسلاط 0(4)ج»

 * يرراوهلار مع ن هللاددعو

 نإ د نع ةماس نإ داجا5 لاهتلا نإ جاجح انو تلاع ْن ىلع نا هيففلا قافدا ندما ا ماما ريخأ ِِظ

 هّللاءاشامىلصف سأنلا طخش ملو ءاجم هدو ناسيطب بيطنو هن اين نسحاسبلو كلاتسا وةعأجا ون لس نم

 هاجر ملو مط رش ىلع حيحص ثيد>اذه#ىرخالا ةممإلاىلا ةرافك كاذف تكس مامالا جرخاذاف للصي نا

 اورةمل_هس نب ةماما ىنإب هديقو ةملسن دام هبا ور لثم قاحسانبد# نع ةيلع ن ليعمسااضيا# هاوردقو 9

 نء(١)ميها را ن ليممسساان3 ىلا ىلدح لبتح نب دمحان هللادبع اذ ىديطقلا رفعج ندمجا 4 اريحا ق ةءاسيلاب

 (الاق)ديمس يبا وةربره ىنا نءعلمسن ةماماىبا ونمرلادبع ْن ةماسينا نع ميهأ را ندمح ىثدح قاحسا ندم

 «املاثما رشمب ةندلا لمجدقَّللاناةدايزءايا ةثالثو ةريرهو.الوةيابابق تناك ىتلا ةعمجلا نيبوا,نيسام ةرافك هل تناك

 « هجارخا لعامجا ىذلاتاّمثلا نم ةيطن ليمدسا
 ابنا ةثاس ثالثو نيملمو تنغت هم لوالا ميبدربش يفءالما ظفاملا هللادبع ن دمج للادبعوبا كاملا م اثدح

 نماشهنع مالس نن بمصما3 عابطلانب ىسيع نيدمح انب ةماسا يبان ثراملاانن يضاقلا نيسحلا ن. هللادبع

 ثيدح اذه#«لالبنذا ربذملا ىلع دمةف ةءمحلام وب جرخ اذاملس والاو هيلع هللا ىلص يننلا ناك لاق ركن !نع مف نعزاغلا

 ه هاج رذم ملو هثدح عمجم نمم زانلان ماشه نافدانسالا 3-3

 انث ملسم نديلولااث راعنب ما-ثهانثناربم نب ليعمسا ندم اذ ىكزأا ميهاربانيدمهش لضفلاوبا « ادح 9

 لاف ةممجلا موي ربنملا ىلع ل وءلاو هيلع هللاىلص يبنلاىوتسا لاق سابع نبا نع حابرىنان ءاطع نع جيرج نا

 د وعسمن !اي لاحت ملس وهلاو هيلعهللا ىلص يننلاهل لاف ساجف دجسما باي ىلع وهو دوهسم ناهممدفاوسلجا سآنأل

 هنع نع ىداباردمملااىملابلا ني دلا في رش د ىضاَعْلا ٠؟ هما ىهو ةياعن امسقم ن ميهاربا نب لمس

 ظ ساون م رسهنغهمد رف َةَعُث ىرصب وهوا بط رش لع » ىرخاالا ةممجلا ىلا ةرابط يف ناك ةءءجلاء وب لستغأ نمل وشي

 لاقماسو هل او هيلع هللا صهللال وسر ناديعس ىناوةربرهىنا نع ةملس ينأ نءميهاران د# نع 0 قاحسان ١ د

 جرخاذاف للا اشام للصم سانلاباقرطخ: لو ءاجمثهباين نسحا سبيل واسبطتو كلامنا ةنممل موب ىلستغا نم

 #23 2.6 طرش لع# ىرخالا ةءملاىلا هل ةرافك ناك ىلص» ىتح تصزاديانا

 هاهلاثمارشعب ةنسملا لمج هللانا ةدايزمأيا ةنالث و ةريهوا

 ةممجلاءوبج رخاذا سود اوهيلع هللا ىلسض يبنلا ناك رم نبا نعمفان نع زاغلانإ ماشه نعمالسن © بتءعصم د

 »+ ةجحم سيل بءصم (تاق) حيص «لالب نذاربنملا لع دمتف

 « عىرج دون اكل ضع



 « ةممجلا ثاتك «نيطا « صيخلتلاعم كردتسلا 9 ١ .4()ج»

 عوف نب يعن هللادبعن ء نايفسع نفى ج شالا اك ثيللاىلان ميهارب ان ئيطقلا مي هلا نب دم انث لدعلاداشمجن ىلع

 لمع وغم مل وهل اوهيلعتلا لصهّللال وسر لاق لاق ىفقثلا سوا ن سوا نع ينامنصلا تمسشالا نعى جي 7

 ءارئا راما اجلا ةوطخ لكب هل ناك هانا عمت :كلابرو مامالا نم م سافر كحاوادغم

 اثّسادبعأبا نادبع اذ هجوماوا أب أنا ىزورألا ميلحن ب نسسمحلا 6( هاربخا) ةيطع نناس> ثيدح #«اماو و

 هللا لصءتلا لوسرتعمس لاق ىغهثلا سوان سوا ىنث دح ينامنصلا ث 2 .ثالاواىتدس ةيطعن, ناس حان ىعازوالا

 له اهوطخم ةوطخ لكب هلزاك غليملو ممت-اوابدفركتاوركبم ةمججاءوب لستغاو لسغنملوقت ملسوهل اوهيلع
 لامي الءاو ثيدحل هنظاوهاج ر خلو نيخيشلاط رش ىلعدي ءاخالاعن دحلا اذهحصدق#|همايصواممايقرجأ ةنس

 ْ ههلثعدباسالا هده لثم

 نامعنع دب زن واث ةدابعز حب را ادفلادياولان دمحا 7 لماكن دمحا ركب ,وأ «هانثدح ثيدحوهو»

 | هللا لصمال وسرلاةلاقورمين .هللادبع نعيفمثلا سون سوأ نع ثدح ينمن صلا ثمشالاابا عمسهناىنأبي هيشلا

 أه وطخم ةوطخ لكب هلذاك تصناو عمتساو برتقاو مامالا ن يابو لسا و ةمجلا مون ل سغن« ماس وهلاوهيلع

 # ابمايقو ة و ةنسمأ د رجأ

 نمسوانبسوا عاس ركذدق ةيطع نناسح نا (اهلوا )هجوا نم ةحيحصلا ةتتاثلا ثيداحالا 6لاءيال اذهزط

 «لومجيلابيشلانامئعنا (املانو) هن حاجتحالا يف كئلوا نود زند نا (اببأنو) ملسوهل اوهيلعنلا ىلص ىبنلا

 نمي رسان( اولاق)داب ذن دمت نب نييسحلا (و)ىزارلادمحن . خاص( و)ذوراهن.ىسومان داشمن ىلع «اندح |

 ىلا يلعلخد لاقةداتق ىلا ن هللادبع نع ريثك ىلا ن يحن نع دب زن ناباانأ(١) لجعلا سمن ن وراها ملف

 تنل ريس أ | السغدعالاقةءانج نم تاق لاق ةممجالواةءانج نم لسغ لاف ةمجللا مو لستغااناو

 ط رش لع حيحص ثيد>اذه# ى رخالا ةميإجا ىلا ةراط يف ناك ةمججا موب ل ودي ماسوهلأو هيلع هللا ىلصا
 لاح ندما هنعىو ردق ةَمذ ىئانأ اهلل نيب رصبلامدق خ خبش * لجملا لسمن نو 1 و هاجر : و نيخيشلا

 هيتشملا فو ةمساتلا ومقودص ىرصبلا نيس اوباةليث) نوو ةرودكم ةلمةءانحلا بحاص بيرقتلا يفداز(١)

 يدابا رديملاىلابلان دلا في رشد# ١؟راطملادب زل سمن نابا نع يور لس«نب.نو راهمونمءانملا مي ىلةب قاتلا

 ه هريغةيلع همبان نكل ركنمهظفلوهاووهو ثييللا

 قثدح ةيطعز ناسحانت ىعازوالا||شادبعانا نادبعأ:ت هجوملاو اانا ىزورمل ميلح نإ نسملا# ايربخا 0

 لد سغ نم لو ملسدل 1 ءلع هللأ ىلبص هنا لوسو تعءءس ىفمثلا سوأن سويت دح ينام: ماا ثمشالاو ا

 ةردومةلعهلو«|همايقو |,مايص ةنسلمعاه وطخمةوطخ لكب هلاك لي و عمتسا واندف ركت أو ركب مةممجلاب و ريكا و

 ورم نب هللادبع نع سوأ نإ سوانع ثدح ' يثمشالا اهم ميفايبثلا ناممع نع هزي نيدو ةدايعن © حور 9 ْ

 » لورغنامع يناس تك تردل اهتسارلا و ل-غنمملسو هلا لوهيلغ هللا لص هللا ل وسر لاقلاق

 1 وب لستغااا وىنا يلع لخدةدانق ىبانب هللادبع نع ريثكفانب ىبحب نعد زين ناياانم لجملا ملسمنإ 4 ن نوراه 7

 |ملسو هلا اوهيلع#للا ىلص هللالوءرثءءس ىافرخاالمغ دعا لاقةنانج نم تلق ةممجاال وأ ةنانج نم لسلة ةيعلا

 0 ظ



 # ةعمملا بانك » « ما . « ضصيغلتلاعم كردتلاط 400ج 9

 يف سانلا ق رعف سانلا ب طفت تاجرد ثالثوه اعاريصق هرينم و ارا ديدش فئاص مويف ينم و ' ملسو هلاو

 قا ناقل ةروعتلا ورأت غاب ى ل ١ مرضعل ىذوداك ى 5 فوصلاو قرعلا رمادا تراثف فاوصلا ا

 «هةهدواهبيط نمدجام ب يطا ك دحان .ءأواول.ةغافمويلااذهناكاذا سانلا!مما لاف ربنا لعوه وملس وهللاو هيلع

 ندم ن 0 ياثر رجا بهوان ىطساولا م هاربا ني لعاشتدادغي كاسلان دان نامعورميوا# انريخا و ٍْ

 اذاو هرصن بهذ نيحيبا دئاق ت :؟لاق بدكن 3ع هيأ ِن ء لبس ةمامايبان دمى ل قاحسا 1

 ةعمملا ناذاممسرال 0 تنكف هل رفعت باو ةرارز دمع" | ةمامايناطتىلسناذالا منع ةعمللا ىلاههتجرخ ْ

 جنم لواذاك ى نب يالاقوهامة_محال ناذالا تم كاك ةءاماينالشلر اننتساك م را ؛ااب تاقف كلا ذلمفالا ظ

 ثيدحاذه«الجرز كرجل رالاقذهو مت ك5 تاقلاقتا, تل عيقا لاق د ةضأنب ىنب 5 ةرحنمتبنلامزهف 4 4 دملابانم ْ

 .ناوطن ميهار هاربا ثلدح ٠ نم يراخبلاه>ا رخايدرش ىذلا ا هأج رخو ملسم طرش ىلع مسي

 « سيقلادبعانأ وج ةممج ةنهلابةمجدمب مالسالا يف ةمجلوا سابعز انع ةرمج يانع[|

 نر أدب ع اثىفمملا لع 3 نسال كم ا َن دمها ا ىسابلاو'4 ا 000-- 7 ٠ْ

 سول ةممحلا نيب وهنس .ام 1 0 رار 10000 ص م. ل 5:

 « أدل دف ىصحلا ٍ

 «(ىتدخ) ثرامحلان ىيحم «ثيدحاماط ثعشالا نان ةطعن ناسخوىرامذلا يواطلو ىيح #«هاور» ا

 موح اورأ ت تغلب ىتح أضعب موضع يذؤ د6 لل دما ىف (تراق كسلا طار

 هبيط نمدجام بيطاك د حا نس هوا وان خاف مويلااذهناكاذا سانلا ام .الاقفلسو هلو هيلع هللا ىلص هللال وص ا

 **(خ)ط رش ىلع ههن هدرا |

 هارصلا بهذ نيح ىنادثاق تنك لاق ب سمك نب نمر لأدب ع نع هب هربأ نعلمسن ةماما ىنان دم ىتدح# قاد_سان هج ْ

 لاقفدتلأ اسف كلذ لمشةدم تكمل ةتساو ةرارزز ,دعسا ةماماى ىلع ىلصناذالاعمسف ةممملا ىلا ه هن تح رخاذا

 ْ 'نيمبرالاقذشمو متنك تلقت اينما عيق اهلاق ةضاس ىف ىنب ةر> نم مزهيف .ةنيد[ابانن مج ن“ لوا كاسابلا 0 ىلا

 0 طرشلعمالجرب

 ظدوركتاوادغو ل_تغاو ل2 نماعوفرم سوانب سوا نع ث.شالاينا نع رباجن اانن ىفمملا هب نيسح يف ||

 «اغل ددف نما لح نموماياةثالث ةدانزو ةمدحلا نيلو هنيامدا رف ةغممتساو تصناو |

 ْ نع ينعي هللا دبع نع نآيفس نع# ىحشالا ١ ثءشالاىلا نعةيطع ن ناس>وىرامذلا ل * هاورو د ْ

 - 0 لسغلا و

 > كعب تا 4 تكد دك
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 ةئدلا
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 :ساوادغو لس نم 0 سب
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 امهلرغ
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 - سافل

 نان ميهأ ربا يجشالانعددرغ (تاق) ابما ةوابمايص ةنسرجا ةوطخ لكب هل ناك ةرخأ نكل ثراحلان ىبحت



 تقود

0 006 

1 0 

 سان مس حبي اسال

 « ةممجلا باك ف «0. « صخلتلاعمك ردتسلا» 00ج
 ندم و داحلان دز ثردحل نيخيشلا ط رش ىلع دهاش اذه ووثدحلا ركذ 0 4

 * هأح رخو قا قادا

 ةديبع ىندح لاقو رمت نبد# نعديعسن ىيح دهضات ىنئاواأبا ةيففلا ق أحس ان دمحاركيوبا# هانثدح ٠١

 ثالثكر نملاةملسوهلأو هيلعّتلا لصةللالو سرا ةرمصدل تناكو ىرمضلا دمجلا ىلا نع يمرضمحلا ا نا

 : 1 هدرا لسمطر ا هبلق ىلع هللا عبأ طام انواع عج

 نعةداتقانن ىدحنن مامهاجا نو راهز دب زيان د وعسم ن ديعسانن ورعيف وب لا قادرا وبا# نوعا د ]

 قدصتتيلفرذع ريغ نمةممملاكر نملاق ماس لآ وهياعهتلا لص يبن نعبدنجن رمس ع ىنملا ةربون ةمادقا

 ءالءلان بوباو ريشب ن ديمسا هيف فالحل َج رب ودانسالا 3-3 ثيد_حاذه# راند فصنبف دج مناف رانبدب ظ

 هالأسس ص مأ#م و هل او هيلع هللا "ص هللا لوس رنع ةرون , ةمادق نع ةداتق نع الاف| اف

 201 حا نع ريشب نب ديعسانت ىهاوملا وناانند اولاد ءن ديبعأب .|قاحسان ركب وبا «هانث دحو»

 نعءالم !نبورا نع ف سون قاحساا ديزين ا باطىاز . ميهأرب 3 ىربنملا د# ن ىبيحن

 عردب قدصتيلف رذع ريغ نم ةءمملا هتاف فن يا وهلآ و هيلع هللا ىلص هللال وس رلاة لاق را نإ ةمادقنعة ةدانقا

 «لاسرالاىلع هيف ركب ونا خيشلاادزإلو ىرينملا ثيدح ظفلاذهو عاص فصن وا ةس 55 عا وا مرد فصنوا

 ةداتق نعمام ثردح نع لئسوىنا تدلل لت :> نا دمحان هللادبعانن هولا, ن دمج أن دمج ركب وب ا( يف ربخا )

 « ءالملان بوبا نم ظفح|اندنع ماهلاقفهيف هأيا ءالملان د الخ و
 ل ومو رحنا ورم نعل الب نب ناما سان 6 ونااانث ناماسز , عيرلاان: بوت وةمين دم سابعلا وا 41 ربخا 9

 اهل لاقفوه بجاوا ةمسجلاءو ١لسذلا نعالأسف هاينا قا رعلا لها نم نيلجر نا نئابعن! نط ةمزكع نع بلطا
 ماسو هلآ وهيلع هلا ىلص هلال وسر دبع ىف ساذاا ناك لسغلاأ دب املاك ر بخ أسو ربطاو نس> اوف لستغا نم سابع

 هيلعهللا لص هللا لوس روج رن فةسلاب راقماةيضدحسأا|ناك و ثرورظ ىلع لخالا ن وسل ف وصلا نوسبل نيجاتحم |

 هلاو

 | «حيحص * ثيدحا ركذممالس

 هللال وسر نا ةيحصهل تناك و يرمضلاد ملا نن أ نعيم رضا نايف فن ةديبع دعو رم دخكو م« ناطملا»

 ْ ة(م)طر ث ىلع« هبلق ىل- ءّللاع طا مانوا م مج ثالث كلرينم لاقرلسو هل اوهيلع هلل ىل-ص

 نم ةعمجلاك رت نم لاق لس فوط اوم دا نع ةربون ةمادق نع ة د اتقان ماهانان وراهنإ «دزو

 ةمادق» نعقداتق نعالملان بوأو ريشن ن دو هدم «هاور) حيدص ةراندفصت فد [نافران دب قدصتي ءاف ردع ريغ

 ان ,داملا ع نببوبانمظفحا مايهلافهنعينا لئسدمحا ن ءنيب هلل دم 3 لاقه عاص فمن واةظن :حعاصوابوبا داز والسر 48

 مول 1 ما د 3 سابعن ا نع ةسم رآلعع 0 هز 0 +

 جرخف فقسلا براةماميْض دجسملا ناكو مرورظ ىلع لخنلا نوةسو فوصلا نوسبلإ نيجاتم ماسو هل و



 « ةءجلا باك ف «دنؤ « صيخلتلا عم كردتسلا» 2400ج

 | / ملسودلا اوهيلعسالْسلالوسرلقبملا مالسنب هللاددع لاةفابيف يلع ال ةءاسلا كلو ىل_كا وه و ملسم ديع

 / لافتا انأ ماج رز و نيخيشلاطر لو حب ثر دحاذده#لصب ى 3 ةولص يثورف ةولصلار ظن اساحم ساج نم

 قا اجاسأ 2 ءدم يان مقو «ةممجا موبسمشلا 4 فتع اطموبريمخ ةربسهيبأ نءجرعالا ثيدحأ يف هلوأ ن نم فرحا

 # ةرق َت ادابزلالىح تلا ثراملا ن ميهاربأ نب دمج ن نءهتياور ىلع د لان تعا

| 
0 
1 
 ظ
 داب نعق احسان دما ١ كيم علا لانك ١ ىرافتلاءزاح نإ دهاء ةفوكلاب ايي ثلاىلعن دمر فمجوبا 4هانيخا»

 رايحالا ب مك كانه تي .ةافروطلا تن جلاقةربرهىنانع نجر لادبعز ةملسلا نع يميتلا تراملان ميهارإ نا

 أ لاق تاقلاقةمجللا مويب تروم ىتحافلتخا|يف ةاروتلا نع ثدحو ماس وهلا وهيلعتلا لص هللا لور نع هتدؤل

 | لاقداياءاطعا ال ارش ء َّنالأس ! ىلصي وهو نم ٌؤما,مفا ونال ةعاس ة ةعمج مون لك ىف مادوهلا "وهيا لصةلالوبسوأ

 قاوم ةالومرزدملاذا دف مجرف 0 والآو هلا لصقل لوس ريل كلا دك مح تاقف ةنس للك يف كلأ "ب بمكا

 نمو*#ثيدحلار دف بع عم يساجمهن دك مالسنإ ةينادع تي ام ةربرضوا لاق ةمج لك يفولسوهلاوهسي راع

 ه كلام ثيدح

 نورح قويا بهون اان ةمعلاصنإ دجاا:5 يمرادلا دي يعمم نإ نامعات هيقفلا دم ندم رضنلاوبا كايربخا 9

 هلاو هيلعهللا اصلا لوسر نعةلادب ءن رباجن ع هن دح ع نمر لادبعز ةيليطاناوريخا ل ن(ا)حالجلان' ثراملا

 دعلةعاسلا رخااه ري اهلا هاتاالا عيش بلال ف ! مامديعدجو بالو ةعاس ةرشع 95 ةعمجلا مون امد ماسو

 * هاجر ل وريث نب حالجلاب جتح ادقف ماسءط رش ىلع ميك 8 رصملا

 ن حيلفانت بدؤأا دمحسن سن وان ىدانأا دواديبان هللادبعنب دما بوقءن دمح سابملا وبا 4 انربخا »

 ناهلءل ةعاسلاهذه نع هتلأسف يردجللا ديمسابا تئجولّلاو تاق لاق ةملسينا نع ثراملاّن ديعس نع ناملس
 لاف ماعاهسمك دنع لوف ةعمجلاءو.ىف يتلاةعأسلا نءانث دح ة ةريسهاباناديعسبا تاق هتيئافولع أمم هديت نر

 تاخدفهدنءنم تجرخ مثردقلاةل ل تيسلااك !رتيسلا مهابملعا تنكينالاتفابنعملسوهلأو هيلع هللا لص ينلا انس

 ىامنلا نسملا٠«قودص ىرصلاريثك وبا ةلمبم هرخآو ةفيفخ مالو مذب حالجلا بي رّقتلا ()

 انثديبع نإ لسبانث ةرزءيلا ندجاانئيناريشلارفمجو اانربخاو ةربرهيانع جرعالا ث دح نم هنماج رخآو

 « ه وحنب ثيدملا ركذذ ىميتلا ميهار | ندم نع ف احسا نا

  هيلعشالصفما لوسرنءراج ن 90 ةملسابا ناوريخ | ريثكابا حالجلانا ثراحلا نورماش 4 بهؤ نا د

 .ةماسلا رعاه وسلا هللا هاناالا.*, هدتنالأس ماسمدبع دجوي الو ةعاسدب ريق ره ءاتنب ةممجلامويلآق ماسو هل ا

 *لسمطر ثيلت « رصملا دعب | ا

 ن وكي لعل ةعاسلا هذه. نع هتلأسف ديعسأبا تئجول هللاو تاقلاق ةماس ْ انع ثراحلا نديعس نع حب ءاف ١

 ا لص ىلا ان] اا ملءارنم كارد لبفةمهج ايف ىت ياا ةءارسلا نعثدحة ر رهابان اديعسابااب تادف ا هدنعا

1 

 نا هللا د. .ءىلع ا هدنع نم ا ردهلا ةلي | م ص رمسلا 5 سلا مث اهملعا تبث 6 مسودل ١ و هم ماع هه

 'ؤ *ايط رش ىلع « يبصر ىت> ةالص ِف رهف ةالصلا راتنساساجممس اج نمولسوهلأ وهيلءّللا لص هللا ل وسر للا مالم

 و
 4ع

 يلب د



5 

 7 هو ردح

7 

 0 0 لكان نا ض 0 خ

 م ةنجلا باك ه«مدط م« صخلتلا مكر دتسلا» 2 400ج

 نيعاتلا داهز نم هبأف يضلا مث مكر نك مجانا تمرات ا هود مْثرقديع ةياور ميمي ناشيشلا :

 # ةرشملا ماك بكرم

 نمر لادبعانب ىنمإللا ىلع نب نيسملا انيىرام اد ,ادبعن.دمحارف 1 ولاندح بون نب دمحسأبلاوا# انندح 0

 ناملس وهلاو هيلعتلا ىلص هللالو -رىللاق لاق ىنةثلا نولن فما نعين امنصلا(|) ثءشالاىبا نعراجنب د 0 ظ

 ظ ” اصناف هيف ةولصلا نم,إع اورثكاف ةمدصلا هيفوةخفتلاه قو ضبق هيف ؛مداقاخ هيف ةمججا موب 8 أيا لدفاع

 داسجالك اننا ضرالا لعمر جدق ل جوزع هللازا لاف تءرادقو كدلع ضعت انءالص فيكواولاة ىلع ةطورعم
 ْ « هاج رخم ملوىراخبلا | طرش ىلع حيبص مح ثردحاذه # ءأ 3

 هيفا السن دعا 1 1 انثدحو »كلامنا ىفاشلاابناناماسن عير رلاأبنا بوم ندم سابملا وا# انئادح 1

 ْ رفعج نب دم( انربخا ولكل امنغ ىلا اذ (الاق)ىضاقلاق اد ١ نب 'ىلإ همسا(و)-يقربلا ىسيع ندم ندا ا 37

 ١ ميهارا ندم ن نءداملان هللاديعن دي زين ع كلام نع نجلا دبعات ىنا ىث دح لبنحن دمج ن للا دبع 9 سطقلا ْ

 هيف ت ملط موريخ سو 7 ا ط هللأ لص هللا ل وسر لاقلاق ةرب هيب نع نر ااديعز ةملسىلا نع ىحت 90

 ىه والا ةءاد نمهامو عا سلا موقت هيفو تامهيفو هيلع بس هيفو طيها هيفومدأ قاخ هيف ةجا موب نيا

 اهفداصيال ةءاساهفوسنالاو نجا الا ةعاسلا ٠ نماهقش سمشلا ملطت ىدح م نيح ن . ةءجخا مو ل هح. ._4

 ل | رهفلاق ةءج لك ىف لب تاكفمو ه4: :س لك ىف كلذ سمك ل اقداياهاطعا ال رش 7 تالا ىلع رهو لسمدب 6ع

 عي ىلجب دش مالس نب هللادبعت يقل مقرب رهو ا لاق مودل اوهياعشلالصتللا لوسَو قدص لاف ةاروتلا

 ظ
 ظ

 ' مالسن هللا ديع لاتفا مىنربخافدل تاةفةريمهوالاق ىه ةعاس ةنأ تملع دق مالس ن هللا دبع لاَمف بعك

 ٠ افداعب اللسو هاو يلعن لسةها وسر لاق دقوةمما موييةعاسرخا ا!ىهاضيك تلف ةمججلامو بيف ةءاسرخأ ىف

 دبع 2 هقربلا قابلا ١> محب «ةنصتم ةصتسسيا6)  6٠هدآ ن ليحارش همس0)
 هللال وسر ىل لاق لاق يفثثلا سوا نب سوا نع يئاعنصلا ثءشالا يلا نع رباج نإ ديزي ن4 نءعراادع

 اورثكاف ةّممصلا هيف و ةخفنلا هيفو ضر هيف ةومدا قلخ هيفةمبإجام وب انا لضفا نم نإ سس 1 اوهيلغوللا ل

 ضرالا ىلعمرح هللانا لاق تمرادقو كيلعانالص ٍض رعت بفيكواولا ةيلع هضورعم ؟ااصنافهيف ةالصلا ن

 *(خ)رط رش لعو يالا

هلأو هيلع للا لم انلا لوسرلاةلاق ة ءر رهينانع ةءاسينا أ نع ميهأربانبدمم نع داحلا نإ نع# كلام 1
 ملسو

. 

 ةعابسلا موه هيف و تام هيفو هياع بيك هفو طها هيف و مدأ قاخ هيف ةء جا موي سمشلا هيف تءلطم و ريح

 اا نلا اللا ةعابي 1. نماعهش سمشلا ملطت ىح حبصت نيج ن ٠.6 3 محلا م 2 0 والا ةناد نمامو

 ل تاقف 1 0 د لك يف كلذ مك لاق هأبا هاطعاالا ةيدش هللا لا ىلص# وهو ملسمدعاةواصبال ةعايس اي فو

 م 0 ن للادبع تقام ر 1 رهوب لاق, اسودل و هيلع هللا يلص هللا ل وسر قدصلامف ةازوتلا| رك هه ةمج لك ف

 تقف ةعمجلا موييف ةعاَندي امل م لاق ينريخاف هلت لق ىه ةعاسؤا ثداعديت لاف بمك عم ى 8 ددف

 ظ
  نبالاقف ا ,يخ ىلصيرال ةعاسبلا ١ 0111 فلافل صال ل ملسوهلأو دعا لصف لوسوالا قد فيكو

 مدا



 «ةلابكو مز  «سش كرسلاط <09
 | 4 ةمدملا باتكح جس ا

 ' نءهيب|نمدائزلا ىلا نا ينربخا بهو نبهللادبعاش نايلس نب عييرلاث بوتس ندم سامعلاوبام اًنثدح »||

 قلخهيف ةمججام 7 مايالادي ماس و هلاوهيلع هللا لص هلنا ل وسرلاة لاق ه رب هينا نع هيبا نعذائثعينا نب ىسوم ||

 دبشتسادقف ل مط رش لع حبحص ثيدحاذه«ةمججام وبالاةعاسلا 1 وقال وابنمج رخاهيفوةنحلا لخدا هيفو مد

 » مايالاديس اج رخل ودان زلا ىلا نب نمحر لادبعب
 امث ىبملامفان نبعيب رلا ةبونوبااث ىرادلاديعس نب نامئعانث هيقفلا فسوب ندم نبدمرضنلاوب 4 انربخا »

 هللا لص هللا ل وسرلاقلاق يرعشالا ىسوميفا ن ِِء 8 ءناليغ نب صفح ديعموب|ىّل دح ديمح نب مث * ىلا

 سو رملاكا منوف, اهاةرينمءارهز ةممملاثع موأم مايه لع ةمايقلا مو مايالا ث ثعب هللا نا 0 وهلاونت ءلع

 ث دحاذه هنوبستحلان وذو ءاالادحا طا خالةنداانواخدد ىتحابج :نوقرطبال نالقثلا مهيلار ظن وف كلا

 ناريغ ماشلا لها نايعا نه ديمحنب مثيحلا وم, د> عمج ندذلانييماشلا تاق نم ديعمابان اف دانس الا مميص ذاش

 « اهنع هاج رخم ل ناخيشلا

 ةرينلا نب ىبحن (و )ياره زلاعيب رلا أب ابا وبان دمحشانب ءالما ىضاَقلا م-ومندجاندمةللادبعوبا 4 انريخا ف

 ءارقلا ْن هرثرغاكوىبشلاثز نع ةمهلع نع ميهاربا نع ءرشممىلا نع (!)روصنم نع ل ىلا 9 ور ا (الاق»

 ىتح هنيب نم جج رخم مث ىصا يللا و زيلع 1 نتا وبنع كيدحا اناو كوباواك وا منج هيف ةمجامون | |

 جت داو دانسالا حبه ثب دحاذ_ه ا« 206 م هلق امل ةرافكناكالا هن الص ىضَقن ىت > تصند ودعتيف ةمباينأيا

 هنعىنءىدابارديملا ىملابلانندلا في رشد#ت ىضاقلا٠؟بيلك ن دايز رشعمىلا نعرمتمملان روصنموه(ا) |

 ش ده ملا ب اصح م ا ْ
 هف .فومدا قاخ هيف ةممللاءوي م ايالادي اعوذ رسم ةربرهينا نع هيلأ "!نعنامثعينأن بى ومنع هيبا نع دانزلاىنا نبا »ف ْ

 9 دانزلا أنبا لسم دبشتساو * ةمزجا موبالا ةعاسلا موق الوابنم جرخاهيفةخلا لخدا ْ

 هلآ و هيلع هللا ىلص هللا ل وسرلاق لاقىرعشالا ىسومينا نعسواط نءذاليغ ن صحا ديم ن «مثيحلا» ||

 ارعرك ىلا ىدهتسورعلاك !ممنوفحن اولها ةرينمءارهز ةممجا ثءبوأ ماثيه ىلع ةمايقلا موبمايالا ثعب هللاا ملسو ظ

 .لابجيف تكتيوضذو# * كل لاك مطس مح رواضأ» ف . جاثلاك مبناولا اهوضيف ن لوشع ل ىرصت يفرك ىلاىدهب

 ناسي لاق ماءاهلو سروهللا ت "راق ةمرجلا موءامنالساب, ماسودلاأو اوهلعهللا ىلص هللا ل وسر يل لاقلاة نال ٠- نع نيلوالا تسلا © -

 مع ا رظنير وفاكلا لاضف نوض موز كسملاك عدص, موك ر واضأب . جاثلاك مهم .اولاايث وعيف نوع « م1 ضم |

 مشب *.هلاودن :سلا حيحصذ اش ربخ #لوم ستان وذ وللا الادحا مهطلاخمال ةنملا نولخدب يتحابج»# نوق رط,ال نالقثلا

 ْ « نات صفح و |
 .ىل لاقلاق نا نءءارقلانم ناكو ىبضلا مث رقنع ةمقاع نعميهاربا نعرشعم ىبانع روصن«نعمربرج ف ||

 ةممملا مو: ربط: لج نماممداكو ا «| عج هيف لاق ماعادل وسووةللا تلق ةمممجلا» واقوم وهل اوهيلع هللا 06 لوسر

 5 حبحص *ةعملحا نمهلبقل ةرافك ناكالا هيالص ىضشي ىت> تصنيف دمةيف ةمملحا ىنأب ىتح هت نم جرم 2-5 يك

 ابازكإل

 هعم

 حااموب لئ اضف
 كعيدع

 «ءارهزةممجلاو|,مايهيلع ةمايقلاءو مايالا ثم 4

 4 كو 702 3



 5 -- مقنلا»

 «ةراصلاباك9 2 «دمحط مساع ءكرسلا» 4 ()ج)»
 #8 هاج رخإ ونيخيشلاط رش ىلع -5- ثدحاتهأ

 يلي ماسو هل و هيياعللا [صهللال وسر ناك تلاقةشناعنع قيقش ن هللادبع نع دي جارخا ىلع «اتغااعاطا

 دعا ندم سابعلاوا# انأدحدتف »هيف كشالب لب وطلا هودي ن اود اذهديجو «ثيدحلا(ئاقالإ طال

 هيلعللا لصقل وسرناك تلاقةشلاعنءقيةشن تبادبع نعديعأبنا ن نو را نديزبانثدوءسمن ديعسانت يوب ع

 ه ادعاق كرادعاق ىلصاذاوائاق عكرائاق صا ذاف دسعاةاليوطاليل وامئاق اليوط اليل ىلصيملسو هلآوا
 ياملاو ن لضقلا انيدادقب رازبلا مركم ن نسملا ىخا مركم ن لع ن د.صلادبع نسحلا وبا# انريخا ١١

 هللا ىل_ص نال 500 مال !ىلعحستمنا انك لاق سنا نءديج نتميز نب قادما ناليغ ن ىب حان ىف ريصلا

 هأح ردو «دهاوش هلو وحي ثيدحاده ناتفل لأب رتستلا عير ن نهاديعو نال.غ نشل ل ماسودل ١ وهيلع

 سن نعل رايلادبعاب مزه نوع راعات تون اندايز ا ىسلايطلادمصلادبعن ىلع اذ لينعلادا ل هلو

 دم نيسحلاوبا# انريخا#ا؛ « ةوأ هلايف اضعب مهضمب نذل اسوهلا اوهيلعدلل |لس:تاالوسرباءهصازاك لةكلامنا

 ىرسلا:ثيناهن اص ند ( ىثدحو )مداعو اانث يشاقرلاةءالق وبر امدادغبب ىرطنقلا ميت نيدسحانا

 نع رار ل نوعا واودعلو 00 000 0 نب يسوم "0-0 نإ

 زيزملادبعئ راكب اف هأج رخل ناو حيحص 5 0 نربرأ ه رسل سعأ هاثأ

 ةنيازيغتا وقر 34 ؛ ىبانبزيزملادبمل سيل ومدقتايفدانر "ذاك ةياورلا فا عطر هلل هاج رذمملا ماو ةعالادنعقودص

 نب رفعج هانا سود 1 هيلعمللا لص هناا متو «ادجاسرخفةنامزه.الجر ىأرإ_سوهلا 'وهيلع للا ىلءهنا(امنموز

 ادار (؛)اشانن ىأرما و هلآو هيلعمتلا لصدن ااهنم وفادح اسوق حتفدنعبل اطينا

 ةممجلا باتك رجس راونالا راحم مش ةئللا صقانلا ةكرملا فيمضلاريصقلا وه )١( ظ

 ايط رش لع »امر رتم لص, :ادوملاو |

 ملسوهلاو هيلعهّللا ىلص هللال وسر ناك تا ا,نعهللاىضرةشئاع نعقيمشن مل مديز ظ

 ءايتاق عكا اةلطاذاوادعاق 7 ادعاقىلص اذافادعافالي وطاليل وامئ قالي وطاليل ىلصي ْ

 |لقسنان رع ديحات ميزبن للا دبعانن ناليغ نب يبحمانب ىف ريصلا سابعلانب لفلان ,لعن, دمصلادبع مب انريخاإط

 مك «لسودل اوهلع هللا ىل_صدللا لو -ردهءىلع ةعالا ىلع حت أن 5

 لسودلا وهيلع هللا ىل_ص هللا ل وسر باحصا ناك سن !نعدي جانت مرهن ةءراجانت بون د (زهدمار شالوا ٠
 «كورتمةراج(تاق)«ةالصلايفاضعب مهضعب ني

 ٍ ادلع رفد رتلاىأرولسودلاو هلعدلالسمنأاعن) أه رك درثك د هاوش ثيدملا اذ_4لو # ثردحلا اد لاذ

 ظ2ظ2*2 0/7 1]ذ1| ]| | |00000000|0||000زؤ زؤز 1 ذ< <ذ<ذ><ز ز> < <زذ ذة <> | زؤذة < ©

 هنأ( هذ + )دهاوشربخللو هناريغ ةاور زيزءلادبعل س يد ا ركش ادجاس رخ هب ر سلوا

 'هرسنرما هانا اذا مل وهلأوهيلعللا ىلصص هللا لوسر ناك لاقهدج نعهيا نع ة ةركبىان زيزلادبعنب «راكبوطا

 ه«ادحاس رفناش ان ىأرفنا (اهنمو) ادحاس نفنةاَمَز هالجر ىَلَز ها(اهئمو)ادجادم رن درقلا ىأر مال لاه ء
1 

 بانك جم مى(
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 م«ةراصلاباتكا9 2 «هإ9 < «صخشا كرستلا» 400ج)
 ل سالف همم لصف رجفلا ةرل لص: ماسو هل آو هيلع هلال ص يبلاو ءاجهناهدج نعهيأ ن عدي. س نى ندمت ا |

 تكسف رجفلا لبقاعتيلص نك ١ مل لاف نات كرلان ا اهاءماسودل آو هلع للا ىلص يببنلاهللاّف رجلا ىتءكر ىلصف عاق ظ

 ظ »اعط رش ىلع حمص هيااقي رطلاو يناس ى را_صن الادبف نب سبق هايثش لقملو

 ىملسلاةييتقنب ليممسأ اننينال ديصلادممن هللادبع (هانربخا )دهفن | سيق نعىمبتلاميهاربان دمع هاوردقوإ»

 أ ىأرلاقدبف ذنب سيق نعىميتلا م هارا ند م يتدح ديعس نإ دعس ان ريغن هللا دعا . ةبيشيبان ركبوبأانن ٌْ

 ماسو هلاوهِلعهّنلا ىلص هللا لور لاف نيتمأ ؟رحبصلا ةواصدعب ىلص ا لسوهلا وهب لعمال هللالوسبو

 | هللا لص هللا لوسرهنعتيكسف لاق ١ الا !متياصفاباقنيتللا نيتمك رلا تياص نأ الجرلا لاف نييص بصلاة واصا

 «لسول أو هيلع

 ان نيكدن لضفلا انننيسملا يناز نيسكلا ندمان ة ةفوكلاب ىنابيشياا ةبةع ندم نب يل راع نسما وا « انربخا ج

 لاَمف ةئيفسلا ىف ةواصلا نع مل 5 اءهللا لص ينلالث لاق ر<ينانع نار بمن نوميم نع ناقرب ن ردد

 ا رخو واسم ط رش ىلع دانسالا حيد ثيردح اذه*قرغلا فان ناالاا اقاريف لصلاق ةنيفسلا ىف نسا فيك

 * ة رعذاش وهو

 ن دب وس(و) ناخن ركبانُد ىرذملا هللاد_,عن دم ان ةفوكلاب عازإ1لا نين ون يلعن. ب ديز 4 انوع و

 ملسوهلا وهي ءاءدللا ىلص هللا لوس ر لاق لاق س 58 انعام ركع نع شح :رعسأ ع نعذامل-ن رمتمملا ا.د ( الاق) ديعمب

 نما لها نم ىلعوا هللاقيىبحرلا سيقن حف لاا 9 | نما ادق رهف ست الملا مج نم

 * هاجر لو رذفالا ملا نع رعب لا ىف غنم ات تيدا انهو ركمبىراخبلا جتحادو»ةق ةفوكلا نكس

 صفح ى كك (ا)ىرفخلادوادوب انت يناا3 ! هلل أد 2 نو راهن ى سوهان ى مهلا بوقعن دهاديسوا# ىثدح)

 امي رتمىلصي ل_سودلأو ه- ءاعّسا صلال وسر ب ارت لاقاهم ١. ةشئاع ءنع قد .هشن هللاديع نعديم نع ثا غنا

 دبزم-١ ؟ةفوكلانعضوم رفحو سا رطلا دو ادىلا ةّمبَط نمدءسن رهيهمسا نيتحتف هبتشملا يف 5 : يريطادواد(١)

 نك لاق نات رلا نان اهام مس وهلا وهيلع هللا ىلص ىبنلاهل لاَمف رجفلا 0 لصف ماق مسام همم لصف رجفلا ةالص

 # يبادص دهف ن سرق * اشلق لو تكسف رجفلا لبا هتياص

 هللا لوسرىأرلاقدبذ نب سبق نعىميتلاميهاربا ندم ىلدح كيه 0 دعس انبريع ن4 هللادبع 9 (دهاش .

 نيتمك رلا تيلص نك ال لاق نين رمح صلا ةالصالاَف نيتعكر جيبصلا ةالص دعب ىلإ الحر لسودل ا وهيلع هللا ىلص

 # هلع تكسف اهلبقنيت ١

 يم ةالصلا نع ءلسودلا اوهيلعهللا للص يبن نأ لب لاقر «نا نعد نا نو نبل وجيم ن نعذاقرنإ رفمجان مب واط

 * را داو هز(عإ طرد ىلع» قرغلا فام ناالا ا ةلدصلاق ة هلم ا ظ

 مج نم ماسو هلآو 4 علال مم الون يلا لا شاعزا نع ةم ركع نع شنج نع 4 .!نع ناماسنب رعت ا ١

 ظ
 اك (تنق )ةقن سبق 3 اوه شن + * ر' أم ءاكلا باوا ن ماياب نادت رذعريغ نم نإ د اص نيد

 ةيلعهللأ للص ي تلا ثأر تلاقامم 1 نءعقيفشنإ هللاد ع نعد ن ءثايغن صف> ىن :!دح ى راما (ددادوإا» |

 4 رجفلاةئس ءاضقإل

 .ةسلا ىف ةالصلا»
 4 أين 4 عع

 مب رذعالب نيتالصلا نيإ عممل 0 :
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 00 2 ا

 . 1ص دع قف 0

 يت حيحص ثيدح اذه «ةولصلا كردادقف ةءك را كردانمو عامود الواودحس اذذ وجس نحو ةولصلا(|

 '  جمتالما باكو 4« م« صيخلتلاعم كردتسلا» 400ج »

 *# ح رجم رك ذبل و رص« نكس ةتيدملا لها نم خيش وهو ناماسيفأ ن ىبح ريغ ممثرخآ نع هءاورناخيشلا

 يقول (١)نانس ندم ان ىزورملا قيتعزب دمأ رضنلاوبااث رجاتلا توب ندمان دم س ابعلاوبا «اربخا»

 ةمكر اص نم لاق لس وهل .اوهيلعّللا لص ىبنلا نعةرب ره هيأ نع كيب ن ريشب نع سنان رضنلا نع. مدا 8 ماها
 ا

 نافدانسالا اذماظ وف ناك نا نيخي ثلا ط رش عب ثردح اذه 6 صا لهظ ىيشلا تدلط مع عم 23 |
1 ْ 

 ه رخأ دان ءط ىرخ 09 رم هب ثدح هباالا ةَق ادهىزورملاق تعنيدمحأ ١

 نب دمام يقيتعلا قتع نب دما ر فالاوبا اك ئرهوجلا ايلعنب رمات ى .ح نب دم نإ ميه 3 !قاد-اونأ ا أ

 5 رىلص ند م لاقملسوهلأو هيلع هللأ للص يب لانا 98 رهيانعرفاديفا ءسالخ نعةداتقن ءماهان.5 ىو نايس

 أ ه ادهاشو رم نب سالف اءيج ادتءأ دقق ناجيعص ن دانا اذاك «هنولص متيلف سمش || تءلط مثحبصاا ةواص نم

 نو راند ىربنءلاديل ولا نإ دايعرد بوبا 9 باطىنانيميهارا اذ ىرينملا د نب ىدح ايركزوبا 4 ريخا 9

 لصين ءلاقمل -وهلأو هيلعّللا ىلص ىبنلا نعةرب رهيبا نعام ن ريشب نع سن |نب رضنلا نعةداتق نعمامهانث مصأع

 »# ماح رخو نخب هلا ط 0 ىلع م ءةعص ثا 8 ده#*|عاصيلف سمشلا ملط" ىف م جقلا * قر

 | سنوي نع هللادبع ن دلاخ ابنا نيهاشن قادس ان بيسان دمت انث ميلا ىلع ني نيسملا دمحاوبا عاندح
 اوظدرتساف ”ةلاءرال ومانفهلر يسم, ف ةماسو هلل وهيلعّشا لص الو -رذاكلات يصح نينا رم نع نعلن عا

 ادذ_هءرجفلاىلدخ نذّْؤأأ ماقأ ُّ حفلا ل قنيت دمك رثا ىلص متنذاف ن نقولا رءامت ل ىتحاليلق أوءف » راف سوشلا ر 2

 «*هأج رخص نيتمك رلا هيداعا ونا ري نع نسما ع ةجسن «مو ركذا نم دقام ىلع حيو حص ثيردح

 يدا الا ان ىسومن دس ان ناملسن . عسر لا اذ 53 بودعإ ,نيدمج سايعلا وا( 0 )حيحص دانساب عدها هلو زج

 أ نبا مما 2 ١ دول هةعققور ؛فاق اه دمبوأ ولاو ةلءرملا حتي ىف قوملا 0(

 : #* جد ع مى و جي «ةالصلا ردا دف ةمك نا كردان موائيشاهودعالواودج اما

 سنا رضنلا نع ةدانقأ.ُ ماه اذ ىتوملا نانسنب دم انت يز ورملا قي 00000 و

 كك ءاظ م حبصلا نم ةبكر لص ند لاق لس دل هيلع هللا لص يب هلأ نع ةر ره ىف ا نع كيه ن ريشا ن 9

 ءاعط رش لع مانيدح انك ةنأ وهو هلغذح قيتع ن انذاك ناءحبصاا لصيف
| 

 ١ ك.منانعسنان رضنلانع ةداتق نع م ماهانن مداعنب ورم لاقو ناج حص ناوان سالاو ةأعوف ره ةربرهى دا نع 02 7

 «ازملغ رتغ لعد «|يلصيلف سمشلا ملطت ىد > رجعفلا ب“ ؟ رصين م لاقل - ودل 0 هياء هللا لبص ىببنأ انع - ري رهىنأ نع

 متنيتمك ر لا يلبسص متن ذاف نِذْؤاَر 6 تاكو يح مايلق و راف سمشلار 2 | واط هيتس افرجفلا ةالصنعا وماف

 م مس 7 رجعفلا لصف نذو ملا ماقا

 نع مأيه 30 ان قد ”ع نبدمحأ أيه ملا ىلعنب ماتم 5 زا قادسا واه
 1 0 اري أ نع سالخ ن ع

 : هلريسميفلسو هلآو هيلع هللا لص هللالوسر ناك لاةنيصحن لا رم نع نيسملا نع سن وب نع « ناودطلا دلأج 4

ٌ 
| ٌ 

 لص مسد هلآو اوه اعُهللا لص ىنلاو ءاح هنأ هن ها 0 ىراصن الادمن ى ب يل هي سانسو

 ةالص



 «ةراملا باكو 22 يضل 0 ستشمل 8 00
 ( انربخاو)ةبعشات ساياىلانبمدا انث نيسملا نبميهارباانث نادم, ىضاقلا نسما نن نمح رلادبع 4 انث دحإ ْ

 ن ةملس نع ةبمشاث(اولاق)د ءملا نبط و ميهار ان ' ماسم ورم وباو نافعانت بلاغ نبدمتانث هيولاب نركب ونا

 سودقلاك اللا ناحبسلاة لساذاناك لس وهلا اوهيلعللا لص ىلا اهينانع(ا )ىزان زبانب نج رلادبع نبأ نعديبز ْز وليبك

 نعهتاورر كاناالا لسوهلا و هيلع هللا لص ىبنلا كر ردا هلأ دنع ص ندم ىزبان نة رلادبع#هنوص مفدي انالث

 5 هاجر خلو نيخيشلا طرش ىلع حيحصد انسالاذهو د اديضلاو بمك نيىنا

 ىرقلادزبن هللاد عانت ةرسيميبان دجان هللاديعاد ىسوطلا بوبانب نسحلانب نيسحلا هللادب ءوبا ان ريخاإط

 ا جنا ذامم نع يحانصلا نع ن ءىلبملان 4 رابغ وأى :دحلو وق ى.يجتلا |-.ن ةبط تسمبسلا# 2 رشن ة ةويحان5

 يناوىنايذامم لاف كيحالينا هللاوذاعمأب لاق مامو يدي دا ملسو هلا او هيلعشاىإ ىلص هللال وس رزالاق هنأ

 : مبالالوقنا ةولص لك 43 يف نعدال ذاعمأب ك.صوالاَعذ كبحاةّلاواناو(لسوهلأ وداع هللأ لت )هللا لو سراب

 نمر لادبعابا يقعان صوأو ىحانصلا ذاعم كلذ. ىصواو لاق كيدابع نسحو كلاركشو كرتذدلا أ

 *هأح رخو نيخي علاط ردث لع حج هك ثدحاذه# مسمن ةيفع نم رلادبعوبا ىدواوليملا

 لع(و و) هللا دبعيلا نب ما هانت ةملسن داجانت لابنمان جاجح ان لسموبا نا هيففلا ق احسأن ركب ول «انريخا»

 يفلوة ل سوهل ”اوهيلعّسا كصّسالوسرناك لاق 5 ةررره ىلا نءةماسىف !نعريثكينانب ىبح انن(الاق) كرابلا ا

 ١ اذه# لاجدلاحيسلاةنتف نمو تاملاوارحما ة هنتف نمو زانلا فاد سوقا باذدعنم كبذوعاىناميالا هنالصرد

 #هأح رم و نيتسيشلا طرشي مت تل

0 

 ناما-ينانإ ييحاشدم زبن مفانأباعرمىان اا ة © رده ينأز 'ىبحو| انا 5بوبانب نسا ن نيسلا «انربخا »د

 ىلا متثج اذا ملسودلا ١ وهيلعشا ل صلال وسرلاق لاقةر رهان ءى ربما ديعس ين !نديعس(و)باتعفان دبز نع

 ىنامنلا نسما ٠١ بير قتلا ىفاذك ةئلاثلا نمةقث فوكلا هال ومىعازملا ىزب ان نمحرلادبعن ديعسوه (1) .

 لس ودلا وهلعنلا ىلص ىبنلا تاهسسانع يزا نب نة رلادب ,ءنأ نع ديزو ليهكن ةملس نع 6 ةبعش ف

 هل .اوهيلعللا ل- ص ىفطصملا عمى لص ىزان ١ نا م 2500 مقر ثالث ارا كللان احم لاق ملساذا ناك

 #3 4 مص ثيدحلاو ماسو

 ا هناذا٠م نع ىحئانصلا نع ىلبحلا نمر لاد_بعوا ىندح ملسم نا يع تعءمسس# 2 نك ةو.ح ل

 نسحو كرش و 3 ذىلع ىنعامرللا لوقت ا ةالص ل كرب دي نع دنال ذاعمأب كيصوالاق كيجا هللأو اناو

 هاحط رش ىلع )١( :نمحررلاد عاب ىحانصلا ىصوأو ىانصلا ذاعم ام ىصواولاق كنداعا|[

 ش هللا لص لنا ل وسر ناك لاق ةريرهىلا نع ةمل -ىلانع ريثك ينأان ىيحات ىف اوك دلا ماش هانت ةملس 8 ندا 2

 نمو تاملاوامحلا ة هنتف نمو رالا بادع نمو ريغلا باذءنم كب ؛ذوعاينا ملا هيالصرد يفلوق : لسوهلاوهيلع

 *(مخ) ط رشي اع هلاجدلا حيسأ ارش ُس

  دوجس نحو ةالصلاىلا متئجاذا اعوذ رمةربسهىلا نع هريغو ىربّملا نع نامل -ىلانب ىبحنع دي زب نب 4 عفان ف

 هنع نعنبدلا ف رشد#لا؟ ملعاهنلا 0 ردتساأايفر وذ لَم وهاك مسمن ةبقع نم رلادبعو !ىصواو طةسدلءل( 0

 0 0 | دك < 4 ل

 أ



 همس كل .ةفست ل 5

 4 اطخلا ضفغبا ئرغلالاو هللا ىلا بدا 0 نانوطخو»

 # ةولصلا باتك 9 « 0739 م« صخلتلا عم كردتساا » « (١)جو»

 هنيبف وكلايف هئيدح عم هج نمءالملا نا

 نسا نعةداتقن ع ديعسأناءاطع نب باهولادبعا بلاطينا ينانب ىيحاش لدملا بوم نب نسملا# انربخا 5 ظ

 ىلع حيدص ثيردحاذه*ةولصلا يفءامقالا ن لس و هلاو هيلع هللا يىلصّشال وسر ىملاقبدنجن ة ةرمس نع

 «لسم طرش ىلع حيحص ءامقالا ةحابايف ةاوردلو :هداح زخم وىراخبلاط رشا

 ناوتداني ىدعلا ميهار | ندم ّنادبع وبااننالات ىسيم نب ططويئربءلادمم ن ىيحناب "اناا

 ءامتالا يف سابع نال تلق لوقياسواط عمسةناريبزااىلا نع جييرجن ا نعديزن نب دلخعانن ىبلملا بمك ن
 « ةنسلا اهنا سابع نا لاف ءافج هارت , انا ثلق(١ 0

 يي نمسا راج ب وبان دش انث داق جرم ن اب دم ن هللا دبع و قاحسان ركب وبا « ,انندح 9

 ئيرنماتس و هلا وةيلع هللأ لص ىبنلازا رمت نا نع مفأ نع ةيما ن ليعم أ نع رمعم نع فس 9 ن ماشهات

 نيخيشلا طرشلع - ثيدحاذهوهدوبياا ةولصاملا لاتفةولصاايفى رسيلاهدب ىلع دمتم«سااج وهوالجر

 «ءاجرخإ و
 ن دلاخ نع ديعس ن ىماشديل ولان ةيقب اذ جرفلا نيدمجا ةبتعوبا انث بودي ندم سابملا وبا# انثدح

 ى رخالاو هللاىلاب>'امهد_ا نابوطخ لاقم-اس و هل اوه يلع هلا ىل_د يبن نع لبج نيذاعم نع نأ دسم

 اذاف هللا ضغس ىتلاماو هدسف فصلا يف لاخىلارظأ لج رف لجو زع هللا هب ىتلاةوطحل.ااماف هللا ىلا اطخخا ضغبا

 دقق ل مطر د لعسيص ثب دحاذه هماقم“ ي ريدنلا تا واهيلع هدب عضوو ىنلا هلد ردمم وثب نا لج رلادارا

 ايبلوي همزنومامهنافن روبثملان :,ءىوراذا هناف ديلولا نب 00 رخو دهارذلاو ب عا

 لجرااق صلي ناوهولوالاىنءاا وهو ىهالاونيتدج_ىسلا نيب هيبقع ىلع ةيتيلا لم ناةنسوهىذلاءامقالا(١)

 هيسيفع ىلع هسيتيلا مم فتاليقوب لكلا قلك نع رالا ىلع هيدي عضيو ههدخفو هيقاس بصنب و ضراالاب هيتبلا

 8 اندح» ان ربخا ج1 7نيبت دجسلا نإ

 «ةالصلا يف ءامقالا نع ما سو هل آو هيلع لل اىلص هللال وسر ىه لاقةرمس نع ع ناس ملا نع ةداتق نع م«ةورعفان , 1 0

 ٠(خ) رش ىلع

 « ةنسلااما سابع ن | لاقف ءافجها رانا(تلف)ةنسللا ىمم لاق ءامق الا يف سابعن. الت اق

 الجر ىهنملو هلأ او هيلعهللا ىلص ىبننلا نأ رمتن | نع مفان نع ةيماانث ليعمسا نعرم.م نع فسو ن4 ماشد ف

 ه (يط رش ىلع هدوبيلا ةالصاما لاف ةالصلايف ىرسيلا هدب ىلع دمتعم سااجوهو

 نانوطخ ل -وهلآو هيلعّللا ىلع يب ,ءنلا نع ذاعم نع نادعمز دلاخ نع ىيحناشتةيقان ةبتعو || مصالا6 ا و

 ىتلاماو هدسف فصلايف لاخ ىلا رظن لجرف اهبحن ىن هاااماذ للا ىلإ اطلخا نت ضنا ىرخالا اوهللا ىلا بحااهادسحا

 #« تاق 9ه(م)ط رشم «ماق<ي رسيلاتيثاوا,يلع هذب عضوو ىنميلا هلجردم مودي نأ لج رلادارا اذاف ضب

 ه مطقنمذاعم نعا لان افال

 0 ا

 ظ لوقاسواط ممس روزااىنانع يرجن ا نعديزب نب دلخ» 6 ثيدحوف (م)ط رشم كلذ ةحابايف ف حصو)

 0001 ] ]زذ ]ذل 0 ا 011 101

 8 اتكيت 5 تا



 2 ةرامل باكو 4 ١ «سيشاكردتلاط 400 ج)
 ١ نون الجص ندمت نع برهو اًددسا ان قدمت سوال طلو لعانت بوه ندم للادبعو.ا# اًندح 0

 «اذه نم ىفشا ظفاب ط رش لع حصدقو هأج رخو مام ط رش لع سبك ثيدح اذه+ 5 ةولصلا و

 ند#تينربخا لاةنالجعنب دم نع بيهوا كرابلان نمر لادبعا ينئلاوبا أناقاحسان ركبوبا « اثدح»

 بصن ونيفكلا م نوب ل و هل اوهيلعتللا ىلص هللا لوسررما لاقهيبا نع كلامن دعس نب ماع نعيمبتلاميهاربا

 ٠ «ة ةواصلا يف نمد

 ةزمجيانع ةدئازاتورين ةءواعمأ3ُ ىدزالارضنلا نب دجحان دمحانثث هولابز دجان دمج ركيوبا م اد دحو

 هناف ميفننال ىنايلاقف خفتف يلصيماقف ةجوذ باشاحل ةءارقوذارياع ل خدف ةملس مادنعتنكلاق اصلا نع

 حي ثيدحاذ.ه » كبجو بر حابر ىادوسا انلدبملل ون ماسودل او هيلع اىلص هللالوسرتممس

 *هاح رخإ ودانسالا

 ناماسن دمحأبا قاحسا نيركب وبا (انريغاو ) ىزا رلاماحو واأث رجاتلاةللادب ءن دم نمج رلادبع وا انربخا»

 ل بدنج نب ةرمس ع نعن ملا نعةداتق نعد 0 رعينأ نب ديعسا 4 راصنالا هللادبع ن دان: (الاق)ث راطان أ

 * هاج رخمإ وي راخبلاط رشم حيحص ثيدحا ذهه نال يف لج رلا(|) زف وتسينا ماس وهل وهيلعهللا لصاتلا ل وسر

 ينانءا رك ذنب ىبحان ىلع ن ىبح اذ ىلع نب رصن اذن ىضاقلا بوم نب فسو ا نلعلا نيكو بقل

 ناك ماسودلا وهيلعهنلا لص مال ناةفاذح ع نعدنز ن ةحلط نع ةرصن رم نع بيسملا نبءالعلا نعةدئاز

 # هأح رخبإ ونيخشلاط رشم حيحص ثيدح اذه ل نعال ردوجسلان 58 رمف ذراذال وقت وه

 ءالملارب لماكاث بابحلانب ديزانث مصاعن مالسلادبعأ ابويا نب دما ىسوم نبدمح ن هللاد بع ينربخا 7
 سلا لوي لسودل اوهيلعّشلا ىلصهنلال وسر ناك لاق سا. ,ءن | نع ريبج نب دعس نع تان ىنانإ بيبح نع

 لماك ءالملاوباوهاحر ”اسالا مي ثيدحاذه » ىتقزراو قدمو ىنمفرأو يب قريخأو اياد رع محللا |

 راحبلا ممجم ١ ةلحملا زذولا 0

 هيلع هلل| ىلص هللا لو_سر سمالاق هيببا نعدءسن رمأع نع ىميتلا م .هاران د مث نع نالجعن | نع 6تبي هر

 م )طر شلع ,ةالصلاف نيدبلاس ونديلاعضو لسوملا و

 تاق منذ يلص» ماةف ةجوذ باشاحلةبا رقوذا ,يلع لخدف ةملس مادنع تنك لاق اصفنا نع ةزمحي انعم ةدئاز »

 « ميسو كرجو برت حابرىاد رسال وق لسو هلا وهيلعللا لص لال وسر تمس ينافخيفالال ىف 3

 فلج راازفوت.ناملسوال اوهيلعهللا لص هللا ل وسر يبسلاةةرمس نع نسما نع ةداتق نعم ةءورعىلا نبا )ف
 *(خ!ط رش ىلع ههيالص

 هيلعهلل !ىاص هللا لو سرنا ة ةفيذح نعأ ديزنب ةحلط نع ة رمان و رج نعاس سمان ءالعلا ع نعةدتازىلانب# ىيحنو

 هأيعط رخل رتل دوجسلا نم هسأرمفراذا لو ناك مل وهلآو

 ْ | نيماقلا ل ضن دندب دااعضو ماوهل ةوهيلعللا لصنلال وسر رما لاق نعدعسنب رماع نع يتلا ءيها ر اندم

 : هتان أب 1 بصتو ناديا وف

 نام

2 

 « هشدح صم دقاعوذ رم سابعا نع ديعس نع بيبح نع ”داملاوا# ل 2

 ميو (ةولصلا ف

 اد 0 < ذيع مق < كوس“ < م

 د دك



 » 0 0 طش دسحساتل
 4 ضرالا هفناسء1ل نإ ةولصال و

 « ةواصلا بانك 9 « م صخلتامم كردتللا ا ١ 40)ج)

 ىغ ونتلا ناثع ندمت رهاجللاوب اانث يمرادلادرمس نب نامثءاث هيقفلافسوي ندم ن يدمر ضنلاوبا4 انندح )ف
 فتراو مام امالا ىلعدرتنا ملسسوهلآو هيلع هللا ىلص ىبنلااب سما لاقةر مس نع لا ةداتق نعريشل ََن ديس انْ

 ل ردقلاا ذه لزنيال هلثمو ءهظفحء وس نمربسموبا هفصؤواع هاجرخإ نيخيشلا

 هنلال وسر عم ةولصلاهذه لثمواق واصلا هذه ت يلص لاقةثم رابا ين 8 انل مامن ٠ ىلص لاق سبق ن ق قر ,زالا . نعةفيلخنا

 دهشدق ل جرذاكو هنيع نع مدقملا فصلا يف رم تا اورام واناكولاف لس و هل او هيلع هللا ىلص

 5 هدخ ضايان ًارتح هراسسن نعو هنيبع نعل سم ملسو هل و هيلعللا يلصهللا ين : ضف ةواصلا نمل الا ةريب كدا

 ذخافرمعهيلا بلوف مفشل ةولصلا نمىلو الا ةريبكتلا هعم كرداىذلا لجرلاع أف هسفن ىنعي 4 ةئمروالاتغناك لتغا |

 ملس ودل اوهيلعتلا لل ص ىنلا مفرف لصف مالصنإي نكي هياآلا باتكلا لها كلبه هنأف سلجا لاق هزهف هبكنع :

 * هأح ري ا ع - 1 ! كك ماباس/للع هرصنإ

 انم«ضرال نر ةولصاللاق رسولا و ةنادازن تنمو نع ا

 : *مصأع نع ةبعش هفةوادقو هأح رخو ىراخبلا ُّط رش ىلع حسب هم” ثلددح

 لوحالامصاعنع ةبعشان ةبيتقوا انن دلخم نب حازجلا اثمالسلادبعن ميهاربا أبا قاحسان ركبنا انربخاو

 « ضرالا هفناسء1 نمل ةواصاللاقسايعن | نع ةمركع نع
 ١ اددح 4

 عدرا ما سوهل آو وهيلع هللا لص ينلان ىصالاقةرم نع نا نع ةداتق نعريشب نب ديعسانم 6 رمل وا»
 ميك * ضع ىلبع انضمي لسي ناو بادي ناومامالا

 هذه تيلصاذكلاقو ةثمرابا ىنكيإنل ماماانس لصلاة سيقن ق رزالا نعةفيلخن لاهملا ان ةبعشن « ثءشا »

 مدقملا فصلايف ناموةيرحوركدوبا ناكو لس و هلاوهنيلع هللا يلص نال وه رعم ةالصلا هذه لثموأ ةالصلا

 نعو هنيك نع مل متملس و هلآو هيلع هللا لصءتلا يبأ ىلصفةالصلا نمىلو الا ةريبكتلادهشدق لجر ناكو هنيك نع

 نم ىلو الا ريبكتلاهعم كردا ىذلا لجرلا مامف 2 ىنعإ ةثمريبا لاتشاك لتفا م هدخ ضايانبأر ىتحو راسي

 لصف ممالصنيب نكمل هءاالا باتكلا ل ها كلبم مل هناف سلجا لاق مه زهف هبكنع ذخاف رم هيلا وف عفش ةالصلا

 هقعض لاهنلا## تلق » ه(م)ط رش ىلع «باطملا ن ايكبهّللا باضالاَمف هرصب لسودلأ و هيلعهللا لص ىببنلا مف رف

 * ركنم ثم دحلا و نيل هيف ثمشاو نيممنا

 نا ةالضاللاق ملسو هلآو هيلع ىلد يبلاذاس ابعنانع ة 4م ركع نعل وحالا مصاعنعىروثلااُ* 4 ةييتقوا 2

 01 ص راالا هقلأ نم نسسع ل

 يلا هرصعيفماشلا لهام اماريشن نديعسودانسالا مي ثيدحاذه# ضعب ىل اعانضمب ملسل ناو باعت

 لابنلاانث ة هدا تضخ ا ةدجنن باهولادبعانت رازجلا لعن دجأ ان ىداملا ريصن ندمحن رفعج مانريخا

 «مصأع نعافوق ومةبمشهاّثدح « ةييتقوا»

 ع« تسرو



 «دروكدبم كيا ميهارأ ل لو ميهأرب ىلع كعرو تكرايو تيلصا يدم لاوادمت محرأ ْ

 ىلع لص ن ! ةواصالوهلع هللا رك دن ن .لعوضوالو هلءوضوال نأ ةواصالل]وقي ناك ماسو هلآ هيلعّسا ل ص ْ

 «نإلاةليل لسوهلاو هيلعتلا لص ىبنلاعم , نكي اهاواذع ن عةدب ربع ىلأن نع ةيم نب نعل ءةيمش ثردح ا

 ,ىلايلا نيدلا فيرش دمح ىضاَعلا١؟نسسلا هنباو رحب 0 ! يلعةلمبم ءا رو عراب ىربلا سر ذه: او هبتشملا ىف(0)إ ١

 نيسملا وبا(م) نسملا() دحا() |

 ا دوءسمنا ,نع ثراحلا ىب نم م لجر نع قابسلان: ىبحن ”نع لالاهىبا نب ديعسنع ديزب ندلاخ نع ء« ثاللط |

 لهرظلن (تاقز هنا ةليا ل وهل 3 هيلع هللا ىلص يبلا 6 نكن لهنا هي نع ةدييعىلأ نع تسحب و رمت ىلعامفتا ا

 م« ةواصلا بانك 9 «دعط «سصخاتاممكردتلاط 0«4)ج)

 « سيعص دانساب د ومسم |
 ديزي ن دلاخ نع ثيللاانب ريكب نب ىيحبانث ن احلمن ميهأ ربا نإ (؛لدمتأبلا ق احس نركب وباخيشلا «هاث دح 9 ْ

 هيلع هللا لص هللا لوسر نعدوءسم نأ نع ثراحلا نب نملجر نع قابسلا نب ىبحب نع لالهينأ نديعس نع

 ودم لللع ودم ىلع كرابود#ت ل | ىلع و د# ىلع لص مهللا لقيلفق واصلا يف كدحاد,شلاذا لاق هنا ل وهلاوأ

 ١ لعن ن جلا انب قاب الا هللا درع نر دم هلل أ دبع وناهد اًدحام» ةولصلا ضو رفلةدعاةلاهذهل عد هاوش هاارثكاو»

 ينلاناىدجن رع ثدحي ىنأ تءءس لاقىدعاسلا لبس ن سابعنب نميهللادبع ىثدح ىناانن يربلان .()رحنأ

 0 نميهللا ديعاح رخجملاع مافايهطر 2 ثب دل ااذه جد 1 ههيول صيفنا يبف

 «ىدسالا نسحلان نمر لاهي ء(يف , ريخاو)ى ا هزلا دك نركب انآ ةءالقوي ان ىضاقلا لماك ع نبدمحا# امدح 9 ْ

 ىنلا ع نعهبسأ نءةديبعىلا نع م رهارأ نب دعس نعةيعش انن(الاق) سانا نان .مدأ ا( نرحل نوم هأ راشنادمم|

 1 موني يت ه>لاق ماو ى ىتحانلقلاق فضرلاىلع هياك لا والا نيتمكر لا يف ناك هنأ ماسودل وهي 1 الص ْ

 « ميهأ ما َن كورس نع رع ع سم4 (

 5 ى رأاديعس ن ناي ءاشو رزعوان مزاحن ديان ةف وكلاب ينيبسلا نم نلادع نب ىلع(*”) نسما وا# انثدح د ٍ

 جارخا لعام دقو هاجر و نيخيشلاط رش ب ىلع 0 كا .دحاذه#هودت ءرك دف م هلأ ربا نيدعس نعرتسملا ْ

 'ا دب لا لعود# ىلعلص محللا لملف ةالصلايف م ذحا ديشتاذا لاقدنا سوال اوهيلعهللا ىل_د هللا لوسرنع ١
 ْ كام رهأ ربالا ىاعو ميهارب !ىلع تم رو تكرابو تيلص اكدت لا واد محراو دمت ل اىلعو د ىلع كرايو ا

 0 دكيحت دره

 ١  0 5 0نعي .هأأ دبع 000 ا رحن ىف ع ولعن را |"

 1 ه« هآو 9 ا 2 506 من 5 1 هللا رك ذل نمل 00

 ١ هناك نييلوالا نيتمك رلا يف ناك هبا سو هلأو هيلع هللا ىلص يبنلا نعي أ نع ة ةديبع يبا نع ميهأ رب ن دعس نعم ةيعش 2

 ١ دق دايطرش ىلعد وح دعس نع رهسم نع فق رأاديعسن ناهع ىأ در 1 وق ىت>لاق م وقت ىتحابناقلاق فضرلا لع

 0 ديع ىنأنم كيورس م

 ع



 #« ةداصلادعب ءاعدلا بدا

 «تالما باك 02 ممامإ»ا 0 « سيلا سكردتلا» 24009
 * هأج رخبإ ولم طرشلع

. 

 هب هواص يف هيلع ىل للم سلا ءرئاذا

 ساج ىت>لجر لقالاقو رين ةبقع دوءسمىفانع هن ردبع ن ديز نب هللادبءنبدمح نع ميهاربانب عدم

 مسا اذالاق م هلأسمل لجرلان ا انببحا ىتح تمصفلاق كنسيلع هللا ىلصاننوابص يف كيلع انيلص نكناذا كيلع ىلصن ظ
 ىلع كرابو ميهاربالا ىل_عو ميه اربا ىلع تيلصاه د ملا ىلعو يالا يبنلاد# ىلع لصوبللا اولوف يلع متيلص
 | ىلعيحص ثيدحاذههدب.عديمج كلا ميهارال اىلعو ميهاربا ىلعت كراباك دم لا ىلعو يعالا يبنلا دمت

 #2 تراس هلآ اوهيلع هللا ىلد ىبنلا ى ع ةولصلار :1 دفةاح رخو وم 0 طاع

 ف ىا نع 5 ويح اننى رفملا درب نب هللاديعأتت لضفلا َن نمل دعاش ف ريصلا دمج نإ ؛ ركب دهاوبا# ايزي 0

 الجو قار ملسو هلأو هيلع هللأ ىلص شال ورذا ىفر اصنالا ديبع ن ةلاضف نع كلام نو رمت ىلع نأ ن نع يناه ا

 .هلاو هلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف فرصناو ماس وهلا 34- .لعتلا لص يب :|| ىلع لصبملو هدجعلو هللادمحمل ى 2

 «هاجر خيو ةلع هل ف رمتالو نيخبشلا طرش ىلع جبحص ثيدحاذه»ءاشاعوعدي مماسو هلاو

 3 نمر لادب ء ن هللادبع ن دمج ظفاحلا مرادف أ نب ركب وبأ# هانربخاإ» أعط رش ىلع 2 ص عدها شكلو

 ١ لان لاق الاق ةديع يناو صوخالاىانع قاع ايا نع رفعج وا مياس ١ مالم ن 0 وع يدتكلاب#

 1 هللأدبع نع ثدللاَده دن ادق « هسفنل وعدن م ” مانملا او هلع هللا لص ينلا ىلع ىلصر 9 0 | دهشنت

 3 وقسم

 « هنالصيفهيلع لصلسال ءرملاذا سو هل أو هيلعهّللا يلص يبنلا ىلع ةالصلا يف ىثدحو

 ىد: نيب سا> ىتح لجر ل ,ةالاق دوءسمىنأن :ءهيردبعز ديزنإ هللادبع ن دم نع ىميتلا ميهاربان 6 دمت و

 0 لع ىلصصن في كف هاو رع دقق كراع مالسلا مانا لوسرإ لاق ةدئع نو ملسو هلاو نقاشات ظ

 اووف لعالم متي 000 ملجرلان ا انيبح حا ىتح تمصف لاق كللع هللا يلصانت الصيف كيلعانيلص نم

 ' لعو يالا ىنلاد#م ىلع كرابو ميهارالا ىلعو ميهاراىلع ت تياصاك دم ل 1ع ويمالا يننادم ىلع لص مهالا

 ه(م)طرش 1 ىلع هديعديج كناميهارا ل 1لعو ؛ميهار الغ تك زاباك همم لا ظ

 هيلعهللا ان :ا لعل صيل من هيلع هانثلاو هيرديمحتأ دبيلف ع دحا لصاؤا عوف رم دب ,ءنا ةل طف# ثيدخ رم

 * ايطرش لعهءاش شاعاومدب مث( مل سوهلآر و

 ىلع ىلصي مث لجرلاد,شش هللاديع لاق الاق ةديبع ياو نسودالا يبان نع قاحسا ىلا نع مارال

 يننلا 57

 هلصا نم هتبتكو ىهزالاو اان قاخسا ندر كب و .!مامالا 9 ىب ندم ن ميهار | قاعساوا 0 دع د

 ظ لسو هلاوهسيلغ هلا ىلص ينلالع ةواصلاو ىتدحولاق قاحسان .(نعيبا ىتدح دعس ميهاربا ران بوكت

 ا هيلع هيا ىلد (يبنلا ىلع لصيل 3 < هيلععانتلاو هير ديمحت ًادببلف؟دحا ىلصاذا هريغلو هللاةذهاعدفاذه لحع ملسو
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 «ةالصلا بانك ف « هت صييخلتلا مم كر دتسلا» 400ج 9

 هللاب و هللا مساب ن ارثلا نءةروسلاانطللا ديشاا دل وهلاو هيلع هللا لس 5 لوسر ناك لاق رباج نع

 ظ «رانلانم كيذوعاو ةنلا كل أساقا مهلا رخآ فو ثب دحلا ركذف سابعلاوبا لاقه هلل تايحتلا

 اث(اولاق) ني رخأ يف قاحسا ن دم اركبوبا (اًثدحو ) ةءالق وباانن هيقفلا ناس ن دما ركبوب اهانربخا د

 هلأ وهيلع هللا 0 هللا] و_سرزاك لاقهللاددعن , راج نع ريئزلا وبان لبان ْن . نو انثمصاع وبان( الاق) ماس وبا

 كيطمالسلا ل تأييبطلا تا ولصلا هلل تابحتلا هب وللا مسن نأ رقلانم ةروسلا انماعباك دبمشتلا انملس ؛ لو
 هديع دمحم نادهشاو هللاالا هلاالنا بنا نطاملا ها د ابع للك و انءلع مالسلا هناك 7و هللا ةمح رو ىبنلا اها

 ظ نسما أبا تعمسدقو» يراخبلا+ جبت أَ ةقلب انن نئاك احلا لاق«رانلا نم هن ذوعأو ةنملا تالا كار

 ننعان :رم هلل انني لو ون نيعم نا يبحب تءمس لت وقوف رادلا دعو ن ناهع تشل ةيل ندمحندجا

 5 ةقالاقالل 1

 انن ىلع الادبع ني دس معان ىحباصلاةيطحق ع ن هللادبع ان ظفاملا لعوا ( ءانندحفإ لم © ل رث ىلع هتدصاماف »

 قثو طظفاملا لعابأ تشيب و [بوكل لذ بلع هللا يلص 00 نعريب زااىنا نعي :ا انين اماسن رمتعلا

 *نيعجاهل أودمح ىلع قامو هلا رك ذ مدع لبان نعا نع رمتءلادنع هنا أطخا هناالا ةبطحق نا

 - رم ن هللادبع رمعم ونا ا ركاشن دن 02 دادنب ز ا زيلا()ةم ركمن , ىلع ن دمصلا دبعميأن ربخاإل

 لخد 0 ةندح عردالا نب نجح نعىلعن ةلادنع نا ديرنب هللاد دع نعمل هلأ ني بح ل ديعسن. ثراولادبه

 للاب كلأس | ىنامبالالوق وقو دبشت وهو هواص ىلص دق ل جر وه اذاذ دحسملا لس وهلا وهلعّشا للص هللالوسر

 هلرفغد_ةلاّمفميحرلار وفغلا تنا كنا_ينو:ذىل ر فتن ا دحا 1 هلنكي مو دلو ملو دلي مل ىذلا دمصلا دحالا

 # هاجرخم مونيخيشلا ٍِط رش ىلع حيحص ثردحأ ذه عهلرفغدق هلرفغ دق

 قاحسان ب دسم اننيبهولا دلاخن بدمج انب يقشمدلاو رمن نم رلا دبعانت بوقمين دم سابملاو اه انندح »

 نءعريكب ار دنبكلا 0 هللأدلب ,ءانسداب دن دمج َن نيسحلا 5 يضاقلاروصنمن يبين ( ينربخاو)

 حييحص ثي دسح ده نوقف يفضتزا ة ةنسلا نملأق تابعو هيبا نعدو الان نم رلادبع نع قاحس !ندمج

 !, ١؟ملعا لاو ةمر هو () وتد رتلالا +

 ء يلعو نيلعمالسلا هناك 1 وهللاة جحر وىننلا اها كيلعمال.سلا هللتايبطلا تاواصااهلل تايجتلا هللابو هللا مسل لآ رّدلا

 1 هب جتحا نءا#رانلان مهلذوملو ةنزملا تالاف رشرب هديعاد#ٍنادهشاو هللاالاهلا النا دهش | نيحلاصلا هللادابع

 « ةعاجهنع هاوروىراخللا

 هللا لوسر لخد لاق هندح عردالاز نجح نا ىلسءن ةلظنح نءةدد رين .!نعماعما نيسحاتم « ثراولادبع»

 دمصلا دحالا هللااب كلأساى ام ,الال وق وقوه ودهشت وه هيا لد و ,وهاذادجسلا لس وهل 1 و هيلع هللا ص

 «هل رفغ دق هل رفغ دق هل رفغدق لاف ميج رلا رؤذفغلا تنا كن اى وذل رف نادخا اوهكدل ن نكيلو دل و مودلي مىذلا

 * عطر ىلع

 *(م) )طرد ىلع «كهشيتلا يفخثنا 3 هللا نملاق هبل دبع نع هم هنا . نع دوسالان نم رلادبع نع م قاحسا نا د
6 



 ثتلا»

35 2 1 
 ولرعلا ف دب

 هأه دنس لعدم هن |

 «ةراماباك9 -- «مح8 0 «سيخلاسكردتلاط 00«4ج)
 ماس باطمللان رم ممسدنأ ى راملاذيعنب نم رلادبع نع ري زلان و رعزعممدح ب ابشن( نا ٌّث راملانب ور#و

 2 هدبع ادمحنادهشاو هللا الاهلا الن ادبشا نيحاصلاهللاد ادع ىلعوانيلع

 "تايم دا زيزملادبعن «ىلعانن هب انك ل صان + ةككع ىعازملا قاحسان .دمحنب هللادبع ىنربخا»

 سانلا بط وهو ة ةواصلا يفدبشتلا سانلا ملعي ناك باطخلان رمزا هسا نع ةو رعب امنع نعد نب ززملادبع

 الاهل الذ ادهش نيملا صلاها دابعىعو نع مالسلاهناك وهلا ةحرو ينل كايلع مال لاهل تابيطلات ا 3
ملسو هلاو هيلع هل هلل ١ لصهشا ل وسردعب ؟سغأب اًودبارملاقدل وسرو هذدبع ادم ناوهلكدرشال هد>وا

 1١ اوملس و

 تلا ده وشلا يفانط رشام يلع دهأ وشهلز اله 1 ذاع وماسمط رش ىلع حيحص ثمر دح اذه«نيحلاصلا اداب لع

 : ن ديا ولاا حلاص ن نا وفصأت ينالقسملا ةبيتق ن نسا نب دم ا.د ظفاحل يلعن نيسملا ىلع وام اًددح »

 ذخا|ككدي تذخا رمتلاقو باطكلا ن ن ردع ىدي.ذخاك كدم تذخا لطي سابع نب هللادبع

 تيدملا 6 و هه تا_يكازلا تاب طلاتا ولصلا تايحتلادبشت :ابسةدمف لس وهل أ وهيلعشا لصّسالوسريدب

 « يراخبلاط رش نم حيحص هناف َتابودنلا مسأب دبشتلا لوا يف ةدايزلااماف ه وج

 ٍ ريبزلا واش لبان ن نعااث راكب ن ركبانت ةايضألا مصاع نديسلا3ٌُ بوقمل نبد#“ سابملا وباين <

 ْ نع '

 | ريزملا ىلعدبشتلا سانلا مامي رمت ممسهبأ يراقلادبع زب نة رلادبعنعةو رعنء ب اهمش نب! نعو رمتو سن وو« كلام
 هللادابع ىلعو انيلعمالسلا هباكرو هللا ةمحرو ينلا اهيا كيلعمالسلا دل تابيطلا هلل ت ايكا زلا هلل تايحتلا اولوق

 « هلوسرو مديع ادمح زادببشاو هللاالا هلاالنادببشا نيملاصلا

 مكدبحا دبثياذا لوف بط وهودهثتتلا سانلا ملميناكر «نا هيبأ نع مأثه نع ىدرواردلا 4 ىنيعقلا 9

 هناك ربو هللا ةمحر و ىنبلا اهوا كياعمالسلا هَ هل تابيطلا تاولصلا تايك ازلاتايحتلا ءارسالاريخ (هللامسن) ل ةيلف

 اًودبا رمتلاةهلوس رومدبعاد#ت ناو هل كير ش المدح و هئلاإلا هلاال نادهشا نيحاصلا هللادابعىلعو انيلع مالسللا

 « (م) طرش * ىلع« نيجلاصلا هيلادابع يلعا وماسو لس هلاوديلع هللا لص هلال وسردمب فأي

 نيذوع يثدح يشالان هللادبعز بوق. نع ةعبرن رفمج نع ةءب طنا اننملسمنب « ديلوااط(دهاوش هلو)
 خا 3 تذخارمتلاقو ربع ىديب ذا اك كد تذخالاتفدهشتلا اهيفدمف سابعنب!ىدس دخا لاق هبا دبع

 مدايزاااماف ثدملا هش تايكاز !تايبطلات ا واصلا ت امحتلاشتلا| يف دعف يدس ,ماس د وهيلعهلا لصنلا ةلوسر

 م( خ)ط رثىلمفول وا يف

 نء«ةروسلا ائملعي أك دهشتلا .. 0 كال احلا ل فش زااوا اننولب ان ؟ ,

 لارقلا ش :

 | تايكازلا تايحتلا ءايسالا ريخ ( هللا مسلي مدحا ديت نالت ماسو هل اوهلعتلا لضاّنالوسررينم لع

 ا 0 لس دخالاق هللا دع َن نوعينأدح جشالا ن نفادم ََن بومعا ن 0 ةعبإ 8 نب رفعج ن 0 ةعبمط ناانث ملم

 ْ مالسلاهتاك روةناةجرو ىلا اما كيلع مالسلا هلل تايييطلا هللتايكازلا هلا تايحتلا ل وةيف ربنملا ىلع دهشتلا سانلا



 «ةالما باكو ١ ميما «.١ سلا ل ردت 9 ١ 600ج
 لاقف انملس نادمب هلانظف هتولصيف اضع لعدمسموه اذاوريغازخ سن ريو نينذا تاذ ةيطال ةوسنلق هيطاذاف هدأ

 دمتمي ةواصلايف ادومذخنا محالا لمحو نساامل ملسو هل اوهيلغ هللا لص هللا لوسرنا نصح تن سيقما ىنثدح |
 « هيلاقي !رطلاذأاسفلدبعم نإ ةصب اولاح رخن ماها :اريغنيخيشلا طرشمللعحبحص ثددح اذهههيلع ا |

 ن هللا دبع نع ن سهلا نب سمبكانث وراه نبدي زان ةبيش ان نامعانذ نطقنب ددسم ان ىسيعن لع «ىث دحو» ْ
 لاءازمنملا نم كلاق ةعكرلايف ةروسلا ار 1 ة. ملسو هلو او هلل هللا لص هللا لؤدسر ناك له ةشئاغ ت تااذ :لاقىفشا|

 اءاذخمالا اذهب هاجر و نيخيشلاط رش ىلع ميحص ثيدح اذه# نسلا(١)همطح نيس تلاقادعاق لهي ناكا كلك ْ

 ظ اليو ظاليل ىلصي ٠ لسَو هلاوةيلع هللاىلص يننلازاك ةشئاع نعق يشن هللا دبع نع بو ثيدح نم ماسم ا

 | 3 ادعاق الي وظاليلو 45 ا

 كيرعات فسوب نبقاحسااننرضتنلا ن مي .ءانن قاحسان ىسومن دما اث ظفاحلا مزادئنا نركبوامانثدخإ» !

 .ةلس الورد ةواصلايفأ: ماحاذالوةامىردم الاتك لاق هللادنع» نع لثاوىنا نع دش ارىبان 0 ٍ

 م ")و هيلعاللا نصدنلا] وسرزاك لاقودبشتلا رك دف لاقهعاوخو ملكلا عماوج ماعدق ل ودل اوهيلع ٍ

 شحاوفلا انينجو رونلا ىلا تايلظلا نم انجنو ا واي تاذعلضا وانم واق نيب فلا مالا دهشتلاانمل» 1-1

 ' انامجأ وميخرلاباو وتلا تناكاناانيلع ست راتتانرذوانجاوزا وان واهو اخ ايلا واتا ايان كرابو نطباموابنمربظام

 هاجر خلو ماسم طرش ىلع سيحص ثيدح اذههانلءاس اوال نيل ا ةكالع امنينثم كنمنان ركاشأ |
 ىربطلار 06 ظفاحلا لعن نيسملاىلعوباه انئدح ف عماجنع برج نا ثيدحنم « دهاشملو ط ||
 ل 'اوينانعدشا ريان ماج نع ءم رجنااانثداورىبان رت لاك عن ديحلا ديعانتيباسؤوتلاى مث نا نامع اند |

 « هلثم ها قفا ماهوهلا و هيلعهللا لص لوسر ناك اقهّلادبع نع ْ

 ديزتن سن وو سنان كلاما ربخا ب هون !ىلبص ”ىرقلاقرصن نر رحتان بوقمب ندم سابملاو اه انادحإل ا

 ندلافي رشدمج ١ ؟اطو 1 سوو ريس ج الاثا نمد وامام مماك مهي ربك اذاهلها ان الفإ لف همراغنلا محيف(١) ْ

| 

 نأ نصح تند سبق» ةمأ َّى 2:دحلاّهفأ يل نادسب هلانلهذ الص يفاصءىلعدمتعموهاذاوربغازخ خ سأربو نينذا تاذن ْ

 «ابط 8 «هلعدمت١هالصمقادومذختا محالا لجو نع للا ا لسول ١ ١ وهيلعشنا ىلصللا ودمار

 ردا رقنمأسو هلاوهيلعملا لصةللا لو راك لهةشئاعتلأس لاق قيةشن هللادبع نع نسملان «سعك 9:

 ه ايط رش ىلع «نسلا همطح نيح تلاقادعاق يلصي ناكا تاَتف لصفللا نم تلاق.ةمكرلا فق |
 ظ هللا وسرناك وةاللصلايفا :سلج اذ الو قام ىرذ الانك لاقهتنادبع نع لئاوىا نعدشارىنان مماجا:ت # كنرشو» ْ

 ٠ انجتومالسلا لبساندهاواننب تاذ ماصاوانبولق نيب فلا مرالا دهشنلا املس اك ثنالكامملمإ ١ مل ودل 1وهيلعتناىلص ظ

 ظ 5 طفوا اوزاو بولت 0 0 0 انيئحو 0 8 0 1

 5 درينان رب راج يابا يناسفوتلا ىيحبن نامع ان ربرج بدم انن 50 وبا 4 هان دح ط ||
 31 هوك ةللادبعنع لئاوىنانع دشاريلا نب عماج 0 نا ا

 4 0 ءاعدلا
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 4 رمت ل رلا 2 نا 0

 « ةالصلا باك 9 ش « 43 0 « صيخلتاعم كردتسللاط «(0)ج»

 # هاج رخو نيذيشلاط رش ىلع حي ثردحاذه # ىلعالا نرزاحب 7

 نعت باث نع ةماس ن داس .ج انانو راه نبدي ربات مر كم نب ندا ب ةيمقلا ناملس ندما ركلوبا# 0 ِك

 اذه «ءاكيلاع نملجرملا ززاكز زاهردص يفو اد. ما ودل | | وةيلعللاىلصهللال وسر تًارلاق هيبأ نع فرطم

 #2 هاج رخو ماسم طرش ىلع د حس ثودح

 ىتدح ل.ئ:> ندمحأ ن هللاد.عانأ( الاقإ) ىميظقلا رفمج ندجارك واوهيولاب ندمعا ندم ركبوا 6 0 د

 هلا وهيلع للا لص يبنلانعةرب رهىلا نعءزاح ىبنانءىجشالا كلامي نع نايفسان# ىدبم ن نم رلادبءاذ ىنا

 لج لاو هو كيلعما-_سيو ماسنال نادارا ةبا ىرا| يف ليتح ندما لاق «مياست الو ةولسىرأ 0 لاق لس و

 ماشهن ةي 4 واعم# نأ وردقو 2 هأح رخو ماسمطر هش ياع 6 ددص ثا ١ ليوح اذه «كاشا ,يفوهوماسيزا 0

 ةواسعمات ركب وا 27 با طيبا نام. هارا انث هيقفاانا رم ن ىسو «ن دم (ينربخا) فريف كشو يروثلان | ٠ع

 «ةراتلالو مياس قرا رغال لاقةءفرهار الات ةررهينانع مزاحىلا ن نمىج ثالا كلامىلان ءن اني هر

 د انا 05 بك نب تاون ان ىدبب هلا ميهار اندم هللادب ,ءوداانب يربنعلادم# نب ىبمحاي ركزوا« اندحو

 يفراصتخالا نع ءرسودلاو هيلعّللا لص هللا لو سر هن لاقةرررهيلا نعني ندمت نعنا سن ماشه نءةملسنا

 نيغبتلا ظرشكع حبص ثيدحاذ_ه *«هن رصاخ لع هذب لجرلا عضي تاوهوىدبملاهللادبءوالاق# مزال

 « ارصتغ لح رلاىلصي نأ ىف ل هنا ةررهىبا نع نب ريس ن دم ن ..ءةءاجهاوروهو هاح رخو

 نناييشأبلا ىسوم نب هللادينعانت ىرهزلا ق احسان ' ميهأر 8 قاجدلا ةيمءن دم ن ىلع نسلاو ا اريخا»

 لجريف كلاله ىناحصا ضب يف ل لاةفق رلا تمدقلاة فاس ؛ نب لاله نع نع ن+راادبع نب نيصح نع ن مج راادبع

 ىلا ناطمف أديل : ىبخ أبل تاقديعم نب ةصااو ىلا انمفذف ةمينغمعأ تاقلاق مل وهلاو هيلع هللا لص ىنلا باحصأ نم

 هلد !

 « | رش ىلع *لعالا يب رنا, بلاق ىلعالا كر مسا يب أرق اذا

 زيزاك زيزاهردصيف و ىلض: لس وهلاو هيلع هللا لص يبنلا تبارلا# هيلا نع ف رطم نع تءاثنعم ةملسنب دام
 «(م)طرش لع اكبلا نملج أ

 قرارغءاللاق لسودلا و هيلع هللا لص يب لا نع نع ةرب ره ىبأ نع مزاح يأ نع د ء ىروثلا )ل

 اهيفوهوماسزأ هءالصيف لجرلاربرذتو كرلع ماسيو ماسال نادارا هنظا لب :-ندمجحالاق «مياسال و ةالمأ

 0 باو ماشه ن <«: جم طر 2 ةوشلاش

 راصت+الا نغ غملسوهلاو هيلعدللا لصهللال وسر ىب) ١ لاقةر رهيا نع دمت نءناس> ن ماشه ن ءمةءاسن ديل

 نا ىهن لاقه.اةربرهىبا نعني ريسنا نع ةغاجما هر ا هدد لجرلا من صو وهو نط رشىلع هتالصلاو

 مارصتع لج رلأ لص :

 ىبتلاساحصأ نم لجر يف كل له ىناصا ض» !ىفىل لا لاَيْذَدَق رلاتهدق لاق فا اك ؛نب لاله نعنيهح نع نات

 ةلط الود ماداناطواا اظنفادرت يحاصل ثاةدبءمن ةصب و لانفدف ةمغ تاق هلأ و هيلع الص

 تاذ 06



 « ةواصلا بانك ) « و9 « صيخلتلا مم كردتسلا» 4 (0)ج»

 5 «ثدح يف جلا ليعمسانإ ىسومو ةملس ندا باتا ضي هب رصق# كلذ

 ( ين ربخاو ) ةملسنب دا انش برحن نايليسانت ىضاقلا ق احسان ليممسا ا لدعلا داشمحن ىلع « انثدح

 ظ نسحلا ن نم رلادبع( ىنربخاو) ةماسن دامح انت جاجحلان ميهار ا اك راسمسلادجان نودمات5ت يفاشلا ركب وا

 1 ايبا + با_حصا نمل جر نء سيق نب قرزالا نع ةملسن داما بح ن ' عي رلااثنيسملان ميهارب| ا يضاقلا

 1 و هيلعللا لص هللالوسر ناى رادلاميك نعف ةوان ةرار ارزنعدنه يبان دوأد نع(و) ماس ودهلاو هن ءاعتلا لص

 »0 وت ثيدحلاركذو«هب 0 33 يفاام ويديعلادب :بساحتامل وانالاق

 نسملا نعديمح نع ةملسن دام ان لأمنلانب جاجحات ةزيزملادبع نب لعأبلا نسحلا ندمت نمل 4 اًددح »

 ندا ىلع هيف فاللملااذهركذدقههوحنملسوهلاو هيلع هللا لص يبنلا نع ةربرهىنا نع طياس ىنب نم لجو نع
 هياثإ هيف تأبا ورلارثاسودامح يلع فالخ هيف سيل دنهي اندواد ثردح هاند ىذلان ا لماتملا ملعيل ةماس

 5 نيعجادل ١ او دمح ىلع هللاىلص: دواد ريغ نعدامل

 نعبوبيأ نب ىيحن ىنربخأ بهو نااثث رهاطلا وبان يلا ىنثدح ناربمن ليعمسا ندم ندمحا# يثدح »

 مهللا هد وجس فوقي ناك ملس وهلاوهياعةللا لص ىبنلاا ةربر هيلا نع حلاص ينانع ىمس نع ةيزغ نب ةرام
 اهنا هاجرخم ملونيخيسشلا طرش ىلع حصص ثيدسحاذهههرسو هتسالعهرخاو هلوا هقدو هلج هلك ىنذ ىلر ففا

 ه دجاب وهوهير نمديعلا نوكيام برقادانسالااذ ماجر خآ

 ملسم نع قاحسأ ىبا نع لئارسارع عقوأت برح نيريهزا: ىلعي وباب ريخادمح ان ليعمسا# نايريعا د

 لاق ىلعالاكب ر مسا حبس أر ًارقاذاناك ماسوهلاو أو هيلع هللا ىلص يننلا نا سابع نا نع ريبج ن ديمس نع نيطبلا

 ايديع د

 ىدبملنودجم لههتكئالم هللا لاقا,ر امك, ل ناو ةلماك هل تبتك !رلك ناك نافهنالمص ةمايقلا موبدبعلا هب بساعنام لوالاق

 «هنء(|)ةملسو !اذكههاورع# كلذ بسح ىلع لامجالا رئاس مث كلذ لثمذاك زامل هتضبرف نم عيضام ها راك افاعوطت

 ىبنلا باحصا نم لج رنع سقنب فر زالا نع دام انث ةءاجو ب رحن ناماسلاق 4 رخادتس هيف هدئعر د

 «ثردحلا ميك نع ةرارزنع دب :هيفان دواذنع(و) مس ودل اوهياعّشالص

 ىبنلانع,ةريسهيبانع طيلس ىنبن« لجر نع نسحلا نع ديج نع ةملسنب دامحانث لابنلان 4 جاجح لاقو ف
 03 وج ماس وهللا ا و هيلع هللا ىل-ص

 ناكلس و هلاو هيلع هللا لص ىبنلازا رب سه ىفأ نع ءحلاص ىبانءىمسنعةيزغن ةرامتنع بوبان « يحب ف

 برقادنسلااذماجرخا واههط رش ىلع#ه رسو هتب .الع هرخاوهلوا هقدو هلج هلك يلذ ىل رفغ'مهللا دوجسيف لوقت

 « دجاس وهو هب رنم ديعلا 2-0

 * يلاتو كرابت هللالاقابامكي ل تاو ةلماك هل تبتك ابله اناكناف ةولصلا ةمايقلا اهدا ه بساحنامل والاقا

 * || بسح ىلع لامجالارثاس 9 كلذلثم ةوك زاامت هتنطب رف نم عيضام هنأ رامكتاعوطن ىدبمل نودحن لع هتكئالمل

 امويديفلا#» بساحناملوا»
 ل

- 
- 

 4ك

وهيلع تا يلصيبنلااسابعن نعريبجن ديعس نءنيظبلا لمس نع قاحس |ىنانع « ليئارسا »
 ناك ماس وهلا

 ؛؛ةماس ن دام وه(1)

 « حور سقم عمل ووك معرف روج عوج وك بكم هتيم عمم « ل «ةراصلا

 -- موييح -

 «دجاسوهو هبرنمدبعلان وك ام برقا



 مةوللاباتك9 22#« ١> «سيخاتامكردتلا» 40 )ج»
 | لبقا مفاروا لاةفابضغمهيلا نسملا ثفتاف مفار واابلخ هافقىف هرفض زرغدقو عاق لصيوهو لعن نملابرص

 ١ ناطيشلا دمقم ىنناطيشلا لفك كلذل و ملسو هلآو هيلعّشلا ل هللا لوز تعمس اف بضتتالو كتالصملع

 ىسوم ن.نأر م ىنردملا نب لع لاةذا رم ريغهناور عيمجماجتحادقودانسالا م ثدح اذهو ه رْدْص ْز رغد يفعل

 «أباة لعنبو ب رج رجنأ هنعىور ىسوم نب بوباوخا ىشرقلا ص اعلا نب ديمسنب ورشا

 ١ ءالملا ن لع ءاك انببابملا نيد قات برركو ا ا مانعن هللاديع انةفوكلابظفاملا مراديبانيركبو وأ 8 ايريخا ْ

 نيتدجسلانيبلوةناك ملسوهل اوهيلعشا لص ب سايقن !نع ريبجن ديعس نع ل .انىفا َن تيبح ىنل 5

 يعبأ 0 السعلان لماك و ماج رخم و دانسالا حيحص ُثردحاذه# يقزراو ىتاعويندهاو ىنخراو ىلرفغا ملا الا

 » 6-5 كم

 لاف هلث ل 200 000

 لوا لاق لسوف و هيلع ىلص ىبنلا نعركذ ةيبحأ سو لاق هللا كح روب تاقلاقاثدح كيدحا الا تفاي

 ي كدسع ةواصيفاورظن ارعاوهو ةكل الملل لجو زعان رل وق لاق ةولصلا مهلامعان م ةمايقلا موبهن سأنلا بدم اححام

 هل ناك ناذ عروطت نك“ يدل لهاو راظن !لاقايئشابن م صدا ناكناو هيأ هلت يتكةمان 0 اقع مانا

 هلو هاجرخ ودانس اللا ع ثيدحا ده «كلذ يلعلامعالا ذخوت مت هعوطت نم هاربصد , رق ىديعلاوءالاق عواطت

 1 طرشل 00 دانسايدهاش

 سو هلاو هيلع لا لسا لوسرنا ىرادلاوبتنع فدان ة ةر ارزنع هبال ,هواد نع ةنلم وا داج انبي هوشأ

 لاق

 ز رغم ينم ناطيشلادعقم ينعي ناطم شاالفك كلذ لوي لسوهلاو او هيلع هللأ لص هللال وسر تءمسيفاف مضغنالو

 عارضا ةسياعن |هنع ىو ِر ىومالا يس ومن بويباوخا فار رمعد .هنك «و رض

 : *حيص» يقراد ينذاعويندهاو ناعراو ىلر هما 0 ,الا نينادجسلا نيبلوق ناك معو هلاار 9 هلع

 تبلت ىيسنتساف لاق ر ,رهلبأ ي ةلفةني دملا افدايز نم فاخ هنا يبضلاميكحن فاو وسلا نع «ساو)ل

 لوا 0 هللا لسوبلا نعركذ هبسحا سنو.لأق ا كجحر يلإ تلف ائددح كيدحاالا ىتفإ.لاّةفدل

 يدبعةالبصيفا و رظن | ملعأ وهو هتكالل لجو زعاشر لوقلا6 ةالصلا مجلامعا ن 7 ةمايقلاموردن سانلا ب بسام

 عوطت هلاك ناذ عون ن م يدبما يلهأو رظن لاق اًئيشأهنم صان و نا و ةمانهل ٍتبنك ةمان تناك نافاوصقن مااهعأ
 8 يوك «كلذ ىلع لامع الاذخوت مث 6 هعوطت' نم هت رفىدبملاوعالاق

 ١ هلل لصينلانا سابعنأ نع ريبج ن ديعبس نع تبث ىنأ نب بيبح يثدحمالملاونالماكا 14ش بابملان نر ١

 | نبى سوما ( الق) بلاغ ندم (و) يرملاق احسان مار | ا”ىفاشلاهلادبع ن دمج ركب وبا انربخا

 : ْ ِكبالرص ىلع لبقاعفاروبالاقفابضنم هيلا ع 0 انمفاروباواجفواةقىفم رفضز رغدقو لص ىلع نب نيم اب ص

 لد وهلاوهيلع تارك ويس رذاه رابلا مي ؟نعفف قدا 0 ةدادز رز نع دنهيبأن دواد نع ةباسن ,.«داج هم

 لاق 000 ا ع يا
 تت 1 و 0 تك ََى

 الا رار يسلب نان سي وسوي
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 «ة واصلاباتك ف « « صرخلتلا مم كر دتسلاا» 4*2 (0)ج

 ند ةمكر مكر يظاسبرا واانالث لص يردي الفك دحا ىلصاذا لاقل وهلآ وهسياع هللالصّنال و سرنا رمع نا

 | ةمكرلارك ذنمةدأبزلاهذهم هاج رو نيخيشلاط رش لع بحص ثردح | ذه# نيد جس دجسواهدوحسوابعوكر ا

 هةدأ زا كتي ىت>لصبلف ناصقناا يف مدح كشاذاملسودل !وهيطتسا لصةلو وهو هاج رخو م«دهاش 3 هلو د
 ا

 مزاح 0 رد ,ىهوانن ىل رطس اولا ميهاربأ نب ىل- ءانن دادغس . كاس ندسجا ن نائعورمجوام انربخا »

 لاق دع ََن 3 كرم نمت سدا 5 ندب وس 0 هير ىنأ ندير نع ْت دحب بوبا ن ىبحن ك2دوهس لاق

 قا دلوع رآن لجر 0 هف ف هل ل اسو ني ا

 اءمادم 1 .. ةداطاذهاو ياماما و نأ هل اة هف رخل ىلل يق م ا تلالوسرإ لا :

 ان بيبح ينأن ,|نعداعس ن هلال هَ رصتخا

 نب ديوس نأ بيبحينانب ديت نع ثللاانن ريكب ن ىبح 1-5 نيس لدتلادا اشحن ىلع 4 اندح »

 ىتدق وفرصن اولسف اموي ىلص لس ههلآو وداع 5 ل هللا لوسو نأ يب دحن و انييع دش

 ا ورلاىفامب ا «يبا-ص ال نابلط, ىذلا عونلا نموه ونيخيشلاط رش لع دانسالا !سص ثيدحاذه همك ر ةواصلانم

 » اذه لثماج رخ دقامرج بمال
 ن هللا دبع نعى ,مومن لضفلا 5 ىسيعنب فاسو 3 هجولاوا 7 ىدراردلا رصن بأن ركب وأ « اندحإ»

 ثرد_حاده « نيتمغرلا ورسلاىلإ دوس ىجس لسودل او هيلع لص يبن مانا سامح ع ةمركع نع ناسيك

 « اح رد ل ! لو هش هذدوه م ٌةزوار 3 تاقننمناسيك نب هللادم 2 دهاعواوهناور ميمجت ع --_ دانماللا 0-6

| 
 ىلدح عجن اا اك 0 ازرلادبعانتدحيبا ىتدح لبتحندجان هللادب دان 50-- دجا #« ايزيغل ع,

 8 هأ 114 راع هللا ىلص ى ءنلاىلوم مفاراباىأر هيأ | نعهندح 2 رمقملا كد هدس ان كيعس نع .ىسومن.نار مح

 دج يواهدوجسوا_ءوكر نسحب ةهكرمك ريافام.راوااث الث ىلص مك ىرديالفمكدحا ىلصاذالاق ملسوهلاو ||

 1 هارط رشللع «نيتدحس ||[

 | عمتيلصلاةبدحن ةنوامم نع سيق ندب وسنع بيحان ديرب نع بو نب ىبحم ان مزاح نب ربرج ف '
 ' توبسكناهللالوسرا,لجر 010 زا يك ارسف ب رغاا سو هلاو هيعمل ىلد هللال وسر |

 ا هللا لو سراي ل لا يذلا لجرلا نع ء ضانلا الاسا ةعكرلا كرت م معا 7 : :الملا ماقاف الالب رماف نيتنكر و كتمادع

0' 
 ظ

| 
 او

| 

 ظ
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 # ةراصلافوبسلا»

| 
 ١ نع ثيلل' هاورو# هللا ديبع نب ةداطا ذهاولا ذا د هوه تاقغ لج ديب رثهأ 0 رهان ىلل ية توبس كنا

 * (يط رشلعوهوا رصتخ ديزن

 وسلا قدجس ىمس ملسوهيلع هللا ىلص يننلانا سابع نبا نع ةمركع نع ناسيك ن هللادبع نعين انيسلا# لضفلا »

 « ةق ىزو 2 ناسا نا ومعي ج نيت ع رأأ

 ل سا ا
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 03 اهيفلصيلو 0 ١

 هن. هدو سماع ات كنايدش « ةولصلا يف ديلا :

 «ةواضلاباك ><«... « صرتامم كردتلاط ١ 0(4)ج»

 نع ةملسن دام أنان وراهنب ديزي ا دوءس«ن ديمسانث و رع يبوبحلا دمان دم سابعلاوب| « انريخا»

 مهلامن سانلا لفن هيلعن ملف ىلد ملسو هلآ وةلعدالممالوسرلا والا يشفع نعةرضن ىلا نع ةماعن ىنا

 ءاجاذافاة.خلارهل ناىتر بخاف ىنانا ليث ربج نا لاقانمافن تءاخكنأر هللالوسراب | ولاقمكلاعن متءاخمللاق فرصنا الف

 ثيدحاذ_ه هايف لصيل# ضرالاباهح سميلف اثرخاعيفدجو ناف ثبخاهعيف رظنيلف هيلث باقياف دجساأ مكدحا

 *هأج رخل وماسم طرش ىلع حيحص

 ل اله نع ى رازفلا ةيواعم نناورمانث ديه نب ةيتقانل ناذاش ندمح دئفتي وباانل حااص نب دمح# اًندح و

 دوبيلا|وفلاخما ودل 5 هيلع هلل ىلص ةالرحو لاقلاق هبا نع 2 ندادشن ' ىلع نع لمرلا نوميم 7

 «* هأح رخل ودانسالا حبحص ثيردح اذه مهلامأ الو و مهفافخ ْف نولص.ال

 08 يطوملا ةدجنن باهولادعانت نا روم نب ليعمسأ ندمجا ىسوسلا بوقعي نفسو, 4 5 5

 نع ةرئر هيأ خ نءهيبأنعديمسوا نديعسنعديلولا ندمم ىندح يعازوالاان.(الاق ) )ةيفلو قاحسا نأ يعش

 3 واهيلج رزيب هيلن ملخيلف م دحا لصاذا لاق لسوملا "اوهيلعتلا لصّشال ص

 ن لضفلااتت ق قا نس !ن عاش لدملا ىلع نب هللادبعانت ىرايسلا مسالا ن , مساقلا ساب ءلاوبا# اثدح

 ينوهو 5 دانجلا ثيدعأاذأ 7 ودل او هيلعهللا لص هللا لوس رنا ةشنئاع ن ياما ورعب ماشه نعىسو“

 فتنرا ةشئاع نع هيبا نع ةورعن م ا-ثع نع يدقللا لعن دمح هعبأت # فرصنيلم هفنا ىلع هدد عضيلف ةولضلا

 اذه#ف رصنيلو هبجوىلع هدس(|)لفيلف ةواصلافوهو كدحا ثدحااذالاقلسو هلأوهيلع هللا ىلص نالوسر

 ههنع هفقوأ ةورع ن ماشه باحصأ ضعب نال هاج رخو نيخيشلاط رش ىلع حبو ثردح

 ن نايلدن ب وبا انت ىلاسلا ليما ندع ليمن اوإ اامدادةسرازيلان امنع نبدمحا نسكلا ّق 4 انريخا ٍِك

 هللاديعنعرمعن هللادبعن ملاسنعديز نيد نب رمع نعلالب نب نايل نع سواى ان ركبوبأ ىثدح لالن

 رنا ْ د؟مفلا متخلفلا راون الا راح عمج * يف )١(

 سانلا ملم هيل. اطقم لا ماع ودلا او هيلع تن اىلصهللال وَ رزاديعسو أن 0 ةرضن لأن :رءةماعأ ىلا نع ا

 اذافا ةبخ |هسناى ربخافينأنأ لب ربج نالاقانءاخف تءاخ كان ًارّشالوسراباولق 31 8 متماخمل لاق فرصن ايلف مهلا

 ه(م)ط رش لع#اوييف لصيامثض رالايفابحسميلفا 70108 وناف ثبخ |ينيف رظ:لفرهلمل اقياف دجسا م دنا غار

 هللا ىلع هللا لوسرلاة لاق ه-ب|نعسوا نب دادشن, ىل».نع يلمرلانومبم نب لالهنع ةءواممنب « ناورم ف

 « جيم «مهلامنالو مهفافخ يفزواصرال مهئافد ويلا وفلاخما-و هل أو هيلع

 ملسو هل اوهيلعشلا لص هلال وسر نع ةرب صيبا نعهبا نعيربقلاديعس نعديل ولان. دمت ىثدح م« ىعازوالا »ف

 *ايط رفا اهيفلصيلو هيلجر نيب هيل. 'ملخب أف مكدحا لصاذا لاق

 ةالصلاف وهو مك دحا ثدجااذا لاق اسودل .اوهيلعّشاىلصللا لوسرنا ةشئاعرع هبا نعةو عن 4 م اثم و»

 *(يط رش لعاذه هةقو نم + مهنمو *ف رصن :يوهشاىلع هزي ا عضو طاف

 هيلع مالو سرلا ها نع ا ديز زي همك قرت نعالالا نا نامل نع نع سا ,دافاز ) ََر بو ل

 هلآو ا 5



 م ةولصلا تاك 9 «دهدؤ « صرخلتلاعم كردتسلا» ١0 :١ 400ج 9:

 ٠ ابرد
 ا نع ث راكان بسن وبإ :وراث ىريزاادجاوا انيناق ر زاانب رفعجن , ىيحياندادغبب ىضاقلا دمجحأن م ركم# انذدح 9

 ريصحلا ىلع ىلصي ناك لس وهلا اوهيلغشاىلصهللال وس رذاةبعشن ةريغأا نع هسا نعىفتلا هللاديبءن دمحن وعينا

 ديعسيلا ثيدح نم نم ماسمهج رخاكاةورفلاركذ ذيهاج رخل نغسل رشم حيض ثيدحاذه «ةف وبدملاة ورفلاو

 *«ريصحلا ىلع ةواصلا يف

 اصنة ةعم زأث ١ ليبنلامصأف ونا اند ىطساولا ث راملا نناماسنإ دمها لدعلار وصنمن دم ن ورم ما دحو

 * هأح رخو ذ ةيمز واب 5 :حاو ة 4م 1000 || 5906 حادقو ميك ثادح اذه# طاس

 هللا يغب ,ءن ضايعين ربخا هون هللادب ءانذ نال وللا ق راس نب رص نب رحانت 1 بود هي نب دمت سأب لاوبا# انث دحل

 سبأ لملف مكدحا ىلصاذا لاق اسودل اوهيلعشا لصّشالوسرنا ةر هيأ نع ىربقملاديعسىبان . ديعس نعى رفلا

 نإ هاجر لو و ماسم م لع ميم ثدحاده# هريغاهب يذؤيالو هيلجر نيل يهمل خبل وأ هيلث

 رفءج ن دابعزب د# نع 3 عنا اقرضقن نامعانم ركمن ن.سكلا انب هيففلا نالسن دججاركبوبا م اذ دح»

 ىلصف تقلا ماءماسودل أو هيلع هللأ ىبسص هللا لوسر مم ترضح>لاق بئاسلان ,هللادبع نع أف -ن ةملسينأ نع

 + هأج رخو اذهاع 4 :>رخآ رمح نإ داي 2 دج فرعا ثيدح اذه# هلا نعاهضوف هيلعن ملف م ا

 نءكهامن فدسوب. نع زازا:ا صاعولا ان 32 رمت نب ف امعاش مركم نب ن ملا ابل هيقفلا ناس دمجأ 4 ان.أ دح

 ناالا هراس نعالو ةنيبك نع هيأت عضيرالف ما دحا ىلصاذا لاق ماسو هلاو هياعشا للص هللا لوسرزا ةررهىنا

 :*هاج رو نيخيشلاط رش ىلع حيحص# هياج ر نيب مءضيلو دحأ هراس نع نوكيال

 * |يهط رش لع هارنع لل تقدص لا ملتح ىف 0

 هاكوسرنا نق .ةريخلا نع هب هسأنع هللا ديبعن دم ذوءىان . ثراملان سوبا يريإز | 4 دمجاوا ٍُد

 5 .(م)ظر 30 «ةغودملا ّ ةوربللا و ريصحلا ُّس ىلصي ناك مسودلا اودع لص

 ىلع ملسو هلآ و هييلع هللا ل_صدتلال وس رص لاقسابعن اا نءةم ركع نءعما سهو ن ةماس نع اص ني ةعمزإ»

 ه دوادوب| هفعض ةماسورخ آب هن رق(تاف )ةعمز(م)جيتحا حرص اا
 اذالاقملس و هلأو هيلع هللاىلس هللا ل وسرناةريرهىا نع ىربقلا نع هللادبعزي ضايع ىنربخا 6 بهونا ف
 ه(م) طرش لع# هريغاوم ىذ ذو.ال وهيلجر نيب |يملخيلوأ هيلع سيليلف : دحا لص

 هلال وسر عمت رضح لاق بن الان ّللادبعنع نايفسن ةملسلا نءرفءجنب دابعز دم نع« مب رجنإا )ف
 ءادهاش هتج رخاد«هراسس نءاوءضووهيلون علفن حبصلا ىلصف حتفلا ماع لسو هلأ و هيلع هللا لص

 الفك دح ا لصاذا لاق لسوهل اوهيلعّتلا ىلء هللا ل وسرناةرب ماو فسو, نءزازملا « ساعوا
 *اىط رشىلع ههيلجر نيبايعضيلو دحا هراس نع ن وكي الناالا ه رامسا نع الو هنيع نع ةيلمذ عضإ

ل صلال وسر ىلص لاقت طاسس ىلع ىل إص هبا سأبعنب | نعت ء مارهونب ةما سنع
 ىلع ماسو هل أوةيلع هللا 

 - و ا ناك 2
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 ةوم هي 0 د 04 ريصحلا لعلصب لع ودل

 01 طاض ىلع ماس وهلآ و هيلع لأ لص هنأ لوسر ص
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 واصلا ىرصلاازوماع#
 | ه

 « عب نإ رو © لشادمحانا راك ل فناعافاث
 ان

 اهلأ ف

 4 واصلا بانك ف « هد « صيخلتلا مكر دتسلا» 00« )ج١

 هداج رخخملو نيخيشلاط رش ىلع حيص ثردح اذههاحابضنيمب راقولصهلىلبةتف ىتما نم لجر را
 ! ركبىنان هللادبع نعباهش ن نب !نع ثيللا ىث دحر يكب نب ىيحانت كبرش ندييعاُث لدعلا داش ن ىلع م اثدح »

 | كآرقلا ف فوم ةولصو رضملا ةولصد هتلر 2ن هللاديمإ لاق هنادلاخنب هللادبعن ةيدانع هيبأنعن +رلادبعنا

 ْ اافاعيش ش ملم ال و م وهلا اوهيلع هللا ىلضا, ادم انيلا .ثعب هللانايخان أب لادا نا رهلايف قبلا ةواصدجنالا و

 ا * هاج رخنإ تي هناور ثيدحاذه#«لءف 3 ادمحشانن اراك للشا

 || نديج نع ثايغ: صفح انث(١ )يناريصالا نب ديعسن دما ةعزخ نإ ىرسلاا ناهز للسن دم «تديخاطا
 ْ حيحص ثيدحا ذه ةامبرت رقم يصر مس وهل اوهيلعللا لصشال اوطرتدأر تلاق ةع

1 

ْ 

 اع نعق تشن هللادبع 2

 ماج جرإ ونيخشلاط مط

 ١ نع ةربسن عيبرلانب زيزءلادب ءن ةلمرحاتب عملادبعز هللادب :ءنبد# انث بوةءين دم سابملاوبا# اندح 9

 || عيسن | ةواصلا ىرصلا اوملعماسس ودل اوهيلعتلا ىلص هللا لوسرلاق لاق هدج نع هسانعميبرلانإ كلا ادع

 . *« هاجر خيم و ماسم ط رش ىلع حيحص ثيدح اذههرشعنإا ايلع 700

 دانا بويا نب دسم أبنا (الاق) ىسوم نب دمت نب هتلادبع (و) هيقفلا قاحسا نركب وبا 6 اند
 يلع مم لاق سابع نبا نع نابيظ يا نع رهم نينامل سنع مزاج نب ربرجينربخا بهو نبا أبنايترصملا ىسيعنبا
 مجرنينمؤ اا ريما انرمعالاقو ٍلعاهدرف ابجرب بالعللا نر ساو تنزدقو نالفين ؛ ةيوند :دعع ب ااطىبان 1

 هلةعىلع بوانلاز ونمللا نع ثالث ..ع نع ملقلا مفرلاق م ا_-سودلا اونا لص هللا لوس رنا ركذنام دالك لاق مده

1 

 4 هريغر 2-00 نغم

 ” |١ نيخيشلا طرشىل-ع حيحص ثردح اذه هابنءىلفن تقدص لاق مات ىت> > ىبصلا نعو لغةيتمس تح مأ ' انلا نعو

 ْ ؛؟نادج هبقلىاهبصالان ارفمجو.ايفوكلا هللا دبع نب نالس نبديعسن د هوه بي ذا بيده“ يف ر ذ(١ 0

 يتمانملجرر لان رشدالل وق ماس وهلاوهسيلع هللا لص هللا لوس زدنا تهتك هدد ى وشرقلا عزام .

 هايط رش لعهاحايص نيعرا ةالص هل ل

 نم رلادبع نع ركب يبان هللا دبعن :ءباه5نا نع « ثيل 1

 هيلع هللا 8 ثمبشلانأ ي ا نايلق ارق راما دلع دملالو نارتلال كرما ةالبعو رغما

 «# لنويلدم تا كور * لعفتي هانأ راك لعفت امافائيش لنالو ماسودل 1

 سال وسرت أر تلاق ةشئاعنع قيمشن هللادبءنع سرقن دي نءثارغن, صفا يتامبصالان م دمت

 ءايبط رش لع# اجل ا رتم ىلصي لس وهلا وهيلع هللا لص

 لاقلاةهدج نع هب هيبأ نع كلملا ديع هم نععيبرأأ ن ن زيزملادب ءنب ةلمر حان مناف مصالا « انربخا د

 « (م)طر د ىلع هرشعن اي راعو ورضا و نينس يسن اةالصلا يب وصلا و ماع ملسوملا وهيلع هللالص هللال وسر

 ةواجع يلع سم لاق سس ابعنبا نع 3 رظ ىف نانع نا روم ناماس نع كاد رج ين ربخا بهو نا د

 هللال وسر ناركذتاموالاق م :لاقهد_م مجر ١ نينم وأ اري ماي لاقو يلعاه درفأ,جرب رصاو تن زدقونالف ىبب

 يبصلا نعو ظفيتس يح ىلا زعو هَل :ع ىلع بولزملا نونولا نعش الل نع لكلا مفربلاق لوول اوهلع هللا ىل-ي

 دس
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 * |عط رش ىلع حيحص «ىرسيلا هلش 1
[ 

 نيد رملاهبجستناك لسوهلا وهيلعهللا لص هللا لو رز اديممس ىنأ نعهللا دبع نب ضايع نءنالجعن اان «ن اطملاو» ْ

 لبقامنه اما تح نوهت :ةدحمملا ةلبقيف تام اك ىا رفاه 0 « يقال موأ تاذدجسملا لخدفأ هدس . اهكسءنأ 1

 كلملاوهب لب تسل اءافةالصلاىلا ماقاذاك دحا ناهبجويف قصييف لجرهمب ةسناك دحا بح |لاقفابم طغم س انلالع ْ'

 *(م)ط رش ىلع ضم. لعهضع,در وهب ون فرط |

 مدحا لصيللاف ةالصلا تميقادقو اخس هموق موي ناك هنأ مقرالا نب هللا دبع نعهس | نعةو رعن مائه نع 4 ةنيبعن ا ْ

 » ينأحصلا نعد د يي 1

 ١ هلل أدم ,ء باط يف بكر دمام دّةلا تبن نكس, ناك ىذلا ىملي دلان !نعمورنإ ةورعنعرجاو*ن #« دم و ظ 524

 طه راانم ىذلا هعرزيف هدجوفهءداف فياطلا ىلارأ .دقهد_جوفهءبتافةكمىلاراسدقاول اًمفهنع لأسف ةنيدملا '

 ' له يعملو هسيلعتملسهتيقلايفر جلاب ن نز.ىثش رقلاو شرق نمالجرأ رضا ىشع# دج وفهيلع تاخدفلاق |

 4 ةولصلا باثك 4 5 ” ةا/ ٍِظ » صيخلتلامم كردتسما 4 ١

 | ضايعنع نالجع نبا نع ديعسنب ىيحاش بدلا ن ىلعانث يمرادلا ديمس ن نامعانب هيمفلارضنلا وبا هانربخا»

 ايضخم سانلا لع لبقام * نها تح نرةتحفدجسلاةلبقيف تاماخن ىارف ابنم دحاو هدبيفوموب تاذدجسملا للف

 هنيع نع كالو هب رلبقتساع اف ولصلا ىلام اق اذا مكدحا نا هبجويف قصبيق لجر هليقتس نا مدحا كتا لامف

 *هأح رطعإ ورم طرش لع بابا اذه يف رسفم عجم ثردحاذه ع لعدم دروهنوت

 هللأدبع نع هر هنأ نع هو رعن ماشه نعزايف ساند دسلا ىديجلا ديوب نرش أباهيقفلاقاحسان ركبوا حانربخا» ا

 نم هركذتمدفقامةلج نم ل ثيدحاده» طئاغلاب اًودءافطب|غلا تثرضص>و ةولصلا ترضصح هلع دس ل

 أن هأح رخل ويناحصلا نءيىعإ اتلا در ضم

 .ةورعنعر جارمن دم انثى سينتلا فسوبن هللادبعانثيناذصلا احسان دم ان ب وتم, ن دمت سابملاوبا هانندحإ) | |
 /لأسفةةيدلا,صاملان ورحم ن لادبع بلطيف بكر هنا سدقللا تين نكس ناك ىذا ىمليدلانبانع نع ورنا ٍْ

 ىلابددلا ن نالاةطهولاىمسىذلا ة ةعرزيف هدجوذ هبا 5 ؟نلالار استاذ هعداف ةكمىلاراسدق !وناعف هنعا|

 .كلادغاملاف يلع ملسو هيلعتملسفهتيقلف راب ن زب ىشرقلاو شيرقنم الجر أرضاحع ىش ءهيدج وفهياعتلخدفأ |

 0 رس اللوت وهي لسوهلا| اوهيلعتللا لصهللالوسرو رم ن لا دبعاي تعمس له هنلأس منهن ربغاو تاق نا نا نمومويلا ||

 يناذكهلةتلفةرداب+ تاحع ناوهراش نعواىرسيلاهمدق تحنقصبيلو هنم ؟نعالو هيدي ني قصب الف هنيك نع

 ا! نرطىقاذكه لفتيلف ةرداب ه تالجعناو ه راس نع وا ئرسلا ةهمدهقا تحن قصبييل و4: نعال وهند نيب قصب الف

 : اهدنا مكسءنانيجارعلا هبجمت لأك لسوال ١ و هيلع هلأ ىلص هلا لاوس رزا يردملا كيهرس ىنانعدعسز هللادبع نا "

 | هل اوهلع ها عضد لوسو ت كثءوس يباف مكدحا لصيا لاف ةولصلا تمقادقو ءاحف هموق مّ ناك هنا مقرالانبا

| 

 ظ

| 

 « طئاذلاباؤ دباف طئاغلا ترضحو ةالصلا ترضحاذالوق ماسوهل ١ و هيلعتلا ىلص هللال وسر تعسيباف
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 و ل ة'ىثن ركاب ا رشركذ سوهو يعل لصةنلالو سمر تعمس لهنا مان بخاف تلب أ 2 1 تا ْ
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 واصلا فن دوسالا لت
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 بر و

 «ةالملاباكاط 22 ميدمدإ « صيخاتاممكردتللا» «(0)ج)

 * هاج رخو يراخبلا ط رش ىلع خبحص ثد دو اذه

 يزاز) رمعم نع نايفس انت ىديمح اذن ى مضروم نت ,رشبانت(الاق)داشمن لع(و)ق احسان دما ركل وباميا ربخا

 ريثك ىلا نب يح نع رمعما_: ىلعالا ديعن ىلعالادبعا: ىلا يثدح لبنح ندمان هللادبعانت قيلقلارفمج دعنا

 ةييملاةولصلايفنيدوسالا لتقت ىسا مل و هل آوهيلعتلا لص هللال وسو نا ةربرهفأنعنسؤجب نإ مضدض نع
 ىوروةباصلا نمةءامج نم ممسةماملا لهات اق نم س وجن مضمضو هاجر ومب ثيدحا ذه# برّملاو

 » لبنح نب دمجاهةثودقو ريثك نان ىبح هنع

 نديمسن للادبعانتى سو ءنبل ضف رامعوبا انثهجو لا وبا انو رعىد رااردلا ريصن ىلانبرك د 4 نر
 انيع هنواص يف تفالب ؛ ل_سودل اوهيلعللاىلهللا] وسر ناك لاق سابع |نع ةم ركع نعدنز زنرو 7 نعدنه ىلا

 * هاجر :مويراخلاطرش لع وص ثردحاده ؛هربظ فاخ هقنع يوابالو الامثو

 داشخن لع( 500 ءئيحانبد دسمان ىيحبن دشن ىبحئانت بوققمين دم سابعلاو ب و

 لادبعن ق راط نع شارحن ىمبرنعروصنمن :ع نأيغس نع ىجشالاان' ثيلالاينان ميهار ,اانن مثيملا ند زيان

 قصب نكلو كني 56 نعالو كءد نين ق قزعلإ أذل داتا و كاكاكا دوف اوهيلع لا لص هلالوسرلاةلاق يراخلا

 حب ثيدخاذه نمابعلاولا تدلل طفلا اذه هنت هط2 هناك هلح ريلاق وكمدق ت2 وااغ رافناك نا كلا شالت

 # هأح رخو ىناحصلان ع ى هب اتلا درفن نم هتلصاام ىلع

 ىيطقلا رفمجنب دججا (انربخاو) يريرجلا”مرزن د دي زانت دد سمان ىئلاواأب ,اقاح سان ركبوب 4 انثدح و

 عم ىلصهناهيبأ ن :,ءريخشلان (؟ر ءالعلا ىلا نع رز ان )١( ليممسأ انآ :ادح لبن> نب دس جان هللادب ءانث

 ينا لع اةغادق وداع رخل و دانسالا مص ثيدح اذه« ى نسبا هلءنب ايكلدف م 2 1 وهلا و هيلعهللا ىلصةتال ل

 #7 اوطر شلع حيحص ثيدحلاو قادصلاريخشلان هللا دبع نع ملسم 25 ريخشلان هللادم :ءن دز ءهياف» العلا

 يور العلاو اريخشلا نبهللادبعز ديزيوه(0) ٠ظفاح شب وباىدسالا مستمن ميهاربا نب ليممساوه(١)

 يرضنلازبااأ وغلا :زه.ةنم وع ىداياردبملا ىلا نيدلا فرش دم ىضاقلا ١ يررالاهنعو هيلا نع

 رما لسو هلاوةلع هللا يلص هللا لوسر نا ةربرهينا نع سوجن مطمْض نع ريثكى بأن ىبح نع « رهعم ف

 حبحص «برقملاو ةيملاةالصلايف نب دوسالا لت

 هل اوهيلع هلل ىلص هللا]وسرناكلاق سابعن ان ع ةمركع نعد زن روذ 6 دنهيلا نديعس نب هللا كسع و

 *(خ)طرمش ىلع حي ل يان تا ةقاع ىواب.الوالا شو انيغ هنالص ىنت فن لبو

 ٌْ لاةلاةينراحلا هللادبعز ٌقراطن 2 ىبرنع رودصنم نءنايفس نءىهحشالا 3 ثيللاىلا ن نم فهاراو « ىبب ا

 كلاش ءاقات صبا ركز كانيك نع الو كرذ«نيبق زينالفةالصلا يف تنك اذاملسو هلا و هيلعتلا لضللالوسر

 اي امص نع ىبان هد و «همدق هطحمهباك هلج رب لاقو كمدق تح وااةرافزاكنا

 اركلدف ,خ تقسو هلآودب اعل ىلا وسر عموم هاف 4 1 نغريخشلان ءالعلاى لا نعىربرجل اان: 4(:) هنو

 1 نب دلا فب مدا ئ هأ ا )نع 0 ة.ستاماظفاسةغ ةيتغ ةدشومال حقو ةلمرملام صن 1 ط نا( 0(

 هلمذب 0

 وكر



 4 ةواصلاباك 9 « « صيخلتلا ممكل ردتسلا» 240) جول

 | ن نمرلا دبسب هدا شتسال ملسم ط رش ىلع سي ثيدحاذه#تربلا عاتم نماب.ال ةواصلا مطقتال ةرمهلا لاق

 #2 هاجروبهونا ثردح نم هريغب انو روم دانزلا يلا

 قاحسان دم ان ميهارب !ناوه و ليعمسا اذ ىلا نت دح لبنح نب دهان هللادبعانت ىميطَلا رفعج ن دمجأ «انربخا»

 هناا ل وسر تدهس كللاق ةشناعنعءريبزلا ن َن هللادبعن داع نعريبزلان هللا د. ع ةزمندغ اولاده تدع

 باسآلاامهللالوسراب ت | فرعنا لفاري ناب ا ىنبساحميللا هنزام شيف لوق لسودل 1 و هيلعللا لص

 هنعهللا رفكي نمؤملا بيصيأم لكذ كاهةشئاع ادعو باسل شقون نمهباهنعهلزوا#و هياتك ىف رظن. لاق ةريسيلا

 «ةقايسلا هده هأج رخ ول مط رش ىلع ص ثيدحاذه# هكوشن ةكوشلا ىتح

 ىثدحرامع ن ةمركعءانت كرابملا نباان' يزورملا لتاةمنبدمت انبةبيتق نب ليعمسا ان لدعلا داش ن ىلع 6 انثدح وف

 هللالوسرأ رااح تلا لسودلا وهيل لا ىلص ىنلا لا ميلس م تءاحلاق كلامنب سنا نع ةحاطيب ان هللادبعز قاعضا

 انييكل يام تارا ١ رشع هنأ ىربكو أر شع للاىدجاوار شعللا ي هجرس لاةفىنالصيف هبوعدأ أعش ىنملع

 * هاجر خلو لسم طرش ىلع ميعص ثيدح

 ادب ,زن دامح اند ب رحن ناملسانُت ى ماعلا قاحسانب ليليملات رافصلا هللادبعنب دم هللادبعوبا «اربخا»

 ةيادلا تاطناف ةرخنام نآسلا ب تلف مكر (لفهدب يفهتادنانعو ىلصي ينلتالا ةزرابا ىأر هءأسيقن ف رزالا

 هنولص ىضَمف هي هق ىلص ىذلاهءاكمىنام ”وهاك ىثشمماهذخاوةنادلا و 1 ىتحأ وما ةئابإو هبقعلعةزربوا صكنف

 "| ه مح ا 0 تاوزغدع ىتح ويك هزغيفولو آوهلعللا لصّنالوسر تبديل لق لس مايعاف

 «يلعدشاناك ةملظلا طبخ ا 1 ًاخيش تقلطنا 3 ءا رحصلاب قدا ىتح يتب ادتركرىبا ولف كلذب تذخاف هريسدلو

 «دانزلاىلان اي(م)دهشتسادق * تيبلاعاتمنم أهنال

 هللا ىلص هلال وسر تعمس تلاق هشئأعنعريب زلان هللادبعن داب ءنءةزمندحاولادبع تدح#م قادسانا

 هناتك قرظن.لآق ريسيلاب اسما ام تاق فرص أ اهلفا ريساباسح ىف ىنبساح مهلا هيالص ضعيفل وق لس وك هيلع

 دك وشن ةكوشلا يتحهنع هللا رفكي نم وأ بيصب .املكف ةشئاعإب كله ذعم 0 باسااشقو /نمهاهنع هل زواغ

30 
 ينملع هللالوسرأب ت تلاقفميلسءات ءاجلاق سن |نع هللادبع نب قاحسأ ىثدح رامز ةمركعانب «# ك رابلان ا

 (م) طرد ىلع» تءشام هللا ىل-مئارشع هللاىربك وارشع هللاىدمجاوارشع هللا ىحبس لاقى الصيف هيوعدا عي

 نم نانملات ابا مكرايف هدييفهتادزانءو ىلصب يملسالا ةزراباىأرهنا سقن قرزألا ايديز زن « داح»

 هيف ىلص ىذلا ةاكمن مزماك مله دخاو ةءادلا قل ىتح تذغتاب موهبقع ىلع ةزروا صكنف تةلطناف هدب

 هتصخر نم تدارفريثكو زيف ماس ودلآو هلعهللا ىلص هللا لوسر تيكصدقىبالاق زيا مئايعاف هءالص ضعف

 دشا ناك ةملظلا طبختا | ريبك ايش تقلطنام ءارحصلاب قحات تح ىتبادتكر ىناولف كلذب تذخاف هريس و

 *( خرط رش ىلع# ىلع

0-3 

 اع بدع

 هلل

 57 4 ككخام

 حك داع سد



 أ فاوطلا دعب 0 د

 م«ةالصلا باك » « ه4 « صيغلتلا مكر دتسلا» 400ج »

 متاحاث ىبجحللا باهولادبع نب هللادبعانن ىبحمنبدمت نب ىيحناننيناه ن حلاص ندم رفمجوبا 6 اًندحإل |
 ا ليعمسانب ماحاثراع نإ ماشهاتت يبان ناربمان ليعمسأ ندم ندمحأ ن نسحلاوب ا( انددحو ) ليءمسا نا

 هفلا لص هللا لوسر عمتبرس لاقف هللادبع نيرياج نأ لاق ديلولانب ةداض نع دهام نب بوةع(١ ١)ةرزحوبا

 تثج مت طقستالاب يلع كفار 3 * افا رطا نيب فلاخا تبهذف ةدر يلع تناك و يلي ماقف ةوزغيف ملسوهلاو هيلع

 هراسإ نع ماقىتحرخصنإ اءاؤ هنيك نع ينماقا ىتحتراداف ىدب ذخاف ماسو هل اوهيلع للا ىلص هللا وسرراسإ نع

 يلا راشاف ه.تنطفمر مشا الاناو ىنقمرب لسودل .اوهيلعهللا صلال وسر لءجو لاق هفاخانماقا ىتحاميجج هيدي ارذخاف

 نيب فتلاغخفامساوناكاذالاق هللالومسراب كيبل تاقرباجاب لاقملسودلأ , وهيلعللا لصاللالوسر غرف ايفامرزتا نا

 #2 هأح رخو ملسم طرش ىلع حيحص ثردحاذه«كوّمح ىلع مدرع اناتيض ناك اذأو هيفرط

 ريثك نءججي, رجنبأ نعديعس نب ىيحانددسمانب ىبحين دم ن ىيحا3ذ بوتس ندمحخ هللادبعوبا # اًددح

 ةيشاحيىلا هفاو ُْط نم غرف نيح جرخ مل وهل اوهيلعهللا يلص ىبن ات .ًرلاقةعادوىنانب باطملا نعهيبا نعريثك نا

0 

 خيراتلا ْق ىراخيلاركذد_ةو بح ثدح اذه ةديحا نيفاوطلا نيبو هب سلو نيتمكر لصف اللا

 ناب ايدك ترةىلصي ناك ماسو هل و هيلعهللا لص ىنلا نأ سابع نبانع ةمركع نع توا َن رهزلاو ميكح

 ل هأح 7 000 ل 0-0 تيدعافطالب هلاب هنط 0 101لالاناج هب ذي

 ا هيلع هللا ىلص يبنلاناةر هينا نع ةملس ىنا نعهيبأ نع 0 0 ىنخلا 0 نا ظ

| 

 0 وا- ىللابلان لا فيرشدمح؟ءاراهدسب يل زلا وكسوهلوا حتفةرزحو اب يرقتلا ف(1) '

 لاق

 هللا لص هللا وسر عم ثرِس لاقفارباجانينا لاقديلو لان ةدابع نع بوقمي ةرزحوبا ان ليعم سان« متاحف

 تئج مثط قسنالاويلع تفاوت مئاهيف رط نيب فااخا تبهذف ةد رب يلعن اكو للصب ماقف ةوزغيف ماسو هيلعالاو

 مراسل نعماق ىتح رخص نا ءاسهنيع نع ينماقا ىتح ىنرادافىديب ذخاف ملسو هل اوهيلع هللا صّنلال وسر راسانع

 ناك اذارباجايل اق غرفايلذام. رزان ايلاراشافدب تنطف مث عشاالاناو ينةمرب لمجو هفلخ انماقا ىتحاميجج هيد انذخأف

 *( ط رش ىلع «كوةح ىلع هددشاف اًميضز اك اذاود فرطنبيل فلافئاعساو

 لسو هل اوهيلعّسا ىلص دنا ل وسر ِتأر لاقةعاد ويبانب باطلا نعهيبانعريثكن ريثك نع 4 مب رجزا »ف

 «ةبورباطمللو مص دحانيفاوطلا نيبو هني سيلو نيتمكر لبصو فاطملا ةيشاجولا هفاوط نم غرف نيح جرخ

 ملسوهلاو هيلع هللا ىلص يبنلاذا سابعن |نعةم ركع نعت رمل نب ريب زلاو ميكح نب ىلع نع# مزاجنب ررج )
 *(خ) ط رش ىلع *ةلبقلاب هنطب قزاا ىتج لكلا لا اهاعاسف هب دينبب ةاش ترف ىلديناك

 | | ةالصلا مطقتال ةرملالاق ملس و هللاو هيلع هللا لص ىبنلانا ةربر هيلا نعةمل -ىبا نعهبا نع مب دانزلاي نانا »



 , « ةالصلا باك ف « « صيخلتلاممكلر دتسلا ا ١ 4 (0)ج»
 همئادقلا_تمريخا_فدعاقلا ةسنتف ن وكتسهءاوس هداناب جتحادتف لسم طرش ىلع يب ثردح اذهل

 3 هاج رو :

 نع نب ريس نيد نعزاسح نب ماشهانب رحب نامثعانت مركم نب نسملاانن نالس ندم اركي وبا انربخا ف ||
 اسيراربكتو نيثالث وانالثدمحمو نيثالثوانالث ةولصلكر ديف بسن نأابسصا لاقدبا تبان ن ديز نع حلفا ن ريثك

 | لك رديفاوحبستناملسودل ًاوهيلع هللا ىل صلال وسر 1 سما هل ليةفهمون يف راصنالا نم لجر ىنافلاةنيثالثو. |

 و وهلاوهيلعنلا ىلص ينلاىفا حصا ملف ليلبتلا,يفاوامجاو نب رشءو اسمح اهولمجاف لاق م“ لاقاذكواذك ةولص

 .اقفنا اما ظمالااذ م هاج رخل ودانسالا ييجص ثيدجاذه هاولعفاف لس وهل او هيلعللا لصّللال وسر لام هريخاف |

 ظ « ةدايزلاهذهوايؤرلا بيف سيلوهروجال ابروثدلا لها بهذ ةربره يبا نع ملاص نأ نع يمس ثيدح. ىلع
 دعسن ثيل اند ىلع نب مصاعأت يسودسلا صفح نب رمان لدعلا روصنم ندم نورءعديمسوبا# انثدح » ||

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا ل و..سرلاق لاق رماع ن ةبنع نع حابر ن ىلع نع ىومالا ميكح ىلا ن نينح نع ؤ

 «داج رو لسم ط رش ىلع حيبحص « ةواصلكر د يف تاذومللااٌورقا لسوأ|

 بو.انعةءورع نان ديعساُت ءاطع نب ب اهولادبءاشث بلاط ينا نب ىيحتاننلدعلا بوم نب نسحلا 4انربخا ||

 ه وقح ىلع هدشيلفدحاو بوث يف كدحا لصاذا ل و هل اوهيلعَللا لص هَّللالوسرلاقلاق رمت نانع مفان نع[
 «دحاولا بوثلايف ةواصلا ةيفيك اجر ذو نيخيشلا طرش ىلع مص ثيدحاذه «دوهيلا لاتشاكاولمتشنالو ||

 لوح الان املس نع(١)ناوكذنب نيسملالا تلادبءارنا نادبعابناهجوملا وباأبناىزو رملا ملح نب نسما« ان ربخا »||

 ثي دسح اذه هداف لجرلا ىطخي ناو لدسلا نع ىهم لس وهلاوهيلعشلا لص هللا ل وسرنا 5 ربر هيأ نعءاطع نع ||

 * ةوأصاايف هاف لجرلا ةيطفن' هيفاجرخملو نيخيبشلا ط رش ىلع ميبحص |

 ْ )١(المم المكتبالعوذى؟١

 ْ , * (م)ط رش ىلع «ربقلا باذعورفلاو رفكلا نم كيذوعا ىلا ||

 ١ د6 ةالص لكرد يفبسن ناسا تباث نديز نع حلفا نب ريثك نع نبريس نأ نع ناسح نو ماثدط» ||

 هيلع هللا لص هللا لو سرك ماهل ليقف همو:يفراصنالا نمل جر يفافنيثالث و اسب راربكذ و نيث الث وانثالددمحمو نيئالثو ٍ ْ

 هل اوهييلع هللا لص ىبنلا ينا حبصا املفليلبتلاا,يفاوامجاو نب رشعو اس اهو لمجاف لاق معن لاقاذكب ملسو هلاو ||

 0 حيحص» أ وامذافلاةفهربخاف ماسو ْ

 1 و 2 يف تاذوملا 5 رو اعوفرمرماع نب ةمدع نع حابر ْن ع نرعءميكح ىنأن ب نينح نع 3 ثلا 2 !

 ١ »* (م)ط رش ىلع عةداص ١

 دحاوب ويف ؟د> | لصاذا ملسو هل او هيلع هللا ل صشال وسر لاق لاةرين !نءمفاننعبو ا نعددو رعينانإ| و ا

 ةايوط رش لع «دوويلالاّةشاك اوامتثن الو هوّةح لعد دشيلف

 ناولدسلانءىهنلسوهلا ودلع هلا لص هللا لوسرنا ةربره يبان عءاطعنءلوحالا نامل نعمل 0 نيسد 0
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 ةكدحا لصاذاإل « ريك |"
 ىايف

 ثيفدحاو ب 1

 4 لعدد

 4 هاف لجرلا ىطغي ناو لدسلا نع ىممإ» «نيث الثواب راربكلو

 01 دوببلا لاف ارا الو هو

 * اهط رش ىلع#هاف لج رأأ يطب ْ
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 .٠ م مرسول وهتوامس دحارتسيلا»

 ة روع 9

 ظ

1 

  - 40029«صخالاعمكردتلا» ١ »0«
 «هأح رخبإ ونيخيشلا طرش ىلع ير ثيدح اذه ؛هنولص هياعزاطيشلا 0

 انثىبا ا ذاممن ذاعمن هللا ديبعأ3 ىرتخبلا دم نب ىيحن ا ىروصنلا ن للا ندم نسحلا وأ # ىتدح »

 ا هرعشيف لصال ماس وهلا [وهيلعشاىلصّنال وسرناك تل'ةةشئاعنع قيقشن هللاذبع نع دم نءث شالا

 « هاجرخإو 'نيخيشلا ط رش يلع حيو ثيدح اذهءىباكش هللاديبعلاق هانفطلو

 ن ميهارا 3 ظفاملابوتمي نب دمت ما ونا اتخل ىروصنلانحلان دمع نسلاوبا « ىثدح ١

 مة واصلا بانك ف

 ةمراحن ديب نع لوح نءراجن' درت دير نع ددزبن روث اندخ يدرس اللا مساقلا ندم ا هلل ادع

 - ريس ن , عيبرلا نإ زيزءلاديعنب ةلمرحان' 3 1 نا سادبعن دع ان بوعي َن دو سابعلاو:|# اًددحو» ا

 اذه# ةرعشةةددولو لحرلاة ةرخؤم لثم ةرتسلا٠ نم” ئزجب لاق لسو هل ١ يشم را نع ةربهيأ نع

 «رءشلا ةقدركذب ارسفم هاج رخو نيخيشلا ط ردش ىلع حيحص ثيدح

 *م,ساولو هنولص مدحارتسيل | سودل اولا فص هللا لوسرلا# اقلاع هدج نع هنانع ديعمن |

 نايءلاوب ا( انربخاو) سنويندمحا انذ يرادلاديمس ن ناعانت يزسلاد_م ندا نسلاو.ا# انثدح و

 ث الان دمسأ(اث دح و)نادبعاب انادج -ولاو.اا(الاة)ر واسيننى راخبلادهت ن ' ميه رااقاحسا وبا(و)و رعىرايسلا

 ن كللادبعنعديمس ن.ميهارباانث (اولاق) يناثلا ناهنعن دم وءاجروا ندمان. عونصلان.دمشانت ىييمركلا

 3 ولصباو رتتسا لس وهلا ا وهيلعسا لص مال وسرلاةلاقددج نع هينا نع ءرطأ ةربس نا عيل © نز ززءلاديع

 ؛ » موس ولو
 ركبف أن ملسم نع ماحشلانامثعانن مصأع 0 اانث ةءالقوب اانثدادغب مصالان دمجحا ندمح نسملاوا# اًثدح »

 «ربقلا باذع ورّةفلاو رفكلا نم كءذوعا ينامرالا ةواصلا ردفل وهيناك ماسوهلاو هيلعهللا لص ينثانا هببا نع

 اذه

 * اههط رش يلعههنالص هيلعزاطيشلا مطقتالامنم نديلف ةرتسولا مدحا لصاذا ماسوهل أو

 هل اوهسيلع هللا ىلص هللا لوسرزاك تلاقةش” ء نع قيقش نب هللادبع نعدمم نع ثمشالاا* ذاعم ن « ذاعم ف

 * |بط رش ىلعهذأعم كشانفل واانرعش ىف ىلص, الماسو

 ,ةربره ىلا نع ةيراح نديزب نع لوحكم نعرباج نديز نديزب نعروث ىثدح ىدسالا مساقلا ن ي دمع

 سيلوامط رش ىلع»ةرعش ةقددولو لحرلاةرخ ؟ لم ةرتسلانم 'يزجم لاقملس ودل وهسيلعمللا لص يبا نع
 # هرخ 3 هدنع

 رتسيأ ملس وهلآ و هيلع هل اىلص ّنالوسرلاةلاقهدج نعهببأ نع ة ةربس ن , عييرلا نب ززءلادبع ن «ةلمرح

 * ميسنولو هنالص 6 دحا
 ؟0 الص يف | ورتتسااءوف رممدج نعهببأ نعت ربس نب عب رأا نز زءلادبعنب كلملادبع نعدعس ن م ميه را د

 هط ردث ىلع *مهسلوأو

 م,الا ةالصااريديف لوب ناك ملس و هلآو هيلعّنلا لص يبنلانا هيبأ نع ركبنا ن ملسم نع مادشلا# ناثع »

 يبا 249



 « ةواصلا باتك 9 « مه « صخاتاممكردتسلا» 400 جل

 | تب ةفضص نعن ريسن دج نعةداتق نءدامحانث لابنملان جاجح ايزي زءلادبعز يلعانت داش# ن يلع «انثدح »

 ىلع حيحص ثي دح اذههراوختالا ضئاح ةولصلبهئاللاق هناراس و هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاعنع ثراملا
 « ةداتقىع هيف فالك هنأ نلغاو هاجر خم موملسم طرش

 نسحلا نعد داتق نع نعرف ١ ءاطعن .باهولاديعانُ .3 بلاط ىلا ن ييحاذ ةلدعلا بوعي ن نسا # انربخا

 هرايختالا ضئاح ةولص ل بقتال لاقماسوهل آو هيلعهللال_مهللالوسرنا
 ناو رمان دايززب د_ح>اولادبع اردتم نبىسوم انن تاغ ندمحأب 7 ففلا ق قا»سانركبوبا « انثدح 9

 ماجطاالادجسما ءاكضرالا م او هلآو هيلعّنا لص لو رلاقلا# ىردلااديعس يف أ نعهينأ نعىراصتالا ىبحم

 # ىيحين ورم نعدمت ن ا زب زعلا دبع هعب انة تلا و

 ن ورمجانب دس ن ,نيزملادبعان ىسومن مي هارب انريخا بورا ند 2 ينالديصلادجن هللادبع «انريخا »

 ةرامعا هذ لضفملا زن: رشد انذ ددسمانت ىثلاوا | اناناس نارك وبا (اندح ) ةرامن ىبح هينا نع ةراهنب يح

 ضراالام امو هل اوه ءاعمسا لص هللالوسرلاق لاقىردخلا ديمسىنا نع ينرا_صن الاقرامن ىبح ' نع ةيزغنا

 ١ « هاجرخملو لسمو يراخبلاط رش لع ةحصارلك ديناسالا هذه«ةربقملا وماجلا الا دجسمأملك

 ا ىلتدح نامعنب كاحضلا انثىفنملا ركب وبا انثى اخصلاقاحسان دما بوةم.ند# سابعلاوا «انثدح »

 نيبرع ادحا عدبالو ةرتسولا الااواصن الم اسودهلاو هيلع هللا قالا :لوقر نا تء.سراسن ةقدص

 * هاج 1 وملسم ط ردث ىلع ثيدح اذه#ن ءرقلاهعمناف هلا اف ىباناف كدب

 « هئييعن نايفسانت ينازا ارذنلا نب ميهار انث يناجرأ 8 ىسومننا رمت ظفاملا لمن نيسملا لعوب ا«انأدحو

 ريبجن مفان نع ميلسن نا وفص ىأ دحنايفس ا رمي يباب ١ اثىلاط ىبان ميهاربا اذ ىسيعن لع(ىندحو)

 اهنمزديلو ةرتسىلا لصيلف مدح لصاذا لس وهلا وهيلع هللا ىلص هللا لوس رلاقلاقةمثحىفان ليك نءم.طمنإا ظ

 هللا ليال )سوه اوهياعهّللا لص ىبنلا نءةشن اع ع نع ثراحلا ٍتنب ةيفص نع ن ريس ن انع ةداتق نع # دام ٍُط

 « ةبورع ىنا نبا هنلعو (م) ط نطو 0 ذ'اح ةالص

 «رايخعالا ضئاحةالمص لبقت اللات لس وهلأ وهياع هللا لضدّنلا ل وسر نا نسما نع ؛(ةدانق نع ف

 هلاوهيلعسا لصّمالوسرلا# لاقديعس ىبانع هيلا نع ىراصنالا ىرحي نورمانت دايز ن « دسحاواادبع ف
 هور نعد نب ززملادبع همبات# ةربقلاو ماما الا دجسم اهاكضرالا سو

 ةةربقلا ومالا الادج مابك ض رالااع وف يم دعس ينا نع ةراعن.يبحن نع ةيزغن ةراعانت لضفملا نب رش )

 *(مخ)ط رش ىلع امالكو

 اواصنالماسوهلآو هيلع هللا صلال وسرلاق لودر < نا فييس اما ن ةقدص ىتأدح ناثءن 6 كابنلا 2

 7 م - 9 57 نأف هل مو 39 كيدي 0 ء<أ 1 ارق 1

 م ف ل 20 ضئاحةولض ليةال
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 # اهيم دقرورظ ىطغباذباس عردلا ناك اذارازاامليع سيل ر امو عرديف

 # ةواصلا بانك 9 «.) « صيخاتلا عم كردتسلا 9 0(4جو)

 | يع ةءاورل وق ىيحن د 7 تعهس لو ىندلاد- نإ للادبعتءمسلاةقاحسانءر وأ اند لو 37

 ررظ دفف ةظوفح اباك ثبرحن را زيعلا نع ق احس أين ان .ءصوءالاينالوقو ة ةبعش نع ثراملاز دلاخو ديهدس

 هف الللااذل هأج رخل مافن اخيشلا امآو# كثردمحلاة كثر دملا ةملأ ىلإ واقأب

 نعدس# نب ْز َر زملادبعاند ةزجحن ,ميهار راانث ىدحانت ىلا رعشلا لضفلان دم ن ليعمسأ ندحلا وا «ينربخا »

 نيياوديصلا ةقوكاشب 7 اتفلسوهلآوهيلعلا لص ىنننلا تامل : عو ىالانإ ةلث تييسلال ها ربأنب ىسو#

 اذه ىسوم ناف حيبص ىنب دم ثب دحاذهو دك وشي ول وممن :لاقهرزافلاقواهدشافةدحاو ةبح 0 2 قالا يلد

 هدول
 ةديرن هللادبعنع بيثا او انك مضاو ني ىةليعو انت يرج ادمن ديعسانُ ل 2 د

 لبوارسيف لج رلاىلصي نايم رح 210 يفلصينا, ايوهلاو هيلعهللا لص هللا لو سر ىهن لاق هي هيبأ نع

 هناف(ىزورملا بينما ولاما و (ةليعيبب ادت> اودهاج رخ مونيخيشلا ط ردى بع حييححص ثيدحاذ ه#«ءادرهيلع سلو

 «نييناسا ريا يفهثدح دح مجم نمو ةزوارملا تاغ نمىكتملا هللادبعن هللاديبع

 راش دنب هللاهبعن ن "نب رلادبعانفر <ن ناصابت وس ومن دها# از ريت قرا ةفلاديل ولاوا م 5 ريخا 9

 : سشيئراب محو عادل ديف ةأرملا لص“ 3 ملسو 11 او هيلعنلا لص يبن تاأسا .اةملسما نع هيأ نعذمنق ندر زندم نع

 7# هاح رب ملوىراخبلا ُّط را ىلعحب 2 ثيدحاده» |,يمدقرورظ يلم اب 5 عردلاذاكاذالارازا : رع

 ا ندي ولا انث ىفثمدلا اص نناوفصانُ ءاجرن دم ندم ر و أ اند ىضاقلاروصنمنب ىبح «انربخا د ا

 لال وسويت ًارلاةف كلذ نعهتل اسف هرازال واح ليصير حن اتأرلا ملسان ديزانت 0 .ءلادممن ريهزات 3 باسم

 * هاح رخ ملونيخيشلا ط رش ىلع حييحص 570 هلق ٍ لن لس وهلاو هيلع هللا لص

 «انندح » مدازؤال

 ْ »«ثردمحلا ةحصب ىلهذلاو ىندملان اون“ نبا مكحدقو بعك نبيا

 تعيس مهر ان سوو عئدروارتلاا د: مج ن ' ميهأر ااث يدجانت لضفلان دمح ن ليعمسأ# رولا د

 ةبجوا دحاو ص. مقالا ىلع ضيلو ديصلايفنوكا ت - تاقف لسودل .اوهيلعّشا لص ينلا تا !اسلا عوتالا ن يا

 « حرص ثري دحلاو ىهبتلا ميه ربا ند وخأ يسوم ه ةكوشب ولو مك لاق هرزاف لاقواهدشافةدسحاو

 فاس يف ىلصي نال وهل هع لما لوسر ىهمسلاق هنأ نع ةديرب نا نع بينلاوباانث 6 ةلي .ءولا 7

 * ايهط رش لعءادرهيلع سيلو ليوأرس يف لج رأا للصني ناىهم وهن ١ حشوتنالو

 يلا تااسابم ١. ةماس 5 |نعهيلأ نع ذفنق ن ديز نيد نعرانيد ن هللادبعن نمر لاديعانت رع ن 6« نائعو

 ءاهيمدقرورظ ىلينيانباس عردلا ناكاذالاقرازا |, اع سيلرا+و عرديف ةأر 5 را لص" أ ما_سودلا اوهيلعهللا لص

 *(خ)ط رش لع

 تارلاقف هتلأسف هرازالرلحم يلصب رمت نأ ت تاي لاقل - ا ئديزأتت دب نب ريهزأ5 سمن «ديلولا د

 « اعط رش لع» هلءفيماسو هل اوهيلعةللا صلال وسر
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 1 «ةبعش نع ديعسن ىيحنو 1 '

 'دمخن ىيحاتت ندم للادبع ول (هانمدحف رت راخلان لاخي ثيدحامال ظ

 0 ربخاهنا قاحسايفان .مةسشان تراسطا نب دلاخ ان 0 باه ولادبعنب هللا ديعانن ىيحم ندم نب ىمنا |

 لصلوق بكن ينا تعمسّلاق ةيبأ ع نءوهنم هتعمسدقو قاحساوا لق ةبشلا هم |نعريهب وان هللادبعنعأ |

 « ثيدحلارك ذو ملسو هلو هيلع هللأ ىل- نلقا لزسراع ْ

 «ثيدحلاركذف حبصلا ةولص ملسو هلاوهيلع هللا لص الرسل ٍ

 ىناعت ا فسو نب م. .هار ات نزاخلا ىسومن دجان بدمج ّللادبعو ا(ينربخافالديعسن ىبح «تيدحاماوإ» ١

 نب ىبح ثي دا اك دقو# ثيدحاركذو حب دصلا لسو هلآ ”وهيلطقا لود ىلصلاقىبا نعهيبان مو يطأ

 «ةحبصلاب ثيدحلا اذ طم ريغو لهذلا ىحن دمت و ىنيدملان ىلع ونيمءعأ |

 كوة نوممن ىيحي تعمسلوة يرودلاد#ن سابعلا تمس لوقت بوس نبدمح سارعلا ابا « تءمس » ||
 ١' هنلادبع نع قاحساينانعلوق ةبعشو ةوامن ريهز هلوشاذه بعك ن ينا نعريدب يا نع قاحسأىنأ ثردح | |

 ةرقز نم كئارعو ةي0لوتل واف بمك نب ىفا نعهينأ نعوريصبيب أنبأ |
 بمك نبىأ ثي دحيف ىنبدملان ب ىعانُت ءاربلا ندمان دمج نما ورا ا: يناجرهملا دمت نب م نسسملا أ 5 5 ]

 هللادم 000 مع قاحساوباداور#نالفدهاشالاقف عب يصلا ىلصلسوهلا وديلع هللا ىلص يبنلا (

 ثيرحنرا زيملا نعقادسايبا نع ص وحالاوالاقو هنمو هيب .|نمعمسهنا قاحسا يلا نعةبمشلاقدةوريصب يبان ||

 تسلا وقى رآاق احسا نوميهار لاك لو وق هيقفلاقاحسا نب ركبابأتءمسو «اح كالا ثيديلاى رااعز |

 نإ راز«» 17 نع ,قاحسايبا نع صوحالا وبا اقةيبثىانبركب وب الاقو*ينا نع 4م هنأ نعريصبىلان ١ ١ هللا دبع نع :

 « ةالصلا باتك » يا ا د #0١ صيخلتلامم كردتسلا» 46 ! كو

اق ريصت ىلأن عشب 2 نبرازيعلان 2 قاسنناأ نع صوءالاوب|انث ة ةبرمش نأ ْ
 قت ١ ىلص بعك ا -نبينالاق ل

 هحواةعبرأ نم قاحسا يبا ىلع ثيدملا يفاونتخادتت ثردحلا ركذم «رجفلاة واد لسوهل اوهيلعّشالصّالو سر

 قاحسايبا نع ةيعش (3ثرالا نيدلاخةب اور هلع ليلدلاو ةحرحصأ اك هلئادبع هنباوريصبىتا نعابيق ةياورلاو

 : انىلاان ذاممن ةللأد عانت نأي فس نسحلا | دا شا رقن ّللادبعن ركبوا < ىنريخاق) ذاممن ذاعم «اماو »

 ل كا نفأ ن 2 هب مانمو كن مهتما دق قاع ساو الافةبسع لارين هللأ د. ع نءقاحساينأ نعةبمش

 هس

 1 هموودس دق 2 ادساو.الاقةبم ثلاقريصب يبا ن لادبعن ع قا اع-اوأ ا: ةةيسشانُ 29 ديل قيعاتت دالخن.دمخشان3

 # ريص:ينأهءأ نمو ريصل بأن ن هللادبعنمقاحساوا عمس دقلوةينبدلا نب ىلع

 /قاحساينا ن 6 شايع نب كيرناو قاحاىلأ نب سوو ةدياز ىنانبا ايركزو ةسياينا نبدءزلاقو قاحسأ

 ا

 ظ لاقّقا د ينانع ت”زايفد نع يراَر هلا قاحساوبا ا ىصصيصلملا راكب نب لع همبانيلان *ع ريرصب يأ نع ثيرح

 ' ثراحلاز دلاخوذاعم ن.ذاعمو ديعس نب ىيحن هأو ردقف ةدديحص ريصب ين ن هللا دبع نءوريصب يأن عهتباور ماحلا ْ

 | تلمس لاق هسانمو هزم ةّتومس قاحساوبالاةةعش لاق# هيا نعريسب يأ ن هللادبعنع قاحساىنا نع ةبءش نع 1



0 

 ١ ىلإ

 5 هفوكلاب ظفاسحلا مراد ين دان ركوب !(انريخاو) نايفس نع ء ميك وأبا ميهاران قاحسا 9 بلبطو فانك 3

 "# ةواضلا بانك » 4« ١ « صيخلتلاممكر دتسلا» 2 0(4ج»

 لاقوهوع ردت.الهيفامزوماعتوا وةكئالملا فص ل#.هنافو دقملا فصلاب بعمل سو هلأ وهيلع لبا لص هللا ل وس 5

 ترثكامو لجرلامم كنتولص ن «ىكزا نيلجرلا م كنواصو كدحو كنولص نءىكزا لجرلا ناعم 0

 « لجوزع هللاىلا ب>اوهف
 .ةمجن دمت و ىدبمن خرءارلادع وديعسن ىو عيدذ ن قادير ةيعش ب اد نمىلو الا ةقيطلا 4 هاوراذكه »

 ن3 مداعز ديلريأ ا بوم نب دمت“ ساب ءلاوبا6# ان ادح جن ف احا ىا نعديمسن نايف - هاورادكهو مب ذارقأو

 1 انكدح و)ذايفسان ١ ةقالمسونا ن5 باافندمعأبلا قاحسانبر ولأ »ع ايرينا ول نايةساب 3 صاع ن 5

 'نيىلع 4 ا دوحو ه9 نايفس اننا ذولا دضانت ىدمزرتلا 05 نميهارا اند ىراز هيففلا لمس سن دج

 3 بوعي ن دم ساب ءلاوب |(انثدحو) نأيفس نع ىىجشالا اننثالا ىنان ميهار اان مثيلا ندي زاك لدملاداشمج
 أ
 ١

 | ان ىربنملا ايركزوب ( انربخا)نايفس نع مالسلادبعن. نامعنلا اند ناربمنب طاضنايفسوبا 9 مداع نب ديسا

ْ 
 | لاق تبعك ن ىفأ نع ريب فان هل هللا دنع نع ء قاحسا يبا ن نم كاين وع تاوزاادع ات نناق رشا نب لعن دا

 ةبعش ثيدحو مم (عناذملا او ك دف نالفدهاشا لاق سا غارسلا ةولص لس وهلاوهسيلع تناىلص سال وس ا

 (هاور:) قادسا يبانع مريغو ناهطن ميهارباو فرطمو ةلتصمن ةبقرو ةيواممنديهذ « هاو راذكهو ©

 هجوأ| واع ميلح نب نسملا# ءانرنخا »بكن ىنا نع ريصلىفأ دل .ءايلأن نع ةبمش نع كرابلا ن هللا دع

 هللادبع ن نم“ ر لا دبع و ىراكسلا ةز+وباو سنوي نب لّئارسا لاق (اذكهو)ه ركذف تادنعلنا نادمإانا

 نبدلاخو شايع نب ركب وبالاق وىنا نع ريصبىفا نعقادساىلا نع(اولاق ) مهلك مزاحنإ ريرجو ىدوءسمل
 « هللا دبع نع قاح ساينا نع قاح_سا ىلانن سنو:و ةدئازىلا ن ايركزو ةسينا ىلا نيديزو لوديم

 رازينلا نع ا هساى ا نع ىروثلان اين قو سمك نب نا نط ريصب يا نع ىروثلا#ثيدحاما 9
 ش1 ْ « بمكن ينأن ءريصب ىلا نعش 0

 اندادغب ىروباسينلا ىسومن ,رفمجأبلا ظفاكلا ىلع نب نيسألا ىلعوبا ( ءاثدح) #« ىروثلا ثيدحاما 41 ظ

 3 ريصب ىلانع ثيرح نبرازيملا نع قاحسأ ىلا نع نايفس نع ىراّرفلا قاحساوباانث ىصيصل اراك 7

 .* ثيدحلا ركذف نالف دهاشالاق ماسايفةادغلام ويتا'ذماس وهلاوهيلعهللا للص للا ل وسر انب ىلص ب عك نبيالاق

 نب ركب وبأ انث ةبيتق نب ليممسا انث ىنالديصلا دم نبب هللا دبع (هانربخاف ) صوحالا يلا« ثي دح اما وف
 وأ

 نومامتولو ةكلالملا فص لثمهن اذ مدقملا فصلاب يلع صلاوءاشملا ىنميا ورحولو أه والاه. فامزوماعيولو نيفانأا

 كر الص ند ىكزا نيلجرأا ممكتالصوكدحو كنالص قم ىكزا لجرلامم علب و هوكردتالا هي ف

 » لج وزع هللا ىلا بءاوهذ تركا ”امولجرلا مي

 : نالاقوّوا | ينأ نع ريهز ؛يروثلاهاوراذك هو«هنع رد غو ىده١٠ن اون طملا ميرز نإ 4 ثنو ذاق اذكه 1

 يا نع ىد وءسلا ممذاح نر ر ر>و ةزءوباولبئار أ ساهعب ]ىلا نع ريصإ يب 4 نع يايا عديم دس غن ا انما

 قاحسا 02



 # ةولصلا باتك و 02200 « صيخلتلامم كردتسلا» 4# (0)ج»

 أ دانسالا يخص ثردحاذه هاله ىف لاق معن لاق حالفلا ىلع يح ةواصلا لعب ت2 عمسلا لاق عاب سلاوماوملا

 «. موتكم ما نبا ْن * حمس سباع نإ اناك ناهاجرخ لو

 ىنأنإ ىف تحاثن ىْضلا سن وين دم ان ةرافصلاهللاديع نيد هللادبع ونا( ءانريخا حب دان ءا/دهاع هلو )

 0 عسا لصَسالوسرنا دواس انا نءدادش ن هللا دبع نع نجرلادبع ن نيصحانت ى زارلارفءجوب اان ريكت

 قرحاف ةواصلا هذه م نع نوفاخت نذلا ءالزو يانا تمضهدمل لاذ ءاشملا ةواصيف سس ا 1

 لاق. : لاق ة 4م انالا عمسلا لاقدئاق ق سب لويبام كتيناَغ دوأ تالا لاَقذ موتكم ما ْن '!مامف مموب م,يلع

 اهرضحااف لاف 0 ةماقالا عمسنالاق دئاقىل سرلوا رجشوالخن ارنيبو ىنين ناهتلا لوسرايلاق اهرضحاف

 58 هلصخرملو

 قاحسا ن نيعتسااب ,رافصلاّسادبعن دمح هلاديعوب(هانربخأ)ةل دهم نب مصأع ثيدح نم رخا«دهاش هش هل 0

 ن ' مساع نع داس حانث برحن ناملسانس(الاق) ةفيلخ وبا ان يبرأ ّلادبعن دحادم وا انيدحو 9 ىضاقلا ظ

 وعلا ريرض لجريلا هللا ل وسرإبهلاقف م اسو هلاوهيلع هللا انس نينا لاب هنامؤت كممأ ن ن نع نزريبانع ةليايب ْ

 « ةصخر كلدحااللاق م-نلاق ءادنلا سنعمل قبب ىف لصازا ة ةصخرىلهف يمال ناقل وبل و رادلا عساش

 دم هللا ديءوب((انربخاو)ءاطعن باه ابصاث باطيان د .كانث لدعلاب ودعي « نسا لضفلا وبا# انندحإل

 ةيعش انك لاق ماعن ديعسانث ١ ةماسأ ىنأن ْث راملاانث(الاق) نضاقلا نيسملان هللادب مالماسلا وا(و)رافدلاللادبعن|

 ميهار ((انربخاو) ةبعش ا ءاجر ن هللادبعانت ناين .نيسملا نىلعأبلا هيقفلا قاحسانب دمجا ركب وا ( اثدحو)
 5 .رع ريصب ىلا ن هلل ادابع ن نع احساينأ نع ة ةيعش 5 ريثبلا ْن دما يب رادلاد يمس ن نامعانت ىراقلاليعمسا نا

 ةولصلا | ودشبإنيقفانلا نمرفنل نالف دهاعا لاق حبصلا ة ةوأ ص ملس و هلاوهيلعشا الصتتال وسر ىلص لاق ب 59

 حبصلاو ءاشعلا ولص دب اوي>ولواهونالاهيفامز وملعب ولو نيقفانأ | ىلعتا اصلا لما من الصلا ميما

 ريثك ىلا نب ىبح

 «حيحص هاله ىجفلاق ممن لاق حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح عمست لاق 2 ماوهلا

 ظ هللالوسرناموتكممانءا نعدادشنب هللادبع نع نم رلادبعن نيصحات (يزارلا رفءجوأ) حيحص( دهاش هلو (

 ةالصلا هذهنع نوفلخت نرذلاءال ئ5هيلازا تممهدتل لاقفءاشملاةالص ىف نمانلالب .ةتساملس وهلآو هيلعاللا ىلص ْ

 ع ل اقةماقالا عمسلا لاقدي انى سلو ىام تمملعدق هللا ل وسراب لاذ موتكمما نا ماقفمموب م هيلعق رحاف

 5 ”تايوتسا

 لاقف ما وهلاو هيلع هللا لص ىبننا لأسهناموتكمما نا نع نزر يبا نع ةلدوب ن مصاع نع ةملس ن # دا ه

 لاق معن لاقءادنلا ممست لهلاق يتييف ىلصا نا ةضخر يل لهف ينعاليدئاقىل سيلو رادلا عساش ربرض ىنا |

 : نإ ةصخركلدجاال

 ماسوهلاو هسياعّشلا ىلصهّللالوسر لص لاق بمكن. ينا نءريصب يبا ن هللادبع نع قاحسا ىلا نع ةبعش وف
 ىلع تاولصلا ىلةثا نم نيتالصلا نيتاه نا لةمث ةالصلااو دهشي مل نيقفانملا نم رفنل نالف دهاشا لاَقف حبصلا

 4 ها |

 ا وةباع 0

 ف 0-1 0 ب -
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 ©” جةواسلا باكل 4« « مهتم كردتلا 9 2 400 جو

 رثملاامواولاق هلةواص الفرذع هعابتا نمهعنع لف ىد انملا عمس نم لسوملا رهيع هلا لصهللالوسر لاق لاق سابعن ا

 ا «* ضص وا فوخ لاق

 نع زيبج نديعس نع تباث نب ىدع نع بانج يبا نعمرق نب نايل سانث ناسحن. ىيحانت ىورملا ززملادبع
 اهمأب م رذءريغ نع“ احيان ىذاني ةولصلا عمس نم ملسو هلاو هيلع هللأ ىلصللال وسر لاقلاق سابعنأ

 1 *« فوملا| واضرل!لاةرذملاامو ليقاهريغفف ةولص هل هللا لبق

 است قاحسانب ىيح انث قرزالا جرفلا ند#مانث يرلاب هيقفلا دم نب ليعمساركبوبأ 4 هانريخأ ام اهنمو 9

 لاق ملسو هلا أوهيلعّللا لصّفالوسرناةريسه ىنا نع ةءلسيلا نءريثك يبا نب ىيحن نع ياهلا دوادن نايبلس

 هث دخلا بج ملف» :ادنلا عمد نم هبل هببأ نع ىس ومىنأن نع هيفةياو راتهبرت وهدجسلايفالا دحسم ارا ةواصال

 نيصح يبا نع شايع ركب وبال سنوي ندم ا ان ردا ليعمساانب ىفاشلاهللادبع ندم ركبوبا# هانثدح »

 بي ملف احييحصاغرافءادنلا عمس نم لسوهل اوهيلع هللا ىل_مةللال وسر لاق لاق هببانع يسوم ىنان ةدرب ىنا نع
 «هلةواصالفذ

 بئاسلااثث ةدئازانت سوي نيدمحااث ىطافسالا لضفلا ن سابعلاأباهيتفلا قاحسا ن.دمحاركبوبا ب انريخا ف

 حيحص ثيدحا ذه« ةعاجلاب كيل. ؤناطيشلا مويلعذو>تسادقالاةولصلامهيف ماشتالودم يفالوةبرقيفةثالث نمام

 « هاجر 1 ودانسالا

 ىل-هرلأ ل هس نب لعاتت .قاحسان دمت ركب وااث نا رباطلاب يزما لففاملا ىسيع نب روصنم نيدمحأ # ىتدح و

 ةريثك ةنب دملا ناهلالوسراي تلقلاق , ركاب !نع سباع نب نمر لادبع نع ان نعءاقرزلا يبا ن 216
 ماوه لا

 هضرصوا فوخ لاق رذلااموا ولاق هل ةالصالفو ذعدعارنا نم همنع ملف يدانملا عمس نم مماسوهل أو

 ١ 1 ود ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا وسر كتءمس لاق ءادردلايلا نءيرمعيلا ةدحلط يان فادعم نع ريبجح نا ا

 * هو تبان ىدعن :رعب انجىنأ 3 ءمرقنب ناملسا:ذ ناسحنب «ىيعو»ا

 هل اوهيلعشا ىلصاللا ل وسر نا ةرييهىنا ن نع ةءاس يبا نع ريثكفلا ن ىبح نع ىايلادواد نب « نايياس ظ '

 # هلع ىنيحايسلا ىيحما و ل يفالا ددسلارالل ةالصال لاقلس 1

 ءادتلا مم َّى هل و هلآ وهيلعهللا لص هللا ل وسرلاق لاق هيدا نعةدرب ىلا نع نيصح يل ن نعش ايعن ا 4 ركبوبا ١١

 « معيد ص»هل ةالص الف ت 4 ما

 هللا :لواسو تسدس لاق ءادر دلا يأ نع ىرمعيلا ةحاط ىلا ن نأ دعم نع ريبج نب بن سلا اك #« ةد اذو.

 كرلمف ناطيشلامهيلع ذ داوحت ةرنادقالا ةالصلا مهف ماع الوديالو ة ةيرقىف ةنالل نماملوةيملسوهلأ و هيلع تاس

 مالا
1 6 
 ' ةريثك 3 دملا نا هللا وسراب تاقلاق م وتكمما نا نع سباع ن نم رلادبعنعزايفس نءءاقر زلايبان « ديز 3

 اوفا

 ظ



 « ةولصلا .هققلما 40و 0 كردتلاو .40)ج)

 لاقهيبأ نعد وسالان ديزن 1 ,عءاطع ن 7 0 ناس نع ىمخشالا انث ثللاىنان ميهارب اا مث + لا
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 «ردعنمالاه)ةولصالف هنأ ماقءادنلا عمم ن لسوملاو

 | هلا نمي هقان ىراذ 2س . ةيفقلأأ لوس ن ب دمحأ رصتوب 6 ةأثن :ةعامافت 2 0 ةددسمت أم 0 ا 43 دهاو تلا قولا
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 م6 ميجحادقو اه ١ ْنَع ةدعوةلاطفن أ رايمو ريمي نب كاملاد. ,ءوةءاوعواوينالادلادلاخواو ماجن ١
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 4 هموق ن*لج ردم

 «ةالصلا بانك 2 7 0 3 ضرغلتلا عم كردتسلا# .40) جو

 هللالوسرلاةلاق هنأ نع ةبعسش نب5 ريغلا نب ةورعنع صاف ودان كَعَش نبدحن ليعمسأ نع ثاملسنب ميلف

 د-ةوهاجرخمإو نيخيشلا ط رش ىلع 3 ثردحا ذه# هموق نم لجر همّؤي ىتح يبل تعمل سودل أو هياعّتلاىلص

 » هنعهللا ىضر قيدصلا ركب يبا فاخ لس وهل أو هيلعشلا لصهللال و سر ةولض ىلعامرجامفنا

 رالادلاجوبارا وسن دمج ان رصع يف وكلادجاندقتءالتلا وراد ينابيشلانيسملان دم ن.دمجدجا وبا#انربخا»

 هلاهش نعو هيك نف اذكهواذكهلاق ةولصلا يفماق اذا لس و هلا وهيلع هللا ىل ص 3 وسر ناك لاق سنا نعدي#م نع

 « ظفنلا اذه هاجر ختم و نيخرشلا طرش ىلع حيت ثيدح اذه# اول داتواووتسا لوم

 كربخا تهون هتلدبعىلع ئرقلاقىالوأنا قبا-سن رصن ن رجانت بوق نب دمح سايعلاوبا م اًثدح 9

 لاق تايلنن قاحسأ انث رازطانب قاحسأ انذ امل ينادمهلا نادم ن نحرلادبع «انرتخاو) سنان كلام

 هللا لوس عم |.لاج ناك هنا هبا نع لبدلا ىنب نمل جر نج< نب رس نعسان ديز رع ثدحن سنانب كلام تءمس

 هسا ىف نحو عجر مىلصف لس وهل 0 هيلعهللا ىلصةللالوسرماَف ةواصلاينذوافم آو هلا او هيلع هللا لص

 هلل لورا ىلب لاق سم لجرب تسلا انا عمىلصت ناكمنمام ماسو هلا وهيلعهتلا ىلصاللا لوسر هللاةفوهاك

 * تداصدق تنكن او سانلا 2 لصف تثح لاي الصادق تنك هللا لوتتب راب ىنكلو

 لسان بلاز ' نع دمت نإ ز رار ءلادبعأا ىتفاشلا ا ناماسن ' عبر رلا أبنا بوتس ندم سابعلاو | 6 انيدؤع د

 ١ عونلان موهوأطوملا قه فِ دقو نيبدملا ثيدحيف ؟ كئارتاو ٠ كلامو سبت ثردح اذه مهو ه هرآ دف

 « هاجر خم نايواردل نكبملاذايناحصلان ارك ذ تمدق ىذلا

 ناهلست دجحا (أن ريخاو )نايس نع صح ننس: ةمباءندت ساانل بوعي ندم ساب ءلاوا 4« انيدح د

 ندب تانك دامع ن ىلع( انث ه-حو)إ نايفس انْ ة ةغن 5 وأ ان يضاقلا ىسيعن دم ن دجاانذ داد:م هيقفلا

 مئرملا ظ
 نم لجر همؤب ىّتح ين تعلم اسوهلا وه_لعهللاىلص هللالوسرلاقلاق هبا نعةريغلان ةورع نعدعس ند

 « هنعهللا ضر قيدصلار كب يا فاخ ل وهلاو هياعتلا لمس هنالص ىلع انشاو اعط رش ىلع «هموق

 فراك لاق سن | نع ديم نع رمجالادلاغونااثراو ندا ى ميك ولاءالملاو اان ىنابيش'ادماوبا # انريخا

 ا راخلا ووتغا وقيمتهلاهشن ءو هنيع نعاذكه وانكهلات ةالصلا يف ماقاذاإ و هلا وهيلع هللا فص هللالوسر

 هلا اًجزخاؤ اهيطرش لع
 هلأ و هيلع هللا لص هللا لو_سر عماسلاج ناك هنا هيبانع ىلثدلا نجح نب رسب نعسان ب دب زنع « كلام لف

 | عم ىلص”نا كلءنمام ماسو هل ١ وهيلعتناىلص هللا ل وسر لاف هساحم يف نحو عجرم لصف ةالصلابزذواف لسو

 / سائلا عمى صف تئجاذافلاق, هايف تياصدق تنك لال وسراي ن كلو هثلالو راي ىلب لاق لم لجرب تسلا سانلا
 « تبلص دق تنك ناو

 «هنباهنع درغ نجحمو هركذفدي ز نعد نب ززعلادبعانا ىنفاشلا انا عسب ب رلااننمصالا# انب دح ف
 هللاٍلص فا لوسروم ا نع دوسالا نبدي زبن راج نءءاطعن ىلع نعىروثلا#حيصدهاش هلو

 هيلع 1١
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 م ةالصلا باك ف «09 م« صيخلتلامم كر دتسلاا9 ١ 4« ()ج 9

 ه« هلوطب ثري دمحلا ركذو لف ءاجمت نيتكر لصنلجدأ

 هم نع هبا نع قارز ىتدح ىراصنالا مفارز دالخ نب ىبحنب ىلع ىثدح قاح .أ نب دمت نع ميهاربانب ليعم ءأ

 عرف نادمب راصنالا ثر«لجرلبق اذادج.لا يف لسوهل او هيلع هللا ىلص هللالو -ردنع ننام. لاق مفارز. ةعافر
 لاف هيلع ذل وهل اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع ماق ىت> لبقام”ىلصفةولصلا نم مل -وهلاو هياعهللا ىل هلبأ لعل

 وثيدحلاركذف لص: كلاف لصف عجرا كيلعوأ

 ىسء.عن نح ىسيعوأ انثورعينوبحلا دان د# سابعلاو ا( هانريخاف) رفمجن ليعم_ سا # ثدحاماو و ظ

 ان ىناىتدح لبن> ن دمحا ن هللادبعاّد ىميطلا رفمج ندم (هان ربخاف) راسن قاحس ان. دمح ## ثيدحاماو »

 ن ىيحن لعن ىدحن نع رفعج نب ليعمسأ ان (الاق)ىدم_لار يحن ىلع ( و) ىفمالاديم-سنب ةييتقانث ىذمرتلا

 دجسملا يف سلاجو هام لسوهل اوهيلعّلال_صهللالوسرنا فار ةءافرنع هدج نعهيأ نعىقرزلا ةارن دالخ

 »+ هلوطب ثيدحلا ركذمىلصف ىوديلاك لجرءاجذا هعمنخحو ةعافرلاةامو

 ريكبن هللادبع ن ىرحانت ىمبسلا لاصنب نامعز. يحانت يدادنبلا هللادبعز دم ندم رفبجو.,ا كانربخا»

 ةرجهلايفاوناك تاف ةرجهمبمدقاف ادصحاو نارْقلايفاوناك اذان ارقمرثك اموقلاءؤرما-و هلأ هلع للا لص

 هيف ركذملو اذه ءاجرن لليمسا ثيدح لسم ج رخادق#انس مربكافادحاو هّمفلايف اون اك نافارمف م,بةفاذ ادحاو

 *# ححصلا دانسالا ادم ةز 7 5 رغ ةظفلدذه وهبه مهرها

 دماحوبا انث هللاهمحر ىميعلا ىلع نيسحلا دمحاو.ا # انث دح » ةاطران جاجملا ثيدح نم « دهاش هلو»

 نع جاجملا انث يراصن الاراندن يركز ن ىيحناذ يدور املادياولا نس ردنلا 3 يمرضملا تروراهزدمخ

 مهمدقا مولا مؤيملَس وهل اوهيلعهللا ىلصةهللالوسرلاةلاق(١)و رن ةبةءنع جيممض نب سوا نع ءاجرن ليعمسأ

 هءاطاسيف لجرلا مؤيالو نآرمال مأر قاف ءاوسندلا يفاوناكناف ندلاف م««ةفافءاوسةرجهلا ف اوناكناذةرحه ظ

 « هيذاب الا هتمركت لع دمشالو

 5 ةيماىنان رعنب للادبع انةيالابا ندم نب ث راملا انو رك يضاقلا نيسان هللا مبع سابعلا عاريخاط ]

 ْ 0 بيرت ١ ىرديلا دوعسموباوه(5)

 للا لوسرلاةدوعس م ىنا نءجيمعضن سوا نعءاجرنب ليممسا نع شمت الا نعمزاح نب ريرج نعم ثيثلا ف
 ادحاو ةرجملا ىف اواكناف ةرجهمهمدفافادس>اون ًاردلايفاوناك ناذانأ رق مرثكاموقلا موي لسودل أوهيلعّللا لص

 « همهْلا ركذ ماسمدنعأم و يخص ه أنس 3 ربك افاد_>او همملا يفا واك نافذ مرهففاف

 ناذ ةرجه ميمدقأموقلام وي هظفلوءاجرن ليممسأ نع ةاطرأ نب جاجملاانئرانيد نايرك زنب يحي «دهاشهلو 9
 دمعي الو هباطلس ىف لجرلا م ؤيالونا رثال قرف ءاوسنددلايفا واكنافندلا ىف مههتفاف ءاوسق رجلا فاواك

 « هلذاب الا هّتمركت ىلع

 نب ليعمسا نع حيات ةما ىلا نبو رمتن هللادبعانُ ةماسا يبان ثراملا ا دحو رع نيسان هللادبع 4 انريخا ل

 4 انآ رقه رثكا مولا مور
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 1 ةولصلا نآك رآلا لادتعاو نائيمطالاب رمالا»

 ' متالملاباك >2 (« + « صختا عمك ردتسلا» ١ 400ج 9

 يلع تبعامىردااملجرلا لاق نالثوانيئر ماما كلذ ركذو لصت مكانا لصف مجرا كيلعو ل وهل 1و هيلعنلا لص

 لدخ لوم فارما : ءوضولا خس تعدم ةرانم تالا( ئازتنو ل اودع فام هللا ل وسر لاةفينولص نم
 هيف هلهللازذاام نارقلا نم أ رو هدجعو فادح وركب منيبمكلا ىلا هلجروهسار حسع ونيف رملا ىلا همديوهبجو ْ

 ىتح اق يوتسا و هد نمل هللا عمسل وقم ىوتسلو هلصافم نمط, ىتح هيتبك رىلع هيك عبو مكر بوريك م

 ةريف ربكم ىوتسو هل داغمنئمطت ىتح ضرالا نم هتربج نكميف دجسيف ربكلم هبلص ميق مث هذخام مظع لك ذخاي
 7 ا مال لاقمت غرفىت> اذكه ةولصلا فصوف هبلص ميش 0 0 د ا

 لوةلافهلوةدسفا نملك ودق ظفاع هاذا وداعا ىيحبن ماه ماقا نادم, نيخيشلا طرش لع حيد ثيدح اذهع كلذ |

 ن دم ىو ردقو ةربهيانءىربمملاديعسنعر# نإ هللا ديبع ىلع هيفاقشنا !عاةقايسلا هذ هاجرخم موماهلوق

 «ةملسن دامه مشي لاق م هظفح هل ك>و لاونمن. جاج> نع ريبكلازم راتلا يف ثيدملا اذهل يعمسأ

 نب هام انث نامعانثدابعن نسملانىسومانث ولابز دمحان دمت ركبوا ىراخبلا هركذام ةحصب 6 اندح ف

 هّللاىلص ىنلا ىلهدقو د جملا لخ دالجرنا هين عدالخ ن ىبحصن ىلع نءةحاط نان هتلادبعن ٌقاحسا نءةماس
 ٍ : «ثردحلا ركذ< لصفلسو هلاوهيلع

 «ريثك نأ نإ رفمج ن ليعمسأ و راسن قاحْسأ ندمت وءارفلا سيق ند واد دانسالا « اذ_هماقادقو »

 بهون !لع“ئرقلاةينالوحلارصن ن رحانت بون دم سابعلاوا( هاندحف) سيقن دواد # ثيدحاما و9

 لاري ندا تانم لزاما بولا أيل عز را كي نملك ارا وؤ يجن ددادك رح
 لخدفدجسلا ىف سلا ملسوهل 1وهياعمتلا ىلص هللا لور عم تنبكلاقايردب ناكو + نعينا ىثدحدالخن.ىيح نبا

 لحجر ةثالثاماو

 كاف لصف مج راكع وما سودلاو هيلع هللا لصهللا ل وسرهلل اًمفموَملا ىلع وماس وهل اوهيلع هللا ىلص هللال وسر ظ

 هلآوديلعتلا للص هللا لو سر ىلع ملسؤ ءاج هنالمص ىق |يقاهت«بيينامو ردا هام رانخ ىلصف مج رف لاق لصن+ ظ

 انالثوانيترم كلذ ركذ ولصت م كباف لصف عجرا كيلعو لس وهل اوهيلعشلا لصصهللال وسر لاةفموقلا لعو م 1

 0 َ دحأو الصمتالاما مل ودل اوهيداع هللا ىل_ص هلال وسو لات الصنم يلع ت بعام يرداام لجرلا لاف ظ

 0 وهللادوحمو ربكم نيبمكلا ىلا هءلجروهسأر سعوا نيكةفرألا ىلا هيديو هرجو ل -ْميِف هللاهرما 5 ءوضولا خس ش

 ظ ناعم ل وقيم ىوتسيو هلصافم نطق ىتح هيتبكر ىلع هيفك مضيو مه ريف ربكب م هيف هل تلانذا امنا رقلا نمار مو
 , . . ّ 5 ا ٠ 06 ءام 24 ا
 هلصاقم نئمطت ىتج ضرالا نم هتربج نكميف ربكي م هيلص ميم م هذخاممظع لك دخأب ىتح امئاقىوتس و هدم نأ ْ

 لاقمن غرف ىتحادكمةالصلا فصوف ههبلص ميمو هتدمةم لعادعات ىوتس و هسأر مفريف ربكب م ىوتسوو
 هذ ران يراخبلاهاور ههلوق لوقلاو هدانسا ىبحن مام ماقادفاعط رش ىلع «كلذ لف, ىتح مك دجاةالص منال ظ

 « هدانسأ ةملس ندامح مد لاق مث لابنم نب جاج> نع

 | هللا ىلص يبنلا لصدقو دجسملا لخد الجر نا هيبأ نع ىينإ ىلع نع هللادبع ن:قا>ءا نع ةماس نب 4 0

 ©« رفعج ن ليعمساو قاحسانا و سبق نبدواد هدانسا ماقاو ثيددملا لصف ماسو هل اوهيلع ظ

 «ثيلاو 0
0:7 



 # ةواصلاب اك 9 . 4 "419 « صيخلتلا عم كردتساا و 0*"20) م

 كل مام لفت :ءامزالفايلاَف لس وهل اوهيلع هللا صلال وسرهاعدفهل كلاذاو ركذفأ مس 7 هل اوهيلع ساىلص||

 كلخدااببح ل وهل اوهيلعتتلا «لط فلو رلامذهللأل وسراناهبحالاةفةر ولاهذهموزل ىلع 'كامحام وكناحصادب ظ

 عضا وم يفد نز 0 ملا يعن دبش تس اض اي راخبلاممت >| دقؤهاح رخل وماسم ُّط رش يلع حي ثيدحاذمهةنملا '

 * باتكلا نم |

 اذ دحلاق ىرماملاةلادبع ن ةمادقانت ديعسن ىحاشدد مانت ىنثلا ونا نا هيففلا قاحسأن ركب ونأ# اثدح ها |

 * هأح 0 و حييحص ثردحادو# ميما يرانا رفغتناو كل دابعماف ظ

 ماكر ورد انور 2 ١, ءا رفلا باهولادبع ن دم امك يباني علا تبوس ندم هللادبغوبا «اثدح » 1

 ىؤا ىنان هللادبعنع نكاكلا ميهار نع "مسا ناسا ىديطاإت ىس ومن رشبأب ا هيمفلا قاحما نر دوا

 لقلاةأرقاالو ينافذارهلا نمىث نواس ورط هللا لو سراب لاقف لس وهل او هيلع :تانلام يبدا لس هلق

 ىرلاذهلاقو هدم لجرلا اميلع مضف لاق هللابالا ةوفالو لو>الوربكا هللاو هللاالا هلاالو هللدإعاو هللا ناحبسأ

 هثيدح فذ وعن رفعج داز(١)ماقوى رخآالاهدي !ميلع مضف لاق ىنفأع وىنقزرا وىدهأ وىنجحر أو ىل رفغا لقلاقىلاذات | |

 « هاحرخم لو يزاخبلا
 انكةظؤاو هللادبعن قاحسا اننمامصانت لابتمنب جا ح> اندر 2 كاد عنا لغات لدملاذاشمحن لع ان دحإ» |

 لحجر ءاجذا ماوه و4 علا لسنا لوسر دنعاسا اح ناك هنا نار ةءافرةمع ن عرب ع نع دالخ ن ىكن يلع 1

 هللالوس رهللاهف موقلاىلع وملس ولاَ هيلعمللا ىل_صهللال وسر ,لعماسف ءاحةيولص ىضقالف ىلصفدح سلا لخدخا |

 نسا ؛؟؟ريخلا نم هدب ام دقفاذهأما ل وهل ”آوةيلعَسا لنا لوسرلااةفهد د اذكهلاقم اقالف دوادنوادا زف(

 3 كذاذ وهنركيا واكو مراضفا نمزاكوالفالا و تاءف كلذ م كموانا متيبحانااهك راتبااامم4لاقفاوكرتف دحا |

 كلمحام وكباحصاهب 3 رمايام لعش نا كءءنعاملأمف هاعذف ذا ورك ذف لس ولأ وهيلع هللا لدي نا | ف هربغا |

 ةاقلت راما «دزركوال «(م)طرشلع» ةنلبا كلخدا اببحللا هللا لو سرإلاهبحالاقف ةرو لاه ذه موزا لغ
 هللا لص هللا ل 1 ماقلوت وهزذالبا تدمش قاعد ثنا با دا نا ااهادعن ةمادقانبناطلا 4 ىبحيإلا ظ

 و ذم ناةن الاواهددر حبضا ىتختن اب لسومل اوديلغ هللا د ىنلاماقلوةردابا تمس تلاقةجاجدتنن ةرسج.| |

 ةروسةليضق »

 5 ظرش لع م ثب د>اده#هريغ ن< هتيكاسأف ثردحلا ١ دهم حلا دي وهو م 4 ١ كدسنع تنكس ا

 5 جم . كذانع مهناف مدمن ا اهددر حيبصا ى 2 : 1 ماسوهل 100 لعأ |

 ! نمي , زج يش ىملعلاةف ملسوهلاو هيلع هللا يللص ى :لا ىلا لج رعاج وا ينا ن .! نع ىهسكشلام هاربا نع ءاي رعسم# ا

 ٠ لجرلا هيلع ظفلاقهتلانالا ةوقالولوح الو ربك هللاو هللاال اهلاالو هللدجلاو ان احبس ل ةلاقأر قااليتافّنارقلا

 ظ ماقوىرخ الاهديب اهيلع مف ىتفاعو ل زراو 3 دهاو ىنمراوىل رفغاميللا لقلاق ىلاذاف ىنرلاذهلاةوهديب

 0 ه(خ)طر 0

 هامفارز ةعافر همس نعةيان ٠«ىدالخ ٠ كى .< نب ىلعانن ةحلط ينأن هللا دع ن قا>-ا 9 ماههان , لا: من هياكل |

 | ىلع لف اج الص طق اياف ىل اصق دحستملا لخ دو 00 5 ماسوهلااو وهن هللا ىلك ل دنع 1 لاح ناك ظ

 تسمح

 ىتح هب 0 -و هلا ماي

 هلل

 هوبا

 مع

 ا



 لسو هلاو +

 هلل
 اء

0 

 ع -

 ف

 * (م)طرش ىلعهروسلا نماهوحنو ةمق'ولابر جلا ةالصيفأر تناك ةالصلا
 هيلع هللا ىل هللا لوسر تلاسس ماعز ةيدغ نع هنأ نع ديبج ل نم رلاددع نع اصن ةبوأعم نع #«ىروثلا ٍُظ ٠

 «ةواصلاباك © #2 :.) « ضيخلتلا عم كردتسلا ف «(00ع)

 ئ 9 هللادبعانت يناهيص ال ادلاخ ن نا رهمن دما ن قاحسا ان. ىناهبصالادها زلاهللا دبع ندم هللادبعوب | يا ريخا» ١

 هنكلو كتواص نما وحن يلصي سو هل آو هيلعّشنا لص ىبنلاذاك لاقةرم نيرباج نعاس نارا لااا ريو
 هأج رع و لسمط ار ىلع ميك ثردحا ذه# روسلا نماهوو ةمقاولاب رحفلاةواص يفر ثإناكة واصلا ففخ زاك

 « ةمفاولاب رجفلاةواص يفأ رق ناك هدأ: ءابل م جرخاغأو

 | نعزاية-انةماضاولا انثى رمأعلا افعنن يلعن نحلا انت ةفوكلاب ىشرةلادريعنب دمحن لعن لاو .ا6 اًثدح ف

 هلاوهيعّشا مهلا ل وسر تاًاس لاق رماعن ةبتع نعد ا نعيم رضأ ا ريفنن ب ريبجن نم رلادبع نعلم اضن ةنواعم

 0 ثيدحاذه« رجفلاةولص ىف ماسو هلاو هلعنلا لص هللا ل وسر انمافاهنأ هلا نما نبت ذوعلانعلدو

 ان دمت.مةشةماساو باو يروثلا نعةماساو ا هدر فدقو هاجر و نيخيشلاط رش ىلع

 نمحرلادبع# ثيدحاما ظ رخآ دانساب طاصن ةيوأمم نع بارا نيديزو يدهمنب نحر لادبع 6 هاوردقو ف

 نعن#رلادبعىنث دحىل ا!ىنذ دحلبنح ندمان هللادبعانت ىنيطقلا رفعج ندا عمان ريخافإل ىده»نا

 هللا لصةنلا لور دوقا تنك اقم اءن ةبثع نعايواممىلوم مساقلا نع ثراحلان ءالملا نعرلاضن ةيواغم
 قافلا برنذ وعالق لاق ىلإ تاقدانث رق نيت روسريخ كملعا الاةبقع ايلاف رفسلا ىف هتلحار ماسو هل او هيلع

 « ةبقعاي ىرت فيكلاقمثةادغلاةولص|,ميلصل زالقسانلابرذ وعالقو

 نتلداتسااذهناف لوال الاس الدانس الا ذهودانسالاا ذهول اصن ةءواعمنع بابها نب ديز# ثردحاما»

 ”ملعأ هللاو رخا

 ! ىورواردلاد#من 5 نملاد ان ى ريب زلة زن ميها ربان ى ركسلا رفصلان ىلعا.ث لدملاذ اشم نب ىلع انثدح وف
 03 2 5 .٠ : .- . 1* ٠ 8 3 - ١

 هللاوهلقارقامارشةروس تتش نادارااذا ناكفءابقي مهم وي ناك الجرن أ سن | نعي انبلا تبان نع رهين هللا دبع نع

 مهلاةابك رتكدحا قاوه نعبر شواةروملا هذه عدتاما هباصصاهل لاقف املك واصيف كلذ ل. ةروسلابأ رت دحا

 هللالوسراوافهريغمو:ؤي,نازوه ركاواكومباضفا نمزاكوالفالاو تاءف كلذب ؟مْوانامتيبحانااركراتاناام

 هللا ىلص ب رق

 فتاة ناك هنكلو الص نما ون ىلصب 0 و هل أوهيلع هللا لص يبنلاناك ةرمسن راج نع كاس نع#ليئارساش

 «ىروثلا نعةسماساوا هدرا عط رش ىلع هرجفلا ةالص يفاهسانمافاهنأ رّدلانمانيتذوءملا نع ماسوهل آو

 وكلا ةبقع نعد واء٠ىلو م مسالا نع ثراملان ءالءلا نع ةيواعمنع بابملا ن ديزويدهمنا « لاقو

 لقلا# ىلإ تافانثرق نيتروسريخ كمملعاالا ةبقعاي للقف رفسلا يفهتاحارماسو هلأ وهيلعّتا ىل هللا لو ردوقا

 « ىدو«نبا ظفل»ةبتءايىرتفيك لاةم ةادغلا ةالصاعي ىلصلز الف سانلا ب رذوعا ل قو قافلا بربذوعا

 اءارقةروس حتتش نادارا اذاناكفءابت مهمؤب ناك الج رذا سنا نع تبان نعر<«ن هللاد بع نع ع« يدرواردلا»

 ددحا 69

 ل



 0 ةالصلا باتك 2 افرام" و 34 صرخاتلامم م كاتادلل 2 5 4 0(0ج»

 ارق كم لولاابا اب ت اق فرصنا ايلف أ رقوهومامالا عم .١ 7 تماصلان ةدايع ىبنجولاماق لاق ىراصنالا م رلا

 اسو هإ و هيلعللا لص هللا لو سر طلق ملسو هل اوهللع قاسدالوسرومنأ رقانا ممن لاقةءار لاير ربي وهو وسو

 اذا نإ هلأ ىع زان ١يدلا اذهنم كلك كم ,جعدق لاق مهن اند المار ةللهفرصنانيحانل لاف 0 9

 1 وهو عيرلانإ د و# نع هتاور يف لوحكل عياتم داعم ارش [نأ ةولصال هنافْنأر هلا ايالااوءر الف مامالا

 « ادهاشهبرك ذيناف ةورفىنان قاحعسا ةاورذاكذار نع

 إ

1 
 أرق 0 0

 دف 7
 ناطقلاديعسن يحن .3ىدبعلار شب ن نمر لادب ءانت ةملسن دا ان هيقفلا قاحسان دججا ركبوا 6 انزدح »

 ي داني د 2 نا هرمأ مابسو هلا اوهيلعدللا لص هللاأل وسر ةررهينأن نعىدبنلانامعوا ا لو. 0 رفعج ايي

 ىديعلا ن لوعيو نب رفمج نأ هيلعرأ. ال ع ث. ك6 هدازاف بات كلا ةحلافةءارشالا ةواصالنا يلف

 تاّهثلا نعالاثدح الديس ن ن ىد ل نين رصيلات ات 2

 نر رمأب انا أك ايما و 1 ءهيلأ يىيضربلاط نا .!لعو ل ر< نينمؤأ ريمأ نع ةياورلا ©« تجصدق و و

 أن مامالا فلخ ةءارمإ اب

 مارخاو 0 تأ 6 َن صفح اند رام ادن دجا 5 بوعي نب_# سبابملاوبا # هأ لدم 1 بد دابا 2

 م د0 ىعبتلاب وح نعىنابيشلا قادساىفا ن 0 م ؛رك وان 8 - لاط ىلا ن مي هأ راألا قاح-انركبو |

 أرق لاققمامالا فلخ ةءارقلانعرمع لأس هنا كير شندب ,نعديو سن ب ا نع رشتنما ندمسن .ميهأي .

 «تربجناولاق تربحناوتافانا تبنكناو لاقتن 2 تاابكناؤ تل باتكلا ةحئاؤ

 نب د ودسالا انثينانصلا احسان يدحتانث بوتم,ن دم سابلاوبا ( هاند حف)با "1
 ِ نيسج ن نايفس نع ةيعشاُد ةنامعنلان همدلا ديعانت بلآ ندمحاني داشجن ىلع( يبث دحو) ةبم شان رمأو

 باغ نييلوالانيتءك لايف مامالا فاخأر تن رمايناك هنا ىلع نع هما نع عفارولان |نعثب دب ىرهزاا تعبس

 «باتجلا ةمنا يرش الا ىف ةروسو با
 بي رقت ١١ ةرشع ةمداملا نم تبل ةقن دادغب لب زركنوا ةمجعلا مم ةلمبلا 5 ينانصلا (0)
 هل اوهيلع هللا لصةللالوسر ممانأر ابا ممألاق روج وهو عمسوأ ر دوأ رهديلولا اياب تاقفرصنا الفارق :ودو مامالا

 ًارقاذانار هلآ ينعزانن ىذا اذه نم تلقت بعدة لاق م.انلقدحاى 0 له ف رصن |نيجانل لاف حب مث طاخف ل

 « كلاهةورف ىلان |( رامأرق 1 ن ! ةالصالءبافنأرلاماإلا اور تالف مامالا

 نا لبسوهلاو او هيلعلا ىل_مهّللا لوسي 5 ريرهىنا نع يدبنلا نامعوبا ا: وميمنبر فجات «ناطقلا»

 مرض هل ابغال يمص هدازاف باتكلاةجئاف ةءارقالاةال_صالنا سانلا يف ىداني جرخ

 : ةمئاجلأ رقالاَعذ مامالا فاخ ةءا ولا ٠ع ع لأسهبا كي رس هور نع ىنابيشلاق ادساىنا ن ع ثايغ 8 « صفح ف
2 

 *« جي مترج ناولاق تروجناو تاقانا تن نك ناولاف تا تنك ناو تلقباتكلا
 نينا ُك : نأ ماي ناكها لعن ١ع اة مانع ذارينانبا نع ادي 6 ' ىرهزلا تيءءسنيس> ن نأ فس نعا# هب هن و١

 ا

 1 « جيم «باتكلاةمئاذ نبي رخإلا يفوةروسو بأتسكلا“ < اف نيب اوالا نيتمك راايف مامالا

 . ميك 0 ل

 اي

 أوءرقتالف مامالا ارقاذا
 ا

 « امري ناةواصالهءافذ ارقلا مايالا

 3 ٠

 هه

02 

 3 اقر 3

 د ١

1 

 # د



 2 اهريغنم 2

 «ةولضلاباتك » «مسعطا « صيخلتلا عم كر دتسلا » «(0ج)

 ادالخ ندم ا ىزوركلار ايس نبدمحأ نسملاو اا ة ةىص ريغاظفل و رع « نوبحلادججا ن دم سا.لاونا# انثدح

 تماصلاز ةدايعنع عيب رلاند وم نعباهش نبا نعةنييعن نايفس ىتدحز رزملادبعن :نإ بهشا انأ ينا يك

 ىلع ناخيشلا قفا دق *« ض وعاسهنم اهريغ سيلوأهريغنم ض وعل لا مالاق لس وهلأ وهياعللا لصيينلانا

 تاةمهلكو ةمئاعرثكا ثيدحلا اذه ةاورو ظفالااذه ريغ ةفلتخم هجوا نم 0 ثيدحلااذهجارخا ىلع

 | » اعط رش ىلع

 || انثلدملاداثحن ىلع هان. دحام) 6 اهنف ف ةميقتسم اهديناساو هاجر خا ةفاتخمظافلابدهاو ث يي ثردحلا اذهلو»
 ىئبللا ريم نديبعن هللاديعن دمج اننا ىترلاقاحسا ن ضيف 0 نازولاد من بوا ا زيرونلا ىسومن د

 ةمازجادف باتكلا ما ىلا ىف“ أنمو 0 4

 ءباتكلا ةئاأ رقيلفمامالا عمةنوت .ءةوأص ىلص نم ماس وهل اوهيلعّشلا ىلصةللال وسرلاةلاق ةربرهيبان ءءاطع

 ىركشبلاءاشهن ل مؤلا ان بلاطو انب ميهاربا اسنن يكرما ميهاربا ندم لضفلاو با مب هان دح امابتمو
 ..ق دابع نع ءايلبا نكسناك و ىراصنالا مر ان دوم نع لوحكمن :غق احسان دع. نع ةيلعز لي 000

 ار ارالىبا لاق فرصناايلف ة ءارقلا هيلع تاقثف مما او هل او هيلع هللا لص كلالرس ر يلصلاق تماصلان

 « ناسيك ن بصو ةداع نيب وهن 0 رلان دوم

 "ةيانجلا 3 ةدابع 0 هنأ معن يلا نع دو# ع درر يخودتلازيزملا همومي 7 ل ىتدح

 «باتكلا ةحئاشالا اول تالف لاق 2. انلقي رم ةراملا فن: رم لهل هي هلاو هيلع هللا لص يننلا نع

 عرلا
 يينلا اا ءاضلا ٠ نإ ةداسع نعي ؛رلأ ع نبدو# نع بابثنبا نع ةئيبع نبا 1 ززءلادبع نإ * ببشا 1

 * ظفالااذهريغب ماياعأت ضوعام: ءاهريغسلواهريغن ءضوعن 3 رقلامالاقماسو هل و هيطعاقاىلص

 كف رع ريم نإ كيبع ن هللادبع نب دم اذ قاحسأ ن لل 4 صب : ١ ا
 | هل ”اوهيلعنلا 0

 عم اجا دّمفْنأ رام ايلا ىهّنا نمو 0 باتكلا ةمئافي ارمي مامالا م م ةيوتكم ةالمص ىلص ن* ماس 3

 هولا ص ينزع اعلا نةداج مسن ينل نمير دوم نعلوحكمزعززادجن دس ْ

 ناسيك نب ب هووه ميينابانا فا وا رك ذهباتكلاةاشنالا اول فش ذإف لاق م.ذاناق ىعمةولصلا يف نوع رق ل هلا 1م 5

 0 ةدابعن 2 اا ع ف 0 5 ر 01 00 بموطخ ف

 ش | لخدادقوءاهءرقالن 1 ل رّلامايالا|ولمغالف لاق اذه هللال و-رايهللاو لجان 3 ها ءارونم«نؤرغ

 ْ يسمن ديلولا 9 ع ديل ولا ان ىتشمدلاو رمن نمر لادبعةعرزوا امير ندا نسأي ءلاوا 0 أن 3

 : 3 ف ادسا ا لل زازكلاذاربمز دمجان 3 ان بالجلا ناد نب نمر لادبعد# وا « هانريخا اماهنموإ»

 ظ ندر نع ثرابأ انو رمتن هتلادبعنع ةورفيلانب هللاديعز قاحسأ نعى يحن ةيواممانث ىزارلا نامل

 طايع قا انورعم تا را 2 0 لاا نيقاحسا وع 0

 بفيسللا
 - سسسسسسللل سس سس ل ل سي

 مامالا

 كنة ندد نيل ني ةدس نسي د

1 3-5 5 



 ل

 0 ب

- 

 م ةرلملا بانك ولأ ” <٠ ١ .4809 ٠١ سيلا م ةلردسلا» 700
 2 رخو ىراخبلا 3 رش ى لع حير ثرددح اذهههربظ فاخهتنع ىوأ .الوالا رأت ىهنواصيف تقلا

 تالوسوتلا تلاقةشئاع ن ع قورسم نعهيبأ نع اثمشلاى ان ثشا ثيدح جارخا ىعاتما 4 ل: وو» |

 اذه و « دبملا ةولص نم ناطيشلا هسلت سالتخا وه ل لاف ةولصلا يف تافتلالا نع ملسو هلآاو هيلع هللا ىلص

 ل وتيم هنيدل ظحابنا حاب ءأأ تافتلالا ناذفكلذ ريغتافتلالا: ظ

 نيسملان ميهأرإ 53 د نإ مي ظفاملا م .هأ ربأن ديبعن نبدمحأ رفعجوب ا( هايريخا) حيوص دانسأي 0 دهاشهلو و ٌْ ا

 هناىلواسلا ة ه4شم يونا ىتدح لاش ؛ ماللسأبأ عمس هنامالسنب دلز يربخا مالسنبإ ةيواعم اني مفان ن عييرلاةبوبوب ا انثا 5

 3 لأتذ ةليللا 1 انالك 0. ليبر اليا 9 1 0 اسودل 000 ةنالتتللا تارعس ّْ

 0 ليقادق 1 رافزا لع اق ماسي بشلا لا تف هو 18 ل دولاب اوهيلعدللا را ىنلا ا ولو ةكسراف

 َْن وهج وثم مهلمعت و مم 'اشومهنظب زا وهاذاف نيبعشلاتماطا ينالاق 5 ة> د أضا ةوأ اءلصم الاال لاق تاز كلل

 «تلاءاشنا ادغنيملسملل ةمينغ لس وهل او هياعّللا لص هللا ل وسر لاَمف نينح ىلا |

 "عر كن 2 00 0 د ١ 3 || ضاحماد ناهصصأي ىدا دعي )| دصلا 1و ندجا 0 هكادع دم هللا ديع ١ انربخا

 يب ترالا فأر شي ناك ملسسودل آو هيلع هللا ىلص الو سرنا تباث نب ديزنعهبانع ةورع ن , ماشه

 ايا ظئالااذم هأح رخو لس راهنش نكي نا نيخيشلاط ردث ىلع مي عص 0 «اهيتلك م رلاففا رعألا

 س وهلآو هيلع هللا لص ىنلا ناك تراث ديز نعناو سم نع ةورعنع ةكيل هيفا نأ نع رعت ديلا

 *« رضاحعج ادتحالا ىلعامشا دقو صخامرسفم اذه رضاح« تمد و ه نيتمكرلا لوطي برغ' ةرلص لا

 نمد رلاهي امسا ةصالخلايفو 4 | ما يف فاتخاو هنامما نمواهمأ ةياظناو ىسوا ىراصنا نات يرقتلا ف (1) ١

 8 00 0 فلخ هقنع ى 0 0 و انيك 0 37 و هلاو هيلعهللا فالح | 0

 0 قو“ لا ةرمفاز سنا لاقل 1 يع راق اة نينح ع لاملوهل نا ا

 هلا او هيلعدللا لص ىبينلا لمؤالا واق كرافت ة.مس> له لاف ىلصي ملمس وهلاو هيلع هللا لصيلا جرخدنلاناا ىلا ْ ١

 ل 0 مثةجلاب اقوا اءاص مالا ال لاق تاز كلل لاقءاجاملف لبقادقك- رافرا لاق ما سالف بءشلا ىلا تغتليو ىلع لع | ء[

 س و هلو هيلغ هلا يلصّهالوسرلاةفنين> ىلاذوبجوتم مهممنو مهثاشو مهنمظب نزاوه اذاني هلا تاليف | أ

 مسيح و هتلاءاشناادغ نيماسملل ةمينع |

 | تراث نبديزنعةيبأنعو رع ن.ماشهانثرضاحمانت ىرضلا نون نإ دجا نأ رافصلا هللاديع نبدمخ 4 انريخا هد

 امعاو عاطقناهيفوامعي :اك نيتكرلايف فارعالاةروسن برغلا يفرق اب هللا لص هللا وسر نا

 ملسوهلاو هيلع هيلع هللأ ىلد ي لان اك تباث نبدلز نع ناوص نع ة هو رع نع ةكيلهينا نب |نع م نع | ثيدح ىلع

 «نولللا لري برت فاش

 ديل

 0 ةولصلاىف

 2 ديعلاو واص ْن



 0 هنعفرصنا هب>حوفرصاذاف

 ل سمس نا اس ف ااا تنس -.

 ةتايملامدبعلا ىلعالبقم هللالازال»
0 

 هسا

 7 0 ر 0 واما ا

 لسو هلا و هيلع هللا لصدللا لو طفلك سابعنا نع ةمركع نعديز زنرو نع دنهيبأ نب ديعسنب هللادبع 3 ْ

 40و 0 0 ١

 فيك 5 هي هر جات ثيم وقناعا ىلسيماقذا 0 نا ىلصت ل رظتنالا 0-1 لاتفو 0 ا

 طرشمل ع حرص ثيدح اذه ىدبنإي نم ىرا مىررظ فلخ نمىرال هللاو يلام كاراالىباذو رمكنا هي هيجاتي

 » ةقايسلا هديه ىلعهاجر * ولم

 دمشوب ((ابربخاو )بهو نب للادبءانث ل 1| قباسن صن نبرحلاتت بوٌمعل ند سايملاوا# امدح ١

 بابشن ا نع سنوي ىثدح ثيللاا.ث(الاقر |ااص ن نتلادبعإ 92 نادت لضفلاا.5 ىكتملا مساقلا ن

 هللالا زالت و هلاوهيلعللا لصهّللا لوسرلاةلاق نك بيسملا نب ديعسنع ثدحن صوحالاابا 0

 صوحالاوباوهاج رخو دانسالا مص ثيدحاده «هنع فرصنا هسبجو فرصاذاف ثذتلي لام دبملا ىلعالبقم

 ة رظان» ميهارا نيدعسنيبوهنب ترجو هنع ىورو ىرهزأأ همت ”وةنسدملا لها نم ىعإ ان" ثيللا يف ىبب ىلوماده

 « هائعم يف

 ياا فيلو يرانا هس 000 0 انوا 1

 هللا ناف اوتفالت افك 0 متيصتاذا نوم لمعي 29 سمخنءاي ركزن ىيضرماللال وشلل "انا لاق ىبتنع

 جرخادقو#فرصنب يذلاوهدبعلاز وكل ىت>هرمجو هنعف رصبالف هل ىلصي ىت>هدبع هجول هبجو بصب ىلاعت

 يلع تماكت دقو هاك رتف مالم يناروطم ريغايوار ئرمعالا ثراحال دج و مثرخأ نع ثيدل اذه ةاور ناخر.شلا

 * ظوفحم حفص ةمثالا ط رش يل ع كثردحلاو هنداعا نع ىنغاف عضوم ريغ يفودللااذه

 ىسومنبلضفلاائالاق راعوباو ىسيع ن فسورأبنا هجوما وبينا يزورلا ميكح نب نسحلا دمتوباهب انربخا /

 تغلي

 ٍ | موقياعا ىلصيي ماقاذا كدحانا يلص” فيك 20 اللا هللا ئحدلا نالفابلاَةف فوفصلا رخا يف ناك الجر ىدان مل

 ات كنا ىراايك ىرهظ فاخ نم قرال هللاوينا مارال ينا نو رنا هيجان فيك رظنلف هير ىجاني
| 

 « (م)ط رش لع هيدي
 هللال وسر لاقلاةرذابازا بيسان أ نع ثدحم ص ودلال تيم تابتنتا نع سنوي ىتدح# ثلا 9

 وباو حيحص «هنع/ف رصنا هبجو فرص ! ذاف تفتر لام دبملا ىلع البقم هللا لازي ال ملسو هلاو هيلع هللا لص

 * يرمز هلو ثيل ىنب ىلومضصوءالا

 | ظع وف تالك سمخم ىيحب رما هللا نا اعوذ رص ىرمشالا ثراملا ىثدح مال ىلا هدج نع مالس ن < ديز 9

 اف للص نيحهديعهجىل هب>و بصب هللا لافاوتمالت الف كهوجو متيصن اذاف ةالصلاب مرمي هللا نإ لاقو سانلا

 00 «فرصما ىذلا وهدبملا 3 وكن ىتحهبجو هنع فرصب

 للا]وسرناكلاق سايغ نبانعةم ركع ن هرعدنز ع رثن# دنهعىفاو كدءعس ْن هللادبع 9 م ىنائيسلا لضدلا و

 هللا ىلص 6

 ©*ةفستتلم



 « ةولصلا بانك » « مهو « صرخلاتلا هه ب 00ج 5

 ف (الاق)» انغن هللادبعو ير ضحلا رفعج ولأ انثينزااّلادبعن دمحادس موا( انريخا ام) رسفملا 6 هدهاشو» |

 هةنيدملا لها ن 210000 ندي رش اصلا فهنا ًارشنناك م اسو هلاو 4 ماع

 ةصشانل ررجن بهو اند ىطساولا ميهارب ان ىلعانُ دادعس , كالا ندا ننامع ورمتوا 4 انربخا 2

 (انربخاو) ب هيه أن ان سأياينان , مدآ اني نيسملان ميهار أ اثنادممىدسسالا ن ملا نب ن ْن حراادبغ(انريخاوإلا

 نعى هللا مصأعنع ة ةرصن و رم نع ةيمشانتدمح انما ينتدح لبنحن دحان هللا دبع 8 ىعيطقلارفمجن دمجأ

 اذازاك ماسو هلأ و هيلع هللا ىلص ينلانأ هيأ نع ممطم ن ريبجن عفاننعرب جن. بهو ثيدح يف(و)ريبجنا

 ن لف مهل «تارمثالث هالسإ ناد سوا ريثك يذطاو ارييك ريك ١ هللا لاق ةولدلا حتا

 *هأح رخل ودانسإلا حصص ثيدحاذه هخفو هثفو هزم نم ميج 0

 نعىناللا برحن 0 ن قلطانأ را دحر سا بودعإ ن دمج ساب لا م6 اًندح »

 لاق ةولصلا حتفتسا اذا لس وهل اوهيلع ناسا لوس فراك تاق ثلاع نع ءا زوجلايبا نع ةرسيمن ليد

 (١)هاج 5 و دانس.الا مص ثيدحاذه«ك ريغ هلا الو كدج ىل اعناو كلمس اكرام كدمحم دمهللا كن اع

 هيلعهللا لص هلوقيف ظفحا الو ةْعالا نم هءارقا هيضردقو دم نب ةيراج ىضرال للادعر سن !ن «كلامزاكو»

 «نيندملا نيذهنم حصا كدمحم هميالا كناحب ةولصلا جدتفادنعسوهلآو
 اص ن دسم( هاند )ةهلوق ناك هنا هنعهّللا يب ضر باطما نب رم نينمؤاا ريما نع هيفةاورلا# تحصدقو

 ةولصلا منتف تن! اذاناك ه.ارمي نمد وسالا نع ش<الا ا ةيواعمأبلا ى نب سيح اثث يحن دمن ى حانت اهنا

 * حصب الورع نعثيدحلااذهدنسادقو« كلريغهلاالو كدج ىلاعتو ك١ 05 راق كدمحمو مرالا كلن احبس لاق

 نسا ناسا 9 د اني لعالادبع اذ ماقرلا دبا ولان ضاعاتت لع ع نوم اعهاث لدملاذإ حن لع اني 0

 نيردلا في رشد# يِصاَقلا٠؟ صيخلتلا فدوج وهوهو دم نا ةيراعايف روك ةلادإ :سااعم ةشناعثدح كرز

 هلو 4 ءاع هللا لص ىينلانا هيبأ نع ريبح نب , مفأنن ءى رتل مال 3 بذ فان نءذاءن ىيحب6 ه دهاذو 00

 ىلامب الا :تارمثالث ءالي 0 هلل نادم ههه وأ [ريثك ةدجلاواريكربكا 5 لاق ةالصلا حتتفا اذاناك مو

 0 حيحص و هخف وهئفبو هزه نم ميج رلا ناطر شلان م كب ذوعا مم

 هيلع هللا ىلص هللا لوس 1 'نأك اهنعهللا ىؤر ةشئاعنعءاز زو اىلانءةرسيمن ,لإ دن نعبرح ن 6 مالسلا دبع

 هاعط رش لعو كريغالاالو كدج لاهو كليا كرا موكدمحمو مالا !ك احبس لاق ةالصلام ا اذا لسودل 1

 « ه دنسميف دمحأ هدهاشو

 ةالصلاجتتفا اذامل سو هلآ و هيلع لال ص شا لوسرناك ةشئاعنع ةرمعنعدم ن ةئراحانا ةيوامموبا 4 انئدح ف
 حيحص «ك ريغ 0 الوكدج ىلامتو كمسا كرابو كادمحمو مرالا كلن احبسلوهت مترب 1 ا ىلع د ؛ مفر

 #« ةلعدمف روياطخلو هنع دوبألا هاور 10 اذا هلوق ناك هنا رمت نع حصو«نيلةراجيفد ْ

 اف لما 2 هل اك كج اص ةرب ره ىف !نع هيانءيربقلا ١ ناديك ١ ابو

 | أنا سَهالو-زنا ةريرهيأن ءزاعمس ن كديعس نع با 3 ,انعناملا ن ل .ى كك 5 ميشالاديمسن هللادبع

6 --- 



 هسا . : 5

 0 ف ل نمرلا 2-0 7 سنع عوضولا

 # مرنع هللا ىضر مرع أبن داو نيعاس ةلاوهب احصلا نم ميحرلان * رب ر |

 ,ىوغبلاع نعىوربىدربلا»و ديس نيدمحا نب ىكم اهتم ناج-رذأب ةيدم ةعدر ىلاةبسن لهب ع هرةثلا ىفىعدربلا(١)

 «ةولسلاباتكإا99 جسط 22 مضخم كرسلا9» 400ج
 | لبق ميحرلا نحر لالا مس ”روج ناكف برغلا وحبصلاة الص صلاله املس رمتملا فاخ تيلصلةينالقسلا

 كلام ن 'سنا ةواصب ى دققانا ىلا ١ اميا لاق ويناة ولصب يدتقان اولا امل وت 2ث رمتعملا تدمسو اهدسب و باتكلاةئاف

 أ نعش دمحلاا ذهةاور ه ملسو هلو هيلع للا ىل- هللا لؤسر ةواصن ىدنقاناول !امكل امن سنا لاقو

 / «تانثهرخآ

 9 رم نه طيس راج وبااث يضاقلات أر ع سا.علا]ضقلاو .1ا1(3)ى عدربلاد ان ىكمركب وأ يت دحام عائم : و

 هيلع ىل سيب لا فلخ 5 نع ديمح نع كلامانت سواينان المال 2 رلا ف اندم ا

 «ميحرلانحرلاهللامسةءارغذوربجاونك م هاكف يلع فلخو تاكا ع رف فاخو ركب ينا تاغو, اسودهلاو ظ

 هنع انتمئا هوربىذأ ة ةداتق ثيدحل ةضرامماهان ركذ ىتلار ايخالاهذه ىنف هءدقتالادهاش تدل انعم

 || ريمع ن . مكملاورمع ن هلادبعو هللادبعنيرباجوهّلا دي ,عن ةحاطو لعو ناثع نينم وا ريمآ نع بابلا يف سب دقو

 || ينىدنعةج رخخ املك مهنغهللأ ي هر ويدصلا تن ةشن أاعوىحا سالاةددرو بدنجن .ةرمسو ريل ن 18 لاو ىلاملا

 هللا مسج ر «>ن نم بايلا يف تركذ دق كاذكو بابلا اذم قيل,اماهنم ترصتخاو فيفختال راثنأ اب كر ث بأي ا

 نعب ديان .! اش ىدتملاصاعوب .اانث رصع ىرصبلاق وز سم ن نم“ هاربات توقعي ن دج سابع ااوا# اًندح »

 || لمعي ماس 2 وهيلعهللا لصّشال و 5 ثالث لاف قارز ىبدجسم ةر , هه وبا انيلط لخدلاةناءء-ن 0

 | نيدس اهمءاررشلو باشا خر ةبلو هدي يصاعو اراشاو اذكهلاق ةولصلاىلاءق اذاناك سانلا نيكرتنبم
 « هاجر إ 0

 «هدهاشوإ» نيالا د ىضاقلا١ "ا اهنعو

 ناولا املوت هتعمسو اهدعو ةحضئافلا لبق م يحرلان م را هللأ مسي رهج ناكف بر لاو حب .صلا ةالص ىصحا الام

 ش هللا ]صا لوسرتالصب ىدنقا ناولآ ةايرماقلوتلاتو ىلا ةالصل ىدتفاناؤل م ىنالاقوى ؛!ةالمصب ىدتقا

 « تاقةاورعلسد أو هلع

 | ىنان ىليعم اا يرسلاين دان دج اًمورمم ندفيس ما ىضاقلا نا رم نب ساب || اند_جا ن ىكم 4« ى دح 8

 ل فاو ركبيلا فاخو سود ع هيلعلا لص يبن :ل|فلخ تيلص لاق منا نعديمح نع كلام ان سب وأ

 امفلؤلا ىيحتسااما (تلف)' !ادهاش هنركذاعا *ميحر لان مع رلا هللا مل ةءارش : نوروجاوناك مرلكف ىلع فلخونامع

 رح ناو راجو ةمعاطو ىلعو قلع نعبايلايفو لاق# بذك هنأب هي هيلو هتلابدهشاف عوضولا ثيدحلا اذه درو:نا

 ٍْ « انيفخن اهتكرت يدنعاراك ةشن اعو ةديرو ةرمو ريثل نب نايعنلاو ىلا م كىلاو

 تاكا لاق قس رو 7 كح سم ةرب نهوأ 0 00 كيم 0 ذىنان ان 00 3

 0 ا هعباصان ب جرغ لوا
 . يس ب ب خو

 عمدهأش دود



 0" ولضلا باتك » « « صيخلتلا غم كردتسلا » كلتا

 © ميج رلا نمبر لاهثلأ مسبب

 عجن !نعزيزملادبعن دي ملاديعأبنا ىفاشلاأنا ناهياسنب عير رااأبلا بوم ندم سابعلا وا 4 ادح : ظ

 روج ةواص ةنبدملا ةموامم بصلات كلامنب سناذا هربخار مين ضغةحن ,ركبابانا ميثخن نامعن تادطوزيخأ ظ

| 
 ظ ترسل 5 ا ةولصلا تقر د ةيواعمأب ناكملك نمراصن الاون رجابملان م كلذ ميك نع مادا الذ ةءارملا كلان

 مب تاع اذه« ادجا ىو نيحربكو نآرقلا» ادع نار محرلا ن# را هللأ وسن أرق كلذدعب ىلصامف

 0 | ةجانأن .هريغو ةبعش ثيدحل ةلعوهو مهتلادع ىلع قفتمةاورلا رث :اسوزيزءلادبعنب ديل ادم .«جتحادمفماسمط رش ىلع

 ١ أهان ركذامأهدحادهاوشهدضيفنافةداتق ثر لج حيحصلايف لخدادق ناك ناودحا لكن عذخايو سادي هردق واع ىلع ظ

 5 تاع نو د يسد ىبانب نيسان ع ان ظفاملا فسو نبب ودع ندمج هللأكم ,ءواهاثدحام#اهتمو»

 لفارس وهل ١ أوهي اع للالصّلالوسرقءار 0 نك كلام ن سلع سلاقةداتقان انالق)ربرج(و) مامن ينالكلا

 «ميحرلادعو نمر لادع# ميحرلا نجر اللا ميسأر قمن ادي

 نب مامانن جرفلا ن غبصا ان ىروملا دوادن ناباسن دمحان , لعانم ظفاملا يلعن نيسحلا لعوب اهانن دحام 6 اهنم 3

 ره سوهلا ورق راعدللا للص هلال ويمر 0 كلامنب سنانعرعىنا نبهللادبعز قكلرااف ١ رس نعل يءهس

 ه تاق مرت [ نعثيدملااذهةاورهم .يحرلا نمحرلال| مسي ظ

 ىرسلايبانيدحتانتياطنالا()دازرخن نامءامثنادمبدبالجلان ادمن نجح رلادبعدمشوااءانندخام ما منموإ» ْ

 ىنامثلا نسملا ؟؟ةَيث ىازاهدم,ءارلاديدشنو ةمجعلا مطبذاز رخن دمحن هللادبعن نامعأ بيرقتلاف () |

 « فيعض دم (تاق) «ميحرلا نمر لا هللاوسيب

 صن نبركبإبا نا ميثخن نامعنب هلادبعينربخا م رجن ا نع ديجلادبعابا ىهاشلا انا مييرلاانامصالا انثدحإل ||

 تارتلاال ميجرلا نبجرلا هللاءسيباهيفأرمفةدارقلاباهيف روخ ةالص ةنيدملابةيواعم لص لاقاسنان ا هربخار منا ||
 تقرساةيواممايناكم لكن م راصنالا : او نم كلذ 2 0 اهدسب ,ىتاةدودلل 5 ارقد

 اورججمافر متو ركييباو سو 0 هيلا ا 0 1 نع ةذاتف 3 غوش نه 0 ىلعأ|

 »سدي ةداتقناف ميح رلانمح رلا هللا مسبب 1

 هللالوسر ةءارق تناك فيك سن لءسلاق ةداتقانثر ,رجو ماها (مصاع نور )د_هاوش « اذهدضلو ها |
 همس مجرلادنلا مسيأرقم ا تناك لاق ماسوالا| اوفيس | ٍ

 ن متاحا جرفلان غبصأ اند ىرهأا دوا دنب تاماسانث ناواس ن 0 ياتدعإلا ْ

 * ميح رلأ ن نمحرلا هللا مسيل سبا نهج لسوودل اوهلع اندم تلوم !ةييمس سن نع هللادعن كيرش نعلمسسلا ْ

 هتان اود

 08 نطق ىتحاهذمب ىتلاةروسال ميحرلان +رلاشامس أر 0 ونا رقلامالميحرلان مج رآاهللام عملا مف | ةءارقلا ابا

 / ناهلسن رمتمملا فاخ تيلص لاقى رسلاىبا ندم انث ذاز رخنب نامعانت بالملا نادمح ن نمحرلا دبع مانثدحإل

 4 0 هج رلا هس رهجلا 3 2



 رم نا كوسرذا»
1 

 3 0 ص رم

 مص

 امسسا

 ظ

| 

١ 

 3 رمت تاع نب دلاخ 3 يناغصلا قاحسا َن راكوبا اذ هعزخن ف احسان دج ركبوا اند ريسفتلا باتكا

  ةولصلا باتك 9 #220١ + 20 « صيخالا عم كردتلا» 2400ج

 ورمجا3< 8 رج نباانث مام نب ديلولاا.ث(الاق)ربرضلاو رمين دما: ة ةبيتقنا نسحلان دم انث لدعلا قاحسان دما

 هللاهسب لزعتىتح ةروسلاءانعةا نوما. الذ ومل لا ناك لاقاعنعهلل ضاعن نع ريبج ندي سن عراندنا

 «ريبجن ديعس ميحررك ذب مو ه تنماذق ةروسلاز ا اوملع ميحرلا ن مح رلا هللا مسل تلو اذا ميحرلأ ن نمحرلا

 « هأح رخبإ و نيخيشلاط رش ىلع 8-3 ثدحاذه

 نركبوبا اد رضعىفوكلا رفمجنىدجا ندم ءالملاو با انئىنابيشلا نيسحلا نب دمسن. دمجدمجحاوبا# انة دح

 لسودل او هيلع هللا لص يننلا تراك تلاق ةءاسما نع ةل لمينا نبا نع مب ر جنبا نع ثايغن صفح ةبيشىلا

 «هاجر خلو نيخيشلاط رش ىلع ص ثب دجاذهدافرحافرحارمطقت«نيمالابر .ةلادجلا ميج رلانمح رلاللامسأرق

 لوا يف لدملا دايززب دموب!(ىتربخاو ) ىناغصلا قاح ان. دسم ا بوةمينب دمت سأبملاو.ا م اند دح 1

 | نا مسن ةواصلا يفأرقرلسوهلاو هيلع هل مالم الوسرنا ةمآ-ما نع ةكيلم يبا ن نإ نع رج نبا نع ذوراه

 ١ لاقوتايآ عيرا#نردلام وي كلامتاب ثالث د ميحرلانمحر لا نيتا«نيملاءلابرهتلدمحلاةا اهدمف ميحرلا ن#حرلا

 دهان رخااءاو#هاج رخل وةنسلا ف لصا(١)ذو راهن رميه هعاصا سم عجو *نيمتسكاناودبعن كابااذكه

 (الاة)ثمللان ,بيعش(و)ىلا انثىرضصلا محل ادبعن هللادبعن دمج بوك ند سابعلاوا 1 ايندخ 4

 دلاخ ىتدح دعس ثد :ااانث مومو ا ندي .سانث مثيلا نب د انث نا -نددما ( انربخاو) دعسن ل 1

 نارقلا مابأرقمتميح رلان رمح رلاهللا مسن 1 ةررهىنا اءارو تنكلاةرمجلا م ,ن نعل الهيلا ن ديعس نع دب ١ زينا

 كبشالىا هدي ىسغ ىذلا وملساذال وت ورب ؟هللادحس املك ل وع 7001 انلالاق وني لانيلاضلاالو لب ىتح

 « هاجر لو نيخيشلا طرش لع حيحص ثيدحاذه «ملسو هلا وهيلع هللا يل_ص هللا ل وسرب ةواص

 م ركمنةبقعانث جا رسلان قاحسان مي هارأا:ثدادشب لد. !!قاحسان هللاديعدمجم و( انثدحام)«هدهاشو»

 روب ماسس و هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسوزاك لاق ةربهينأ ن نع سبق ند“ نع ءرمسمانث ريكبن سنو اند يضلا

 هللامسب ١١ اظفاح ن اك وكورتم ىخابلا نوراه ن زم بيزتتلا يف )١(

 نع رلاهللا سب رب سو هلآ وهيلع هللا ىلص ىننلاناك ةملسما نع ةكيلمينا نع جمب رج نبا نع تارغ ن ع« صح ف
 « اعط رش لعهافرحافرحامطةي«نيملاملابر دما« ميحرلا
 | لس وهلا اوهيلعّسا لصهللال 5 مالا نعةكياءينا نا نانع جيرجن | نعذو راهن رماد شادخ ن مدعو

 | رمع « تايآ ثالث م ميحرلا نمر لا نيتنا 1 «نيملاملا بر للدم ةنااهدمق ميحرلا نمجرلا هللاوسب ةالصلا قار

 ا « كورتم ىئاسنلالاقو هفعض ىلعاوءمجأ (تاق )هاجرخمملو ةنكافلسانوراعنا

 نمر اهلنا مسبأأ أردف ةربرهىلا» ارو تنك لاقرمجما م يعن نعلالهىلان ديعس نعديزين قدس لاو

 سولملا نمماقاذا 7 قادس ل وت ا ونيهالاقنيلاضلاال وزب ىتح نا رارقلا م نأ رقم# ميحر رلا

 *(هط رش لع# 1 كا ءاعدتلا لصمشلال ل , ةالص مكعب هالو 10 ب ىسفن ىذلا ورلس اذال وةو ريكا قالة

 رعآ م |سو هلآ اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ناك ةريره دا نع "سيق عن ديم اداب نينوي (هدهاشو)

 ظ
 ظ

 هللا وسب 60



 م ةواصلابادك ف «9 « صضيخلتلاممكردتسااا9»ا 0 400ج ٠
 *« هأح د ' ونيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحاده«ائيشالِلق نعالا قشلا

 تدعو ةميلس مان تناك |منامنعّللا ضر ةشئاءنعوس املا نعرمين ّللاديبءنعدلاخنب بهو «هاوردقو لف

 « دم ريه ز وةملسى ان وزمفلا جاجتحالا ىلع ناخيشلا قشادق

 نب فسوانت تداخل رهأ ران دمج للا ديعوأ انث دهازلا متاح ندمت ن ميها را قا ءاواجب اذ ددح 9

 نيسملان ,دمحأبل ا ظفاملا ن نيسحلا ىلعوبا (انئدحو) ىعا زوالا نع نيعبسو سم ةندم يبالي ءمسأن رشبماث ىدع

 نعى هلا نع لي ويح نب نمحرلادبعن, ةرقنعىعازوالاانث فسوب ن دم ان ىلع نبو رمانُ ةرصبلا مركمنا |

 ثيدحاذه«ةنسمالسلاف ذح م اب وهل او هيلع هلل الص هللالوسر لاقلاق ةرب هىبا نعن# رلادبعن 0

 اذه ك رابلازإ هللاددع فقوادقو . انك نم خص وميف نمحرلا دبعنب ةرق دهشتسادمف ملسم طرشللع(١) سرح |

 » ىعازوالا نع ثيدحلا

 نةرق نع ىعازوالا نع هللادبعأبا نادبع أبا هجولاوبا ان ىرايسلا,ساتلان م ساقلاسابعلاوب | انربخاط

 « ةنس مالا فذحلاق ةرب هيلا نع ةءاسىبا نعىسهزلا نع نم راادبع

 نرسل ابايكعو , عانت ةرزعىان مزاحن بدمج ا ان هللادبعبا نع هن( انثدحو)ىربنملابركزابا 4 تلأس»

 ناك ماس وهلا اوهيلعّتلا لص ينلاناس ايعنبا نعريبجن ديعس نع راندنب ورم نع حابصلانب ىثم نع ناماس

 * هأح رخبإ وذان هياكل ثردح اذ_ه# ةر ل الع ميحرلان لاو 02 رلاّهاء-سب أرق هف لك ريح هفاجلكا

 ةيشقوب ا( انؤيخا والروصنمن ىلع اننىاهصلا قادساندمح دكا بوس ن دم سابملاو ب6 انثدحإ»

 نبورم نع ةنبيعن نايفسانث (الاق) رازبلا حابصلا ن .نسحلا انث ىرقلا ايركز نبمساقلا انثيمد الالضفلان ملا
 لز«يتح ةروسلامتخ ملع.الملس وهلآو هيلعملا لص ىنلاناك لافأ ,منعاللا ىضر سابعن !نع ريبج نب ديعس نعراذ.د

 * هأح رخل ونيخيشلا ط روس ثردح اذه*ميح راانمح م رأأهنلأ مسل

 ن دعو رمعوب ((انربخاو) ميتيلان ميحر ا ناءلسن دس ّ ندمحأيل ظفا .1 ١ لعن. نيسملا لعوب انادغ 2

 ريا ضرخات نم هيف فاتخا فيمّص نمر لا ديعن ةرقو- فوقوم باوصلا للعلا يف ىنطق رادلالاق(1)

 « ةدحا وةمياست إب تناك اهنا ةشث أعنعمساملا نع رحمن هللاديبع نع بيهو هاوروفاهطرش ىلع «اليلق

 ماسو هلاوهيلع هللا لصلوسرلاق ةريرهينا نعةملسيبانع ىرعزلانع نمر لادبعز. ةرقنع « عازوالا ف
 يجنشوبلاشادبعوب الاق«يعازوالا نءكرابملا نباهفتودقوةرّمبدهشتسا دقف# لسا رش ىلع *ةنسمالسلا نفدع

 «مالسلا دع دعال نا وه[

 هءاجاذان اك لس وهلا ”اوهيلعهللا لص ىنلانا سابعا نءديعس نع راندن ورم نع حاصلا نا ىنثم م نعي رمتعم 9

 « كو رتمىلاسنلا لاق 5 ينثم (تلق مارب امنا ع ميحرلا ن .جرلا هللا مسأرتف ليث ربج

 ةروديلا مت متخ لمبال ملسوهلآو هيلع هللا ىلص يننلاناك سابع نبا نعريبج نب ديعس نعور< نع# ةنبيع نا إف

 « تباثفادهامأ (تاف)*ميح رلا نمحرلا هللا مسن لزم, تح

 # ريبج نإ كيعدب نوداذكه مز هاور# سابع نا نعورمانت جب رجن | ان ديلولاو»

 ظ .

 للا ا مك
 ع
 اوه



 ًادييظ دج ا ىلصاذا

 4 ىبنلا ىلعلصيل وةيأع ءانلاوهب رديم#

 جب اخ تابع

 تح د صةن دن ٠

 *#ناةواصلاةنس نمو»

 4 ديشتلا هيب يعاد تفل

 «ىرسيلا هدب ىلع دمتم نا

 : 0 0 0 2 هللا ىلص هللا لوس 7

 6 ةالصلا بانك ف « « صيخلتلاعم كر دتسلاا» 2 40 0
 لع ولا ( انريخاو)) فاز راد_مانيبا ىتدح لبتحندمان هللاديعاني ويس بسس نا 5 1 ربخا د

 هل نبليغمسا نع رسال قار راما أباويهار ان اطل اندم ن هللادبعأب :| ظفاملا لعن نيد

 للا و*ىرسلا هدد لعدمتعينا ةولصلايف لجرلاس اجاذاملس وهلاو هيلع هللا ىلص ينل ىعن لاق رمنا نع فا

 # هاح رخم لو نيخب لادن ره للغ 3 ثيدحاذه# ةولصلايف هيدي ىلع لجرلادمتسنا ياكل

 دحا ولاد.عانراطملا رابجلادبعن,ءالعلاانن ىراخبلال كو تملا ن « لبان ىراخع هيقفلا لوس نإ دمار صنوا# اندح »

 0 رخو ونيخي ..ثلاط رش ىلع م تيدملاه هدبشتلا

 هاه تفاخنال كك واصبر ريتال و دبشتلا

 ”ىناهىفانع ةويح اننىرئلادب زنبللادبعانت ةعز+ن ىرسلا ملدللاب وتدين نين ال ضفلاو ا 01 اريخا 9

 وعد : م( ماس و ذلآو هيلع هللا لص )ىبنلاىلع لصرلو هيلععانثلاو هبر كيمحت أ دييلف م دحا ىلصاذا هريغلو هللاَف

 ْ * هاج رمل م اسم طرش لع حمص ثيدح اذهوعءاشاع

 ماشه نعى كلا دمى ريهزانث ةماسانبو ماض ان بوتس, ن دم سامعلاوا4 اندح ف

 ىلا ليعهبجو ءاقلث ةدحاو ةميلسن ةولصلا يف ماسناك ماسوهل أو هيلع هللا لص ينلانا ةشئاعنع هما نع ةو رعنا

 نشل انربخا

 ةنس نم لاق هللادسبع نع هببا نع دوسالانب نم رلادبع نع هللاديبع ن نسحلاانث دايز ن « دحاولادبع »

 * اهطرش ىلع « دبشتلا قي نا ةالصلا

 تفاجنالو كنالصب ربمنالو دبشنلا يف تلزن تلاقةشنئاع نع هيا نع ماشه نءثايغنب (صفح) حصص «دهاش رد
 يبنلا ىلعىبا نع ىناه ىبانع ةويحانن ىربقما مث ةعزخ نب يرسلاانا لدعلا بوم, نب نسحلا 4 انريخا ف اب
 هللا ىلص ينلا لع لص و هدجعإو هللا دمحم ىلصالجر ىا ًارملس وهلاوهيلع هللا للص للالوسرزا ديبعن ةاضفنع

 دمع ادا دحا ىلص اذالاقف هاعدف اذه لج ملس يهل وهيلع هللالصهئاال وسر لاف فرص او سوهو هيلع

 0( ط رش يلع «ءاش اعوعدب مث (لسودلاو هيلع اص) يبل ىلع صلو هيلع ءانثلاو هر

 0 ةورعن 8 نع ىلا 0 ريهز ان 500 نو ١ سلا 0

 ١ ىمتضزا ةولصلاةنس نم لاق هنعهللا ىضر هللادبع ٠ نع هنا 0 دارسالاو ع 2 هللا دسعن نسما انيدايزنا :

 ْ 37 بلاطيبانب ميهاراا اننكرلا ميهارنا ندم لضفلاو ا 4 انثدح » ةشئاعنع حرص دانساب « دهاش هلو

 قَد الامد تاق اهنع هما سر ا نع هنأ نع ةور ,ع ن , ماشه نع ثايغن نضفخأت ودكم

3 

 ا َ

 دجعإوهلادمحيل لصالج رىأر ماس اس وهل آوهيلعتلا لصةثالوسرنايراصنالاديبعني ةلاضف نع ىبنملا لع ىلا نع
 !!ءامدفاذه لحع ه لسوفل ار او هيلعّشالصهللال وس رلامف فرصناو سوهو اوهياع هللأ لص يبنلا ىلع لصي و

 يف لج رلا سلجاذا ملسوهلاو هيلع هللا ىلصهللالوسر ىب-لاقرمت نأ نع مفان نعةيءا نب ليعمسأ نع رمعم

 || ةالصلايف هيدي ىلع دمّسيناهنعقازرلادبع نع هيوهأرن قاحسا لاقو « اعط رش لب «ىرسيلاهدب ىلطدمتم«ناةالصلا

 البق



 «ةالصلا باتك 9 4 عم 8 كك دكسملا 0 «00ج»

 كلاباو تلت ناطيش ثهلالا يمدأ نماملاةناطيش كلاما تاقفكباط يش . كذخا ةشناعاب لاق فرصنا ايلف كليفام لك ا

 ملعاال ظفالا اذه هاجر خيل و نيخبشلاط رش ىلع حيحص ثمر دحاده#ملساف- هيلع هللأ ىن أعاينكل ىاباولاقهللالو سراب

 | « ثيدحلا اذه يفام ريغ دوجسلا يف نيبقملا مر كذادحا
 ا يبارث ج١ كوع رفمجن ديا دبع ان مصاعوا اني يتاغصلا قاحس اند. 59 بودي ندمح 0 لب

 اما ءارتفاوبار هلا َه رق نع 5 اوهيلعّشا لصةنلال وسر زل لشن نع رلادع وب داو ' ميك نع

 «ةلاوراابةءاحصلا نعدرفتلان مهركذ تمدقال هاجر خيو حيمص ثيدحاذههريمبلا طوبايناكلا لجرلا نط وبناو
 ١١ نالع ندم نعى انيدعسن ث تا الان تيعش 73 ناءاس ن ٠ عسيبرلا 5 بون دمح سايملاو ا ١ اني دح ِأ

 ع ماسو هل اوهسيلع هللا لص هللا ل وسر باد اكش ل ةرب ره زا نع اص ىا نعركب فا لرب 0

 5 اطا اذا هيتبكر ىلع هيف سم مضي نا كلذو نالبعن !لاق#«بكر لأباونيعتسالاةف وجر غنا اذ مريلع دوجسلا

 * هأجرخ و ماسم طرشلع 0 ثيدحاذه#«أعدوا

 ىسوم نب كلا لل طاصوا ان يدبعلا يه ربائدمح للادبعوا اني ىربنملا دم ن ىبحي ءانرك زوا 4 اندح 9

 هللا لوس ر لاقلاق ها نع ةداتقينان فام نع ريثك ىنأن ىبحي ىيحن نع ءىعازوالا نع ء لسن ديلولا اننى رطنقلا ظ

 اعوكرمت ال لاق هتولبص ق رس فيكن الوسراياو اقهتولص قرسنى ذلا ةقرس سانلا ءوسا لسودلا اوهياع هللا ىلص |

 نيب هيف ف الخل هاج رجلا منا ىدنع ىذلاو هاجر و نيخيشلا طرش ىلع حي ثيدح اذه «اه دوحسالو ْ

 « لم ن ديلولاو ىعازوالا تبناكأ|

 يع ازوالا نعن رشملاي ان دسيلا دبءاتن راع نب ماشه انيدخا ولادبعن دبعاتن قاحسا ن 1 وا 4 هانندح ||

 ساننلا ءوسا نا ل_سو هل | و هيلعّتلا لص لال وس رلاقلاق ةربهىبا نع ةماسو ا ىثدح ريثك ى نان يحنع |

 ن دانسالا الك « اه دوحس وارعوكرمتباللاق هيولص قرسا فيكو هللال و -راياولاق هيولص قرساى كلا ةقرسا|

 * هاجر ملو ناحيص ||
 هكردتملا نءيةخسن يفاذك- م اساف هيلع هللا توعد ينكل- |

 « |ولط رش ىلع# لساف هياعاللا توعد يف ارو ةقالرسرإتاوتاقناطيغ ظ
 هيلع هللا لص هلال وسر ىهملاق ليش نب نمر لادبع ن نع دوت نب مي ؛ نع ينا رادو لا ظ

 « لبشن |نع ميك درفت مسي« ريعبلا هنط وراك ناكملا لجرلان طوي نو عبسلا شارتفاو بارغااةرقن نع 0 هلو

 ةقشم ماسودلا و هيلع هللا ىلص هلال وسر بامحا اكش ةر.ىهىنا نع لاس يبا نع يمس نع # نالجع نبأ»

 لاطااذإهيتبكر ىلع هيمفرم عض, نا كلذو نالجع نبالاقهبك رلاباونيعتا لاقفاوجرغااذا مهيلع دوجسلا

 *(م) طر م لع هاعدو دوجسلا||

 هنالص ّق رساىذلاةةرس سانلاءوسااءوف رم هيبا نع ةداتق يبا نب هللادبع نع يح نع ى ءازوالا نع# ديلولا ||

 ىازوالا» نع نبرشملا يان ديملادبع# هاور عطر ش ىلع هاهدوج ءالوارعوكر متاللاق اهقرس فيك اولاق ظ

 » ناديعص ن دان سالاالك ةربرهىبا نع ة ةملس ىنانع يم نع لاق ْ

 الس

 « ريمبلاهنطوياك ناكملا )ا 1 دسم ا و ع للا 0 ا 0
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 2 او هيلع هللا ىلص هالوع 0

 3 ددساذا
 - ف 6

 * هطبا حضصو

 © ةالصلا باتك » «ردط 8 صيخلتلاعم كردتسلا» #©60) ج١

 ىلص اذا ماسومل اوهيلعلل للصّالوسرناك لاق بزاءنب ءازبلا نعق اح! ىنا نعق احسايبان سن وان ليش

 حيحص ثيدحاذه هدوجسااو عوكرلا يف ىفاجمو هيعبضدماذاهءالصىف لجرلا نج لوقت ىربنعلا ايركزابا تهمس خج

 » ليهش نب رضنلا دارفايف دسامدحاوهو هاجر لو نيخيشلا طرشلع

 ركب ونا 4 هانريخأ »سابع نا ضرع ءاربلا ن نع ءىميكادبزا ن ع قاحساىلا نع ةءواسم نريدز ه ثدحدقو

 ء ريسفتلابثدحمدقىذلا يعيعلا نعقاحساوبا انث ريهزانت ليفتلا اننينارمشلا بم ن ,لضفلا ان لمؤأل ندم

 « هن دب جرخ وخجم وهو هيظبا ضان تأ رف :هفلخ نم ملسو هلآو هيلع لصينلا تبن لاق سابعن.|

 دياز هيام مدالان هللادبعن هللاديبعات :ةدايزن دحاولادبعاددسما# ىتلاواًأناقاح-ان ركب وأ مانت دحإ»

 ََن

 ثيدح .اذهههيطبا حضو ىف ىو دجساذاملسوهل او هيلع هللا ٍلصهّللا ل وسر ناك لاق ةرب هيلا نع نع مصالا نا

 #هأح رخل اعل ث ىلع رص

 اًروصنم ن فمن 50 ندمان ىَسيع ن ىلع# ةأثثدخ ١ هيف دحاولادبع كلا ةنييعنا 5 هاورو :

 ةميبم تءاش ول دحساذا ماس وهلار وهيلعهللا يلصهّللا لومي ناك تا وهيم نع همع ن نع مسالا نا نع دابق

 «ترا هيد, نيبرع نا
 نىمأبا ميم ىبان ديعس ا ىسوسرطلاى سبع ندم ركبوب اان ىنوحلا مجان دم سابعلا وبا انربخا )ف
 ارم !جوزةشئاع ت تلاقلوةيريا ١ زاا نةورغ ت ا لوديرضنلا اب 1 كين زغنةر راع ىتدح بورا

 اليةتسم هدام .ادجابسي داو ف أرف ىلع ىم ناكو ماسوهل ار اوهيلع هللا لص هللال وسر تدم ملسوهلاو هيلع

 خلب اال كيلع ىلا كنمك» وكت وق وقع نم كوفعبو كطخس نم كاضرذوعال وة هتءمسف ةلبقلاهمبأصأ فارطاب

 ع ل

 درف»دودحسلاو عوك رااىف يفاث وهيعبض دماذا لجرلا خج ل ع ىرتتملاا ركازابا تنسب خجءأبر 1 كلب

 هايعط رش ىلعوهو رضنلا ه
 ملسوهلاو هيلع هللا ىلص ينلاثيتا هظفلو سابع ن !نعىميمتلا» ران ِء قاد او انةوامم نب ريهز «هاورو 2

 0 هيد جرف دف خم دقوهو هب ط سايل د هفاخ نم

 هلآ وفن ءاعدتلا ىلص هلا ل وسر ناك لاق رب سه ىلأ نعد زب *#ت نع مصالان للادب ءن للاديبعانيدايز ن .«دحاو ادع

 . « اييط رش لع ههيطبا عضو ىف ردجاذاإ مو

 'تءاشول دج اذا لسو هل اوهيلع هللا لص للالوسرناك تلاقةنوميم نعدم نعمصالا نبا نعةنييبعن !4لاقوإ)»

 تعمس ةنزغن ةرام يثدحبوا نبىبحنانا رم ن ديعسانت ىسوسرطلا ىسي ءنددم انوي 11 0 5

 .هادجوفوا رف لعىعمناك سر هلأ وهياعهللا ىلصةللا لوسر تدّقف ةشياع ت تلاقلوةةورمتءيسرطنلاابا

 ا كيو كتب ومع ن مك وفعو كطخسن ,كاضرذوعال وق هتممسف ةلبقلاهءب اصأ فارطا.ال تشم هيبقعاص ا رادجاس ظ

 اه الاذان ماملاق ناطيش كلاما ت تادف كناط هكدا ةع ' اعاب لاق ف رصن !الفك فام لك خاب اراال كل لع ئنالنم

 قاطش ©9)]



 تاي نفي

 « ةواصلا باتك 9 كليك سصرخلتلا عم د مكردتلا)و 0(«4#)عجو

 ن نمانجملاو ددسن سمأع نع لبا محا اندم ثب دح لع امنا امنا هاجرخم مو نيخيشلاط رش ىلع بحص
 5 ثردحلاو ظعا ةميس هعمدجسديعلا 5 ذالوةملسو هلآ و هيلع هللا لص للا لوتن كحل 5 تاطملادبع

 داون نيسملا يرن ,ندحلان عاني رابجلادبعت لضفلاانيف وبحلا دمحانيدمح سايعلا ونا م ان ربخا

 ملسو هلآ و هيلع هللا يلص ىبنلا ناك لش بزاعن الا ديس يبسلاهللا ديعنب ورع قاحسا واى د

 * هأج رم ' ملونيخيشلا طرشلع حيحص ثيدحاذه :)١( فكلاىت جلا ىلع دجس

 هما ءعرقأنإ هللادبعنإ هلئاديبعع نعسبقنإ دوادانتى ثمعلا اند ىتئلاوب ب .اهقفلاق اقم حسانركب كيو «اندحلا

 نا 57 ىطباين رفعيلا رظنا تنكف ىلصب ملسو هلا و هيلع هللا ىل-ص هللا ل وسراذاف ةرك نم عاقلاب هي عمذاك هنأ

 « هانع ةءاورلابنالا درفن ىف هتلصا ام ىلع حيحص ثر دحاده :دجس | ءلك لس و هلاو هياعاللا لص

 نع تيكن نما نع ميكا نزادلا هللاد,عن ثراحلا انيرابالا ىلع ن دجاانم لدملا داع ثحن ىلع « ايدج د

 ظ
 ظ

0 

 # هأح رخو

 5 يرصهزلادعسن م .هأ ربان كمسن هلل اديبع انيداب ز و ندم نب نيسحلا ان ةيفقلا َق كا َن ركب وأ «ان دحر

| 
 ' هيلعتلا ىلع هللال وسر لاقلاقر منذ نءكر كيلا ىلع ن مدأنع مادك نر ممم ىثدحلاق قا 2عاس اندم نعينااننى 56

 كنم وضعلك دوعس كلذ تافازا ف ملا كتم مص نع ف امو كيد ارم مع ءداو كيعارذ لال ماسوءل 2

 ا
 * هأح ريو 0 ءعصادهو ق ف ادسانب كمح# مس م جست :> أو يركب !!ىلعزت ْ آن ىراخبلا 6 :-أ دقو تكف

 «انربخاوإ ينرودلار ضن نب ميهاراا ان ىشر 1 رضنلان ورم نبدمشانب ىربنملاد# ن ىيحم ٠ ءأب ركزو اان ادحإلا

 نرذنلا ع 6 اولاذ) روصغب نب د-مأ )وز ةريذلا ن ييحنأب ١, بوبا ندب انئينالدبصلا دمت ن رايس

 ١١ مامالا لصاىف يتلا ةمحالاوهوابياننرصنملا ةرضو ماج-الا ةلافكلا يتيرلا ىلع دوج ابدارا راجبلا مج 300

 * |عطرشىلع» هركذف ليعمسا ا ماشهنإ لمؤما5 بلاطو ىان ؛ااّد لدعلا ديزي نبد#ت 4

 «فكلا ىتيلا لعدجسي ماس و هل اوهيلع هللا يلصينلان اكل وقعا اريلاعمس قاحشا 7 | يثدحدقا هن نيسح

 « اهط رش 2

 لال وسر اذاف ة رع نم عاقلاب هيب أ عمن اك هنا هيأ نءمرفان تلد نإ هللا ديبع ءنع سبق ن نإ «ددادلا

 ناسا لعب م” دجتنالك لوألا | وهيلعّلا لص هللا ل وسر رطبا ىرفءيلارظنا ت تنكف يلصب لسودل ار اوهيلع هايم

 « هيبانعةياورلاب نالا درغ ل
 مْض دجساذا ناك ماسو هل او هسيلع هللا يلع يبنلانا هيا نءلئاون ةمتاع نع بيلك نب مصاء نع 7 0 |

 .8 (ملطر ش !؟#هملاصأ

 كدعارذ دييال سوفا أ وهيلعهللاىل د هللا ل وسر لاق لاقر < نا نءىلعن مد 006 رءسم ىت دح # قاح سان و

 * حيحص * كمعم كزموضع يك دحس كلذ تامفاذا كلناف اكل تدع ف أو كيتحا رىلعمعذأو

لا ل وسر ناك ل ةءاربلا نع هيأ نعقاحساينأ نب سب وبان هج مس * ن # رضنلا و
 إ خج يلصاا سوه اوهياعّتلا لس هل

 | ماسم ظرشّلي م ثردح اذه# هعباصا مضدج اذا ناك مل وهلأ و هيلعّللايلس يبنلاناهسأ نعلثاو نب 4

 ظ
ْ 

 00 0 ىوملا وهياعللا ىلص ناكل

/ 
| 



 « ةواصلا باك 9 4# مث صؤلتلامم كر دتسلا» 400ج »

 ' ناوكذو لعمل مياس ىبب نم يحل وعدد عرلاذلا ةمكرلا لص هدمح نأ هللا ممسلاق اذاةواص لك رديف حبصلاو

 ثدحاذم هتودلاحاتفماذهةمركعلاق يرو اخ د ا نءوو ةيصعو |

 لا اذه اج رثعلويراخبل رشم بمص

ْ 
 لس وهل اوهياعّهل ىلا ص يب هلا ناك لاقو هين: كر لبقهيدب عض ناك هنأ ر 2 ءأنعمفأن نع رمت نا هللا ديع نع .ىدرواردلا ظ

 : « هأح رخم لو للم ط 0 حب ثيدح اذهو كلذ لف مهلا

 ,ىرودلادمسن سابعلاوأ ( الرا 0 ثردحامأ د رج>ن لئاوو 7 ثادح نم م ضراعم هلو 1

 هل اوهنلع هللا لصةّللا لوس رتيارلاق سن نع لودالام تاع نع ثايغ ع َْن ضيق 3 ل )| ليعمسان هلل ظ

 ٍ 1و ورا ١ ل: يهم ل دعب زرع ع عكر م هي 100 ماب ىذادف ريك ل- وأ و

 * ةأح 2 1 وال نيل نرد هش ىلع حعرتتص د انس (انها

 1 ا ةماسن ز ذرءاشىلا ,يصالا|. ركز نب(؟) دمع ن هللا دبعاث يل, ا َط  زدجان د ,هللادبعونا 4 اًندح».

 أمرا وهن دن لبق هاكر ةدج اذا لل وهلآو هيلع هللا ا كلا ناكل اقر حش .لئاو 6« ثيدحاماوإ»

 0 ادد بقلم مع : ام عونلا ف ده نمىز حم ا حيحصلاب ات .؟ لمات نأ ىثَب 0 | اذهو جيمرتلا

 نإ ناعإ اتلاو ةاسملا نع ةريثك كل ذ 6 يي و تاياورل لشاَر < نا ثن :د> ىلا هناف

نعمفأ نعت وأ اذن ليممتسا ا ماشهن لولا اد تلاطو ان محار اان لدعلا دب بدم مارخا)
 : نبا 

 ٠ وسما دحاذه# عم ذرياف همر اذاو هدب مصيف هبجووب دحا مضواذاف هجولادجسا 5 نادجستن دي || نالت 4 هذر رح

 ىىولايلا نيدلا في رش دمح ىضاقلا ؟ مكاحلا هساع ىوزب هطب ن هللا نع و !نينأهم مالا فوضلاب تشل يف 00

 6-6 ١ فاول ١١ د ن هلل ادبع لدب دمح نب ْرْزلادبع نيتخسا يف و 06 ْ

 مالسالا ىلا موعدي مييلا لرا ناكو هفلخ نمؤروةيصعو ناوكذو لعر ميلس ىنب نم يح ىلع وعديهدمح نأ
 *(خ)ط رش لعهتونملاحاتفم اذه ةمركعلاقمولتقف

 نع ى هرواردلا ام ةماس نزر عاد اب راز ندم ن هللادبعانت ىفاريصالا ةطب ن هب دما ن ندمح م اًندح 1

 : 1١ كلذ لمفي ماسو هل اوه داع هللا لص ناك لو هيت كر ىلوق هيد, ضي ناك نار م نا نع مفان ن نع للاذيبع

 7 (ماطر ىلع

 ظ ملسودلاو هيلعللا ىلص هللا ل وسر تير سنا نعل والا مصاع نع ثايغ ن صخ»انم ليعمسا نب # ءالعلا لف

 ٠ ةلع هل فرعاالو امطرش ىلع مهيد 0 يد ريبكتلاب طحنا *

 | دجساذالس و هل او هيلعّللا لص يبنلان اك لأق رجح ن لباو نعددج نع هيبأ نع بيلك نب مدأع نعا# كرم د

  3لبق 0 يو ١ *«ليمار «نا كثدح ىلا باتلاكا 11 لاق/م)ط ط رمل ر ل قهيدي مفر مفراذأو هدب

 ٌكدحا مو اذاف هحولا دوعسإ اي ٍنادج أ نب ديلا ا لاقت 4 همفررمم نا نع مهن نع بورا 5 2 ع نإ 1

 ؟ايهم ذرياف همفراذا و هيدي مد م 5

 ْ 1 يعل -
 هي اربخا »

 ؟ اوان الاع ل د1 شرامالاوا موتاهوت» ل او بيلك نب مصأعو كل رشن ماسم تح اذق «ةيتيك ر لبق هيد ١ عفر

 هَ

01010 

 د
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 «ةرواصلاب انك » « « صيخلتلا مم كر دتسلا» . « (0)جؤ»

 انئيرقاثدب زن هللادبع انثةرسيميلانب ىبحوبا انن ةكع ىعاز منا قاس! ن دم ن هلادبع دسم واه انندح)

 ميظملا كب هر سف تازئال لو ىنر ذا م لودي صاعنب لاي مع تعمسلافب واني ىسوم |

 هكءوك ريف اهولعجا لس را او هيلع هللا ىلص نال وعول لاق

 ن ةبتعنعدم نع بوب انيحولا هللا دم ,ءابب انادي أ .ادجولاوا ان:ىزورلا ميلح نب دم نب نسسملا مان ربخاؤط ْ'

 تارتايف مكعوكر يفا_هوامجا ملسودل آو هيلع هللا ىلص هللالوس رانللاق م.ظ.لا كبر مسابح بسف تلزتال لاق صاع

 حرص ى زاحح> ثيدحاذه * د وحس يفاهواعج الس والا اوهيلعشا لصملال وسرا:لاةلعالاكب رمسأ حبس

 هاجر ودانسالام سهو ىضاعلاب و: |نبىس وممعوهو رماعنب سايا ريغهنا ور جاجتحالا ىلع امش دقو هدانسالا

 «لسوهلآو دمج ىلع هللا ىلصو ميظ لاى رناح,سهعو "ديف لوقلسو هل اوه لع هلل | لص ى: ءاناك ||

 ندجا(ينربخاو )كلام لع ئر رقأمف يبن لاا (") يب ريلا دم نب دمج انو رع ىزاادجان دم ركبوا يانربخا»

 لبن دهان هللاديعاأت ةرغج ندع «ايريخاو )كلاما ريكد ن ىبح 2 انثىرادلاديعسن نامعانأ ةماسن دمت ْ:

 7 يترزلادالخن يحن ىلع نعر رجلا لادبعن ميم نع كلام ع نتف دبز نإ رئيس لت ا 5 لاق ين اين دع[

 نم هسأر مفرارق ل سودل اوهياع هللا ىلصص هلال وسر ع +«ىلصناموب ان :ك لاقدنا ىقرزلا عفا رندا | ٍ

 هللا صا لوس رف رصن الذال .نةهثاكرابمابطا ريك ا «رلجر ل أقدام ع نإ فايس هكا |

 امضي ثيأردقل لسوهل او اوهيلع ,للالصّللالوسرلا# تلال سرا ابا لجرلا لاق ان لكنا نم م لاق ملسو هلآ , اع ْ

 :*هأح رم يدل دا اي تكي مما انف دب اكلم نينالثو |

 نع بابن لالهانث ديزي نب تب نان لضفلا(م)ن مراعات ىضاقلا قاد سان ليم سا انثداشحن ىلع «انثدحإ» |

 ءاشملاو برغملاورصعلاو ررظلاىفامب انتم ارهش لسوهل أو هيلع هللا لص هللا لوسرتنقلاق سابعز ا نرعةمركع |

 هدشلا قلل ١؟هدالخلايناذك يملسا نهر لادبعيلا تنب جوز يف وكلا : زجحوأ يح ا عن دعس(1١) ْ

 ابد ةءع 0 هنع قع ىدابا رديحلاىى ابلان .دلا في ١ رشدمح ىب خاقلا ١؟لعاهللاو ىربلا دمسن م دمجا ساب كلاربأ | ا

 ٠م دوج -يفاهوأ.ج لا ىلعالا كير مسا حبس تا زامل ؟ءوك رفا هوأع جالس 13 هل 1و هيلعدللا ىلص هللا لوسرب ْ

 »2 ف و رعم لا سيلا (تاف)سبص

 د ْ
 دا كل وانير لجرلاق هدمح نم هللا عم سلاق ةمكرلان (نمهسأر عفرابق ملسو هلاوهي راع هللا يل صدت لوسر عم ىلصت ظ ا

 .دقللاق 9 اق هلأ لوسراباتا لاق 1 د 0 اسولا أوه لع هللا لص هللا ل وسر ف رصن | ايلف هب ةاك رايها طار هكادبج ا

 ل رحص# أريتكي مهاامور دتبباكلم ناتو 1: 1

 ربع 2 ماسو هإ ١و 4 راع هليأ يلصّشالوسرتنق لاقصاعر ا َن نع ةمر ع نع بايخ نلالهاثديزن 4 تل ب 3 ا

 ا لاقةفذح نع ءرفزنإ ةلص نعفن> الان ةروسلا ازةديب عنا « ديعس نعش« الا ثيدح ىلع امنا يدلاهذم

 انللاق م.ظعلا كلب ر مسأب حبسف تارا ازال لاق 01 ا ىحانت بوبا نب « ىس را

 امويانك لاق مفار نب ة- ءافر نع ب أ نع ىترزلادالا _خ ن يبيح 3 ىلع نع ءرمجا ممل نمش نعىدبم# نا 2

 هلئا مم لاقاذا ة الص لكرديف حعبصلاوءاشملاو برغلاو رصملاو رولا قام ١اتتم ميلس ميل يب نم يح ىلع 0 ظ

 م 3ع 0 6 . دام ٍِ
5 
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 أ لص يبلازاو
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 «اهطرش م ىلع *« ىلصن ماسو هل اوهيلعشلا لصهللالوسر ت تا ا

 ماسوهلآو هيلعهتلا لص ىتلا لا هيأ نع لئاو نا ةيقلع ٠ نء بيلك ْن , مصاع ن 2 (ميشه) ىصلا 5 ةدهاقر)

 «ةولصلاباتك» #22«: 2<« سصيختاعمكردتلا9»  «()ج)
 نيصح ن.نار# نع ف رطم نعر.رج نب نالسيغثردح لعامفتا ا هةقايسلا هذه هاج رخل لو نيخيشلا طرش

 نيتننر بكف قبح خيش فا ءاحطبلاب ريظاا تيلص سابع نال تاقلاق ةم ركع ثب دح ىراخبلا درفت دقوارصتخم

 « راصتخ الا ىلع ثيدحلا ةريبكت نبرشعو

 ن مصاع نعميشها نوعنبو رحت زملادبعن ىلعانث ةكع ىحججلا ناوةص ندم ن رمت صفحوباه اثدح ف
 حيحص ثيدحاذهوهعباصانيب جرف مكراذا ناك ملسوهلاو هيلعّسا ىلص ينلاناهببا نع لئاو نب ةمقلع نع بيلك

 *« هأح رخو ممم طرت - لع

 سردا نب هللادبعا.3 و ةبيش ىنان ركبوا انب ىلا ةفوكلا ىف اريشلا ةبقع ندم ن ىلع نسحلا وبا# ايرقا 2

 ّة ةيواطلاماسوفلا ا وهيلعّتلا ىلصّنلالوسرانملعلاقهللادبع نع ةمماع نعدوسالان 00 نع بياك ن مصاعانت

 ار ماماذه لعشانك ,ىخاقدص لاةفادعس كلذ غلبف لاق عكر ف هتكر نيب هيدب قرط مكب ن نادارا ايلف 9

 ثا اج لع امها قايل هذ-مهأجر >2 وسم لاق لع حيحص ثدحاذه# بكر [ ةلانمالالب

 «بك رلابكاسمالابان سا مقبظ انك لاق هب | نعديعس نب بعصم ل دا 4

 ندم انين قاع لاس ندمت اءربخاو) ةريغاان ىبيحأبلاب وبان دمحان سوءنبدن قاع 4 اريخا 9

 نعادح اسنلقف دوءسماباو رن ةيتغاتنتا لاقذا ربلالا سنع يئاسلا ني ءاطع نع رب رجا ” مالاق وإ ةبيتق ان: ناذاش

 ل_ءجو هيتبكر لع هيتحار عضوورك موقت اا اني ما ف ماسوالا و هيلعدللا لصنلال وسر ةولص

 | حب رحص ثيدحاذه# لعفي ملس وهل اوهيلع هللا لص هنلا لوس راثأ راذكهلاقمهيتف رميفاجم كلذ نم لفسا همباصإ

 أ تاأ ًاسلوةىرودلاد# نب سابعلاتعمس بئاسلا ن . ءاطعنعاعضا ا رخيملو ة زيزع ظافلاهيفو دانسالا

 هَ :لاقف كاسلاو ءاطع٠ نعنيعمن ىيحن

 3 اند 2

 أ دكه فات موا موا متالص تفاتخا ىلاباام هللاو يبا سانلا اما لاف رباملا ىلع مخ جرخف كتل يفاوفاتخا 3

 *(م( طرش ىلع ةهمبأص أ نيب جرف عكد رافاذاك

 ا هيأ لويس انملع لاق هللأد_.ع نع ةمفلق ٠ نعد وسال َن 0 (-3 ب 7 َن مصاعأ.ت 1 سا ردا ن | د

 قدص لا. ةفادمس كلذ غلف مكرأ ة هيتبكر نيب هيدي قبط مكرب نادارا| ف رب و لاق ةالصلا 7 وفلاو هنلع با لص
 « (م)ط رش يلعهبكرلاب كاسمالا ىف هياذهانرم را لمفبانك ى يخنأ

 مافيا هياعةللا لص هللا ل وسر ةالص نعا ةدحاناتفو رمتن ةيقعانسا لاقداربلالا سنعءاطع نع # ررج 2 ظ

 هضذرميف اجمت كلذ نم لفسا هعباصا لعجو هيتبك ر ىلع هيتحار عضووربك عك رالف ربكف دحسملا يف اشب دبا نيب ظ

 كلاسلاا نربءادطع نع نيم نا تل سابع لاقحيحص» لفي لسو هلاو هيلعقللا للص هللا لوسراثب ًاراذكملات
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 «ةراصلاباكإ9 #22« »ظ 22١ « صخللاممكردتلاط . 4()ج)
 أ ءاغ رخو نيخيشلا طرش ىلع ميك كندا كد ه *هبلع تيلص كيلع ىلص نمو هباع تراعي لعتساؤ ٠

 ناذهدم ةركبيبأنب 7 ,زملادبع ن نراكب ثيدح تجرخدقو ثيدحلا اذ-ه نم حصا ركشلا ةدحس يف ذ لعاال و

 مرمي نديمسا ىملسلا ليممسا نبد# ليعمساو اأنأ دادؤيب . ىرض وجلا 1 ندم هللادبع وبا # ان دح

 4 2ع هللا إصدتلا ل وسر نا ص اعلا نبورمم نع نينمن هللادبع ئنعديعس نب ثراملا يىنلدسح دبر ن َن مقان' 0

 نو رصمهتأور ثيدحاد هد نب دج ميلا ة هروسو لدفلايف ةثالث نارقلايف ةدوس هم فأر ل هل و

 نإ هأح رخو 4 3 ا نأ رهلادوحس ددع يفسبلو مث رثكا ناخيشلا جا

 ْن ميهارا ن قاحساانذ ىضاقلا مثيلا ندم صودحالا ولان :لورع يف ريصلا دم نركب دمحاوبا# ايربخا »

 ديعسو ةملس يبأ نع ىرهزلا ىربخالاق يديبزلا نع ءملأس َن هللا د ع نءثرأملانبورم قربخلا ىتديزلا ءالملا

 ثدحاذه#*نيمالاَمف هلوص مفر ٍنارقلاما نم غرف اذالسودل اوهيلعشاىلصهللال وسر ناك قام شاول يبا نِع

 دقو مامالا هافخاناو موململا نيمأن لعومامالا نيمات لع امغاو«ظن :الاأ ذم هأح رخو نيخشلا 26- ىلع عمي

 مامالا لاقاذافما_سو هل او هيلع ال صهلوقل نيموماملا يمان ناب ِثن دملا لها نم ةعاج 5 لينح ندمجا راتخا

 « نيمااولوقف نيلاضلاالو

 نيحوةواصلامسنتفا نيح ريبكتلاب ربجف ىردااديعسواانل ىل لصف باغوا ةربرهوأ ىكتشا لاق ثراللا نب ديعمس

 نيتءكر أ نمم اق نيحو مفر نيخ ودوجعس نيحو كرتسلا و 4 227 مفر نيحو هدمجح نم هللا عم س لاق نيدو عد

 للاويلا سانلااهم .الاقوربنلا ىلع ماقف جرخف كر ااض قاوناتخادق سأانلا نا هل ليمف كلذ 9 هبالص ىصق يد

 ىلع مص ثردجاذ_ه# ىللصي ملسو هلآ و هيلع نبا لص هلا لوجو تأراذكه فات لوا وأ الص ِتفاتخا يلاباام

 ةدد_سيفامواعط رش ىلع»هيلع تيلص كيلع لص نمو هيلع تماس كيلع مس نعل وقدللا نا كرشاينالاتف

 3 هنم حصار كشلا

 هللال وسر ترا ضامل| نيو رمت نع نين «ن ةللادبعن ٍءديمسن ثرأسلا ىثدحد. زين مفاناند حم مس يان جد

 برو رصم هباورد نيتنجم جملا قويعتلاف ةيالاؤ ةددب ةرشع س+خهأ رقأ لس و هلآو هيلع هللا ىل_ص

 1 « مير ةكابادتحا

 نع ثراسحلا نيو رين ريخا هالعلان ميهار !نبقاحساان يضاقلا ص ود الاوبا اند حو ردم نركب ماي ربخاإ»

 هل ”اوهبلع هل هلل !ىلص هللا ل وسرزاك لاق ةرب سهى نعديمسو ةماسيبا نعى رهزلان ٍءىدِحِز رأا نع ملاسن هللادبع

 5 ظفلااذ مهاج رخإ داجط رم لو نيالا وص مفر رارقلاما نم غر ةاذا مس و

 ىكتشا لاق ث راما نيديمس نعحبلف اند يدّقملا صاعوب اا يرودلاانسداد ب يميللا هتلادبع نب ىلع# انادح ف
 مفر نيحو هدم ن ! هللا عمسلاقنيحو مك رنيجو ةالصلاحتتفا نيح ديب .يكايرووندسسوب اانا لمت باغواةريرهوبا

 سانلا نا هلليقف كاذ يلع 4 الص ىصق ىح نيتمكرلا نم ن< مأق نيحو مف رنيحو دوس ني>و دوجحسلا نمهبسأر

 ءسخو»

 هيلع تيلص كييلع لص نمو هيلع تماس كيلعلس نم

359 « 
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 2# 561 0١م جامد ع قنا م 0 ١ موسسه 00

 ا«ةولسلاباك ا 2 5  «سيلااعم كردسلا9 4 ()ج)

 نارا ًارقيفماسو هلاو هيلع هللا ىلص ينلادنع ساجئانكلاةرمع ن |نعمفأن ن نءرحمن سادات سن وإن ى مدع

 » ةزيزع ةئس ةولصلا جراخم اس ”اوهييلع َلالصّشالو-ر

 00 حلا ةناحصلا دوحسو هأج رخو نيخيشلا طارش ىلع حب ثردح اذه#«هعمدحتسو دجسيف ةدجدبنماغرف

 ْ اك ةئام ث الثو نيعستو عبرا ةنس ةدمقلا ىذ يفءالما ظفاملا للادبع ن دمح تادبعو أ ماملا# انثدح »

 نم رلادبعن هللادعأن5 قنحلا ديل ادبع ن هللادع لعورا اًزازةلا نانسن دما بو ن دمح سايملاوبا ظ

 هدج نع هيأ نعىلع نب. رن دم نب هللادبعنعمفار ينا ن هللاديبعز نوع نب ليممسا يربخا بهوم نبا ظ

 » حرج روك ذم هدانسايف سبلو هأح رخ مودا اناا حب

 ىشم ا تابقاف هأف ول دق هللا نأ يلف يحك ءارواناو دوجسلالاطاف دوعسف ةليقلا لبقتسافالخ لخد يح

 اا وسرايدوجسلا تلطاامل تاتف نمحر لادبعاي كلام لاَمف هسأر مفرف هبجو يفر ظن! ىسأرتأطأطف هنثج
 لودبشاناكرشباينا لاف ليئربج تيقا لخنلا تلخدا] ىنالأةف رظنا تنفك سفن يفوث نولكي نا تيشخ

 م

 نإ ةالصلا جراخ نيعمتسملادوجس يف ةزبزعةنس يراها ث ىلع :هعمدج سو دحسيف ةدجسرءامعرفا ا

 ليعمسأ 000 تمهومن ن# راادبعن هللادييعانت ىفنملا لع وبا 93 0 هلأ نانسن دمجانن مصالا 4 وح ١

 م و.ناكامل لاق لع نع هدج نع هيأ نع ىلع نب رمن دم نإ هللادنع نع مفا ارينان هاد 3 ذوعنا ا

 ا هدحاف تد لمفام لسوهل ”اوهيلعلا لص تاليا ُُظأ الاعرمسم تانج 8 < لاتق نم ع 2 ظ

 1 مع ةهبلعدللا تف ين> كلذلوق لز زف كلذلوق دجاس و هوت ة+ ملاتقلاىلا تعج رفاهلع لذ !ريال مويا

 9 ةلاوخ هيف ليممساوهبفم لق فاتخاف تهون ااماودوادواهيذك زازقلا(تان) ا ا

 فوءن.ن م رلادبع نع ريبجن د نعش رولا نب نمح رلادبعنعو رمع 5 !نور# نع داما نأ نع ك - ءللا ' ١

 سرشالومد هه ءازوي فما هّتمرتف دوا نم جراخ لس 13 هل 1 4 بيلعّشا لص تاني رولا تلَخدلاغ |

 تأ أف هتاج ىتح يشما تابقافدافو هللا نا تنناظ ىتحم ءارواناو دوجسلا لاطاف دج م : كتل لبقتساهالاغ لغد
 ليرع تسهل لخالاتلخدال ىنا لاو تنل ع هيريخأف نم رلادبعأإب كلاملاتف كلاس غب ٍِش هيد>و يفر ظنا ىس | سأد |

 ب

 ف

 1 ْ 0 دبا لوِسرقلار اظنال أمرسم تعج م لاتق نم< | هش تاناقردب ا ناكان 1 لاق بلاط يبان ىلع نع

 : ْ ظ دحاس وهو تح مج ملاتقلاىلا ت تمدجتر فابءلع ديزبال مويقأن. ى حاب لاش ديس وهو هدحاف تا دف 1 0

 ًْ ثردحاذهههيلعللا متف تح كاذل و ودب ل زيملف كلذ ل وفي دج اس وهو تثج م - لاتقلا ىلاتيهذ 6 < كلاذ لوي

 ن هللاديع ن ىيحا 3 (الن) نادلم نميهارا ن دجا(و)كيرز رش نإ ديبع اث لدعلا ذاشم نب لع 5 0

 ظ 5 0 راادبع نعريبج ن د نع ثروحلان نم رلادبع نعو رميا نور# نع داهلان | نع ثلاث ريكب
 ْ ' يضل دو هءارو ىثما هةعبتف دج سملا غ نءهجراخ ملسو هلآو هياعمشلا لص هللا لو سرو دسدلا كب اخد لاق فرع

 يح

 3 رقلاأ رف ملسو هلو هيلعتلا ص ينلادنع ساجن انب "لاق رنا نع مفأن نع رن هللادي عانت ساوب نا © ىسيعو)ا

 1 انف ثبرحن نيسملار اميوااث يذلا هب هيوساسن .ىيحن او رعلدعلا نسما نب هللادبعن دم ركب وا انريخا م

 دج



 فكرا سلا

 -_ . اصعا

 ن ءايركز نا ىبحاذ ثراحلا نب ب تاجات * ىطافسسالا لضفلا نب سابعلا أب ابأاقاحلإ نب ركبوا # اًددح : !

 1 و هل وهيل هللأ لكشف لوس اهأ رق ةروسلوالاق هللا د ع نع دوسالانعقا دسأ يلا نع اعبا ازىا ا

 , ادحارعاالي :افنبرخ . الا نيثدحلادحا للم سيلو هور كدف مجنلاوأرق هي 5 و هيلعهللا ىلص يب لانا هادا

 « ناميامف هدر دحسم ا

 ََن دمجأن دم ر 3 وا«ينربخاو )ب همس ثان سابايبان ,مدا اندم 9 هارب مذ ىهاقلان يسحلا ن نمحرلادبع هانربخا»» | :

 هند كا لاق امن ضع ىلا بهذا هتننظف هيدتفف تلاق يدنع ةليل ماسو هلأ اع هللا لص تل تلاع ١

 عت حرص ثا ةيعاد * ثمن :اعاامو 21 'ر سااميلرفغا لوق هد هد لعيد تءضوفدجاسوهوهلا ت مع د اخ

 مةراماباك) ١ 4053 «سش ع كردتلا)» 40ج
 ظ * اذكه ق احس |ينأ ع نءدئاز يلا ن .هايركز هنيانعك رفاك لتق هتبأر ذ هياع دجسف بارت رتاا ذخا لج رالا سال

 ثدحاده # 11 رفاك لتق هن : أرف هي هيلع ددسف بارت أ دخا لجرالا سانلادجسفدج -اهأ رقاذأ ىتح جا! سانلا ىلع

 | نءدوسالان ءى اما يانع ة ةيعش ثردح ىلا اا هأح رخو امين .دانسالاب نيحي ثلا هل ىلع يح

 .دانسابيوردتووم !ءا هللاو نيش دملا ة ةحص دابتجالا ايلا و عيب رلانب سبق ريغ مجنلا هركذ ىلع ةبعش عب

 * نيثدحس جملا هروس فنا ةءيلنز هللادبع ةباورأ|

ِ 

 ناءاه نن ' حرش نعةعي نبا ان يف 3 :ىايسلا قاحسا تى هب 9 ىسوم ن رش ان لدملا ذاشن ىلع هان دحو# |[

 ا م نيل كححسا 3 هروس تاضف ملم و هلا ود عسا لص هللا لوضرلاةلاقر ءاعن4 ةيمع ن

 #3 |هأرَد

 ءأأ

 | نءديمس ن ىبح ا 'ركبيان د“ 3 ىضاقلا فوّقعلا ن فو ان ١ يفثلا بوقةعإن دمحا ديعس و أ 0 .

 اذه# ةدحسلا ل أي 5 هب 1 1 :ظف ررظااىلص ملسو هلاو هيلع للاىلص ي دلال نم نإ !نعزاحى نان نعي: ا ناملس :

 لثم ةءارقلاب رساامف دس بمامالا نا ةببرغ ة 4دع .حعص 3 وهو اجر يدل طور َى اء مع يحص ثيادح :

| 

 ا او تيك 5 24 ةروس لوا ا
 ف

 ١ ةشن اه نءراسن لالعاب نعروصنم نع ةعاث )3 دزرعن ورم نا يخل هللاديعاك با اءن دم انأ هنولابب |

 هأح رخل وناخم .ثلاطنرش

 «ازيطرش ىلعقادا: |

 | 2 امعأ ر دافيه دحسل ل نمف' ٠ ا

 هيأت رظف دحسفررظلا ّض لسو# 200 لا نأ 2 انعزلمى انعىمبتلا نايل -ن نءزاطقلا# ىجح 3

 ١ 7 لف «ةدحسلا لينك 93

 ي دنع ةلبل مانسو هلآو هيلعشاىل-ص هللا وسر تان تلاق ةشئاعن ءقاسن لالهنع روصنم نع # ةبعش »|

 ىلرنذ الو وع هتعمسف هيلعىدب تعضوفدجاسوهو هيلا تيهتناف 0 هلاست ضع ىلا بهذا هتنظف هيدتفف. ||

 ١ ايخط رش لع# تناعاامو تررس اام * #

 ا ني دحسل سا ةر ونس تانضف ملسو هلا اوهيلغ هللا ل صهللالوسرلاقلاق ةبمعن ةنافام جد نم نع عةحيفلز .* 1
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  ةولضلا تاك ما مو « صيخاتلا مم كردتساا »ل ١ 40ج »

 :ه 9 يهز ةدج ا. ىفاوامتممسف ىدوجسا دجسلا [ اما0 ةزاغلا تقارفتتبدصسف اللد تأ ةىلاك تس رفةرجشلا

 ا ايينماراسبقاوآ رو ام ىنع مضوآر اذ كدنع ل الاجار رجا اهم كد ىل ب كا ميلا لوشن

 ' لثم]وةدجاسوهو هتعمسف دجسم“ ة ةلسنبلا اع لسسوهلا اوهيلغّتاىلصّسال اا عنب 0 دواد

 يفاذ .ىلصي دي زيىبان ب هللاهي ,ءندس# نب نسملاناك نسي:>ن ديرب ن دمت لاق ه ةرحشلا مالك نءللجرلا لاقام

 3 ناقل وةيف كلذيف هلل فد وسلا: يطيو دجسو ةددجسلا ًارقناكف ناطهرروشيف مار طادجسألا
 يح اكتم

 طرشنم وهو حرج مرنم دحاورك ذب منويكم هاو مح حب رم تيذحاذه ةاذبم د 1 : يبان هناد.ع ك1 اووخا

 « هأح رخو يجمل

 ن بهوان. ىطسا ولادي ندا ندم انو 2يرلاب هيقفلا حلصمن نيسان بدمج ركبوا 0 انادخا 2

 دج ىلالابز آر ةلاد اوس وةذاك سو هلا اوةيلع هللاىلدئ يااا ةشئاعنعةيلاءااىلا نع ءاذملادلاخ نع دلاخ

 *» هيفةدايزبدلاخن 1 يفهثلا باهولاد,هودلاخنعبيهودببن# ةيرقو هلوح هرصب وه. - قْدف هقلخ ىذلل ىه+و

 دلاخ نع تيلرانراكب نب لبسأب ا بو اند ان يف الديصلا دم ن ن ماد ,ء(هانريخافر بيهو © ثيدحاما

 يذلل ىهجودجسنزا رقلادوجس ىف لوةناكرس ود أو هيلع هللا ىلص قالو درناةعئاو نع ل املايفان .عءاذملا

 «هرصنو مس ةودتلخ

 نم ىثلان دمحانندايز زن دم ن نيسملا انادي يقفل قأحسان دمع ر وا انندحف ب اهولاذسبع «ثردحاماو

 ُ لست لا وقتما وهلا اوهيلعللا ي رَصس [لوسر ناك تل ةةشن أ نغةيلاعلا نان رع دلاخ نعد جمادبعن باهولادبع

 ني ه4 نيتك : نوما هللا ك رابتف هوقو هل: وح هرصب وهعمس قش و هتلخى دلل رودع- لئلا نارقلا

 * هأح رخ حلو نيخيشلاط رش ىلع حييحرص ثدر دد

 نغق ادح أ يفأ ن نعل املا انا يش مو هللا دنع" اندوءسمن ديعسانت يلو ملادجان دمحسا,ملاو.ا# انريخا 9

 .دجس ودجسف ملدسو هل ًاوهيلع هللا لص هسا لوس راهأ ر قجملا ةدحسلا انف قلو ودل العقاد ءدومنالا

 سانلا

| 

 , ةرجشلات نأ ار غت جفن نهب تاق يناك تبأ رف ةرجنش فاخ لص ايناك مونلا يف ةلدلاهذهت دارو هللالوسراب

 ف ةطواوج : كدنعىل اهل“ جاوا رجاامكل دنع ىل بنك اموال لوقت ع ىو ةدج اش قهتوابةعمسف يدزطسا ديانا .5

 ةدجلاأر ةلسوهلا و قة ملع هلا ىلص نالوسو أر 1 ناب ءل الا دواد 3 ديعن« تاق 6م ىءاهابقاوارزوأم

 ظ ؟09 0 هءاور قامحتي هي ب رجشلامالكنع لج رلالاقام لش لوةدجاسو هوت ميغ دج

 مع يل ودع ءاع هللأ بص ببن :لاناةهئاع ن ءةيل املاىلان ءءاذملا٠ نعى“ هثلاباهولادب ,عو بيهوو هللادبع 6 ندلاخ د

  قدحاّساكر ين قاد ازو رف ود[ ريض وانو طق تلك ينال ابوك هيل الانا رةلادو> -يف و ناك
٠ 

 | « اطر 5 «نيقلاخلا

 هلال منا خلذوهأر اهأ رقيملا ةدحسأا اهيفتا زةرودلوالاةتلادبع: نعدو 0 نعقاح-اىلا نع م« ليئارساو

 ٍك أنعةدئاز ىبأن راذ ه١ اخ ا رزديب يدش اد الج رالا لف ازاادب حسو دج ف ماسر هل .او هيلع

 قادس ه2

 نيس هاءدع نوانعيواقل



 « ةالملا باك ف «00زذ « صخلتاممكردتسلا9» :١ <« 00ج »

 ا

 هلاوه ءاعتلا لصدنلال وسر لاق لاق ى راصن الاد وءسم ينا نع رمعمىنأ نع ري<ن ةرامع نع تاانتىا نب نسيم ْ

 مالح الاولوا - قيلل دوعس مينا ٍثردح ىلع ناخبشلاق هن'دق«ةولصلا ىنسب ىنعزوذخأت نبذل م ىياللسو

 « ايبط رش ىلع يمد انسإب ةدايزلا هذهو# طتفيهلاو

 هه[ نيم اتلا باب 2ح ظ
 (يربخاو)ةبءش انث ةدابع ن . ىرازاز زباام ركم ن نسحلا اند دادب هيففلا ناإسن دما ركيوبا# انثدح 9

 نب مصأع نع ةيعشانم ساب ايناز , مداانن ليزدب ندا , ميهار انت نادمهب يضاقلا -نسملان نهر ادن
 ثيدحاذههنيم ايىنقيسلال لاق مودل 1وهيلعللاىلص هللا لوس رنا لالب نعهثدح ىدهنلا نامغانانا نامل '
 اذهو ةءاحصلا نمل والا ةئئادطلا كرداد-ق مرضخم ىدبنلا ن امنع وباو واجر عملو نيخيشلاط رش ىلع خييحص |
 لاق 0 اوهيلعّسا ىلص يبنلا نع ةربره ىنا نع باص ينا ثردحل نيءاذلا يف لبن> ندبجا بهذ نإ

 5« نماادا ةريرهيلأ ن نعةياسي اوك د ثيدحاولاق ةندملا لها ءابتفو# نيمااولوةف نيلاضلاالو مامالا لاقاذا

 « | ونءاف م امالا

 بمصم نع دمت ن زعل ديعا5 يخونتلا ناثعن دمها جلاوباق3 كيرش نبديبمانتِد اشم ن ىلع«. 1 ١

 بكارلا هنممهلك سانلا دجسف ةدج-حتفلاماعأر 3 ودلأ وهيلعهللا لص الوسرذا رحنا نعمفان نع تب اننا ْ

 ا رخمجلاءماقهاجر *ئاودانسإإلا 0 ثردحادو ههدب ىلع دجسيل بكارلازا ى 2 ضرالا لع دجاسلا

 « حرج ماركذي مو تبث نب
 دم نب نسح ان سينخن بدي زينب دما ركاشنب دمت نب يكل زملامركمن لعن ديصلادبم 6 !ب ريخا)

 لاه نب اعنا ىّث دج لاق دن زيان هللاديبع كدح ىثدح نس>ابسب رجن ايللاقلاقدي زيدان هللا دميعنإا

 قلع يلصا ياك مئانلاى رامفةليللا هذهىفت ريتال لوسراي لاف لس وولاو هيلع يصهّللا لور ىلا لجر ءاج

 نييبحلا
 لال وسر لاقلاقدومسم ىلأنءرمممينانعريمن ةرامتنع تراليانإ بيبح نعنايغس يحصد هاش لول

 *: يههنلا ومالحالا ولا مكن «ينابلاهدنع واهط رش يلع هةالصلا ينس ىنعن زوذغإن .ذلا مكتم ىنبلل 0 ودل اوهيلعللا ص

 ب#( نيماتلا باب زج

 وهلاو هيلع هللا يلص هلال وسر نا لال نع هندج ىدبنلا نامعابا نا ناماسن 8 مدأع نع( ةبعش » ظ
 لاق 3

 « ايهط رشي ع»نيم اب ىنميسال

 ٍدجسف مدجس حتا ماعأ رق مإ-وهلأ اوديلع هللا يلصهّللال وِسرنا ر ناني تباثني بمصم نعم« ىدرواردلا»

 « حيجص «ودب يلءدجييبل بكار لانا ىتح مهلك انا

 ينا نادي عنب دمحجن ندعال سينخ ند زي نب دجشازب 7 امن دم ن 0 يت-طلادمصلادبع# انربخا

 + || نع نايفسا ةفيذحوبلاث ىضاقلا ىسيع ن دسم نبدحات رافصلا للادبع نبدمع هتلادعوبا (انريخاو)ذايفس
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 كاعمس .نا دادشإ جتحا دفق لسم م ط رش ىلع معمم ثم درس ا ىرسيلا كاحر أدب نات - رخاذاو ىنبلا

١ 

٠| 

 / ها بايلا اذه يف اجرخملو ناحيج

 , .ناك لاق كلام نس نا نع لي وطلا ديم نع عرف نب ديِرام دديسمانل ى أ ريا قا أنإ ركب وبا# اًددح د

 ظ « جي «دجمسلا لخ دب ىت>ةنبح ينميلاه بتبكتو

 ْ ينم :كاجرادبتنادجلا تلخد اذا ةنسلان م لاق نا نع ةرقن ةبوأعم تعمس# يبس أرلا ةحلط وا دايعولا
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 « هدانساب رم «يراوسلانيإ .ةالملايتتاك سنا«لاتؤل

 ظ
 ظ
 هايعط رش ىل لع + هنمع ٌْ

 ه«تالشرباك ١ م بج ظ «ىعخلتاممكردتسللا» 400ج

 | .: »# هاحر د ثردحادهو ٍ

 ,كلح ردم ا 0 ل لوش نك هناكاام ن نسا نا نم ثدحمت رثنإ 3 ا تهويد لق

 ه# .هأه رح لو يبس 1 ىلا ةحاط ىف دل

 0 4 .وامموبأاثل ىدزالارضنلا ندمحا ندمح 5 هيولاب ن , دجحأ ندم ركب وبا ا 5

 رصنأ لبق اوفرصني نا ماهنو ةواصلا ىلعممضح مل-و هل "او هيلع لا لصيينلانا سنا نعل فلف نب رات دهم

 «هاحرزعإو مل طرخ ىلع حرص ثدحاذه# ةولصلا

 ١ ركبووب ((اددحو) هيمن وبك ىشرفلا رغعج ع نيد رميوبااث ةفوكلاب يركملا دمع َن نيملا ىكع ونا « انثدح د

 .تاغن د# يزورملارصن ىتان ركب وبا (انربخاو) ىبح نبدالخاتت ى ريس وم 3يرع 1 هيولاب نبدحان ده

 وافل لاق ىلصا كلام نب سنا عم تنك لقدوم ن ديم أ دبع نع يناه َن ىحح 35 0 .انث د>اولاق ةفيذحو ا

 «ملدو هلو اوهيلع هّلاٍلصّْلا لوسودبع لعاذه ىعتئانك نا لاقانيلص الف سنارخاتق لاق ىر اوسلا نيب

 : لس نبذو راه نع ةبيتق نب حسم انث مركم نإ ةبتءاث فاخ ندم نبديصأبلا قادسا ن ركبوبا م اًذدح 9

 3 اع مالا خاكواد ٍط انئعدز طلو .ىر اوسلا نيب ةواصلا نع َن ءىنانك لاقهببا نءةرق ن هل ع ةداتق ,نع

 رط رش لج حرص ثدحاذهةهنعاو ةخالراصنالاو ن كوردابلا ةيلب ناس 2# ل وهلا اوهيلعهللا يلل_صلالوسر

 ه هاجر خم و نيخيشلا

 0 يبسووصصسصمطصطرطصومخسجوسوسسجو

 *(م)ط رش ىلع» ىرسي لا كلج رأدبتن ا تدر ءاذاو

 | هفارصنا ل بقاوف رصنبن اغا موقالصلا ىلع مهنع> ل - وهلاو هيلعهللا ىلص يننلانا سنا نع لفاف نإ ,راتخلا نع «ةدن زج
 أن (م)طرش ىلع# ةالصلا نم

 هجيصو غر اع هع د رطنويراوسلانبب ةالصلا نع ىه“ انك« |نعةرق 3 ةوامم٠ نعةداتق نعماس+نب «نوراح)

 اودخأيل راصن الاوثو رجاهأا هيلي أب 4 مابسو هلاوهيلع السل لوجدنا نأ نعديمح نع ع ددن دز

 او

 2 دس



 ب

 4 ةالصلا بانك 9 « 1 01 صيخاتلا مم كردتسلا»# 00# جو

 رجالا دلاخوبا 5 يئافرلا م اثهفوزا انث ى نهد هللا دبع ندمج انت ىنزأا هللادع ندجادم وأ كي

 ررن زهر تزاعز ءاربلا نغةحسوعن قة رلادبع نعفرضمنإ ةحاط نعىخنلا هللأ ديبعن نسنملا نع

 ناضلاقةف ذل ادالؤاام هللا سراب تاق ()فذحلا دالوا ٍِ النعال فصلا اوصار ل هلو هيلع هللا ىلا _

 » 0 اذه هأح رح 1و ونيخي ثلا ُّط رش ىلع 52 ثيدحاذه«نملا ضراننوكت ذوس درج

 50 نعةيعش ْن ءعيك وان يسوم ميهأرب اان دايزز يلعن نسجل! ذأ هيففلا قاح_سا نب ركاوبأ # انريخا»“

 ا
 طرش ىلع يك كيد اذ تفاعلا ةئاعا وأمل دع ْن «لسوالا وه4باع هللا ىلص هللأ كلوسمرتالاة لاق سأانع

 «ةولصلا ماك نم فصلا ةنوسل ناوهو ظفالااذه ريغ ىلع اًيفاليعااو نيخشلا

 ىناوتسدلاماثها3 ىمبساا ركب نب هللادبغانُ ةماس ايفان ثراحلا اند ىدلملا رصن ندم ن رفعج # ان دح ْ

 |١ ناالا اهلك ه وح .ولا ىلعد ان سالا بص تيدعاذه وة رمى وال الث مدقملا فصال رفغتسل ناك م اسودلا آو هيلعشالص ْ

 *« لوقلاهيف تمدقاموهؤ ضايرعلا ع نعشباو 17 ! هاج رخل نيخبشلا |

 بئذىبان ا!ناأث ىنلاديجلادبع ن هللاديبع ىلعوب اانثتلاط ينان يبحبات بودي نادى ًابملاو.ا © انثدح 8

 'نيحنمم 7 وهلا وهيلع هللا لقال وسو لاقل 5 ررهىان ء ةماس ىلا نعينتثلا هن راجن هال. ان دوسالا نع

 دقفإ ىطرش ردم ىل 006 2 د اد هع : «ودع : ىزخ أو ةئنخ ست لحجر ةهدحسم ىلا ا كدت جرخم

 «هاج رخملو هرابجريب 5 ةررهيبا نع ةمل ىلا ن ءءالعلانبدوسالا ث دحنستحا

 ناجل ن نءيا يأ لو سرواىلان ليعمسأ كك ىضاقلا ق ف اي ان لجشا 0 3لدمحلا داش ن ' ىلع » امك و

 1 ”اذالاقمل وهلأو هيغل ل هللأ اودماو لازم نا نع (؟)ظار هلأ هللا كيع نا نع ل نب ريك ن ملال, نا

 هلم يا قى رسم رلا هل>رلر 1 ةواصلاالا دحسملا ىلا هعزم ال ةولصلاىلا 6 ١ هءوضصو نسحاف مكدحأ

 دصلاب الاوفر 5 .نايندم ظارفلا هللا دعور,او دنيز نريثك «دجسال لخدب ىت هنو ىنمبلل هل بتكتو

 0 00 ع 2 درك ا ىحارتسالا أ اوضا نووزابلا راخصلا تلا هالبلءاحا) ا

 ن نم رلادبع نعفرصمنب ةعاظ نع ىخنلا هللا 3 نسملا نع رجالا دلاخ و اانا ىجافرلا 01 اثهوا 42 ا

 هللا لو سراب ت اقف ذحلادالوا مكالعال فصلايفا يأ 58 وهل او هيلع لطفا كوس رلاقل ةءارباا نع دنس د ٍ

 «|يهط رش ىلع« نعأ ضراب نوكتدوسدرج ناضلاق فذملا دالواام

 اعط رش ىلع« فصلا ةماقأ ةولصلا نسس> نمأعوف ص سنأ نءعقد' كا نعةبعش نع# ميك ها ا

| 
 هللال وس رلاقلاقةري سها نع ةماسي ا نءىفةثلاةيراجنءالعلانب دوسالا نعبئدناىبا اذ ينملا «لعو 0

 «ةئيسوحع ىرخالاو ة ا لجرف ةلستلا 100 نم مدحا 0000 هل آو هيلع نبأ ىلد ش

 لا

اب را نع ظارقلاهللاد ءىبانع ديزؤ ر 0 ؟نعلالب َن نام ن 59 ءىخا ان # سني وأى :أناا 9 ْ
 ةرازل 

 1 هللالوسرزاةيراسز ضاير هلا * رع نادعمن ندلاخ ن 6 ثراملان ب 0 رهاران ادمن .«٠ ريثك نان ئ* 4

 ظ

 4 دحلا هلال هواملا ينعدم :

 3 بس قا ءوع ىئرسسلا 1 ل ا ةالصلاالا دعا للا 0 ال ةالصلاىلا جرخم هعوضو 0 ميسا



 - - + ديد رنج مسعس

 ايلاف ضمماذا 00
 - هين

 سل سم

 هللدمخأب 3

 ولصلاك.دادمذ ةمك ل دامو 9
 4 نك

 راما باك » «ددط « ضرخاتلام كردتساا »أ ١ 400 ج)

 | نيخيشلاط ش ىلع حيحص ثرد_>اذه# تكمل مو نيملاءلا بر هليدججلاب حتفتساة ب اثلايف ضبا ذا ماسو هلاو

 عءاذكه هأح رحب و

 كس دع دير نب , مفانات مصيلانإ دعم انث ىلا رعشلاد#ن لضفلاانثياهن اصن در فعج وا 6 ن3 دوح د

 السودا وفم راعدللا لص هللال وسر لاقلاق ةرب ره ىبأ نع ىربقملاديعسو باتع يبا لب ١ ]نع ناملس ىلا ن َن يحن

 أ حيحص ثاد_-اذن4 :ةواصلاك ردادقف 2 كردا ٠ نمواثيش اهودمت الواو ددسأف نيتسيعواد ْث 1 اذا |

| 

 0 ْ * نيد رصملا كات نمناءلس يبان ىدحنو هأح رو راما

 ابا خورف نب هللادبع أنار رمى نب ديعسا:ت بو.اىنانب ىيحانُ ىدانتلا دمحن دمر ةمجوبا 4| ارعاطا

 لاق ماعيف ةواص سانلا فخالسو وهل اوهيلع تل لانوس ر ناك لاق كلامن, سنانع ءاطعنع مب رجنإ
 تلو ماس ساذاناكف ركبىنا عم قعلَص مموقت ماسل ةعاس ٍناكف ملسو دلو هيلع هللا لص هللال وسر عم تأ صو

 هذلهز هد ف حرملا ال هاج رم لاه اف خورفن هللاديعريغ هور حيحص ثيدحاذه# فضرنعمو“ - هناك قل

 هللا لوو اقنع ىلع ءاسنلا نك ةءاس مانع تثراملا تنيدنه ثردح ودانسالا اذه ريغ لل ظفحا١ال ةله تشم ةندم ظ

 « ىراخبلا هج رخادق# نق ةيوتكلا يلصاذا هل او اع هلل | ىلص

0 

0 

 ,نغ نابلس دي ادبعات نامنلان . حير انى رحلا نس لان قاحسا اب ,ا هيقفلا قاد ..أنءر كبوا م انث دحإلا

 قايل 1م ة/لوابر لعام تاء هنواصيف هموقن اتت ع نم انايقمدقي اراك لاقدبسو : لوس نع مزاحيفا

 نالا-ةف كمموةايلصتق م دست :ااأ كلذ ذواصيفنايبصلا ءالؤه مدق ١ ةقاسلا و لضفلا نه كل وماسو هلأ وةاع

 ' ميلع الو هيلعزاك صفت ناو مل و هل ناك مناف نماسض مامالا نا لاق ماسو هل اودع هللا ىلص هللا لوس .

 « ظفال أدهم ءاج رح و ماسم طرش ىلع حرت ثدر دحاذه«كلذ لمان ديراالف ْ

 «اًثدح »

 « اعط رش لع تكسي ملو نيملاملا بر هلل دمحلاب ميتفتسا ةيناثلا يف ضن اذا |

 نءناملسيفان .ىد ىثدحديز نوفا هفانان" مص ىف !نديع-ايلارمشلا لضفلا انثيناهن عاصن ندم 4 اد ١

 اودجسافدوجس نحتو م 7 ناس اوهيلعهللا ص هللال وسر لاق لاق ةرب_هىنا نع ىريبةملاديعسو بات ءيناديز

 *ةهن ى رص * ى يو ع ءةالصلا كردادف هكر || 4 مآ نمواثي دامودنتالو

 هلا وةهراع هلل | لص هلآ[ ل ودم ناك لاق شأن الط 8 جن اان ور رفن هللادبعانا لص ىف ىان 4 كم م ْ

 ٌ هناك تاو مأ- اذا فركب ىب ع 4 تياعمتموةم هلا ا ناكم كبءعم تياصماعىف ةالصسانلا ف خالو ْ

 «هظوذح ريغ .:داحاىدءنالاقو : 5 فرع يراخبلالات(ت اف)خور ةنال اجرخممل ح ل فضرنع مودي

 هيلع هللا لص هللا لوسر ب بحاص تنأ تاق الل لراس اذ مدقيناك ل نعم زاحينا نعنامإس نب« د ديطاديع 10

 هللالوسرنالاةف كموآل ىل هتف مدقتالف' د ديل اجا مدع 42 ب !اقلضنلاا ا د او

1 
 « كاذلمحتانا ديراالف مويلعال و هيلعناك صقننا ؛مخو هل ناك ماناف ن ءاض مامالا نا لاقل سول أو هيلع للا ىلص

 ١ ّ هيما هال ن1
 ١ د هلا

 1 0ع ربا 1 -



 ةفي سكنا

 «ةراملا باك 040500 سس كرعلا» 40ج
 ط رش ىلع ميص ثيدح ! ذه هءا مالا لاق | ذو. ىنمتنمتلفلاقاراذاام ىلع ىسأ ينكلو ىسآ مريعام هللاو

 3 ريو ىسودسلا بوعي ن فسوبب جيتحا دقف يراخيلا

 ن َلاَذبءْنع نا انننمصاعوا ان ىشاق رلا ةءالق ون اني دادس . لظنحلادجا ند لا وبا م انثدح 9

 وك هللا مامالا لاقاذا ملسو هلا اوهياعدللا ىلدصشالإ 2 راظللا ردملا ديعس نأ نع بيسملان ديعس نع ركبيبا

 هاجر خم لو نيخبشلا ط رش ىلعسببص مص ثيدحاذ هو دخلا كلوان.راولوتف هدمحنهّنلا عمسلاقاذاف ربكا هللا اولوتف

 # هعمربكب الو مامالاربكي ىتح تح موماملا فةناوهو ة ةززع ةنس هيفو ظفالا اذه

 ند ان يباهنب اص ندم « انذدحو ) ددسانت ينئااوبا ابنا هيّقفلا قاحسا ندعاركبوبا 6 انربخا 2

 0( بدنجن ةرمسن نسا نع ةداتف نعديعس اند 3 ميرز ندب زان (الاق) عين هتلادبعن دمخانك ناذاش أ

 نيتتكس لس و هلا و هيلع هللا لص هللال وسر نع ظف> هنا ب دنجن ةرمس ثدحفاركاذن نيصحن نار و

 0 رخل و نيخبشلا طر ثىلع حيحص ثردح اذه# هعوك ر دنع هن ءأ رق نم غرف اذا ةتكسو ريكاذا ةتكس

 هلو هيلع هللا يلم ىبالاناك لاقدر ,رهىبأنع ةعر زاىبا ن نءعاتمقلان ةرامت ثدح يلع امنا انا ظفالا' ذم

 دقتهناف ةرمسنم عمس ملنسملانا موتمجوتبال ةرعس(ثيدسحو) هةءارقلا و ريبكتلا نيب تكس ربك اذا رس
 # هلم

 هن
 يباندمح ا بوقعيْنب فسواأ ىمثلا باووكعلا .ندجاذي يسوأ 4 انثدح د عم دانساب# دعاك هلو د

ْ 

 لاَقف قيرزىبنب دجسم يف ةريرهوا اناا لاق ناعمسن كيعس نع بن ؟ ذىلا نا نءديعسن ىيح 5 يدقللاركب |

 م ءارهلادعب تكساو هينذا ارا 2 هند ؛ مفر سانلا نب كر نياعف لسوف اوهيلعّتبا لص لال وسر ناك انا

 * هلضف نم هللا لأ ملاين 7

 ان يجحلا باهولادي ءن.بأهولادب ء اند يحن ن دم نب يبح انأ ظفاحلا بوقملن د هللادب ,ءوأ © انثدح د

 هبباعّشاىلص لال و سرنا لاق ةررهوا ا رر>ن ور#«ن ةعرزوا 9 :.ل عاقمقلان ةرامجاداب ز 0 ندحاولادبع

 تى راغلا ّط رش قع هعامالا

 لاقاذال_سوهل أو هيلعهللا لص هللا ل وسر لاق لاقديعس 5 | نع بيسملا نب ديمس نع ركب !ن هللادبع نع ىروثلا»

 * امط رشىلع«دمجلا كلاواننراولوةف هدم نملةللا عمس لاقاذافربكا هللا ولو مف ربكا هبا مامالا

 هياعدللا لص هللا ل وسر نعظفحهناةرمس ثدجفا 1 58 نيصحن نا رموذ رمسن أ نسل نعةداتق نع «ديءس)

 نسحلاناهوتم مود.الواعط رش 0 هعوكر دنع هتءارق نم غيفاذا ةنكسو ربك اذا ةتككس نيتتكس يلسو ها

 * ةرمس نم عمسإ 1

 مفرإإ ملسوهلآو هيلع هللا لصديلا لوسر ناك رزه ؤنااسإل لاق ناءوسن ديعس نعش ىبا ن ١ مي مهدهاش و 3 ظ

 * هلضف.نم هللا لايت ةغنه ةءارقلادم تكسو هذا اتزواج تمل كمفالسلا قيد

أ | ةءعرزوبا ع عاقمقلا نإ ةرامت 9 دازن » ٍدحاولادبع 9 ظ
 مسدد رلعمتلا لصوّنبال وسر زاك لاق هرب :رهوب

 يي هل ا ا



 هلل

 مه

 أ

 ظ

 - قمار تا 1 0 أو هيلغ
1 

 م 7 اذللو
23 

1 

0 

 « ضابرمالاج رخو اعط رش ىلع

 سس مع ل مسسل يع ني 0

 3 ولصلاب اك ه ©222١ 49 « صاتا عم كر دتسلا 9 «()ج١

 ننامع وو زن ةماسأ قرخا بهو نهللادبعانت نايلسز مييرلاأبلا ب وسب نددمخ نأ ءلاوأ# مدع ٍِك

 * هاح رخو و ملسم طظرش ىلع حرص ثي دحاذه *فوفصلا 0

 ريثكينأ نب ىب .< نعةللادبعينأ نبأ ثهأسا دامحن ب لهسانم ةيالقوبا اننى دالانامعن دمجا نيسحلاوبا 0 ارش َء |

 يباحصلا ريغشاور جاجتحالا لعافشادقو دانسإلا ع ثرد_>اذهو# ةرص أب او الث مدقلا ةكمالر عدس

 ا « نيعباتلا دارفان :مدل ىركذ مدام لع

 أ

 ةديانسا ل سن نيهظ* ةيوتح لف

 نإ نلا راح هتاكالمو هللانالاق : ماس وهلآو هيلعهللا لص هللا ل وسر نع ه1 نع هيبأ نع ريل زلان هورعأ

 ؛ ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا] وسرزاك لاق ةراسرب رح لا نع نادممن دلاخ نع ىعيت "ميهاو ١ نإ د نع

 2 ءاح 2 ' 1و نيخيشلا ُّط رش ىلع ع حيي ثادح اذه

 يس

 ْن *«للح 20 0 اقمدقلا فصلا يفدج!ايف ةنب ةندملابا | اين لاقدابعز سب ,قنعزاح ل | نع ىلا ناهباس ان

33 

 ىسيعز يلعابنم ءارلا فدشسلاو ا دالب ن“ 3 3 يشو هدر لل ةسووتو مج ىزملا هتعلا يفلاق (0 ١(

 هللاو ىداباردي لا يملا ١ نيدلا في رشدمح ىضاقلا ٠١ ىهّنا قالا عيشي رتل

 ندلاخ نع ينبتلا ميهارنا ندمح نع ريثك نا نب يح نع ماشهاثالاةركب ن هللادبعو لالدلا «# باتع ول 1

 جبن ةرتسيو اهلل واث الث مدقلا فصال رفتتسي ملسو هل ويلا لص مال وسر ناك لافةيراس ضار لا نعزاذمم

 | ىلع نولصي هتكئالمو هللانااعوف رم ةشئاع نع هيبا نعةورع ن ناهع نعديز نب ةماسا ىنربخا « بهو نإ )ف
 * (م)ط رش ىلط«فوغصلا نولصي نذلا

 سابلاودج_يملا مك دحا لخداذا سانال ربالا لع لودي ريب زاانا عمس ياء اطع نعجبب رجن اانا به و4 نإ 0

 «٠ كلذ ل مفي وهدت أ ردقو ءاطع لاقةنسلا كلذ ناف فصلا ف لخدب يت>امكار بديل مث لخدي نيج عكريلف عوكر
 « اعط رش ىلع

 قم دانا اهني لاق دابع نب سيق نع زاجم ىبا نع ىميتلا نايس انيث يسو دبسلا ب ودم نإ « فس وب ف
 الذ ةرصن|اف الص تاقتعام هللاوف يام ماق و ىاجنف ةذبج ىفاخ نم لجريلذب جف ىلصا م" اقمدقملا فصلا يف دج

 ا:ليقتسسا 6 هيلث نا انيلامإ بنو هل | اوديلع هلا لس يفلادو ءاذه نا هللا كوبل ىتفاي لاَتف بك نيا وهاذافا

 * لاقاخمب لما نم تاقاولضاام م دولاب سس | مهيلع ام للاو ةيمكلا بروأال دّقملا لها كام لاف ةايقلا

 ءارمالا

 |' بهو ن تلادبعى ريخا ص ىف ان 5 لان كيس اًمرعاتلا يخابلا دخن هللأ ديبع نسكلاو .أ # ين ر ريخا 1

 سانلاو دحسملا ديا لسم الاب انك لوةربنملا لعروز زلانب هللاديع م 1 حابرف ان ءاطع نع مج رجن!ىنربخا ظ

 ١ «كلذ لع ةوههتأردقو ءاطعلاق ؛ةنرسلا ها ا رس ًامكاربديللخ دبنيح عك ريلف عوكد

 ' ودسااب ومين فسوانت يدار 4 دمحأننينابقلا دن .نيسملا ان(١) ىزتملا ى مسرع نب لع 00 اني دج د

 ا اذهناهشاك و سالو جفا لاف لوك نواره ذا رصف الفي :واصتاةءامّاوذلاق ياةمماقوىناحذف 5 4 - ىئلخ

 ٌْ لاق مث ةمكللا يارذ اال دّملا ندا كاه لا مف ةلبعلا لبقتسا مهيأ انيلا ماسو هلا او هيلع هللأ ىلص :لادبع

 ١ جن رتاراسإل بط كني طبى 0 ا حاس ل تي ) نسبا , *
 نخب »هيب 7> 5 ١ .تندنرال تاع دن اذ نيل 500



 نيو

 رورو

 | مي.كح ثا دجا ده« مويلع مدا اذا مى ب كاقلا لها شكيت امك هتبب نم 2 * ثيح نم هب هللأ نشب طنا ةولدلل ٍ

 « مهاب اغلا لها شبشبتب م لا شبشبماا هيف ةلصلا الادب رالدجسل اين |

 ١ كلذ معلا نموملو هلف تقولاباصاف ساانلامأ نم لوق م اموال زد هللأ يل-ص هللا لو در تعمس 22( |

 أهل اوهيلع َتالَصَشالوسر نأو رمت ن هللاد_,ء نعةرم « نا ريك نع ةءرهاز !اىلأ ع نع اص ن هانم دل ا

 ان هاج رمل ماسمطرش لع خي ث.دحاده «هللأ هءطقا ص عطف ة نمو كل “رام لصو نم لاقما.- 7 ا

 1 ١ راحبلا ممجم ١0 همرظع قحهمظ» ىا 0

 « ةوادلا باتك ف «) « صخاتلاممكردتسلاالا «00ج»
 نيرا ةجر هذههرخ الامويلاو للاب نمأ نم هللا دج اسم رم اغا لجوزع هللا لاقناعالاب هيلعاو در شاف

 4 مقالا هع يف 5 تتقسدقو هاجر 1 007 يخش 2ناريغا تمار 9 0

 دمج 1 | 8 1 نطاق 9 5 4 ناسا 100 8-2 رهف ةانمراسسا ١ يع

ٌ ْ م  
ٌ 
/ 

 ان كييهس ل نع هدم ءينأن نعيربقملان عما ورذاسا "ديان ,ادمس نإ خردل فالاخدقو * هأج رخل لو نيخي كلاط ءشلع

 5 «هبسلو 3 "نموت 00 امد ورمل اوهيلع هللا لص هللالو -رلاق لو ةربرهأبا م هنارا سل

 5 رح ن نمر ضان مالا ثنا 4 دخت نر اذن دادغس هيقفلا نايل ندعجار 3 واوا ريحأ © |

 'ىرملا حاصنإ دجأ انت يعرادلادي 0-3 نايعا اننا اظئالاو د || سودبعن دمن دما ن كلا وأ( اربد

 لوق رفا ةيمع ثع» .سىنادمحلا لغيفا نع هلم رح نب نمحر ادع نع بون 5 بهونب هللا كل ع ب

 هاب رخإمبوبانب ى ع ىراخ خبلا جتءاو هله رح ن ن* ر لادم عل را يعاس م ثيدح اذه «مجاعالو هاف

 | نعليئار مانا لؤواسلار وصخ 3ك قاحشاك رود َن سايعلا باوعنإ ندم سابا وبا 4 انني د ا

 || هس عتلا لص يب ءنلا ىأراذاق ل مع : لاو ماسو هلأو هيلع هللا لص ى نأ نذوب ناكلاف ةرمس نزلا نع كاس |

 * هاجر 1و جاجملا نماسم لرش لع 5-3 ثيدحاذ ه:ةماقالا يف دخا لبقادق ملسو ل 2

 خ|تهاو ننااغ َج ارسلان ورم ندمان هلم رخخ نا فدسوإ َن ميهارباأب .هيففلا قأ احسان رك وأ 4 ان دح ٍِظ ا

 م 3 200 7 2 د

 أ نطوباللاقما- وهل 0000 رنع رار ىنان عراسي َن كلرح هس نع ىربقلأ نع يذ نا نأ 5 ا

 | لع م,ءلعمدقاذأ م 3 ؟امب تئاغلا لها ع ّي هس .ن *ججرخم ثيح نم 2 هنلارغبشسال ةالاصللا دجاسملا مدح

 | 0 ةربهنىا هكا دحلا نع ةديبعىلانع يريم نع ثيالااث ريكبن ىبحت « ءاهطرش# شز

 ْ هيلع هللا يلص هللا لو- مار تعوم صاعن ةيقعث دعس ينادم ىلع يبا نع ةلم رح ن نم راادبعاتت هريغو (بيدوط

 * صدق و ثيدحلا م و هلف تقولا باصاقسانلا ما نم ل وةيمام وةللاو
 ىبنلا ىأر اذاق لبغم نذوب ماسودلاو يلعن لص ينلا ند ناكلاق ةريش نبرااج نع غاي. نع 4 ليئارسان»
 (م)ط رثىلع ه ةماقالا يف ذخا لبقأدق ملسودل او هيغل لص

 ظ 0 (م)ط رع * هللا همطقا رص عظق نمو هللا هاصواغص للصو نم لاق | لسوهلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناو ري نب هللادبع نع ةره ن ربثك نع ةنرهازلا ىنأ نع مماص ن مب ةيوانم



 طارش
. 

 . دما

 2 نينا

 « هاجر خم ملو تاقن

 « اعوقرسم هروح

  «ةراداباكإلا >0 «مدؤ» ١  «ضخاتلا م كردتلاط 400)ج)
 بون ثراحلا نعدمسن ثنللا انمريكب نب ىدحانن ر ١ زيلا ك رشن ديبعا لدفلا ذاشم ن ىلع 4 انندح د

 هدأ ريشل هناي لعدعاق وهو لبجن ذاع عض هباو رعن هللادبع نع ريبجن نم رلادبعنع سيلا فا رن سبق نع

 مالك نعل: :نا هللاودعدب ريلامولا كسف ثدحننمحرلادبعابا اي كباشام هللادبع هللاَعف هسفن ث دحن هبأك

 كاتالا و ث دحتفدحسلا ىلا 3 رنالا يدالا كره ودي اكت اللاق ماس ودل 0 و هيلع هللا لص هللا لوس روش

 ادحنا بات هال هتبب يف سلجا نم وهلا ىلع انماض ناك هللا ل يبس يف دهاج نملوق :ملسو هلئاوهيلع هللالَص هللال وسر

 نءو هللا لاشتماد ناك خا اروا ددسلا ىلا ادغ نءو:هللا لعانماض ناك انفم ةاعؤبمو هللا لعانماض ناك ءوسا

 نورصمهاورثيدحاذه« سلجم لا ىلا ىتب نم ىنجرخضنا هللاو دعدم ريف هللا ىلعانم اضن اك_هرزي مانا لع لخد
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 ' ناويعأ ١ ىرغلادعو ,ميهاربا انثقاح اندم ركبوا أب ا ىبحن دم ن ميهاربانب قاحسا م انئدح

 | نعفدلا نان ونا (و) ىميفلادمم نيريه زاننلاق هيلع ينث دوادن هللادبعناكو ةقئناكو ىزا ريشلا ثراملا
 أ دج الا ىلا مظلايف نيئاشأ ا رشد مسو هلآ و هيلع هلل اللص ا وطو لاق لك ئيضانن !ادعسن لبس نع مزاحىلا

 « هاجر و نفقا طز ث يلع عييوص ثردح اذه « ةءايقلا موبمانلا روثلاب

 دوادأبلا بون دم أبنا هيقفا اعنا 3 ركب وا( اياد ) سنا ن نفس ن ءَدل م ةءاور 0 د_هاش هلو »

 ماظ يفنيئاشلار ثبلاق لسو هل اوه راع هللا لص ىب :لانا سنا نع ينانبلا لسان ثيآب نعي ًاباماسمن ناملسنإا

 «ةمايقلاءو ماثلا زونلاب دجال ىلا ليال

 ( انربخاو)ثراسلانبورم كربخا ب هون | ىلع ىرقلاقرصأ نر أبلا بوتمين دم سابءلاوبا © انيدح
 جارد نع ثراخان بور مييبربخا تهون هللادبعأملا جرقلان ين ان يرادلادم هدب ننام ءانن هيعقلارضنلاو أ

 دجسأا داتمي لجرلام ”ًاراذا ملسو هللاو هيلع هللا ىل_دهللال وسر لاق لاةيردملا ديعسىنا نع ءمثيحلاىلا نع ادخل

 اودبهشاف ةرده -

 دءاقوهوذاعع, م هباو رين هللادم 0 نءريبجُي ن# رلادبع نع مفارن سيق ن 3 بوم ن ثراخلا ٠ نع ء#« ثيللاؤ

 اودع دي ىلامو لاق كاف كدفباو م رلا ديعابااب كناشام هللاد.ع ةلْلاَقف هن ثدحم هنآك هدس ريش هبابىلع

 كونا اض زك اليس قطا ل ولم هلا و هنيلعللا ىلد هلل ال وسر نم هنع مالكوم ىيوايزا

 | ناك حئازوادجنسلا ىلا ادغ نمو هللا ىلع انمامضناكا ضي صداع نمو هللا ىلع انماضناك هوسادح | بات ال هتيب يف ساج
 «تاقهناور# ساجحلا ىلا ىتيب ! نم ينج ري نا هللاو دعا ريف هللا لعانماض ناك را ماما ىلع لخد نمو هللا لعانماض

 هللا] وسر لاقلاق لبس نع مزاحى لان نعىيدملا ناسءواودمخن ريهزا ة اريشلا ثراحلاز م« ىو

 اي نع تبأ نعد ورتواعط رش ىلع هةمايقلاموماتلاز ونلابدج سلا ىلاماظلا يف نيئاشلأ رشن :لسودل اوهيلع هللا ىلص

 ناعالاب هيلعاودب شاف دحس ذات - لد رلاأراذال و كيهس يبان ء مثيلا 1 يو ردنع تيالغاو .«درب»

 5 ريك انما ريثك جا رد ؟تاق#« ةحدةبرصم ةجر *« هللا ٠ نم أ نم ا مساءا لاق هللا نا

 « نبا ©

1 
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 يبأن ءعاشت راح ا نورين ربخا بهو ن هللأد. .ءامأ ناييليسن , عيرلاا5 توف ن دم سابعلاو 14 ايدح 5

 « ةواصلا باك 9 «ال# #« صرخاتلاعم كردتلا «(0)ج»

 ' لجوزع هلوق يف لسوهلا وهيلع هللا لص ىبنلان ع كيءس داو ةر رهينأ نع ا نا وم شفا ص

 طربش ث ىلع حي ثيدح اذه ءابيف مجم رابنلا ةكئالمو ليلا ةكئالمه هبشن لاق هادوبشم ناك رحفلا نارق نأ

 ظ هداج رخمملو نيخرشلا
 دلايج نبيهوال !برحن نايا - 9 يضاقتلا قاح-ان ليعمس ا انمرامصلاهبا فيل دع هللادبعو ا# انريخا د

 7 هللاد.عان دان "6 دهلا :3 يراود نايم ىلا دج ندحأ نسحلاوا# ارخأو ١ دينع و ىيحتن

 ظ ركبا ىئد بيبا 3 طفلا بوعي ني 0 1 ا ربخاو 1 كيعد ن يد كنك

 ا رخال ا 0 ك ل الا ب رامفزاينال اندقفازااك

 بناس , 9 ةدئازانتو رمع ن ب ةبواعمانت ىدزالا ريضن )| نب دمحا ن دمج ل هبولأب نيدجان دم ركب وب 4 اكد ْ

 لاو نعم لود 1 08 لاق كَ 2 "4 َن | ءادردلاوا لاقلاق ير معلا ةداط يبان .نادعمنع ى عالكلا شيبح نإ

 ةواصلا ايرعإ م اةالودبالوةير 9 فريال لوقبم اسو هلأ او هلع اليس الوعر تن ..ءاجردلاو |

 هتاور قودص ثيدح ا ةصاقلا منْملا نم بفدلا للك اياعاف ةءاجلاب كيل ةنا_طيشلا مريلع ذ د وجتساالا

 بدن اللهيا جدلا ِز به 57 نم ف رعدفو شيبح نببئاسبلاالاهناورب جاجتحالا ى قفتم همدقن لل د_هاش

 7 ىلا م م لج رلأ ربطت اذا لاق هنأ وهلاو هيلع لص هنا لوسر نع ثده ىنبجلا رماع ن ةيفع موس هنأ باغ

 فك ة ولصلا يعارب اردعاقلاو تأا:ببج رش عد جسما يلا اهوطخم ةوطخ لك هايناكوا هناك هلت ا ةولصلا يعريف دجسأ ا

 مل-سم ٍط رش ىلع ج مرح ب ا يع 4-ةس 0 جرب نيح ند :ناماكر نم بتكي و تنايلاك

 هاجر
 0 «تافئاهط رش للع»اهيف عمته رابنلا ةكئالمو ليلا ةكئالم هدهثنلاق
 هيانأسا احيبص تكلاوءاثملا ةالصيفناسالااندتفاذ انكلوق ناك ركب اناث دج هفان تيس ديعس نىك 42 ماندو

 هايطرش ىلع « نظيلا

 صعود ب ق تاق كن 13 ف6 نإءادردلاو .!ىللاةلاق ةجلط ىنان .نادءم نع شب نب بناس ما اذ 14 هدب ”از»

 مهيلعذ وجتساإلا ةالصلا بيفم اتالودالوةب , ريف رغد :ال5 نمامل و ملسوهلأو هياعتلا لص هللا لوسر تءمسلا#

 *«تامثلا٠ نعالا ثدمالنا هيدذم ةدئاز «ةبصاقلا منغلا نم ئذلالكاب ايامتاف ةعاجاب كيامفناطيشباا

 دج سما ىلا سصملجرلا رطيتاذالاقول بو هلآو هيلع هللا ىلص يب :ل| نع ة ةيفع مع ةباشِعين :انِع ثرابلان «ورح»

 تا ؛ املاك دل رب دعاقملاو تأ ميو رشعدجسأ لا لا اهوطخي ٍةوطخ لكب هاباك وا هيباك هل تك ةالصلا ىعريف

 «« ل تكلا 2 ف / بتكي 3
 كل اكس 00: سطس« هع فسأل < -- ب ربودصدمو ميت

 4 م يشملاةليضف لعل ل هرج الا اعملاةؤام ا



 4 0 !ندومدخو هلف را --_

 امالام وقيذا ماس وهلا وهبلعللا 5 يننلا ا د

 ما# نع ميهأ ربا نع شمالا نعشلادبعن دأب زاد ى م نإ ايزك زاثث بااغ ندم قاحسان ركبوبا# انثدح » ||

 خلع اثالاق رجحن كعاث قاحسا ندم اول نرخ "رار ني وع ع را ادعوا

 م ةراصلا باتك 4« م« صختلاءكردتسلا» *«0)جط
 .نعبوإانبىبحيتربخا تهون اا ىين ةلءرحاتينالقسلانسملا ندحتاثهل اضفالاو رجاتلا دان 0
 هل اوهيلعةتلا ىلص هللا ل اوبرتسيفو لوو و ىلا اعز ةبَقع تمس لاقىنادمملا ىلع ىنأن نعلم رح نإ ْن ماشا

 لع حبحص ثيدحا ذ له# مودعال وهيلفاعبش كلذ نم صقننا ن مو مهوولف تقوا'باصافاموقما ن< ار : ماسو

 * هاج رذي لل و ىراخبلاظرش
 أ تأ امام نعميعناربأ نع شمالا ديبعن ىل ليا ىتاتصلا ق احسان دمام بوم, ندمت سابلاوبا مقد-إلا ع

 ١ نعز وهنياوناك مهن امام ملا لاقهثولص نم رفايفءذ مط هصيمةردومسم وب اذخ اف ناكد ىلع ن نثادملاب .سانلامأ ةفيذحا
 نيخيشلاط رش ىلع ع ثيدحاذهم 01-0 ىنددمنيح تركذ دق لب لاق كلذ نع نخا نآك هناماعتملا لاقوا كلاذ

 * هاجر و ظ

 .للق ةواصلاىضق ايلذ مج هدق_هباق عماجعدوءسم وبا ذخاف نكد وذ 7 دقيق ن'ادملاب سانلاب ةفادح للص لاق

 ,يف رت ماف لاق هفاخ سانلا ىتس وق وفمامالا مويا نص ماس ودلاو هيلعّسا لص هللالوسرنا يلتلاد ومسدوبا هل

 « ىنددمني- كتبجا

 قاحسا وا انريخاو 9 نأ فيس نع رقعج ْن , نيسحلا ان. مصا ع ندي توغل ندم سايءلاوأ# ادح 7

 8 8 كوبا« انربخاو نايف نع مشمجن دمج ان يناذصلاقاحسا ندمت جزل اح دك ن م .هارا

 ' لاقدر َن ةيعاد 0 | أ ةورعن بناه نب ىبم كينج ل تاننبعأل 0 7

 2 ع هس تيان ل ا

 ه ثرالان ,باد ع ىضاقلا ىقا قا عرس نب يس تامل ف أي لا لاخلا ند ح هللا ددعو' 4 اند < د

 ريغام ونجل هر

 | ه(خ) طر شلع همييلعالو هيلهف ثيششلاذنم صقتنا نمو مو هلن تقولا باصافاموقمانم لوقي ملوهلأ
 ْ اك نب ادملابسانلام ا ةفيذح نا 07 0 مهازبا نع شم عالا ا ىل“ , ار ىلا ملا ان مصإلا امدح

 أ براكهنا ملعت ملالاقوا كلذ نعن وهزبأوأ | ملم ملالاق هلالص نم غرف ايف هذبجف هصيمق دومسم 2 دعا

 . هاعط رش ىلع «ىنتد دمني>تركذدق ىلب لق كلذ نع يهني

 نامل. ما ه-ظناو شمالا نعبادبعز ٍدايْزاش ى نإ ايركزا3 بلاغ ندمحش انث قادس! ن .ركلوب 6 اًثدحو

 ةفناخ سانلا رمسو قوذمامالام وعي نأ يه لسوالا و هيلعمتلا لس هللا لوسر

 ١.نيلصف سانلاان رطضافءارمالا نم ريما فاخ انياص لاقدومحن درج اد, ,ءنعةورعنعفاهن ىبح نع «ىروثلا»

 ا لس وال اوهيلع للا ىلِصُهَبلا ل وسر دبع لعاذه يتتت انك ييزالاق !:اصايلف نيتبراسنيبام

 رجفلان ا رقو ماسوهل وديع لصون نع ديعس أو ةربرهيلأ داعم امي نعش ءالا نع مهم َن 5 يلع د



 « ةواّضلا بانك ) « 019 « صيخاتلاعم كردتسلا ٠ 9١ «(0)ج 0

 را رخو لسم طرشلع حك ثيدجا ذهجائيش امس ممروجاا ن< كلذ
 ا

 ىثدح ب شوح نم اوملاأ ا نوراهن يدب زيا” دوءسمن دعسان رغب وبحلادمجان دمج سابملاو ب اذدحوج

 * نه ريخ نووي ودجأس |ا؟ءاسناو نعال ماسو هل اوهياعسا لصهللال و رلاقلاقر عناد نع ثبانىفانإ بيبخ ||

 رم نأ نه بيبح عامس حص دقو بشوح نم اوعل اباءيجج احتحا ديف نيخيشلا طرش ىلع حييسح ص توعانه

 * نه ريخ نمو ةدأب زلاهيفاح رخو

 نورح | أم بد ولا عنا ّللادبعن.دمحأبلاب وق وقمنا سايغلاوب(ةانثدجام) م هدهاشو 9

 يل :لا نع ماسو هلآو هيلع هللا للص يببنلا جوز ةملس مأ نع ةمل مآ ىلوم :ت تاع ا نع هل بخ حيا هاردي ترالف

 ظ
 نمو رعق ءاسلادجا ريغ لورا اوهيلعّشا ىلصأ

 ورم 9 ىلا رضا ماسرن ىدبمنإ دجأ !ىلاوب لا دهازلا دان .هللادب ءن دمج هللادبع وبا# اًندحو

 دسم هإ 31 ب هّللالص يب ىلا نع هللادبع ع نع صوح الا ىنا نع قر ومنع ةداتق نع ء ماها ىالكلا مصأع

| 

| 

 ط رش ىلع حبحص ثيدحا ذه#|متيب يابن و لص نم لضف !(!)ا,ءدخ يف ارتوأ صو | مت رجح يف |متواص نم لضف ااه يفتر ْ
 » ىلجعلاخرمشمنب قروملاب اميججا>”>ادقو هأج رخو 6

 ناملس نع بيه واثلي يمس نب ىسو مان ةمث ,خىلا نركب وبااند و رعيفريضلا دمح ن ركل دجاوبا# تانثدح 9 ْ

 الالافهدحو لصي الجر رصبا ل وهلاو هيلع هللا لص ىنلانأ ىردملا ديعسيا نع ىجانلانكو :|يبا نع د مالا

 ناملاسوهاذه دوسالا ناماس *هاج رخل وماسم ط رش لع حيبحص ثيدحاذه+ هعم ىلصيفاذه ىلع قدعت لجر

 «ني سم دجاسملا يف ةعاججلا ةماقايف لصأ ث :الميركو د ىنايوهن ملسم جتحادق م يحس نب ١

 لكنساع قريخاو»:ينوباا] ىحأب امصيبانإ اننأ كر رش دييعأبلا هيقفلا قاحسانب ركبوبا# ان دح 0,

 ْ * مث 7١د ا 1١ 2 لخاد ةياارلنا وهو عاتب هنفأ. اما ىلا كلا حتفيو ميم مضب(1)

 7 ريخا_ دمح 1 52

 !اومن ال لسوهل او او هيلع هللا ىلص داعب اةلاقرمين !نعتبانينانإ تيس رع ماد لانا دز»

 رخ | انهدنغ سلو اهط رش لعد نمل ر يخ نهود و دجا 37 ءامس

 0 7 أو هيلع هللا لص ىن )نع ةما. ما يسر بئاسلا نع حممبلاوب | جاودىثدح ثراملان «درع»

 ظ * نهم ؤيإ رمق ءاسنلا دجاأس هريخ

 ا يفةأرما ةالصلاق ملسو هلو هيلعللا لص يننلانغ هللادبغ نع صوحالاينا نع قروم نع ةداتق نع 4 ماه ف ْ
 » اعطرش لعءأرتيب يف !متالص نم لضفا ابعدخت يف امالصو ام رجح قاهالص نم لضفا اهتي

 يبصي الجر رصبا ماسو هلاو هيلعهللاىلص يبنلا نا ديعسيبا نع لك وتلاينا نع دوسالا ناياس نع « بيهوإل
 ةءامجاةماقا يف لصاوهو ميحسوباوهناماسو (م)طرشىلع ههمىلصيو اذهىلع قدصتي لجر الالاقفهدحو

 8 نيكرم ددسملا يف

 هيلع هللا ىلص ىنلا تء وسي لاق رمأعن ةبكععمس ينادمحلا لعين نع ةلمرح نإ نم رلادبع نع بوبأنإ «ىع) أ

 0 ا عامل

 11 و عاجلا نات 0

111 



 ةةالغاا ىف اهالصاذاذق 0 رقع 5 واصلا

 نيس تاب أهدوحس واهع وك رماف

0 

 «ةراطلابأك9 22 «>.م» 2< «صختاعمكردتلا» 400ج
 نلاداث ناز ولا لاصن قاما ن ديجا اك دادنم .لدملا ميهاران 0 هللادبع م ميو مادبا

 ها انيك ردن ماس 5 0 نا 15 57 محرلا قاس مسي
 ههاجرخ م وةلع هلسيلو م6

 ىناييشلا ميحر نىلعن دم رفعجو.| «انريخا»
 *هأح رخو و ماسم طرش ىلع حبحص اذه

 يبح يبان | نعديءسن| ىن» ؛ ىيح ان ددسمأل ىبح نبدم نب ىبحن أذ ظفاحلا بوتس ن دم سلادبعولا # انث دح»

 دسب الا لاق اسوهلا آوهيطتا لص ىلا نعد ر / سه ىلأ ن ءادعسنب ن# رلاديعنعء نا ريمن نح راادبع نع باذ

 0 وريإذاءاجرختإلو
 نء-ةنوميمنأن لاله نع ةيواعموبأ أ ىبحنب ىب مات ةبيتقن ,ليعمسأ اب اننا هيففلا ق احسا نركبوبا «انربخا»

 نرشع لدي ةعاججا يف 5 ولصلا ملس دل وهيلع هللا ىلصهّللال وسر لاق لاقىردحلا ديمسىبا نعد» زينبءاطع

 دف نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثيدحاذه» ةالصنيسمخ تنلب اهدوجسو اره وكرماف ةالفلا ف اهالصاذاف ةولص
 «دحاوهلكوةماسان ١لاقو لعن. الاقو ةيوميمىبانبالاةولالهىبان لاله تاياورب ةجحلا ىلعاةفا

 انذ يبنعقلاة لمن هللادبعانن ىراخبلا لكوتملا نب لهس ةمصعوب انث يراذعهيقفلا لوسن دمحا رصن وب | «انريخا»

 لسودلا اوهيلعشا ىلصهللال وسر لاق لاق ث رالان ف وع نع ىلع نب نصح نعءالحطن دش نع دمع ن رزالادب

 صقن الاه رضحو اهالص نم رجا لثم لج زم ناو يلطص اولد سائله جوف حارم رم هءوضو ا اوت نم

 كلذ لوميمند

 نراك لاق سابعنبا نع ريبجن ديعس نع سطف الا وه ملاس نع بكب رشانناس>نيورمت ن م هللادبع ف
 هيذك ناسحن او» فنصملا لاق اذك ةلءهل سيلو حبتص# ميحررلا نم رآاهّللا مسبب ريم لسوهلاو هيلع ىلص هللا ل وسر

 » فنصلا لعىتخالاذه لثمودحاوريغأ أ
 دعب الافدعب الااع وف سم ربط ينأ نع دعس ن نمر لادبع نعذاربم ن نمر لادبع نع بذي اناا 4 ناطقلا 0

 ْ 1 هد رفدانسالا يندم حيبص هأرجام ظعا دحسملا نم

 ةالصلاملسوهلا أ وهيلعشلا لصللال وس رلاقلاةديعسلان 'مدي زي نإ ءاطع نعن وميم يبان لالم نعمة راعموا)

 اهط رش ىلع «ةالص نيس تاب اهدوجسوابع وكر ماذةالغلايفاهالصاذافقالصن رشعواسم لدعت ةعاجلا ىف

 و ةماس نا وهو ةيوميمىلا ن اوهلاقيو لالهينا ناوه لالهو

 لا لوس لاقلاق ةرب ره ىلا نع ث راسملا نب فون لعن نصحن نع ءالحط نب دمحم نع ىدروار دلال
 اهالص نمرجا لثم هل اة سدت نيابلا درت حار من ءوضولا نسحافاضون نم ماسوهلأ وهيلععللا يلص

 ١ لاح راد لالا عسسل نومك 50 د ا كثي اذه ,«ارجا مظعا دحسسأأ نسدسالاف

277-7777278 

 :() ط ردن ىلع «ائيش مروجأ ن م كلذ صقشال اهرضحو
 مس 000

 «ديزو 4لفإ
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 «تالملاباكإ» ا 2 '«+.,) «صيخلتاعم كردتسلاو» 401 ج»

 !ةاوره كباصا نيب نكيشنالف دعما د تاخ دم + لرأي ولناذا هرم نب سكل لاق لسد أوهبيلعتلا لص ينال

 *« هدأت سا يف موف نالجع ن ن دمحح نعهللادبع ن كنررش

 ندم نع كبرشاثث“ناسءوبا انث ةرزعيلانب مزاح نب دمجا انن ةفوكلابىابيشلا ىلع نب دمر فمج وا مانربخا»

 اذكم كمباصا لع الفدجاللايف تنك اذا لس وهلآر وهيلع هللا لصدللال وسر لاق لاق ةربرهيلا نع هسا نع نالمت

 « ابكيش يندب

 كاحضلا انت ىفنألا ديحلا دبع نيرييكلادبع ركب ون انيزا: زقلانانسن دما" بوةمين دمخ سابعلاوأ 4 ع 5

 دحسأا مدحالخد اذالاقملس وذلاو هيلع هللا لص هلال وس دكا : ةرب سهرنا نعم ربقملاديمس ىتدح نامعنا

 طرش ىلع حرم ثردح اذ_ه# ميجرلا ثاطرشلا نمي 0 مالا لقبل 0 وهل وهيلعهللا لص يبنلا ىلع لصيف

 * هأح رخل ونيخيشلا

 ىريزلاة زمن ميهار انت ىكلاد ,زنب ىلع ندم اب ةكع سابدلا لبس نب نمر لادبعن ز زماادبعدمم وبار يخا)

 ىلا ءاجالجرزادعسهبب| نع صاقوىنانب دعس رمأم نع اصىبان ليهس نع يدرواردلا دمت ن نبززماادبع 3

 نيحلاصلاكدايعيل ونامل ضفا يننا مرالا فصلا ىلا ى لال . ىل- ص, ماسوهل آو هيلع هللا لاس ةولدلا

 هللا لصدللا لوسرلا_ةفهللالوسرايا!لجرلا لاف افنأ | لكتلا نملاقةولصلا ماس ودل آو هيلع هلا ىنص ينلا ىضفالف

 « هاجر خلو لمطرش ىلع حيوص ثيدح اذه « هلل |ليبسيف دهشتسنو كداوج رمي اذا ملسو هلو هيلع

 باسلان ءاطع نع ليضفن دما ةييشيلان ركبوبا أب ا بوبيان دمج انت ىسوم ندحن هللادبع عانريخا

 قاءبالا وق: ولصلايف لغداذا لس ودل "و هيعمل لص الوس رذاكلا دوعسمنإ نع ىماسلا نحر لاديعيفا نع

 ثدح اذه «ءاب ربكلا هخف ورعشلا هْثْن 1( ا نمبفلاق هكر حنلو ١ زمثو ميج رلاناطيشلان م كيذ وعا

 0 بئاسلان ءاطعب ىراخيلادبشتس ادقودانسالا ص

 راحبلا مجم ٠؟عرصلاو نونملا نم عون ءاتلاستنفو مضلابوهذ ونملاىا()

 « كد !رمش موفةربره ينا نعهيبأن :,ءنالجعن انعكي رشهاور# كسب اصانيب نكب ةدالفدجسملا

 هنبا] وسرذاةرب رهيث انع يربقما يثدح نامعن. كاحضلا زن ىنحلا ركبو اانناتسن دمت مسالا ماندحإ»

 ينرج امهللا لمي / 2 هلا وهيلع هلا ىلسص يبنلا ىلع بلف دج كدجا لخداذا لاقولسو هل آو هيلعّشالص

 * اههط رش ىلع# ميجرلان اطيشلا نم

 ىلصي مسودلاو هياعدنلأ لص ينلاو ةالصلاىلاهاجالجر ناهيبأ نعدعم ِن صاع نع ليس نع# ىدرواردلا

 لس 1 هياعدتلا لص يب :لا ىضقايف نيهاصلا كدابع يف *وام لضفا تأ مهلا ولا ىلاىهتنا نيح لاقفانب

 «(م)ط رش ىلع»هّللا ليبس فدهشتستو كداوج رةمياذا لاّمفاناهللال سراب لجرلا لافاغا ملكبملا لاقنم

 لخ هاذا ملس 1 وهيلعهلبا ىلِص هللال وس رزاكد وعسم نأ نع نمح راادب عيبا نعى ثا هيلا نب ءاطعنع « ليضف نب»

 هخشو رمشلا هثفيو ةنوملا هزمهف لاق هئفنو ه نمهو هخفن و ناطيشلا ن :رم كلب ذوعا يبا مهللا لودي ةالصلايف

 3 0 يراخبلا دبشتسادقو حيت # ايربكلا

 هباع دلل

- 

 تت تا وتاذاؤ

 و لصيلف 0 داذاؤ» « كعب 0 الفدجسا

 - انام سي سب لس ؟ بج 2 بج»

 6“ جت هر تلم ين

 م« وج م6 سدجك كسل وع موت سوتبكم اكرم
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 ىلا 101 سال يبا 5 اضو' 5

 يكد

9 

 نإ - - .هيحةسخ بن لع امهمص 2اس ف سوسن واصف ناكد جسما يبا

 ب 71

2 
 د دسم

225 
 ت6

1 
3 

 06 ةالصلا باتك "3 7” طلال 03 نيجلتاعم كردتسلا# ١ ©( جو

 عواد ندم ايربخا نوراه نبدي را دوعسم ن ديعسأ ورع ىوبحلادمجا نب دمج سابملا وبا « هانربخا 9

 ثب دح اذه«ةلبق برغلاو قرشملا نيام لاقل سو هل ”اوهيلعّماىلص .هللالوسر نارمت نا نع عفان ن نع رب نا

 ظ ْ ١ #« رمع ن هللا دبع نع ةعاجج هفقوادق حبدص

 ْش أدم انث يلعساولاديزب ن.دمات يضلا ورمي ن ذوادانث( )زا رك لعن دما اش لدفلا ذاشجح نب للعم اندح 9

 ظ انريحتق ميغان لظاف ريسوا ريسم ىف لسوهلاو هيلعهللايلص هلال وسر عم ىلصن انكلاق رباج نعءاطع نعملا- نبا
 هللا لص ينال كلذان محتمل لعنل هيد نين طخمانمدحا ولك ل ءجفةدح لعانمدحا ولك لصف بلا يف اناا

 ىنافجلاس ند ريغ 0 3 ثردحاد_ه# ا تأزجادق لاقو ةدامالابابرماب لف 1 سوه ”اوهلع

 ائشبابلااذ هيف اح رخم لف نيخيشلا ب اتك تلماندقو 4 رجالو ةلادنب هف صا

 ص ةعاجلا :ولص و ةمامالا هباتك نمو لح

 || « انربخاو ط رمعم وباانث ىضاقلا ىسيع ندم ند اا:ثرافصلا للادبعز دسم تلادبع وبا انربخا

 || نع يربقلاديعس نثراولادبءاث (الا) صفح ن ىرحاش ىزارلا ماحوبااث بواب نسحلا نب نيسملا

 مج رب ىتح# ةولص ىف ناكدجسملا ينام هت يف مدحاأض وناذا ماس رهلا وهيلع هللا لص مساقلا و الاقلاقة ربرهينا

 .|| ن دمج هبات دق و هاجرخي مل و نيكي لال 1 ىلع ع 2 00 ه ةهعماصأ نيب. كيشواذكه لال

 ملم طرش ىلع حبحص وهو ىربقتملا نع نالجع
« :. . 

 || رفمج ندا انربخاو 9 ددسمأث ىبحت ندمح نن ىيحاشت ظفاملا بوتس, ندمح هللادبع وبا# هانثدح
 أ ناقريره يلا نمديسسب ا نالجع نا نعديمسنب ىبحا (الق) ىلا ىثدح لبنح نيدحا نبهتلادصاش ىبطقلا
 ينلا هنع ىعىمابلان لا في رشد ١١ قشمدلا ذأ رمل ىلع دما هن هدولجلاز رخىلاةبس تاجءعزا1ا()

 نييام لاق ماسوهلاوهيلعلا لص للا ل وسر ذا رمت نبا نعمفان نع تاديبع نع ريغ نبااث بوبا نب«( بيش 9
 « اعط رشىلع«ةلبق برغلاو قرشللا
 هفقو نكل ةقث ربع نباوهلثم اعوفرم رمت نا نع مفان نع ربحم ني نمر لادبع نب دمع انا قوراه نب« ديزل
 #ماعا هللاو هللادبع للعاذ وقوم ىزارأا متاح وبا هححصو هللا ديبع نع هوور ةعامج

 رفسوا ريسم يف لسوهلأ و هياعّللا ىلههللالوسر ممانكلاةرباج نعءاطعنعلاس نب دمحانث ىطساولاد, زين م دمج ف ||

 لكما ماعنل 3 نيبطخانمدجا ولك لمجنةدح ىلع انمدحاو لك ىلصف ةلبقلا يفانفلتخاوثب ريجتف ميغانل لظاف

 ينافإاس ناىوس هناورب جتحم عتولص ميت أزجادف لاقوتةداعالالاب ماي ملف لسوهلأو هيلعهتلا ىلص يبنل كلاذانركذف ظ
 #3 هاوله-وباوه(تاف)حرجالوةلادمب هفرعاال |

 هم ةءاؤجا ةولصو ةمامالا باتتك نمو زيوس

 ّ ديت وناذالسومل او او هيلعا لص مساقلاو وبالاق ةربرهيبا نع ىربمملا نعةيمان ليعمسا ان « ثراولادبع »

 «ايبط رشلىلع «هعباصا نيب كبشواذكه لمالف مجرب ىتح ةالص ىف ناك دج ىنامهتيب يف

 ِ تاخدمْتأض وناذاَد رجع نب بمكل لاقم !ودلا أ وهيلعتلا لص هللا ل وسرزاة ِر رهينأ نع د 4 نالجعن ا»

 ددسملا



 يتةالصلاباك9 22 «0ه»ظ >< «سصيتا مكردتلاط 40)ج»
 ىتسانذا نملاق سوه و هيلع هللا لص يلا ت ارمتنبا نع مفان نع م رجنإنعبوان ىبحيىتدح ىرصملا ْ

 ىلع حي ثيدحاذه# ةنسح نوالث هتماقابو ةنسح نوتس ةلص لك يف هنذات هل ضاكو ةنلاهل تثءحو ب ةرشع ّْ

 ه ىزاخبلاط رش

 + ةنسحل ولا ١ ةماقا لكب و ةنسح

 كن هللا ديبع نعد نب رزملاديعاتتداجن . ميسان يدجان يا رسعلادمحن لضفلاز ,دمت نب ليعمسا # ا 0

 ميقالو رفسلايف تاولصلا :رم ءارش يف نذوب ال ناك لسو هلآ و هيلع هللا اسال رسر نا رعين انع مفان نع

 نبميعن ى راخبلا جست :>ا ودمج نز ززملادبعإ لسم جت >ادقفد انس الا مسبح ثر ديد اده#ميق وذذؤ ةب ناك هبافسبصللالا ْ

 *4 رحنا لمف نءهروبشملاودامح

 ىندملا ةملسنءز رأت يناررصالا هايركز ندم نب للادبعاثىناهبصالا ةطب ندمان دمج هللادبءوبا يانثدحإل

 ا ”ىشيفميقال و زها ين وب الذاكر <نازا مفان نع ركن تاع دمخن . ري زعلادبعاذل | (

 دانا يقفل ق احسان ركبوبا (ازهاد) نافعا ين اذصلا قاحسان يدم ان بوةمين دم سابملاو باها دحإ 1

 لاق#ة ربه ىنأ نع ةملط سونا نع و رين دم نعةماسنب دامحاّْث(الاق) ثايغن. دحا ولادبعال صفن>نورمتنا |

 لعءانالاو ءادنلاكدحا عمساذا ملسوهل اوهيلعللا صدا لوسرلاقلاقةرب سهران . ءراميبان راما دحودامح 1

 00 ديو 000 حص 00 هتجاح ضن :ىحاضإالل هدم(

 00 هلا او هيلع - وسو تانام د نب أنع 0 نعرمن 3 ندع ن قال ْ'

 نمحر !اديعن 0 هاورو «هد:سأدقو د بورا ن سيعش اف نيخيشلاط رش لع م ثدحاد_ه»ةلق ا

 ها دنسم|مزعهللا ىذر رمت نأ نع فان نع ةتثوهوربحم نال | 3 - ا "ون ا

 « لم هب دهشتسا هثردخحلا ةنسةرشعيتا نذا |

 ديلا 0 مهلا لذ ناك هناف حيصلاالادازو همفرف هتعدام ن 1 ا

 لاق ةربرهينأ نعراعع ىنأ نب ؛ راعاثادحو دا لانا ةملس ىلا نع ورم نإ د# ٠ نعي دا 53 ش

 ا دمع انث يناهن اص ندم ب انيدحإ هللا هجر لسم هن دهشتسادقو ةعيطن هللادبع ثردح نم # دماش هلو » ٠

ع ىشنانذا نملاق لس وهل او هيلع ىلص يبنلانارمتن !نعمفان ظ
 ١ نوتسزاذا لوبهلبتك وةنملاهل تبحو ةنس ةرش

 ٌ يي وثالث ةمانا لكبو

 2-5 م« ةلببرغلاو قر خلا ثوار

 | *(خ)ط رش ىلع #ةنسح نوثالث هتماقانو ةنسح نوتسةرم لك يف هنيذاتب هل بتك وةنجلا هل تبجوةنسهر شع ىتنثأنذا نم ْ

 / نم لاقلس وهلاو هيلعهللا ىلص يبنلا نا رم ن !نع مفان نع رفعج يبان هللاديبع نع ةعيمل ناانأ 6 بهوناه ا ْ

 ميعنهأور «هناواص نم ىش ْق ميك الورهسلا يف يَذذدّؤَي الناكر مخ نبااعفان ن :رعدللاديبع نع 4 ىدرواردلا 2 0

 « اذه رم# تلق# ثي دحلا هدي لع ءانالاوءادنلا مكدححأ عمساذاملس وهلا وهيلعهللا لصهللال وسر لاق

 *ءىتنثا نذا نمط
2-5 
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 تن. ع اصصوو لسا رس باس دبي مانيب مسح تم يصب عسي سلس سي
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 ا سالو ءاصعاسص تس

 « هبرشن٠ برأ

 !او.هلكانملكالا

 «ةراملاباك9 22 «.4» « صيخاتلا عم كردتسلا ط: ١ «()ج»

 * نرطسوموقو ءاسنلاءؤاو ميقو لذؤ' تناكا ما ةشئاع نم ءاطع

 . مم 2 . |

 هيلع هللا لص هللا لوسراهتلادبع نبرباجنع ءاطع(و) نسما نع ماسم نب يحتاتت يراوالا دئاف نيورمات
 لكالا غرغام ردق كتماقاو كباذإ نبل مجاوردجاف تءقااذاو كنذاذايف لسرتف تنذااذا لالبللاق لس 57 ظ

 ورمي يغ هيف نومظم هذانسايف سيل ثيدحاذه « هتجاح ءاضقل لخداذارصتملاو هيرش نمبرأشلاو هلكا نم
 : : : : ةداجرملو اذه ريغ ادانسا اف رعاال ةسرغ ةنس هذهوةرصبلا خويشنوقابلاودئافنا ظ

 كسحلاو نر لادبع(ىنريخاو) رب رجنب بهو ةيدلقوي اان كلايسلا ن دمج ن .نامعو رمت وب اهانندحإ»

 .ديلولاوبا اث بوي اندم 15 ىهةثاا بوق ن دنا( اثدجو)ساياين ان مدا ان نيبملا: .مرهاز راانث ئدسالا

 ظ
 ظ
 ظ

 هلا اوهيلعسالسهنال وسرزا ة ةبيبحمأ نع ةبتعن هللادع ع نءثدحي مسيلالابا تمس لاق رشنىانع ةيعشا3 (اولاق)

 ظ هداج رخملو نيخيشلا طر شلع حبب ثيدح اذه» تكس ىتحلوقإك لاقنذؤلا عمم اذازاك ملس و
 نيديباكم و نامع'ن لبسأبلا ب وبا ن.دمحأبا قاحسان ركب وا(اندح)» حيحصدانساب# دهاش هل و و
 هاناوااول )اةنذؤاا ممساذااك مامون أودنط ,لا لص يبن :|نا ةشئاع.٠ نع هيأ نعةو ىع نماشثه نع ثاغ نا

 ريكل نع ثراحلان ورى ربخا بهون هللادبع ا ىنالوملارصنن رحت بوتم ندم سابملاو ا 4 ندحؤ

 ماقف ملسودل 1 هياعهللا ىلص هللا لوسر ممانكل وق ةربهابا مدس هنأ يدع هناىلودلا دلاخ ن ىلع ن ءمجشالا نا

 حب ثيدح اذه» ةنجلا لخدانيقت اذه لثملاق نمألسوهل اوهيلع هللا ىلصدتلا لو سرلاق تككسامف يدان لالب ظ
 «اذكه هاج رخإ ودانسالا

 اص لادبعات ىملسلاليممسانيدمجليممساوا اني دادنبب ىدوالا ىبحين نامءندمحانيسملاوباانريخاإ

 ىرصلا 2 ١

 * نوطس و موقو

 ىحايرلا ميعن نب معنلادبعات تلاطىلا نبدامن ىلعات زيزعلادبعن. لعاناقادسا نيدمحاركبوبا# انثدح 9

 تنذااذا لالبل لاقملس و هل اوهيلعّللا لص هللال وسر نار اج نغءاطعو نسما نعل سمن ىيحات دئاف نورمان
 نم ب راسشلاو ةلكانم لك الا غرفيامردق كتءاقاو كناذا نيب لعجاور دحاف تمقااذاو كناذا يف لرتف

 هكورت.-أ ف نورمح ىنطةرادلالاق (تلف)ىرصبد انساه هتجاحءاضٌمل لخداذا رصتمملاو هر

 هيلع هللا ىل_ص هللا لوسرذاابنعهللاىض رةبدبجمأ نع ةبتع ن هللادبع ن ء جيللاابا تءمس رشب يأ نع# ةبعش ف

 «اناو اناو لاق نذؤا | عمساذا ناك ماسودل 9

 ظ عمانك لوم ةربلهابأ عم هنا هثدنح هناىلودلا دلاخنإ ىلع نع جشالا نبر يكب نع ث راما 9 ورم ١ ظ

 رس لون اوهيلعّنلا لصهّنلا لو سرلاقت كسا يافئداني لالب ماقف لس وهل او هيلعللا لصهللا ل وسد

 «ميحيعةنبيللخ داني

 0 لانسر هل وهيلعمللا ىلص يب لانا رمع نا َن ن ءمفال نع 0 رح نانءبويا نا ى: ادب 32 ) هللا دع 0

 1 ا ا

0 0 



 «ةراصلا باك 9 2 0#. >0 «صخاتاممكردتساا» «0)ج»
 ٠ (1)* شوك تقفل وك |

 نسحلاا دمج ن:ناسح كم .اولاوا(امدحو) يدبلاهللادبع واذ يربنملا دمخنب ىبحمساي ركز وام انادح د

 نعدعس نب رد 0 يئادلا سفن .هللادبعن كلا نعدعسنإ ثلاث ةبتقاث(اولاق) ميعن ندمت (و) نايفس نا

 هذحوهللاالاهلاالن ادب ثااناونذؤاا عم نييح لأ ن نملاقملسوهلاو اوهيلعتلا لصّلالوسر نعصاقوىبانب كوم

 «هأح رخو حرص هسبنذ هلرفغا_ثد مالسالإ واي دحعوابراب تصر هلوسرو هديعادم ناودل كك شوا 1

 *«ىصخل !سابءن ىلع قوف تبثلايف وىشثرقلاةمرخغن نتن هللادبعن , دمحيوخاوهّضادبعن مكملاو

 دا ناقتي نركبوا (اننذحو) لافع امثينانصلا قادسان ديما بوكس ن دج سابملاوا# اًندج ١

 ةررهيبأنع ةمل يبا نعو رمز دم نع ةدءاس ندامح انن(الاق) ثاف ير ةحاولادب ع ا رفعج نورمت نا

 »# هزم هتح أح ىف ىت>هءضيالف هدب ىلع انالاوءادن لا دحا عمساذا 0 هلاو 4 لع هللا لص لال وسر لاقلت

 طرش * ىلع حبحص ثيدحا ُذ ذه هلثعةر هينا نع رامتن ءداج اثدحولاة قادس انء ركب يب يبا ثيدح «يفو»

 « هاجر خمإ و ىلسم

 ميجنب ديلولااث يب ركئادوادن هللادبعانن ىبضلا سن 'وو ندا ::رافصلا ّللادبعز دمم تادبعوبا م انربخا 9

 ّ فاق فلل وسرناةيراصنالا ةقروما نعيراصن الادلاخ نب نمحر اادبع(و) كلام تنب ىليل نم

 ماسم جتحاد + ضئارفلافاهراد لها مؤ ”وماتواملا نذ'وبنارصاو اهرو زيف ةديبكلا ىلا اباوقلطنا ل نع
 هللا ىضر ةشناعني: مؤ ما نعاني وردقوا اذه نيكد تسلا فخ بابلايف فرعاإل ة ةببرم هند هذهو عيج نب ديلولاب

 «ءأ مذلاء و" و مقلو نذْؤ" تناكابم امنع

 نع ثيل نع سررد'ن هللادب ,ءانث ىدراطملا رايلاديع نب ذجا نم مصالاب ومدي ن دم سايعلاوبا# نع 0

 ينارمنلا نسا معا هللاو نذالا ينمع يسراف ظفل هلماو يا و كردتساا خس ف ادك()

 «ش وكن تسفنا

 نملاة ماسوهل آو هيلع هللا ىلص هللال وسر نعي !نعدعسن سماع نع سبق نب هللادبع نب مكمللا نعم ثيللا ف

 دمح#و اير هللا تيضر هلوسروهدبعاد#ناوهلكيرشالمدحو هللاالاولاال نادبشا اوندؤأا عمسإ نيح لاق

 ْ «محيحص ههبلذهل رفغانيدمال-الابوأيبب

 م دحأ عم دحا ءمساذا ماس و هلاوهيلعللا لصهللال وسر لاة لاق رب هيلا نع ةملسينا نءو رمتن, دمت نعةما-نب عدامحإ)

 2 راعنءاضيادامح هاورو ( م)طرش يلع « هن« هتجاج يض#ي يتح همض.الف هدب ناعءابالاوءادنلا

 ”ةربرص ىنأ

 نادي ,راصنالا ة ةقرومأ نفق راشاألا دلال ٠ نا نمر لادب ء(و) كلام كن ّ : قتل نمر نالوا 0 يبرخا د

 لها مم واو مامنو اهل نذءوي نارماواه روز ة ديببثلا ىلا ذب اوتاطنا لودي ناك ماس ودهلآو هيلوهنلا لصللا لوسي ١

 « ديل ولاب(م) جتح ا * ضن ١ رفلايفاهاد

 | اناو نذؤملا عم نيحلاق 0
 هو ىلإ

 | ءاسنلام'وتو ميه و لذاوت تاكانما ةشئاع نعءاطع نع ثا نع سيرها ن اان يدراطملاانن مصالا# اسمها

 « ضن ا رفلا يف ءاسنلا

 # هنذ تم ايف دمحعو ابر ةللاب تيضر هلوسروم دبع ادمشناو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نا دهب

 ! رلا ةماماإ»



 «ةواملاباك» ١١ «؟.؛» م« صخاتلامم كردتسلا» 2 «(00)ج»

 | لالب ناك كيس نع ريهز ثي دح ماسسم ركذاعا«هاجرخيملو للسم طرش ىلع حيحص ثيدحاذه «ةولصلاماقأق ا
 1 «سمشلا تضعداذا نذوب

 أ انث(الاق)ديشز ند وادو ىتشمدلاةلاخن د وماتت ىسومنيف سوبا ىزلا للادع نبدجادمتوبا « انندح » ْ

 ْ : يطول نع قترزلا دوءسم نع ريبج ن . فا نع ةسبقع نب ىسوم نع جب رج نبأ انت ملغم نب ديلولا
 ا سلج الزلق © اراذاف ةولصلا مات نيحدجسملا يف نوكيملسو هل .أوهيلع هللا سلا لوسر ناك لاق هنعّلاى صر

 * قر نا محلا وباادهدوءسموةماح رخنإو نيخشلاط رش 0 ىلع حيحص ثم دح أ ذه« ىلص ةعاجوار اذا وىلصم

 1 وناان ةئام ؛ثالث و نيمسنو ميو تجرر,ثيفءالما ظفاحلا هللا دبع نبدمح هللاديعوبأ مكالا# ا 3-35 0
| 

 هل ظفللاو ىنيطقلا رفمج نب ديجا 0 رفمج نب نيسمل اذ مصأع نب ديسا ان: بوي ن دمحم نم "أم أم ملا

 الالب نسا ؛ارلاقلاق نع هقيجج نا نإ كوع نع نايس نءعف ازرلادبعاّت ىلا ىلا دح لبنح نبإ دجان هللأ ديعانت

 ا | جرخف مدأنمءارح ةبقيفل_سوهل ةودطنقا لصّللالوسرو هذا يفهيعبصاو ا:هاهوانهاه هذ م - وار ودب ؛ ولذا :

 هلمدوإةلوعبكلا + هبدل ني زعل سو هلا وهن لعتا ٍلسسالوسراييل امن ءاحطيلابأه رك رف ةزلا هدب نيبلالب

 « هقاس قر ربيلار ظنا يناكءأ رةلح

 راشب ن ميه هاراا براوشلا دان كللادبعز دمع نب ىلع اًسدادغ_.ناطقلا هللا دبع زي دمت نبدا لبس وبا م نندحإ)

 ف عشا لسنا وسر كأن لاق هدأ نع ةفيحجلا نب ن كوعن 1 , كلام(و) ىروثلا نعةبتعن مي هار ,اان ا

 ' مدئازوان , رعولوةمنز كلام ثيدح جا رخآ ىلع ناخشلا فت ادقههوع ثرذأا ركذفا طب الابل: ملسودل 1

 يق مبصالالاخداهيفاركذب لاما ريغ حطبالا ملسو هلآ وهيلعّللا ىلص هلورنركذيف هبا نع ةفيحجيفا نب نوع نع
 « ناتونسم نائتساههواميجاىط رشىلع حب وهو« ناذالا يف ةزادتسالاو نينذالا

 1 ثعمسسلاةيركسلادم نمبر كلادبعاتتهبوسا -نب ىبحاشو رعلدملا حارجلان للادبعن. دم ركبوا © انأدح 9 |

 ا ا ميسا .ذايق هعيبصأ لخدسال نإ وال ىأراذا كرابلل نب هللاديع ناك لوق 00 َن نسملا ْن ع

2 12 
 ْ 200« هدبرأ ء همام ط رش ىلع«ةالصلاماقا |
 ناك لاقهنءّللاىضر ىلع نءقترزلا دوءسم نع ريبج ن مفأن نعةبتع نبس ومنع جبر جن ااث ماسمنب « دياولا ف
 ةعاجعاراذاو ىلصمم سلجاليلق ه"اراذاف ةالصلا ماقتنيج دجسملا يف نوكيمل -و هل. أو هيلع هللاىلد هللا لوسر
 ْ « اهط رش ىلعهىلص

 «مذايف هيبيصاوانهاهوانهاهماف عبتورودي ونذؤي الالب تب ؛ًارلاهب | نع ة .ةسيحج ينانبنوعنع# نايفس 9

 اهيلالصف» اهطبلاباهزكرف جارشلاب هبدب نيب لال جب رخف مقانمجارح ة ةبقيف ماس وهل وهيلعشلا لدهللالو -رو

 ٠ « (١)هئماح رخآ«هبقاس قا ريما رظن يناكءارمحةل> هللعو نايلاو ب لكلا هن هندي ني رع

 تعم ىركشلادم ن مر كلادبعا هاوس اسنبىبي ما دحإلورع حارجلان :ربهتلادبعن دمج ركب وبا# انريغل د

 | شد وكب تريغاد حرص ؛ هينذايف هيعبصا لخدي.ال نذؤ ىأراذا كرابملان اناك لوغ قيعش نب هبال ِن يلع

نسا ١٠كردت.لا يفامهيلعلدماك هلواوادضم,كِر هللل(د)
 تسفنا 0 ينامعنلا 

- 



 م ةولصلا باتك ل «0و « ضيخلتلاعم كردتسما ١ ١» 4()ج»

 هللادبعن ممن يراوتعلا لوم سيبك ضرك ذل هالففلا نأ قذنف ىلا وهاجر خم وداتسالا حصص ثيدحاذه

 *(1)مهنعهللا يضر ةءاحصلا نع ميعن ةءاورةحص ىلعاقفت ادق اهمماف ةربرهيناو

 هيخا نع سين حول انث ىمضجلا ىلع ن رصن انسهللادبع نب ةملس ندعاانت يضاقلازوصنمنب يحي « اتدح |١

 ثا واصضسملاقتاولصلا نم هدابع لع دل ضرتفا كفا لوسدإ لجر لاق لاق سن نعقداتق نع سيق نب. دلاخ| |
 لاقف صقتبالو نهيلعديرز الهللابلج رلا فاحفاس انا واصهدابع ىلع هللا ضرتفا لاق *ش نه دعب وأ نولبق لهلاق

 لسمثدحدق ؤهاح رخل ولدمطرش هش لعحي تى ثرذحاذهةةنملا لخد قدص نأ لب نيل وهيلعهللأ 'اىلص ملال د

 هدانسالااذهم كيتا ةءالث حيخصلا يفا|

 ن كلملادبعاندم-ن . مهاران كوسا رودلا دمحنب سابعلا اب بتوقع ندم س ابملاوبا 4 نب دح و

 أوقرفق ننس عبس مدالوا غلباذالاق ملسو هل أو هيلع هللا لص ياهلا همفر هدج نع هسيأ رع ةربسسنب عيبرلا| ْ

 ن كلملادبعب مت جيتح ادعف إسم ط رش ىلع حببص ثادح اذه»ةواصلا ىلع وبر ضاف نينسرشع اونلباذاو مهشرف نيب ْ

 «ثدحلا | طامتسملاو جرام هلابا _:رعةربسنب عيبرلا ا

 )0 اص ندمت رف رفعج ولان دح جا

 ىنان .نامعنعلادبعن فرطم نعع العلا ىنا نع يررمجلان هع ةملس ندامح م #4 530 أ

 3 رجا هاذا عنا ق ؤمدخاو مفعضابدتقا و 'مومام تنالاقيموق ماما ىناءجاهللال وسر ايلاق ها ص اعلا ||

 نبديعسس نعةرصن و رم نع ةبعش ثيدح ملسم جوجنالو «ادكه هاج رخو لاسم طرش لع حبحب ثدحاذه ٍ

 * ث دحلا اموق تما اذالاق ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرنا صاعلاىبان «نامعنع تسلل ||

 رفعج وأ ان ربخاو)ىلواسلا را اانث يرودلامج ن سابعا بوعي ند# سابملاو 6 اندحإ»

 ليئارسا انث(الق)ل.ممسان ب كلامناسغو ا اث ةرزعفان .مزاحن دجا انث ةفوكلابيناييشلا ميحرنب لع ندمت
 جرخدق لس ودهلاو هيلع هللا ىلصهللا ل وسوالف ًاراذاف لب مث لذ "لالي ناك لاق ة ةرمسن 9 بر>ن كلاي نع ْ

 رهاظلاوك ردتسملا سن فاذك(م)و(1) _٠؟فيرحتلاو طوتسلا رهاظلاف طوبرم ريغ ىنملاو خسنلا ىف اذك (؟) |
 يالا لاو« ةراسلا ضب عوكل ||

 .تاولصلا نمهدابغ ىلع هللاضرتفاك هلال وسرإيل جر لاق سنا نع ةداتق نع دلاخ هيخا نغ سيق نإ« حون ف

 نويلعديزبالةللاب لجرلا فلحذ تاواص سمح هدابع ىلع هللا ضرتفا لافىش نهدعب وا نهابق له لاق سم لاقت |
 ا ملسم طرشللع «ةملا لخد قدص نا ملح وهلا وهيلعالا للص هلال وسر لاف صقن.الو ظ

 نينس عبس مك دالوا غاباذااعوفرم هدج نع هيبأ نع ةربسنب عيبرلا نب كلللادبعانت ميهاربا نب # بوتس » ظ

 ه(م)طرش ش ىلع «ةالصلاىلع موب رضاف نينسرشعاوذلباذاف مهش رف نيب او قرف |

 ىناءجاهللالوسرايلاق هنأ ص علا يلا نب نام نع هللادبع نن:فرطمنعءالملايلا نعئربرملا نع ةءلسز م داجل

 *(م)ط رش لعوا رجا هناذاطذخايالانذ هللا ومرةمضايدتقاو مهماماتنالاق يوت ماما

 جرخدق لس ودل اوهيلع هللا يلد هللال وسر ىأ ًاراذاف لبعمثنذ ٌولالب زاك رمان رز اج نعاس نعم ليئارساإ

 سو

 هب است



 يي

 ان اولا 00190 سان درست 203
 م نات دح حييحصلا

 ه4 سلا تاواصلا لضف ىف باب زيهم

 صاطااوباون دشرىخانإا مييرلاوباانث نارهمن لعمسان دم اثثيناه ن . طاصن دمج رفعجوبا 6 اندح 9

 نماساب زا 911 وىنأن ب دعس ن ّى . لصأع نع هبي هيبأ نعريكب نبةم ل :ريخا بهون هللاديع ًاناالاق

 لسوهلا : و ةياعدتلا لص مالو زد قناع نالحر ناك نولو.ماسو هلا هيلع هللا ىلص هلل /1ل وسربادا

 هلال وسرلاوركذفيفوتماموب نيمراعامل رتبأألا رم اعاضفاوهىذلا يفوق ر كل نملضفا اهدحاناكو

 لاقتدب ىنانال ناك و هللالوسرانى,اولاق يصرخ 1 نكيملا لامةرخ . الا ىلع لوالا ةلمضف لس 8 و هيلع هللا ىلص

 دان الا يعم ثيدحا ذه« هتواص هب تاب اذامز وردم الدنرد نم ىكبلإ نورئاذاك تا ص س# موب لك هيف محق

 *ةنم هعايس مهضعب

 رابكلا بتتجحمو نال رموص, وسما تاواصلاينايدبع نمام لاق 1 وهلآوهيلع هللا لص هللا لوسر نيل

 «مكلاث 7 مكنعرفكذ ن ع 300 ايكاوبنتح ناال“ 9 * قانطصتل اولا تع ةمايقلا مو ةث ةنملا باوب اه تحنقالا عبسلا

 انزع ةلبل

 * ديبعن اوهةلاضفو(م) طرش لع#امو رغلبق

 نول ودي ةءاحصلا نماسانوادعس تعم دعس ن صاع نع هيبا نع ريك نا ةسمرخ» « ىنريخا بهو نا

 وهى ذلا يف وةةرخالا نم ب اه دحا ناكو لسودل ًاوهيلع هللا لصّشال وسر دبء يف ناوخا نالحر ناك

 رخالا,لع ل والا لع و كلود اعلا ل_صدّنلالوسرلاو ركذف يف ونمت !نيعيراددعب رخ . الا رحم اهاضخا

 لثمك ةالصلا لثمامنا هيالصب تغاباذام ب ردي ايف لاف هب سابالناكو هللا ل وسرايىلباولاق ص, رخ الا نكيملا لاف

 هب تناباذامزوردنال هءردن ىف مب , نوراذاف تارم س+ مويلك هيف م >:هي بذع رمغ لجر بايب داخل

 « هنم هعارس مهضمبت ثأو هئس رغصل هبا ن معها هنأ ليقدن الدم رخم اجر | محي #هن الص

 أ ميس ها مقدع نيب راوتملا ىلومابصنا هلدح رمح ا((نمن نا لاله ينا نا ىثدح ترالل و «درعإلا

 ثالث هديب ىسفأ ىذلا و لاق م ربنلا ىلع سلج هنارإسو هلآو هن اعدل ىلص .:أ| نعزاربخ ةربيهابأو ديعس

 ىأب ديعع نمام لاقمملس وهلاو هيعمل ىلصهللالو_سرنيع انيزح ىكييانم لجر لك بكاف ت تكس من تارم

 قةطصتلابلا يتح ةمايقلا موي ةنجلا باوباهل تحتف الا مبسلا رئابكلا بنت« وناضمرموص,و سمحلاتاولملا

 ظ
 ظ
 ظ
| 
 ظ

 0 0 تي مكلعرثكن هنغز ونام را مب نالت م

 «4حرو »0 اموب-

 'تبثاوهنسرغصا هيبانم مس هنااو ركذ رصم لها نم ةفئاط ناهيفةلملاو ريكب نب ةمرختاجرخم ملاماف هاجر خلو

 .نثراملان دود ىنريخاب هو نإاابنا عاادبع نبه ادب ندم أذا بوقمينبدمم س ابملاوبا# اًددح 9

 1 يتانعن رب ربرهاباو ى ردا ديعسأبا عمسدنأهثدح نإ : اوتمااىل وع 2200 رمل |ممن ناهثدح لالهينا

 أننزح يكيبانم للجر لاك ب كاف ت تكس من ا ةىرلاول انمنربنلا ىلع سلج هنا لسوهلا وهيلعّللا لص ا

 أ بذعرمغلجر باب راجر+ لثكة واصلا لثماعاهت واص هلا ث تش اذأم يردي ا فما ودل 8 هيلع هللا لص هللال وسر

| 
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 هللالوسرا,لاقهنا صاسعلا يبان ا نءدللا تعا 0 فرم نءءالعلاينأ ن 2 ير ىلا سابان ديعضات) ةيلسإ

 «ةواعلاباتكا» 2203١ يرءإ « صيخلتلاعمكر دتسلا ف دا

 ظ 0 وهل رفقا 0 ل 2 قاطرة ما مانع الب 39 ريثك ىلا نع

 م.ساقلا وهاح رخل و حيحص ثردحاذه#*ىلر فغاف كناعد تاوصاوكرا مرابدا وكنيللابقااذه بالا برثلا ناذا

 7 الو هثي دح عمجي نم مماق و نييفوكلا فارشانم هنفهللاىضردوء.سمن هللادبعز نمحرلا دبعز نعمن |

 » هللاهجحر هللأ ديع ىنا انش نع الا

 انن(الاق)ة ميل روا(و) دان لهساثن مسالا ودمج ن كلملادبعىلع ةءا رقدادغس هيقفلا ناس ن دمحا# 7 ريخا 9

 ن دام انث ناةعات يناذصلا قاحسا ن دما بوعي نب دمح ساس اونا( :ةدحو)ىربرجلا ديه. نع ةملسنإ دامح

 هداج رثعإلو ماسمط رش لع ها هس يعوق ماما ىنامجا
 ىريملا ىسيعن ىلع( يت دحو زةرزع ىنا نمزاح َن دجا|3 دلل محدن ىلع ندم فنجو ا 2 يزيغا 00

 ن ريثك نعقرا طنب 2-3 عهاسسم يو ءدشالا كلامىنا ن عدم ع نادل كم ويش يل ان نامعان ل «الاق) ن طق نددسماأ

 لسوهلاو هب لع هللا ارم ق الرس ةولص ردقناك لاقي ىضر دوءسم نب قاد ناد زا نيدوسألا نعتز

 ١ ىجشالا كلامىإ جتج ادقف لسءطرش 0 ىلع مص ثيدحاذهمادقا ةعيس ىلا مادقأ ةسمخ ءاتشلا يف و مادقا ةثالأ

 * هاج رخخملو كردم نب ريثكو فيصلا يف

 دنه نأ ند وادأببا ميشهان" نيعم نب ىبي اندايز ندسحانب ىبحي روف اا نيف نع( انثدح »
 دواو نعم ادبع ل نا دلاخ أن 3 ةيق ن بهوان ”رطم نرشب ندمشان ىفاشلاهللادبع ند“ ر 1 وبا( ىنربخاو )

 ملسوملا اوهيلعهنلا لص تالرسر مطل هي هربا 50 ن هبلادب 5 نءدوسالاي ان: برحىبان :رع دزه يبا نا

 اد اهتلمفان ااذا عماج مايو ر هذ لاخشااهف ىل تاءاس هذه 0 سلا تارلفلا لع لذا قطا ناكف

 ٠ ةهولصو نينمشلا عولط لبق ةواص لاق نارصعلاامو كلف ايت ن< تاكامونب رصملا ىلع لظفاح لاذ يع

 ف هل جرخد#فو دبع نةلاضف ناوههلبادبعو واجرخمملو مآسم ِط رش ىلع 9 ثيدحادهءامو رغ لبق

 , ىدومسملا نممن مساقلا انثيندملاديلو لان هللاد بعث ىلالحلا ن..لان ىلعان بوت. ن دم ّللادبعوب | «اندح »

 ناذادنعلوقاذا ماسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ينماعتلاةامنعهللا ىضر ةماسما نعةمل -ما ىلوم ريثك يبأنع

 « حي هل رفغاف كناعدتاوصاو كرا مرايداو كليل لابق اذه

 ةالص ردقناك لاق دوءسم نب انأدب زنبدوسالان ءردمن ريل نعى .حشالا كلامنا نعد يجن م ةديبع »

 6( م) طرش ىلع هةعبس يا مادقا ةسجخهاتشلا يف ومادقتا ةنالث فتصلا ىف لس را الط ا قبستتلال 1ك

 هيلمهللا لص هللا لوس ر ىنملع لاقد !نع ةلاضف ن ن هللادبعنع دودالا يلا نبرح يبا نعدنه يبا ن عدوادإ»

 انااذا عماج ماب ىف لاتشااببفىل تاعاس هذه نا تا س.ملاا تاواصلا ىلع 0 ينملع امم ناك سو هلاو

 ,ةالصو شسمشلا عولط لق ةدلينلا# نا رصعملااب و تامفانتغل ن مت ااه دن ردملا 0 لاذ ينعا ًازجا هتلمف

 #ب تالا

 م« ارجا هناذا لعذخإيالذذ 0

 8 مق ردعلا ىلع ةامذالا 4



 4 5 ْ 5 31 4 د 0 ْ 1 يلا

 ل

 ل

 كم اومن ان فان ىذاتسان هب او يرآقلاىن ىتثلاوبااماو* .نيملسملا عا نم مم ريغو ة ةماسن دامحو 4 كد دعس و ىروثلاا

 » ني "م ريفد ىبتا ناملسو هلاشيبان ا ع 0 مس

 00(2ةمئادمالبةا ورلا َّك 1 01 1 هدزسأث ب دح |

 دم سابعلاو ا(و) ىهفاشلار ضمان دما نسما ولا( انندح )ارك ديمسن ةبيتق نومالا ةقثلاهساع هلت دقو :

 نع يفةثل ام رااديعاب دعس ن ةييتقان ىخابلا ظفاملا لعن دمج نهادب ء ىلع وبااني(الاق)ىور ملا رفمجنا

 ظ هةماقالارثوب و ناذالا عفشب ناالالب سماماسوهلآ اوهيلع للا لسنا لوسرزاهنعّللا ىضر سن !نعةبالقىا نعبوب

 ةايطرش *. ىلع مي وهو ةقايس !اهد مهاجر 7 : ناخيشلاو

 ؛يمزلابوتعنا ىسومانن برص ينازي ديس نادهمنب دمجا اني رافصلا هللا دبع, دمت تانغ وبا 6 ان ريخا 9

 د رفتلاهنعدج وب نمم بوه نا ى توغو

 نع م.م ىناند رب ثردحوت رقن ةبوأعم ثي دحو سنانء ىميتلا ناملس (ثيدح) اهنم #« دورثدل و :

 لضفلاا ى .< نب سرردأ ى دحر صتينال وح اذفتنإ ميهاراا بوعي ن دم سام ءلاوا «انندح دقوا نأ '

 «عادتلا نييامباجتسمءامدلا لاقولس وهل اوهيلعللالصّللال وسر نا كلامن سنا نعل طلاع راما ىلا ا

1 
 0 اذاف نينأرم ةالصلا ترماقد لوق هناريغ ة ةرمةرم ةماقالاو : نيل رمنلل رم سوال اوهيلعاللا ىلصاللالوسر ا

 مين ىبانإ فان ىذاتسا نم يبث :ااوباو ىمطملا دبر ن ريب رفمج وأو « مهب «ةالصلايلا انجرخ مانأ صون ١ ةماقآلا

 ه ىناملا ن 3 ماسع هيد و

 ماور«ةماقالاريوبو ناذالا مشي ناالالب رما مسوهل أو هيلع هللا لص هللا لو سرنا سن | نع ةءالقىنأ نع «بواوه

 » (مخ)طرش - ءالع وهو هنع باهولادبعن 0 ةيئقو نيممنا

 ظ

 # ىس وم هدرغهاضمب موضع 5 محلي ني>سأيلادنعوع اننايعلتللا لا ادرالقوانا درالا

 (برارلا نعديم نعراتخما نب لضفلاا 3 ىرينبسيردا ىثدح ذقنم ن ميهاراااث مصالا جا دحدها و ثهلوؤط

 اة رمت

 ّْ نافدانس الا حب وك ثم تيس ا ,ةماقالا انممس اذاف نين او احب

 ١ ا اول ال بديع اا دك هم ري#اده رفمجابا

 1 اذه«ةماقالار ولو خا ا انو سرنا سن نع ةباللق 0 ع ناحل أ

 د_:ءءاعدلانادرالقوانادرال ناتننلاق ماسودهل اوهيلعّشا ىلد هللال ودسر ناهريخادعسن لبس نا مزاحول اذ

 ش مزاحىبا نعكلام نع يور دقو بو هع نب يسب ومفبد لقي ُثردحادم«اضع مهد محا نيد سايلادنعو ءادناا

 عاشدح »يامنلان . سا #ث ,دطااذهدتسيفرر دما ىلي دعتلاو ح ركام اما نيممن ىدح *ىن-(١) صح ندمت ١

 ١ نات. لاقماسوهل اوه. .يلعويلا لص هلال وسر نا هربخا دهس . ليسن مزاحو أن ,ىمءزلا بوعي ن 6«سوعإا

 «ءادنلانيبام باجتماع دلالاق ماسو هل اوهيلع هلا لص تالوسرا

 م ادعو

 2غ2|أإأ0'|1|0100 ]| “+



 «ةولصلا باك كرد « صخاتلا عم مكردتساا 9 «0ج١

 نعريبجن فان ن ءميكحن ميكح نعورمن دو ثراها نب نمسرلادبعنعلالب ننال -نع عسب وأن زان ركبوا

 ا دانسالا حب ثردحاذه*برغلاالانيتقو تاولصلاه.ىلصف 0 هلا اوهيلع الص ىن !اىناليث ربجنا سابعنا

 رصتخاو 97 طب ثراسملان نجح لادبعنع يدرواردلا دمسنب زيزملادبعو ىروثلا نايفس نع 4 دهاش هلو جا

 ةعس رينا ن شايع ن هللادبع نا هناقشت رالانب (نمر لادبءاماف) :ظنالا اذه ثيدحلا ةدئاف لذلبن تاماسأ|

 ىراصتالا تي ندايعنإا وه ميكح ن ميكح وهنا ورلايفنيلوبقلاو شررق فارشا ءرم(١ ريالا !

 «ناسدم اهالكو

 نع ىبج شالا انث ثيللاىنان . ميهارب اا مثيحلا ندب زيا لدملاداشج ن لع(انثدحف) )يروثلا# ثيدحاماو |

 ىبحنابر 5 وا(اثدح) نايقس نع ديعسن « ىيحانت ددسمانذ ىنثنا وان هيمفلا قادسان بركب ع ,وا(كدح و)نايفسإ

 نر انسان يبقا كن هللا ديعانل قالا نارعو لبان اهنا انذ باطىبان . ميهار اان ى رب:لادمحسن ا

 10 ٍصلا اورم ملسو هل ,اوهيلعللا صلال وسر لاقلاق هدج نع هيا نع بيعشن.ور< ان( زهوادواد

 0 عجاضلا ف مهن أوقرفونينسرشءيف اهيلعو 1 رضاونينس عيسل عولملا

 و ع وق نيعم ن ىح تشل وق ي 3 ودلاد محن سايعلا ل وقس ودع ند“ # شايملا أ تعم د

 6-5 بيصو وزمن قادوا ع بشت وزع هنافلاسرالاهذهيفاولاقا ءاوكاملا لاقدة م بيعشنا |
 ميه هاران قاما تفعل وت نادك ف «ندحلا تسلل وةديلولااباذات سالا تعمس#و رمتن هللا دبعهدج نم

 *|ينعفللا ىطرر ,6نا نع مفان نع بواك وفة سب مشنور <نعىوارلاناكاذالوةىل ظنطلا ||

 هم ةماقالاوناذالا با وان .,م ويح

 85 وا (انثدحو)ةبعشانث حن عييرلا ان ىسورطلا ىسيعْ دما يورملادجان دممسابلاوا# انثد-) ْ

 ناتقاز 31 كيو انزيخاو ١ ةيمشانل ناريخن هللاديعأتل برع نب 2 اان دمت أنادي هلا قاحسانب دمحا |

 نركبوا(و)ق احسان ركب واا:دحوال ةبعش نعيناىنربخا نادبعابلا هسجوملا وناانثورع يدريرادلا رصن يبا |

 ىبال-سمنع ىنادملا زاتجبا نعةبعسش انت رت ناو ودمت اننى ىنلدح لبنحن دهان هللاد,ءاث,الاق) 4 ولاا[

 ة يلان شايلا نب ثراسملا نب نحر ادب وه هتسيفاتسجسلادوادو ال ةواضيابرقنايف ءركذاذك() |
 0 هنع تاتا وم ٠١ لعاهللاو هللادبع هاركذ كرو هدج ىلا ثراحلا بسندواادابا لم 5 ا

 'ةدحاو ةّقيطنم دوادو نايفسناف بيعشن ورح نءذابو ر امهالك ةزحابا دوادز راوسوىروثلانايف-لعل(؟) ||

 ش 1 نيخا ب هنءهللا افع هنم 7-5 وف بيعشن ورد |

 ن ءميكح ن ميك م >- نع ورم نت دو ثراملاز نمرلادبع نع لالبن ناماس نع سيواينانب © ركب والا

 .* حيص# برخلل الا نيتقو تاولصلاه.ىلصفرلس وهللاو هيلعّشا لصويبنلاى نافع نا ,ءن |نع ريبجن عفان |

 اور ممل سو هلآ او هيلعدللا لص هللال وسرلاق لاق هدج نع هيانعبيمشن ورءاشدوادنرا وسام د هاشهلرط ْ

 «مجاضا لأ يف مهن ساوقرفو نيتس رشعيفاهباع#و رضأو نينس ع يسلق الصلاب ناريصلا'

 أ
 ا
 أ

| 
 ظ
 ظ
 ظ

 دوع لع ناذالا ناكل وقتأمنعّنلا ىضر رحمن أ تءمس ىراسقلا ىنلايناملسم نع ينياد لأ رفءعجىنانع # ةبعش 0 ش

 يدل ب 4 0 ةواصلابنايبصلا ما 9



 [! يتالملاباك ف «بجا « صيخاتلاعم كردتسلا 9 ' «0ج١

 7 لاف ءاحف هلثم رصعلل لج رلا فق لاك ىت> ث 3 نيشلاتلا ز ني> ربظلا ىلصف ماقف ربظلا لصفدمت“اب مت[

 : حبصلاب رجفلا عدص نيحهءاجماهالصف ماقف» أغملا لصف مقل اةفهءاجف قفشلا بهذ ىتح ثنكم مءاوس نبشلا

 | لصف ماتف ررغلا لصف دمجشأيمق لاذ هلثم لجرلا' قناك ني>دغلا نمدءاج مه« حبصلا لصف مأقف ليفت لاف

 لمعلا ءنيحب رثملاهءاجم رصعلا ىلصف مك ارسنال ظدا# لاذ هبلثم لج لآ ف لاك نيح هءاجم ربظلا

 لصفومق لامفلوالا ليللا ثان بهذ نيحءأشملا هءاج م ب تن رغما ىلصف ب برغأأ لصف مقلاتف هنعلز , مادحاواتقو

 0 اذ_ه#ع تت و هلك ن ذه نيبام 0 6 0 ىلا لصف م 0 لاقفادج رف_سانيح حبصلاهءاج متءاشملا ىلصف

 ١ ىور دقو رغصالا ىلع نب نيسأا ثي دح ةلل هاجر ناخيعلاوكرابل نب هللادبع ثيدح نمروبشم مسيح
 ا ىذح نع ىنا يبربخا ليقعلا يبحن ن د ىنا نب نسحلاد#و ا انريخا دقوهريغولا ولاينا نب. نمحرلا ديعهنع

 دلو هبشا نيسكا نب لعن نيسملا ناكاولانتب لها نم دحاوريغو يبا ىث د> نسحلا ن هللا دبع نىسومأث

 ع« دعتلاو هلأتلا يف ه نيسملا ني ىلع

 .( ىثدحف) لوالا « دهاشلااما ١ للادبع ن راج نع هظاسفلا لثم نادهاش ثردهحلااذهل 5 ع اللا لاق » |

 ف ١ راطارعب نورها فاوصلا ميهار ني قاحسا ان يزاوهالا نادب ءأبنا ظنا ملاىلعن نيبسملا لعوا ظ

 ماسوهلا او هيلع هللا يلصيبلاىلا ليئربج نا هنعّللا ىضر هللادبعْب راج : نعحابدي !نءاطع عن نءنانسن د راث |

 «ءاودناسكن بهو ثيدح لثع نأ قاسف 5# واصل 'ةءلعبإ

 جيس مث ىضاقلا مثيلا نبدحم صوحالاوبلانثو رع ينريصلادمع نركبدحا و انربخاف عىنثلا دهاشلاماو وف
 ليثربج ينما ل سودلا اوهيلعللا ىلص ىنلا لاق لاقرب اج نعءاطع نع مركلاذبعن ءاض نوشجألا نبزيزملادبعأنامتلانبا

 « ادهاش هتجرخاماو كشالب هيلا دان اوداذم ميركلادب عه وحلا ثردلاركذف *# نإ سمع 1 0

 ىثدحلال.ن فكاملسنب ب ولاانن ئملسلا ليعمسا ندمت ليمتلاو اانيىف كا ركبدمحأ وبا كان دعو

 ركبوبأ
 ١] ماسقف برغملا لصف مقلاقف سمشلا تباع ىتح ثكم مكرصملاىلصفماةف رصعاا لصفد ماي مق لاقو رضحلل ءاخ هلثم

 رجفلا ع دصنيح» اجمتاهالصف ماقفءاشملا لصف مقل اةفد اجف قفشلا بهذ ىتح ث ممءاود تباغنيحأهالصف

 ناكني هءاج ماهالصف ربظنا لصلاةفهلثم لجرلا"يف ناك ن يحدسغلا نم هءاجمثهحعبصلا لصف مقلاقف حبصلاب

 لصف مق لاقف هنع لْر 000 واتقو سءشلا تباغني> برخملا هءاج مير صعلا ىل ا|دف لصف م 'لاا هيلثلجرلا"يف

 ادج رفسا نيح حببصلا 1 ءاجم * ءاشملاىلهف لصف مق لاف لوالا 3 الا لذ بهذ نيح ءاشملاه:أج مب رغما ىلصف

 نب دربنع رشنن. © و رم ظ*لثم نيسحوروهشم حي هتقو هلك ذهنيباملا م حبصاا لصفمقلاقف
 « هأوس هركدؤءاج لير بجنأ رباج نعءاطعنع نانس

 هيلع هللا لص ينلا لاق لاق هنءّللا ىض راج ع نءءاطع نع قراذلاى ىنان م ركلادبعزع نودجاملا نب رب زماادبع »

 أو ركلادبعه هون ثيدملا رك ذف نيئرم ةكب ةكع ل ربح ىنمال- و هلو

 ركب وبأ 090



 مب ةراصلا باتك )ف « 669 م« صرغلتلاعم كردتسلا» ١ 400ج »

 هيةثلاثلرمقلا طوتسل املي ملسو هل أوهياعّشا لص نال وسر ناكةرخ الاءاشملاةولصةولصلا هذه |
 لبنح ندمان للاديعات ىبطتلار فمجن دجا (نربخاو) ددسمأ3 يتثما وات قاحسانإ ركبوا 4 ان دحو ف

 لصاثنك لاقّشادب ءن راج نع ى راصنالاث راخلانب ديعس نعو رحمن دم انيدابعن دابعانن(الاق) يباىئثدح

 هرحلاةدشا|هيلعددسا نتيمامسا يفك يفد رببل ي صحلان رم ةضبقدخ . ا لس والا ١ وهيلعهللا لصهللا لاسر عم رولا

 ة(م) ط رش ىلع * حبس ثيإ دجاذدو

 ن مفار تم.سلاق ىشاجنلا يبان ءنيءأ نب ىسومان . دج ادبع نمالسلادبءات ناطقلاهّللاديعن نيسملا# أب اج

 سمشلا تناك ى تسر صملارخ نينا قفاسنلا ةولصب مكريخاالا لس وهل او هياعاللا ىللصةالوسرلاةلوق وق حيدخ

 كانلاق ملسوهلا وهلا اوهيلعتنا ص ينلان سن نع نمحر !ادبعز ءالملا ثيدح ملسمج رخا#اهالصد ةرقيلا(ا) بربك

 *« ثيدملا سمشلا ت رفصااذا ىتح مدحا ساجي قفانملا ةولص

 دسم انث يهولادلاخ ندما انأ ىثمدلاو رم ن نرلادبع ةعرزوباانث بوعي ندمح سابعلاويا ) انثدج 4

 هيلعللا لص هللال وسر بامصصأ نم نيلجردمب ا ناك لاق كلام نب نأ نعةدانقن رمع ْن ' مصأع نع قاحسا ن

 عم نايلصي اناكف ةنراح ب يف هنكسمو(؟)ربجنب سبعوباوءاسبي *, هلهاو رذنملا دبع نب ةيالوباار ادماسو هل 1

 « اهماسو هل اوهيلع هللا يلصّللالوسز ليجسمتلاواص امو |يموق نآيناب مرصملا م ازيا وهما ىلط تال

 *«هأح رخو و لسمط رش ع حيد ثردجأ ذه

 دمدجولاوبااثثالاورع نايزورملاميلملا نب نسما دموباو ىرايسلا مساتلا نمساقلا سابعلا وبا# انريخا 9 ظ

 ن بهو ىأ نما نب ىلع نب نيسحلا أباك املا ن هللادبع انُث نامع نب ناديعأينا ىزازفلاو رمع نا

 لاف سمشلا تلاز نيحملس وهلا و هيلع هلا لص ىبنلايلا ليم هلع لاو يراصنالا هللادبع ن نب راجا ناسك

 محشلا برثلاة شاملا فلاقواهالص ةرّبلا برثك تناكاذا يتح ثردحلا اذه يفدنسلاا ذم ىنطق رادلا ناسيفو(1)

 ىايعنلا نسحلا؟ روهشم ىردب ىررصنالا رباجن ا ليقوديرجتلاىف (؟) ٠؟ شركلا ىثفي ىذلا قيقرلا

 « هنعزوراهن ديزي هاور اذك ةبمش كشهةمباراوا

 ذل اف لسودل أوهيلع هلا ىلصّلال وسر عم ررظلا ىلصا تنك لاقرباج نعثراملان ديعس نع ورمع نب « دمت ف

 (( طرش ىلع «رملا ة دشلابيلعدجسا ىتببجلا راك دربنا ىصملا نم ةضبق ١

 هللا ل صلال وسرلاةلوق جيدخن مف ارتممسىشاجنلايفان .,ءيعازوالا نعنيعانب ل م مالسلادبع 2

 هاه الصةربلاب رثك سمشلات ناك !ذافرصعلارخ وِ ناقفادلا ة الصب مربخا الا لسو هل اوهيلع

 هلأو هيلع هللا لصهللا لوسر نمراصنالا نم نيلج ردع ناك لاق سن |نع ةداتف نب رمت نمصاعنع# قادسا ناإ»

 لسودل اوديلعللا ل هللا وسرعم ناياصيان اكفةنراح ىنب يف هنكسمو سءواوءايقهلهاود ابل ول اراد ماسو

 « (م)طرشلع» ام ماسو هلآو هيلع هللا لصةللالوسر ليجستلاولصامو ايهموق ناب مثرصملا
 هيل هّللا لص يبنلا ىلا لب ربج ءاجلاقرباج نءنابسيكن بهو نتن يسم نب ىلع ننيسحلا انا « كرابلاز ا

 | لجرلا 'يفناك يتح ثكممْسمشلا تاز نيحربظلا لصف ماقف روظلا لصف مق لاتف سمشلا  ترادنيح ماسو هلاوأ

 ال



0 

 «ب 0

 «ةراماباكط - م«ددعإف < «سيتاكردتلا» 40)جو
 نب نع لادن راش نبك دنبلضفلا مين وان: يرودلادهمن سأبيملاان' بوعي ن دمع سابعلاو.ا# انندح »ف | |

 ناممدح ماسوهلآو اوهيلع هللا ىلص هللال وسر ناربخ ةربرهابا عمسهنأ ُلْدّؤْأأ رفعج ن دايع ن ن د# نع دسأ

 أ ىلصف دنلانم ينءاجمأ وجل تراغةعاسب ىلصفىنءاجفلاق ب برغااالا نيتتويف ة ةولصلا 9 هانا ليئربجا

 | رفعج نب دابعنب دمت نءاجر خ ملاهبناذ هاجر خيل وودانسالا حيحص ثيدحاذه# هرينيمل سمشلا تباغ ةعاس ىب
 د *« ن دهاشهل ثمدق دقو

 || هجولاوبااث ىرايسلامساقلا نبمسأتلا سابعلاو ا ( انربخا ) لمط رش ىلا حيحصرخآ « ًادهاشدل تدجوو اف
 لاق لاق هنعهللا ىضرت ةربرهينانغ ةملسيلا نع ورم ندا ىس وم نبلضقلااُت يسيقن فس وانث ورم ندم

 تب رغنيح ب رثلا يلصدلا ركذم ّة ةواملاتنفا وم 10 ذف نرد كملعب لي ربجادهل- والا اوهيلعللا ل صدنال وسر

 « دحاو تقو يفسمشلا تبرغنيح برغل ىلصدنلا نمهءاجامل مس مشلا
 . || نعرشيلا نع ميشهأتل ىطساولا وعن ورمتانت ىدجانُت ينارعشلا لضفلان ب دمسنب ليعمسا# ا ريخا ف
 || هتارم الو سر نط رخ الاءاعملا ةراصةولضلاعبنه تقوي سانلا معالي لاق ريشب ن نامنلا نع ماسي بيبح
 ٍ اذهةءاورعميشهوةسبقرقفتا|ذكه رشد ىنان 3 ةلفصم نا ةيقرهعبات# ةثلاثل رمقلا طوقةسلا صير سوال او هيلع

 |! تبان رشب نع رشبيبانعالاتفَا وعوباوةبمشا,ةلاخو حصد انساوهو ملاسنب بيب نعرشب يبا نع ثيددلا

 : «ملاسن بيبح نع

 ابان ذوراهن يدب زاثدوعس«نإ ديسأُت ورع يبوبحلا دما نبدمح سايملا وأ( ادب #« ثيدحاما ©

 أ ءاعملاةولص تقو , سانلا رعالينا لاق ريشب نينامنلا نع ما سن بيبح نع تبان ن 5-1 نرمي ينانع ةبعش

 ْ هةيمشكشؤةمبارواةثلاثل رمقلاط وةسل ا ملصبإ لس ودلاو هيلع ىلصهنال وس رأي رخ آلا

 نبدمج نامالاواانث زيزملا دبعن يلعأج ا هيقفلا ٌقاعسا ئ ركب وبا ( هانربخاف )8 ةءاوع ينام« ثيدحاماو

 : تقو سانلا عال ي ينالاةريشبن نامعنلا نع لاسنب ب يبيح نع تبانن رثل نع رشل ينان 0ع ةءاوعو اانث لضفلا

 هده

 هللاىلص هلال وسر نا ربة رب هابا عمس هنا نذؤا رفمجن دابعن.دم نع ديسان نمحرلادبع نب « رم 1

 نيح نبترملاىف ينءاؤل لاق كارلا الا نيتقو نيتقو ف تاولصلا# ؛ ىلمف هانا ليريجنا مودح ملسوهلأ وذل

 ا *سمشلا تاغ

 ٍْ اذه ملسو هلاوهيلع للاى لس هللا ل وسر لا لاقةرير هينا ضرع ةماسيبأ نع ورم دمج 0 ينانيسلا لضفلا»

 || برغل ىلص دذلا نممءاجال مث سمشلا تب رغنيح برذملا ىلصهنا ركذمت ةالصلا تبقاوم ركذن عند عملي ليثربجأ

 (م) طرشلع# دحاو تقو يف سمشلاتب رغنيح

 ءاشملاة الص ةالصلاهذهتقوب سانلا عال الاق ريشب نب نامعنلا نع ماس نب ب بح نع رشب ىنأ نع# ميه 3

 رشبينا نع ةلقصم نةبقر هسباث# ةثلاثل رمقلا طوقسل املص» ماسو هل' أو هيلعّسالص هلال وسر ناك ةرخآلا

 ةيلاثل ةبعشظفلوههلئم بربح نرع تباثنرشب نع رش, يبا نع الأتو ةناوعوباوةيعمشاهنلاخ و حيحص هدانسا«

 وا
0500 

 همس



 « ةولصلا باتك « اعط 4 صيخلتلام كردتسلا 9 «(١1ج)

 دومسمينا نريشب ثيدح لعاتشادقهس مثلا بور غلبقلايماةتس ىهو ةفيللا ىذا ام /فرصننىتءلجرلاا |
 «ظفالا اذه ريغبةورع نع ىرهزلاثيدح رخأيف ْ

 (الاق) ليعمسأن ب لم وم (و) ىقىري نلادجاوب اا انث راثل ن دمحم اك ظفاملا لعوب مهاب ربخافىناثلادهاشلا ماو ا

 ١ معطم ن ريبجن فأن نع فيج ندابعز . ميكحن 0 > نع ةعيرىبان ثراحلان (1) ن نم رلاذبعن ءزام سان '

 ْ كنا و شماخلا كت تلاذ زنيحررظلادب لصف ن ني رم ثب» ءلادت ءملسوالاو او هيلعهللا لص يب لا ل د ريح مالاق سابعنب انع

 |بافنيع ءاشملاه يلص# متاصلار طفا نيد رغااد لصو هردش'ى سس لك لظ ناك نيح رصملاه.ىلصمكار اكلاو دا

 هردق ئ تك ِلظ ناك نيحدغلا ع نم مررظلا هب لسع « مئاصلا ىلع نبأ كلا وماعطلا مرح نيح رجفلاهب لص مقفشلا ا ١

| 
 ا

| 

 ا ءاقملاه لص اصلا رطفا نيح برلاهن ىلص ميثم "يش لك ل ظن اكن يح رصعلاه» يلصم سمالاب رصعلاتقوك ْ

 «نيتقولانيدهن ا ازال ان د الاتقو اذهدمساي لاق رفسان يح رجفلا+ ىلع مت لوالا ل يللا ثاثل ْ

 ةزجنبميهارااش , ىدجا3 ىنارمشلا لضفلا ندم ن .ليمم اان ربخافإ) دس من زيزملادب ءم ثيد_حاماو » ||

 نانع ريبجن مفان نع ميكح نب ميكح نع ةءيريانإ ثراث ل ن نهارا طبقا ءد_# ن ززملادب ءانن ىريي را ٍ

 500 ركذف لسودل اوه راعشا لصهللالوسرنا|هنعهللا ى صر سابع ْ

 تاصلان دس م ىلعيوااس :ةيلرببا يحن يلعز نس ابلاق أم ,صالادهازااهللادبعن دمج للادبعوبا 4 انريخا © ْ

 نبديزين نح رامز هللادبعن هللاديبع نع ىلع رك نإ نمحرلا ديعنع مسمن دياولا ا. . (”)ىزوتلا ْ

 0 تقواىنس لاقورخ خاممدقف ةولصلا ت تيقاوم نع لئس ملسودلاو اوهيلع هللا لص ى كلانا ةيراج نب عم م: هم نعان راج ١

 * ى رذملا ريعصي أ نب. ةبلعث ن هللاديعن اوهاذه هللاديبع و هاجرخلو نيخيشلاطر ثلعح ص ثيدحاذه. |

 ىلا ةبسنواولادب دشتو ةانثلاءانلا سب يزوت هبتشلايفركذ() ريبملا صيخلت ؟ميوب هنكلهيف فاتخمي) ٠ ٠

 ىملايلا:ن دلا في رشد# يضاقلا ؟ 1 وهشمت اصلان دم لعب ولاهنمةتي دعو ْ
 : : ا

 كا رعلاربع ةياك و نيعلا ت تاامزيحر هلا هب ىلصف نبل رم كربلا 59 :ءماسو هل 1 هيلع هللا لص ىب ل ل يجمل ٍ

 ١ قفشلا باغ نيح ءاشملا 4 . ىلصميمث أصلار طفذأ :نيح برشا قإ صو هردع ”ىشلا لظ ناك نيح رصملا هنا .: ىلص مج

 ظ لب الا امل ءاشملا هن لص م مثاصلا رطفانيح برخلا هن لص مث هي ةيلثم رن نطزاك رح رصيلا» لسوق سالإ رد

 ا | ىدرئارالا اورو نيتةولان ,دهنيلأم كلبق نمءايسن الاثقو اذه دمجحابلا ةمر فسأن يح ر 0-3 7

 ت1

 نع ةيراجن د يز نب نعرلادبع نع للادبعن هللا ديب ع نع ئرهزلا ع نع ركن نمح رلادبع نع 58 دير ا

 ,اهطرش * ىلعوتقو اهني ليغ مهد دك ةالصلا تيقاوم نع لث- ملسو هل اوديلع هللأ ىل- ص ينلانأ مم مح هنع ١

 «يرذملاريعص ىنانب 3 اانا وههللادبعن هللاديبعو

 ظ 0 * ع لك لظ ناك نيحدملا نم ن“ ربظلاهب ىلص 6 كاملا ل تار ثلاو م امطلام ر> نيح رجفلا لست ١

 ] ؛لاق ساعن .انعمفان ن ء فينحن دابعز ميكح ن ميكح نعةع رينا نب ثرأ + ١ن نمحر اادبع نع« نانفس 9 ا

 4 س# ١تا ادع تاو ل



 « ةولصلا بانك 9 «ادكإ « صيخلتلا مم كردتسلاا» ١ «()ج»

 انيخيشلا طرش لع حي ِتإ .دحادهو همجرأ موللا هل رفغا مبالالوش ةكئالا أو اللا ىرخالا ةواصلا رظننب سلجم م

 ليلا منو + در لوتاظحلا عااتسس فذ رولا ثيدح نر. برضه اجرت

 نإ مراد زوطل 7 ن ىلمملات يرصهوملا ناذاش ندم ا بالجلاهيولابنب دهان دمج 1 وا انندحإف

 هللأ ئطضرىملع عمأسولجانك لاق( )١ ىمخالا ع نحر لاهبعْ دايز نع حرذنإ سايعلا ع نءيابيشلا قاحساو اان ناماس

 ساجالاَقف رصملل نينم ٌؤااريم'اب ةولصلا لاف نذؤأا هءاجن() صاصخاذثموب ةفوكلاو مظعالا ديسلا هن هنع

 ىذلا ناك ىلا انعج رفانف رصن نام رصعلا انب ,ىلصف لع ماقف ةنسلاباةملعإ باكلااذه لع لاف كلذ لاف دام مث 3 سلحف

 ههنأوراوجاجتحادعب هأح رخو و عتيج ثني ؛دحاذه#«اهاءا و سفلارورق كر الان ودنا ولج ةيفانك

 ىثدح لاةىازوالا تم.سلاةىاىفربخايت وريبلاد زمن ديلولا نب سايعلا بوم, ندم سابءلاوبا«انددحإ»

 مسقتفروزجلا رعت رصملا سول وكدا ءاع هللايلص هللا لوسر عم ىلصن دك مفار ىند دح لاق ئغابتإاوا

 ىازوالا عار ىلع راو ي راخب | قفل ”أدق# :ريسكلا تيعل 7نا:بفأحي ضن ال لكاف خبطت مم سقر شع

 *هأج رخو ةواصلا لمحت يف ناحيحص نا دهاشهلو هلم مقا ومرصبب

 هللادبعانت يرا دلاديعسن ناممعانت ى ربغلا سودبعن دمحن دمجحا نسما وبا (هأ هربخأ)|مهنمل والاهدهاشلاف »

 نبريثل تعمسلاة ورع نع بابن ا نعدز نب ةماسأ ن نفسيات ديزي نعدعسن ثيللا ىثدحطاصن ١

 ريس مة عفن ص ءاضبن سمشلا ورصعلا صني ناك هنا لس ودلأ و هيلعّلا ىلص ىنلا نع دوءسميبا نع دحتدومسءيبا

 1 «حبرذن سابعلاريغهنءوربملو موه ىنطقرادلا لاق و يمخنلا هللادبع ندايز ىنطق رادلا نأاسيف و(١)

 لغاز ينانلا نسل 0؟سوماقلا يفاك ب هتلانم تيبلاوهو ص خ عجوه(؟)

 *« هنع مصاعو واهي نفاعط رش ىلع« همح راميللا هلرفغا

 انت نايلسا "نو "رانا راوضتمو 3 0 رولا انندح »

 ا فرصنم < لسودلاو اوهسيلع هللا ىلص هللا لور عم برغلا ىلصن : انك لاق مدخن مفارنع ء ىيثاجنلايبا نع

 ماقف 00 اضل 5 1 ريما ل نذ 1 ءاذ

 بيغملل ةيافاز 5 ا انوةحفاسولج هفانكىذلا ناكسلاولا اعج رفاتفرصنا 0 َظ . لصف يلع

 ىص ءاهاءارتن

 رصعلا لس ودلأ و هيلع هللا لضّشالوسر عم لصن انك لاق مدخن مفار ىثدح ىثاجنلاو ا ان 0 وألا ,

 برغملا ىلصنانك دنسلا اذ منيياتكلايفاءا# سمشلا بيغتنا لبق احب ضن اهل لك انف خبط مث -ةرشع -فةنفروزإلا رغم

 «هنعدبر «نديلولاهبوراذهو «هلبذ مقا ومضت اند فر صانم

 دوءسمىلأن ريشإ كعددس ةورع نع بابش نا نا نعد ءز نةماسا نع دب , رزع كم للا | ّ :.طاصن 1 هللادبع ٍِه

 , فرص همن ىتح ل جرا ريس مة مف رم ءاسضم ٠ سمشلاو رصملاى لعب ناك هنأ ماسوقلا اوهن اع هللا لص ىب للا 0 نع هنأ نع

 ىلا 220

"1 

 ل" دينية يح لاو تنضم نيا يد و
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 « ةواصلا بانك 9 « اذنإو « صرخاتلا م م كردتسلا ط «()جو»

 *هاح راو لسم طارش لع ميس ثردح اذه#موجنلا كبتشل يت يد برغلااورخ يلام ةرطفلا ىلعواريخم

 ىس ومن 6 هار | 9 دازن ىلعن ,نيسملا أب انا هضفلا ق ف اديس نب 2 ده ذاعجتالا يل 3 3 دها.ثهلو ا

 : للملا يمي ابلاغ نسق ن فنحالا نع نسملان ءةداتق» نءرمعموميهار هلأ ران و اوعلان.دابعانأ ءارفلا

 «موجنلا كبتشد تح برغلااورخ ٌؤبلام ةرطفلا ىلع تمارمالا زباللاقملس وهلا وهيلعتبا لص يبنلا نع

 روج لعن دمج 5 ةعز رج اندمحج ركب وب | يأ دح هي ةشضقفلا فشسوين بم ندم رِختلاوبا ماثدحوا

 هلاٍلضهَلا لوس رنا اعنا ع اليغزع ني ؛رجنا نع نايفس انثىربب لا ديعاربا 3 طاطسفلابى دادي 1

 اذها# ماعطلا#ي فلحو ةولصلا هيف مرر رجفو ةولصلا هيف لحتو ماعطلاهيف مز هني رذج رجلا لاق ل سودهلآ و هيلع

 نعدي ولان هلل أدب 5 ثردح نع“ 4ث ًاردقيفان .ظاو هأ> رح و ةاورلا ةلادعيف ن نيحم غلا طرش لع حب وك ثيدح

 « لعأ هللاوافوقوميروثلا

 هللاديع ا ورع ىدررادلا ماجن دمجأن دس مح ركيوبأ (هأ كددحإل عك هدأت سأ و رسم لظفلب # دهاش هلو 0

 ظ
ْ 
 ٠

 ن نعراادعت د نع نمحرلا دبع نب ثراحلا نع بئذينا نا أ نوراهنب ديزي انث ىتادملا حورنإ ظ

 بنك نوأكي ىذلار جفلا امافذار جف رجفلا ماسو هل "اوهيلع هبا لص . قال ع رلاقلا6 لادبعن,راجن :رع نأبو

 1 امطلام رخو ة ةولصلا لح هاف قفالا يف اليطتسم بهذ .ىدذلااما 5م اءطلاع رحال و هيف ةولصلا لحنالف نا ردبلا ظ

 مداموبا اى ينالان دمج ىسوموأ ا ةؤوكب ىبجبلا سابعلان ىلع اب نا ظفاحلا ىلع ن, نيرا لعوب ا« انريخا ف

 4 سيلا نع تذبل نب ديمس نع مزح نإو رم نب د نإ كنا هللاديءىتتدح نايف انذ دان كاحضلا

 5 :اولاق تان سلا يف ديزيو ايا اجا هب : هللا رفاكي ام لع مداالا م اسوهلا وهيلع هبا ىلصَّنلالوسر لاق لاقىردملا ْ

 مامالا عم ىصيف هتيب نم جرخم لجر نمونمام ةولصلا دمي ةولصلا راظتناوهراكملا يفءوضولا غابسا لاقل ل وسرإب

 . (م)طرشلع»موجنلا كيتشن تح برغأااو رخ ْورملامةرطفلا لعواريخخ ىتمالازتالل و
 نع سأبهلا نع فنحالا نع نسملا نع ةداتق نع ميهارانب رم وردعمنع ماوملا نب دابعيع< «دهاش هلو

 « م وجنلا كيتشن يتح برغلااورخؤي ملام ةرطغلا لع تم نيالا اللرسااو هطقاطمي لا

 هيفءرحر ةؤ. نارؤ رحفلالاق ملسو هلأ و هيلع هللا لص ي :لانا س ابعن | نععا_طع نع نع رجن انع « ن ايس »

 « سيح ودهاشو نأ يس نع ءمضعهنقوو: هاد رش * ىلع# مامطلا هيف لحيو ةالصلاهيف مر ربط رمال ملل لحن ”وماعطلا

 هللا ىلصهللال و..سر لاقلا ةراجنعنابوتن انةرلادب عند نع نمر أادبعن. ثرا 1١ نع ب ذيبان د

 ناو ماعطلامرحبالو ةالصلا يلحمالفناحر سلا بن لك يركب ىذلار حفلا أماف لارجف رجفلا | بسودهل 1 قة ع

 م امطلاء رحب <« وةالصلا لح هاف قفالا يفاليل طّبتسم بوب 35 فلا

 الا ماس و هلأودن ءاعدتلا لص هللا ل وسر لاق لاةديمس فان . تفااوشم نءركبينان هللادبع ىتأدح 4

 6 0 لد أو ه راكلايفءوضولا غاب س1لاقهبالوسرإيىلب ب, اولاق تانسملايفدي وإلا اطيل هب هلأ رف كام ىلع ؟- ادا

 مهللا لوش ة 4 ىكلالااوالاىرخالاةالصلا ظنت ساجت ممامالا عم لصيف هنبب نم جرم لجرنم 2 ةالصلادبعإ ظ

 : بت“ - سب 4 11 1 دلل
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 «ةراملاباتك ال 2 مذ < ضيختاماكردتلا ا 400ج )
 * انغ نب مساقلا نع رم نهللاديبع نع يدبعلا

 نللاديبع نع دمس نب ثبللاا قراط ن عيبرلا نيورمعانأ نالع نمر لادبع نب ىلعانُكثرصع ىرفاعللا ن ل

 هاري هللا 07 هللأ لوسرنع هنادح 3 نافل ايلا هلدج هب تراثا 5 8
 ١ تي

 # رمعن هللاديبع 96 , ومان ن ماا نع رمع نإ و 1 2 ىوردق 1 نعم

 اهتقول ةولصلا ماسودلار اوهيلع هللا ىلسص لال وسر لص امزخ تاق ازعل يصر ةشئاع ٠. نع رمع نع ع رضالا بأ 4

 ان نيخيشلا طرش ىلع بص ث دحاذه «هللا هضق جي ىتح(١ ١)َر - هي

 ,ثيللاانثذ ديعس نب ةببتق اك ناذاث ندم ديعسوب || اص ن ند مت( انثدح الرخا دانسا هيف« ثيللادنعو 8 ١

 ْ هللا ىلصةنلالوسر ىل- نام تالاق ًاينعارلا ىطرةشناعع 10 | نع لالهن كيفهم ع نءدبررب ن.دلاخ نع

 هلل 'هضطبق يتح نيلسص رح هلا .: :ةولةواصلا ماسوةلار اوه ماع

 ند ن.ل ]مسا ركبوإ | 6 20006 2باتكلا ادهطرش نم س رو يدقاو |١ ثردح نمرخأ #« دهاش هلو :

 ىلا نع سنا ينا ن نارمع نع ناثعْن ةسعيبرانث رمعن دس محا قرزإلا يك نبايماابك ىمرلاب هيقتلا لسبب

 2 هلئأ هصيق ىت>ءرخ - الإ تقولاىلاةواص رخا 1 لسودلا اوهيلع هللا لصهللال وسر ثأر امترلاو كرشم 0 نعةملس

 كليا سانلا نظم أ امدتلا واما لامفانلغ.شلاَتف ةيقعاب ةولصلا ءذهام لاف بوبا وبانيلاماةف برغلارخاف

 قمالا زياللوق ماسوول | اوهيلعهللا يلصّسال ان رتءمساذكه منصب ملسو هل اوهيلعاتا ىلص هللا ل وسر ترأر

 اهتقولةذلصلا لع وهلاو هيلع هَل للص هللا ل وسر ىلصام ِتلاقةشئاع نعةر< نع رِضنلا ىلا نع شبإإلا 6 رضنلا وا د

 خا مالسلا هيلع هَ ًارام اهنعدللا يضر ةشناع نع ةماسىلا نع سنا يبان: نا رمعنعنامءن ةميرا ب6 َّى دقاولا د

 « يلادضرق يتح رخ الاتنق وااىلا ةالص

 سوم اوهيلعةللا ىلص 0 كتلءودس ادكه 00 0 هلآ او هياعهبلا لص هللا ريد ثأر كلبا سانلا ن 5

 لود

 ل نب نحر لادبغ نيدعالتت دهاز نلاثاءلس نيدوادن دمج ركوب ا(مانث دحف )دعس نب ثللا 1 ثردحاما 0

 || دمسن ثيللاث م.داقلا ن 3 . مشاهاث ل |جبلا لضفلا ن نيسملااانث يناه ن ' اص ن ؛دمح رغججوبا# انث دح 9

 ْ (انريخاو) قاحسان دمج أينانوراهنبديزبانن ةماس ايان يرانا انارع : يد ماقلانيسملا هللا د ,ء(يربخاو»

 ٍ ف 0 أن دمح نع ةباع ناوهو ليعمسا انت ىلا ئقدجح لبن ظ- ندمحان تلادبعا هل ظفالاو دعب طفلا رفعجن دجا

 : رصم ىلع ذثءوبرماعن ةبقع و ايزاغ بوااوا انيلعمدسق لاقي دزنلإ هّلادبعن دمع نع بي بحى لأن ديزن ىأدحلاق

 اريج ىناهعنلا نسما ١؟نينرمريخالااهتقولةدحاو ةخسلفف وةباورلاهذه ىف صرخاتلاو كر دتسا'خسنلا فاذك(١)

 ١ نعلاله يبن دعس نعد زينب دلاخ نعهنعةبيتقءأ ور رخا دانس اه ؛الادنءو هايهط رش ىلع هللا هضبق تح ريخالا

 «هللادضيق قىت> ننام رخ : الااهتقول ةالصلاملسودل ١" او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلصامت تلاقةشئاعنج ره نب قاحسا

 آ رماعنب ةبتع وايزاف بوا ون ادلع مدقلا هيلادبعنب دل رم نع بيبح ىنأ نإ دير ىتدح 1 قاحسا ن 5 0

 ٍ نا ا ماام هللاوامالاهف اننليع لاقت 4 3 ةالمصلا هدهاملاَقق بو اوبا هيلا ماقف ب نقل ] رجلا رخافرصم ىلع نع. 0



 «تةراملا باك» ١ ١١ مخ ١١ « ضيفا كرشلاا9 : «(نجألا
 رادلا هذه بحاص انث دجلاقينابيشلا و رمعابا تعمسلأق رازبءلانب ديلولا نع ةبعشانت يبئادملا صفح ن ن ىلع

 ةولصلال اة لضفا لامحالا يا ملسو وهلاو هبيلعللا ىلصللا لور تاأسلاةهمسإ ود وعسمن هللادبع رادىلا راشا و

 ثردحلا | ذ .هىوردق#«ىندازاهندزاساول ونيدلاولا رب لاقاذام مث تاق ةهنلا ليبس قدام آل لاقاذا ”تاقابتقو لوا ف | | ْ

 سمج حادقو هد لفاح جاجح و صفح ن ىلع نع رعاشلاز | جاجح ريغ ةظفللاهذه ركذي سَ و ةبحش نع ةءاج ظ

 * ينادملا صفح نب يلعب ا

 ينثلا ندمحجاسُ ىردمملا بيبش نع ن ن.سحلا انذ يناثلا بوعي ندسما ديعس وبا م انثد.حامابنمو » ظ

 هللا لص يتلا ب اعصا نملجر نع ثدحت ىتاب.شلاو رمتابا تءمس لاق بتكملا ديبع ىنربخا ةبعشانأ رفعج ندمحات

 (لجرلا)*ابتق و لوا ىف ةؤلصلالاق لضفا لامءالايا يس وهلاو يطل يلص هللال وسر لثس لاق مس ودلاو هيلع

 هيفاييثلاورمتيلا ىلعدي ةاورلا عاجالدوعسم نب ا ظ
 ىلع انأ رص ىمهبلا اص ننامثع ن نب ىب ياش ىدادغبلا هللادبعنإ ب دمح نب دم رفعج وبا# هأ ريخاامابنمو »||

 لسو هل "اوهيلع هللا لصدللا ل وسرلاةلاقر < نبا نع مفأن نع رم ن هللاديبع نعديل ولا ن بوتس دبعم نا |

 طرشنم سيل ودادغب نكس ةنيدملا لها نم خيشاذهدبل ولا نين بوعي *اهتقو ل جا ةواصلا لامعالا ريخ ||

 «هللاديبع نع دهاش هياالا باتكلااذه |

 م ىقرلا نسسملان ىلع ن ندم ان ىوستلا لينلاق أعاد ندا ندمح ورحيوبأ # رثدجل

 1 نا نغ مفان نع يرمحلا رن هللادبع نع ء ىصخلا رين دما جشالا اريل ةدنكيف ىرماعلاةقدص نا ن

 ظ « اهتق ولوا يف ةولصلا لاقل ضفا لمعلا ىا لسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا وسر ل لاقرمت

 ىعاّرملاةملبس ع ن زوصنم ةسماس وباانث ىرودلا دمح نبس اعلا” بوسي ن دمحسأبءلاوبا# انثدحام|ممو

 للا لص ىنلا ت ع 3 نمم تناكو ةؤرف مأهتدج نو( 1 ل هلامتادبج نع مانغ مد هاقلانعىرمعلار < ن هللاديبعات 1ْ

 لامعالا ضب نعلئ-وملسو هلأ و هيلع هللا صيبنلا تءمساملا لوالا تارجاوملا نم تناكو لو هلاو هيلع

 رشب ندم ودبس نب ةسعزقو ناملس ن اوما قدس نا ثيللا هاور ثيدح اذهءابتقو لوال ةولصلا لاف

 ماستةنبمساقلا نع ىذمرتلا نأ يفوةورف ما نع هن ابما ضب نع مانغ نب مسالا نعدواد ىلا نيس يف و(

 ْ .ىنامنلا نسما ٠١ ةورفما هتمع نعا|

 «ابتقولوا يف ةالصلا لاق لضفا لاعالايا لس وهل اوهيلع ْ

 هللا ديبع نع لاق أع وفرص ره نا نع عفان نع رن هللاديبعنعدياولا نب بوقعإ نع داو نم# ءاجو ف ٍ

 «باذك بوةءإ(تاق)

 مانغ نب مساقلا نعىرمملار مين هلا دبعأنث ىعازملا ةملسنب روصنم ان ىرودلا سابع انئمص الام انثدحإ»لا|
 نوال ةالصلا لاقفلامالا لضفان نع لئسو لس وهلأو هيلعّللا ىلص ىبنلا تءمس ةورفما هيدج نعاس لا هن هيدج نع أ |

 َن م ب ملا نءرن ب هّللادبعىورنيعمز !لاقداذهمساقلان ءر<ن هللادببعنعةءاجو رمتعمو ثالاهاور«اهتقو ٍ

 ا
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 واصلا ت يقاوم يف بابو» م برت سك

 6« 8 وايقق -- لضناوو

 الصلب اك

 «: ايلا تاكو « دعإل « صيخلتاعم ك + ل «00جولا

 *« هدهاش بوباىنا ثيدحو نامل نبدم نعاذكه ل ضفلان يل هب ثدح دقو يسم

 «الاق) ةبيتقنب ليمم اان ىسوم ندمت ن ةفادبع(ىربخاو )بوب ندمعأب 5 0 هانثدح »
 ةروس ناو حابر يبان ءاطع نع ىثاقرلا ىئاسلا ن ٠ لصاو نع نامل -نب ميحرلادبعانن ةمسش ينا نركب وبان

 اوأك لاق نررطما.بحمّناواوربطتبنانوبحملاجر هيف نذلا ءالؤه نما لوسرااولاةّلاق بويا ينا همم ن
 ةهلك ليللا نوماني الارناك وءاملاب نوجنتس

 هاج رخام (هنءهّللا يضر نيخب_ثلاط رش ىلع ةرامطلا باتك نمانيلا ىهذاام رخااذ-ه) ْ

| 
0 

| 

| 
| 

1 

01 

 هه( ةولصلا بانك لوا زووم

 6 8 1 وم باب ا

 لولا و لام لنقل درا لكامل 6 رار ل كاف لام كلام

 ثدحاذهن#ن ,دلاولارب لاق يا مثتلق هللا ليمسيفدارذ 1 لاقيا متافامتقو لوايف و ةواصلا لاق لضفا لمعلا يا

 * تارالا نك ومما افلا نمرادني ورم َن قاع نعراشراشب ندنحع ظفالاا ذم فرع

 1 0 نبدحتركب كب وباانثاولاق 0 ىسيع نب 0 انثدح »

 َن ا را نبرادنب نيتمثلا قافاب هظعالا 6 كل ا 7 ربل لسا

 « بابل 0 ا « هاحر ذم 0 نيخب ثلاط ص رش ل حي 00 . 0

 2 بي ره ؟؟ةيناثلا 50 هم ةنالردسلا 00(
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 | تلأس هللادسبع' نع يناييشلاو ريىبانع رازمملا نب ديلولا نع لوم ن ن كلام انك سرافن رمي ن « نامع)

 تاقدلبا لبس يف داهجلا لاقي مثتاق اتقولوا ف ةالصلالاةلضفا لمعلا يا ملسو هلاو هياعّا لص قالوسر

 اعط رشه نا دلاولار ؛لاقيا 6
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 «ةراطلاباك »9 222 « هم ج « سينلتل هويتردتلا 9 8 عد

 هللال وسر نارا ندب زنع ء سنان رضناا نع دا ا أ ق وزو نور مانن ©(الاة> بلاغ نيدبمانت

 | سجنلا سجرلا ىمابذرعا لملف طئانلا لغد 1 دحبا:اذإفةرضتعب شوشملا هذهنالاق ملدوهلآو هيلع تأ ص

 قوز نو رمعابكد اخبلاجتحاو عا نبدي ززع سنان رضنلانع ةداتعل ثردحم لم جيتح ا دق# مي يحرلاناطيشلا

 مرا ند ٠ زنعينأدي نعلا فوعن ماقلا نع ة ةدات# نع ةءورعفأنإ ديعس هأور ةداتقىلعهيف فاتخم ثيدحلا اذهو

 «اتدحو) 6 | اطعن باهولاديعأبب ا بلاطيبان ىيحنأ: .لدملا ب وقم, نٍن بمحلا لضفلاو 4 هليريخأ د

 نب م-اقلا نعةدانقنع ةءو رعولانيديعسات" عيد ذنب دب زاننلارنلان دحمان ىتلاوب ايا قامسساو رك
 كدحا اذاف ةرضتحم شوشملا هذهنا )سو هلآو ِلطْإ لمنال وسرلاةلاقوقدان ب ٠ زنعيناييشلا ٍفوعا

 ىلع اًمْها اعاوظبهالا اذ مهاجر ذملو حيحصلاط رش نمنيدانسالا الك# ثئايملاو ثبحلا نء كب ذوعالقيلاراعد

 * طقف ةذاعتسالارك دب سنا ن ء بيبصن زيزملادبع ثيدح

 اند ولاب ندمجا ن دمج ركوب( اريخاو)ريرضلا ناذاز نإ بوي ان هللاديعا:) لدملاذ اشرح نب ىلع « اًددح »

 نع ىيهزلا نعالا هملعاالول !ةىرهزلا ن م رج نا 9 ءماهاث دلاخ ةيدهاشث الاق لبنح نبدا نب اا

 # هعاخ ضو ء الملا لخداذا ناك لسو هلآ او هيلع هللا ىلص يلا نا نينا ْ

 نع ى رصبلال كو لان ىيحناتا ىكاطن الا بعك ن ن بوقسانثد>اولادب ,ء نديب ,ءاتثذاشمح نلع# اثدحو 9

 ءالخنا لخداذا ناك هيلو ردح هشيتاعان نيبللسوهل ًاوهيلع هللا ىلصهّيبال اي ىرهزلا نع جيبرج ن 7

 9 طق مالا شبتب ثيدجاج رخاعا هاجرخبإو نيخيشلا طرش ىلع 5-5 ثردحأ ده «همضو

 نع ٍقاحسا ندمان يهولادلا> نيدماانأ(١)ىلخ ندلاخ ندم ان بوة» نبدمح سايعلاوبا# انثدح »

 هيلءهنلا لصنلا ل وسر ث عب ةءالاوذه تارا لاق او ربطت نا نوبح لاج هيف سابع ن 'نء دهاجم نع شمالا

 نم ةأرصاال و لجراتم جرخامهللا يناياولاةفدن ؟بلع هللا يبث اىذلارورطلااذهام لاف ةدعاسب ن مبوع يلا ل ولا

 طرش ىلع سيح ثب دحاذه »اذه ينفماس وهلا وهياعانلا - يا هتدعم لاقوا ه لولا طئاذلا

 لاق لس وهل اوهيلع هللا لبص هللا لوس راوقرا راندا 0 ةداتق نع 3 زمن 0 هرمإل

 نبالاقو» ميج رلاناطيشلا سجنلا سجرلا نم ناد رعال ميلف طئاجلا ل خد مكدجا اذاف.ةرضتحم ش خوشملا ملا

 لئيلفا لذ دم 0 ؟ددا اذافةرضتح شوهملاهذهنااءوفزم مقر انديز نع فروع نمساقلان ء ةداتق نع هور دوا

 «حيجملا طرشنم اهالكو ثابملاو ثيحملا نمثل ذوعا
 لخد اذان اك ملسو هلاو ا :لا ناعم ىضر سن | نعالا هيلعاالو يرهزلا نجي رجا © ماه

 « اعطرش لعومّسالوسر دم هشّمو دازو فقر لو جي رجن | نعك وتملان ىيحيدمبات 4 ءاجعضوءالملا

 هلال وسر ثب تارئاملاقهاوررطت برانوبحبلاجر هيف سابءن |نءدها# نع شمعالا نء# قاحسان ا |

 /هوايز دجان دم ركبوا «انثدح وز ىضاقلا قاحسان ليممسا ان رافصلا هللادرع ندم هللادبعوا يان ريخا»

 ] ا لجرأتم 2 رخام هللا ينابلاّف هن مكيلع هللا يبث اىذلار ورطلا اذهاملاقف ةدعاسن ميوع ىلا ماسو هل اوهيلعتاا لك

 زا ليظرم 2 دع 2 ناو
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 باوالا قاغو 2 جارسلا ءاناما ع 1 2 ----

 6 ةرابطلا باتك) ٠٠ هنو 4 شرخ عمشلر دتسلا 53 «0ج»

 نغهجرخا دق ةوه لدم ط ردث ىلع ميوص ثيردحاذه#مبلظ ىف ونيملسا قلن رط يف ىلخت ىذلا

 ه هج رخخملو اذه ريغظمالاو يحصد انساب نبريسنب دمج نع م دماشدلو اا

 ىال لجر لاق لاق نب رسن, دما *ئزاصنالاو رم نب د ماب ةحاط نب لماكا ىنث ء قاع زنركيوا هاثدحإل

 هيلع !ىلصدنلا لوسر تءدس "ىث لك ة رب ىف وبا لاف لاق» ارملايفانيتفناكش ون تحي ش انك لك ايفا : ةريرها

 ن دمجو* نيمجاسانلاو ةكئالملا وللا ةئمل هيلمف نيملسأ اق ط نم صاع قبر رط لع (1)هتيخس لي وق 2 والا وا

 ٍ * اذ لمعمل ار زعرتطو نيارصللا ف 0 يامن الاوربي

 «انيدحو) ما ثهن داعم ان يربنلا ذاغمن ىثلا اننىطعدلا ولان اكس !!نب ىسيع ندم ان ذاش من ىلع 6 لح 2

 ا ندع ع (و)د بسن هنا ديع(وزعيهار نب قاف اح بلاط نان ميهار ١ انى رينملا د نى ٠ ءأ ركزوا

 ذانمابا د>حلورخ : الا لاقوأبا هارب ن قاحم !لاقهروصنمن قا حسا( و)يربنملا س ابع(و) راشنن د (و)ىأ ا

 د انتحأ ناوب اللا ملسو هلأ وه تاعي ىلص ىبنلاا سجرسن ان 22 نع ةداتق 7 نعىلا نك 5-5 ماتهنإ

 اورمخ و ةاقيألا اوكواو تبيلا ىلها ّس قرحتف ةلتفلا ذددخال ةرافلاناف 9 ارسلا ا ٌودطاف مدع : اذا ورحجلا يف

 ه نا نك اسما, لاف رح ايفل وبلا نم هر ؛امو ةداتمل ليففهباو.الااوماغاو بار 3

 ٌةردجالا يقلوبلا نع ءىهالوق ة 4ع زخن قا اما ندم تءمسل وة دم“ نى كفر ,نملااب ركزانا #ت 02 5 4

 | نا نكاسماهما ةداتقلاقوو رحملاف كدحا ناويباللاق سودلآر او هيلع هللا ىلص يب لانا سج رسن هللاديعربأت ربا

 ظ
| 
  هناور ميما جتحادتف نيخيشلا طر شلع ثيدحاذه» ةداتقلوقنماذهنال نجلا نكسم املا لوقلا ثبا تساو.
 ةعاج نم ةداتق مس دمف عدبتسعاده س مو سج رس نإ هللادبع نم هعايسرك لب . ملةداتق نا مو اههوتم لملو

 مملعاهللاو ةرصبلاىنكاس

 »2 ان ربخا .٠ راحبلام مح طئاغلاةم.خسلا (١) هذه ريغهلنلو 3

 # )م( هج رخا#م,الظ ونيماتلا

 "شا يفانتيتفا ةرب هن ينال ل جر لاق لاق نبريسنا ان ا ىراصنالاو رمين دم انؤ ةداط ن لئاك «دهاش هلو

 قرط لع هتميخس لس نم لوب لسول آو هيلع هللا ليصل ل ونس تعمس لاف لاق ءارملا يفانتفتنا 00
 «لماكاث ىنثااوبااثث قاحسان ركب وبا «هاث دح» نيمجاسانلاو ةكئالملاو هللا ةنمل هيلمف نيمل-!! قرط نمر ماع
 رحللايف مكدحأ ثر اوبباللاةرلسودل اوهيلعَللا ىلص يننلاذا سجس ن 34 للاديع نع ة ةد اة نع هيا نع «ذاممؤإل

 اوملغاو بارغلا اورخخو ةيماسالا ١ وكواؤتس لا لها ىلع قرجبتف ةلتهلاذخإلا مداؤلا ناف جار“ ل اًؤفطاف متعاذاو

 1 هنا نك أسما لاق رجلا يف لوبلا ن ةوهر كامو ةداتمال يق 0 «باوالا

 عيت اذقواهط رش لع سج رس نا ثردحل ةرججالا يف ل وبلا نع ىه لو ة 4ع“ زخنإا يوويس يريزعلا# تعمسإل

 عب سن ماده نايل نب مدام سم
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 ا لكشالوسرا انام اللام واولاتف. نينعاللاا ومتالاة 2 هلآ و هيلع هللأ لص هللا لوسرنا ةري ره ىلا نعهبنأ نع

 نموهو لج رمت هللا دبع نعمصاع ثردحن ملسم جبت و ةادقو لوحالا نايس مص اعمونم م ل ةءاحصلا نم
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 « ةرابطلا بانك 9 « او « صر د ١» «(0)جإلا

 ْ هظن الا ادهم هأح رخل وةن املا !نمح رلادبع نعي اورلبب هون ديزد رف «غلبيذأ ىلا ن نيخي .هللاط رش نمودانسالا

 رودنمولا ( انريخاو 3ةزايتعر صخة> نب نيسمل ا ان.ثمصأع نديساانت بوعي ندم س !,ملاوا 4 |00 0

 ن نامعانن ىزمملا دمتن دمججا نسحلاوا »ع انربخاو 2نايقسانت م هك رن ندحا 53 ىكتمام الا نبدي ا

 لاامتلاقا ماابتعللا ى هر ةشئاع نع ىنأ ين 5 دو عر مادتل نع نايفسانثريث كح ن دان يرادلا كييعدس ِ

 »+ ناقر هلا هيلع لزناذنمامئاق لسو هلا وو هل .اعهللا لص هتلال وسر

 ْن /ن مادقلان ءليثارسأ ! ايا ىسومن هللاديب ءانن دوعسمن هعساتل ينوبحلا دجان دمح سايملاوبا « انريخا» |

 لو :اآ كم اما لود ماسوهل ار اوه راعدنلا لص تالوعر هبل ىأرامتابم5 هش انة لاق هيأ نع مر ْ

 روصتم كد لع دل || امها يد :ءيذلاو هأج رخو نيحي .ثتلاط ردن ىلع محرج ثادنح اذه »# ناقرفلا هياع

 4 0 مادقلا ثيدح ادجو»امئاق لابفءوق ةطايس تىلاماس و وهلاوهيلعشلا لدهللال و برذا ةفيذح نع لئاوىبانع 0

 «لعا هللأو هاكر تذهل اضراعم| ,نعهللأ ىضرةشأ أعنع

 دنع ىناادح لبن ل دان هللا دع أنا 4 رفقلا قاحسأن ركب وبا (اندح) 4 لك ىملا ث ثدح ع نم دهاش هود

 , هنعاللا ىضر رمح نع رمل نع مان نع قراذملا ىلا َن محركلا دبع ن 3 رح َن انع ف ازرلا دبع اني ىدبمنأ !إ

 لا ال 0 ا 0 '

 بهاح 0 نيحي .كااط ا 1س 2 ن4 ا اس و 9

 كره رس نع عيدزت در 95 لاب :1| نب دمج انت ىتثلا و ابنا هيقفلا ق احس نب ركب وا(انيدح)|هطر لت عدهاش هلو

 »لسنا ىفلاس نار اكول لاقل فمن هللاديع» نعذاببصن هب ةيفع- نعت داتقنعذور عينان ا

 لال ٠ ل ناجاسات ل سروأ يبان ١ ليممسأ اند ىضاسقلا قاحسان لب 0 ةلديلار وه ندعو ورم (اندحو 1

 ن# رلادب مْ ءالملا نع |هالكر فهج نب ىليعمسا 3 ا ةبمت امن م .لن دما ”ىناهن لاصن دمى ددوح د ٠

 سو ا هراع هللا ىل< هبا ل وس رده ئارانشا مس ةشثأع تءمس هس ا 0 رشن مادقملا نع 4 ليثا رسأ#»

 * ةفيدح ربخ هتضراممل هاك رت امناك و نحط. شلع« لاقرفلا هياعل زنا ذنم امئاقل وسع

 هيلحانا لسا لوسر يف ارلاقرمم نعر#ن.أنع مف 55 نع قرانا ى بان ”ركلادبعن 3 زا قيال ١

 يف مكدحأ ناو. الاءوف م لفغم نبا َن ثا . ةوج نمو دعب اءاقن ت ثباذائاق لسا هاي لاَمف اماق لوا اناو ملسوهل ! و

 0000 لزهر بست
 !ش ىلع» لستنلا فلا, نأ رجزوأىهن لاقل فمن هللا دع نع ناررصن ةبقعنع ةداتقنع ديعس نع ميرزز «ديز)» ْ

 ةهأعط رش ١

 قيرط يف ل ييذلا لاقل لوسراينانعاللاامو ا ولاق نينع اللا وتااع وفم ةريسيبا نع هسأ نع م« ءالملا ط | |

 ا ا ْق 7 نإ ع



 اضوتلو فرصنيلو هفاب 55 هن الص يف

 27م7 | |
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  «ةرامطلاباكاط 2 م امغط 2< «صختاعملردسلا» ١ 400 جول
 1 00 م 1 اوم ها ىلص ينلاىلاهمف رسابعنبانع د دهاج» نع يا <ىنانغ ليثا رسا اثر وصنمنا

 : « لوبلا نم رزلا

 ينربخأجإ رجن | نع دمح نب .جاجح انث قرزالا جرفلان.دمحانُث ىرلاب هيقفلا دن ليعمسا ركبوبا «انربخا»

 يف كدحا ثدحااذاملسو هل" ١ او هيلعشا لصّللا لوسرلا# تلاناهنعّا ىضرةشن :أع نع هيبأ نع ةورعن ماشه

 وهوه ةورعن مأشه نع اهريغو ىديعلا رشب نب د#و يدقملا لعن رم 3 *فرصن ضم اطعم

 # هأج رم مو اهطرش لع حيحص

 ةورعن ماش نع سوه نب لضغلا مداح نب ميملاث ىدجاثينارعشلا لضفلا ندسمسن .ليشلفءاث دل
 هغايذ_خايلف هنالصوف كد دحا ثد_حااذالاق ماسودل 1 اعدللا ىلص يب والا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نءهيانع

 ىتنا نملك لو يفريصلا ىىفاشلا ركبابا 229 ظفاحلاىنطق رادلا رم لكلاب هاش تلو وخال
 «ثيدحلا اذهنم هذخا اما ليما نمنيملسملا ةئأ نم

 نبركب و اان دحو)*شحتالا ان ىسومنب هلل ادينعأت ةدومسنديعس ا يبوبحلا دا ندم سابملاوب| هان ربخأ 9

 تقلطنالاق(١ )اندحن أ نمر لا دبع نعسهو ن ديز نعش مالا ث نايفساننيديجلااُى نوم رشنايناق احا

 وهو لايفامم رتتسافةقردلاب هيبشوأةق ردددس وما و هلاو هيلع هللا يصدهللا لوسرانيلع جرت صاملانب ورمعو انا

 نو ردن الا لاقفاناناف لاقةأ راالومساك ل وبافيك لسو هلا اوهيلع هللا ىلد هللا وسر ىلا ىرنالا ىبحأصل تاّتف سلاج

 1 رب يفبذمف كلذ نع ماهنف لاق ضار ةملايهضرةلوبلا نم ”ىتتادحا باصااذان اك ليث رسا ىنيب بح اص ىئلام

 نب دم ركبوبا (ىثدحو)ةيوامم والا يحين ىيحن ان ىشرحلا ورميندمحانث مي مارا نب ىسيعن ىلع مابربخا»
 انى ىتااوباأم ١. قاحمس !نركبوبا «( انربخاو)«ةدئاز انور متن ةيواعم انن رضنلانب دما ن دم ع هيولابن دمج |

 هللا لص هللا ل وسر ,لابلاق ةنسحن انج رلادبع نع به ون دز نع شحعالا نعمهاك دايز ايززب دحا ولاديع اني ددسم

 اةليارماا سن ا و هأ او هيلع هللا للص هللال رد رئال اك لوا ولافق ةفحجم رتتس# وهولسودلأ د وةياع

 حرص ثيدح اذه« الو دعا كلذ نعم امو ضي راقملاب هضرق لوب 1 مدحأ باصا اذا نك

 59 .سنيرسل سف حدس نسل تاضويسم الا رس 0
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 د انسالا ىاهعنلا نسحلا!؟ ثيدح هلي اه ىلق اهفليبح رش وغا وه بي رغتااف (1)

 د ةدهاشدلو هةلعدل لعاالواعط رشملع «لوبلا نم
 «لوأأنمربقلا ب اذع ةماعلا لس وهل اوهيلعّللا ىلص يبنلاىلاهمضر سابعن ! نعدهاجم نعىبحيىانع «ل ثار ئءارسا»
 لسو لاو اوهياعّتلا لص هللا لوسرلاق تلاقاهنع هللاىضرةشئاع نع ها نع ما شهنع هريغو « مب رجنبا »
 « هب جتحم للولاب ىتفأ نموايعط رش ىلع «فرصنيل م * هغنابذخايلف هالص يف ؟دحا ثدحلاذا

 | هللالوسر انيلع جرف صاملا نو رموانا تقلطن لاق ةنسحن !نمحرلادبعنع بهو نب ديز نع م« شمالا
 هللالوسرىلاىرثالا ي - اضل تاقف سلاجو غول ابفاجسزتتساف ةقردلاب هيبشوأ ةقرد هدب ب وملسو كلو هياع هللا ىلص

 باصا اذا ناك ليثارسا ىنببحاص ىتلام نوردنالا لاف اناناف ةارلال وباع لود فك لس مهل آو هلع هللا ىلص
 ردا رم نعال ةدعهاورههربقيف بذ.ؤ كلذ نءمابنف لاق ضارتملاب هضرق لوبلا نم 'ىش ادحأ

 1 ارساو 00



 «ةراهطلا باك 22١ ه«دمع» 0 «ضصيختلاممكردتلاط 24 (0ج)»

 ه١ دهاش هتجرخااماو باتكلا
 تيما نب ىسيعانث مساقلان مثاه رذنلا ول 3 ةماسايبان: ث راملا اند ىضاقلا نيسملا نب هللا دبع# انريخا»

 اههبايالرودممودوواصنالا نم ماده راديف ملسو هل "أو هيلعدللا لص هللال وسر ناك لاق ةربرهينأ نع ةعرزوا 93

 9 ,سرونسلا لو هل او هياعنلا لص ىننلالاةف ارونس مراد ىفنا اولآ

 ىيح(يبربخاوإل « بيسان ىسيعات معن واانث ثراملانناملسنب د 6 اروع 20 دم نور «انثدحإو

 - 7 0 ملا تيل سا رخو

 ةىسراتاذلسعم ءانكلاقةمقلع ّ - دام ْ

 هفقوتلواج رخل و نيب هلاط رش لع سيص ثيدحاذه ءءام هنينو يعم تا 000 50

 ندمح هللادبعوا(ه انأدح) هنايلس نءدي زين نمر لادنع نع دا ءنئثمعالا نعتاقثلا ن مه اجاضيا اءاوردقو

 لاثذ قالو ل ةنأنع كغ 5 هلا نافذ 4 :> اج ىلا

 نارفسن « نسمح اانث هيقفلا ديا ولا وأ انربخا وله شمالا نععاجبشردب واانث يبضلا سا و ن دم !انثرافصلا هللا دبع

 * ود ركذل ناس رعد زبن نب رلادبعنعميهأر رانعش< الا نع هب نواعم وأ( و) يبا 5 ريكن هللاديب ,ءندمج ا

 ييرع ش# الا نع ةناوعوب|انٍن افءاش نادم ةبقلو قارولا ىلع ندد ا بوتين دمت سابملاوبا «ثدح)

 ثيدحاذ هول وبلا نمربقلا ب اذ ءرثكا لسو هلا ةوهيلعّشا صال ويرلاة لاق هنعهللا ىضر5 رب رهىبأ نع ءاصيلا

 انا ماو *هأح رخو ةلعهل فرعا الو نيخيشلا طرشل حب

 قاحساانث مفارن دم انث بلاط ىبان ميهاربا مث يسيء نبى (هانريخا) تانقلا ىبحب ينا ثيدح نبأ يدها هلو
 حم اوه وميعأ )واهنف رول امف هنعةع ر زابات اًاسلالا يف متاح فان ا!لاقواهريغودواد واى زا رلامتاح واهفعض )١(

 جاجتحالادح نعجرخ نابحن الاقوهنودواوإ موه نمالا ثيدحلااذج ىلع مباتأل يليقملا لاقي وةلاب سيل ىسيعو

 : ريبحلا صرخلا نما هب

 « ةمءوتلاىلوم هنظا ملاص «كيلجرو كبدي ؛ مي اص لاكن تأِضوناذالاق ملسو

 همبسروتسلا لاقفازوتس عراد يفذااولاقابلك مرادف نا لاف هو ماكف ملم قشفاهيتإيالروذمهلودو رامالاول
 *« يوقلاب نيل ماجوالاقو فيمض ٍجوادو.الاق (تاق)طق حرج قودص يسرعو مسي

 نع كلن حاط و.هلانلةةهتج اح ضف رفس يف ناهس عمانك ةبقاع نعوميهار ربانعء شمالا نع «صوحالا وا ْ

 نعميهأ رانع شالا نع باج ةءاججاتو روءامهنب وانس ع . نكي : دا راامانيلعأر رشف هيبم !ثليباي ولس لاف ة 0

 '» هنعللا ضر نال سنع دي زين نمجرلا دبع
 يلا باذءرثكا ملسودلآو هع هللا لص نبا لؤسر لاقلاق ةرب يهيلا نع ملاصيا نع شمالا نع 4 ةباوع واو

 "1 ملك مداد يا معو هل ”اوهيلع هللا لص يبنلالاًفايرادىنانالو نالفراد ىنات هللا لو سراب اولاقم ريل كلذ قشف

 اقم يك ثادح اده ةهود ب يملا نب ىسيع نع عيك د أبنا حن نب يبحئاستمالسلادبعنبدححان يضاتلاروصنمنا

 .موقراد ين يس هل 7 هيلع هلبأ ىل_ص هللال وسر يراك ةيهناعن 4ع رزوا 9 بيرسلا ن # ىسيع د
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 و وج ل م سس

 | هام الم 3 اق تاامر م لاق لاق ارش نع مفان نعر متن تاي 6يوردقو

 مب ةراهطلا بانك » «اد) <« صرخت عمكردتسلا ف 400١

 و اتناول وس ناءانإلا ن ملاقهنعهللا يضرهللا دبع نع ةمشلع نع ميهأر ,.14نعو)

 ل نإىس و“ نا روب (هانيدخ) م اهلونيفماسودلأ وهيلعهللا ىلس هللا ل وسر نعرذملاةربسهىبا نع« ىوردقو لف

 أ « هضباعزاك حرج نماعق لايإسوهلاو هب هلع هللأ لص ىبتلانأ بره ينأنع رع الاعمال لا ىلا نع نوفا نا

 ٍْ "نع ب وقع ن دمح سايعلاو :!(اندحدقو)هظفالااذبب هاجر 1 و نيخيشلاط رشلع حصص ثردح اذه» هالك كلذ

 ا
 ا هل اوهيلعّشا لص هللالوسرلاةلاق هيأ نع ةربص نب طبقا نمصأع نع م ثاه يلا نع ناش اق ميكوابت ناك دح ا

 : نب صاع نب 1 نبمصأع درفتل هاج 3 ةايزرت ااوتحا د ثدحاذه# عباصالا للخف ِتأضوناذاماسو ا

 1 كلامانن ىسيعنبنمهانل ىف 8 ناسءنب ذامح ان يسياركلا ناهامن هللاديبع نب 5 نادمم لظاحا 50

 «٠ تاق : مهلك هناورو تاسع 0 هلا ثردحا ده

 نورم نعشادبعنإ دلاخا ىس ومن ميهار ا دايزز لعن دياب هيفملا قاح ان.ركب 3 ,وأ# 3 ء

 لمفدحاو نكن م قشتسأو ضمطم مل وهلا | و هيلع هللا لص ينل كتم از لاق ديزنا د نعهيبأ نع 5

 هانبلا بحاوهث|وق ةرف ناو زئاجو رم دحاو كنز نء«ايءج نا لاق هي لع هللاةمحر يفاشلا نع عيئرلا

 ادب ركل وا( انريخاو 2«نايفس نع صةحن نيسابااب مصاعد ديساانتاو وقم.نب دم ساي.لاوبا ات دح

 لبتحن دهان هللاديعانُت ىميطتلا رفعج نإ دمج! انربخاو) «نايفسا د ةصيقةانف لضفلان دمصلادبعاني يف ريصلا

 ا « هيف لوَدلا انمدق دقو ةءاورلاب هينا نع ةربص

 | امثرفدجن ديخادبعن ب دمسانئركامشن ب ديم نب رفمجا:رازبلا م كل نؤدملا دب انربخا « دهاشهلو ف

 || لاقملسو هل او هيلعلا لسصولالوسر ناس ابءن ان ءملاص نع ةبتعز ىسوم نرع دانزااينأن 0 رلادبع

 اذ_ه طرش نم سيلف كاذك نراك نإفةمؤتلاىل وم هنظا اده خاص ه«كيلجر وكيد عباصأ لافنتأضو اذا

 باتكلا ' ٠

 هيلعل زنا ذنماعاق ماس وهلأو هيلع هللا لص هلال وسر لابام تلاق ةشنامنع هببانع حب رش مادقللا نعم نايفس 9

 ءافجلا نملاقهللادبع نع ةماع نع ميهارب((نعو)# تملس | ذنم|يمئاق تلبامر متن | نءيورو هايهط رش يلع#ناقرفلا

 هر ذعل اذه ليقماُع اقلابفع وق ةطاببم لس ودل او هيلعّللا لص َتآلوسريا ةغذج نعني اتدكلايفو ءامئاقل وبتنا

 مو هلآو هيلع هللا ]ص ىبنلا نا ة ةرب سهىبأ نع نع جرا عالا نعدانزلا يبا نع كلاماثت نغمات ناسغن 4« داحإل

 «ىنطقرادلا هيمّم جاح (ثاق )تان هناورو ذامح هند غن هضباعناك حرج نماْئاقلاب

 ملسو هلا آوهيلع هللا ىلص يذنلا 5-1 .ًأرهنعميلا ىضردي ز زن للادبع نءهيانعىبحتن ورم نعهللادءن #« دلاخ ف

 0 مط رش لع «انالث كل ذلدف نيابي وقكت نمقشتساو ضمضم

 هي ا مص عود رفتلواج رخي ا 2 عباصالا لا: تم واذااع وذرم »ب | نع طرقا ن مصاع نع مشاه يا نع « نايف د

 عدهاشهلو

 :ضنضوف ثول سس فس نيت سافل ها نييح ضي يه منحنا ع دن قش مي هدفي 55

 هلأو هيلا لص هللا ل وسر هنِهّللا ضر سابع ن | نع اص نعةبقعنب ىسومنءدانزلاينان 6 نةحرلادبع لف

 م
 501م 00



 4 راوطلا باك » « امل 4 صيخلتلاعم كردتساا 9» «0جط»

 تبصا لاّةفال تلق اهتع رتلبغ لاق ةررلجا موب تاق كيلجر يف كيفخ_تمل وا ىتم ىلل اعف باطخلان رم ىلع

 ا »# 1 و ماسم 5 - 0 اذه# ةئسلا

 0 رم لال ا ةيفع نع 4 0 فاد يبغا لاف 5

 ةمزجا ءوباىتسبل تاقفاهساملب كدبعىتم رمي لاف لملف انما كلن نم فافخ يلعوةبّةعلاق اع هزءدليأ ىصر

 * ةنسلا كتبا ىللافةمنجام وراذه و

 ىوردق و ايقو نيفخلا ىلع حسا يف تق وب الناكابا رم نأ نع عفان نع رم ن هللاديبع نعد او رلا «تحدقو) ||

 ١ تاق ٌمرخأ نع هياور 1 دايما ماسو هلا وه-لعدللا لص هالؤسر نع كلام ن سنانعثيدحلااذعا

 #9 ةرءذاشهاالا

 ًاضوااذالاقماسودل اوهيلعّدشا ىلص هللا ل وسرنا سنا نعتب ا (و) ركب يبان هللاديبع نعةماسنب داما قلاب 1.

 ١ دامح نع سلاف د سبل هنأ ريغ ة 1 دواد نأ «

 مينو لانثر صن ن دمج اانمالاق ىكتملا مساقلانب دم روصنمو ا(و)لدءلاركب ن يلعن دمت نسملاوا4 اًثدح جا
 ١ «ن ذايف سام ةبقعن ةصيبقان”ىش *رقلاةدج ن ذاعما !ىزتملاةملسن دن دا نسحلاو ا انريخاو 9 منافساتلا|

 ْ هينا نعىفاه ن مسرشن م ادا نع ناشناثرت ند. نأ يمرادلاد مسن نامعانث هيقفلار ضن وا انربخا و» |

 ْ 8-5 ثدسحاذه» ناقرفلاه لعل زاذنماعأق ل 3 ]ل اوهيلعساىلدهسال وسر لايام تلاقاهنعهللا ىطرةشناع نع

 هللا ل وسريفالاق ةءفبذ> نعلثاو ىلا نع هلا عا نأ ىلعام شاد يبا ا ش ىلع

00 

 .* (م)ط رش ىلع» ةنسلا تبصالاقال تافاهبتعز :لبفلاقةمجاءو. و تلغ كنيلج رف كيفخ تحلو أ ىتمىل لاقفر لع 1

 يملا نب هللادبعلربخا لاف نوفا ىلع سلا نع بيبحينا نيد زن تلأس ةلاضفن 'لضفملاق « دهاشدل 5-5 ٍْ

 مو تلقت مل تم م لاق ناغخ يلعو لاقدنع هللا ىضر ر<يىلا دفو هنأ هعاشا ىضرةبفء نع حابرن يل -ءنع ىولبلا 0

 ١0 هةنسلا تبصالاق ةمملا موي نفرتنللا

 «كلاسيلابعقو» تنوين ط حملا ف تقول هبا ر معن .'نع ع مفانن ء هللا ديبعنع ناسحن » مابه ٌِ

 نع ةماسن دامج اني يا راد وادن راسفةلادبءانت دوادز م ادقلا ان رفعج وأ ىدادغبلا دم نب دمت اند ا

 لصيلف هي هيفخ سلو مدحا ًاضوئاذالاةملسوهل ١ اوهيلع هللا ىلص للا لوس رنا نس :!نع تباوركيى ان هللادي بع ْ ١

 « ذاش ثيدحلاو ةقوهورافءلادبع هيد رف :(6) ط رش لع ةبانج نمألا ءاش نا ايهماخم المتاعب اع عيبولو اهو 1 ْ

 ادوا دن رافغلادب ماك ب ءارلا دب ا نءدو د َن مادقلاانن يدادغب ل هللاديعن دمتن دع رفمجو 64 هانثدَح ٍِظ

 ظ 8 م اناقلوبلا» رافئلاد ,ءول مط رش ىلعحب كصدانزسأ أنه وة .انج نمالاءاشن|هه» ءاخمال مت يلع سعأ وأم فلصيلا هيفخسبلو دحأ



 «ةرايااباتكلا 2 69 ١ «نسيحاتا مسكرا ١ 400ج
 مقان و لاس نع ينارملا دواد ىنا نناهل نع ةءابش 9 هللادبعن نوراهان قادس ان .متهاربا انءىناهنب معاص

 «نيقزلا اع“ د : سونجول 7 . ارض نا رض مبتلا يف لاق 5 لسد هللا هيلع هللا ل د ىتنلانعرم نا نع

 ش 00 316 اءاو هاجرخ ماضي ١ دوادىانب نامل

 (انيادخ #2 حب دج 'دايرتاب ماسو هلو هيلع هللا لص يب.نأ نع هللاد عنب راج نءعثيدملا اذه ىنمم مان وردقو 9

 نع ال موا اننىرحلا قاببتعا و 0 اني”( الاق 2.هيولاب نإ ركب وا (و) لدملا ةاشمتن ب ىلع

 هندي برضو اذكه ب رشالاق 5 رتلايف كم يبا و ةلازخ ىناضا لاقف(ا) لجر ءانلاق رباجنغ ريب زااىلا

 « نيفر [ا.يلا 5-5 . حس هيد تارط مث هوجو سف ضزالا

 يطعامالا د نب (؟ر ناهع ان قادشاو "مم .هارا اني ع الاق 1 دا ركب ونا ( و) داشمحن ىلع #« انندحو 9

 ةيرضاتب رض مهينلا لاق مل وهلاوهيلع هللا الص .كامع نءرباج نعريبزلا ىا نما انة ةرزعنعةرامت نرخ 3

 « نيتفرملا ىلان ديال ب رضوهجولل
 فتاسح ن ماشهانت نزريان دم نب ور<انت زا زقلان أن ندمان بوة»ن دمحم سابملاوأ 6 انث دح

 (ة)معتلادب رمهلل ات مضوك م لسو هلا وهيلع هللأ ىلص ينلا تأ رلاق (©) ري نبانع مفان نع رحمن هللاديبعنع

 هفقوادقو هأجرخم و قودصوهو نزرىلان دمسن ورم ةبد رف فص ثيدحاده# ةنيدلا توب ىربوهو

 هرم ن «أ نع مفانن يالا ديمم نب ىبح

 نايس نع مثيه نب دمج اند ىناذصلا قاحشا ندم انث دهازلا 0 دمحن ميهاربا قاحسا وا م ه انريخا د

 سشمشلا و م دقفرصملا ىلصف ةنردأأ ن« "نيليهوا ليم سأرلعرنإا نبا معلق مفان نع ديعسن . ىيحن نع يروا
 « ةولصلا دعي ملو ةعفن ص

 ن ىلعن ىسومانأ ةاركب نرشدانثىنالوملا قلأس ن رصن نرحانُت بوفم.نيد# سابلاؤبا م اند د دح 9

 0 وب ةئيدلا تلخ دف ةمبجلا موبةنيدلل ىلا ماشلا نم تجرخ لاق ىنوجلا رماعن, ةبتعنع هسانع حابر

 7 رن ابا نال ةذاش ةءاور (؟) 58 ٠١ لسو هلاوهيلع للاى لص يننلا ىلالجر ءاج رهاظااو خيسنلا يف اذك )١(

 ِ ١ افوقو٠ للا ذيبع نعد ريغهاورامباوصلا لاءلا ف ينطقرادلا ل ة 9 0 ١١ باوضلاوهوافوقوم ة هرزع نع ىور

1 

 هدهاشاذهو «نيةفرلا لان ديللةيرضو
 لادةف ٍبازتلا يف تكستيناو ةبانج ىتتباصا اف لجنرءاجر باج نع ريب زلايلا نع تبانن ةرزعانت 6 م. وبا ظ
 » يمص «نيقفرملا ىلا هدام حعسمف هيد ب رض م هبجو حلم ضرالا هديب برضف برضا

 «نيفرلا ىلانديالةءرضوهجوال ةيرض مميتلا ظلوهوحتةرزعنعةراعنب (ينرحإ
 تر رم لان ءمفانن هرع هللا دايبع ن نءناسخ.ن ماشهاأ نذدد ندمت نب ورم ان ناندْن ,دعاش مسالا (اةدجف

 ىم («ةقووإط قودصوهوو رمت هن هيد رف هةنياملا توي ئرر وهو معن :اادت رع مديل وهلا او هيلعّشا لص ىبنلا

 *هريفو ىراصتالاديمسنأ

 تاخدفءئلب امو ةئيدملا تلخ دف ةمجلا مور ةئدملا ىلاماش لان «تدخجر ءبلاةساعوب ةيمع نعف 0 نءمطعن ا 5
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 «ةراللا باك ١ ١ هاما «صي م كردتلا»ا 40 )ع)
 ظ هد . عقاب ن مادبع ناف نيخرشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» نيترمرجالا كلداعو أضون يذاللاقد
 ُث ميهارب ان دا ا قاحسا نركب ا(هانربخا) هريغ هلسرادقو ثيالانع دانسالا اذ-ه « لصودقو »

 أ نا لص يبنلا كر عراسي ةاطع نعةداوسن ركب نع(١) ةيجانفان ةريمصنع ثيللا ان ريكب ن يبات نادلم
 « عا هللاو هر سول اوهيلع

 ْن ء مفاننعهللا ديبع نع نأيبظ ىب ىلع اث يحن د- # أثىعرملا ورم ن دما يريأا يسيع نب ىلع 4« ايدح 9

 أ قفنادت «نيففرأا ىلانديلل هن ,رضو هسج وال ةرض نات : رض مديتلا لاق ما-وهل وهيلع هللا ىلص يلا :رعرجنإا

 لفالا ادهم . هاج رخو مميتلا يف رمع ترع 4 : !نعىز ان نم رلا دبعنب د «٠ -نعرذن“ مكحلا ثياح يلعزاةييشلا

 ريشلنب ميشه و ديمس نب ىبي ةفقوا دق اين تيوتا يظن لع ريغهللاديبع رع هدئسا ادحا مل- ءاالوا

 ثدحلا قودصلا دنس يف ع رش ناريغ ظفللا ادهريغ اطوال يف مفان برع سا نب كلام هسفتوادقوأ# ريغو

 « هررغ هفقو اذا

 دلاخن مثيلا ارأد ادنسروصنملاراديف نينمؤااريماروصنمن" لمس ان ميهارا ن ن هللادبعرفمجو نأ  هانندج 01

 اشر ضف ل سول و ةيلونطأ له نال وسر ممانمميتلاق هب هنا ءملاسن ع ىرهزاا نع وقرا نإ نا بنا

 انجسم ان .ديااتضغ مبيطا ديعصلاىرخا ةرضانب رض مئانه وجو اممانجس.فانيدب نضيف مث ب بطلا دينصلا لعاتييأل

 نامل نال ١ دهاشهب ركؤائاو رسم ييدحاذه»ن طابو يهاب نم رعّشلاِت يب انم ىلع فكل ىلا قفرملا نم اني د

 «دهاوشلا يف هلثم جارخا انط رتشادقو باتكلا اذهطرش نم سيل رد قل

 ند ( انن دجو )ه راوسن ةبابش ان ين دملا ىسرعن دمجشانُذ دادي يقعلا سأرعلا ن ةزمج «ا ربخا»

 نعراين ءاطع نع ةداوس نركب ,نع ا 5 ريم نع ثيالا نع هيورب / فا نار 8 هنتسيفدوادوالاف(1)

 ىنامزلا نسملا ؛١لسمموهظ وفج سيل ك ثردمحلا اذهىف ديم يناركذو مل وهل اوهِلِعََسا ىلصيبلا

 تبصادسمل ىذلل لاف هل كلذاركذ لس وهل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايناالفةالصلاو ءوض ولاامهدحا 0

 يح(لاقو)«هلصودرف , ةفثمفان نياو|ىطرش ىلع نيئرم رجالا كلداعاوأّض وت ىزذإل لاقر كءالص كنأ 06

 *« ماسو هل آو :+هللا لص يبنلانعرايسن ءاطع نعةداوسن 0 ةيجانيلا نب ريمع نع ثبللا اذ ريك ن نإ ا

ْ 
 ا

1 

 هجوالةب رضا رضمميتلالاةملسوال ١ او هيلعِّببا لص يبا نع رمع نإ ا نِع مفاب نع هَ هللاديبعنع# ٍنايبظن . ىلع 2

 معا الاذ_هو ممدتلايف رمعنعه |نعىِزنا ن نجر اادبعن ديوس ُثيادج يلعاةفنا منيف رملا ىلا نب ديلل هن رضو

 ' هفقوادقو لاقةمع سيل يف ءاسنلالاقو؟ يل سد 5 نيممنالا هاو لب (تإق )قودص و هوزايبظ نإ أريِغ ةدنسأا دجأ

 هاه ريو يشهر ديعمي ن يري

 35 ا و4 4 2 هللأ ا مج هدأ انج نع 0 ن 00 َن هنا

 3 اذهاش و ركؤاما ل

 ب

 | هج وال رض مءيتلا لاق لس وهل اوهلعّشا ىلص يننلانارمين نع مقاموجلا# نءىارحلاد وادينا ناهلسات غهابشؤ

 07 م وصوسصواسمصو؟«
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 ا كال كا نجا و ةنيبلاتيصادم, | ىذبل لاتفهلك اذا ركذف ملمس وول 1 و هيلع هيلا لص هللا ا را مم رخ . الادمي و

 أ كروودسج لس وللاقف كلذ نع لع ماسو هلاو هيلع هلا لص هللا لومسر ناانئابف هيفدازو لاوسلا ىملاءامنش

 © ةراوطلا بانك أ, «دإ 8 صولا مم كردتسا» 6 0جو

 ا مدد - 2 7 2 ٍ

 ثراملانو رح ثدح لامي الاذهمزاحنبرب رج ثيدحو اعيش ل مو لسودل اوهيع هللا لص هللا لو دو كدحضف

 «ةرمعبلا لها نمموثيدحم فرعارصم لها ناف سيتئناركذب هلصو ىذلا
 اع انت ىعاّووالا قش 3 دحر كلنا سيان ينخ وتتلانامعن ديعسنامءوباان: بوعي ن دم سابملاو با 5 اًندح »

 هناصا 17 1 سو هل .اوهيلع هللا لمَتالرتسر دبعمع عرج هباصا الجر ناربخ نامت .هللادبعممسبا حابر فا نإ ا

 | قااتماف لاوسلا ىلا ءاغش نكي ملال مق مولتق لاقف ل وهل ةوهياعّسا لص ينل كلذ خلبف ت'ف ل ةغافمالذحا
 | لمحل ماو ردق و*ح رجا هءاصا ثيح ةنارتا مديح لبسغول لاف كلذ نع لش - -ل- وهلاوهيلع هللا ىلصهللا ل وسر

 ْ ةعاطع ن«يعازوالا عامس ركذ.لو ىعا زوالا باعا تيرناع نءوهو دايزنا

 ظ حاصن هيلا ديعاتت يدملبلا هيفان ميما اان داع ىرهوجلا دان لعن دمجأن دم ن هللادوع ماربخاو
 تمءسلاق ل قهانب ىس وم ن مك الا نات .نيمحلا أ نا هيقفلا قاس ن.نكبو عل و) هايزز .لقهاتل

 .هب انج هتناصاف مل ودل اوهيلع هللا لسنا لوسر دبع لع ةحا رح هتاصاالجر !سايعنا نع ءاطع لاق لاق ىع' زوالا |

 || ءاف_ثنكيملا هللامرلتق هولتقل اف لسوهل "١و هيلع للاىلص الوسر كلذ غلبف تاف لسنا ىلدسقلا برس قاف

 عثري> كرو مدمسج ل غول لاَوف كلذدعب لم م و هلار وهيلع هللا ىلص 2 وسر ا يننلف ٠ اطعلاقهلاوبساا ىع 5

 ش #2 مازج | حارجلاباصا

 مللادبعات سادرصن ريم نادم ىدسالاديعنإ بمحخن يجأ ن «نيسحن ن* راادبع مساقلا وا انيدح ١

 ْش رقسيف كتلالجر جرخلاق يرد ديس ا نعزاضن ءاطع نع ةداوسن ' ركل نعدعسن .ثرلل ا انث مانا

 | ءوضولاو ةولصلا ايهدحاداعاف تقولا يف ءالا ادجو مايلصف ل ةدمضإ مف ءاماعممسدلو ةولصلا ترضخ

 لإقو ١

 ظ 1 5 حصاولم الفا
 ْ هيلعاننا لص هللا لو سر دب ىلع جرج هءاصاالجرنا رت سابعنأ عيمسعما ءاطعانن يعازوالاانت « ركبنب رشب ْ
 | ىلا ءاف#ث نك حلاها مواتق» ولتق لاَقِف ملس وهلأ و هيلعَّباىلص ىبنلا كلذ غليفتايثل ستات ف لتحا 5 0 م

 هلوق ىلا سابعن !عمس هنا اطعنع ينءل لو يعازوالا تءمسلاق ديز«ن ديل ولاا هتلعو|يط رش ىلع :لاوسلا

 « حرجلا هباصضا ثيحهسأر

 لسملاب رماف ىتفتساف بنجاف ةحارج هتاصاؤاجر نا سابعن 1 نع ءاطع لاق لاق يعازوالاانن « لقمملا لاقو 7
 ىتنلبفءاطعلاقهلاوسلا ىعلام هش نكي 0 هللا مواتقوولتق لاف لس وهلاو هيلع هلا ليصةهالوس ركلاذ غاف ت 0

 مارح اح رجا هبا ثيح كرو هدسج لس غوللامف كلذ بعب لكس ملسو هل آو هيلءالا للص للا وسرنا

 ن ءأطعم نع ةدامنن ركب نع ثنا انث مفانن للاديعانا س ادرمن ريمعا نادم ديبعن نمر لادبع 6 ايدح 7

 ,تقولا يف ءاللادجو الصفا مام 7 نسل و ةالصلا ترضحف رفسيف نالجر جرخولا د ديم_سينأ نع رأس

 دام



 « ةراهطلا بانك )ف ةم«رملطا 1 نصر رخاتلا م كردتلا#ظ يم 00ج

 هسءافءاملا تدجوااذاف نينكرشع ىلاولاو ماسأا ءوضو تيظاا ديعصلا لاقف البج ىنعتررلا يناكف تادتغاف

 فاذهوي را ةيالق ين أ ريغان وارزادجن ورع دجلذا هاحر : 0 ميحص ثردح ادههريخ كلذزافكدل> ا

 « نيباتنكلا نه عضاوميف اذه لثم اج رخدقاملاتيبوهيف تطرش

 لبر ورات ران انور قدح بهو لذ أب مكطادنسو انعم هما اسوي حاس# نارا ورا احط
 ور<عناصاعلاز ور* ىلوء سوفا نع ريدج ن نمر لادبع نع سن |ىلان نا رمت نعت يبح ين ن ديز قولا

 ةحرابلا تضاتح اذمأ هللاو لاذ جيرصلا ةولصل 6 2 هلثءرجل دلد در مهناضاوهناو 4 رد لع ناكص اعلان ا

 مم ىلص متةولصال هءوصو أضونو نبا“ لهفالاولاق لع -_ وجو ىلع س لها دهلثمادر تيأرامهللاو ىنكلو

 4 1 3 ٍ 5 5 35 5 3 3 5 رم : ل
 ١ 0 همصو ارمع مدجو دك ماسالا اوهيلع شا لص هللالوسرلث-ما-و هأ او هيلع هللا لص علوم ىلع مدقايلف

 هللال وسر كد ضف تم هلام حا اولتغالو لاقشان' هللا وسر اي لاةفدرإلا نم يبن ىذلابو كلذ. هريخاف

 ثيد#هاللعام !ىدنع ىذلاو هاجر خلو نيخيشلاط ردش ىلع مص ثدحاده هور« ىلا مادو هل أوهلعهللا لص

|| 

+ 

 كلملادبع ىلع "ىرق لاق هيّمفلا نالس ندمحا (هان ربخا)ىذلا بيبح يبان ديزي نعبوبان ىبح نءمزاحنيريرخ 0

 نع بيبح يان ديزي نع ثدحبب وان ىيحن ت.هس.لاق يب اانن مزاح نر رج نب بهوان: لاق عمسا|ءاودمجن ا ا

 تقفشاف ل سالسلات اذةو رغيف ةدراب ةليل يف تماتحا لاق صاءلان و رين ء ريبج نن نمح رلا دبع نع سن! ىتاَن ناره ٍ

 كباوصاب تياصو رم ايلا فق ماس وهلآو هيلع هللا لص يننال' و ركذف حبصلاىبادكاب تياص مت تمهيتف كلهاناتامتغازا

 امح رمككب ناك هللا ناك -ه:اولتغنالو لوق هللا ا حسنت فاقو لاستلام ىنمنم يذلاب هنريخاف بنج ت ناو

 / ىتترتسف ءامنم س»» تءاجف ةءراجماعدف لب ولا كمالرذابا كم !كتلكت لاتف تكسفرذ وبا لاق ماَسو هلآ و.
 .اذافنينسر شعىلاولو مل لا ءوضو بيطلادرمصلالاقفالبج ىنع تلا يناكف تاسغاف ةلحارلاب ترتت-اوب وش |
 3 ةيالقىنا سل نادجنا نع ىوزامو حيدص# ريخ كلذناف كرل> هسءاف ءاااثذدجو' |

 ور ىلوم سقى ا نعريبج نب ن*رلادبع نعسناينانب ذا رمتنءبيبجىنانيدن زي نعهريغ (ثراحلان بور
 ةحرابلا تاتا دل لاو اف بصلا ةالصل جب رفخدم ددشدر مهمامصا مهناو برس ىلع ناك صاعلا نو رمين اص انلا نإ |

 ماسو هل او هيلع هللا لص هللالو رع مدقايلف مهم لس ماضوو هنباغم لةفا ذه لثءاد رب ترام هللاو ىكلاو
 وهران لص هللا لوراياولاقواريخ هيلعاوننأف هتناعصو ا رمي مثدجو فك مل وهل او هيلعللا لص هللالوسر لأسا ْ

 | كحضف تمثاسةغاولر «مكسف ااولتغنالو لاق هللا نا لاقو دربلا نم تا يذلاب هريخاف لاس و رم ىلا :ليرافانبتج

 ١ مايرطرشلع هو رمل سو هلل آو هيلغش الص هللا] وسر

 ةليل يف تملتح ا هس نو رم نع ريبج نب نم راادبع نعزا رمت نعدن ز نع بو نى ث ردح هاللعا يما م ىدنعو إل ا
 ىبلكلذاو ركذف حبصلاباحصاب تيلص مث تمسيتف كاهان تانغ نات ةفش ذ لسالسلا تاذ ةوزغفةذراب |
 هاثيش لقت ملو كحضق ىنمنم ىذلاب ةنريخاف بنج تناو مهن تيلطو رمعاب لاّتف ملس و هل او.هسيلع هلا ىلسم

0 
0 



1 
 آسسافتلا

 * ا

 دقو» لصتلو لستغتلف رهاعلا تأر مث عبس ءاسفنلل ي ضم اذا لاق لسو هل ١ اوه اعتلال ى ثلا تيل وكاس ١
 ا
 « بأي لاق تسنر 9 ثيدحلاو نيورعم ئاش هبا .مثن دوسالااماو«دياولا ن هم ةيفس . ملسم ديدتسأا |

 ىلاتود_ ف امفديا رذابا اب لاف ملسو هلاو هيلعهللا إد هللال وسردنع ةملنغ تءدتحا لاق رذيبانع كد ظ

 5 تكسف رذوبا لاقملس وهل او هيلعشا صدا لوسرتيتافةتسلاو ةسخلا ك ثكمافةيانإلا ىنبيصتتلاقف ةذيرلا

 ةل->ارلاب ترثتساو بوث. ىنترتسف ءام نم سعب تءاذس ةنراج اج اجي ام دف لبولا كمال رذانا كما كتكث لاق ا

 تا أ

 ف ءاسنال ال تقو ملسوهلأو هياعدللا ىلص ىبذلا و تعم - صاعلا ىلا نب نامعنع نسحلا نع مماذعن ع «بارثو'ط ْ

 م ةرارطلا باتك وف «د6» «١ صيخلتا ممكردتلاط 8400ج

 * وا ثردحلا ريزع ةقل يرصن بناكلادع سن نامعو ظفالا اذه هاجرخملو عيحص ثيدحاذهأ

 ن ماشه نع بابشوبا ا ىرءشالالالبوبا انثىميملاىسومن دمجا انث ظفاحلا مرادففان ركبوبا# 1

 ع و ءاسنال تقولو ماسو هلا اوهيلع هئالج هللالوعز كثعدهس لاق صاملاىنا َن نامعنع نسملا نع للا

 كاطنم م ممدند ل نذسملا نافحيينص لئسر مهناف لال :ىلان هذان انسالا اذهلسزاف ةززعةنس هدهعامو.نيعبرا نهسافب

 مركسلا ايرك ذنب ىسوم م ني َن هللا كيع ندمح ركبوبأ 4 هأن ريخا) هلثمدأ همسأي دهأشهلو«صاملاينان ا

 لالا وركن هللاد. ء نع هابابز هللادع. نعةابلاو يأن ة هدبع ع نعةنالعن هل هلل 'دبعئ دمج ا نيصملان ورم انأو)

 ' تزواجح ناورهأ ظ ف كلذ ليت ربظلا تارا دل نير ءاسفنلا رظتنل ماسو هلو + طاش لع هلال ير

 )ا
ٌ 

 ا

 . ةنالع ندمحو نيصحلان و رمو ةولص لكل تأضونمدلا أ اغ لن اذ ىلصتو لستغتةصا كيلا ةلزعك يب رهف نعل رالا

 537 معهم م ادهأ اشتي دحلااذهتركذ اءاو نيخيشاال طر تن تالا

 د“ ن 0 ع 3 ىعاساا ل هود !نادمح لب امدعأاو أتي دادغيب ! ىودعت ادايزنإ 3 .دجا ل بسوب | 6

 * رع نامعن نمر لادب هعنع يسن ةدابعن عي امل نإ دوسالاىنربخا ديلولان ة هيب 3 ميل-ن 4 و 0

 ورم نع ةءالقىنأ نع ءاذ 1 ادلاخ ٠ نع دلاخانن لاي ىنئلاوبا انا هيففلا قاحسان دما كو «انربخا»

0 

| 

ْ 
 9و صاملاينا نبنامع

 هللا دبع نعكابل فان ةديع نع نيخييشلا طرش نماسيلو ةنالع يبان 6 نيصملا نبو رمت ث ':دح ن م4 دماشهلرإ»

 ىف كلذ لبقر لطلاتأرزاف4ل نيس راءاسفنلا رظتنت ل سوهلأ وهيلع هللا ىلص تنال وسر لاقو رين هللاد. 0 نعهأيابن ١

 «ةالص لكل تأذو مدل ا«باقزاف ىلصتو ىلةنن ةضاحتسالا ةلزعع ىه ١ نيعبرالا تز ءاجناو رمال

 نع بأ. ؟ندو-!ىنربخا ةفأذ 5 ىصجلا دمج ن مالسلاد عانت ىماسلا ليم هسأ ن دم اني دايز نب لهسوب 4 اربخا ١

 تأر مث عيسءاسفنل ىنصماذا لاق .سو هلأو هيلع هللا ىلع ىبن كا نع ذأعم منع من نحر ادع. نع يسانإ ةداعا

 * فورعم ىأشدوسالاو بإرغ# لصتلو ىل هتفتاف روطلا |

١ 

1 

 ظ
 ةدلع هللا ىلص نأ لودر ادنأف ةتدااوة خلا أ ثكماف ة هنأ نجلا ىف صل عا اذ 0 ,رلأ ىلا تود. ذأ, ةدبأ رذاباط

 م اسس سلاف

 هلاو 2:0

 1 1 منسحلا نأ ف حرت لس رم ةياقةنم ما-نافباه نا ضو رتشالا لتعز ١ هدرف هامو.نيعبران اا ا

 ْ لاتقول وهلاوديلعشا لس ّفالو دراعة ت6 تما رذيانعزادجن در < نعدي الق ىنأ نع مءاذملا دلاخ

١ 



 نب ريثكن ع مفان نب سن وبن ع كرابلا نب هللادبعأبنا نادبع ابا هجولاوبا اثيزورملا ميلحن ب نمنملا هانربخا» ||

 مةرارطلا باك 2 هي اد» > «  نمط مكردتسللالا 00ج
 أ نمر لادبعارجوزمساو ليذملا |منامسانافنب ريس تنب ةصف> ىهليذحلا ماو اجرخملو نيخيشلا ط طل

 ةهمأنع نمح رلادبعن ليذدهل ادنسادقو

 بدنجن ةرمسز |نينمؤأ| مأأي ت تقف ةماملمأ لع ترلخادو تحجحح كلاق ة ةرد زالا(١)ة-ميتدحلاقلمسيبا انا

 سافنلايفدمةنرسودل و هيلعاللا ىلدي 3 ءانس نمثأر 1| تناكنيضقتال ت لاذ ضيحلا راض نيضق ءاسناارمأ

 هاج رذإ ودانسالا حييحص ثيدح اذه» سافنااةولص ءاضق ماس 2 1 هيعمل يلصىتلااهر ءابالةليل نيس 3

 ّْ * اذه ريفا ففرعاالو

 يلع اقع: ساوبن دما انك ىبحنب د نيد ها قاهز لاس ندمح رفمجوبا # هاندحام» هدهاشو

 | لس وهل أ و هيلع هللا لص هللال وسر دبع ىلع ءاشفنلا تناك تلاق ةملسما نع ةسمنع لبسيبا نع ىلعالادبعن |

 * فاكلا نمىنميسرولا انهوجو ىلع لطنانكو ةليانيعبراوا امو.نيعب راف ادع

 دعسن نامعا لينلا مصاعوبااي مثاقراا ةيالقوبا 5 دادغبب يرطنقلا» ,ندحان دمتش نيس اوبا#انربخا»

 2 :ارانلا يف عقاذا فاخاينا تلاقف ةشئاع ىلا 00 ل , ةمطاف يتلاغ تالا كل ىف انا اك ىشرفلا

 هذهةشئاع تلاقف ءامخلسو هل 1وهيلعاللا لص ىبنلا "يجي ىتح ىراظنتا تلاقف الن يتسلاو ةنسلا ةولصلاعدا
 لك يف لستعتل منام رقمايا رش لك يف ةولصلا عدت ديور و هيلع هللا لص ين 1/14 لاةفاذكو ذك لون ةمطاف

 «مطق تاق رعوانأطيشلا نمةضاكروا ضرعءادوهاعاف شئحتلو فاظ::لو ةواص لك دنءرورطلا 9 ” ادحاوالسغموي

 يعض ثيدحلا اذهنا ءاهةفلاىفصنمنم ةءاجلوقىوونلالاقو ةجح أا,م.مون ال ي يطول لقتل

 ,؟ ةئلاثلا نم ةلوبقمدي دشنت !اواهلوامضب ةدزالا ة ةسمسيذبتلا سيرت ىو ريا صيخأت نم 32 ري دودرم

 هن ريس كد ةصفح ليذهلاماوايهط رش ىلع# اعيش ريطلادمب ةردكلاوةرفصلا

 ةملنس ما ىلع تاخدف تججح تلاقةيدزالا ةسمىنتتدح له -ينادابزن ريثك نع مفانن: سنو نع ب كرابلا نبا لف
 هللا لص يبنلا ءاسن نم ةأرملا ثناكنيضقتال تلاقف ضد ىلا ةالصنيضق ءاسنلار مي بدنجنإ ةرمسزا تاقف

 *« مسكص * سافنلا الص ءاضق لس وهل اوهيلعللا لص ىبنلاه رماي القل ني براسافنلا ىف دعت ماسوهل 1 و هيلع

 دوعىلع ءاسفنلا تناك تلاقةماس ما نعةسمن ءلبسينأ ن نءىلعالادبعن ىل رء(انيدح)5ن واممن.ريهز «هدهاشوإ)»

 ينمي سرولا انهوجو ىلع يلطنانكو ةليلنيءبراوا امو.نيمبرا (تياؤاانس دن : مادو هلآ وهياعهللا يل_صدنبا لو سر

 «فلكلان 1

 ظ تلاتف ةشناعىلا شيبح يبا تنب ةمطاف ىتلاخ تءاجلاق ةكيلءينان | ان يش رقلا دمسنب نامع ان 4 مكاموا 0

 هلاوة عدلا لص :لاء ىج ج ىتحىر اظتنا تااّمذ ىلصاال نيتنيملاو ةئسلا ةالصلا عفافار انلايف مقاذا فاخاىا

 كل منا مرقمأيا روش لك يف ةالسملا عدتافامل ىل وقلاتفاذكو اذكل و ةءطاف هذه ةشئاع تلاقف ءا اطل و

 قرعوا ناطيشلا نم ةضكر وا ضرع ءادوهاعاف شتحتلو فاظنتلو ةالصلكدنعروهطلا مادحاو السن موب لك يف

 ظ . *لس 00 روص تافالك 00 ةقني راها اك طفلا

 ١ د ال كيل 1 1



 _ نيالا تاك 000 « « نضيخاتلاعم كردتسلا# 4# (0)ج »

 نين عب فرعن نمر لادبع تحن يغو ةبيبحمأ تضاعشلا كلاق ابنعال[ طر ةشئاع نءةرمأو)ةو رعنع

 ثنو رم ثندح# ليص و يل تغاذ تردااذافقولملا ىعدف ةضيملا تابقااذا لاق لو هلو اوهيلع هللا لص ينلااهرماف

 نءدعسن ميهار /أو ةنييعن نايفس ثيددح ماسم جب رخاعاهاج رثخإ ةنيخشلا طرا لعح رص ئعازوالاو ثراملا

 * هاجر لو >ةييالطتش

 هللا ىلص يبا لاف اغسل تاكا نعل بحيلأ تندد ,ةمطاف نع ريزلان ة هو رءنع بارشنا ىتدحورمت

 يموت رخ - الا ناك اذاو ةول_صلا نع ءسماف كلذ ناكاذاف فرع دوس ارداف ةضيملاءدناكاذام !مودل اوهيلعا

 ا
 *ق رعوهاءاف لصو

 ىرهزلا نعلساص يبان لبس نءهللادبعن دلاخانل ةمق ن بهوان رظ«ن رشن ندم انيهبولابز دما ن دحر كب وأ

 شيبح يف يباتن.ةمطافزا لسوهل ًاوهيلعما لص لال ورأ تلق تلاق سم تن ءاينانعرييزلا : نب ةورعنع

 نياجتا ناطيسشلا مادهدتلا نأخيدف لس 2 وهياع هللا لص هللا ل 8 رلاقف لص, اذاذك واذك نم نم تضاحتسا

 ” «ظافلالا هذه هاجر 2 .ق و ملسم طرش لع حيحص ثدحاذه# كلذ نيبامفاضو: س و رحفلل لهتغتو

 ركب وبا(ان ريخا و)ذابحن م اههانثء اطعن باه ولادبعات بلاط ىان يحث لدملابوت ولع .ننسمحلا ادعو

 هللا ىضرةيطعما نع نيديسن دمج نع اعيمج بواأ نع ة 3 طن ّلب هاا ىتااواأبا هيقفلا قأح سا نا

 هاعش رفصلا و ةردكلادمنالأت 0

 نعليذملامانع ةداتق نع ةملسن دامح اذ لاهنمنب جأجحانث زب زملادبعن عانت نسنملا ن دمسن دم ان ريخأ# |
 ثردح اذه «أائيشربطلاذع ةرفصلاو ةردكلادسنالانك تلاق لس وهلاو هيلع هللاىلض ىبنلا تميب تناكو ةيطعما

 ا
 رخ رخ الاناك اذاوةإلصلا .رع ن ءيكيساف كلذ ناك اذاف ين رميدورسا مدهناف ضيملا مدزاكاذا لسوهلاوهيلعلا لص يبنلال

 0 (مرط رش ىلع *قر ءوهاعاف ىلصو يئضوتذ

 تاق سيمع تنبءاهسأ نعةو رعزع ىرهزلا نع ءاصيبا نب ليهس نع مصاعن يدعو للادبِع ن 4 دلاخ 0

 هللان احبس لامف لصت ملفاذك واذكذنم تضيحتسا شيبحىنا تنب ةمطاف نا ماسو هل | ًاوهياعهللاىل ماقال اوي 1

 برغمال لستثتوا دحاو السغرصملاو ربظال ل ستغتلفنألا قوف د لفت رنا نا 8 اذه
 *(م)طرش * لعو كلذ ني امفأض وتوال-غرجفلل ل ستغواتحاوالسءاشملاو |

 «ائيش ةرفصلاو ةردكلا دمنالانك تلاق ةيطعمانعنبر يسن !نعماشهو 6 بور ف
 دمنالانبك تلاقملسوهل أو هيلعهتلا لص ىبنلا تمراب تناكو ةيطع مانع ليبذملاما نع.ةداتق نع ةيلنسنب « دامح )ف ظ

 ا
 ا
 ا

| 

 م .

 ةرهصلا

 اما دوي مس

ىثلان دما ةايذ نإ نع ن نيسان يكزااميهارا ندم لضفلاو ا 2 انريخا» |
 ١ 3 ,دمح ات ىدةيبان اان 

 0 ١ و وظافلاالاهذ -هيلعى رهزلا نع هذه .اور ىلع يعازوالا ةمقاعن و زمن دمج عبرات دقو *ىرصض زا

 «(اًةدح ور* اصيب انب ليو بانت مضأع نيدعات رفعج نإ ييحات دادغس ناطقلادابز نب لب« وأ 4 1 ريخأو ظ

 ادحاوال_ دغءا_شملاو برغملل لستغت' وادحاوالسءرصملاو ررظال لستغتاف 1 : نص تاأراذاف ن 11 رمي
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 تانيصش ا نش” بصف نشط لب وو وسن تال سانا 22001003

 , نفي ف ا طل 55
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 ا اوس عع

 تظ2ظ)2ظشظ'] ض1 1-1-1781
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 سرب” ١اس نانا مو ا



 دي

2 

0 

 ب 00 ظ10

 رس ب سو

 | ىلع تيوقزأو نهربطو نرذيح تاقيم نروط,5 و ءاسالا ضرحن ' م ربشلك ىلفاف كلذكو كلزجي كلذزاق ظ

 ههباجتحملاهنا ريغ ةياور مرثكاو شر رقفارشا نءوهو بلاطينان يتعالج كا رولا

 نع لك ولا نب ىبحيليتع ىلا ثيدخو هنع للا ىضرةشئاعنعق و رس ةأرما ريق نع يمشلا ثيدح م هدهاو ثونإ) ||
 نع ةيم :

 نانعثراملانيورينربنخا بدون هللادبعا ناملسؤ عيرلاا3 بوتمينب دم سابلاو ا ا دح دقوإ ||
 ' تطيحتسااهلا وفوعنب نحرلادبع تحت تناك شحجب تنب ةبيبح ماذاةشئاعن عقر <(و)يينلان ةورعنعبامش |
 + ىلست ”ءاذ ّق رعاه 0 و ةضيطلاب س لاده نا مادو هلآ أ وهيلعهلل[ىلد هللا ني“ 0 0 :

 23 :ا[ن سلا ١؟يموصو لئفاف كلدكو نيلصت 26 صلاعم نياستغتو يدمرتلانغ -يفو (1)/|
 ا ناورخ الا نمكنعأز جا تامفايا نرمابكرم ٠اس لاق اجي مئاامنا كلذ نرثت 0

 ظ كئزجم كلذ نافيموصوارماياو ةليل نير شع وامبر اوال نررشعوانالث ىلصف تاقئتساو تربط دقكناتيأراذا ||

 ربظلاىرخ قوتنا لع تيوقذاو نه هربطو نوضيح تاقيل نروط, مو ءاسنلا ضحك 5- ث لك ىلمفاف كلذكوب ْ

 نيم جنو نيلاستنتم» اشملانيلجمتو برغل نرخ وتو رصعلاو ربظلا نيئالصلا نيب نيممجتو نيل تتفق ر صحلا ىلجستو» ا

 8 يلان رمالا ب#عااذهو ماسو هللاوهيلعللا لص هللال وسر لاقل ىلع تردقنايوصو ىلتةاف نينتالصلا نين |

كمل يم ليقعوا تب دحوةثئاعنع قاو رسم: ارا ريث نع يبء.شلا ثيدحأبنم قد هاوش رش هلو |
 ن

 « ةرأرطلا بانك )و 1# 7 5 صرخلتلامم كردتسملا 7 4 6 75

 2 | هلا 1 نرسل وأمي راب رشم را لف تان 1 تربطدق ا .ًراذاتح ل ستفا م

 0000 و برغأا نب رخ وورصملاو ربظ'!نينالصلا نيب 20 و 9 رصملا ىلج و ررظاا ىرخ نت نا ْ

 5و 0 وي له زا ثب دلوع نم ةضاحت ما درع 6 ارخا رع اخ ١ قتادق هيل رمالا بما ذه

 ا 1 ,دح يف ىت :االهاملالا هذه 0 سيلود لسودل اوهيلع ّفاىلص يننلا ثاًأاسش يحيلاتنب ةمطافزا ةشئاع نع

 *« لوط ؛مضوما اذه يف اهركذو ةشئاعع

 ىرهزاا نع ىعاز والا : نءةريغأأ وانثى ىث دح لبن> ا هلل اديعانت ىبطقلا رغب لف دجأ 4 2 2

 ىت> ىلستغ اعلام 0 ارا همس ىصي مم .ناطي عباا تاضكز ن*“ ةضكر هذه اا ملغا تنافاهلع 0 وق“

 «هنعد# ن ريهزوو رين 0ك

 | 7 اهنعهللا يضر ةشئاع نع ا
| 

 0 تحن تناك شح كن ةييبحمأنأ ةشئاغ نعةرمعوةورعنع ب ا ل نع 7 كف راخلان ور 2 1

 يل ةغافق رعارنكلو ةضييملاب سيلادهز ا لسوهلا "و هبلعتللا لس هلا لور لاف نينس عبس ت ضرحت كا 50

 *|ىط رش ىلع» ىلصو يت خاف لاقوهرك دفبابشن أ نع# ىع ازواللا د

 ظ || لاق ضا 2 ةست تناكاجلا شد مب> ىلأ ثذب ةمطافن ع ةورعنعبارشن[ىثدح ورع ندمح 4 5 يا ن أ 0



 ىذلا ا

 قدص

 6 0 2 3. 1 فصنوا 0

 - ضئءاح هو هنارما

 يي 1

 4« ةراطاباكلا ١> ١ منعوا « نم خاتم كردتسلا» ١ 4 0)ج»

 ايجاد 00 اذه «رانند فصنيواران دبق دصتلا# ض'اح ىهو هنأرماينأي ىذلايف لسوهلآر او ةيأع

 ١ « نوم امة ىرز نمرلا دبع نديم أدبعنس ا وباهبافن + رلادبعن , (لديهلادعامافةدجتن م قع يج

 8 2 د , وبأانم ىضأ ةلاقاحسان .ليعم اان لدعلا يس وذنب هللدو 4 هدهاشو 9

 «ةقناك اذالصيودنس يذلا لوقلوقاانا

 عياوانر شاب مرزتتناانتشيحروف يفان ماي سو هل وهلا ل ةئاولوضر نآك تاق اهنعهللا ىضر ةشئاع نعهيبا

 ادمهاجرخإ ونيخيشلا َّط رش لج حيمص ثيدح اذ هههبرا ,كاكملسو هل وهل هللا لص هللا ل وسر ناك 5 هءراكلع |ظ

 هللال وسر ناك تلاق اهنعدللاى ضرةشأاع نع دوسالا نع مقار أنع روم“ :مثيدحب بلا اذه يفاجر ةاغاظنلا ٠

 هانمجاضي رز لا مناع تناك اذانادح أسايلسولا ريطشا ]ا

 0-0 3 00 ماب اوزرالادل نوال برت 006 اثدح 4 ظ

 00 نينا فاطر امو د نمد دار زل ندين تا قرا نادعاث

 هريخأ وهيتفتسا ماسوهلااو أو هيلعهللا ىلص هللال وس تأ ةزيدشةريك ة هبضيتحح ض اع عم تلا شح تن 8

 ظ

1' 

 اهفى رافد د. ةريبك ةطيح ضاحت ا ذأ صا ينا هللالوس رأي ثتاقف شحج تن لن .ز ىتخاتب يفهيدسج وف

 الود رلاةاجن متاع كلذ نم رثكاوه تلاقمدلا ب بهذه , اذ فض ركلا كل تننا ل وصلاوةولصلا ىنتمنمدق

 ارم هرم كاملا» ركذوديجلادبعهامس نماطخاو ةسداسلا نمل وبلاقو يرزلا ن1 ينايف بيرقتلا يفهركذدق()

 نيب لاق و هن جاجتحالا ىف فاتخموه قييبلا لاق (؟) ١ ١؟ىرزملا نسحلاابا هتينك ايررق ةركذو تاقثاا

 تلامس ماجى :انبالاقو هثادح كرتمعاومججا ح صلا اود رخنإ ذلا يا مهم .ال هوجولا نمهجوب حصير, ال ةدنم

 َتالَص ريدللا صيخل نم ١١ هدانسأ ودي ملو هنه وف هنعىبا

 م حيحص « راد فصت,وارانردب قدصت لاق ض'اح ىهو ةء[ومأ

 اهياصااذا لاق سابعنب/نع مسقمنع ىوزملا نسملا با نعينانبلا يملا انع نايلسنب رفمج 6ه دهاش و ف
 ©« دئسا نمل وقلوةلانا الصادق نحت«رانيد فمن مدلا عاطقاىفارءاصااذاو رانيدف مدلا ىف

 ل ودل اوهيلعّساىلصّنا لوسرزاك تلاق ةشئاع نع هيا نع دوسالا ن ّ «رادبع نعي يشل نع( 0

 هرخآ ظفاب هاحرخاواىط رمش لع 7 هيراكلع ناك (كهبراك اع أوان راب مترزتناانتضو .حاروذ قاوماب

 ةضيح ضاد:-١ تنك تلاق ةزمج هما نعزا رمي هم نعةسحاط ن دم ن ميها ربان ع ليفعنب دمح نب 4 هللاديع 9

 ضاّت اننا تلتف بنز ىتخات ب يفةثدجو ف هيتفتسا ماسو هلآ و هيلع هللا لو مآ لوسر تساف ةديدش ة ريك

 هتسؤثكاوهتلاق مدلا بهذي هناظفسركلا كل تمنا لاق مودلاو ةالصلا ىتتمنمدق ةدن دش ةريك ةضيح

 كاذ » قول

 5 ىذلاانلصا لعن واضبا ال 0 يا عاطقتن ب

 ' نع ذاع ن ن*رلادنع نعى ابيشلا عزرا رج اثةييشيبانإ نامعنع ءنطقن ددسماُد ىسيعن ىلع © قش دوه د

ْ 
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 «ةرامطلا باك 9 ٠21 جد « نمزخلتلاعم كر دتلا» . «(0) خو

 ١ هاج رخ ا و.سنان ن كلام هذاذ ده ىلاو حرجا مهنم دحأو بسن

 جيم ءااوبا(ين زتخاو) 00 اعلا ىسيعز دمج ندا انترافصلاّللادبع ن د#ع للادبعوا 4 اب شا د

 مكحلان نايفس ::رغ دهام نع روصنم نع ايم سان (الاق) ينك ن دما راس دمحا ان ىنوبحلا دجأن دم

 طرش لع حيحص ثردح اذه# حضتننو ًاضولاباذا ل -و هلآو او هيلع هللا ىلسص هللال وسر ناك لاق نايتس مارا

 ميادقو «نايفسنب م ل نع دهام نعروصنم نع ةعابجءاوردقو ههنهوام كلذ سيلو هيف كشال هاكر !انعاو

 «(١)كشلاباضيا هتاورىلعر متعملا نب ر ودنمح يجينا نبا

 نءل جدنع دهاحم نع حيجنو انا نع ناسا رميا اانث بل امان ' ميهار ا ا يسيع ن لع يدل

 « هجرف حضن ملا لسودلاو هب هيلع هللا لم يبنلا تب أر لاق هيانع فرق

 .امىدن ةرمسلا حيوا( انربخا وإ ةيوأءمودا انث رابجل اهبع ن ن دما ان بوقمي نيد سابملاو ا انيدح ف

 ظ 1 اددبان ىسسوم أ ألا هلاظمال او قاحسا ن ركبوا (اندحو) 0 هللادبعانت ىردمل | ندانهاثرصن ندمت

 نما وت الانك تادبع لاق لاق قيةش نع شمالا نع ميلك رجب (و) كلم رشانل ةبيشيبا ن ركب و اني يراصنالا

 إ "ىلع ولا ركذاجرخعإلو نيخيشلاطر هلع مير ثيدح اذهه ابونالو ارمش فكن الو 'يطو»
 "ل رلادبع([:ريخاو)ر رجب نب بهواننىليساولا ميهاران ىلعاننكاوسسلان دما ن نامْعو رحبوا مارا و١
 ظ ورحت ةعرزانعلردمنب ىلغ نع ةبعمش ان( الق) سا نأ انث نيسملان ميهارب | ان نادم, ىضاقلانسحلا
 ةروص هيف 3 . ةكئالملا لخ دناللاق ملسو هل .ًاوهيلعّس ا لص ىلا نع 2 نع هينانم يحين ادم نعر رجؤإ

 7 تاجلار 5ذ هيف اج رخل نيفوكلا تاقلنم مىبحنن هللاديعناو حرحص ثيدح اذه#» بنج الو باكالو

 نايف اا (انربخاو)ىب 2 نإ دمع ن ىبح انن ظفاحلا بوةجانب دمع هللادبعوب امان ريخاؤط

 ا لصين || نع سابعن | نعمسقم نع نمجر ادع دسيجلادبع نع ء مكب نع ةبعش نع ىنمانيددم ات 0

 ظ ىناممنلا ن ملا ٠؟رظنيلف حيجنياناةباوروكيشلاركذب نكلو()

 2 + قاوقابهصلتامو لاق ةنالثو لاق نيم 9 ولاقامولاق رتل حسماشالوميرايلاقدنانيتابقلا

 ' ه«لوهج لب(تاف)
 'ملسوهلا و هيلع هللا يلصوللا كوفر نط لاك قاع ءفسن جلاوا عللز ن ٍنايفس نع دهاك نع روصن :«نع 6 نأيهس د

 «كشال ,نايمقسن . علا نع دوه ١ نءعروصنم نعةعامججوأ وراوط رش ىلع« جضتنب كلوا لاباذا

 ماسو هلآ و هياعّتلا لص ىبنلا ٍتيأر لاهتنياهع فيقب نم لجر نءدسهاجم نع جبت فانا نع (ةنيبعن |
 * هجارف حطأ مثل

 *؟ىطوملا ركذاج رم ءابوالوأر ١ فكن الو "يلع وم نم ًازوت ال انك هَ اديعلاقلات قيئشنع# شالا »

 لخد اللاقاءوفرم هع هللا يضر ىلع نع و ىبين هللا مبعع نعةعرزي نع كردسم ن ن ىلع نع# .ةبعش 9

 « هَ , هللاددعو جييحص ةبتجالو تاكالو ة ةروص هبف ا .ةكئالملا
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 .نا*يشلا قفادق# لج وزءىريئرما اذه انيبنل وا :البال لاق كثدبسل ١ هلال ورأي تاقفنيفملا ىلع جسم لو

 78 نيقوللاو 00 0
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 «بشدنانعزلادببغ ينأ ن نءةرمن م ! ىنبىلوم هللادبعأبأ عمس كم هس ن رحنإ سصنج نركبيبانعا 3 هيف و :

 ءالابه افهتجاع ىع# 1 خم ناك لاف ماسو+ و هييلعللا لصهتنا ل وسرءوضو نعالالب لاس ١ فوعن,ن*رلا دم

 ىلصدق و ةرامحن ىلا نعيسن نب ةدابعنءدايز ىلا نب دز نإ ه# نعن دن نع رئادبع نع بوا ْ 4« ىحم 0

 « ةراهطلا باك » 2 - يدب. « صرخلتاممكردتسلا9ا 401ج 9

 3 ثريا رع ةقيفوك ى رجلا صاعنبريكبو ود :الالوزتدسملسا هبال 00 ثيدح مهجسي نك م هرب ا

 .ء 0 ا 0

 يب مرتو تصالالب لأ فوعنبنعرلادبع هادا لابي ءيازعش در دلال في ل دبا

 8 ث ددح اذه ههيقو ءوهتمأم لعحس وأ وتب 0 ءاملأب هيناف* ةحاح ىصشن 0 :ءنإك لاو ماسو هز اوهيلع هيأ ىلص

 0 نيقوم ا ىلع حسلارك ذاجرخم ماءمافناخيشلا اماو«:لوقلاو ةحصلاب فو رعم ميت ىت يلوم تاب

 ١ ن نيج ا اند دل لاو: نإ هللادبعن دما اننى 2 دم ن يرحانت لظفاملا بوسي ن دم هلادبعوا# 5 0

 هل اره ءاعبتلا [صدتلالوسوزا ة هيمدش نإ رتل معن ىف أ نب نم رلادبع ن 9 ىقلجيلا ماع ريك نع يب حن اص

 | ادي 6-5 هل او هلع هللا ى[صهلوق اج رن 5 حيسلا يقهنعهللا ىضر ةبعش ن ةريغااأ ثردح قرط ج ارخاملع

 * حرص هدانسأوي ر يف رما

 .نن عسب رلانو رمعاشت ما اص ن ناّمع نب ىيحانث ىدادنبلا هللادبع ندمجن دمحم رفءجوبأ م« انربخا »

 ٌقراط نب عسيررلا نبو رهان نيممني ى بات ىرينملا ثلا ان ' هيولابن دمجان بدم ركي وأ( انئدحو ) قرا ط

 5 !.ع نعرصم ل هأ نمر ءخبش ى ىبحملإق لاق دايز 5 انبدب دن دمج نع نزرن نمر لادبع نع بوباؤ ىتزحأبا

 | حسما هللا لوسرايلاق هبانيتلبقلا ءاسو هل ”اوهياعتاىل_ص هلال وسو عمىيص ناك دقو ةرامع نب نا نع يهنإ

 ّئ رصمدا_:ءا(؟)اذه روفو رعمىف |ممو رامتن ينا#تع ثامم.: لاقت الث ولاقزيم وا ولاقام وب لا 9 لاق نيفحلا لع

 لاق() ه ندلا شي رشدمجا؟ صن م يف ىلوم ةصالخلايفو قلص نب من ىغإ لوءسدب لا بيده ()

 ظ ةعرزوالاقو .ىوتلاب سيلو هدانسايف فاتخا دوادو | لاقو حصيرال لاقف ىراخبلا هفمضو ى وكلاب سيادواد وأ

 لعدمتعات تسدنا نابحن ا ا!لاقو مئاملاب نس 8 يدي رع اواوإلا متتفلاوبالاقو ن نوفرع ال هلاجر دما نعىهشمدلا |!

 هل سيلو تب *.الربلاد عنب! لاقوا ريثكافالت ابو اراد تم افون يتطقرادلا لاقوم رب دانس 1|

 ا اذينملا صيخبل نم م لصالا 7 هاه هفعض لعةمث الا ق اغا بذومللا َح رشيفىو والالق مأ ' ةدانسا |

 ا حي اهو دب الا ضرما تامل م دئأملال وز لبق كلذناك اعاا ولاق عسع ماو هل اوهيلع هللا ىلص

 * نيئوملاركذاهدنع سيل حيحص «هيقومو هتمامع ىلع ح[س«وأطوتيف

 | هل اوهيلعّشا لص هّللال وسرنا ةريذلا نع مث ىنان نمر لادوع نع ىلجبلا رمأع ن ,ريكب نع امن « ندملاو
 «هرخا|مهدنع نبل حبحص# ير ينرما اذه 5-5 ِتنالباللاق ترسدتلا لوس راب اف نيفملا ىلع حسم لسو

 نيتابقلا

 ع



 45 راهطلا باك 9 «ادحط « ضرخلتلا عم كردتسلا )ف «00جو

 * هاجر خو نيخيشلاط رش ىلع حي ثيدخاذهوأَض وف رفص نمر فداه |

 انث بيرك وانت دايزنب دمج ن نيسحلاانث )١( يريم ىسيع ن لع (هاث دح)ةشئاع ثب ثيدحنم « ده اشدلو

 هللا لؤسروال لست ةاعبنك تلاقا اللا ىضرةغباع نع يأ نعةورع نماشه نع ةملسن دامح نعووصنمن قاجسا

 » (؟)هبش نمرونيف ماسو هلاوهيلع لا سس

 نعدعسن دشار نع رقاب ديتشي نجا نا تادف لبس ندع ل طال طفلا رسب ئيذح | هانريخأج

 هيلعدللا لص هللال وسر لعاومدق|لودربلا مهباصافةب رسسو هل اوهيلعملا لص هللا ل وسر ثعب لاق: ءدللا رفرف

 لغفالا اذه هاجر 2 اولسمطر هش ىلع حصص ثيدحاذه *()نيخاستلاو بيئاصملاىلعا وحس نأ نسا ملس و هلا 7

 « ظفال اذه ريش ةمايعلا ىلع حسم ىلع أةفتااعا

 يريخأ تدون ,هللادبءانئل اضن دحااث يرادلاديمسن ناثءاثث هيَمفلارضنلاو ((هاثدح) 6 ده اشدلو

 ملسو هلأ اوهيلع ه1 ىعشالو ءويثال لكلام لمار ء لمين انع ملس«نب ريزحلاب عرق ادن ةيواعم

 نكي ناو ثيدحلااذههةماملا ضةسإو هل رمدقمح تف ةماهعلا ت تحن نمددد لخداف ةبرطق ةمامت هيلعو ًاضوت وش

 3 هتمام ىلع مسعملو نمارلا شد لع حسمهنا ىهو ةب ةرغةظفل هيف نإ اكلاط رش نمدد انسا

 1ك .ريكب ند رادن ّسلادبعانت ىههزدلا نيسملان لمان رش ن دعاوي راض أما لفاالا ىلع نيسملا

 هلال وس و تيأر دقو حسمانا ىنمنعاملاقونيفملا لع حسموأضو ملاك أ ريرج ناربر جنو رحب ع رزيبا

 ثتيدحاذه«ةمألا لو زدسدلا تملسا املاق ةبئللالو زلبق كلذناك امنا اولاق حسم ماو هلا وهيلع هللا لص

 لاقهفو ربرج نعمان (؛اميها را نع شمح الا ,كدح لعام اما هيلا جياتحلا ظففلا اذه هاج رخمإ 0-0

 ميهار ان ىسيغنب ىلع مهن فريثك ةف وكلاب رقةريح ةدلب ىلا ةبسن ةلمهماءاملا ر سكب (ىريملا) هبتشلا ف يبه ذلا لاق()

 ١؟رفص الاساحنلا نيتكرحم ناهبشلاو هبشلاو سوماقلا يفو(؟) ٠؟تلاطىنانب ميهاربا عمس ماحال خيشىريملا ||
 خسنلا يف اذك (4) . نيدلا فيرش دمه ىضاقلا٠!سوماقلا بحاص ركذ ا ذك فافلتاو لجارملا نيخاستلا 0(

 | ينوكلا ىنعا ثراملان اوه ماهو روبشملا هيقفلاىتخنلاوه ميهارباو ماه نعميهاربا رهاظلاو ماهن ميهار ربا |

 'ىنامنلا ندا نيم 0 ةأحصلان نمهريغو ريرج نعوه ىوريو هنع ميهاربا يوري يأت

 ظ هديش نمو يف ل موهيلعطا ىله هلا لور وأنا لست دغاتنك تلاقةشيئاعن :نعوبا | نعم اذه نعةماسز .داج(هدهاشو)

 اومدقالفد ربلا مهماصاف ةبرسماسو هل اوهيلعّشلا ىلص للا لوسر ثعب لا ةنابو نعدعسن.دشا رنععديز نبرو» ْ

 « (م)ط رش لع# نيخاستلاو ئاصملا لع اوحسعنا مرم املسو هلأ و هيلعمللا ىلص 1 كوضرل |

 ماسو هلا اوهيلعّشا ل سهللا) وسرزاكلاقسنأ نءلّةعميبأ نغ مسمن زيزملادبعنع ءاصن ةوأعم ينمو

 ع حصول (تاق) ةماعلا ضقن و هسارمدقم حسف ةمامعلا تحب نم هددل خذ افي رطق ةمامح + دعو ًاضوت ا

 * 5 رلا ضد حسم ||

 هللا لوسرتيأرلاقو نيفللا ىلع حسمو أضوت مثلاب اريرج هدجنا ةعرزيبانغرماعنب ريكب نع « يبي رملا ف
 لس يسم /

ْ 
 ١ لعوا 4 05 دمحو ( دوادز هللاديعاي 6 زعلان اسغن دم ن لاو ا بوتس ند ضابلاو ا 4 ايدل
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 «انإ»  «ضصرخللا عمكردتلا ل ١ 4() جو

 ه«هاج رخو

 كيم نءهللادبعن دواذ نعريهز 0 ون دا ان هجحوأا وا ا ئزابملا سايلاوا 70 #« دهاش هلو 0 ٠

 موب لكان دحا طش ثنتع نا ماو هل آو هيلعّشاىلص هللا لوسز ىهن لاق ةربره ىنا ن ع هنظأ ىريبلا ع نمجرلادب نأ

 1 يللزبا

 ةو ٠ نعال تواذهاة يهز نابلس ننال ن نيسملان لأ اهيقنلاق احس نيركبوبا4اةدحوف

 لاق مث 3 حبصلا 5 ةولصت واملاماقاءوب تاذزاكالف مم *وبوهو سأنلاهءمو ١ رمتعمو أ جاح جرخ هناوقزا ن هللادبع نع

 بهذ. ناك دحادار اذالوق ملسوهلا وهيلع هللا ىلص هللا وسو تفس ينالاةمالملا ىلابهذو مكدحا مدهتيل

 هب هاج رخإ ونيخيشلاط رش لع مص ثيدحاذه «ءالكاباديبلف ةولصلا تماقو ءالخلاىلا

 نبدوم ا يزورملا ىمومن فسوان :يزااميحا ربا دمج لضفلاوب ا ”دحإ# ةيحصدساساب © دورش هلو 9

 هيلعفلل | ىلص ينلا نع : رم افي رخل اي زي نعدب زي ندو نعذ ادسأ ن بره ءايإ ١ قشمدلا 'دلاح

 # فد يتح نفح وهو لص: نار خ الا ءويلاو هللاب نم“ 4و لجرللح اللاق لَو هلاو

 6 ةرامطلا باك 9

١ 

 دمجان هللا دبعاننر فمجن دج اان ريخاو)ددسماث يحن دن ىيحناذ بوقعي ندمت هد 4 ايريخا 2

 لاقدم نب مسالا نع مز>حنو رم ندم نإ ٌّ ىلا هللادبعا5 ر زح ىلا نعديعسن ىرح > دح (الاق) ىلا ىثدح

 ىلصي.ال لوةملو هل اوهيلع هللا لص هللا لودر تءس تلا ىلصي دم ن مساقلا ماقف |ممامط, *ىرؤةغئاعدنعانك

 «ناثمخ + الا مفاد وهوال ومامطلاةرضحم

 نزيزءلادبعانندامجْن لوهسبا عونا يشاكرلادمخ ن كلملا دعا انيدادغب ىواذملان ودم ندمان زهاجانريخا»

 هلانج رخاف م أسو هلآو هيلع لا لص نال وسران» ءاجلاةدبز نب هللا دبع نعهبأنعيىبحينو رمت نشل قد هللادبع

 ظ ءام
 هللا وسر ىهأ ةررهينا نع هنظا نم راادبعنب ديم نع هللأ دبعن دواد نع ةنواعم ن ريهز 0 07 9 ظ

 # هل-تةميفلوي ,واموب لك اندحا طقشنع + نأ لو هلآو و ص

 ناك ايلف مه "وبوهو سانا دوا يلو ناب جرخ هبامقرا ران هللادبع نع ةورعنع ةورعنم 558 «ريمز)

 ملسودل ل لص لا ءلوسر تمس ينا لاقل لالا بعذر كدا مدقتيل لم عيصلاةالم ماقاموب تاذ

 هاهط رش ىلع هءالخلاب ًاديلفةالصلا تماقوءالحلاىلا بهذ نا َ دحادارا اذالوة

 هل اوهيلع هللا لص ىبنلا نع ةربرهىنانع يمرضملا ب رشن ديب نع ديزنب 4 روثإو (حاصدها وشهو
 «هنع3ّ احسان بيعش هاور« فذ * ىتح ندع وهو للصينارخ الام وبلا وهللاب نم'وب :لجرا لحاللاة م دو ظ

 ىلا تمقفاوءاطب *ىفس ةنشئاعدنعانك مسالا نعم زح نب ركبفان هللادبعان“ ةرزحىلا نع ناطقلا« ى 34 ظ

 «ناثيخالا مفادإ وهوالو مالا ةرشخ لص اللوق : ماسودل .اوهيلعللا لصةنلالوسر ت كيدهم ثمل امو ْ

 هللالو_سران اح لاق ديزز .هللادبع نع هبأنع يد 0 0 َ هماسيبا ن ززءلادبعانب 8 الدلا باتعوبا ْ

 اطر لع 011 1 ويف٠ ءأمفلا :- رخآف وهلا ةطساولا

 « هدهاشر» : 6(:؟ )

ْ 
١ 

1 

1 

8 



 « ةراهطلا باتك 9 « ىلإ « صيخلتلاعم كردتسملا» 400 ع

 ندم (انثدحو)لاقو ةبعشانت ناريخ ن ةللادبعانت بلاغ ن دسم انث لدعلا ذ اشمح ن ن يلع 4 كنعد

 1 رذنملا ن نيضح نع نسحلا نعةداتق نع ةبعشانت لعالادبعن ىلعالاد عانت ماق رلا ديل ولا ن سابع ان لاق

 ينا لاقو هيلا رذتعامأ ًاضول ىت> هيلعد روق هيلعلسفلوببوهرملس وهل آو هيلعّشاىلد ىبنلا ىلا هنا ذقنق ن املا

 طظفالا اذه هاح رو نيخرشلاط رش ىلع مص عرس ثيدح اذه» ةراهط ىلعلاقو ارهط ىلعالا للاركذا نا تدرك

 وهو سو هلا وهيلعتلا لصيبنلا ىلع رمالجر نار<نا نءوفان نع نامثع نب كاعضلا ثءدح ماسم ججرخا اما

 ةرارط ىلعلاقو ارهط ىلعالا هللاركذا نا تهرك ينالاق و هيلا ر ذتعا 1 * أضولا ,حهيلع دري وهي اعمل ف لوف |

 عطظفالا اذه هأ> رخمإ و نيخيشلا طرش ىلع سي ثدحاده

 أ نعدمج ن ٠ جاجحا ان قرزالا حرفلا دمع اذ ىرلاب هففاا ليعمس ن د# ن ليعمسأر كبو.ا « اددح

 51 محدق م و هيلع هللا للص يب :ال ناك تلاق اما ابما نع ةقيقرت نب ةميمات تنب ةميكح نع مر ج

 اهثدح جرف ةروهشم ةيباعص ةقيقر تنب ةميماو ةبررغ ةنسو دانا ممر ثم دحاده# ليللابهيفل وبي هرب رس

 : ' هءاج رض ةمئالل ناد ولا يف

 ةويح ىأ دح ديزن مقا ىن ريخا مرمي !نديعس اذ اىدج م رعشلا ل ضفلان د ن لرءمسا 5

 نعالملا 0 ”املسو 11 م هللا ىل- ُّط تال للا 1 جن ذاعمن * م عري كيميسأأ اانا 42 رثنإ

 سم در هب اما هاجر لو دانسالا حيدص داع اذهه ةأ رخاللظلاو قيرطلا ةعراقو دراوأا يف زاربا 1

 * قيرطلاف يلع ىذلالاق نانءاللاامو اولاق نينءاللا اونا 5 ةر رهينان دع هيبانع ءالملا ثرادح

 كرابلان هللادبع أبا نادبعأبنا ىرازفلاو رن .دمهجولا وأبن اىرايسلامس تاقلاز مين ةلاسايملا وبا يان ربخاط
 ل اقازرلادبعان يبا يل دح لب: حن دمجانإ لنادبع اننهلظفالاو يعبطقلا رفمجن دما ( انريخاو) رمعم أيل

 همحتسم يف دحا ن اودي الماسو هل 1 هيلعمللا َس تهللالوسر لاق لآق لفخمن أ نع نسا نع ثمما ا
. 

 نيخيشلاط رد ىلع حي ْثدحاذه» دجاكدمل ظعالاو ههنم ساوسولا ةماع نافعهف 5 وت واهيفل ستي ا
 ١

 . وب وه وماس وهل او هيلع هللا لص ىبالا ىف هنأ فتق ن رجاهلا نع ردا نيطع وم نسما نع ةداتق نع 2

 اعط رش ىلع هربط ىلعالا هتلارك ذا نأ تهركيناناقو هيلارذتعا مل أتون ىتح هيطدر رف هيا ربا
 ناديعنم حدق ماسو هلا آوهيلعتلا لص ينال تلاقاهما نع ةقيقر تن ةميمأ تن ةميكح ع نع 4م رجن| د

 «عيسمرلإلات رم فلو هري رس لوتسحم

 نام رشن ةويح ىدح دز . عفان ربخ ا مرمىبانب 21 ىدعاتب يا رعدلا دمح ن ليعم-ا كانند و

 دراوملاف زاربلاةالثلان ع اللا اوغام !سودلا | وهيلءَلا لَسَنلالوسرلاقلا ”لبخ ا هندحى ريما هللا

| 
0 

 «حيص «ةأر خال لظلاو قير طلا | ةع راقوا

 كح ناوي, ايو أوهبلعهللا ىل- هع هلل الوبرلاقلاقل_فنمنا نع نسا نع ك كثعءدش |ينربخا# سل

 *اعط قي «هنم س اوما نا ناذ هيف ًاضوتيوا -- ماطاحتسميف

1 

 . ا رخال لظ'او ق.ررطلا ةعراقودراو!|يىفزا م ثالغلا
 م 5

 هل 0 لبالا 0 ف . . ل زع لاركذمارتحاركذ 9
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 5 4 ةراهطلا بانك 9 « و « صيخلتلاعم ك ردتسأا ١ 00ج د

 ىلع وهو ىلعنم هعءامس يلبددلا دوسالا اباناذ مي ثيدحاذه «ةنراجلال : لسفيو مالغلالو حضن عيض رلا||

 #« هأح رخو حب هم |عطرش

 دسا [نن نامل نب عيرلا ابنا بوةم,نبدمع سابملاوبا 4 هانندخل ف اهدحا اماه نادي نا 0 هل 2
 1 يزيسملالابت لاق ثراحلا تن ةناايل ن نعقراذملا ينانب سواق نعبرحن كلاس ن نعصوحالا وا انث ى سوم ن ذا

 ا هرك ذلالو حيطنمو ىتالا لولا اءا لاقف 1 أ ىتح كلو تاهتاتف ملح وهلا و هيلع هلل ىلص يذلا رجح

 ' ىدهمن نءرلاذب ءانبيلا ى نلدح لبتحن دمحان هللادبع انئىطقلار بلدا رع «يناثلادهاشلاوؤو

 1 دما لص ين | ءداخ ت كنك لك ما مخلاو ا قاتادبس و اطلا ةفياخ ن لحم ى :ةدحديا ولا ن يل

 شروف راجلالو لس هنفاشر هوشر لاذ هواسمي نا او داراف هر دص ىلع لايف نيسلاوأ نسملاب ”يجف سوا |

 ا ملسو هلآو هيلع هللالص يبئاذا نصح تن سيق ماو ةثئاع ثيدح يبصلا لوبيف ناخيشلا جرخدق «مالغلا !لوا 9
 ظ « هاجرخم مل |مماف ةيبصلا 57 وبرك ذاماف يبصلا لوب ىلع بصق ءاع 1

 ٍ 27 ربان( الاق)ىرهرجلا دل ن ىلع 2 هللا. ,ءوبا (و) ذازنلا ى مان واشار 1 « انربخا )

 1 نع ةربرهىنا نع هم دا نعي نقال دعس نع نالجعنا نع ىعا ازوالا انى ملا ريث كن دمج انني دلبلا .هلانا

 ! « روبط هل بارتلا ناف ىذالاىفهيلش مكدحا "ضواذالاق لسوملا و هيلعللا لص ى دا

 تعا لاق :ئاؤو الا تعيس لاق ىنا انك قولا ديزمن ديلولان . سابملا3 بوق» ,ندمح سابعلا وبا «اندح)

 * ٍطو اذالاق ماسو هل ةوهيلعشالص ةللآلوسر نا ةررهيلأ ن ءهيبأ نع ثدح ئزدلا ديمسىلانإ ديعسْنأ

 ١١ ذه ىامتصلا ريثك ندم ناذ لدم ُْط ردن لع حرص تيدا «رورطايهل بارتااناف يذالايف هيلعتب مدحا

 *هأح رم و نال#نا ر كذ هدانسايف ظفحدقو قودص

 بيرك موضعي هءطق دحاو ثردح هلىنامصدإبا همسا ليق ماس وهل اوهيلعللا لصةللالو -رمداخحمسلاونا )00(

 م انادح)
 « |يطرش ىلع رال' ل وب لسغيو مالغلا لَو « حضنإ عيذرلاكو ويف

 ىنلا رجح يف نيسحلالاب تالق ثراحلا تنب ةابا نع قرا هلا يبا نب سوبأق نع كلاس نع 4 صوحالاو او

 8 ركذلال وب حضن: و ىثالالو 0 اعا لاف هلسنا ىتح كل اه تاقفملس وهل او هيلع هللا 0

 هللأ ىلص ئببن 'ءداخ 0 لاقحسمسلا وا ىثدح ةفيلخن داخم ىثدحد.لواانب ىبيحنات ىدهمن# نم راادبع »

 ةيرالا لوب 0 هناف اشو هوشرلاؤد ولسغينااو دارافهردص ىلعلابف نيسلاوا نسالاب”يجف ملسو هلاو ةيلعا

 «مسيص م مالغلال وشرو

 هل أو هيلع هللا ىلص ىنلانع ةربرهىنا نع هيلا نع ىربقلا نعزالجعن نع معازوالا ا: ىصيصملاريثك ن يدم
 هرووط هلبارتلاناذىذالا يف «لمنب َ دحا”ىطو اذالاق ماسو

 ,دخاركذف ةريرهىنا نر 5 هب |نع ثدح يربتملا اديعس نا تئزالاق ىئازوالاان دب بمن 4 0 :

 هاعوفرم



 #ةراوطلا بانك » #« اه 4 صرخانلا عم كردتلا «(0)ج»

 كبرت ركذف تدق ناو كثوضونماظ>كلزاك 6 تي' ناف كيلجر نم كاب اطخ تجرخ كيلخر

 لوقتام ملعا ورمعاي تاقلاق كما كنتدلو مويك كاب اطخ نم تنك كبلَدب اهيلع البقمنيتمكر هتمك رو هتدجحو

 هللال وسر نه هعمسا لولو بذكلا نعينلىناو ىللجا اندو ىنس تربك دقل هللاو لاف امظع ا :اف

 هع مالسوا ىتدح اذكه *كلذ نم رثكا هتممسدق نكلو هللاساب زي نموا ةلماالا ماسوهل اوهيلع هللا لص

 ,ثيدح نم ظافلالا هذه ضعب ماسم جرخدق « 4 ءلاب واو هللا رفغتساف هديزاوا ا خا نا لإ ةماما ىنأنع

 3 هلا ثي دحوةسبعز و رمع لاق لاق ةمامأ ين أ ن نع(١ ١)للاد_ عن دادش نعرا<ن ةم ركع نع ىش نش نادم ن رضنلا

 «رامجن 3 4م ركع ثيدح نم ماو ىفشااذه ماسنإا

 ديلولا ىنربخأ| يبا يثدح ثا ,غنب صف>ن رم انت ن5 ىرسلا انيناهن اص ندم رفعجو أ 0 ادخل ٍِه

 يل ةفاتي فلا ةغاف لسغلاب ماو لأسف ه ءأتش يف نتالج ونا نال 7 أنع ا 0 اطعزا حابرف ان هللاديبعن ا

 اذه »2 1 وبط م 5 ا وأ ديعصلا هللا لعج دق انالث هللا مبلتق 9 هولتق م اَملاَتف ماسو هل اوهيلعشاىل ص يب هال كلذ ظ

 سى ازوالا هاوردقو 0 ثردحلالياقوهو حابرينان , طار اذه 00 نافذ ريك حر تديح :

 «ادهدم 2 + وهوءاطع نع

 ربرجأبلاميهار ان قاحسا نيد ن هللا كيع 3 . قاحسأ نركبوبا (هأ 31 2 سابعن.| نعرخا عدهاش هلو»

 اذالاق» ر فس لعوا ىلك ص م: 3 ناو لجو زعهلوقيف همقر سابعنا نع ربح نا كيعس نع بل كا ا ن ءاطع نع

 *« مميتيلف توعنالستغازا كف خف بنجيف قرد حورتلاوادهللا ليس ارا زجر ! نأ :

 يدلل لا روصنمنبد#“ ن نم رلادب 85 دادعم كاسلان دما نإ نامءورميونا# ان .دح 9

 لو يفلاق الع هلآو اوه رلع هلل ىلص هللالوسرنا ب !اط ينان ىلعن ع دوسالا ان برحي انف ةداتق نءينا

 2 ؟نال عن .يدصهمسا لهابلاةماماواورأ امعوادتي 325 0( ا

 كاياطخ ن 0 تف كلع اهيلعالبفم نيتمكر تسئارو هلا -جوكلر تركذو تقناو كئوضو نماظح كلاناك ْ

 نءغىنع !ىاو لجااندو ىن 00 تربك دةاهللاو لامذ أم ظع | وما لوقت كا اةلوقتاملعاو رحاب تلق كما كتدلو ويك :

 كلذ نمرثكا هتممسدق ىنكلو هتدحامنيت رموأ ةرمالاملسوهل اوهيلعّشالصّنالوسرنم ةيوبلا ملولوبذكلا ا

 بوقمواور#هيلابوناو هللارفذتساف هديزا وايش يمخاناالا ةماماىنانع مالسوبا يثدحا دكه س ايعلاق

 «و رح نعةماما يأ نع هللادبعن دادش ثردح نم هةصعن سم ىورعدم نعةوينان : ءىوسفلا ْ

 ءاتشيف بنجاالجر نا[ هنعّشا ضر سابعا نعءاطع ىثدح حابريبان هللادببعز ديلولان «٠ عثام عن ؟نمخو ْ
 ْ ا
 هللا لمجدقات نا هللا مهاتقهولتق ملام لاف وهل 0 لع هلل لص يببن ال كلذ ركدفتاذ م ىلستغاف ا مالا |

 « معحص# ارورطم ..اوا ديمصلا ||

 * رفس ىلعوأ ىض رم متنك ناو ىل|ء«”هل وق يف همفر سأبعن | نع ريبج نب ديعس نع ب اسلا ن ءاطع نعرب رج «هدهاشو)

 « مميتياف ت وعنرا لستغانا فاخيف بنجيفى ردملاوا و رقلاوا هللا يبس يف ةحارلا لج رلاب ناكاذا |

 ْ/ لاق سودل اوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يلع نع هس نعدوسالا يبا نب ب رح يبا نعةداتق نع ىناوتسدلا ماشه»

 دنسملل

 ١ هب ناكوا ءاتشلا ىف ةءانجال - 5 0
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 رصق م رد لا يلصت ى م. لص وتكمةد وشم ةولصلان اف تع د ا لمن نضقلات از أذاف 8 | .اوبا تف و رجلا ْ

 «ةراطلا باكل ١ دعا 2 «ضصختا سكرسلا» 40 )جو
 هللا[ صلال وسر تأ لاق ةسعن,ورمت نع ةماماىنا نعمالس يبا نع ملاسنب سأبعلا نعرجا بلان ىدسم ان

 هللا اوَسَو لاق ينامو تافيبابالاق تنئاام 10 سم كئاحوهو ةكعرهو ثباملوايف )سول أ وهسيلع

 معن م رالالصوو نايدالاو نانو الارسكتو هللادبعت نا لاق كلاس راع تاقومعن : لاق كلاسرا هللا تلق

 3 راناو ىتتأردقل لوق ورم ناكفال البو ركبابا ىنعي رحو دبع لاق ا نذ تاق هب كلس راام

 رعد ناانرخا ا كموق قحلا نكلواللاق هللالوسراب كءبنا تاق تملسأف لاقمالسالا عباروا

 رمل مهتلأ سف مهتيقاف بر, نه ةقفر تلبقا ىتح هجورخو هربخ مقونأ تلمجو يموت تةحاف لاق ىن.بتاف

 هللالوسرابت تاقاللخاملف راع نيا كف ةكعىناتا يذلا لجرلاتن امن لاق هللالوسراب ىن ف رعنأ كتلق هتيأ

 ةولصلاز اذ تم ثام صف رخ 0 الا فوح لاقممس ١ ليللايا تلقتئث هع ملفا لججاو هللا كماع م قملع

 ىلرقنيب علطت اماف نيحمروا و ردق مفرتف شلال يح > رصقأ 0 يلد ىنح ةيوتكم ة هدوبشم

 منبج اف رصقام هلا حم ءرلالدعإ ىق و ةوتكم هد ورشمةولصلا ن ذا تئشام لص 9 راك 0 ناطيش

 3 تاسغاذاك نافذ كك. 55 ١ لسغاف اما رافكلا ل ىلص'و ناطيش قرقني برغش + د ف نسشلا برغل تح

 تاسغ اا 28 + ك رمش فارطا نم كاباطخ تهرع كسب كتحسم اذا 6 م كيعارذ نم كاياطخ تجحرخ كيدي

 كنلحر :

 لاق كلاس را هللا تسلل هللا لاوس رلاق يبنامو تاق ىن لاق تناام تاعف فدتسم 1 هج وشو ١ ةكعوهو ماسوهلاآو او

 0 كك ند 7 علل راام مهن تاقماحرالا لصوو نايدالاو نايوالا رسأنو هللاديمت نأ لاق كلسرا عت تفل

 كمر . تلق و كما مالسالا مياروا عيراناو يش 2 قيل لوةورمناكفالالبو رك ابا ىن» بسر م ولااذا

 هربخ عقوا تاعحو قرع تعحاف ىن باف تجرخدقيا تريخاا ذافكمودبق ا نكلواللاق تالا

 مس ودل اوهياعللا ىلسص كاب جرخدفاولاة فربما نع ميناس :.هاف بركب نم ةففرتابقا ىقح هجورخوب

 2 و-سرابتاقالخالف هنولخ نيحتا تلمؤل ةكعيلأا ىذلا ب تنا مءنلاق ينفرعلا تاق هتساف ةئب ,دنلالأ

 تءثام لصف رم آلا لبللا ف وج لاق عما لسللايا تاق تثث مع لسلاف لججاو يا كملعام ىنماع

 نإ ملل ١ ” اهناف نيحروا 0 ر كسبق م َش سمشلا ملط' يح > رصقأ يي 5-5 ةيوتكم ة هدوم ةالصلا

 منبج ناف رصقا مسدلظ حم مرلا لدعي ى 2 ةوتكم هد وشم ةولصلا اف يف عام لص مترافنكلاا ل لصتو ناطيشونرق

 رصعلا لص ىتح ل صم ةيوتكم ٠ دورُشم ةالصلا ناف 3 تعفام لصف سشلا ل !زاذاف اهاوا حتفاو رسل

 1 اذاكياؤ كدب لسغا :تاضوناذاورافدكلاال صتو ناطيشيف رق ناب ب رغت 1 نسخ رصف

 تّدمصم اذام كاجو نم كاياطخ تحرخ كبحو تاسغ اذا م كلمانا رافظا نم كاياطخ تحرخ كردي

 تدسم اذا كيءارذ نم كاياطخ تحرخ كيدي ولأ كد اذامت كرخانم ارم كاياطخ تحرخ تردتساو

 كاع يفت ثناف كياجر نمكاياطخ تجرخ كيلجر تل ء ذامك رش فارطا نءكاب طخ تجرخ كيأرا

 ناك 220

 200 ادة سده طن ول ح عك



 « ةرابطلا باتك «ا٠عإا  «صخاتلا مكردتلاط «(0)ج»

 * هاج رخإ هنيخشلا

 (وةدئازيبان . ايركزات ميعلوباانث ى و هللاديبعن دمج انتو رعيف ريصلا دس نب ركب دمجوا « ا ربخا ١

 ملسوهلا اوهيلعللا ىلصىببنلانا هتن دحاناةثثاعنعرييزلا نب هللادبع نع بيبخ نب قلط نع ةبيشن سيخ

 نيخيشلاط رش ىلعحيحص ثيدحاذه» ةماجحلا و تيما لسغنمو ةمئجا مويو ةدانجلا نه عبرا نم امدح لق

 « هأحر ل

 ةلام ثالثو نيمسو عيرأ ةتعلوالا عيدرإشيف ؤءالما ظفاملا هللادبع ند # هللادبعوا ماملا6 اند 0

 ىيحلانث ناربص الا نب ديم سن دمجشانن ةورعيان . مزاح نب دمحا ان ةفوكلا نابي لا ميخرن لعن دم رفعج وأب .|

 هياع هلا لص هللا لوسر ىلع ةمطاف ت تاخدلاسابعنا نعريبجن ديعسنع ميثخنإ نامعن , تلادبان مياسن ا
 تاللابزودقاعت . رجلا يف شي رق مالا ءالؤ وهو يكب اال لامتب ايت )6 كيكسام ةشابلاعف نكي لو هلاو

 كمد نم هيمن فرعدقوالا لجرمنم س مو كيران هيف كيلا اوماقل كوأردقول ىرخالا ةثل هلا ةانمو ىزملاو

 اذوهاهاولاق هو ًارايفدجسللا ىلا جرخ متلو هلو ه-ياع هللالَص هللاءلوسو اضوت ءوضو ١ ينذثا ةينايل اقف

 نم ةضبق ملسو هلآو هيلع نبا للص هللا ل ونمو لوأت :ذ مراصب||ومفريلف مهدي نيب مهناقذا تطقيسو ميسور اوأط طف

 ثردحاذه«| فاك ردم و.لتقالاهاصحن م ةأاصح م,نمالجر باصااف هوجولات هاشلا دا موبصحف نار

 ةئساا لهاو ةلعد ف رعاالو هاجرخمملو ميثخن نامْعَنب هللادبس 0 جتحاو عباس ىلع عا اع 0س
 يبنلاو عادولا ة ةجحيف ةدئاملال و زاغاو ة دئاملا لوز لبق نكيجل ءوضولاا ليقام ةسضراممل سانلا جوحا نم

 «تافرع ب لسوهلآوه- راع هلا ىلص

 ه هاجر ذعمو ةرجملا لبقءوضولاب م ايو أض ويناك ملسو هل او هيلعهللا لص ىبنلا ناب قطان عبد يدهاش هلوؤف
 مفا نب ميرلا ةءونواا اننيسرافلاايفسن بوقمبانث يسرافلا هبوتسردنبرفمجن هيلادبعدب مورا موابربخا

 هيلعّللا لص ىبنلازا ةشئاع نعريي زلان هللادبعنع بيبجن قلط نع ةييشنب بمص»و ةدئازيبانإ « اي ركز )ف

 *(مخ)ط رش ىلع هاهنعمين وا ءاور#ةماجللاو تيما ل-غنموةمدجاموبوةنانأا نم عبرا ن ملستفي ,لاقسو هلو

 هللالو سر ىلع ةمطاف تاخدلاق سابع نبانع ريبج نب ديعس نم ميثخ ن.نامع نب هللادبع انن ما-ن «ىحيإ»

 نو دقامت. رجلا يف شررقنم دلما ال 00 تلاق كيكساملاتف ىلا يهو لو هلآو هيلعّللا ىلص

 هبيصن فرعدقوالال جر مهنم سلو كيولتقيف كيلا اوداقل كل وأردقولىرخالا ةثلاثلا ةانموىزملاو ٍتاللاب
 تس و مهسؤر اًواطاطفاذ وهاهاولاق ه وأرالف دجسأ ىلا جرخ نص وتف ءوضو ىننئا ةينايلاتف كم د نم

 لاق و امممهبصحف با زب نم ةعبق مسو هل او هيلعلل !ىلصهّينال وسر لوانتف مراصبا اومفرب ملفمهسدت نيب مهناق ذا

 ماسم جيتجاو يبيعاجتحا سيعص#ا رفاكر د وبلتقالا هناسصح نم ةاصج مه:ءالجر باصا اف هوجولا تهاش

 م م.ثخ نإ

 6 تايتنك دو

 4 2 - 0-0 نك

 , هيلعشا ل صّلايلو سر تسالاق ةسع ورم نع ةماماينا نعمال سى نع ماسن نيابعلا نءرجاوم ن « دمج د



 -أ هم اهحن هدنوعص هنأ سي حت اح هنا ليوا 15

 «ءاعدلا وروراعلا يف نودت».موقةمالاهذه ف نكس ل

 وول انا يدحاوءاانءنرئضوتءاسنلاو لجرلا ناك »

 بأن طيش ع

 ب ميت مم مضر عيد د م نا و لاهل لا

- 

 « ةرارطلا بانك ) «ا + « ضخلتاممكردتلا» ١ 400ج
ِ 

 9 ةماح رخو ديززب سيبحم جتح دق ماسمط رش ىلع حيحص ثيدح | ده ه هيعارذ

 ىثدحو) هللاديبعنع ديبعن. دما ى املا نافع. ىلعنب نسما ان' بوقعي ن دم سابملاو ا هب اًثدحإ) 4

 . !رمنب نع مفاننع هللا ديبع نع دلاخوبا 5 قاحسانب نوراهانثىايقلا دمحم ن 3 نسل ان هلافالاو يسع َن ىنع

 ش ' ثيدحا ذهول سودل اوه هللا فصلنا لوسر درع ىلع دحا و ءانا يف اينبازشتو هاو الاافو ,تانك لاق

 «بابلاا دهىفةشئاع ثيدح ىلعامه امن لغفالا ادهم هأجر و نيخرشلا ط رش ىلع حيحص

 هءالل ص يس انلا ساوسوةرثك نمهدهاشاملابستهر كذاانأو بعصم نقرا ةرد رقي دهاش(ثيدحلاا ذهل وز 1

 «دوادوب اانن(الاق) را ر 2 ١ ندم( و زراةصلاهللادبعز ةديعان ليجن ,طاصن دمحات ىسبع َن ىلع مها لوح و

 | هللا ىلص ىبنلا نع بمك.نبىنا نع ةرمضن. ىبح 207 كيلا نع ديبع نإ سلوي نع بعصم نإ ا اثدحو ل

 ععألا س اوسوا وم او هوردحأف نادل ولا هل لاقت اناطيش وس رالز الا ماسوول 1 1

 أذ ليعمسان ىس ومالا بوبان.دمحأبلا قاحسا ن ركوب اي ن< جح ا دان يو غلشبلو د

 نع رالارصتلاكل ةماوأو ملا لوق هناعيملفنبن هللاديعيا ة 4م امن يلا نع يرب رجلا دس ةملسن داجح

 لو ماس لاو هيلع هللا ىلص ا كيوهس نافر انلا نمد ذاوعنو ةنجلاهللا لسىنبأب لاةفاهتلخداذا ة هن ا ناك

 حب رش ن ةؤيح نع ثيالا ىتث دح ريكب نب ىبحانن ناحل من. ميهاربان دمجاانبهيمفلا قاحسانب ركبوبا# ان دح 9

 باقعالل ل يول و لسودلا وهسيلعشلا لص ىبنلا عمسهنايديزلا ءزجن. ثراملان هللادبعنع سمن ةسبةعنع [

 « مادقالا نوط, ركذ اج رخن ملو حيجص ثيدحا ذه# رانلانم مادق الا نوطبو

 ريبزأا يأ نعريه زانت ينادمهلا رش نب نسحلا ان ىرودلا دمح نب سابملاانُث ب وةمن دمحم سارعلاوبا# اذ دح ف
 طرش ىلعحبحص ثيد_>اذه# رزععالا ءاملا لجرلا ل خدينا ىبم مل وهل او هيلع هللا ىلص ىبنلان ار اج نع

 نيخيشلا
 مني لوسر د,ءىلعدحا وءابافف انيدب آل مسن وءاسو الاج راش وتانكل اق رحنا نع مقان نعمّنلا دبع نع م كاخ وا د

 « اعط رش لع« ملسو هل اوهيلع هللا لص

 هيلع هللا ىلص ىبينلا نعىفأ نع رم نب ىيحن نع نسما نع سنو نع بءصمن ةحراخ هد رفبأ «دهاش هلو

 2 هال ساوسواو تاو هو رذحاف ناملولاهللاقتاناطيش ءوضوالذالاق لسو هلأو
 نع ضرالا رصقلا كلا سايفامهالا ل وقت هنبا عمد لفتمن هليادبعنا ةماعن يبا نعىرب رجلا انا ةملسن « دامح 9

 *لاسرا هيف( تاق )«ءاعدلاوروهطجلا يف نودّسرموقةمالا ٠ ذهيفزوكيسهنأ

 ملسس وهلا و هيلع هللا لص ىبنلا عمس هنا ءزجن. ثراملان هتلادبع نع سمن ةبتع نع ب رش نب « ةورحإف
 «مادقالا نوطااجرْع - م«رانلان م مادقالا نوطبو بائءالا ليول و

 ه(م)طرش لعورزمعالا ءاملالجرلا ل خد نا ىف ما-و هلا وهيلعهللا ىلص ىبنلانار ,اجن نءريبزلاىنانع# ريهز»

 «ايركز»

5-5 " 



 هدسوح ويصل

 _ أ طلاباك9 م9 « صيخاتا مم كردتسلا 9 «(0)جو»

 نريسز ل نع دلاخن ةرق اثيباانأ لعن رصنان . يرادلا ناماسن نسل رشمموبا اننىزلادمموا«هاثدحو |

 قرار ميس لسع نا ككلا هيف غلو اذا دعا ءانا زاوطتلالا قينوالا أ وهيلعنلا لصهللال وسر نع ةربسهىلا نع

 ْ ضوميفيبا بانك يفهيدجو ىلع نب رصن لاق# نيترموا ة هرم لاق ىرداالرهلا ةربره وا ركذم» ةيارتادوهالؤا

 «افوقوم ةر ىلا يقوادتس# ب باكلا يفةر صه ىلا نعنبريسنانع ة رقنعرخا

 دمت ن دجا 3 هي فقل لبسن دعا ركب وبا(هانربخأ)# ة هرق نع ميهأربأ ن نملسم يال ؟ةانقو 5 * هعبأت ل 5

 0 3 ) رواق ةفيلخوا ان ينزلادس مثوبا (انثو) بوبا ندم أبا قاحسان دما ركبوب !(انذو)-ىف مربلا

 عوجرلا تسدقف*نينارمو 1 .ةرملسغيلاق ءانالا َْق غلي رهلاف ةربرهينانع نري-ندماث ةرقانم م .هأر ا

 *ملعا هللاو ةرهلا رابط" يف سنان كلام ثردح ىلا ة هي نسلا كيف أ

 ١ نع مان ىبكات ثراحلانب باجنءانث ى وى : ندم نإ ىبحاذ اظذاحلا بوعي ندم هللادبعوا «انثدح»

 نماضوت نا ماسو هلأو 4 راعمتلا ل يننلادأر الق سابعنا نع 4 خان عدمملايفان ماس نعق هرديز اظزإ نع ضال ١

 # هاج رخإ ودلع هلف رعاال و حييحص ثردحا ذك ه#هسح ر واهس وا هثبخم بهذ هغابد لاف ةتيمهناهل ليقف ءامهس 1

 نعليذفن كا :ينادمحلاقاحسان نوراهاد يمرضحلا تلادبعن دمعأب هيقفلاقاحسان ركبوا ات دحإ»

 دملاءو.ئولا نم ىزب ملسو هلا وهيلع لأ لص هللا ل وسرلاقلاق هَ هللا كديع نبراجنع دمحل ين نإ ملاسنع نيصح

 حصص ثيدحاذ ها .شرثكاو كنم ريخ وه نم ىثك دق لاقف رباجاي,كااذ انيفكب الل جر هللاتف عاصلا# انجل نمو

 » ظفالاا ذه هاج رخو نيخيشلاط رش ىلع

 هند نعد را لحاف هللاسنإ , رك وأ انث ىف اجنسملا فسو ؛ن مهارات ظناملا ىلعن نيس ىلعوب |« اًندخ» 1

 كلدي لأ نوقدم يتاثينا ماسوهلا وهيلع هللا ىلص ىبنلازاددز ن هللا دبعنع م .؟ن دابعن ٠ع زن تيبح نع

 ىنربلا
 بلكلا هيف غلو اذا مدحا ءاناروبط لاق ملسو هلاو هيلع هللا لس هللا لوسر نعةرب هينا نع دم نع ةرقاثى اان

 لوقنم ةىمرحلا نا يفهعبان «نيترموا ة 3 رملاقىرداالرهاةررهوا ركذمت «بارتلابل والات ارم مبس نيو

 "8 رملا ةراهطىف كلام ثيدح مح ىلا أئمجرف ةرقنع ميهاران ملسم ةربر هيا

 ن ورم نع رعسما 3 مداني ىبحي نب ثراحلان باجنم انثدمنب ىبحاذ ظفاحلا بوعي .ندمح عةدحو»

 اذان نم اطول ملسوهل و هبال لص ىبنلا دا را لاق سابع نبا نع هيخانعدمجلا ينانب ملاسنع ةرم

 «ةلع هل ف رعاال حيحص# هسجر نادت واهثبخت به. . قادت هيا هل ليم |

 | نم ايزجيلس و هلاو هيلع هللا ىل_ص هللا ل وسر لاق لاةراج نع ديطأ يان , مال نه نيس نع 4« ليضف نا »|

 اةارتش رثكاو كنمريخوه نم ىنك دقلاقف رباجاي كلذ انيفنكبال ل جر هللاقف عاصلا ةيانملا نمو دملا ءوضولا ||
 « امهطرش ىلع

 اي رشم 1 رذكلدب 18

 2 2 م ب

 4 0 ءوضوال ءامل 0 *ىزجيام هد فتم 7 0 د



 نيم 6

 عبس - باكل داوم

0 
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 روس ماكحا ف

 .الارورط »

 . انهيلعلخ ةةذاتقابا نا ةداتقىنانا تن ناكو كلامنب ثمك تأب ةشبك نعةعافرن ديبع تنأب ةديمح نع ةخاطينا '

 ظ

 «ةراوللا باك 32١ مات. ٠ م« صختتلا ممكردتسلا»: : 4()ج)

 لاقفديلا رظاين رف ةظسن هت تلاقهتبر ثىتح اناا ةداتقو اا ىنصاف هلم ترذشتتل ةره تءاؤ يع هز ل1

 يلع نيفاوطلا نما-مأ نست تسييلا منا لاق مل وهل اوهيلعهللا ىلص هللالوسرنالاقف من تاقف يا تنباب نيبجدتا

 هناسن|ن كلا اميجادهش دق اهناريغاك ريف هالصاام ىلغ اها لعداج ريل دعيج ثدخحاذ_ه# تافاوطلاو

 دمحشانن ىراذع ى خاملا ومن دمججانب دم هللادعو 4 هامل د حيحصد انس أب اذه مدل ناف 4 كلذ عمو 0

 ا قيووطتم سلس لاق يف يملا ة ةينيس ع١ مفاسم ن نب نامل انب ىزارلا .رفمج يبا ن هللادبع ن ب

 | ١) ؛ابنعشاو ضراةشناع ريغ ةيفص هل نع ثدح ةييش تن ةيفص

 «ا_ضيبا هاجر م واذهدض نيخيشلا طرش 9 حصدقو

 ' تس ةنس هءاتك نء» الما ةعزخ نإ قادس نب دم ركب وباانئىرأةئىنزلا هللادبع نب دمحا دمجوبا# هان دح )ف
 | مب ذي نوةلاس نر رت نغدلغ نب غسل متاع ربات طئامتملا تنام ةيتقن ب: راكننة ركوب اجب نينئاما و نيمست و
 ا تارمعب لسنين ا.ملكلا هيفزلواذا كدح ا ءاثارومطل لاق ملسو ل أو هيلعّللا لص يبنلا نعةرن ريفا نع نبريس
 نمو نومامةث# ركبابا ناف نيخيشلا طرش ىلع دانسالا مييحص ثيدحاذهو كلذ لثءةرهلاو بارتلابىلوالا
 ه ةجحوهومصاع وباهبدرقاعا ومصاءىنانع هب درفت ةركبابانا موت

 نسكلان. دام(و) ةبيتق ن راكبانت هيقفلا_دايزز دم تلاديعركب وا اك ظفاملار مين يلعن سمملاو ١. «اث دحإ

 هل اوةيلعتلا لص الوس ءرلاق لاق ةريرهيان ءنب ري ند مع ايندلاج أ ة ةرقانت مصاع واذ (الة)ةسينعنا

 « كذب ةرق رق * نيتيصوأ ةرص ةرخلا و با رثلاب ى والاتارم ل نا ىلكلا هيف غلواذاءانالا : ووط مل - و

 نع نب ريس, دم انث دلاخن ةرقان“ مصاءوبانث ماسمن يلعانن ىرقمااب ركن مساقان:ىنزملا دمجوبا هان ربخا»
 / ةرملاهيف غلو اذا ءاالا لغىنسب«نيترموا ةرم ةرملا ف ولسوهلاوهنيلع كلا صا لوسرلاةلأت ةرب ره
 ه ةظنالا هذه ناد يف ةرق نعى حض ا رصن ىيلعىفش دقو

 #« هاندح » م2٠خسنلايف ضا:(١) دياز -
 يف ا رفةشبك تل ةتب رش ىتح ءابالا اهل ىنصافهنمس رشا ة سه تءاجف ًاودوهل تكسو 5 وب ااهيلع لخدفةداتق

 قم اسهناس وغت ثسيلا لا لاق لودلأ وهيلعتلا يللا لو د رنالاقف معن تاقفىخا ةنبااب نيبجست الاف هيلار ظنا
 «هئاطوميف كلامه جتسا حبس هتافاوطلاوا ؟ءلع زيفاوطلا

 ةغئاع نع هما نع ةيفصن روصنمان# يبجحلا مفاسمن ( ناو -دهاش « صو 9

 ١ ١) هدنن حت صدقو *

 | تلك“ 4 0 غلواذا مدحاءانار وهط لاقل - وهلاو هيلع هللا للص يبد نا نغةر هيب نعن , ريسن | نعدلاغ نإ 4 5 نقف

 ةوريش ءىنان رع هه م يضاقاا ةركب 4 4 د رفحا ءاهطر ثىلعو كلذ لثم 0 والا ا سلسفيذاا

 يحضوملا لعن رصن لاقوه كش ة هرق *ني ةرمواة رم رحلاوهلظ !وقر 0 نعةلعأ 1 0 50 للان داموا

 م١ ةميلقلا ةخسنلا ف ر تدارد# 4 0



| 
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ْ 
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 « ةراهطلا باك » «دهءظ.0  «ضخللاعمكردتلاط «(0ج)

 يف زورملاميلحن 'نسحلا (انريخا)نارفس انب ةصيبقاتل قاح سان ,لبتحاش كسلا ن دان ناش و و وب «اذدحو»

 ىنتللا جاو زا نسا رعأا نا ابعن نانعةمركع نعبر حن كى نعنايغ أب ايناّهادبعأتا نادبعأناهجوملاو اانا

 م كامس نع ةبعشهمب ان «اهلمضف رم لسا والس وهلا أوهيلعللا ىلص يب لاا وتف ةنانج ن نم تلا لس ودهلآ و هيلع لص

 لعن نيسحلا لعوب (اندحو)ىلا ىلدح لبن >ن دمحان ةاضان هنولابن دججأ ع نب دم ركبوا 4 هاندح )

 ن دمااث ىلجبلا دياولان , نسابملانب لان ىلعوبا (انادحو) يعيطقلا ى يم ندمان قاجسا نب ,؛دمحأرلا ظظفاملا

 هل "اوهيلعملا ص يبنلا 0 الاق سابعز انع ةمركع نعب رحن ها ةيعشانل ركبنإ دي ن(اولاق )مادقلا

 هسيلع هللا لص ىببنلا ًاطرتناذم ل تأ دود يناهللا لو--رإب ه * ابيل ذم ا تااَقِف هانا ن هاطوت : نا ل“ 1

 اذه وبرحن د ايد ثيداجاب لسمجيتحاو ةءركع ثيداجاي ىراخبلا جيتحادقه”يش هسعبال 0 لو 1

 «ةلع هل لظفحتالوءاجرخم لو ةرابطلايف حيحص ثي دح
 بهوناأينا ىبحين ةلمرحا:' ينالةسملا نسيملا ندم أبنا ىناجر 5 دعا لينا وا اًدح ١
 سابعن هللادبع نع ريبجن فان ن نع ميك ف :!ناوهو ةبتع نع لالهيبا نديعسن رع ث راان ورم در<(ين 5

 ا .اهماالزمانلزف د. دبش لغبق يف كوب.ىلانجرغر < َلاَتطَعَر كل دا ا نءانتد> باها ورب لق هنأ.

 ع والاقفددبك لع يتباملبجي وهر شف هن رفرصءيفوريعب رجنيل لج رلان أ ىتح طمتتساناق رزااننظ ىتح شطعهف

 ظ قتحامسجر يلق يدب مفرف من لاق كلذ بما لاقف هل عداف [ريخ هاجدلا ىف عدلا ىف كيرعدب ظادارقا كيسا

 رش ىلعحي .حص ثيِدج اذه*ركسملاتزاجاه دو مافر ظد انيعذمب مهساماوأ الهش ت ترك دم تاظافءامسلا تلاق

 ابءاملا سب ناكواهناف هش مل هل لك ونام ثرف هطلاخاذاءأماناوهو ةيبرغ ةنسهنمضدقو هاج رو نيخيشلا

 5 َنِ ىتح هدبك ىلع هل. ين لسمل ما سو هل أوهيلع هللا ىلِص َلالوسرزاجا

 ن هللادبعن.قاحسا نع سنا ن كلام ابنت بابملا نديزانث نافج نب ىلع نب نيباان سابملاوا 4 اًبدح »

 مايو هلآ و هيلع هللا ل ص ىبتلا جاوزانم ةأرمانا سابعنا نع ةمركع نع تلامس نع نايفسا ا كر بلان ا »

 « ةلِع هل طظفم : ال حيمصر يبخاو كامس(ع)و ةمركعب( 3 جيتجا *؟ * 0 4 منالءامانالاقودبف دازو

 "اهنعمتلا ئطرسابعن . نع ديبجتن عفاننع ميكج ن نس ةبتع نع لالهينان دهس نع ثراملان و رجابا# بهون اذ ْ

1 
 اننظ يح > شع هيفان اصاال زب ءانلرتف ديدش طظيبق يف و ىلا انج رخلاَقو ٍةرميعلا ةعاس ناش نعاَباتَج روع لبق

 6 انا تح مليقت هيقزذان 0 قى > مج رالفءاملا سمت بهذ لج رلازا يح شطعلا نم مطمنتسا نباقر 3

 ظ

 عيان ريخاميلايف كدوعدق هانا هلال وسرايركب والاف هيبك لع ىقيب ام لعجو هلرشي ف هلرف رصعيفو ريما ١ رجنيل

 اهدهمملر اا .انيهذ ذم مومماماو الفت بكس مثتالفاف» اهسلات لاقى و (عمجرب ماقد مفر مم : لاق كلذ ما لاقفهل

 ان ب ندب بَلِ 2 رسل ف زاج

 ب نا تغنت اكو كلامنب بمك تن. ةشببك نعةسعافر نديبع تو . ةديجنعللادبع َن قاحسان 0 اا

 70-106 7 ماع احم انو“ و سحاعتج فال اج 73*80 02 اصح

 7 6 واءود اا

 1 راأل سة لضفن
4 

 5 - هي م
20 

 8 كلاس نع ةيبم سنع ٍءركب نان دمح واور#ابايطف ع ن“ ملستفاو ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص يب ىلا ًاضوتفةلانجن متاستمنا ا

 ءاسلا نمءاملا لو - ودل

1 



 0 طئاغلا ند جرخ اذا ل ربان 35 مين تكا

 رظنمال 0 9
0 

 ا المل هالمهاامناو يراصنال لاله نب ضايعنع ريثكيبا نبى ثيدسح نم حيحص ثيدحا ذه ه كلذ ْ

 7 هلا خراتلايف ليعمسا ن ىلع هللا دبعو ا «>دقو ضايع ن لالغ رس لاف هيف ريثك يبا نب ىدحن باحصأ نيب

 «”ةراهطلا بانك ف « نبط « نم زخلتاممكردتلاا9 00ج 9

 أ برحو كراسبلان .يلعو رمعمو مأ_ثه هلاق ريثك ىنان ىحيهنم عمس ديمسابا ممس ىراصتالا ل كالت لطاغا

 ' نيترمىعازوالا هاور لو نوراهنب ىسوم تعملو ةذاشجن .ىلع(تعمسو) ريثك ى نان ىيحم نع دا دشن
 ريثك ىنانب ىبحنءىعازوالا نعديلولا انت حابصلا ندم هاندحدقو#ضايعن لاله نع ىبح * نع ةىصلاقف

 00 * ملالهن ض أيعنعهيث دحب ىدب نب نيج رلادبع ناك دقو «السرم لسوهلآو هيلع للا كالقمر

 ىلع اودغناف ىثلانيدمجو ىوبراوتلار نب هللاديبعو ىنيدملا ن ىلع ىدبمن ن# رلادبعن ءهاور ضايعز لالهوا

 الرئاةسماا نوراهن.ىسومو ىراخبلا لثءانتمثا نمناماماهب ي>دقر 0 لل 157
 2 جرخدقو ثدحلا هحصخدهأوش قير اجلا ركذو يراصن الالالهنب ضا يعنعدانسالاادهماقا ن

 نع ر لادبع نعسان بهز نعزامثعن ٌكأحضلا نعبابملا نب د. ز نعةبيش ىنانب ركب ىفاو بيرك ينأ نعشمي .ككئااذم

 ظ ةروع ىل !ةأرلار طا لو زجزلا ةروع.لال جرار اخ . اللاق لسوملأو هيلعهللا للص يبنلا نعه أ نعديعس نأ نا

 (ِ ٠ هت دحلاةأ رآلا

 زا زيخلا(1) سماع وانثةدأ,عن جو راتتةمأس ايناز تراك! انئدحو رع : ىضاقلا نيسحلان هللادبعسارملاوبا هانت دح

 ْ ,ىرتاما ربولا بحيرت وهللاز افرت ويلك ا رديشتاخا لاقملس والا أ وهيلع هللا لصيانة ,ىهىبأن .رعءاطع نع

 ظانلالاوذ مداج رخو نيخيشلا ط رش ىلع سبح ثري دحاذه» ءايشا ركذوفا وطلاوأء بس نيضرالاولا رك شاؤسلا

 ه ظفر و ظ رمجتسا نمل عاةشاامئاو

 أ .ن.فسو نع لدثأ رس ان ىنوند هللاديبع انا ةوهدشم نإ ديعسانمو رعينو.لادمحان د-# سابعلاو ,اهانريخا

 نءج رخاذا ملسوول و هيلعللايلص هلال وسر ناك لو : ايتمييف اهنعوتلا ىضر ة ثناء ىلع تل دلاق هيبانعةدربفا

 ظ « كنا رفغ لاق طئاغلا

| 
 عابس ركؤدقو هيف نعطي دحا دجنإو يسوم ينال !خباكك ٠ نءةدرب يبا ناس وبناف حي ث.دحاذه:كار ع

 مم بفاذتو# و حيك كيارغغلاق طظلاغاا نم جرخاذا

 ١ ورم ن ةءواعما3ّ رضنلان دجانيدمحأببا قاسان دج ركب وباهانندح 2)

 ١ ١ لاقطت+ أ ٠ نمماقاذا 8 و هلا وهيلع ل بص ال وس ناك تاق 000 نعا ١. نع ةدربينان . فسو.نعل عار مى 00

 تاينعهللا ىضر ةغكاع نمهيأ

 20 ما؟ةيملقلا سنا يف اي )0 5 نر يسن | نع يورب متسرز لاص همسا()

 للا لص يبتلالا ةرب رهيبا نعءاطعنعزازمللا رماعوبا ابن جوراتنهماساينانب ثراملا اناورع هللادبع هب انربخا ف
 اميس نيضرالاواعبس مت اومسلا ىراماربولا بحي رو هللا تافرولف 1 دحأ رمجتيسا اذالاق ملسو هلاوهدلع

 «ةدمع سيل ثراخلاو ركنم (تلق )اعط رش لع ءايشاركذو فاوطلاو

 ماسو هل اوهيلع هللا لص هلال وسر ناك لو. اهنعهّللا ضو ةشن اعمم-هيبانعةدرب نان فسو نع ليئارسا 9



 م ةراهطلا بانك 9 4 هدب د نم ختام كردتملا» «0)ج»

 دك ةبأ فرعلج را امهنارايلف نأ وف(١) تادف ساجالاةف هيحاص تهأ منامك م هءيطوف هعزف هيف هنضوف ْ

 ا ةروسو تنك اقلام امل واىنتيبها الفا هللا نحت شلاقءامدلا ٠ نمىراصن الابامىرج املا ىأرالف بز زف (هرذنا

 53000 عيط طاناالوا ا ايف اهذفا حاهمطقا نا بحا لذ اع 1

 دايزجالا 5-1 ٌببدح اده ءامذشاوا ابمطقانا لبق يم طا هظاح 7 هلاو او هلع هللا ىل-د تالوسرأ

 د هب .وخأ ننال ىراصنالا اديني ابني ندمح ا

ٍْ 
 03 د تجوال 00 7 ريغ ن“ ايدل ثلا 8 انتمادتا ءادق ةةيط 0

 # 1 1 11 0 !نءرباج ن ها 5

 ىذورلاناسحنإ دمصلا دبع ىربواانُ نادمح هيدا قا رولا لعنب دم انت بوة».نب دمحم سأب ءلاوا 4 انندحلا

 | ندم ززءلادبعن ىلع أ ا هلاخنالاو هيففاا ق ادسأ ن ن ركل ا( ربخاو) راه نب ةم كم ضللا 5 نايةسانك

 ذيبط أ ةعيقاعو :م ريثكيان 7 / نعرام نب قي لايفسات خول ديزينب مساقاثر امن هللا دع

 »« كلذىلع تتعهللاناف اندحتن نا نيط وذتملا مل- وهلاوهياعمللا لصقل وسرىهن لاقىردملا

 نع ءاقرزاا يبان زو 1 ا دزينب مس ماتلا 3 برحن ىلبعات نوراه نبى سو“ انيذاشمح ن ىلع عاندح»

 هلاو هياعّشا لص ّسالوسر نا لاق ىردملااديعسىلا نعضايعن نع ريثك ىأنب يح ”نءرامن نر نع نايفس

 نيعباتلا نم خيشى راصنالا لاله ن ضايع اناسوكلا ذىلع تقع هللا ناف لاق راند نا نيطوغتلا ىمألسو |

 نإ ةماهلا ىلا 0 ةئدللا لها نم روبشم ّْ

 لاقيردلادي سوا ىثدح لاقلاله ل ناب ع نع نين يا ئى هن نع زامع. نب ةمر ركعات ف ارولا ميهارب ِ

 لع تك هللا نافايغترو ع نافشاك ط'اغلا ناب رضنر نالجرلا جرخمال لسو 2 و هيلع هللا لص هللالوسر كهعموسا|

 1 نم امان ىلا حبلا لضفلان نيسحلا اًمديفط اد جا هللا كيع ب ركب و( 0 حدر 5: و 8ك 4دعصا و 8 ْ

 هرعت هسا «٠ رم نيتحس يو أهم موقت ال ةيحارج َكود>ر دل قا كوت كل ىلاعت هلوقو سوماقلا ىف )١(

 ' لاذلا بم ىف نرواوللا جني ه(9) اينلا ند ١ عا: هن هلي و كلذ حيحصلا و نرنا صرخاتلا ن م ةخاسو

 هللا ن احيسلاقع ءامدلا نم ىراصن الايام ىرجا-ىأأ 5 الف برهفهرذ.دقدنا ف رءلجر )| اها رايلف بوف تيتا ا

| 
/ 
|| 
1 
 ظ
[ 
 0 اواا,مطقان ا لبق ىسفن عطقل هظفح مس و لآ اوهيلع هللا لص هللالوسرىنرما ارث 3 ميضاراالول ل مو 0

 أن ءمزاح نر رج «هاورو 0 نع رلادبعو قدي ' وخأن مالا 5 هباف ل ةءاماف ق د ١ مل سم جت هادف |

 0 هنأ 7 باج ليقع ن + دق بص نع قاحسأ

 هيلع هللا يلصّفالوسر ىهن لاق ديعس ىلا نع ضايع نع ريثك يبا نب ىبي نع رام ة ةمركعنع #« ىروثلا 9

 *موورهو ضايءن.لالهلاق مهضدبو مرمص »كلذ ىلع تدع هللا نافان دو نأ نيطوغتملا ماسودهل 1و

 أ كنلذاف تعكر يرلا ىلع افا منا ىت>ابمطقانا بح ارفاهؤرف'ةروسيف تدك لاقكام رام لواىنةببهاالفا

 دكشساو

 هلع هلل

 (ااساللا

 هم

2 



9-0 2 
 هلعهلل

 وهلاو

 ةولص ل كدنع كا 0 رمال

 ما نيسوسسيْس نم هج م بس + سوقا ادم م

٠ 
 قل ده

 هلال وسر ىلع كلذ ق شايف رهاط ريغوا ناك ارهاط ةواص لك دنع و خولاب رما ناك ملس وهل اوهيلعللا ىلصتلا ل رعد

 يكل هالو عراب ءهالاقراعت الان «لجرو نب رج أملا نم للجر ب تدع اف هذهاتتلبلاب كب «لجرنم ملاقف الد

 ىرجاهملا مجطضاف هلوا ىنفكا لاق هكيفكا نا كسبلا بحا ليالي ىرج ابملل ىراصنالا لاق بعشلا مذيل

 هتضوف مبسل الرول ةيرهبافرعلجرلا صخش ىأرالف ةأرلاجوزفاو لاق ىلصي 'ىراصتالا ماقو

 ةثلاثلا هلداع م ىلع 0 تيلبو ةعضوف4- ءزفديف همضوفرخآ ميدامر ميلص» 5 اق ثنو هءضوق هل 7 هؤ

 هللا ىلص هللا لو.سرىلع كلذ ق شايف رهاط ريغوا ناك | ىهاط ةالص لكدنعءوضولاب رما نأك م اسو هل اوديلعتلا لص ٍ

 مدلا نايس نم 5 2 مدع --

 لاق سمعشلا مهانوكف لأق هللالوعراب نحئالاقفراصنالا نملجرون رجالا نملجر ت ببن ع هذه انتليل انالكي ا

 ادق نجا لاف ةيح اصاها 0 رفا ما اق ت وعزف يف همطاوأ اهاوبح هاو

 «ةراهطلا بانك ) « هد « صخلتلاعم كردتسلا ال :١ <00 و9

 ١ ارهاط ةواص لكلر< ن هللادبععوضو ت أرأ هل تاق لاق رن هللادبعن هللاديبعنع راجنلا ينب نزامي زانام

 نااهت دح ليسغلا رماءينا ن ةلظنحن هللادبعناباطحلا نبدي ؤ ثنب ءامسا هنثدح لاق وه نمنع رهاط ريغواناك

 ىلع وقد ناى ر هللاديعزاك و ثدح نمالاه وْ ولام ع عض وو ةواصلك دنءكا وسلاب صال والا وهيلعهللا لص

 نب ناواس نعد رم نب ةمفلع ثيدح ىلع اّمغااءاداج را دم طرشىلع حبسسد دحادهوتامىتح هل.ةفكلذ

 هدحاوءوضوباب اك تاولصلا ىلصحتفلا ماعزاك (مفةواص لكل أ ذود ناك لسوهلاو هيلع ىلص يبنلان اهيا نعت ةدير

 نب ةقدص ىث دح قاحسا نب داش ريكب نب سن ورانث رابجلادبعنب دما انث بوم نبدمم سايعلاوبا# انثدح

 هيلع هللا لص هللالوسر عمان >رخلاق هلادبعنب راج نع شربالاة ماس هايم ل نإليمءوهورباج نبا نع راسل

 هللال وشرف رصنا|لف نيك رشلا نملجرق رم نيملساا نم لجر باصاف لن معا رلاتاذةوزعيف ماسو هلا و

 هللا ل وسر باحصايف قير ىت> - ىاهتتب ال لحن ربخلاربخ || ابئاغ ناكوارجوز ىناالفاق ملسو هل آو هيلع هلا لص

 ماسوملاو هيلع لا ىلص لا لوسر زا ماسو 11 عشا ىلص تالوسررا عبتن جر ة' امد ماسوهلا و هيلع للا يلوح

 نالجرلاج رخناالفىداولان هءبعشلا ىلا اولرادقهءاحصاو مسوهلا [ وهيلعهللا لضّللال وسر ناك و لاق بعشاامغ

 هعّص وو عمت ١؟ودع 6 ,مث والثل موقال رظنب يذلا ةميلطلاو ن نيعلا وهةيبرلا(1)

 ىللعةو# هي نا ير هللادبعناكو «ثدح نمالاءوضولا هنع مضوو ةالصلكدنعلاوسلاب رما ملسوهلآو هياع

 5 (م)ط رش ىلع تأ يح هلع هفكلذ

 ىثندح قا ادسأن ١ ان يكب نب سو انيدحا اني مصالا( 9 كدح 0 55 ثيدح نم نيب تكلا يف 4« دهاش هلو ٠

 هو زغيفماسودهلار اوهيلعت ا ىلص 3 وسر عمانج رخلأق هللادبعن راج نعلق عوهورباجن !نعر اسننب 4 هقدص

 لسد هل .اوهيلعهللا لص هللا لوسر ف رصن !الفنيك ر كااع نملجر أر نيا «لجر باصاف لخنن م عاقرلات ا د

 هلا و هيلع هللا لص هلبأ ,لوسر باءصايف قى ميد > ىهتنسال فاحربألا ريخا اهفابأ اغزاكو أه هز ىن الذاق

 لجرن* لاك الزم سو هلآ و هيلع هللأ ىل_ص كال لزم سول اوهيلعسالصهللالو هروب جرام و

 لصب ىراصن الا ماقوى رجاوأأ مج خافلاو هلواىب هكا لاقوه كينك اناس حا ليلا يا ىرجاهملل ىراصت :الا
| 

 , مىلصيإ(ماق تبثو هعض وذ هعزتف هيف هعضوف مهسنهأم رف موال ةيب رهن رغلجرلا صخشىأر اهفةأرلا ع 7 زب :اولاق

 كثنأ يايا



 « ةرامطلا باتك ف 4« هد « صيخاتلاعم كردتسلا 9 ١ 0(4)ج د(

 وهو ثنبخ باكلا نكلاق لسو هل اوه.ياعللا ىلص هللا لوس رنا سابعن !نع ةمركع نع.نامع ن 3 كاحضلا نعأ

 دقو ىراخبلا طربش ىلع حيحصهنأف ي رتمسبلادلاخنإ فدو نم لس ناف ا مولك هنا درثيدجاذه « هنم ثيخا

 «بايكلاوهرشد لؤط ١ مضوم ريغف ناخيشلا هلثم لمعتسا دقو هلأ ةحاحلا ةدشإ هتحرخ

 يثدحرواش ن بيعشن دم اني وزي لا دب من ديلولان سأبملااينا برقع, نب دمح سابءااونا # انأ دج 9

 نو راصنالا كلامن «سأ :ا( و) هللادبعن راج( ذل وبا واي دحلاق هثدحولامفانن ةحاط نع ميكح ىف دان ةبت

 تازالاع نا ثوبي لاجراهيف ا الا هذه يف ماو هلاو:هس راعدللا ىل_ص هللا لو_سر نع منع :قاوكز

 رورطلا يف اري ا نا دق هللا نا راصنالا رشعم ا ملسو هلو هب راع دنا ليق هللا لوسر لاةفو نب ريطملا بحب

 له ملسو هإ "اوهيلع هللا لص هللال وسرلامف ةنانملا ع نع م لسغلاو ةولصلال [طوت هللا وسراباولاق اذه مرورطافا

 حيحص ريب ثيدحاذه» اذ ؛وهلاق»الاىجتتسنا ب حا طئاغلا نم ج رخاذااندحانا ريغالاولاق هريغ كلذ عم

 )١( ناغيشلاو ماشلا لها ةكانم م ميكح يبا نب ةبت -عو رواشن بيعش نب دم اذ ةرابطلا باتك يف

 نب دمح بوتم.ن ميهارالاق»هل كرتيال ثيدحلااذ_هلث.وتاياورلا خماذخا اما

 « نييماشلا ثيدحمس انلا فرعا بيعش
 ْن ليعمسا ان يضاقلا قاحسانب ليعمس ا انثدادغب هيقفلا نااسن دما (هأن ربخا) حرحص دانساب ع دهاش 1 و و

 لاقل سودل آو هيلعللا ىلص ىبنلا نا ىلجءلامث ىراصنالاةدعاسن ميوعنعدعس نب ليبحرش نعيفناانن سيواىنا
 م4لاقف هالات ضقلاى :حاوربطت:نانوبح لاجز هيفلاقو ر وبطلايف ؟يلع ءانثلا نسجا دق هللا نأ ءابقلهال

 0 جنب سحب نب دما انت قاحسانب !نميبا () ... ١ روبطلا ذهاب

 ها لايف ضاع (؟) ماك ط وبسم ين» ءلانكلو خسنا| يف ضان 0(

 * (م)طرش ىلع هقلبقلا لبقتسم لو وه ردو لقا ارم - ءاملا انقرها اذا انج و رغب اهلين :واةلةلا ردسي

 هلاوهياءهّنلاىلصهّللال وسر نا |ىي:ءهلاىذ طر سابعن | نغم 6 .نعنامعن كاحضلا نع ءيتمسلادلاخن 0 وو

 ثهيلا ةجاأا ةدشلهتجرخ هاو فسوب *«هنم ثب ئاوهو ثيربخ باك || نكلاقماسو

 نرءساوراجوبواوا ىنثدج لاق هيدجفبأ مقاننب ةَجحاط نع ميكحيبا نب يأ دج ب يعش نب جي دم 9

 أرب ريغ كي ءاعضادق هيلا ا راصنالا رشعماب لاقفغاو ريطتنا نوح ' ةيالاوذهيف ملسو هل ا آو هيلعاثلا لصّشالوسر

 ريغالاولاق هريغ كلذ ممل هلا ةيانجلا نم لسفلاو ةالصاإ اضوت قالو برإ | ولق اذه كر ورطاةروراجلا يف

 لاقهناغلااذه ةمئا نم هخبش وببعشنا و حيعص«كاذ وهلاقءاملاب ىجاتسنا بحاطاغلانمجر رخاذااندحانا

 *نييماشلا ِث ثا دوم 'ساذلا فرعا -5 عيش نب دم باو#عا نب مي .هارا

 ١ م عدم رس نا 'ليبحرشنءيلا 9 سوانا نلبي و 95 يناتلا لنوم انثداجتلا(هانربخا) يي ع«دهاش هولا

 عت لك رورطلا يفك طمعاتتلا نييحا دقهنيا نا ءابق لهال لاقماودل و هيلع هللا لج ىبنلاناةدعاسن ا

 ةالص ل كار نا ءوضوتب ًارودل تاقلاقر *ن هللادبعن هلي أدم معنعناب + نب بيجيب نب دمت أن ,# قايضبان ا

 هللالو سرنا اهل دح ليسغلاةلظنحن هللاديِعنا باطلا ن دن زتنءارساهتندحلاةوه نم رهاط'ريغوا ناكا رهاط ْ

 و يبا
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 نع

 #« هتمثيخا وهو ينبح تاكلا

 ل
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 رلاو ةلبهلا لبهتسم 57 نع ىننلا» 2

 هصخ

 هب

 « ةرامطلاباك 220 «اهءطظ ١  «ضخختاممكردتلاط 6 00)ج»

 « هريغهفقوادقوةق ميز ن ع د م لضفاءوض وياو

 نعّقو رسم نع ىببعشلا نع رط# نن نان ثيررحاس(الاقإإ ركذن لبيع ا عيبرلاو بابوا ندم أبا ىسومنإ

 لاسم زلط ىلع حمص ثيدحا ذه لمشلا دّنب 7 هقدتس ن6 لبو 4و الع ىَبن :1 نا ةسشن

 «دسافايميلاق زطلاوةشي اه :ءةورعوبيسملان 6-5 دهاوشو «هأحز رخل

 وهاذهذامموا# ءوضولادعب أهم فش..ةقرخهلزاك ماسو هلآ و هيلع هلل ىلص يب :لانا هش أءنعةو رعنع عن ءيرهزانع

 هاج رخل وهريغو كلام ن سا نعيوردق ثيدح وهؤهيلع اودي نب ىيحهنعىورىرصبةر سيمن لّضفلا

 06 20 نسما 9-0 0 00 0 راكب 00 اب

 ران ارد طيب اع 1 لا يم نورت ناك 0 7 7 يه أعالاق

 *هأح رخو نا ول دن ,نسملاب جتحادقف

 ا عاليا نعباملان دز ربخاسهون .اساوملادبعز هللادي 3 ندمخ ناب وني ن دم لاب لاول «اندحول

 : 1 لاقف لسغلا دعبءوضوا نعلثس ا هلا اوهبلع ةئالض يتلا نار < نا 3 ءمذأن نعرمت نب -#هللادعأ5 لغالادبعات"

 ١ دمح نإ هللأدبع(ىربخاو) كيش لعتأرق :لاق ىبحن حان ”ةيتقنل م -اأبباق احسان ركبو 5 ا

 48 ارندمجا:# قاحسان دم اذ ظفاملا ىلع ن نيسلا ىلع وبا (اًددح) للمطر ث ىلع يرض راج نع مدهاش هلو»

 !ياول ذم راك لاقر .اجنعدهأ نع ءاماص نب نابا ىثذح قاحسا نانع يبا اث ديس . ميهارانب بوعي 5

 لوبوهو هرم لبق هان ارم ءاملاانقرهااذا ان :جو رش ارابقتسوا ةلبقلار دنس تاما م اسودلا وهيلعشلا ىلد

 « ةليقلا ليمةسم

 دلاخنإ فسوبانم لماك و انت ظفاحلا بيبحن دمسنب مئاصأنث ىراذع هيقفلا دشن رمت صاحوبا « انب ددح إل
 ا

 نع هلأ نتبع د ظ

 «باوصلاوهو (تاق )هريغ هفقواو همن 1 دو ياولاَمف لسغاا كعلع وضولانع لس |

 امم يفدتس اك م اسوهلاو هيلعتلا لدى ,نلانأ| هزعهللا ىضرةشت اءنع قو رسم نعى .هشلانعرطمىلانإ 4ث سو

 أن ماو ملا قار طلاواهن ءبيسملا نباو ةوارع ةدجابخو مارد ثىلع# ل 86

 نع ةورع نعي سهلا نع ذاءم يبا نع ب 5 لان د زوربخابهونا 1 عحلادب ءنا 5 مالا 2 22.4 ١١

 ن لضفلاوه ناعم ا وضولادعبام 07 ' ةقرخ هلاك لسو هلآ او هيلع هللا ىلص ىنلاذا اهنع هللا يضر ة هيث اع ظ

 * هيلع ىن أو كيده يس نب يح هنعىورقر سيم

 تاقف اهيلا ل 1 ساج م ةلبهلا لبةتسم هتلحا ر خانارمت نا تأررفصالا او رص نءناوك ذ َْن 4 ندحلا د ظ

 كرتس ؟يش ةلبقلا نيب و كني فتاك اذافءاضفلا يف كلل ذ نع يعن امالاقاذه نع «يهن ذق سيلان حرلادبعابا 1

 تااناندق ل-و هلاوهيلعّللاىلص هللا لوسر ناك لاق راج نع دها نع اضن نابا ىثدح# قاجسان ا وف

 ربا دنس

0 



 ملسم هأو رهةعسرم ءالايفل.جيذلا هللدبللا ت اقمانف : ًاضواعرو مانف لستغل امير تلاق ةنانجلا يف عنص . لسو 1

 ةدر عت نك كلعبإ ان «لستفين الق ةماناعرو مات قا لبق ل ستغااعر تلاقف ةيانطا نم . ملسو هلآ وهيلع| |

 نحك رلا بصي اسودلا و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نك تلاقاه: ءدلبأ ىئرةشن ا نءدوسالا نع قاح اونا: «ريدز# ْ

 ًاضوتالزاك هظفل وهب قأ حسأ يف أ ع نعلن رشهدهاشو»|ايهظ رش لجو لسغلادعب ًاوضو ثدحءار االوةادغلاةالص لبق: ْ

 2 لسغلا كن

 ات نينا مصأع ن ديما اني بوعي ن د- مث سابعلاو ا مام دح» ةسءاعن :ءثراملان 52 صَع ُ ؛ادقو» ا

 تنفنت

 ') هياصااذا سولو هيلعّللا لص لا ل وعر ناكاةشن أمل ت تاقلاق ثراحلا نهب 6 نعى مسن ةدايع نعمالعلاوا :

 0 لمج ىذلا تيدجلا ربك اهلل ت 4 6 رخأ وم لست غاأعروهلوا نمىل#ت ا اعرتلاقهرخا نموا هلزفان م لست غاةلانجلا ظ 1

 نيعجاهب اكاودلاو كد ايديس ىلع هللا ىل كيا دال : ١

 دمج اننى زم ادم و اانن(و)ريهزانتن اميلسن ىفامللااندسين آان ني للا نيىلعأبا ,ىسوم نهللا دبع# 1 ريخاو» |

 يم ىف ثرإ دح | ديه ده هل سنلادمب اص 0 د دحم# اراذلو ةادنلا ةولصلبق نيتمك لا لصي ماسوهل َ وهيلع تار ْ

/ 

 / ملسوتلآ أو هيلع هللا لص ىبنلا نا رم نأ نع ذاننعرمتنا هللاديبغا>ىلعالادبعانتا عيب زينب هللا دبع نا ع دم ظ ||

 دا ب د 4« هعءو دالا كتعاطاا هداك

 0 انا يطيق تميل هلآ 1و هيلع فالس دال و ىصز ناك 3ك 5 قا تاك

 ١ هيةعس رمألا يف لمج ىذلا تيدا ت اق مانف 7 ًاضوتاعرو مانق لستغااعر لمفي ناكدق كلذ لك تلاقأ لست نالبق

 هابل فلاب هدهاوشركذي . لو ة هببتق نع حيحصلا يف ل-م 0

| 

 اينو او فافلأ ىسعي دمج نبدمجا انث يدربر ادلا رصن ينا نب ركبوا ( انثدحو ) نايفس نع - صح

0 0 
 ءهللا يضر ةشنأ ءام تل لاق ثراحلا نب فيد ص نءىسنن ةدابعن ٠«عنأت 0 روك نايفسانب .(الق)ةفذحوا(و)

 * لاس“ هنالبق ةماناعروم ا«نالبغلس غااعر تاأامذَدن انا نم ٠ ماسو هل اودهيلع هللا ىلص يبنلا ل- -غنع |

 نع سبك اني دامجن نمر لادم عا ملسموأ اب انا قاحسانب ركلو .اانندح درنع نسحلان سعرا * هعبأث 0

 هلل لويس ناك !اقةثئاع» نءدوالان ءقاح -أواهثلادب عن دم اننريهزانن سن ون نب دجا انني ضم اهلا دب ءنلا

 3 هأح رخل و نيخي ثلاط ل

 | 1 .اهيقفلا قادسان ركب بأ © د ١ «ىوار ااهذ كش ا لو رسم ب للسما 0 م ده هلو 1

 ا 1 0 0

 ٍْ روض و دل 0 عع كر لاق ىينن 0 نب 0 0

 3 هدهاوش امم هلرك ذب و

 هنلأ لص ى دم ع ةشاع ت تلأس تراثا" َن فيضع :نع نين نب ةدابع نعزان بييدروع #«ىروثلا ىورق#

 ١ ماناعرو ماننا 0 لستغااع 00

 «لسنلا دمب 00

 بس ريب



 « ةرأرطلا باك » 01 539 2 3 صخلتلا عم 0 ردتسلا » 4 جو 9

0 1 

 لاقايك_:يد نعاجلأمف ناجطامكلا لاقو ةحاملا ايثمبف لاودنلا ىب ن< لج روأنم لجر تالجرزانا هنعاللا ىضر :

 | ىذلاءاملاريغهس ذأ عم ملح وهلأو وهلع هللا ىلص ىنلاناددز زن لادبع عمس هناهيدحهايا ذا عسا ون ناب> نع ث زاحلا

 « هلثم حرص وهو لوالا ين« حرصب ا ذ_هووهسأرد حسم

 ليقعزدمجن ادا لضفلان رشانئددسمانث ىيحن.دممن ئيحانت بوتمين دمج ّفادبعوبا# ان ربخا »

 ميقتس وهو لتعناباجتحمل و هامه سهاظ وا ينطاب هينذا حسم لسو هلآ و هيلع هللا لص ىبنلاناذومم تن . عيبرأأنع
 « فرشلا يف ما دوم ثردملا

 أباقاحسان يركب وا(انندحو 2 دوادوا(و) رب رج بهواك قوزرم نب ميه ارباانتسابعلاو | انئدح»

 ىلع لعانلخد لاق ةماسز هللادبعنع ةرمنبو رن: صفح (و) برحن ناهلسانت ىضاقلا قأحسأ نب ليعمسأ

 هللا لصهللا ل وسرزاك تركن ايكناك لاقفانركنااناكمنا رقلاأ رق لعج مث هيد لسةفءاعاعدف ج رخ منج رخل لخدم

 ! ثيدحاذه# ةنانجلا سيل”ىشهنءارقنع هبجحم نكيهلو محالا لكايو ن آرتلا ر تو ةجاملا يضفي لسو هلأ وهيلع
 « هق نير ةمل-ن هللادعو هياع ث ْت ,دارادف ةمأ دن , هللادبعب اجتحمإ قا. .ثااوداتسإلا 9

 زيزءلادبع ن ىلعان (اولاق) نبرخآ يف ةكع زارحلا ن دمحأن دمخ نوعوا(و) ريصن ن دم نب رفءج# انزبخا »

 : نع ةبعش أنك ميها ربان لسمانن(الاق) ىضاقلا ىسيعنب دم ن دج انم راهخملا ّسادبعن دمع هللادبع وأ (انيدح 4 ْ

 نادا راها كدحأ ينااذالاق لس وهلا وهيلعّللا ص ىبنلاناى ردحلااديسيا نع لكوتلا فان ءل وحال مس

 هلوقىلاهاج رخا امنا طفال اذه. هاجرخمملو نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثيدحاذه# دوعلل 020 " هنأف أضوت 3

 عامدتع لوبةمهلثم ن نم درفتلاو مصأعنع ةبعشابسد رف ةظفل هذهودودلل طشيناهناق هيفاركذيلو طةفأضوتلف 1

 ا

 حسم م و هلآ و هيلع هللا لص يبت :1نا ذبز دن هقافو# عساه ىفعشاون نابح نع ثراحلانبورمي نع سدو

 * ل والا ىنعميفوهو حيحص هبهسأ رهن / حسموذلا ءأللا ريغ ه- . ذأ

 هيذأمعسم ماسو هل ًاوهلع هللا لص ىبتلا نا ذ ذوعم تس . عيب رلأنعليمءنب دم ن ّفادبعانن لضفلا ن 5 8 راثل د

 : « ثيدحلا ميقتسم ليقع ن* أه هاظو ايهنطأب

 يضاقلامثيملا ندمت ص وءالاوا ١ باتعنب هللادبع ندم ركب وبا «انريخا»

 انأاكف نأ رقلا | رقن لعج 9 ” هيدر لف ءامعاعدف جرخ 6 * جرخملا لخدمثيكت د نعام امف ناجساعايكلا لاقو 00

 نكيإ ومحال لكايوذآ ر هلا ًارقوةجاط(ضق  ملسو هلآ او 4 راع هللا ىلص هللا لودر ناكامت ركنا ايكناك لامفان ر كنا

 هلها 0 يبا اذالاق لسو هلآوه لع هللأ ىلص ىبنلا أ ديعسي :انعلكوتلا يبانعل والام ماعز عم ةبش لل

 ميهأ ران ملسم نع هأوو ة ةيمش كلذ.درف همرخا اج رخل دوما ظشبا هنافاضوتيلفدو اس نا دارامم

 هل او هاع ا هللأ لوسرناك تك ةدئاع تلأس سيقىنا ْن هللا دبع نع طاصن ةبوأم«نع# كما 2 |
 ا 0 00

 لو 0

 ١ ههبق نءطمال نادبعو حيصوةءانجلا سيل سب * يش هنءأرق نع هبجح

 1 دسأ ىبب ن لجو انج رذالجر وانا ىلعولتانلخدلات ةماسن ا ةرمن و ره نع مَ 4 . 2

 ظ
١ 



 14 يطل ٠ د نصت“ علا كدلف لمع

 اد ل و ا

 آ ه لظنألا اذم 5 ا
 نع مفاءنب هللأ د عانس ةنيدملا,ىرمعلا قابس نب دم انش ديما نب نيدحللان لأ أنا قاخسائ كيو هاني دحإ

 ُِق اومنالا تاخ دلاقالالبد ءاذنز 0 ةماسا“ نع راسن .ءاظعنعولبسان ادبز نع سن :أنب كلام( و) سبق نا دوأد

 4 مج غ نمةنعأرذ جذل نهذ أموت ءام هتلوأن ::ءاذلاقهتحامل بهذفملسو هل اوه بلع يلصةا ل وسر عم

 حيو هو نان كلام ثري ننم حيي كثيدح اذه#هيفخ ىلع خل سموأض وف ةملاتحتن ماه رخآف ردش ماذ

 ا هللا لسنا لودر سم يفلاسغنإ ناوفص ثيدحاج خبل اهعنيهو ةريبك ةدئافهيفو هاجر خلل ونيخبشلاط رش ىلع

 اينعتلا يضر ةبعشن. ةربغملاو بلاط لان يلعرابخا لغات نا هيفتيقوتلا ركذو رطحلا يفنينخا لع لسودلا وهيلع

 00 نيمخلا لع عسل يف
 «ةنبدملا لا نمةرورشمةلح قاوسالان اف
 نردواذنغ ميعنوا انثياهن . حاصن دمجرغ رغعجولا « انيدح ظفعا رفلا سيق دوادب روهشم « ثيدحلاو 9

 بهذف قا وبقالا لس وال و اعةتلا ليض يلا لخذلاةسز :زنب ةماسا نع ةالمناق ءاطع نع ملدان دن ز نع سيق

 هنينللا لع عسمو ةنسأر ' خسمو هنو يجو لسفأطو و لاق مني اذامالالت -.اأ فاجر خ مثلالب هممو هتجابملا

 * سيقند وادن جيتحادّةف ما 1سم ٍط رش ىلع حييحص ثاردح اذه

 ىبانب دحان دم | ًانالقفا اهلا لعن نيدحلا لو اان. د مث لعن نيسان قاجسا ن ركلوبا #« انثدحخو :

 ثزاحلا نورمييربخا تهون ابنا(الاق) نب :ةلمرحو»صالقمنب نارمعن زي زئلادبع انيرضع هللا دبع

 ماسوملا وهباع هللا ينج وعت تارلاق يرامصن الا دزن هللادبغ نع هنا . نع مده بأو نبنابحنع

 يانا نم لساذأ نيخي هلا ايررغ لع - فبدات ار ١ حسم 1 ىلا الأ انا فالخ هذال ام دش أ اضوتي

 ١ * ىلع ىلا نعدييل ولا واد حدق و*«هناؤر ميمجأعب .ج ادتحأ دقف اذه هللاديبع

 ن ورم نعبهون انت ىبحنن ةلم ع نائفسن ينل اون رم ريغهيقفلا ديلولا وأو اًددحام # هدهاشو 9

 ظ م.ا»ةيملقلا خسنلايف ضأ()
 « هلوااج رخا#قاشنةسالاو ةضءضأا نين عمج و ة لم

 هللال ؤشر عمق اوسالا تا دلاةلالب نع دنز نب ةماسا نءر أسلنبءاطعنع ءلسا نيديز نع سبق ن م دواد »

 امهجرخافردق ل هيج نم هيعارذ رذج رخل هذ تأَص ىتفءامهتل واتفع خب لاقءتجال بهذ ل سو وملا ودهباع هللا 15

 هد وأد نءويمأوب وا هاوروةنيدملاب لع قاودالا وايغط رش ىلع ه هيفخ ىلع حسم زًاضوالا ةبلعا تمت نم

 هلأ و هيلع لص هيلا لوسر تنأ أرلةيراصنالا دين هللادبع نع يبا نعمساو نب نابح نعش رالاز «ورع»

 «ةسأ ارد سميذلا ءابملا فالخ هر ؤالءامذخاف اه وتب ملسو

 بهو انأماالاق ةلمرونارميو رزملادبعاش رضا ديبغ ىبان دجانإ دمنا ظفاملا لعوب 4 هانئدج و

 نا ان ةلمرحاننا فس ن نسما 9 هيقفلا ديالاو ا (ةربخا) ادي ىلا نع 0 0 معد بخ[

 0 ىلع حملا

 م



 0" نبترم 2 رهاظو هينذأ نطاب حسم 2و

 2 3 ةانا

 4 0ر8 ةرابطلا باتك 2-9 + جه. , © نطفي مملردتسلا» «0جو

 دمج (الاق)هبولابن نكي (و) قاس داب كيب انك 8 نينذالان طاب مم 2 مترحط# دهاشاذهو ٍِ

 ةدئاز# كلذي رمايه ومسم نبا ناك ولاقامه ىهاظو هيلذا نطاب حسف 3 وأ ملس و هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 هللادبعىث دحت باث نب نمحر لادبءانث'بابحلا:نيديزات 8 لضفلا نب ساد عاث نابوث نب تراث

 ' ةداعرعاو ل طرش 4 9 ثيدح اذه

 هللا فعابضب ىذلا ءوضولا نم طيسولا اذه لاق نإل رم نثر م ًاضونمم ءوضوااةؤظو اذهان مرسةيرمأ

 ان 2 ثدحلا نينرم 0

 : 0. قاشنتسالاو ةضماشلا

 نءملسا نديز نع ءارفلا سيق ندواد انب ينمقلا انن نكسلا ن.يسيعن دم أبا قاحسا ن ركبوا 4 انربخا »
 ءاطع

 هللا ل وسر ناك تلاقانعمللا ىضر ةشئاع نع زير كن هللا ديبعن ةحلط نع ناو رث نبى سوم ن نع بهو ويانبرميإ»
 «هتحل لنخ ا ضوااذا ملسوهل آوهيلعشا لص

 هايم رهاظو هب هدأ نما حس دمر ماسو هل ًاوهيلعّشا لص هللا لوسرنا نا نعديرج نعنايف نع 4 ةدئاز)

 0 هفقو هريغو ةَ : ةدئاز«كلذب رمادوعسمن اناكولاق

 مينا نع جج رعألا نع نمجج امنا ضنا و هللادبع يدح نابون تان نمجرلادبعانت 01 تالا دبز 2

 8 ماسم طش لعل نيت رمنيئ أ ض وت ملش وهل[ اوهيلع هللا هللالوسر نا ة ريره
 ٌةرم# رأس ملسؤدلا [وهيلعّسا لسنا لوسرذارمين !نع ة ةرقنإ ةواعم نع روهشلا لسرلا م« هدهاشو »
 هبحاصلزجالا هللا تءاضي ىذلاءوضولا نم طيولا اذهلامفنيت رمان ما 2 وضولا ةفيظو هذهلاقم

 8 هاوؤهو يمعلادب زيلع هزادم (تان )ث بلا نيتيص

 رم
 العا

 نب رمأ# ضايفنب لاله ب بو نب دما ناملس نب دوادنإ دم 5 وبا( اثدقف)ةكئاع « ثي دحاناو9

 1 هللا لص تلازم ت اأو اهت م ئضرةشئأع نعزنرك نإ هللادنبع نب ةعاط نءناور نب يسوم نغ بهؤيبأ

 | انوي كلل“ را: ش خادم لام انظم اذأ ماسوذل او هيلع

 ٌ 1 ملسو زيتا لعقار نا نع ةرقن دان مر تلا لدي 1| ثيدملا #« هدهاشو 0

 ا نيب عجو ةرمةرم نارام هلا و 0 0 501111 ندبزنع ظ

 أول لسو هنآو ل ةايلسوبلا دا مهل كع» ءامعوع لسان طفلا

79 

 0 (,ناكلام نب سانعليوظلا ديم عدس نب نايفس نع ةدئاؤ انْثو زمع نب دمه انت قىدزالارضنلا ندا نبا

 | نب نمر لادبعا3ث'بايحلا نب ديزاش ىرماغلا نافع نب لعن نسملاا35 توقمي نب دمح سابملاونا 4 اًنثدح |

 000000010 0 ا ااا101ة 1 1 ز ز 0 ز ز ز زةز 02 زةزةزةزة2ةزة060 اكنسحت سس يس: هضم دن

 9 510 ديتول ةلين ستي اروا 0221111 1 ]1 ]1 7“10000د- 5 فك عيش غ7 1ز]|]ز]ز]ز]|]|]| | | ١

 -لمتاو 5 5 8 >1 7-3 7 5 انليدقماب

 3 2 000 ذآ 11171 121212ز2> 2 2ز20ز> 2 ز 2 ز 2 ز2ز ز ز2ز ز 202020000000757 7055 ا
 "2 3 : 0 2 حبب 9 2 ١

 2 2 دس

 0 او رش

7 0 0 8 



 صضءوضمو قشنتساو ههجو لسنفأضوتن هنع هللا ىضرنامعت ًارلاةلئاوينان :هرعق يدشن هما نخ# لي ؛ارساول

 ا

 ١ هلا وهيلع هللاىلصةنلا لو درتم ًارلاقمت هي هيمدق لسع نا لبقهبجو لسغ نيحاثالث هتيط للخو اينطابوامهرهالخ ْ

 * يلر يل ,سعأ ّْ

 ب ةرأرطلا باك ف « دو « صرخاتلاعم كردتسلاط» «(0)جإت

 نير ماع نع لبث رسأأب أبنا قازرلادبع ىثدحىباىثدح لبنح ئدجان للادب انث هل ظففلا و ىعبطقلا ن دعا

 ا هيينذاو ةياو , حسموأنالل ضمضمو 3 ةكساق هبجو لقايمو نا َِت :أرلاق ةمل نب قيفش نع قم

 اركي ربديفذامع ثي دل قرط جارخا لع ناخيشلا قفلا دق»تلمف ينومتيأر ىذلا لفي ماسو
 قو ,رمأ يف معاال و قيفشن رماعريغ هبأؤو عيمجم اجتحادق حيص داتسااذهو انالث ةيحللا لينا مني اوريف

 ههوجولا نه هجوأنءط

 « ثيدحامأ 8١ مينعشا ى طرةشثأعو كلامز سناو رساين برأ نع حيحص دهاش ةيحالا لباخت يف 4 هلو د

 ' انن ىروصنملانيسلا ن دم( ىنربخاو ١ يدبجلا م ٠ نبرشنأبلا هي هيقفلا قاحسا نركب وا (انندحف) رام

 َن رام ىأر هبالالب ن ١ ناس> نع ىرزملا مركلادبع ن 2ع نايفسات (الاف) رم يبا نإ ان تو نب نوراه

١ 

 8 هيلع هللا ىلص هللا ام م اع وتيار ا ا

 8 هللال وسر نعرامينع لال نإ ناسح نع ةداتق نع هو رعفان :ربديعس ( انيدحو) نايةسلاق# هتيل لاخ ءلسو

 ل هوحن لسوهلآو و هيلع هلل ىل_ص

 ىنأنإ بهو نب دمحأنت دحا ولاديعن ديبعانب لدملاذاشمن ' ىلع( هاني دعو )كلامز سنا ثي دحاماو ف

 أنآ اوهيلع هللا ىلص يذ ات , أرلاق هنعللا يضر كلامنب نينا ره لام يديدلا صرع نإ دم ا ةعرك ْ'

 * نرى سما اذه لاقو ابتحت ن نم همباضإب هت لل وأضو ماسو |

 ىرازفادجم ن ميهأر اانأ دع. نب ناورمانت سهو نبدمح ا دحاولادبعنب ديبعاتذأشج نيىلع « اذ دحو 9

 اذه-لاقو هتبهل لاخوأض وأ ملسو هلآ وهيلعّتلا يلص ىبنلاتيأر لاق كلامن ! سنان ع ةشئاءينا نب ىسوم نع

 ظ تأرلاق متهيمدق مل ينأ لبق هبجو لسغ نيح انالث تيل لاخو ايهنطابو اههرها َظ هيذأو هسأر حسمو انالث

 ,انمط ص اعيف لع الوانالث ةيحالا لباخت ةدايزعيفو ميم تانفيب وتر ىذلالءغ : ل- وهلأ و هيلعقاىل فالس وأ

 3 حب دهاش هلو لا نيممن , اهفءض( تاق

 تيأرلاو هتيلل لاقت ًاضوت راب ن ام يارا لل نب ناس> نع ىرزملا مركلاديعنع م ةنييعنا»

 .نعرام ولالا هنانتع و ةداتق نعةبو رعيدأن اانثو ةنبيعن (لاق) هتيم لاخم سو هلاو هيلعهّللا صلال وسر

 ظ « هوحنلسو هلاوهيلعللا يلص بنا

 ظ نعىذيبزلا نع ب رحن , دم انثةع ركيأنإ بهون دما دحاولادبع نب ديبع ان د ن ىلع 4

 'ىرما اذهم لاقوأو ةذن نم هسمب أصاب هتيل- لاخوأضون ماسوهل آو هياع هللا لص ينل تارا هيما

 «هلث.سنانع ةشئاءىانن ىسومنع ىرازفلادمتن ميهارا اد دمن,ناورم 0 يبا نبا(لاق) «ىفر



 - 0 ءوض ولا 0 اي رمالا 5

 سس فتاح بسم 1
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 الا ىف ةئلاملاو مباصالا
 انيعرطلا

2 
1 

 ١ اناص نوك ناالا غلاف تةشنت :سااذاو مباصولالاخوءوضواأ غي الاق 00

 م ة راماطلا بانك لذ م«ديط .« صيخاتاامم كردتسلا» ١ «0(4)ج)9

 أ ىذلاينادصلا ن هرع اضرعااىمااناقامةلج قيهو ةأح رخو سيح ثيدحاذم «ائ اص نوكنتنا الاغلابف تتشنتسا

 نييكملا رابكن م هناف يراقلا ريثك نب ليممسا مشاه ولاماف «عونلااذه ضب اعيجاجتحادقودحاوولاريغهنعيورال

 «مثريغو ميا -ن ىيحيوراطملان جرلادبعندوادو مرج مهن :مةعاج يروثلا ريغ هنيعب ةسملاادينم ضر

 دم ن جاجحانث جرفلا ندم أثدادنسرا زيلاو رين هللادبع نبدمح رك وبا(هانربخ ذل رجن ا« ثيدحاماإ»

 ىنادح حرج نءانع ديعس نب ىلا دسمان يب *اوب انثهل ظفالا وهن .ةفااقاد!نبركبو ((انثدحو )م رجنانع

 هللال وسر نا طا ا ضورمتمت امىباهنا قت هتنللا نب دفاوذاك وهن . نع ةربص نلعب كل نبمصأعنعريثك نبل ديسا

 1 علقت لس دل اوهيلعهللا ىلص هللا ل وسرفاخنااعلب ؛لفاديصع وارعةشئاعايتمح طاقدادجي و ماقول وهل اوهسيلع هللا لص

 ا :.ء ايربخا هللا ل وسراب تاق مثّل لوس رام. تاقف دحا ايكيمط ارهاق !سوهلاو هيلع هللا ىلطافكت

 ىلا در ن لعن دم“ نإ ىراملا ريصن ندس# نب رفمج (هادربخاف)راطملا ن* راادبعز.دواد «ثيدحاماو»

 لاقلاق هنأ نع ةربص نب يقل نب مصاعن 3 ءدينكن إل وي نعر امل ن نمر لادبع ن َن دواد ان روه“ 1م 1 كيودس 9

 «كتمان رانا كنج ٌْظ برن الو ) اصنوكت ناالا 3 عا اذا اق هلاو هيلع للا لص ّنلا ل وسر

 ٍِظ

 ع اس نإ ىبحنأبا ىبحين ىبحأت ةبيتقن ,ليممساًبناهيقفلا قا حسا نب ركب وب ((انث دق ميا د نب ىبحن( ثي 30

 يا وش رىلاقفتلاىن دؤأ 0 لاق هيأ ع نع ثدحن ةربص نب طيقل نإ !مصاع تءمس لاق ريثك ريثث نب ليموسأ

 اه الا يف لابو عبأص صالانيب لاخوءوضولا خي دالاققءوضولا نعرف ريخأ هللا لو سراب تاةف ماسودل 0

 « ايناس 3 وكنا آلا

 لضفلان دمصلاد بع أني يفريصلا نأ دمج ن دم نب ركب« هانربخا طف سابع نبا نعدهاش «ثي دحلا انملو 1

 لال صّما لوسر نا سأبع نانع ىرملا نافطغ ىلا نع نجرلادبعن ظراق نع 0 ل دا“
 « انالثوان يتغلب نيتماورثتسالاقرلسو هلاو هلع

 ا ىسوم ن هللا دبع نا دوعسم نديعسا يبوبحلا دمحا ن دمح ساب ءلاوا 4 ١ ربخا »

 درجأ

 هليممسا نعميلسن, ىبحموراطملادوادو م رجن اهاوريصامئاصن وكت ناالا خلابف تةشنتسا ذاو مباصالا اخو
 ظ | ىندفاوذاكو هيلا تع طيقل نب مصاعنع ريثك ن ليممسا يثدح حيرجنإا نع ناطقلا جيو « جاج> ف
 اانيضرا وارك ةشئاعاهت.“ طافدادجيلف لس و هلآوهيلع الص هللال وسر ناباط, هل ب>اصووه ةعاملا هنأ قفتنلا |

 تاقم هللالوسرإب ممن ؛ تلق دهسا [كدتلا له :لاتفافكت : ملقتي ماس وهلاوهلعللا ىل_ص هللا لو سر ءاج ناائبلب لذ 1
 ١ يدواددازو ص ص ان تول غلابف تعشنتسا اذاو عباصالا لاخوءوضولا غب أ لاو ةالصلان ع انريخا

 *« كتم !برضن 6 38 ءاذ بارض الو هئدح

 الوتس را سابم نب نع ىرلاناةطغىلا نع ن*رلادبعز ظ راق“ نع بذيلا ن أ اني , دلع نب 0

 6 طفل ربان دهاش ادم ه انالثوا نيتغلاب نيثرم اورثا 5 ماسسو هل أو هيلع لا ىلا 2

 4-5 سس ل ا ا |

 4 لمئارسا و 429

 كساد اس ا ونط ىف

 ند اة هيي لاما



 م ةراهطلا بانك ف «668»*  «سصخل كرشلا)و 40ج

 اذز ن() ريثت ان بايحلا ند.زاث نافع نىع ن ' نسحلا انن ءابوةحإ ندم سأبم ااوباانت 50 4 هلو 0 ا

 اكرام لسوهلاوهيلعسلا ا لاقلت 1 هيأ نع ئردخلا ديعسيلان ,نمراادبعز حبر .نع ْ

 رثاب وأ اند ريبج ندمت نب رم «ءاتد_هأ٠ ناارادن !ن ل( قي قل هللاوسا ركل نع وضو الودل ءوضوال

 #2 ديزن رس ُثن ,دحلااذهيفىورامنمحادججالاتفىسسالو أوت ن < ل -و لبن 85-0 ندع !تءمس لاقو مرتالا

 (يثد->و)يش مث رهلاةد- 2 35 3 ىذيعلا ىسوديعلا س وديع 96 ح ندا نسملاوا 4 قربخا »

 ملسأ ن نب دن زاّذ دعس نب مأ !ماشد اذ ىماسلا يح نيدالخ ا لاق) ىدنتالا سوا رثاننيولاب نب دج ن بدمج ركبوا

 ضمضف ةفر 2فرغافءامديف ءاناناعدف )0 0 0 | نءراس نبه اطعنع

 هدب لسغف ىرخأ ةفر ,غذخام ىنميلا هدب لسف ىرخ اذخا ء هيحو لسفف هيد أمم عمجف ىرخا ذخا متقشنتساو

 أبيفو ىنم الر لك لبر رَخ ا هفرغفرغ امتهينذا ود ك1 محسف هدب ضفتفءاس ما نمةضبق ضبق مى رسيلا

 حبص ثيدحاذه# لسوهلآو هياعللا يلصهللا لو سر ءوضو اذ كم لاق نيلعنلا لهساب حسمو كلذ لثمىرسيلاو لع لا

 هيلعدللا ىلص ىببنلا نا سابع نبأ نع طع نعمل -ان 0 ١ دز ب دو ىف ع اللا طظفالا اذهمهاج رجا لسعطر هلع

 ان رسوما ذه دعس نب مأ 1 رس دحو لمت وهو :ةرمةىصأطون لسوهل؟ او

 نبدمححت ساب ل و'ا(انربخاو) نايف سن 0 عر 41ج ؛ نب نيسألا انث مصاعن كيسا |ةلكب وعي ن نيدمح سابعلاونا 4 اًثدحو

 هينا نعةربص نبطظيفا نإ ؛مصأع نعريثك نب ليعم سا نعزايةس انث ريثك نب دمع انثراس نبدجا| ةدحلاقيوبحلادجا|

 اذاو عناص الأ لاخ >و وسو ردا م 4 اوه لعدللا لص :لادللا اًمفءايشا ركذف ملسو هل اوهيلعّشالص يناايلاهلا

 3 هإ و 0 0 ا رك فيك 0 اعز ,انلةلةراست هن نول

 صفح يىرخ اللا_ ١ هأتعع ل ءاناباعدف ا نموتإ

 مب فان و 00 دانسالا و. .ك هواضياكيدف 1 أو هنم ةبيتق همس« هيلعدللأ م دا ركذ . نع ضوالودهل» ضوال ن !ةالصاللاو

 »نيل هيفد دانساو فوهوةررهينأن عونأ "نكي 8 اة بويا هداوص( تف)رانبد ةماسيفالاج رخو

 مرا لاق و لدم أءوفص ةداج نعت ٠ عدم سيل أ نإ 9 8 نإ دوب كن زن نييك 4 هدهاش رس و د

 0 ريك يمدح نم ندينحأ اذه ىرامدحالاتفىمسالوأد ْموَ نم لئسود#جا تءمس

 )0 ( سايعن |نءراييب نءاطعنع 2 ان دهزانت دوس ْن «ماشد
0-6 8 0 : 

 ةفرغف رتغام هي 4 أ 0 حسو ءاملا نم ةضبق ضل مش ى رخالا هدب ؛ لسْجفى رخا ةفرغ ذخا متى هذي

 هيلعهللا لصدللا لوسرع ءوضو اذ كم لاق مث نيلعنلا له حسموكاذ لثم ىريسلاو لعنلا هيو هيلجر لع شرف ىرخا

 5 )م ط رش ىلع «ملسوهلاو

 م" لصالا يف اذك ضايب ()

 ا 0 ثيدحلا ها يراخبإو لك ىذه 2 2 بدا 0 0 ىوةلاب س ل نيعم 0 0 )00

 لوسف رخاذخام ههجو لسوف هيذب أم عم يرخاذغلا 7 قشنتساو ضمضف ةفرغ فرتمافءام هيف ءاناباعدف

 0 اوهياعّشأ لص هئوض ى

 ب ليلخت تل عم

 | ءوضولا غيساهل لاق ماس وهل آو هيلع هللا ىلص يببذلانا هبا نعةربص نط يقل ن مصأع نر يث كنب ليعمسا نع 6نايفس#

١ 



 ت22 كيه 0 قءازاالوا 2

 :لاو»

 ةيهدم

 ب ءرضولادنع

 مي كاوسلاةليضف -

1 

 « راهطلا باك و «ا» ١  «ضيختاممكرشلاط «()ج»

 لاققاحسا ن دين :رءيلا اًنديشو 'ميهار ن توةعأل 3 (الاق) حن دمج أنت باأطيبأ ن نميهارب را انك ى ربل

 1 "ةين قلاةولصلا ل ضف ملسوهلأ وهيلعّتلا لص هللالوسرلاق ثلاق ةشئاغ نع ةوىع نع ىرهزلا لمني دمي ركذ

 01 هأح رطل و ماسم ُْط لما ا ثردح اذهء انو نيعب ساهل كاتس. الى هاا ةواصلا ىلع

 ن ىيحاتىناهن اصن دم (ىلدح و لضفلاز .مراعانأ ى اولا قاحشان .ليعمسا ان ذاشمن ىلع «انأدح»

 دبع ىلأ ن ديعسس نع ِق ارسلا نمر لاديعاتت دن زنا دامحان# (الاق) يبجنحسأ ب با.هولادبع نهللادب أ ىو ندمج

 مويلعتض رفل ىتم اىلع ق ثازاالوا ماسو هلا وهيلعّشا لسا لوسر لاق لاةةنع هللا يضر ةراه يبا نع ايدل

 00 ل الا فصنىلا ءاشملا ةواصترخالوهوضولا عملا وسلا

 * ةلعهل سيل وار ججاعط رش ىلع حيك وهو هيف ضرفلا فلا مورخاو بابلااذ هيف رب سه ىنأ نع

1 
 ١ للطما دبع نب سابعلا نعد .| نعمان فعج نعروصنم : قدا وللا رعر !ادم ,ءنب رحأنأ ير صب لاس رردان ||

 نعهيبأ نعةءاس نان بوم اك يوزللاو مو دمع از كد 0 ةيدقاث نايف سن نسما !ناَسادعنركوا

 للام .ناركذن نلءوضوالو لهو ضوال نأ ةولمال لاةولسودلآو هيلعشلا ىلصةلالو سونا 4نع هلل أيذر ةر هينا

 4 يوزتلا هس و 000 0 2 0 ١

 هاج ركض و راند ةماسينامساو

 يراخبلا لاق يث غالاهناياوصلا و كلذل هحصو نودحالا هنأ مالا ىعدا(؟) ك5 ةيملقلا م خسن :لا يف ضا()

 جاتصراخدةيلس لامس ماو نوشجاملا ب ودع ,هنأكاجال ماس ول و- ةرب سهيل نعم الالو هنا ,!نم عابس هكنربالا

 هلوإف ريب لا صرخات ناس مبان وكي الف لاجرلا بنك نم'ى شيف 57 هل سيلو ةملسيا لاحةف ملا

 0 )م( ِِط رش لع« |ةعض نيعبسالكاتيسال ىذلا ىلع امل كلاتسا د ىتلا ةال_ٍصلا لِضف ماسو 7 هيلع هللا لص ظ

 مهياع تضرفا ىتماىلع قشازاالولاءوف رم ةربرهىلا نعىربقملا نع جارسلا نمحرلادبعانأ دب ز نبك دامح وف
 «ةلعهل سل وايهط رش لعوهو تّض رف ظفلاجرخي مل الا بفصن ىلا ءاشملاةالص تيرخالو» ونمولا ع كاوسلا

 سرردانب قاحسا اند طابخ نب ةؤيلخانابويانبدمشان ىبوم نب د. نبةللا دبع ىل خا م« هدهاشو »

 ماسو هل ”اوهيلع هللا ىلد يبنلا ناس ايعلا نع هس نعمان ! رفمح نعروصنم يذدحرابالان ؟رلادبعنب معاند

 « ءوضولا مولع تضر فاع .ةالص لكدنع ٌكلاوسلا مهبلع تضرفل يتما ىلع قشا نإالوللاق

 ظ

 اسو هل و ه.اعدليا للص هيا لورا ةِربرهينا نعهببأ نع ةملسىبان بوةءانل يرطفلا ىشسومن عيد

 مسسسسس 0 ب

 لآ

 | 0 9 طايخن بعلب 1 بوتان نر دما يسوم ند# ن هللادبع 0 ريخأ» ظفالا اذه #« دهاش هلو 2

 تدب ءاع تضرفاك ةولم لكدنع كاوسلام,ءلع تض رفل يت السنا ناالوللقرسوملا وهيلعهّنلا لص نا

 ْ (ينربخاو)ديعسن ة هينثق أ (الاف)ناذاش نيد (و) مين ند ما بوعي ندع رح ةفادماول «اثدحو»

 ١ ل ناقولص 5 رقي هلا و هيلعيا ىل- 00 0 عب

 (١)نوشجاملا ةمللد 0 بود مسم جيتحادق ودائسالا حبك ثيدح اذه*«ةيلعّشا مساركذن 1 ناءوضوالو

00 

 ااا
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 «ةراهطلاب أك » «د4ه9- 2 « صلتلا مم كردتسلا )و 0 40علا

 يلعاوبص هذ تامىذلا هضر هيف ل سودلا وهيلعللا يلص هللا لو -رلاق تل ةابنعللا كر ةشئاع» نغةرمعنع ةَوَر 9

 ءالا هيطانبكسو سام نم ةصفلل بضخ يف هانلجاف ةشئاعتلاق سانلا ىلادبعا ىلمل نيتيك وا لاحت برق مبسم
 ينامنصلا لا نبماشهنالهاج رخإ وزيخي..ثلاط نش تباع اذه ج رخمنتاءفدقزاانيلا ريش قفطذ

 «هدانسا يف ةرمجارك.ي لير معلا ديمحن  دمعو ٍ
 هللادءع6ىنريغاو) 0( ىرادلادب تنالعاا هم فلا رضنلاوبا (هانربخاف)4 ماشه ث ةقامادلا

 هللا أوه رلعمللا لص هللال وسر لاق ت !ا6 هنعمل ىضرةش "اع نع )0( انثيبالدي يملادمح نا

 2 برق م ل ود يلعاوبصديف ضبةيذلا هطزمف حو

 دم انا ىبحن ىيحنات ة همست ع لب ا ابنا قاد سان 7 كيو (هان 1 دحؤ) يرمعلانايفسىبا# ث ةخ ؛دحاماو ْ

 اى ذلاهضرميفلسو هلإ 1و هنلع هللا ىلصهللال وسر لاق تلافةشن اع نع ةورع نع يرصهزلا نع نعرمعم نع ديم نا

 نبا لضفلاانث ىسيعن نسال ان: لمؤاا ند 6#ين ربخاو) :ىضذاقلا قاحسا ن ليعمسا اند ذاشم ن ىلع 4 ا. دح وو

 اهنعتلا ىضرةشئاع نعيفاىنريخا ةورع ني ماشه ا" لالب نيناماساث سيوايفا نب ليعم هاا (الاق) بيسملا نيدمم ||
 مث هتمضقف هيناطعاف نجر لادبءايكا وسلا ذه ىنطعاهلت اقف هنت كوس هعمو ركب يبا نب نمج رلادبع لخ د تلاق

 طررش ىلع حي يحص ثيدحاذه# يردصيلا دنةسموه وهن نك -افماس وهل | وهيل هللا لص هللا ل وسر هتيطعافهتغضم ١

 نإ هأج رخل و نيخيشلا

 5 نا نامعان5ن ام مدح نإ دهم صوحالاو اا نعمل عنا ىلع أرنا كي لا قاحما نار وأ 4 انريخا د ٍْ

 هلا ا١وهيلعدنلا لصدّنلا لوس راك لاقامهنءهّللا ي درسا عنب | نعريبج نبدي مه مس رع ثمل دينا ن 2 بييح نعش الا نع | !

 هاج رخو نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثيدحاذه « كاتسيف فرضت مث ليلا نم م نيتمكر يب .لسو |

 دش ن ىبحاي ركزو (انربخاو )ىلا ى 2 لبتح ن دمحان هللاديعا:5 ١ ىعب ,طعلا رفمجن دجا ركب وأ «انربخأ ِظ ْ

 م.1؟ةيملقلا 3 داق ضايب 6 /(

 م يسع ل سا اق سن :لاىلادبعأ, ٍِظ ا ١ برق 2 ْن 4 اوص ه4يتامىذلا هعريو وا 1

 نبد- م وافس وب نب ما ثهناهتلعواعغط رش ىلع هجر جرخمن نئلءفد_ةنا انيلا ر يشل قفطف ءاملا هيلعادكسو سأل نبم

 ينال: لع رع . الآو ةرمعاطةساى رمعملاد مج :

 اهل تاق هب نسا كاوسهعمو نر لادبعلخد تلاقةشناع نعي نع ماش ها: "لالبن نايس #« سر وافانا د

 دنئسموهو هن نت -افماسو هلأ و ةءلء هيلا ىللسص هللا ل وسر هةيطءافهتغضمم هامل هياظعاف كاوسلا اذه ىنظعأا 1

 «(صطرش لع#«ىردصللا ا

 ه4 1ع الص هللا وسرناك لاقأيهنعهللا يضر سأبعناا نعريبجنا لييعس ناسي مدح نع ء.شممالا نع ىلعنب «رماع»

 اعط رش ىلع م كاتسيف ف رصن من لإلان م نيددكر ىل-عل سوال او

 هلال وسرلاق تلاق ةشئاع نعةورعنع ىره زا ركذ لاق قاحسا نيد نعي ان .ةدعش نب ميهارنا نإ #«بوتس»

 . 5 0 انتا



 ءأم نم دم 0 8

 «ةزامالا باك 9 224648 <<« صختاممكردتلا»  «()ج»
 ثيردح هاللع ناف هاجر خل نيخيشلاط رش لع حب ثيدح اذهءا,يفاوخبطا مهاهواسغا لاقفنيكر شملا ةينأ نع

 نا يلعحيحصلايف هجارخا مزل حيمصاضيا هنافدانسالا ىف يبحرلاء|سااباداز ثيح دلاخنع ميشهو ةملس ن دامج

 «ةبلعث ينأ نم عمسدق ةيالقابا

 ةماسوا ان ىزا راامتاحوب وبا انث ىرلاب هيقفلادم ن «ليم.سأ ر 1 , وا( هان ربخ اف)# ةملس نب داج «ثيدحانا»

 لاق هباىنشملا ةبلمث ىلا نع ىبحرلا ءامساىنا نع ةيالق ينا نع بوانع ةماسن دامج 3 (الاق)لاهنمن: جاجح(و)

 اك زاناعرش اودجن) نافلاقمهتينأىف برشنو ممرودق ف خبطنف , باتكلا لها راباناةقالوس راب

 ءاذحلادلاخ نع ميشهأب ا ىحين يحيا ةبيتقنب ليممسأًبنا قاحسان ركب و وا (هانثدحف) ميشه « ثيدحاماوؤ»

 ندانسالا الكماب اومفتاواريف اوخبطامث ءاملاباهواسغا لاف اهيفخيطنف مهتين ١ نمةينا ىلا جاتحنف نيكرشملا

 يبان ديعسانب ءاطعن. باهولا دءأببا بلاط يبا نب يبحم ان لدملا فسوبنإ بوسي نب نسملا # انريخا لف
ل 3 لوسر ىمن :لاقديا نع حبالايلان ءةداتق نع ةيورع

 : «عابسلا دراج نعم وهل وميت 

 لابنمان دما( ولاق) بوة,نب فسسوبي (و) بوبيان دم (و) ىنث || وباأتا قاحسان ركل وبا انريخا »

 مووهوةبعش نعهيفل اف لابنملا نبد# نع ةرصبلا لها ن نم خيش 2 ءاور دوج هركذف د6 ميددنإ ديزياني

 يف هثادحج رخ ناي ين نءيباعم ريم نب ةءاساربأو ةماسأ نب رماعهمسا حيل ناف رص د انسالاأذهو هسنم

 * هاحرخم لو دراسملا

 بوبا نبد#انث ىسوم نب دمج ن هلادبع (ىنربخاو) دايز ب ىلع نب-نسملااند قاحسا نركب وامان دحف
 م .«ن دأبع نع ديز نب بب بح نعةيمسشا ف دئازيبا نبايركز نإ يحاك يزارلا ىسوم نإ ميهار اانث(الاق)

 قردج اهو عار ذك د لسا رت ءام ٠ نمدم ىثلثب يا لسو هل او هرلغ هللا لص ىبنلانادبز نب هللاديع نع

 # هأح رخل و نيخييشلاط رش ىلع ص

 ندجا(انريخاو) ّ دملا نب ىلعأذ .يرادلاديهس ناهعع انذ هيففلا فسون دم ن د. رضا لاو انربخا»

 ىب ربخا لاق ىرهزاا نع ا قازرلا ديعأتم (الاق) يبا ىنث ىتتدح لبنح نإ دمحأ نب هللاديعانت ييطتلا رفعحج

 ةورع نيسملا م١ خسنلا يف نإ 0(
 ميشه ثردحو« ةبلمأ ىلإ ع نعءامساينا نع ةيالقيفا نع بوا نعةملس نب دامح هتلعواعط رش ىلع ءانارخإ 5 م

 هايعط رش ىلع نب دانس الا الك واضرا ءايسا يبا نع ة.القيلا نع دلاخنع
 «لب عاملا نواج نعرسو هل "اوهيلع هللا لص هللا لوسر هن هيبأ نع يلااىان ءةداتق نع هن ورع« ىنانباإ

 هل أوهيلع هللا لص ىبالانأ دب و ّللادبع نعميعن داع نع دب ذن بيبح نع ةيمش نع ةدئاز يان # ىدحن »

 هاعط ره ههيعار# د كل دب لج اًضرك ءام ن نه دمنا ملسو

 هلاو هياع هللا ىلص هللا لو مر لاق تا و ةثئاعنع ةرمعنع ةور مىربخ اى رهزاا نع ره: / 4 ق ازرلادبءولا

 مس و 6



 ب

 «ةرادطلا باتك»ا 22-2« 0ع ط ١ «سيخللاوم كردتلا 9 ١ .4()جإل
 *«هانرك ذدقف سابع ن !ثيدحاماو 5 'هتليم لملا ل وأم روبطلاوه لاف

 نى ذاعملا 95 ندا نوط نسخت , لعن بدمع نظفاملا فان ىقالادبع (هاندحف) (١)راج# ثيدحاماو9

 هتيم للا اوامروبطلاوهرحببا يف لقهنأ سو هَل اوهيلعّشا ىلص ينلان 8-2 اجنعريب زلاىفا نعمت رج نب انعذار ع

 ْن م انن ى : اصلا قاحسا ندمان بوعي ند نب سايعلا( هاندحفالو رمتنب هللادبع 9 ثيدحاماوؤ»

 ماسو هل ل هللا لص هلال وسرنا هدح نع 4 4 .انعبشل ورم نع(؟)ىع ازوالا» نعدازز له 9 ىد وم

 * روب ام تاس لالح ل ةتيم لاق

 دج (انندحو) ترحل ناماسانب يىضاسقلا ناسا لمس ان. رافصلا هللادبعز د هللادبعو.ا# ايريخا ٍُ

 ةءلعل ينأ ع نع ةهالقىلان ءبوا انين ز زن داما (الق)مجر ااوأ ان يعن دو ىف اذيناهن حاصنا
 رولا نولرشي باب :؟ لها انضرا ضراياناّملا لوفر لا اقروا أو ة اماما ص ىو :لاىقاهنأ يب ملا ١

 لاق داع ااه واسعافآ دب |منعاودجنملاذاف ارباع مدج واماهوءدلاةفمهرودق ومرت يف ىرتاذ ر ا واك ايو

 هاو رشاولاقهس>اودامجلاق هاواكواريفوخطالاق 5 ءاملااهوحذنا

 ندا (و)بوان د_#(و)ىنالاوا 3 هيقفلا ق احس ,!نب ركب وا( هانريخا ) بوأ نع ةب ةيعش هاور « اذكهوج

 ياناس ينشملا ةبلش يبا نع ةءالقينا نع بوبا نع ةب الا ندد سمن و رج اني « اولاق) صف> ن رم

 1 مم دسجوام اوءدلاقف مو "1 عنصل فيكف باتك لها ةماع ضرابان لاف ملسو هلاو هلع هللا للص

 تاوخب طاب ءاما اهواسغاف | ةديابنم ماودي اذاذ

 مركمنبنيسملا ندمحأبلا ظفا_ل | ىلع نيسملا ىلعو ا عانت دح » ةءالق ينأ ن ع ءاذملا دلاخ ماو 00

 ماسو هلاو هيلعهللا ىل_ص يبنلا تل اس لاق ىشملاةيلمثىلا 1 نع ةءالقيبا نعدلاخن ءنايفس اًندمحا وأ الع نرمنا)

 هايوردقو ناس ادب |يمهالكريزلا اباو م رج نب انال,سيل دنلا نمىثخامالاهيف سيل نس> هدا:ساظفاجلالاقم)

 وهوور< نع ىنثملا نع ظوفلاو ظوفحم ريغ ينث ضكا لدي يعازوالا (؟) بار وبا ١؟ نري

 ريملا - ىمدكلا ن م١1 فيعض

 مارا ( ديعس)# هلئءأاعوفرم 2 ره ٍنانع ذب ىنأ نع ىب 2نعاي ءازوالا 1 ناوزغن 4 6 ج ل

 * مهنعهللأ ى صر هرج نب او سن اوراجو سابعن ا 3 ثردح ن ءاذهىوردقو ةلامجامهف

 نانا نع هنأ نء بيجشنبو رب نء يب عازو الأ ع نءلةجلا َ ىسومن . عملا انني :انصلا اننمصالا# انيدح ل

 ة«رورط هؤامو لالحرجبلا ٍةتيملاق ماسودلا وةيلعهللا لص هللالوسر

 هللأ كويسرابت لق لاةفلسو هلاو ةبيلع هللا لص 08 لاك وهلا ةيلماانانا ةدااوأ .ٍء بوا نع 4 داج و

 ابهنع متدجو اماه وعد لاقق مرو دقو مهتن اينئراذ ر زازللاذواك ايوروتا ن ودرشبل باتك لها انضرا ضرابابا

 ا طا 3 ”:لاام ره لاقوا ءاملااهول_.افذالاو ا دب

 . ه#« ةبلأ ىنأ نع هيف لاق و هوعن بو |نعةبعشانن قوزرم نإ « ورمع جا

 يافا اجلا رهن ةيثآنع 0 اوين لص لا تاس ةيلأ يلا ن نعت القال حا ل

1 

 د د
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 نيك رشملاو بانكلا ل



 ىلا رفن يلا لاقةرره ينأنع ةدرقلا ن ةريغلا ن ع 2 ىشرملاد# ن كلر ناديت ندلاخ ىثدح ب وان 5 1

 000 هنماوثضو معا لاف 460 ءاملا ٠ نم "انعمور بيلا يدينا سوهو يع لست لوسر

 ا
 ا
 ١

1 
 نب ءاجرن دم ندمت ركبوباانم ىف راهن ٠ اص ند كك 01 انندح إف نمر لادبعنب ةءلاسونا# منو و ا

 | ةيلسمان 2 نأ ن ىدح نع ءىعاز والا انىناوزغن دمج 9 ىفشمدلا نم نا ,ءن ناملس بواوبأ 3 يدخسلا 1

 «ةراهطلا باك 9 «تاب»  «ضرللا ممكرسلا9» 0« )ج)

 ةريغلاز :للادبع نع ديعس نب يرحم نءلالبن نابس(لاقو)» هوم لسودلاو هيلع ةللأ ص ىنلا نعهينأ نع هللادبع

 <« هيبأ نع

 000 رم راو هل و هيلعهللأ ىلص هللال وسر نع كل امنب ساوورمن هللا د. .عو ةاملا

 دنسلا اذه ينطقرادلا نأ -يفو ( (4) و فرميإل سودا ١ ةيماقلا خيمنلا يف ضي ىلو()

 ىيحيربخا مص ىنان اان دحاولادبعن,ديبع ان لدملاذ أهجن ىلع (هاّدذ د ىش رقلادم ن «دنز ثيدحاماوإ»

 أ هةد ريان ثنثلا هنعىو ردقدما وخراتلا ادع َّىش ةرئاد دز ىراغبلا )0

 ١ رص سأ ون ن م هارا ن قاجسأ بوقميوأ اذ ظفاملا ىلعن نيبسملا لعوب (أنياد د>]) بسلا ن ديعس # مهن 4

 ْ نع بيسملا ن ديعس نع ىرهزلان معا نم .هارا | هس نإ دمع َن هللا دبع اني موس نمد مهاران قاحسان

 «ةتيم لاو هوامروبطلالاتف ةْئمأْضَوَماَر حبلا ءامنع ماسوال و هيلع هلل ىلص يب :لا لس لاق ة ربها

 «ةتتيم للا هوأم روبطلاوهلاقفر بلا ءام نم اتمام عرس ودل آو هيلعتلا لص الو سر لس ؟س لاقة رنه ىنا نع

 اذه طرشنماوسيل ةنالث نع ثردحلا هده رط يف سنان. كلام مامالا تاعب انتمءيف تيوردق 42 اهلالاة 9

 ناب كلذ ىلع ىنا+ اننأو ينادقلا دم ن هللادبعو يفز 4 م هاربا ن ن 57 قادسأ ن نر اادبعمهو ب تاتيكلا

 مالسالا ءاهقف هلوادتو ا طوملا هناتك كلام هبردص ىذلا لصالا اذملدهاوشلاو تامباتما هذهنا ماعلا فرمي

 ىلع ةدرى ان ةريغااو ةملسنب ديعس ةلا ميلاد ال ثيدحلا اذه لثءناواذ_هانتقو ىلا هرصع نم مهنع هللا 7

 : رباجو سايعنا هللادبعو بلاطي ا نب ىلع نع ثردحلا اذه ىوردقوت اء اننأ هذه أهل 6 عوف لم ةلارملا مسا

 | نيسحلا ن دما انث ديمسن دمت نيدحا اني يوبنلا دمم ندحا ديعسوا ( هانثدق ) ىلع 6 ثي ل ماد

 ] رجبلاءامن 2 هللو هيلع هللا نسأل راما (4) ب أط يبان ىلع نع هدح نع هب .|نعىلا ين ”دح لعن ا

 نعى ي :3دج نيسللا ندمان يبون ةامنإ كلمللادبعز نيسان .ادبحا | ديعس ندم ن دمج انبدح اذكم

 لاف 5 :انسملا ا هنع لبا يضر ىلع نعه دج نب عونا

 (لاقو) سس وهلاو هيلع هلا للص ىبنلانعهينأ نع هللادبعن ةريذاا نع ديعسنب يبيح نع ةماسنب ةاع(لاكو) هرم

 ب , زينب دلاخ ى ةدح نب وبان ىدح «لاقو »مها نع ةريغأان شادبع نع ديعسنب ىيحنعلالب نب نامل

 لس وهل اوهيلع يلا لصوتلالوسر يل رغينالاقةربر هيلا نع ةدريانإ ة ريغأأ نع ىشرقلادمن 1 , زي ىثدح

 * ثن دحلا ءابأ نمانمم ورجبلا ف ديصن |ااولاّف

 هللا ىلص ىبنلا لّثس ةرب رهينأن :رعب يرسم | نب | نعى رهزا| نع دعس ن ' ميهار | انن ة ةمير نب دم نب «فاعو

 ب4 ل ِ وام روبات لاف هم اوتو جلا ا هام نع ملول آاوهيلع

 سس 2 املا

 عنعو
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 «ةراطلاباك 9 222« 16 ١ <« ضيا ممكردتلا» 4 00ج»
 8 هؤامرورطااوه ماسو هل اوهيلعشا للص فالوشر لاف رحبلا ءاع أضوتنفا انعظع هانأطو ناف ءاناا ن 2

 يبزأل مي .هأ ران قاح او قاعسا ن نع رافع سن ناآوفص نع هتاورلعسنانب كلام عباندقو# هتيم

 ارمادا ا بو !ن هللادبع ًاباقاحسان ركن وأ( هانندحف)ق احسان نم رلادبع «ثيدحاما» |

 انثركب يبان دمحان'ب وَ وقعين فاسو وبا[ أناو (لاق) مين ناوفص نم نا نم رلادبعات مرززٍديزبا3 |

 نعةريصهىنأن :ءةدر يبان ةريغلل ع نعةمل سن د يع نعميلس ن ناوفص اّدقاح-١ ن نمحرلا ديعانت عيرذزديز

 ديم ن ىبح نب د كك ئديعساُ يرلاي(؟)ينيليكلا 0( « هوحيلسو هلآ و هيلعللا ىلس يلا

 وهؤ ةدر ينا نب ةريغأا نع ةما- نب ديعس نع ميلس نب ناوفص نع ميهارأ نب قاحساان ىراصنالا مفان ا

 لك راما وسراياولاةف رحبلابك رن رغبلس وهلا .اوهياعّسا لسللال وسرىنالاقد 7 رهفان ُ رادع نم

 لسوف وهن نواس الرسل 2 م٠ نمأصوت ناانل لص, لفانش .هاطع هيانأ ضو نافءاملا ن 16 فوود سورس

 «ةمأ نب ديعس نع ثيدحلااذهةءاور لع مياسن ناوفصريثك وا حالجلا مياندقو «هتتيململاهؤامرورطااوه (ُ

 بييحىبان دم ز نع ثيلا يث دحركب نب ىيجبات كيرشنب نوعا ولاديعن ديبع ًانالدملا ذاشمحن ىلع« هاندح# ا

 هللا لوسردنعانك لوةةرر هأبأ عمسمباهربخا ةدرب يبان ةرينلا نا هندح يجو زخم ةءلن اناريثكوبا حالجلا ىنأ )كو

 ظ
0 

0 
 ظ
 ظ
0 
 وهوةواد الااندحاه.ملمحيف دي ل : رار دي لايف قلطتت انا كالو درا لادا رافت "و ماس وهلاو هيلع نا ىلص |
 | ًاضوتوام تح هلماف همام "نانا ماباكم رخبلان ملي تح ديصلادجلاعووشلا ذكهدج واعر 1 رقدي ملاذ لارج 1

 نام ء نوكلاذ نفخ اذا هأبص 10 < واهب لستفن نآر عيلاءاميف ىر ,لبف شطملا كاياندححا لما ءاللاذم أ نوال سل اناخ ا

 علب سم عيتح أ دق ودب هنتيم لحلاو دامو ورطلاهنافدأوؤ تورو دما رانا ماسو هل 1 للعمل لص هللالودس د |

 هادم ندز وىراصن ا ن ىبح عيان دقو ريثك يبا ظ ْ

 .ةريغلا نعديعس ' يبح نع ميشهأت :ئةرارزز ,ورمأب ا ىدجاث لدملادايزن دعو ا(هينربخا )هي .ةهيلع «فاتخاو 1 ٠

 ١ ه هوحن ملسوهل اويلع هللا ىلص يبنلانع جادم ىبب نم لجر نع ةدرينان نإ |

 ن ةريخلا نءديعسْن يك < نءداح ا لابنمن جاجحانث زب زملادبعن ىلعأبنا نسما ندم نسحلا وا 4 1 ربخا |

 ىنيلبكلا ىزارلا اص نيدمم وههبتشلا يفلاقءايةدايزورسكب ىنيلبكلا (0) ٠ م؛؟ةيملقلا خسنلاف ضان ْ )١(
 ١١ معا للاو ينانكلا ةزج هنع ىودا ْ

 هك نط اوم ار ويافا وعلا ةرعبلا ءاعاضوتفا انشطع هبا ضو ناف |
 هريخ 1 درا نةريغلالا هربخايوزذملاةءاسن ناريثكوا حالما ى ةدح بييحيل أن ددرن نع 1 ىردلا ] 1 ١

 اه ثيدحلااذهةءاور مل يي وزْوْللا مكرم 59

 مسسسم

 ا ىف قاطنألا تا لوسراب لاقف دابص ه ءأ + ماسو هلا و هيلع هللا لص يب ونلادنعاموب انك لومة ةراره المسال

 ىتَح هدب ىلا روكلذك هدجوانع :رفاس رقديصلا ذخإناوج ريوشو ة ةوادالا اندحاهمم لمحيف ديصلادب ريرخلا |

 هؤام رورطلا افدناؤضوتورحبلا] ..ياولستغا ماسو هلآ وهيلعّللا لص يبنلا لاقفأضو توا لدم 2 افرحبلا يف دع ظ ْ'

 * حالجلاب ملسم جيت اهيهتتيملحلا

 ماسو هلآو اوه لع هللا ىلص ىبنلا نع دم ينب نم لجر نع ايا ةريغلا نع ديغم ن قب ص 01 0 لاقو 0

| 

 2ك فتاتسلا
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 دعب ا!تهداا فتهزاذا

- 

0 
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 («٠ طرش لعمار ذةاعيفنا ينربخا ليث ربج نالاةفانمافت تءلخاولاق مكلام لاَعف سانلا مافن ة 50 ,

 (م)ط رش لع هدمبا بهذللا بهذاذا ماسوهلاو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرناك لاقة ريذأأ نع ةما -ىنانعور مين (دمح)

 # ةرآبظلا تاك 9 « 9 « ضيخاتلاهم كردتسلا 2: «()ج »

 « هاج 2 و ىلا نب هللادبعب مس - ادقف ىراخلاظ رشىع حصص ثيدحاذههىذا 37 رذفاعيفناي ربخأ ليئربجنا

 ىرسلاا.(الاف) ةمصعن ميهارا(و) طاصنب دمتم انن دح 8 روعالان ومي ,منعرووشملا ثيدحلا هدهاشو

 هن وأعم نريهزان ليممسا ن كلام ذاسءوا انس(الاة)زي ملا دبعنب للعات ذاش ثحن ىلع «انيدحو 2 ةعزخ نا

 0 هلد سو و 1 وهيلع ها ىلص يبنلا عاخ لاقدوءسم نا نع ةمقلعنعميهار ا نعةزخ ولالا

 00 (ين ربخا) ليئربج نا لاتف
 ين راقت ليو اكل سرعت ضارأا تداولا !نيدمح انييف : الديصلا دمع نب هللا دبع( يف ربخاو)

 دسبا,رهذملا بهذاذاماسو هل آو هيلع هللا ىلص هللال وسر ناك لاق ةيشإو .ةريذلا نع ةما يبا نعورمع ن ن دمع

 « هاجر خم و ملسم م طر ش ىلع يك تا 000

 ينئالوااني هيولاب نب دمحأ ن دم ركبوأ# انثدح هرببز زلاينانعكلملا دبع نب ليعمسأ ثيدح «هدهاشو »

 3 هياع هلا لص هللا لوس راك لاق رباجنع ريبزلا يلا نعكللادبع نب ليممسا ينال اديجلادبعاننن يعم ىب مان

0 

 هب دحاهاربال ىتحدمب| هتجاح ىضمنا دارااذا لسد 1

 ' ىلا نعةمل نبدأ- مانت ناهمنلا نب حجر سا ىاذصلا قاحسا نب دمشان) بوعي نب دم سابعلاو 9(16) يدع 2

 ه روبط رحبلاءاملاقف رحبلاء امنع لسو هل آو هيلع هللا لص ىبنلا ل ئ.س لاق سابع نأ نعةءاسن ىسوم نع حالا

 ملم ُّط لخلط ميسي ثردحاده

 بلاطى بان ىكانتب وقم نب دم ناآفلا و'(انثدحام ٠) دهاوش لواف هاجر 1 و ةريثك «هذهاوشو 9

 نع كلام نع محلك ىبنمقلااُ ىسيع نيد ع ن دمجاانُثرصن ينا نيركب و( يف رخو ءاطع نب باهولادبعانت

 هنا هربخارادلادبعينإ نم لجرةدرب يأ نبق :قيفالنا قرزالال 15 و ةملسس نب ديد نع ميلس نب ناوفص

 ليلقلا انمملمحتو رحبلا سك ريانا هيا لوسرإل لاف ملسوهل آو هيلعهنلا لصدّنلا لو سر لجر لاش وة ةررهاب أعمس

 نم“ ١١ فقولا ىنطقرادلا ص نكل تاقهناور يآ ٠١ لوصالا ىف ب .(00:0)

 ملخديا لسوهلا وهبلع هللا لص ىبتلا نع دوهسمن . نع فطنع ميهارإ نع فز و ان ةيواعمن ريهز «هدهاشو»

 0 ثردحلااه.لمن

 هلأو هياعهتلا لد هلال وسر ناك راج نع ريب زلاىبا نع كلملادبعن ليمدسا اننىناملا ىبحيوام هدهاشو ف
 هدحاوارال ىت> دعب !هتجاح ضم نادارأ اذاملسو

 ءأم نعمل وهل اوهسيلع هللا للص يبنلا ل ساعنأ نع ةماس ن ىسوم نع حايتلاىلا نع ةمأس نإ 3 داج 0

 1 * (م)ط رش ىلعدر وهط رحبلاءاملاةف رحبلا
 ه ريخ اةدريان .ةرينلا نا قرزالا ل !ىلومةملسن ,ديعس نع مياس ناوفص نع(كلام) اهن٠# ةريث 0

 11أ31|-|-١-9-1690409490009090|||012021111ظهظ:ظ)>22ظ)2

 كلوز نعاس ضر رييتاوكزلا لاتفواسو هلو هيلع هللا لص هللا ل وسر لجر :لأسلرق اراقدرما ابا مسد

 ناف ١ 22ه



1 

  ةزارطلا باتك ف « م« ضرخلتلا عم كردتسلا» ١ «40)جو
 ن ءاجرانت ىسخ رسااىضاقلا ىب كن هللادبعاو رع ظفامحلالدملا حاملا. للادبعز, دم ركبوا «اث دح »|

 ركذلا اسمى او رظاذتف نيع«ن ىب , و ىنبدلان ىلعو لبنحن دج اوانا فيلا دجسميفانممتجا لاةظفا_ألاىجرم

 ةرسب ثيدحم نيعم نب ىحن(عيتخا و)مهوةدلشو نييفوكلال وت ىنيدلا نب لع(لاق)و هنمأضوتبنيعمنب ىبح ”(لاَف)

 ناورموق ةرسادال ادق يك نيعمن ىيحب) لاق وهيبانعقلطن 'سش: ف ثيدح ىنيدملا نب ىلع( عيتحا و)ذا وفص تلد

 املقام 1 نرمالا الك هنع هللا يضر لبن>ن نعال د يتلا و قلط نب سي ,قفساناارثك ادقاو ىبحبا

 وهاعاو هنمأضوت اللوق دومسم ن أناك ىلع (لاةف)ر كذلا سس نما هلاز نبا نع عفان .,عكلام ىيب(لاقف)

 دوعسمن اممتجااذاو « هللادبع نع )١( لإ نه نع سرقيبأن ءنايفس نعلاف نمنع يبحن لاف كدسج نمة مضي

 ىلع(لاقف) هؤلدح جتعالىد والاس.ق وا نكل و من لينح نإ درج هل( لاعف) بتي نا ىل واد وعم ن افافلتخا 1 رنا و

 ايوتسارمعنب اوراع دم ا(لاقف)يفثاواهتس سم ىلاباام لاق رساي نب رايع نعديعس نب ري نعر عسمانأ ميما ونا قدح

 «ةزاؤم رسأب نب رام وديعس نب ريمي ني يبح(لاقف)' ذهددخاءاش ن م واذم ذهاءاع نفذ

 ان يسيعنب ىلع(ىنأ دحو)ى يكملادابع نب دمع البنج نيدمجا نب هللاديعأبلا هقنلاقأخيبا وكول دحإ

 ايا لاق هّيِلاددبع نع لئاوىبا نع شمالا نع نائفدس اي( وصلات ا بلاط ىنا نإ ! ميهارا

 شالا نعسردان هللاديعو ةبواعم وبا هعباند ءيطوم نم 5 وتنالفماسسو هلآ وهيل هَل ىلسص ينلا

 ةاس وبا مينمنب دا انث بنج ندحان ّيلادبعأنا قاحسانبركبوبا ( هانثدحف) ةيواممى ا «ثيدحاما»

 «ووحن هدا:سانهرك دف

 ن هللاديع انئمينمنيدجا انئلبنجن دا نب هللا دبعأبلا قاحسا نيركب وبا(ه اً دسف) سرج ايبا «ِثِ دجاماو9

 «هأح رذإ ونيخيشلاط رشم حب هع ثيدحاذه# 1 58 رك دف شعالا نع سن ردا

 ديلولا 4 | و) ليعمسانب ىسوم انب ةيرخن ي ربلا انب(الاق) ةيصعن .ميهارب !(و) اص نب دمي م ا.دج9

 ىبنلا ناسن ا نع.ةنماك نعى راصنالا ىنملان هللادبع انن( الاق) جاجمإلا 7 ' ميه راانبنابفسن 0س ان هيقفلا

 0 تماخ اولاق ملام لاقف سانلا ملفي اخ ةدحا و ةرمالا طفت ولصلا يف هيل. مايل ما وهل اوهيلعشلا ىِلِم

 ١؟هبتشملايفا ذك ةمجمملا يازااي لب زه(1)

 لبيخ رشن ليز هنع سيق ينانع نايس نغ لاف اذه. نمي ىيح هل لاف ههنم ف ودب الدوءسم نبا ثيدح

 كيعس نب ريم نع رسم اذ منو ا يثدح لعلاةذ ىدوالا سر ىلا ثيدح جمال نكي دجال اقف« هلبادبع نع

 :« ٍةزافمراوري«نِي ينيلاقف» يف !ءأهتسسم ىلابااملاقرامع نع

 ًاضوتنالو لسوهلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عم يلصنانبك انس روتانا ني واس ىاو 4 منا :

 هاا خلع م ؟ىطومنم

 - رحججوحد +177 21 نعيناط كوبي ى ب هجدتسم <: ١ «جادس توجد لحدا جساس

 ةرمالاطق ةالصلا يف هيلسن ملي ' 0 هل يطل لم تلال ىف 1 هع نير يب 4 هللا دع 7

 : | لام ث دملاب + هتبفاشواحلا اسف 5 © رمسإ ناىتح هور كلذ مم عنق مى لاقفر هيلا ماوجدر ىتحايط رس * لسرااما

 أ ينبدللا نبالاقو» ركذلا شم 74 ءاضوتهنارتمن , نع مفان نع(كلام) ييحملاةفاملق امىلعنب رمالا اكلبنح ندجا
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 ن« اًضوتال»

 0 لامنلا 2 »  #م ركذلا سم نمءرضولا تكد بد رظانم 0 دلانا و لبنحن دمجأ 8 ىيك ظافملا 6

 « 'طوم



 هنا باكو ٠ م0 _(سدق كرمس» مو
 ٠ » شارو ة تاديس نم اماف

 /ىرذما كلرابلا ن هللا دبعن دمت ان وا سنلا سيعش نب دمج ن نع رلادبعو اين اظفاحلا, طنب نيس اىلعوا «اندح» ْ

 ظ اقل رم ن كلما دبع ةدح يهنا وفصتن ة ةردسل نم نو ردباس نان كلل امانا لاق لاق ىعازملاةماسن روصنمانب

 / ان أاهوذ رعاف هماما

 ةرسسولةيريزلاةادجنب بسم مزن دعا تى وسلا ارم ندم انننذولا سوي نجس 1 ريخا

 اي
ْ 

 يههوةرس لبق ن مالا بتء لفو نبناوفصل سيل وار لفون ن ةقروو تاعيابملا نم دسا نلفون ناوفصتن
 ْ ةللادبع ممم ة ةرسل نع نيعباتلاو ةيادصلا نم ةعاج نع ثيدحلااذهيوردقو» صاملا يبان ةريغمن :ةيواشتج وزا

 ةيراصت الا نجح رلادبع تنن ةرمعو بيسان ديعسو اعلا نبو رمتن هللادبعوايهذع هللا 1 باطملان رح نبا 1

 ّْ هيلع لس يلازم ناوفص تنب ة ةرسن نعاني وردقو#ىس ومن نايلسو مسهلان نب نأورمو ةكيل «ىفا ن هللادبعو

 ةلابإلا مسااسبنعفت راو نأ وتنص كين ةرسرابتشا هانركذاع تيس 7 دقق ثيدحلااذهريذ ثيداحا ةدخ ملسودلاو

 هللا ل صةنلا] وسر نعت ا احصلاو ةبادصلا نمةعاج نع هك فلا نم «نءءوضولا باجاانيوردقو «تاياوراا هذ,

 )0( ااديعنبر اجو ضاق اةوىبانيدعرمو ىنيجلادلاخن ديزو ةربرهواو رن للادبع مهنم ماسوهل و هيلع

 ا 9 ىوراوةملس مأو ةبيمح ف ٍ

 لاقلسوهل و و هيلع نبض هللا لو سرنا ةربرهىلا نع يربقملا ديعسىنأ نب ديعس نع مينثيلان عفان ىفأ ى 13

 حصص ثدعحاذهوأضوتيظ هج رف سم نه

 #3 ةريرهيا نعد يع س ىلأن ديعدم نع كللادبعن ديزي نعرورشملا ثيدحلا 4 مدهاشو ٍُه

 ا هزي ايمو حار ةةأرملا تسماذا تلاق اقأ ملاعنعهللا ىضر قر دصلات نب ةشئاهنعةناورلاتحصمدقو)

 1 رمعن هللاديبع انث ىو رفلا دست نن قادسسا نك بيسلان دسممن لضفلانت يناه ن غاصن دمت م اندح 07

 نادي ع نعاس ع ءهتلادبعن م.م ىفاعلاٌ نامل ن عيب رانا بوعي ن 53 دمت سابعلا وا ِ انثدحو 0

 #ءو. .طولااهيلمفاهدس اب جرف ةأرلا تسماذا تلاق ةشئاع نع دم مسالا نع ربع

 ا زرح نع فلارمصالا ايركذن دن هللا ديعأ ”هياتك ل صان مىناريصالا ةلطا ن 3 دان دمج شاد وا انت دحإ

 هنأت ونارج ف م ييداجاعر اا ةشئثاع نعم ساقلا نع رم ن هللا ديبع نع دمت 1 , رمل ديعان/ىدملا ةياسنا

 ميبابلاا دهيف : اظافجلا ةع : اني ٍترح ةرظانم هذهو

1 

 م انثدحإ» 20 ةيلس نررع باتك لما نءىنامبصالا  ١"لوصالا يف ناضادب ()و (:)
 حارجلان ههادبعْ دم( دحإل حيحص«تأضون امج ذر لا تبساذا لاق ةدئام نعم فلا نعرمن «هنادبعو
 5 525 وأنا فرعا هجم يفانممتجالاو ظفاحلا رمن هاج راند ىضاقلا ىئبن هلادعاتت د+و رع ظفاحلا

 ربخم ىبح جتحاذ نيفوكلال رق ىن دلان ا دإقتو هدمأضوت ىلا ةركذلا سميفاو رظانتف نيعمن او ىنيدلا
 ارم لسرا انئازاورمو ةر ة.نم داس دلت فيك ينحيل لاف +ِءأنع قالو نب سبق ثيدح ىلع ياحاو ةر ةردسل

 , لاقف سيف تيدح جتمبإل هبايف سانلا رثكادةواهلأ يف ة ريب يف ناين ةورعكلذ منت عنق ام يبحيلا ارب رجسز شك
 هس

 ا بيب ب اهيل



 « ةرآرطلا باك وف «تسبإ»ا  «صخاتاممكردتلا»  «()عو

 ظ ناورمناهبانغةورعن ماشهى د دح قاحسأ ن ' بيعشأ:: ىس وم ن ما ن() جنشوإلاميهار !ندمح لادبع وا

 ' نءلاقملسوكلا اوه اعنا لص يبتلازأ بؤ 'اوةيلع هللا لص ىبنلا تبح دق تناكو ناوغص تادةرسل نعةدح

 ٠ 0 0 ةعس 0 :م 0 اع هتق دصخ# 0 د اف و ورحلة هن وتيفه جرف رثؤسم

 | لاق تاق 0 تسب ةرس نع ع 0 هياط «و رع 2 نع اعبر ل 2 كيدفيا

 4 هتقدصفة رسإ ت اف ةورعلاة«أضوتل لف هركذ سم نم ىل-و هل اوه دلع لاوس سالو :

 ش | نيغيص !ن دمه اند ينأبب هصالا ()ةطبن دحان دمه هللادبءوبا (ينربخا) يفي دملا يمازحلا للا دبعن رذدملا « مهنموط

 هللأ ىلص ينلا نعزاوفص تلبإ ةارسإ ع نءذاورم نعي |نعةورعن ماشهن 2من ازا نادبعنب رذنلا انيفا اننجرقلا

 »7 هتقدصف لات ذو م رفهركذ سم نمل )سوه, اوهيلع

 ١ ناباسن هللإديعن دمحات صا وحلا ريصنندممن .رفهجد#ت و !(اذ دح) يشرتلا دحا ولادبعنب ة 4سدنع «م,نمو)
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 ٠ .تلاقا انش ا معة هيأ نع نع ةورعن ماشهن :ءدحاولادبعن.ةسبنعان نابا نب رمت نإ هللا ديعانت ىيرضملا ||

 ىثدحاي ين :ةدغ ةرستيلاةلاق هأضوت ىتحلصيالف هج رْغ سم نم ماسودهل اوهيلع هللا يىلص هللا لوسرلاة

 / هكلذ وق لسودلار اوهيلع هللا ىلصيبنلا تعمستلاقا ماابتعزاو رم

 ىدادنبلا للادعن دمحن دم رفعجو |( انريخأ )نومالاةّمثلا ىرصبلادوس الانبديمح دوس الاوبا « مرنمد» :

 تيت

 ركذبىذلا ة ةورعنز ماشهن .٠ ءقاحسأ نب بيعش ثيدح رك ذو ىندملان ىلع تعمسلاق ىضاقلا قاحسأ ن لبد هدضااتلاا

 نعةورعنإ ماشه نع طظفح دق ناطتلا ديهس نب ىيحم نا ىلع كلدبام اذه ىلع لاف ة رسب نم ةو رع عامسهيف

 | هللا لص هللالوسرلاق تلاق ملسو هلا دديعت اميتاب كارد نط تم ةرس نعذاو رمنعهيبأ ْ

 ظ () هتقدصف ةرسب لأسفةورعكااذركناذ ه ًاضوت ىتح لصي الف ءركذمكدحا سمااذا لسوهلا هيلع ا
 لسن دمخو يرامنالا مزح

 ظ ' لفوننبنحرلادبع ند دوسالاوباو ةور ءن هللادبعن دمشو ىشرتلاناوكذنإ هللادبع دان زلاوأ و ىرعزلا

 | نا وفد تن ةرس(/ماق) مهعابتاو نيم اتلان مه ريغو قانب ن.ماسمن نسما وىراصن الا رفدج نب ديل ادع ويشرف

 0 مالعالا دحاىعنشوبلا ميهار أن دمع هليادبع وا ارنم ةارهلاعانمةد.لل ةمجمع : ىج:شوبلا هبتشملاي لاق( |

 ظ او« مكأحلا عونا صالان اركز ندمت ن ةفادب ,ءنعىورةطبن , هللادبعو !نيساهبصالا يف مضلابةطبهيفاضي او(*) ١

 ظ : ١ باموال دحام يي
 .ناورعن اهيا نع ةورعن ماش ىثدح قاحسا ن بيعشان ىسوم نب ملا اخ يأ :ثورلا شادبعوا ان ىرينملا

 ةرس متانة علال وتيلفهجرف سمنملاق 0 و هل أو هيلع هللا للص يبنلازانا وفص تن ة ردسل نع هل دحأ|

 | : » ةصملا هذ م ماشه نع ةءاجواورأ دك وهلاق اع هتقد صف

 ظ اضوتيلفهجرف نايم لاق مسو 4 و هلا او هيلع هللا يل ىبتلازا ة ةر ,رهينأ ن ء ىريقلا نع ميمنىلانإ 4 34 د

 1 0 حس ثيدح

 أ
 ا
 ا

 ا
 ا

١ 

 بس

١ 



 «ةراطلاباكإظ 20 مط 2 «ضتامم كربشلا» 40029 ١

 د عاملا نودءوضولابجويىذلا سمللانالع ةلاد ةحصصابلك و فى رافثلاب

 لضننلان يدم (و) ب رحن نابلسي ضافلا قاح د ان ليعمساانمر امصلا هللادبءندمح هللادبع ون 3 598 د

 داما( ولاق)ءاشهن كولش“ انيز زءلادبع ن 3 50 ادعوا ا هل لغفالاو ظفاحلا رمعنب 3 «(ىتدحو) راع

 يرزإانانسن د زيوىدرواردلادمش ن زيزملادب هاو )0 ىراضنالا دب حن

 مريغو بيصنإ دأب ,ءورمسموأو ا هلا ةمره ن ةيراحو ري زعلادبعن ن<رلادبعو دابزلا ينا ن نمر ااديعو

 نعشنا وروىروثلاديعس نب نايفس مهن رف نعل قزم نغ ذيب | نع و رعن ماشه نعد وو رفةغاج هيفمرفلا(دق ور

 1 ا يا ١ ,كلاموةمل-نيدامحنغةباورون اسحن ماثه

 نذلا مومللاذافار ظفهباعصا نيب ةوز زعم اشهى !عهيف ف الملا ركذدقو ه#ريغو ةماساين داو ربسمن ىلعو سي ردانا

 ايا ظا ان 46 : هلآ . ن ةف] نا الا ذل رهام ةول. جنبذلان م ظفحا م ضو ربك ة مه رمسا نب ل ةورغعاسا قتيلا

 ل بانعةورعز ماشهنعاذهاوور ظاذملا تاقثلا نم ةعاج اندجوف انرظنف نأورم ىلع ثي دملا ةّم نمط مدننا

 هللا ىلص هللا ل وسر نع ثردحلاب ىنتدحف رس كلذدمب تيما ملاق ةورعنامماياور يناوركذم رمل نعذاورم

 © ةرسلا ن*ةورع عامس تكتبو ةبيشلاو

 هليا كنع وبا ححصملا ١؟ رط- ردق ضايب اند نيخس يفد(؟) ١ (ماشهلاق) كرد | )0(

 ةردسل نا ةورع لاةفاسأب هبرب ملف رك ذلا سم نع لثسف ناورمدنعزاك ةورعزاةو رعن؛ماثهنع ديز ؟ن داح 2

 كك ثآو م ثيبف اضوت ىتح لصباالف هردذنولا م دحاىضفا اذالاَو ماسودهل !وهيلع هللا ل_صهنلالوسرزا ىنذ ديو

 ةعاجج هاو ر«اضوت.ىتح لص, الف هجرفوا هيبئاواهففر سماذال ون ةورعزاك وم.ن لاف مج رف ةرسلىلا يسرح

 مرنم ةعاج هآورو*# قاخورمعمو ةساييعنأو ررجناو بوا 0 رسل نع هيبأ نعمأ 1-0 نعماوروةاذكه دام نع

 ايركذو (ايدش) وح هالك و ارثكاف رمت مةورع عامسا ون دانيل موق اذافد رسنعنأو رم نعاي'ن ع هيررالا

 قرب ءلا 240

 .هاوريخلانانالتخالا ادهيف رظنلامءن1 نم ةعاجج نظف أ هؤارظن وىروثلاو سنان كلام مرنم ناوىمهفاوركذ د

 ْ نالاناهنعلازو نيخيشلا طرق لع هبوسو تدحلا ةدص ىلع كلذانل دفابنع ناو صىتأدح | لسوالا و هءاع

 ,ةرساةورعلا-_ْفاسسأٍبهبررقركذلا سم نع لقت ان ناوىم دنءزاك ةو رعذا ةورعن ماشهن ءذيز نإ 3

 و وت ىتح لصيإالف هركذ ىلا كدب .>ا ىضفااذالاقر سوولاو هيلع هللا لصدللا] وسر نأ ىننثدح ناوفد تن 3

 ىلصيالفهجرفوا هيثنباوا هركذ سماذالوةىباناك دق(١)» ممن لامف لوس لا عجرف ةرساىلاايسرحنا فال
 ادحا وهوة ماشه نب فاخو ة ةرسا نم ةورععامس هيفركذو ثيدحلااذهديز نب دا اان كشو اضوت ىنح 5

 نإ رسل نع هب هنأ نع ماشاه ن ءةو رع ن ماجه ب ب اما نمر ورجل ةءاور ةعص ىلع لد امو« ءا رولا ةمئأ د

 ةماس نب دامو ديعس نإ ؛ىبحمو مزاحيلا نيريزعلادبع وةنييعنباو مب رجنبأو ىكلادعسنب سيقوينايتج لا ةميمتا 3 ١

 يزا-اا ةسباءأ نب ىيحو يقرابلا لاله نإ مصأعو ةمقلعو,ا دمح نب هللا دبعو نأس> نل ماشهو دشارنب رمعمو 2

 ىوافطلا نمر ااديع نيدو رادطملا ديزت نإ ناباوىث اهلا كرابملا نب ىلعو ىحمملا نم رلا دبع نب ديعسو || , :
 هم

 ا اننىرينملاد# ن ىبحناب ركز وا[ انيدح )ىعشمدلا قادسان تبيءشة رسل ن“ ةورععامسنمانركذ امني «نءيث)



 «ةراهطلاباكإظ 20 مدمإلا  «سيتانمكرسلا9 ١ 40)ج9
232 

ايعنع ريثكا يان ىيحنعكرابلانب ىلع يع عيرز
 ود ولا دف ض

٠ 

 أنا قازرلادبعاث يبا ىثدح لبنحن دما ن هتلادبع انث ىعيطقاارفمج نب دمج (هانربخاف) ر ممم ثيدحاماو9

 ْ ولا « ه وحنب هركذف ضايع نع ىيحت نع رمعم
 ه ءاطانودامسمللانا ىلعاملدتس نيحيحصلان دنس يف ةق رفتم ثيداجا جار خا ىلعملسمو ي راخنبلاقفنا(دقإل

 مقاد وءسمن !(ثيدح)و «تسسم كاما سابع نا# ثيدح و#» «سمالاا هانز ديلا ربه أ ثي دح #« امو

 * هريغوريسفتلا يفةحرحص ثرداحا هيلع ىفبدقو *رابنلا ىف رطةولدلا

 هللالوسرناكوالاءو لقوامو.ناكامتلاق ةشئاعنع هنا نع ةو رغن ماشهاندا زلايلانب نمحرلا دبعاتت يملا

 ه«اه دنع تبئابموي ىه ىتلا ىلا ءاجاذاف عاق ولا نودام ني 1 0 ط 0 هلا ا لبيع

 شمالا نع شايع ركب ولاانث سذ ونن .دمحا اند طافسالا لضفلان سايملاًابنا قاحس كلوب ا(هاندحامأ,منمو)

 «ءوضولاه.ف و عامجا ن َّ رذأم نها 5 ءاسنلا+ :ىمالوالجو زعهلوق يفهللادبع نع 2 نعةص نو صرع

 نب دم نع دم ن زيزملادبعاننة زر ن ميها را ىدجانندمم نب لضفلان. دمحن, ليعمسا « ينريخاامابنمو »
 هابنماوئْض وتق نممالا نم ةلبقلازا لاق باطما نب رمعزا رمعنا نع ماس نعىرهزلا نعشادبع

 (الاق)ةرينلا نب ىبحي(و) ىسومن ميه ارباأبلا بوان دمحشأبا ىسوم نب دسمن هللادبعم ينربخاامابنموإ»
 هلاو هيلعهللا ىلص ىبتلادنعا دعا ناك هنأ لبجن داعم نع ليايان نم ادا ع ريمعز كلملادبع نءرب رج 8

 اي عد ,لذدل لخنال داوسا باصالجريف ل رضامقال 0 رأب اتق لجرهع 0 ماسو

 لاو . الا ليالا نمافل زورابنلا قرط ةراصلامقأ لجوزع هللا لْز .اونلا لصف م 3 : انبخ ونمو

 نيباتكلايفةجر ابنا ريغاهيلعاق شا نيخي ثلازا(؟)ام رك ذىذلاو ثيداحالاهذه(1) ةماعزيملسملل ما ةصاخ ليلا

 ةصاخدل يهاهللا لو.سرانت اةفذاعم لاق ثيدحلا اذه رخأ يف ىذمرتلا ٍنإس يفناف ظافل الا ضمب طوةسانهر هاظلا()
 (امركذ يتلا) رهاظلاو لوصالا يىفاذكه (:) +٠ ةماع نينمؤال لب لاق ةماعنينمؤلل عا

 « عنا نودام

 هيلع هللا لصدللا لوسرناكوالا مو.لق تلاع ةشئاعنع هيبأ نع ماهبهان دابزلان نب « نمجرلادبع كاذنموإ» ش

 ترو داموهلاق ةءاسنلامتسمالوا هللادبع نع ةديبعينا نءةرمن. و ره نع شالا نع شايعن © ركبوا 0

 * ءودولا هيف و عامجا

 هاهنمأ وتف سمللا نم ةلبقلا نا لاق ر متنا هيبانعجلاس نع ىرهزلا نعهللادبعن 4 دمت و
 لسد هلل أو هيلع هللا لص ىبنلادنءادعاق ناك هنا ذامم نع ليل ىنا نب نمجر لادبع نع ريمتنب كلملا دبع نع ر رج
 لص 3 ولاقفهيفو# ثيدحلاع ءش عد لفها لحنالةأرم مانم بابسا لجريفل تاس لام راي اع ر هءادف

 «ةماع نيملسملللب , لاق ةمصاخىل يه لاف« راهلا فر ط ةالصلا مات اراو ظ

 اك ةعزخنب ىرسلاا"(الاق)ر جاتلا للادبعن دم نمحرلادبعو !(و)ىناهن اص ن دمت رفمج وبا ته ان دحامابنمط

 ظ

 لان ودام ا ليدلا ١

 مك هنم ءوصضولاو :



 « ةراهطلا باك 9 « 4 « صيخلتلاممكردتسملا» 24 00ج

ن ميهارأو ةماسن دامجو ةمادقن ةدئازو ىروثلانايفس هاور اذكهو
 : عيرزن دزبو كرابلانب هللادنعو دمس

 هللادبعو هللادبعن. هللاديبعنع هللادبع هه ثدحدق ناملسن ةدبعو ةءواعمواوذيز ن دامو خادب زن ديعسو

 ا 1 : اعد كاان سان
 دلاخن ةدهو جاجملان ميهارا انت نايفسنب نحل اين ا(الاق) تنادبع ن 0 ول (و) هيقفلا ديلولاو ا «انندح»

 ءامرقمهيفاناتسبر مين هلا دنع ' هللاديبعمم تنخدلاق ريبزلا ن نر ذل نمد أع نع ةماس ندا محانث (الاق)

 لاقل سوهلاو هياعهتلا لص ىنلان :رعامأع نع يبث دحف تيم ريعب لإ هيفو هنم انما تاقف هنمأض ونف تيمريعب لإ هيف

 دام ٠ نعظافحلا نمد ريغ هو ملم ن نافعا وردق ةوناي هنن نسملا نعانمدح اذكه؛ئرش 2 هس ملانالث وانيتلقءاملا غلباذا ظ

 "مالو اما وركذنإ وةءاسنا

 ْ ريثك ىنانب ىيحن نع دادشن برحا ءاجرز هللادبعاتن اياك نيسان ىلعانن ىزجسلا دما ن جاعد «انريخا»

 هلآوهيلع هللاىلص َفالوسرانللاف لاق للص ىرد. الف يلصياندحا تاتفىردلادسسابا ت تلأسلاةضايعىتتدح

 (/ لقيف تثدح !كلال اقف ناطرشلاكدحا ءاجاذاو سلاجو هو نيتدجسدجسيلف لص دن ملف كدحا لص اذا ماسو
 تدع ناوهاذهاطابعناةنيخيشلا طرش ىلع مي ثردح اذهههتذاباوص عمسوأ هغاياح ردجوامالا 0

 نى نع هيفراطملادب زب ن نايا نم فالحل ثيدحلا اذهاجر خو هناعيجاعتحادقو حرس ان دعس نإ

 | | ىلع ريثكىبانب ىبحم عامجال هللميال اذهوه لالهن ض ايعوا ضاعن لاله نع ىبحب نعل مف هظحمول هاف ريثك يبا
 كرابلان ىل_ءويئاوتسدلا ادبعيفان ماشه هاور كلذك هيفدا دشنب برح ةمب اتمو هنعدانسالاا ذه ةماقا

 : « ريثك ىنا نإ ىدح نعم ريغودشأرنب ٌرمعَمَو

 ا نعى يح نعماشها ميرز نبدي ا لابنلا نيدمحشاث ىثملاواا قاحسا نب 2 وا (ماثدحف) ( ماشمثيدحاما
 * هود رك دفي ردل اداب( لاس هنا شايع

 نادي زا ةمانجن ةملساث ق احسان دما نود ندمان دمج (هان ربخ اف) كل رابملا يلع# ثدحاماو»

 مد نشا -

 *« هلثمأعوف رم هما نع رم ن هللادبع نهّلل ديبعنع ريزلان رفعجن

 هيف ءام رقم هيفاناتس هرمي تادبعن هللاديبع عم تلخدلاق ريب زلان رذنملا نب ممصأع نع ةملس ن ن «داح»

 نيزلق + الل غلب اذإ لاقماسو هلو هسيلع هللا ىلص يبنلان ءوهسيأ نع يأ دوش هير ا او دلع

 ىش هسا م انالثوا

 لاقف لك ى ردن الف لضناندحاديعيسابا تلأس هللادبعن ضايعىنثدح ريثك يبان 8 دادشن «ب رحل

 َ دحا ءاج اذاو سااجوهو نيتدجسدجسيلف لد ردب ملف ا دجا ىلصاذ ا ماس وهلاو هيلعهللا لص هللا لو .رانل لاق

 نابا فالحل هاكر وايعط ر شلع ههنذاباتوص عمسوا هغلاباحر دجوامالا ترذك لّميلف تثدحاكنالاتف ناطيشلا

 ماشه ورممءابرح مباندتفاضياو لاله نبض ايعوا ضاعن. لاله نع يح نءلاف هظفحم مل هناف ىبحت نعراطملا
 سمالا نا يفترداعا نيباتكلايف ة هق رفتم ثإ كا 4 ارخآ ىلع سمو ىراخبلا قفادق«كرابلا نب لع ' يي اريل

 نودام



 «ةراوطلاب أك «امعإ» م صخلتلا عم كردتسللاط 2 «(0جو»

 «ريثكن ديلولا ىلع ةماساىاىلعهيف فاالمخ هاج رئغإ ملعا لاو|مهظاو
 ىسيعن لع( انثدحو )ةماساواى دي هجن سوم شن اهدادشل ىزسلا , اعد 4 ءانربخا مك |١»

 ريثك ن ديلولااثةماساو اان 31 رك ن نامعز دس معا: ث(الاق) بل طيف نام هاربا(و) دايز ندم نب نيسملا اننا ْ

 ءاملا نع لس و هلآ وهلا لص هللا ل وسر لكسلاق هيبا نع رحمن هللادبعن هللادبع نع رفمجن دأبعن دم ن نعا|

 نع طوسبمللا ف ىفاشلا هاور اذكهو ه ثلا لمح ملنيتلق منين ة ءأ ا ناك اذا الا ع عابسلاو باودلا نم ةيعابد ١

 « هيف كش الب ةماس اواوهوةقثلا ١

 ْ رفمجو أ ان ان لف ظنالعا بوقعين نيسلاوب 2 +: 0 بدرلا ًابابوتم ندم سابعلاونا 6 هانيدحط ]

 ٍ ا يفاشلا اب اي 2 ب رلالاقو ى ءؤاثلا 3 (الاق١ ينزأ| ىدن لب كل اننرصع (١)هيففلا ةمالسن دمت“ نب دجا 1

 هيلع هللا لص هلأ 000 هنأ 6 ءر<ن هللأدب 5 نا تدع ع رفع جنب دان عن دمت نعرب دل ن ديل ولا رع ةّيلا

 ناخيشلا 8 ة-| دقق ثردحلا انهنهوال نالخاذه «اثبخ لاقوأاسمت لمح مل نيتلقع ءامللاناك اذال 5 ةملسوهل و

 هن ثدح م رفمجن د ىلا ةماساوا هنرق اعاو )م( رفعج نبدابعن دمت و ريثك ن ديلولاباميج 1

 »+ كاذ نع ةسواذه نعد سمع 1

 | رفع 1 دايعن دو رييزاان رفءجنب د نع ريثك نب ديلولا | 3 ةفزش اول انذبويانب تيعشأن.3 ىلعس اولا

 *ىشرقلا راسن قاحسا نب دمحريب زاا نب رفج ندمت نع هني اور يلعريثك ن ديلولا مبان دقو هيلا قيرطلا |
 قاحسا ندم اني يهولادلاخن دا انب نجلا لغد دلاخ ندم ان بوقمين بدمج سابملا ونا « هان دح »||

 ندم ع نءعق احسان دم ًانانوراهن دز ان يل يبان ثراحلا انبو رك ىضاةلانيسملان هللا دبع ( انريخاو ال |

 ن نوكي أملا نع لكس 0 ولا وهيلعهللا لص ىنلا تع 50 رمت ن اهب نع 3 < نب هللا دبعن هللا دبعن هرعربب زان رفعج ْ

 ] فدل لمحي+ نيت اقردقءاملا ناك اذااسو هل اوهيلعلا ىلص هللا لوس راف عابسلا وبا ودلا.٠ نمهنويام وتالنلا ضرب |

 أ ضايب )0 ١ ةروبشلا بس كلا ٠ نم ه ريغو ران ل ىاءميحاص ىفنملاهيقفلا ىنوادطلا زفمج وأ وهف 0

 ظ نا هللأ كن عيعدنسلاا ذه يفدوادىنأ نأ ىو هللا دبع نا هللا ديع كاردتسأا خس ىفاذك (2) ١ ؟لارصالا ىف

 ظ ١ ين اهنلا نسما "0 ملعا هللا و هللا دنع

 «ثبملا لمحيإ هظفاو رفمجن دابعن دم لاف رفعج نب دم يفالا هدانسايهنع ةما ركن بنامعن دمت وىدجلاهاوروا|

 اهلعَما لصّلالوسرنا هبانعادبع نع دابع ندمت نع ريثكن ديلواانع ةئثلالا طوسبلا يف (ىفاشلالاةو) |
 هكشالبةماسا واوه ةقثلاد ائبخ وأ است لم 20نيناق ءاملا ناك اذالاق لس و هلاوأأ

 | دمه نعقاحسا نا(لاقو) نومام ةقن بيعشو اتمام هديل ولا نع ةماسا ىلا نع# ىنيفيرصلا ب حش هاو رو ه

 رشبمن هتلادبعن ىلعاننهتلأساناو هانك ل بمن م ىتأ رفا الا ىلع نب هك يف اءوبا (هينب دح)ام هيلع « ليلدلاو » |

 ٍ باودلاع نمهنونءاموءاملا نع ءلسو4ل اوهيلع هللا ص هللا ل وسر لكس لا ةهسأ نع رح ن 4 هللادبع نب هللا دبع نع ٍْ
 أ 1

 ا ' ثيدحلاةحةاورإ !اد.ل ذم تو حدد# 3 لمح : 1 نيتاقءاملا ناكاذا لد ودل آوهيلعّشا لص ىبتلالاقف عاب بلاو.

 كدت ذب رضلا بوبا نب بيمشناف اميجاعنعريثك نديلولا نع ثيدحلا قاسةماسا ابا ناربظو |

 ازلالاو 7 الحا - 3

 يف ظ 7

 اى | داد

.6 
 يس

 نيناقلا

 يه بت



 2 تس 0 - 6 2

 2 2 ءانلاناك اذا
 رى 2 هى
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 «ةراطاباكإلا 0 29١ سيم كرشللل 40023 ١
 | هسأربحسماذاف هتيلل فارطا نم هنونذ تجرخهبحو لسغاذاف هل -انانملا رطاو هع ؛ اصأ نين نم هر وذ تثتد>رخ

 ةهيمدق نوطب نم هيونذت ج رخهياجر لسغاذافهرعشف ارططا نمد ونذْجرخ

 ,ثراحلاان مهيعنإ ناوةصانت يتبادل هللا د.ءن ىل عامان وبان دمحألا ه.يقفلا قاحسا نارا وبا انث دح 9

 00 اوهيلعشا ىلصدنلا لوسر لاقلاق ٍتلاطيفانن ى اء نع كيرلا نب ديعس نع بايذينا ن 00 نا

 | اذهءالءااطللالسنب ةولصلاد هه ةواصلاراظتا ودجااتسما ىلا م ادقالا لا_هياو هراكللا ىلع ءوضولا غا غابدسم

 هاج رخو لسم طرش ث ىلع حي ثيدح

 5 .هارا نب(ا)نأس> انت رب رضلاو ردع وب اانن(الأق) يم رينملا ىنثلا وبااثد ولان نب دما نب در كبوبا(انندحو)

 | 'ءوضولا ةولصلا حاتفم لاق !ذودل آو هيلع للاى هللا لو رز اديعسيف|نعةرضن يف يل نب ديس

 نعذايةسينان ءهدهأ و ثو «هاح رخل ومس ط رش ىلعدانسالاحب هك ث :ديعادم :ميلستلااب اءاحمو ريبكتلا|مع 1و 0

 ثا ؛دحهفدانساربشاو نايس ىنأ نع طر رشا كلانا رتايزلا نمو هم ءاحوا ١ هاآوردكذ ةريثك ة ةرضن ىبا ظ

 «الصا لب ةءنلأ ث ُِثع ١ ليح نع اًضرعادق ناخيشلاو#ىل ع نعةيفنحلا ع نباد# نع ليقع نبدم نب هللاديع

 2 ىسوم َن هللادبع (ىنريخاو) ة ه_م اساوا اني افعن يلعن, ن مهلا اةباشب هل ندم سان ءلاوا# أن .ةدح

 دم َن لادا هيمفلا ديل ولا وا(ينربخاو) ةين اش اوناان (الاق) ةبيشيلأ اذن .انامعوركب ون 93 ةبيتقن ليدمسأ ا

 نّادبعن هللا دبع نعزي ؛نانبر فج دق دج. 0 ديلولاانب 0 ا م هيوربش ن 0 || "

 7 3 وهن 5 0 0 31 1 مي 2 د ضار 5 ظ

 عن . ءااو فيءهضوهو ىلةءنباهيفو يلعن ءاهاد_>ا نيةيرط هلنال فيض ثدحلااذهن ا.د نبالاق 00

 ةرضنالأ نع قو رسم نبديعس نع الاف يشار ,أ نبذ اح مموودنع ناسي 4 وباهدرف ديبعس ين أن نع ةرضنىلا

 باهش نب في رطوهر خا ناسيفسابا نأرل» و روتانا هس دلآووه نايفسابا نا ونا كلذو ديل لابو ظ

 #3 تدارك ذو هوذ تجرخ هيك لسفغفه ءوضو لل! برقاذال وقت ارم

 هللا لص هللال وسر لاق لاق ىلع نع سي ملا ن ديس نع بانذيبان نمسرلادبعنب ثراملا انب ىسيعن. « ناوذض 9

 اينطانا لسع ةالصلادس ةالصلار اظن ارينا سااىلا م ادقالالامتاو هزاكملاىلع ءوضولا غابسا لولا وهبلع

 5 ه(م) طرش ىلع هالسغ
 ءوضولاةالصلاحاتف هم لاق ماسو هلاو هيلع هللا يد هللا لو رناديه سيلان .:ءةرضنىلا نع قورس«نإ يدي

 ٠ اوف نم ةيلانغاةي ني ن نع لتعز دمت نب ةللادبع هاوروه(م)ط رش ىلع مياستلا وايحتو ريبكتل ام«رحتو
 | هللا لوسر لس هيبانع ءر<ن هللادبعن هللا دبع نع رهن زلانب رفمجن دم ن 0 , ديلولا انب4 ةماساوا »

 1 ع : نيت 1 ءاملاناكاذاَلامفتاودلاو عابسلان بأ هيوننأمو ةالفلا ضراب نوكي ءاملا نع نعل هلاو هيلع هللا إد

 اخ ظاو ريبا ص.خات ا؟ارهاوناكو

0 
 رفيف 00 هي ىلا "نا اناةماساىفا نع انك هأآورذ هيف الخا 1 ءاهط رش اع *نشا

 هاورو 02



1 

١ 

' 

 يةراهطلاباتك ظ يدرس إ» 2 «صيخلتتلاممكردتلاط 0«4)ج»

 نإ زيزملادبعانت هللاديبع نبدمح تبانوب اان بيسملا ن ٠ دمت نإ لضفلا انثى داه نب اص ني دمر ةمجوبأ «انث دح 2 ٠

 ه4 ءلع هللا ىلصاللا لوس ر لاق لاق ىنبجلا دلاخن لب ؛ زنءراسن ءاطع نع لسان ْن دي ز نعدعس نب يه نع 5 زاحين أ

 ند ذنم مدهتام هلرفتايبف ويطالب ورزع ع ءءزموللا انو « ماسو هل و

 هر دف كح مس نع 8 اثهنع 2 علا ,عانب تياثوب اانث ىل طا ةسالا لضفلا ن سابعلاأب 5 قا حجرس ان ركبوا « ان دج

 ىف لسان دم زرلع نايانب دمت مو دقو هاج رخل وأمنه وت ةلعدل ظنحا الو سم مط رشلط يحس ثردحاذم هون

 ع ثيدحلا اذهدانسا

 هللال وسر لاق لاق رماع نإ ةبقع نعر أس ن ءال طع نع لِ !ندبز تءزابان دممث اند اص نإ 4 انبإ دجإ» :

 ن< مواد كده ؟كيم اذ نم مدام هل رفقا فورا ل نيتمكر ليم م» ءوضولا نسحاف مو نم ماسودلاو اوهيلعملل الص

 2: كيعرس ني 237 اهم لسس جيتا دو و تق ريغ كتديملا يهاووهوزابان 305 عج ْ

 مزاجيب ان زيزملادبع ا 3 ينيدلا هللاديب عنب دمج اذ ىضاقلا قاحسان ب ليعمسا اب ل دعلا ٍذاشمح ن لع «اثدح)

 لاقديبعابانا ةسب ,ءْنو رح نع كلملادبعز ناماس لوم دي عفا نع ء ىسوم ن بوبانع ء ناهع نع كاحضلا نع

 ةيص ريغماسوهلا آو هيلعهللاىلص هيلا لوس رقما اسوهل اوهيلعتتبا ىلد أل ودير نم هتءمسا؛ دحا.) دحهل

 هدب لسغاذاف هذ فارطا نماياطالا ا ا اذا لوق ثالْثالو نينرمالو

 هبلت| يف لبغتب نيتعك ر ىلصو ماق ناف هسأر فارطا نماياطيللا ترئاننهسأر حمم اذاف هرافظا نماياطملا ترب
 هاج رب واط رش -ءوائسالا 6-3 ثيد حاد و عهما هندلوامكهيوذ نم جيرخ لجو ع هللايلا هذ رطو

 * ةسبعن و رم ن< ةعايم ركبال 0 5 ىعإأت ديبعوأو 5

 ةما_بن دام ان " ل امن جب اجح اننزيزملادبعن يىلعان 1 صاواناريصن ع 3 دم ن رفعج دقوا 1 ربخا 2

 وعمد تعتد دام ان هر ةيدهاتت ناسف قس نإ نس 0 نا هل ٍلجفللا و هللا ادبعنيركإو ف 0 :

 000 ل تا 2 ٍس# دعت 3-0 هد 0 07 3و هفار كا

 يلا نبدي ز ز نعرايبد ن ءاط نع ء ماسسانب دب زنع دمسن .ماشم نعمزاجىبان .ااننهاديبعن دمع 4« ترا وا
 «هنهوهلةلعالو(م) ط رش يلعههبنذ نم مدام هلرفغاعيف وبمسال نيتك ريلص م ةطولا نع ون ن اعوذ سم

 هسبع نور نعكالادبعن .ناماس يل ومد ربع يلا نع ىسوم ن بو !نعنام عنب كلدضلا نع 4 مزاءىان د
 ْن“ ايأطلا بت تجرخ رئثئتساو سشضمضمت 3و نم ؤاادبعلا م واذا كك وع ص ريغ ليس و هلآ وةيلع نبا ىلص , 7 كلا عبس

 ماق لاف ةينأز يفارطانماي اناطوملا تر 1 هسأر :ميسازاف هرافأا ن :رم اباطلا ث ا هيدر لساذاف هذ فارطا

 *ايمط رس يلع عدمأ هي ” كوأك هروذ ند جرجا ىلا هفر َْط و هبا أهرف لب ةنيتعكر ىلصفأ

 0 ا 4 :سجن ليبح ر شلاق لاق ةياااق يبا نع بون 6 ةباسن دأ ج حد 00 هلوؤو

 نو ا ب 1 ماسو هلاوهيلعلل ىلصةللا لوس رنمتعمسابا ة 4سيع نورملافإلسد هل 3 و4 ع

 " ةلبضف ال
4 

 7 ولا



2 - 1 ١ 

 1 نم الا 9 7 7 2

 # ةراهطلا باتك » « سا 8 صيخاتلا مم كردتساا 9 4« )جو

 هيشمزاك مْ ييزابالا تحن نهج رخن ىتحهيلجر نءاياطلا تجرخ هيلجر ل اذ اذ هذا ن موب رخم ىتح هسأز نم ش

 نااده ضءاجر خاعاو ةلع هل سيلو هاج رخو نيخيشلا 02 رش ىلع ميك ثيدحاده *ةلفا هيالصودد> | ىلا .

 يحئانصلا لادبعو.الافتو يبادصىحصان صلا تلادبعو ماع ريغ ةربى هينا نع اصيفاو نانهن 0 نار 2 ثا ليو نع“ 0

 0 هل للا مزاحيفأ ن نب 'سبق كما يحنانصلاو ةليسع نب نم رلاديع 4نع هللا يضر قيدصلار كنا

 الو ءالا ن

 نركب وا( ا”دي>و) ةيقا ءداعد , حوراثيلا اصلا ق اجسا ندمح ا بوقمي ن ديك رباملاوا < انندح 5

 ىبرطملا رفد جندمحا(انربخاوال ةيعشان ذ(اولاق) ريثبك ند ِّخ رمعوبا(و) ديل ولاو ان سلاغ ندب !قافسا

 1 وختام لاسنع '”ش.مالا نع ةيعش 3 رفعجنب دم اند يبأ يقدح لينح نا دمجا ن هتنادب ءانن

 ْ ظفاحم الو هرابلا عند ريخ نااوملعاوا وصل ناو اوميفتسا لاق ماس ولأ و هيلع لام هللا لواط نا

 )0( نم“ الا ءوضص ولا ىلع
 ظ
ْ 
ْ ْ 

ْ 
| 

 اوماعاوا و ناوا ومرفت ةتسأ لسودل و هيلع نال مهلا لور ا دمجلا ىنا ن . لاس نعروص“ مَ

 # : وأعم ين أ ىلع هيفم#و يرعشالا لالب يبا نم موالا ثيدحلا نيهوإم بلو ظ

 »م مزاخ نبدا قرت الا لال وبااثدادغ طانلل راسل نب نيسملا أ اإل هيقفلاقادسا نب ركبوا هان 1

 ريخينا اوملعاو اوص#نلوا ووميقتسا مل - و لاو هيلع للا لصدتلال 0 رلأقلاقراجن ءنام .4-ىانعش< الا نع

 منءؤمإلاءوض ولا ىلع ب ظاوي نلوةواصلام كاع

 4 انثدحو» بار# 7نيتمج.ع(١)  ظفالا ك1 لوصالا يف ضايب ()

 , دورشم ف اخص ى مجانملاو هل ةلعالو ايعلط رش يلع « ةلفان هبالصو دجبساا ىلا هيش.“ «ناكمت هبلجر رافظات حن برع

 هال تلقعل ماذك ا ا

 357 3 ٠
 لج و هل ا و هيلع هللا لص هلال ورلاق لاق نابو نع د_ءللاىنان 1 ملا امس نع هل ظفالا و شمالا و 31 روصنم ْ ١

 وسلام الو ارهط رش ىلع# نمو ءالاءوضولا ىلع ظفام الو ةالصلا م 3 اماريخ نا اوملعاواويص# نلواومي ا ظ

 # : ٠.٠١1 01مل ل ديدات :.)ىرعشإلا لال ناموا

 «تاربا» 2
 ةننناوحي

 ظ1|00||0|0|10101011010100ا|]| ]| ]| 0 "01111١ يدع و

 ان ركبوا 4 انريخاو زو شمالا اذ ديبعن دس ا ىرهزلا ىضأَهلا قاحسا ن ميهارإ 3 ةفوكلاب نابي كلا

 ] يشلردر لاق لاق ناو نعدمُجا ين زان ملا سنع 2 نعم الا ع راائع ةيوامما رضنلان دجا ندمان 3 هولا

 : *«نمؤمالاءوضولا ىلع طظفأ نأو ةولصلا مام اريخزا اوهلعاوا 5 ,لوا وج أ ملسو هل 1 هيلعللأ ىلص'

 ٍ نيديسلاث بوتين دحسابملاوا دات دحإللا نع ةياورلا هذه ٍِق ني الا رمتعلانب روصنم# مياندقوإ»

 / ندالخات ةرسيم يبان ىيحيو اك بون نسملان .نيسملا(| ريخاو) نايف يمس نع صفح ن.نييملا ك مصأع

 ْ نعنذايفس نع عك أبا ىبحب نب يب ما نيسملان دمعن رفحا ميهاربانلضفلاو ا «انريخاو) نان كد

 ١ ماجر خلو نيخيشلا ٍظرشلع و تع لديوح اك 2 نمؤمالا ءوضولا لع ظفام الو ةولصلا مكلاماريخ ن ذأ

 عض ينج هبلج ر نماباطخلا يتمحرخ هيلجر لسغاذاف هي مأتم جرن ىف هو هدر ٠ نماباطخم | هام رع 2



 م« ةراواطلا بانك » « اه 2 <« صألا مم كردتسلا »ف «(0) 4

 مال صشال وهز لاق لآق ورمعن هللأ دبع نع دبر نب هلل دبع ع نعدابزز نرلا دبع نع تاس دياعلا د

 0  العدما سكت : نم مهي ناك ول ىت>لعئااب لع :لاودح ل الاثم :نياربا ىبلعفلاامين .اىلع نيتأيل م و ةيلع

 رانلايفا ناك ةلم نم هدم رق ثالث ىلع ىنتم ماقرتشوتلم م نيويسو ىدحا ىلع ءاوقرتفا ليلا رسا ىف نا هلث» تما ناك

 «ىنادصأو مويلا هيلعانااملاق ةدحاولاامهلليةف ةدحاو ةلمالا

 سابعلا(و) ىضاقلا قاحسانب ليم. سان لدملاذا شحن ىلع( هان ريخاف) يزاا فرع نورمع# ثيدحاماو»

 0 هبا نع دبز ن: فوعن.و رمعنب هللادبعن ر ريثك ىنل د> سن واىنانب ليعمساانس(الاق) ىطافسالا لضفلا نا ا

 لعنلا لعتلاوذح كل نم ناس كا ل هدجسميف ملسو هلاو هيلعّشا ىلص هللالوسرلو> ادومقانك لاق هدج

0 

 0 ءاخد بضرحج اولخ دوا ىتح عابفاءاي ناو عارذفاءارذ ناوربشةاربشنا مذخا له نذخاتلو لعنلاب ع ا دلي
 تق رتفااهنا ورعاه عالبال ةلحاوت وةقرفالا ةلاضاهاك ةقرو نيءبسو ىدحا ىلع ىسوءىلع تقرتفا ل ثا رسأ ىنإ

 | نيتناىلع(١ )نوو مما مم ةءامججو مالسالا !ةدحاوةقرذال!ةلاض اهلك ةقرف نيم :سوىدحا للعم رمز | ى ,سوع لع

 *مهتءاجو مالسالا ةدداو ةقرذالا ةل اضاواك ةقرف نيعبسو

 « لها بانك رخآ

 8 ه6 ةراهطلا باك زيهم

 2 . || ساملاو ااثةئامثالثو نيمسنو ثالث ةنس ةجملا ىذيفءالما ظفاحلاّللادبعنب دم هللادبع واكمل «انثدح <

 2 ظ ركل واه انربخاوإط سنان , كاامكربخا بهو ن هللادبع ىلع "ىزنلةيآلو نا رصن نب رحاتت بوعي ن 35

 ,”ه#“ | ءاطعنءماسان ديزنع كلام ىلع 'ىرقامف يبنمةلاانُذ ىضا_ةلا ىسيعنبد##ت ندمحا نورك لدملارصن ن انا

 تحرخ نحن ديعلا اص واخا لاق مآ سؤ 0 4 م هللال وسر نا ىحنا- فلا هللادبع نعراس نبا 1

 رافشا نم جرخت ىتح هبجو نماي طخلا تجرخ هبجو لسغاذاف هفنانءاياطللا تجر خرث تسا اذاف هيف نء.اياطاتا

 ,اياطللا تج رخهسأرب حسم اذاف هيدي رافاظا تحن نماياطلا جرت ىح هيدن نءاياطللا تجرخ هدب لسغاداف هينيع

 ححصلا 1؟نون وكي مكنا مره ظااو ك ردتساا خسيفادك 0(

 ىتما ق رتفتوةلم نيمبسو ىددحا ىلعاوقرتفا ليثا رسا ىنينا هلث«ىتماىفناك ةينالعهماكل نم مه ناكوا 7

 | نب تراث هاور «يناحاوموبلا هس ءاعاااملاق ةدحاولاام هلل يةذ ةدحاو ةملءالا رانلا يف اهلك ةلءنيءبسو ثالث ىلع

 ْ «هنعدب زبن هللادبع نع ىقيرفالا مهنا نبا نعيروثلا نعد اعلادب#

 ا  نيلسلاب وفم هدج نع هيأ نعديز ن فوع نيور<ن هللا دبعن. ريثك انن سب رواىبان ليموسلا# لاقو جا

 هام ديلا تق شال ئاول اىن نا «دبقن منغ سا

 ه4( ةر اهطلا باتك زد

 ًاضواذالا اقلسوهلاوهب راعشا ىلص هللا وسرذأ ى ران :صلاهللادبع , نع راسن ءاطعنعماسأن دز نع# كلام »

 هبجو نم اباطأنا تجرخهبجو لسغاذاف هقآ نم اياطلتا ت تحرم شلي اق ءاباطلما تج رذارز» ةدقونملا
 يركب دقت ظ

 ماسع اذاف هدير افظ ا تحت نم جرت را اططنا ع ثدحرخ هي لب لسغ أذاؤ هئييعرافشا تح نك جر 3 َى



0 
 جاك

 «نذا رينب ةكع صر ناك ا يقطر 1 ا + فلفل

 كب هبح اصب باكلا ىرادت

 م ماعلا بانك )ف « سؤ « صرخلتلاعم كردتسلا» «(0)ج

 (الاق)ناطساولاةيقتن بهو(و) نوعن و رمت ”يرادلاديعسن «نامثعانث يزدلا ةملسن دم ن يدمج ا هان ربخاإ»

 أ دوبيلاتقرتنا لس وهلا و هياعتلا فصلا لوسرلاةلاقءر سهرنا نعمل ىلا ن عو رمي نب دم نع هلادبعن دلاخأنن
 نيعبسو ثالث لع يتماقرتفت وةقرف نيعبسو نيتشاوا ىدحا لعىراصنلا تقرتفاو ةقرف نيعبسو نيتنناو ا ىدحا ىلع

 ههاج ر خنملو ل مط رش ىلع حمص ثيدحا ذه وةقرف
 ن فسو ان ىرا زئلار غن .دمخ هجوما وباانثو رع يرايسلا مساق ن مساق سابعلاو | «انريخاامابنؤو هدهاوش ثهلو

 هلا وتلا ىلص هللا ل وسر لاقلاق ةررهيلا نع ةماسو.| ىّثدح و رمت نب دم نعىسوم نب لضفلا اذ ىسيع

 «ةف رف نيمبسو ثالاد ىلع ىتما قرتفتو كلذ لثم يراصنلاو ةقرف نيمبسو ىدحا ىلع دوريا تقرغ ماسو
 ن نا رعا ناريلا مفانن عطل اناهيلا ولاا ىل اذصلاقاحسان دما ب وقعين دمج لباسلا رامات وف

 صاقن ربخا ةكمانمدقايف نايس يبان هن داعم ممانجج لاق يحب ن هللادبعرماءىنا نعشادبعن «سهزالا نع وزع

 صن ا ىلع كامجا_ةلاقال لاق صصقلاهذ م ترمالاةفةبواعم هيلا لسرافبخو رف ىنبل لرش لها ىلع صقن

 يل-دنيح ماق متةفئاط كنم تمطقل كلا تمدقت تنك ةبواممل اقف لج وزع هللاهانملعايع”ىشنن لاقذذارينب
 وتلا قاع ونيت ىل مهيدي وقر غن باتكلا هاذا لسوهل اوهسيلع هللا ىلص ىنلا لاةلاف ةكع ررظلا

 ءاوهالا كلتمبس يراجتماوقا يتما يف رخو ةءايملا ىهوةدحاواالارانلا يف اهاك نيعبسو ثالث يلع ةمالا هذه

 دم ةءاجاعاوم وق منا برعلارشمماب هللاو هلخدالا لصفمالو قرع هنم يتبالف هيحاصي تاكلا يراك

 ىوردقو ثيدملااذهحبحصتيف ةجحلاا مات ديناساهذهههءاوموقثالذا ىرحا كلذ ريخا ماس وهلاو هيلعهللا ل

 دازز نمر ااد,ع اهدحاب د 5 ندا_:ءابي زأا فوع نورهعو صاسعلا ن ورمعن, هللادبع نع ثيدحلااذه

 هةجحلا |. موهتالوىنزلا ّللادبعنريثك رخآلاو قيرفالا
: : 

 نبت باث انئىرودلا دمح ن سايملاأنث داد.ةبب ىميكملا هللادبعن. لع( هانربخافا)و رمعز هللادبع# ثيدحاما»

 ا

 # ماسم ط ردث ىلع *ةق رف نيءبسو ثالث ىلع ىتما قرتفو ةةرفنيعبسو نيتنناوا ىدحا لع ىراصنلات ف رتفاو ةقرف

 ههيدمش نعى س ومن لضفلا ان ىسيع نفس وبان: ه جول واانن يرايسلامساقن ماق 4 هانربخاو ف
 ان ّ :ربخ | ةكمانمدقاملف نواعم ممانججح يزوملا رماعينا نع هللادبعن رهزأ ن نءورمن ناوذص »

 تع يق تدك والاف هلا ها اءايلع * ىثشش لاق نذا ريغ صمتنا لعكلمجافلاقاللاق صصقلا هدم ترمالاَتذ

 'مهن:ديفاوقرغباتكلا لها نا لوهْلآو هيلع للا ىلص ىبنلا لاق لاقف ةكعررظلا لص نح مات مئة مئاط كلنم تمت كبل

 ْ يما يف جرخيو ة-ءاجا هو ةدحاوالارا_نلا ف اباكنيءيسو ثالث ىل- ء ةمالاهذهقرتفو ةلمنيعيسو ني ب لع

 51 برملار شءماي لاو هلخدالا للص فمالو قرعدنم ىتبي الف هبحاصببلكلا ىرارغا ممهاوهالا كلن ى رات ماوقا
 ظ ىرخا د اساب ءاجو ةدالا ام . موقت 0 أ هذه «هءأوموةالذاىرحا كلذ ريغا دمج هن ءاحاعاوموق مل نئل

 * ةدح هن : موقثالت ركذام ريغ

ٍْ ْ 

 ١ دا للا وذح لب ارساىنب ىل |ءىناامىت ا يلع ىنإ سوهو يع سدلالوسرالة لاقور من ادب *نع |

 ىتح ا: 5



 « ململا بانك ١ *« « صرخلتلامم كردتسلا <

 ا ىوسأثبشو ءاستك نم نارا ”اعيشىنءاو 95 اللاقرسودل اوهيلعهملا يلص ينلاذا ىردملا ديعسى لأ نعرأسا

 «ةباتككلاةزاجايفو رمتن هللاديعرايخا مدقدقو هاج ل نيخيشلاط شلع عب 3 ثردح اذهزهحم. .افذارقلا

 ءاربلاع نِعفا ادساىنانب كفسوت ” ن ميهارب |[ ان جولفملا مرامندعاتو مومن رشنأتاق احسان ركب ,ونا#انريخاط

 4 نوذكب الا وباك نياتلا و كلولانشاو ةعيضأن فاك ملسوهلاو و هيلع هلال لا لوسر ثيدح عمساناك سيل لآ

 الجت :ء هللادبعهنبا وملاس نب دمح وهاجر خيل 3 ط رش لع بمص ثردحأ ذه« بن املادهأشلا ثدحفدعم و

 4 حيجملا ماجا يف ى راخبلااوجرخاد تف قاحساى لان فسو ن ميهاربا ةفيعصاماف
 ناك لاقدب زر ىبان ب هللاذيب ,عنءنايفس انننوعن ورمتانن ىلعساولا نكسلان .ىسيعن دم انيدا شجن لع حا دحف

 ملس وهلا وهيلعتلا لصهتلا وسر نم ناكو هللاباتك يفنكيل ناف هبلاقدتلا بانك ي فن اكف*ىش نعل ءاذاس ا, عنا

 2 وكرت ال ع نكي نافر وركب واهب لاقاعلاق# ىشايفملسوهلا و هيلعهللا لصةلالوسر نف نكرم نافدبلافئش دف

 2 2 ' لو فيقو هيفونيخيشلا طش لع جيت ين اذه «هب .ًار لاقى هش

 ىأنعىدو الا سيرد ن ءربرج ا يشيل ن نامعاننلب :> نيدمج| نب هللادبعانب قاحسان ركبوا ان دح#

 0 ل #7 ودجهنم حاصر ال ب ذكلا نا لس وهلا وهيلع هللا لص ي :لاىلا ثيدحلا مفر هللا دبع نع ص وحاليا نعقاحسا

 ناور وجفلاىلاىدمبذكلا ا وةنجلا ىلا ىدهم ربلازاو ريلا ىلا ىد قدصلانادل زجن.ال مدنا لج رلا دعبناالو

 هلل أدنع بت 5 ىت>قدصيل لجرلا نآو رو ا اكلل لاه درو قدص قداصال لآ ةهنارانلا لا ىد مروجفلا

 تاناورابزا واعاونيخب ثلاط نس لعدات سالاحي مح ثد د وح 1 7 اياذك هلل أكن 32 ب كي قيد بذكي ,وأ د ١ كبح

 * طرف سجال ل اتا هدهرثكا ينبع
0 

 «اط رشىلعههحميافنارقلاى و أئيش ىنع بتك نمو

 تناك ملسو هل اوهيلعهللا لصدّللالوسز ثيدح عمسانلكس يل لاقءاربلا نع قادساىنانب فسو.ن م ميهارا ١

 * اربط رش للع# بئاغلا دهاشلا ثدحيف ذئمو نوبذكيالاوناك سانلا نكلو لاغشاو ةءيضانا

 نركب مل ناف هنلاق هللا باتك يف ناكف *ىش نع لئساذا سابع | ناكلاقدي زييان هللا ديبعنع 4 ناينس اف

 لاقالاورميو ركب 9 ا هب لاقاع لاق نكي / نافدي لاق "يش هيفماسو هل اوهيلعلا ليصةللا لوسرنمزاكو هللاباتك يف

 *ايهط رش ىلع مدبأ 7

 هللا ىلص ىبنلا ىلا ِثي دحلا مفر هللادبع نع ص وحالاي نا نءقاحسا ىنأ نع يد والا سي ردا نع 6 ربرج ف

 يلا ي دهب ق دصلاز ا هل زوغال مْ هنبأ لج رلادعيناالو لز هالودج هنم لص ال بذكلانا لاقما- و هلاو هلع

 رو ق دص قداصال لا هناراثلا ىلاى ده روجفلاناوروجفلاىلاى دمر بذكلان او ةنإلا ىلا يدهيربلاناوربلا ||:

 ىلعءاباذك هلل كنع كب يح بذكو واق دص هللا دنع بتبكيف قدصي ,لجرلاذاور حقو بذكب داك اللا 2و

 »+ (مهظ 7 عوف ه لدم حصناف 2 اياكلاهذه رثكا فيقوت تاياورلا تراك ا آولمب 0

 هلل

 ي هل :- المهنا لج رلادعينا ال ولزهال ا 0 ودل ا -

 نيءيس و نيتنثاوا ىدحا لع دوهلا تقرتفا !اموفرمةربرهيىلأ ع نع ةيلسيبا نعد رم ندمت نع نادطلا دلاخ د

 ننس

 ارسل حسا | ل ينلادبءيف نوذكيالاواك -

 مد

 ايمو ا وج جم بم



 م .”وو تم س١

 - و

 3 اكل 0 ةلاض ر 0

  «ملاباك» 2١ مرصإلا «ضختامكرشلاط «00ج3
 شا ْ ' 0 نِث دا رباك اهنع ىور دق 33 دلا هلعات نك زادجلا لها نم

 نبىب<يقثدح حاصنب هللادبع غاصو اأن” لبسس نإ رشب لوس ونأ |- ياه نإ اص نإ دم رفعجو مان دحإل

 ةزش ءنوسلو , مكلاوكت .تماعدقىلاسانلاام .1لاق مهي اعلا وهللادمحف بو هل آو ةيلعاتلا لصهللال كر

 انورزينمؤلاب هللا لاا ناكو همداخو هديع كمن 0000 هللا وسر م ت كك :.؟يبا كلذو ةظلغو

 *« د .اسبلا يف ة ةفو رعمة جر هذهو هنم عم ذك هيأ

 ديعس نب دعس اذُث عر وما نب رضاع ا: راحت نب لسا هيقفلا بيعش ند ندهادماحوا #« ان ريخا »

 ناك نملاق ماسوهل او هيلعهتلا ىلص يبنلا نع هنعهللا يذزةرنره ينانع باطملا نعو رميىنانب ورمعنع يراصنالا

 « هاج را وماسم ظرش ىلع حييحص ثيدحاذه# رانلا ىلع هللا همرح |. رقانيلانيه

 ديعسأ:3 ىرقملا نمر لادبعواانث ةرسيميبا نب ىيحن وبان. ةكع ىهكافلا ق احسان دم ن هللا دب عدمت وا انريخا»

 سانلا يتفا نمماسو هلأ و هيلعتلا لص هلال وسر لاةلاقةرب رهيب نعراسن ملسمنعو رمنب ركب نعبوبايبانإ
 « ةلءع هلفرعا ال وهاجر ةنيخيشلا ط رش ث ىلع حب حص ثردحاذه# هاتفا ع ن* ىلع هكا ناك ماع ريغإ

 نءاطع نعسان دز عماني لاو ان: اسال لضنلا ن سابملاناهيقفلا قاحسا نبركبوبا4 أن دح ف
 راس لب معمم ب

 رتسوهْفنك ينللاءاوأ هيف نك نمثاالث ملسو هلأو هياعهللا لصدّنلا ل وسر لاق لاق|يىنعهّللا ىضر ساو عن !نعىلعز لدم

 هيفلاق(١ )رم نافدأو لل( تاق 16 .كك « رتف سضغاذ او«رفغردقاذاو* ركش يطعااذا ن ما هل ىفهلخداوهتجر هياع

 #3 ايذك هئدح ثدجو مناحوا

 0 0 ع 4 6 3 هللأدم 000 رم 5 ند 1

 نيب 0 ايحر افؤر نيئمؤملاب هللأل اقام ناكو هلمداخو هديع تثنكف 5 هلا و ا 50 ص 0

 هن ججتح 51 لأ اصواو حي ههنيإ ناكل سانلا لع تمدقاالاو فكاف يناهني وايثدمي ناالالواسلا فيسلاك هب دب

ْ 
| 

 ظ

| 

 # ركنم ثيدح(تاق) ره نم عمسا ديعس أ ىلعأن. تناشكا و( غ)

 لاق سو هلاو هيلع هللا لص ىبنلانعةربره يبانعباطملا نع ور ىبانب ورم نعديعسنب دمسأت « رضاع »

 ة(م)ط نش لع# رازلا لع لادم رحاب رقانيلانيهذاك نم

 نمماسو هلآو هيلع هللا لصةنلا لوسرلاةلاقةرب رهىأنعراهس ماسمنءورمصنب ركب نعبو ايبا نب 6 ديعس ف
 0 لعل ف رعاالو اهط رش يلع «هاتفا نم ىلع ها نا ماعريمي سانلا تفا

 نارقلاىوسائيش ينعاوبتكناللاق ماسو هلاوهيلع هللا ىلص يبزلا نا ديعسيبا نءءاطع نع د دي زن عم مامه»

 )١( ادعو « يناممالانسملا٠؟كردتسملا يف ثيدحلااذهدنسيفروك ذل ادشارنب رم ينعي «
 همم سس

 ا ىلع سائلا ت طخ ةنءهللأ | ىطرب اطخما نب رمي وال لاق سي .لا نيديعس نعىماس لال ءزح هز> نإ 1و ع نع بوا

 | ه هنيل ناكسا سانلا لع تمدقاالاو فك اذ رسما نعيناهنس زاقدنغي نا الالواسملا فيسك هيدي نيب تنكف احر

 ىلع ان 5 مل ' ارثكاو هيف فاتخمف ر# نع لبيع س عامساماف :ىراخب اهب . جتحادتقطاسو اودانسالا 0 52

 ا



 خيشدشارنب رمنافدانس الامي ثردح اذه «رتف بضغاذاو*رفغردقاذاو« ركد يامعااذا نملاق هللا كوسرأل :

 مب ماعلا باتك » « از «صيخلتا مكر دتسلا» 400ج

 أو نياهاملا نع شض رماوف رعلابرم ًاووفعلا ْذَخ سانلا قالخايفالا 7 آلا هذه تلا لزنا ام لاقرييزلان هللادسبع

 ةةهط ريش نو م سبلو صاملانب درحن هللادبع نعاذ_هيف ليته و*نيخيشلاط رش ىلع حرص ثب دحأ

 ن زم نع ميما قازرلا ديعأبأ دأب عنا م يهارا ن قاحسا اني ةكعيفامنصلا لعن دم هللا دعوا 4 انرخا د

 0 ينلاىلاهسموق نم ملجر ءاجفةمهسيف هموقنمالجر نس -مل-و هلا اوه هلع هللا يل 50 هدج نعهيا نعميكح

 لاق وماسو هلا وهسيلع هللا لص ىنلا تمصف ين ريج سبح مىل_عدمج اي لاَقف بط وهو ماو هل أو هلع للا لا ىلص

 مالكا امني ضرعا تلءدفل وغامملس وهل او هيلعتلا لص يينلا لاف لحتسا و رشلان ع ىهناكللال ولو الانا

 ' اولاقدم لاتفا ,مهف ىت> ملسو هل اوهياعمللا ىلص لا لزب لفاهدمبا وحاف ال ة ةودد يموقىلع وءديف ابمرغب نا ةفاخم

 نع ىنغاام مدكح نب 7 ةفيحص يف ل ولا دقدقو# هنأ ريج نعا واخ مهيلع ناكام ىلع ناكل تامفول هللا ومبنما,ئاقوأ

 » نيحيحصلا يف ةج رخم تيدالااده دهاوش نا ىلع هيدا 5

 راصنالا نملجر لاف |.سقماسوهلأو هيلعللا ىلص هللا لو سر مسق هتلادبع نع لئاوىنا نع شالا ثيدح كابن لف
 «* هللاةحوأهب د راامةمسق هذهنا

 هلآ اوهباع هللا لص هللالوسرعم ي ثرما تف ساو ءةحاطى بان هللادبعنا قاحسانع كلام ثني د> امو 0

 *« ثردحلا هندرىلاعاذبجف ة ةيشاملا ظيلغ ىنا ر 0 در هيلعو لو ٠

 اذهريغو «ةرجشلا هذه ىلا يبو رطضنام ىلع نينح ةصقيف ىننا نعركى فان هللا هبعن كل رشثيدح «اهنموط ||

 ٍْ ١ ه هركذ لوطي امم ||

 نعرلاديءىلوم دشارئ رمان نايفس ن بوةعبانل ي مرافلا هن , وس ردن رفعجن هللا دبع دمت وأ# 0 غا|

 ساب عن |نعىلعن دمحس ن :رع ورع مدع نع يثرقلا + بئذيانإ نم رلادبع ند#ءانن ىعبتلا نامع نإ نابان | ١

 نهاملي ةهتبع يفهلخداو هت مر هي ءعرت -وهفنك يفاللاهاوا هيف نك نمةهالث ل وهل و هياع هللا ىلص تالو لاق لاق ٍ

 سانلا قالخا نموفملاذخاينا هيبب هللا رصالاقو وةملاذخ ىلاءهلوقيف رين |نع هينا نع ءماشه نع «ىوامطلا»

 « منعش يضررمنالدب ريبزلان |نعلاقفما هن ء ميكو هاورو ( خ :طرش ىلع

 | نم لجر ءاحف ةمهتيف هموقنمالجر سبح مأسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلازاهدج نع 2 انع زعزع # رسمو)

 أ هلع دما لص ىبنلا تمصفىل ريج سبت مع دسم اب لاف بط وهو ماسو هل او هيلعّشلا لص ىبتلاىلا هموق

 .لوقتام ماسو هل اوهيلع هللا لص ىبتتلا لاف هن ىلحتسا و رشلا نع ىهن: كنا نولومئاس اناذا لاقو ماسو هللاو

 هيلع هللا لص ينلال زيملف اهدعب| وداشال ةوعد هموق ىلع وع ديفابمهفنا ةفاخم مالك لاباهنب ضرعا تلءجف

 در ا م انربخأ# ه هيأ ريج نعأ اولخ مه: اع ناك ام ىلع ناكل تا 0 هللا 2م م ابلثاقوا اولاقدق لاةفا,مبف ين> ماس و هلل و

 هزم ةديعص يل وةلامدقت دقو ريعماناقا ِ زرلادبعانني ر دلا ان , ةكك يامن .هلا يلعن. ١

 نع ةورعنب ماشه نع بئذيفانإا ا يراملاوهدشار نب رماني توسان وس ردن هللا ديع 4 ريخأ ل

 قلو ل

 لا وفملادخ *

 4 ل



 --52-- ل

 هي وصم حبيس نبع

 وقل ريا دكا مامقار

 تااف 5 0 م 2

- 
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 «مانلاباك ه 2 02 4 -> <« سلا عمكردتلا» ١ 400ج
 1 « هدلخ ةبلحاو هل ةعيؤرمو 1

 | هللادبعنغئسو نب لضفلا اننارانع وا 93 ناذاشن دمج ديمدوا انن يناهن اص دمر فمج وا 4 انادح »

 مارا سانلا نومسلك . سو هلآو هيلع لاَلص هلال وسر لاقلاق ةرصهيبأ نع هينا نعيربقلا ديعش نا
 ديس هللاديع نع ىروثلانايفس هاور# قاما نذتعو هنتولا لاس متم مهعسيلو

 5 ميكعينانن ديزي انذاك تمن دمحم اش ىلرغالانجرلادبعن دمام ظفاملا لعيني ملا عوام انثدحإل

 موعيل 7 علاوداب سانلانونسنال مكنالاق هعفر ةرىهىنأ نع هيب أ نعىربتملا ديعسسنإ هللا دبع نع نأيفس

 هللاد_,عنع هاخ رخإ امن اريغ لوالان رم ترن : هأثعمحيحص ثيدح | ل ده « قالا نس>و هح ولا ظ_د مكنم

 «ديغسنا

 ١ قا> سا نبدمح نب قاع -اانذ لوا يركسما ار نب ناعم < 83 رافصلاةللادبعن دمخ هللادبعوبا ان دخن د

 ما-سوهلاا وهيلعّتلاىلص للا وسر لاق لاق كلام نب نس ا ياربطلا لعدن سنو) نع ىنا ان ىهملا

 موب مايندلا يف فو رملا لهاو ت اكلحلاو تاف لاو ءوينلا عراصم ابيحامص هن, سانلا ىلا فورمللا

 نم هئباو قاحدا نب دمحشورافصلا هللادبعىلا نعالا هبتكال ثيدحلا اذه لو ظفاحلا ىلعابا ت همس 9ةرخ ا

 و هبا نع دمح ن ردكنملا نعهجو ريغ تاور قالب دلايف فورعملا لها هل وقو حرجتاهفرمتمل نيبب رصبإلا ظ
 « دهاوشلا يفرك ذي هناف هاجرخ1 فاو ردكنلاو

 ع رلادبعن دم ىث دخن دفانلا دمحم نورمان رطمن رشن ندمان: هيولابن دما ندم ركب وا «انيدحإ
 ملسوهلاَو هيلع هللا ىلضهينّللامالاق«وفملاذخ لجو زع هلوق يف رن !نع هينا نع ةورعنب ماشه نع ىوافطلا
 ' هنق ليقذق و هاجارخم هلو ىوافطلاب جيتس ادقو ىراخبلا ط رش ىلع عيبمص ثيدح ا ذهه سانلاقالخا نموغنلاذخاي نا

 « رزان شلادبعنعةو رع ن 6ع

 نع هيأ نع ةورعن 7-0-0 نورخات نيساو ميهاراات قاقدلا ديرن نادبع 4 ءاريخا ١

 - هللادبع

 «تاكلملا و
 « هل رخام فيمض (1) ماس«لب تاق (مإل طرش لع« هقلخ هبسحو هلةعةبو رصو
 ةهركذ فلس وقلا او هتلعاشلا لص ينااناةرب , رم ىنأ نعددج نعىربقملاديعسن .هللادبع نعناما -نب رمتعم(دهاشهلو)

 ماسو 7 اوهلع هللالص لا لوسرلاةلاقةزب رهين أ نع هن هيبأ نءىربقملاديعسن هللادبع نعىس و« نا 6« لذتلا »

 ج هاو هتلادبع تلق قالا نس>و هج .واا طس متم مهعسيلف ؟لاومأب سانلانوسال ال ذا

 سنوي نعى اننىمملاق احسان بدمسن ب قاحسا انبي ركسملا رحبنب ناعم -اننرافدلا هللادبعن دمع « اندحإل
 ءوسلاعراصم اربد اص يت سانا ىلا فورغملا عئانص ملسو هلااو هيلع هللا ىل_ههللال وس زلة لرش ف ىلخل ا نغ
 ثردحلا اذهلوق فز دارا الا يف ورملا لها#يندلاق فورملا لها و تاكئلاوتاق آلاو
 نع هبا نع ردكتلا نع يور دق ثيدحلا رعااو# حرجا حف رعن :1نيي رصبلا نم هنبأو د#ور املا نعالاهبتكا ل

 / 'عيخملا ىلا فنصلا اذه ةبنر تامحناهلبقا_«وا ذم (تاق)رباج

 ي وافطلا سبا ايناوالل ١ ١ ىكلا ىجيئزاا دلاغنب ؛ لسم يف 0



1 

]| 

 ا

 نعرمتمملا اننمادقلان دججا اند ةرصبلابمركمن نيبحن دمج انندحا نب ليعمسيا ديعسوأ انبدج «دهاشلو 0 :

 00 موتعاطمللا بجوا ْن دلاو هقفلا لها ا

 #« ملنلا باتيك و «9 ١ 2 « صيخلتلا عمكردتسلا» 2 400ج
 ١ هريخاو هقنلا لوا لاتهي:مسمالا ىلواو لؤسرلا اوءرطاو هللااوعيطا هللا دع نب راج نع لي معن د# نب هلفادع '

 » دنسم |(هدنع 8 اعصلاريفشو ديهاش هل حي ثردح اذه

 ندلاو ممل لها ىنمي ه:مرصاالا يىلواو لوس رلا ا ومرطا و هللا |وعيط | ىلا هت هلوقيف سابعز !نعةحلط يبان لك نع

 (ةدهو) مع دهن !بجوافرثكتلا نع منو وني فو رمملانم هع ولصأب مند ىل أعم س انلانؤملمي نذلا هلا ةءاط لِهاو ظ

 #2 ف وداع نم عضا وتلا نم ءايلملا ءزاياع ةئطان ث داحا

 كنماماو نك برطا مأءط نم لك انو كلب ون ن«نيلااب و ورع 1 4 ادعس س٠ءصم نع هيخا نع

 دارس هللأ ُّ ىتسرازما3كنذ كانذنيلا كدضاجاس لاقفقزرلاكيلامسواو مالا كيلع هللا حتفدقو ادو ْ
6 

 اهشرع لثم فا هنكراشال تاقدق ينالاَتف تكب تدرك 5 ل 7 لف شيوعلا ةد-شن ىقل ناكامو ملسو ةلاوهيلع ظ

 جاوزا ىلع لخدس ناك دعسن: بهصم ناذ اعط رش ىلع حي ثيذح اذه« يخرلاهشيعاىعم كردا ماد, دشلا

 #١ مهنعهللا ضر احضلاد الوا نمنيمباتلا رابك نموهو لسودل اوهيلعّللا لص يننلا

 ةررهىانع هنا نع ءالملا نع دلا>نب سمان لاقينا ان. ىمشاقرلا هللادبعز اوهدممن كلملادبعىلع'ئرقلا# ١

 ظ لع ميج ثيدح اذه « هقلخ ةييحو هلتغةلورخو هنيد نمّؤلامزك لاق ملس وهل اوهيلع هللأ لص هللالوسرزا 1

 «هاجرذملو ماسمط رش

 *«ىرصم ةقن كلامهانملامل فرعيو اريغص محربواب ريبك لل نماثم سيللاقماسوهلا و
 هّيفلا ىلوا لاق ه؟:مرمالا ىلوأو لويسرلا اوميطاو هللا اوعيِطا راج نع ليقعن | نع اصن ىلع نع عك 00

 ' : * دهاش هلو حيصامله هدرملاوا

 ىنمب« متمرمالا ىلواوايهنءهّللا يضر سا_بعن | نعةحلطينانب ىلع نع باص ن ةواممنعاصن  ةنبادبع 9

 لك أنو كلو نمنيلا !ىل سبلتالار ممل تلاق ةصفج ناذمسن: بمصمن ع هيخا نع دلاخيبان 4 ليممسا ولا
 ظ رك كسف ىلا كءمصاخاسلاةف قزرلا كلبلا عس واورمالا ِكيلِع لاعتفدن واه كمامط نم بيطا امامط

 يبا لا-ةف تاكإ ىتجرك لس ل زب ماف شيلا ة بش نمىما,ناك امو مادوهلاو هيلع هللا يلص هللا 4ك وَسررما ظ

 ظ 7 اطقا هيف(تاق) هط رش ىلع# ينجرلا هشرعاهههم ٌبلردأ ىلءإ ديدشلا عشيعلث.يفاعنك زاشال تاقادق

 , هنبد هرم مركلاق ل-و هل آو هيلع هلال هلال وسر ناةربرهىبانعهس ا نع ءالعلا نع ىجيزلا ماسم ف ظ
 تت طتتتتتت 2 - 5 دن - يبس بيوس سو - م ب

 ف أ 4 2

 ال 7

 د
0-0 

 75-52 هه

 8 هفلخ ةيس>و هلثع ةييرنو هند 5 مرك 11 3 3
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 4 6 وت

 00 باتكلااذهطرش رمش نم نسيلو ةيطعن يا خيشلا هن هيد رف ثيدحاذه ةأيي ل مست ةؤةيلا نابت اناكاساف

 'ةجرلا تي زينافنولزقت متكاملا ل ودل اوهيلع هللا لم لال ونت را اماظعا ثيدحلا نعا و فكف مهتناند ىتحادصاق ١

  "«مساباك» 2 »«  « ضخلتلا مم كردتسلا » : 40)ج»

 نغتانازع نامامن , رفعجانثم احنا نات ىغشاهلانابا نب ,رضملا اني بوودعإ َن 3ع نابملاوا 4 11 د ظ

 .مياقرادد هل اوهيلعهللا لص هللا لوس رسم  ّتانوركذي ةاصعف نايا ناك لاق ىبراغلا ناي نع نامْعفا

 اباء راباقع نايا نبرفك ادتءادقو هاج : ند حي ثتردغاده#ا هو مكرامت ا اف ؟ييلع 1

 ْ «هنعةاورلا لبن مج دىحا سا ؟ادقو مرصع دياعهاف دهازلا ماج نا 3

 نوع راسا اد قىرهزلا قادس نب ميهأرب 193 ةغوكلا لاس علاق هييهع نإ دز ٠ 3 يع ن-سحلاوا# ا "5

| 

| 

ّ(| 

1 
| 
 . مللاديع نب د مح ا ئراصنإلا.ق ق ادي نب ىد وم أبنا ةيفهلاق اماعإ نإوكب و .( 3 داح و ١ شعالااب ا ْ

 يفصح وانك لي نان نييلذلا لسوملاو اوه لع هيلا لبص قالممينأ تماصلا , ةدابعنع ليبقينأ نع ٠

 7-0 زااريخن كلام د قربخا بهونا انا جملا دعت للادبعن دمحأبا بوق! ن دم سابملاوبأ «انثدح ١١ ا

 .اننىسومن دفسوان: ىدوراجار طنلان دع م“ اذ ىربنملاد# نأ ىب .ابركزو (ثدحو)شدع الايبان ريغنبإ |

 .الجرتيأرا لاقدل لوقاامىرداام“ ىمش نع لجرمويلا ىب ايما كيع ٠ نعفي ,ةشنع شالا نع واسوا (و)ربرج

 ايكاناالا كل لوقا امىرد' امهللاو تاّمقلاق 0 مم إلءامش ءاا واس اانيلع 0 لوتداب+لا لاش رحاطيشلاب دوم

 ! تا لبلاك الااندلاع را يق :ايفالا* ىشلاب سمايل هل ٠ 8 ملسوهلاو هلعّلا لس هل ل وسر عمن وكن

 ١ هامثو لأب الع ربنا ايف هةدسم : يفك ءاذاو ل-جوزع هللا ىهن أم ريخلازينل مكدحاناو هر دك ىق.وهوفص :

 «هيف فبقوتل هنظاوداح رخو نيؤيشلاط رش لعدانسالا 5 ثردح ذه هود النا ٠ نكشويلّشا مأو |

 ا ش # ريب 5ك ىعبان ليبق واو ةم يرصم ىدايز ااريخن كلامو هانا ف رميو

 نع لاسمص نب ىلع نع عيكوأب .ا ميهارب !نبقاجس دا انثمالسلادبعن دم أنن ىربملا دمج ن ىنحنب كزوا#اندحإ)

 هللادبع مهيلعرف -

 ٠ 2101101 0 رشنم سلو ؟- 11ه درف هاهيلا مستو هيلانإ,بتناناكامهنافرمت وركب يناريغ

 نو ركذب ةباصءيف ناك هنا ن الس نع نامي نع تبان نعذاما سن رفمح انث رايس ان نابأن .رضملااةمصالا مادو

 هللا ل و_شراام:ظعا ثردحلا نعاوف. :كف مهنماند تحادصأت مرا لس ودل اوهيلعنلا ىلص هلال وسر مورق لا

 « حيصاهيف مككزاشازا ثببحاف كيلع لز,ةمحرلا تيأريتاةنولوقت متنبكاملاقف ماسو هلأ وهياغ تال ظ
 اظيشنإردؤءالجر تيأرالاق:!لوقا امىزدا ام 'ئىش نغلجر ىنلًأس دقللاق سلادبع نع قيقش نع « شمالا 9 ظ
 امهالوا رعمذ زوكن انكانا الاكل لوقاامىرجاامهللاو تافا يضمن الءايشا انوا رمان :يلععزمإ 1 ا ىلعاصن رحا

 هردك ضي وهوفص برش ب +مكاكإلا اب ايدلا نم ربغام هبشاامؤ هائافالا ردا اا هل اف لسو هلاو هياعالا لسص

 مودجي النا ن كشوبل هللا ماو هاذشف هلأسفالج رينا ؟ ىش ةسيف يف ِكاحاذاو هلا ىقتا امريذمي لا زينا َ دجحاناو و

 3 اهطرش لع

 ا

 3 ةضيسصس دا ني قلن تدش 202ذأ10|إأا0|]|]|]| | | | ]  زذ] ]1 10

 هيلع هللا لص هلا لويسرناتماصلان ة جابعنعل.بةينا نعى ذايزلا ريخنب كلام ىنربخا# بهوناإط ظ

0 ْ 1 

 انش ديت توسط ب



 م« ملل باك ا« ١ مضلل مكردتلا) 0
 مفر .ملسودل ؟وهلعّسا ليصل لوسردنعا:دمقاذاانك لاق ةنانع ةديرنإ هلل دنع نع دقاو نإ نسطإ انك دعا

 * هأح رو ةلغ هل ظؤحأ الو نيخ.شلا ظرش ىلع ميرص ثري دح اذهو هلاماظعا هيلا نسور

 دمح للادبعو اا ددغو)ةبعشانت رماع ن ديمسانل قوزسن ميهار ,اأنت توه ندم نتاهفاوبا ها امدح

 ' نادم ىضاقلان سلا نب نحر لاد,ء(انربخاوإلةبعشاتل راكبن 1 ىديزلارضنلاز دمتي رافصلاهلادبعنت|

 اثات نب ىحانم.هل ظفالاو رفءجن دمجو رمتو (ىبربخاو) ةبعشان' سايايبان مدآ ان نينظا ' ميهاراات
 م مودل اوهيلع هللا ىلص لال وسر تما لاق كي و . ةماسأ عمد ةقالعنب دايز نع ةبمشات يناانن ذاعم ن ن هللا دع |.

 'اووادب لاق ىوادتنااولق ىتحءايشا نعهنولأس بار ءا ءاحف ت دمقو ثءاسؤريطلا مك ؤرلعاعاك هدنع هباعصاو

 الظأرما شرقا ماالا' جرا هللاعضو هللادابع لاقف ءايشا نع هاما هلمضوالاءادعض, مل ىلاعت للانافأ

 ةلءلاوداج رخمملو حي ث.دح اذه« نسح قاخ لاق سانلا يطعاام ريخام هللا] وسراباولاةف كلاهو جرح كلاذف

 اذ ونحاووار د 1غ م4 نكي ناوةءاحصلاجا رخالعاذه يناتك ت اصادقى ا ىلع 0ك رشن ةماسان اهف لسمدنع

 ( بطلا باتك ) يف ىلإ : هللا ةيشعاهجر من ناانليب دس قرط ث دحلا

 -ىجامرلادبزب ن دجأن دم ركب و.اثدادغب ىدبعلا باتع ن دا نإ للادبع ن دمر كبو' 4« ربخا »

 اراك ةقاحاذاف ددسمملا تاخدلاةطرق نب ن+رلا دبعنع لاله نب ديم نع متسر ن لاصانث رماعن ءةيعشانت |

 نءلسوهل اوهسيلع هللا لص هللالوسر نولأس سانلا ناك لاق ةفيذح و ه اذا مد لجراذاف مور تمطقا

 عضولااذهيفهتج رخاعاو نيباتكلايف ججرخم ثندحلااذهنت٠ههلوطب ثيدحلاركذو« رشلا نع هلأساث كو ريما

 »نيب اتكلا يف هاجر خي ل ظفالااذه ناف هل ريقوتلا ةيفيكو ثدحملا ىلا ءاغصالل

 رو ركب ىناريغهسأزانم دحا مفرب مل دجسملا لخد اذا لسوهلأ وهيع هللا ىلصّللا لو سر ناك لاةسن !نعتب نع ||
 ن ىلع نعىو ردق و د ايزريغ هن ىور ام ةم | ١ صيخلتلا ف لاقو دس>او وار الاهل ساكر . هيأ رهاظلا (0)

 يايبامر يملا وفير رت ناسا عرشملا * مال
 « ةلعدل ظفحاالو اهطر ثىلع م هلاماظ د هيلا |

 عضو والا ءاد عض مل ّانافاووادنلاق ىوادتا أولاق ىت> هنولأس بار 1 ءانل تدمقو تماسف ريطلا مه ؤ 3

 امريخاماولاو 3 جرح كلذفالظاءرءا ضرتف' ومالا ج رمل هللاض وشلادايعلاةفءايسشأ نع ه ولأسف ءا ودا

 * هنع مقالا ن رع نع يوردقو دايز ريغ هنعىورام 546 و حس «نسح قاذلاق سانلا ىطعا

 0 وم, سور تنطق امك ةتاحاذافدجلا تلخدلاق طرق نب نو رلادبعنع لالهن ديم نع متسرز .طام»

 نع هلأسسا تنيكوريملا نع لسو هلو هيلعللا لص هلا لوسرنولأس سانلاناكلاقةةذحوه اذافم مدحت جر
 هاا دحارشلا

 هسأرهيلاانمدجا مفر دجسملا ل داذا مسودلأ وهيلعسلاىلهللالو ذاك لاق سنانعتباننعةيطعنإ «عملا»

 ةيطع ن ؟.1لاأننا ىسلايطلا دواذوباان لاط ينا ن ىمانت لدنلا بوتمي ن نسحلا لضفلاوبا# انثدحإل ||

 | . لعزاك هدنع هباصأو لسودل .اوهيلع الصلال وسر تالا كب رش ث نةمأ- هاقش هقالعن دايز نع ع هيمش »
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 ل فلا
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 « للا باتك 9 « م« صيخاتلاعم كردتسلا 9 ١ 40)جا

 لاةفث دحمان م كلذزا تفرعذ ثالث نمالاكاذدعب لاقما هنا رافكن اضم ورش ىلا نأ مر رش نم ىنمي

 ةعفصلا تكن اذ هأانفرعدقف للاب كارش الااما هللال و سراي تاق ةنسااكرتوةقفصلا ثكنو هلابكارشالانمالا

 نم جوركلاف ةنسلا كراماو كفيسب هلب اسقتف هيلافل من كنيمي الجو عيابلنا ةقفملا ثكناما لاق ةنيلا كرو
 « ةلعدهل ف رءاالوى راضنالا نئاننلاو دان بئاسلان هللادبعب جتحادقفم ابمطرش *. ىلع حي ثن دحاذه ٠ ةعامجلا

 يبحبن دالخانُد ىسومن رشن أب نا هبقفلا قاحسان ركبوا( انريخا ) ةحد عاججالان ا يف م« مساتلا ثردحلا »

 نع ناوةضن. ةسيما ان ” يسيل رحتنب مفان ان (الاق) ىبضلا ور#ندواد ان رب زملادبع نب ىلع ( انزبخاو)لاق
 اوفرمتنا كشو لوقموابنلابوا هابنلاب مادو هلو او هيلعاشلا لص يبنلا تع فلا هيأ نع ىفقثلا ريهزي ان ركلىبا

 ءادبش مدنا ؟ىسلاءانثلاو نمحلا ءاتالاقاذانغ هلال وراي ليق 5 رارشن « كرايخلاقوا رانلا لها نم ةنجلا لها
 هلا و هيلع هللا ىل-ص يننلا عمس + ىفقثلا ربه زوا يراخبلا لاقودانسالا ح ص ثيدحاذه * ضد ىلع ضب

 انركذ دف مدارج م ا ثم ,دحلا دانس 00 انتلا رايك ن مف ريهزيانب ركبوا أماف ه ذاعم همسأ دلو

 نيم دقتملا ةمئالا سهاذمل ايرحت هيف ةسفقتسا و عاج الاب ةجحلا ىل اء ام ل دنس ةحيرعص دماساب ثي غاسبأ ةعمس

 «مينع هللا يضر
 « هاجر ملام هيد نيب دوعقلاوهيلا فالتخالا دنع ملاعلا ريقوب . سصالا يف « ةحيحص رايخأ هذه »

 شالا اننةيواعموب انت ىدراطملا رابللا دبعن, دما." دادقب ىمشاحلاقاحسا نب نوميم نيمملاو ا « ان ربخا ف

 ةزامدج يف لسسودل آوهيلع هلل لمد لوسر ممانجرخ لاَ بزاعن ءاريلانع ناذأ زن نعو رع ل لابنملا نع

 انسؤر ىلع ناك هلوحانساجو سو هل اوهيلع هللا لص ٌتالوس ىدلتف دا را لان نيتاف راصنالا نم لجر

 * هأح رخمملاهعاو ناءالا ا كريدحلا اًذنح ةلص جس , دق ثردحلا ركذو *ريطلا

 ن نسملان ىلعانت ىد زويا لالهن. ميها زيان ورك بيطاغا ىيحينب دم ندا دماحوبا م« ان ريخأ 9

 قش

 للاب كارشالانمالالا-هف ثدح سانم كلذزا تفرعف ثالث نمالا كلاذ دعب لاقمت «امنسامل ةراغك ناضمر
/ 

 ةةلعد فرعا ال د(م) ط رش ىلع هةعامجا نم
. 
 0000 ث نم مرا ,خلاقوارانلال ها نء ةنللا لها اوف رمت ” نا كلش وب لو هوأب 1

 ترا ىلع لدية ميثلا ثيداحالا هذبف * مص« ض.. ىلعكضمب ءاده ثم تا *يسلا ءاشااو نسملا ءانقتالل اه اذاع ١

 «ةجد عا اجالا | 1

 مه( مالا ريق و ىف لصف ج- ا
 ةريطلا انور عنا هلو اند ءاجورلسو هل اوهيلع هللا لص ٌّلالو بر سلف هيؤوربقااباذع ىفءاربلاة يد( هيف ١
 امم ةرعفرإ 0 اوهياع هللا صلال و ردنءايدمقاذا انك لاق هنأ نع ةديرب نانع دقاون «انيبملا و 21

 هبا هف

 د

 ا
 هر اءافةنسلا ك اللثإو كفيس هأءامتف هفا * مثكنيمسالجر مياس ناةقفصلا ثكناماةنسلاك1ر وةقفصلاث كنو

 ١ 47ريال نس نيبلا مع.*هينانع يفتثلاريه زيبا ن ركب فأن نع ناوفصن ةيماانم رمع نا ني4ناوا



 ه4 باك» 22 هداوط >  «سيختا شكردتلا» 40 )جز»

 « كاذريغنتلا اذهو# ةيلهاج ةنوم تام تاذ ةعايللا ق راف نم لاق لسو هلاو هيلع هللا قلع ٠

 ندم احانن ظ..فاملا بوحي ني دنمنلا دعونا (انريخا )6 ةجح عاججسالا ناىلع لدن ايف « سداسلا ثيدملا جا

 ةفب ذح.ثدالاق شا رحنا ىار نع اتينا ,اريثكيبانبن ريثك اننىراقلان املس ن قاحسا 32 رقملا دماحييبأ

 ل ذتساو ةغاملا ق ةزافن مل وما دو هلاو هيلع هللا لص تلانزلس) ثمنبب لانف "نامل سازلاراس ىلايل ناملان لل

 ٠ ريثك نع مصاعوا همبابوهلةجح الو هللا يل ةرامإلا

 ن ىبر أ د )د_>ريثك يبان ,ريثك ايل له اعون 5 ذاعمن دمشاننو رعب لبا دمحأنب دج سيابعلاوأ 4 يرحل د

 سادنلا جرخ نمز كلؤوكاموق فام ىنراي أب ةفن ذح ته هتخا تناكو ة ةدوروب ناملان نفي ذح ىلا هنا شارح

 قراف نملوق لسوهلاو هيلعللا ىلصيلا لو سر تعمس ةفيذح لاف مهنم ينديفلاق سان مهتم جرخدقلاةنامعولا
 ةرصبلا نكسيفوك ريثكينأن ريثك ناف حيص ثيدحاذه# هللاد_نع هلةجحالو هللاىتا ةرامالا]لذت.ءاو ةءاملا

 د حرج رك 3 و سنو نىسيعوزاطتلا ديدسن يحي هنعئور

 ىهك افلا ميه اربا نب قادسان هللادبء دمتم وا (انريخا ) ةجح عاجالا نا ىلع لديامف- عياسلا ثيدحلا »

 ىلعابا اوامر نا: رخل رقما ديزينب هللادبع انثةرسيمىلانب يركز نب دمحا نب هللادبع ىبجي وا اذ ةكمب

 لجر منع لست الةنالث لاق هنا ليسو هلأو هيلع هللا ل صلال وسر نع ديبعن ةلاضف نع هن هيدح كلامز ور يب ىلا

 نو اهافك دقو ابهوز.ابهنع باغ ةأرماو تايفهديس نمقبادبعواةماوايصاع تاّث همام ىصعو ةءامللا قراف

 ةأج رخو هناور عيمجم اجتحا دقف نيذيشلا طرش * ىلع ح عييت ثيبر ديب اذ مينا سالف هده تبح 8 دلا

 ْ * ةلعهل فرعاالو

 انك هومسم نب دعس ا:ئيوزحلا دان دم سابعلاو | (انربخا) ةونخ عاجالانا ىلع« نماثلا ثيدحلا ف
 هللا لص هللا ل وير لاقل اق ة رب رهينأ نعى :راضتالا 8-5 هاسلأن هللادبع نع بيثوحن ماوعلا | انكم راهن دب زب

 يشلا للارب ثلاو لاو ةءبجلاولا ةممجلا ءاههنم.ل ةراثلاع اهدعب م اة وملا ةواصلاولا ة 1 فكل د ةواصلا مس ودل وهيلع

 1 «ا ذه لثميف ةرسهيبا جبارخا ىعاقؤتاههل ةجحالفهبرجهدمب !رارعا داعوا ةماقراف
 ىلا سانلا راس ىلايل ةفب ذح تنالاقىعبرىث دح ريثكا يبا نيريث؟ | ان الاق «ناملسنب قاجسا و مص اعوا»
 ههلتجحالو هيا ىتل ةرامالالذتماو ةجايجلا قراف نم لوق وق ملسو هلاو هيلهّتلا لصتلال 0 سلق

 « ٍناطَهلاةنعواور ريثك و حير

 ماسو هللآو هيلعّللا ىلص ىبنلا نمٍديبعن ةلاضف نم هيدح كإامنبو ربع ىلع ابانايناهو اانا ةويحانت « ىرتلا ط
 اهنء باف ةأرصاو تاه هديب نم قب ادبمواةماوايصاعت ا فهماما ىصعو ةوابجلا ٍقراف لجرم,نجلأ نال ةبالث لاق
 « ةلع هل يعاالو اعط رش ىلع «هدعب تح رهف دلا ةنؤماهافكدقو ابحوز

 هلآوهباعّشا لص هَللالوسر لاق لاق ة رب سه ىلا نع ى راصنالا بئاسلا ن , هللادبع نع بش وحن 4 ماوملا )
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 «ييكو ٠ نجل عم تس» 403
 لا : تعج 1 ©« مجري ناالاةسأرأ

 ةيونم 6 ثيدحام جريثك يان :يب وح راسل زيدل لأ ل نا ة واعم ةلوطب هاور © انكموؤ

 سيخ مكن يلو لاق 0 يرسل رمغن؛ صفح نا بلاغ ماع ًاناداشمخ ع ن ع 9 ةيسر

 . أه هلوطب ثيدحلاركذف نه لمعا يب ما هللانا لاو م

 ا كلا َن . ةدهاشسمن ميناتذاشج نط 12 هانندجف ) اينتك يان يأ نف ديزبننابا 0 ثردحاماو د ْ

 هللالورذا ةيدن ىرغشالا ثراحلانا هن في لبس مالسايا نا هن 1 ديز ناريثك ىانإ ىدحك انيدم ز و ََن نايا

 ركدف نه م اولمسيّن !ليئارس |ىنب رماو نهم لامعا سم ابرك زنب ىرحير ما هللانالاق ماس وهل 0 بياعّسا لص

 أ مهل دجئإ اذا ةناصصلاو هانلصاامىلع حيمص ثردح اذه هلوطب هركذف هو تل تالا قدما
 لي عع لؤضيبوتن دمج سابع ١ اباتءمءسفو رعميناص ى رعشالا :ثراالانافا دحاوايواوالا

 : 1 64 ةردع هلى رعشالا ثرال!لوة نيعمنز ١ ىدحي ا

 مان كما م 2 لول هل او هبط هللا لص هنلال وسر نع# دهاش ف ثردحلان م ةظفالا هذهلو

ْ 
 هرانلا لخد اربش ةعاجلا قراف نم ماس وهل ار هيلعدلا ىلصهللال وسر لاقلاق ةءواعم نع |

 ْ هما ور ضررا بلا ا ا 4 0 ةدح نيالا لديايف 3 كثدمحلا 4 1

 هلال وسر ناةرره ىنأنع(١ حاب رندابز نع رب رج ن نالسيغ ثردح جا ارخا لعزا+خي ثلا ق فنادق وتل ةجحالف

 ريهاشلا لاقو ةدحوملاب و ةانئملاب ىراخبلا لاقو ةتيحتلا ةانثملابو هشماه يفداز ورسكلاب حاب رن دأب ايزةصاللخا يف ( ١(

 يور يهتناةقث ىعباتوهو حايرابا ىنكيو نيملسملا ةعامج ةمزال٠ بوجو باب نم مل-هحرش يف يف اذكر يغال ةانثملب

 ه منع ىنع يملابلا نب دلا في رشد# يضاقلا»؟ يردصبلا ن لا ءريرجن ,ناليغ عووروةربرهيبان ع

 هبا لص

 همجريذاىلاهسأر نم مالسالا 3 همر ملخدمف ري ل 5

 جلاس نعوساعنع ضايع ركبوبا اقا | يثدح ثايغزب صفح ن مانغنب هللادبعانن ةفوكلاب ظفاحلا مراد

 : ينيب 00 1 لب و هل رطل وب اا ها رع<ن 0 00

 هندح مالسابانا هتدحادي زنا ىبي انم ناباانم 2 دهلاق ىدح نع مالسنإ ة ةواعموراطملانابا # ماوراذكو ١

 مرك دف# سواي رك ز زن . يب لما انااا هلآ !اوهيلع هللا لص تاروت هيدخ ىرعشالاث راخلانا

 3 مالمو اهنع درغ ثراملا,نال هاجرخم ل

 ةسع اجلا قرافنمربسودل أوهيلع هللا اص هللا لوس ودل: ولسنا اع مسن شايعن 6 ركب وا 1
 « رازلا لخ ةلربجا

 نم لوقت ماسوهل.اوهيلع هلا لص هللا ل وسر تءوس رمع نبا نع هدج نعي نع لسانب دب زنب « ةماسا »ف ا

 قراف

 اننا زي: بص نضضلر ا نتن فل سب بل ىلع فت



 « للا باك » « تالا « صرخلتاعم كردتلا و 400ج

 ”رافك اودب رب النا ريلاسف كلذ لصتةةلال قا وستجتال دا 52 و كلذ طعافاعوج ت ومال نا هب هرلأس

 طم ملف مهني مب معأ نوكالنل هررلأسو كلذ يطع اذ 5 موسم ًارسيتسف ىلودع ميتال نا هير كلسو كلذ يطعاف

 « ارا رطخأ هنركذ نكل باتكلا اذه لثم يف ىشال نمت هنف ( )ويحس كرابلماو كلذ
 ندا اثدادغم هيقفلا نإ دن دجاركبوا 6 ازيخا »+ ةجح عاجالا ناب ءايلعلا ةححيف 6« ثلثاثدحلا» |

 نيدلاخا5ُ نوع .ورمتاش ز زملادبغن ىلعأبنا قاحتسان ركب وا(انربخاو ٠) نوعنب و رمحات يضاَقلاىسيعن دمت
 4 زيشد ف ةع اق رافن مماس وهل او هيلعّت ا ىلص هللال وم رلأقلق رذ يبان عزا, هون دلاخ نع فرطم نع هللا دع

 ظ «هقنعنممالسالا ع دو دف

 ظ
ْ 

 هيلعّللا ىلص هللا ل وسرلاةلأقر ذىنا نع تابه ون دلاخنع فراط#نعىب .ضلادجلادبعم ن ن رب رجهعبان ف

 وهو هناياور ىف حري منابهون ذلان# هقنع نم مالسالا ةقر علخدتفا] 0 نيماسملا ةءامج تللس ماسوهلاو

 ءاحط رش ىلع حيحص دانس دشأب رمعن هللا دل مع نعنتاأ اده يور دقو *هأج رخ ا نيخيشلا نا الا لطورمم ودب

 || ىتأدح ثيالا ىثدح اصوبا ان .ليمتسلا نأ دم ليعمساو ا انن رافصلا هللادبعن دمع هللادبعوبا 4 هانربخا

 ' ماس وهلاو هيلعّش ا ىلصهللال وسر ا رمعن هللادبع نع فان ى ردح لاقنا رمعين أن دلاخ يلا تك لاق ديعسن ىدحم

 ْ ةعاج مامأ هيلع س لو تامنملاقو هنحار , ىتح هقثعن :عم م مالسألا ة ةقلر ملخ دقف ربشديق ةعارللا نم جو غ نمل

 ا « ةيلهاج ةيومهتوم ناقل[

 ٠ 1 ..تقن راكب 9 بون دم سابملاوبأ ان دح يف ةجح هايملا عاجا نا ىلع لديامف 6 عبارلا ثيدملا ف

 ظ نع مالسنب ديز نع 8 ىبان ىدحب نع كراملانب ىلع 3 ىسلارطلا دوادنب ناملس دوادوبا اننرصعم ىف ماعلا

 هللا يب ىصا تا إكس مخل 3 رم 37 ل وهل اوهلع هللا ىلص ّساَل وسر ك اقل ة ىرمشالا 0ث رالاي ةدحلاق هدج

 نم مالسالا ةقر ملخدقف ربشدبق ةعامللا نمج رخ نف هللا ليبس يف دابملاو ةرجهلاوةعاطلاو عمسلاو ةعامجلا نوم
 كلامابا ىنكيىنا ص يعاشلاى همس الاثر الان ث راطا( )7 رصبلا مي 8 واا رغصم نيتلمبك م حسن كك كرابم()

 :بيرشن 71 ده ريغ نان' ١ ىرعشالاكلاموباةءاحصلا يفو مالسواهمنع ةاورا ايدرغ ظ

 قازرلادبع هلد-ءميهاراو ةءاجبا ىلع هللاديوادما ةل الضاا ىلع ىتما هللا ممجماللات يسودها وهاعّشا لص

 «نيممناهغوو

 ادن .آو هيلع هللاىلص هلالو -رلاةلاقرذيبانع نابهو نب دلاخ نع. رطنب ف رطم نع 4 هريغوربرج ف
 ظ * فمضي ل كلامج هقنععوم م مالسالاةق ر ملخ دقفاربشنيلسملا ةعاج فلاخ نم

 /بتاك دعس نب ىيحب ينثدح ثيللا ىثدح معاص وبا ان ليعمسا ندم ان ,رافصلا هللادبع ندم م انريخا »
 ةع ادججانم جرخ خ نملاق لسو هلأ و هيلع ارت السنام ىنثدح نارمعيبانب دلاخيملا

 * ةيله اح ةنوم هيومزاف ةءاججمامأ هي هياع سيلو تامنمو هعجارب ىتح ةقنعن مالسالا ةَت .ر ملخ دوف هبشي#ا

 | هللاىلص هللال وس رلاق لاق ىرمشالا ثراحلا ىنث دح هدج نع مالسنبدب ز زنع ىف نع كرابلان « لع :

 | ةعارطا نم رخ نفداوملاو ةرجحلاو ةءاطلا و ممسلاو ةعامللا نوم هللا رسما تايلك 52 كرمأ ملسو هل نابع
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 هضرالو ١ 4307 هدمت جالس .ةلهألا
 اذهرتادع 211 البا لآق «لابذلا ينأن مل نءنيسملا يباب انك يفاذكهئرصبلا رفمج - نير معأتل لاق «رانآ ىف يف

 ه حيحصلا ظرش نم ن اكل يوارلا نم مم الضر لاكولا

 | يلعسا لانا دجا ن.لبسأبا ظفاخل + | يلع نب ني سلا ىلع وبا(هانريخا)امهيف رمتعملا ىلع م« سداسلا فالخلاو ©

 نإو رمع نعْيدملا نائف ناماسس نايفس وبالاقلاق ناهلس نب متم. ىب غنم بيبح نب ىبحي انث هناثك نم

 او.,تافاذكه ةعاجلا ىلع هللاديو | ابا ةلالض ىلع ىتماهللا عم اللات لسوهل 3 وهيلع للا لص هللا ي ل رمزا نع 37

 ه«رانلاف ذش دش نم ,هنافمظعالادا سلا

 نب دمحان دمر كبوباانث روصنمن,نيسملان د نسملا وبا (هانثدحالامهيفرهتمملا ىلع م مب اسلا فالملا 55

 لاق رم نأ نع راندن هللادبع نعينذملا هللاديع وباذاملس ىث دح نامل -نب رمتسماثمفان نب ن ركبوداانثر ازيا و

 ْ وباةلالض ىلع ماس و هلو اوهيلع هللا لصدمجم ةمالاقوا ىت ىتما عمجتال هللازا ماسو هلآ وهلع للا لص فالس لاق

 هرانلايفذشذش ن.هاارطسي هدب لاق و ةعامجا ىلع لادم و

 ةيسنم تدملاناك رادار وناهاسن رمتملا لع ثيدحلا اذهدانساىف فالحل ما ع املا «لاق 2

 / نع يندلإ|نايفسن ناملسنعرمتملا نع لان ملول باوصلا كم ءاطحلا ىلع ةلوختالكنا ممن ناانسالدجو ا
 !ذاياسىربتلا نالوغاكلو تيدملا هبانهوذ ةلارلاىلا ىوارلا انس وما اذهانلقاذا نحنو راندن ّيادبع

 هذهدحالسا هلذوكي نا ءرمدءالف عردملا اراثك حصي دي أس ابثيدحلا اذه هنعو ردقو ثيدحلا ةع ايها

 عاج الاه ركذ ىنمزاي لب ابنيهوت : محال وأ, يمداالرمتعلا ثيدحريغن رمدهاو شير دهالادِخ وم هدب 5-0

 مسابعن هللا دمع هي امنا نم ثيدحلا اذه هنعىو رنف«مالسالادعا وق نم ةدعاتلا هذهلع ةنسلالهأأ

 اني بيبشنبةماس انن دلاخنب ناملس نب دمت انن ةءارقوءالما هيقفلا دممن ناس>ديلو اولا عام
 ينلازا ثذحيسابعن | عمس م هنأ ثدح ؟ هابأ عمسس هباسواطن هللا ديعيف ربخأ ن نوميمن ميهار ءاًاناقأ زرلادبع

 هةعاجلا لع هللادب و ديا ةلالضلا ىلعةمالا هذهلاقواىتم مآ هللاممجم اللا ملسودهل 1 هيلع هللا ىلص 0

 نبميهارتا انث ََق از رلادبعانتم ظ.لاد بع نب سايعلاان“ ”نوراهن ىسومأنت هيولأب ن دما ن دمج ركبوبا# انأدخ »

 .سواطنإ يأ دجدنا هللاو رف.> ىال تاقلاقن دبت يلا نبدي 0 رق يمس ناك وىندعلا ن لوء.م

 'يلعّسادبو دما ةلالض لع تما هلل ممجيال مل -وهلاو هيلع لص هالو سر لاةلوقب سايعز !ت.ءسلاتهيبا نع
  نعلا لهام اماقاز رلادبغو 0 وقاز 8 هلد_ع دق اذهيبدملان ومين ميهاراف م املا «لاقؤط «ةعارملا

 «كلامن سنا نع ثيدحااذهيوردقو#ةح> هلدعتو

 ميسو كرابءاسأ ليسمسانب ىسوماش ىلعساولا نكسلا نبىسيع ندم لدملاةأشمح ن لع م ةاثدح لف
 ْ اعإ رادب لاما لس ودلاو هيلعّشلا لص ىنلانءكلامنب سن أنع بيبص نز زعلادبعانأ بيوص ن رب زءلاد,غىلو»

 لع

 «لاقاذكرانبدنبو رحب نعيدملا نايفسنإ ناماسنايغسوالاق لاقرمتملل اني يرعب بيب> نا ىب هاو رو

 يبنااذا ثدحمن ضابعز مستو ياو عسوأ طن : اناىتدملا ومي :هنميهار | اني( ازرلادبع) 4 دهاوغلو و

 هللا لص 0(



 جي ململا بانك و «0ؤ « ضخلتلا عم كردتسا ١ 0(«4)ج)»

 ترارىااهاعوف 0 >رلاةف ةناملاب تاطانان ن رمت فقو لاق هنأ ع نع صاقوىفانب كيش

 م :ولي نيذلامث مهمولي ندذلا مث يف * ىبامصايفىفوظفحالاق 5 : < ىانك ان انفاتفر ماسوهلأ اوهيلعلل| ىلصّنالوس 7
 5 :جلاةح ويح وكتم ب نقف. ند تاعتشالا فاحو دهشتسالو لجرلادبشيو بذكلارب ظيو جرحلا رثكملال

 هننس>هلرس نما, ناطيشلان اف ةأرماب ل جرنولخالالادسبانيث الا نموهودحا ولاممناطيشلا ناف ةعامجاب هيلف

 * نمؤم وف هنكيس هنءأسو

 ( هجوأ ةعبس ند) ناولسن بن رمتعملا ىلع هيف فات ثردح ةح> عاجلا ا ءايلملاهن جتحا مف «يناثلا ث ,دملاوا

 ديزي نبدلاخاننركاشن دم ن رفمجاثدادخبب مصالا ميت نب دمج! ن دم نيسحلاو:(اث دحامإا,نم(لوالا هج ولق)
 لس وهل اوهيلعللا ىلصشلال وسر لاقلاق رن ا|نع راند ازداد :رعهربأ نع نايلس نب رمتمملا اننا (ا)ينرتلا

 دلاخ# رانلايف ذشذش ع نمهناف مظع ءالادا ولاا وس اجلا ىلع هللادب لاق و 5 ةلالضلاىلع ةمالا هذه هللا عمجال ا

 « ةحصلاب هل نكمل ف ثيدحلا|ذهظفحوا 0 مد خيش ث اذه يي هلا دب زين ١

 بوعي انذ بيسملا نب دمشانت ىب<ن , دمحسن ميهارا قاحساو ( هانثدحام) رمتعملا ىلع هيف# ىناثلا فالكاو »

 هللا ل صدتبا ل وسرلاقلاقر «نا نع رانبدن هللا دبع نع ي ::دل نايف ةسولاى أ ددح ناملسن نمتعملا انف ميهاز 8 نا

 5 رانلايفذشذشن :ىف ةعا اجلا لع هللادبو ادءاةلالضلا ىلعةمالا هذه هللا عم بال مو هلآ و هداع ْ

 ركبوناانث نحر لادب عن د# نب هللادبعألأ ميهار انب سمن ل :دحام)رمت :ءلالع 1 ااثلا فالملاو»

 ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق ر#نانع ران دنا هللابابع نعيف دلإ ناملسى أ دح رمل ان مفان نا

 هاربا ةلالضلا لعيتما هللا عم م
 للان يلع ىئادحق ادسان دما ىرمعلاهّللادبعن دم (يف ريخاام ) هيف رمتعملا ىلع 1 ميأرلا نالاناو ١

 هم 5 < ن .!نعرانيدن هللادب ءنع نايف يباوانايفس ن «ع ناماس نيرمتيملا اذ يعزل

 (مامالا لاق رانلايفذشذ شن «هيافاندب مف ,مفر راذكم ةعامملا لع هللادب ,وادبا|ةلالض لع يما لاعم + نلماسو هلآ 1

 «أذه نايفسابا و نايفس فرعا ت ذل 8 .اندخ 1

 دم انأدادةبرازللا مرك 4 نا لعن دمصلادبع نيسااوب () نا نعام )هيف ريما ىلع# نما ناللاو 0

 هللال وسر لاقلاقر 2 نا نعرانيد ن 3 هللاديع نءلايذلاى ا ن نب مل-نعرمشملا ا ن اند ٠ مرلادبعنب دلاخا3 بااف نب

 دشدشن .هلافم ظءالا» :اردللا2 ماواداةلالضلا ىلع ينم وأ 1 قوا ةمالا هده هللا امال ماسو هل 1 4م ماع هللا لك

 *ن 1 ؛؟-امطوم رش ةتسن رقولإ رطقىرق ةن”لرقو ديزي نبدلاخءا يي (١

 ةمالا هدهدللا عمجب الاعوف رمر منا نءراني دب هللادبع نعهيبا نع ء'رمتنمان يدادنإ يف ١ رقلا « دز 2 ْن دلاخ 9

 ناييوبا يثدحنايلسن ا يترودلا بوعي هاور دقق ةدحصلاب هل انمكط دلاخ هليةحول«ادما ةلالضلا ىلع

 ةلالضلا يللعةمالا مذهدياعمجتالماسو هلا و هيلع هللا لص هللالو -رلاقلا ةرم نا نعرانب دن 3 ,ءنعيندملا

 لع هنع هاورو «ىثدملا ناملس يد لاف رمتملا نعمفاننب ركب وباهاورو هرانلا ف ذشذش نف ةءارطجا لع هللادبوادنا ١

 6 الضلا 5 ةمالاهذه هللا تا ظ

 هلا ذلايا ْن 0 روتعم نع هدفي دلاخ هاورو «نايقسيباوا نايفسن ع لاف مودل يملات

9 

 كب

4 



 صر ردع ةيطخ
0 _ 
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 1 4 1 هزع

 : ناي كلا ناف ةءاملاب ؟يلعوانالث اهلاق ناطيشلا| عشان ناك الاأ صاب لج رنولخمالالادسبانينالان 5 وهودحأ ولاعم .

 « ملنلا باك 9 ج«4 ©  «صخاتاممكردتلاط «0)ج)
 يراخباا ةيققلا دان دم نبميهارب اقاحسا وبا 16 أنريخاو 2 كرابلا ن هللادبع انا نت نإ نسملان ىلع

 ىرمعلا لعن نسحلاأث ة ةكعيفوصلاد#ت نب رك .(اًندحو)» كرابملا نب هلل ديعابناناذيعأما هجولاو ااثروباسين

 تب ا * هلاغفالاو ىراقلا ل يءهسسان ميهاراق احس اونا (يدح و)كر ابان فادعأما ىسيعنب نسا

 ا ةلاملاب رم انبطخ لاق ر متن | نع راند ن هلل دبع ع نعةقوس ندمخ ابنا كرابملا ناًيناد امس ن ن ميم ا: ئرادلاد نيس

 ملمع لذ .ذلا ممم ولب نذل 'من يباح ميصوالاقفانيفلسو هل او هيلع هللا لص للالوسرماتك ؟فتمقىنالاَقف

 أ ناطيشلان افةعادملام زارفةنجلا ةحوبحكتمدارا نفد, شتسبالودرشيو فاحتسالو لجرلا فاحيىت>بذكلاوششي

 مهموم

 نيخيشلاط رش ىلع حبحص ثيدح اذه نمو ءووفهنيث -هن ءاسوةتنس> هن رس# نمو الادمن! نيث الا ن:هوهودحا 45

 *هاج رك 1 و هنعدانسالا اذ_ه ةماقابف كرابلا نبهشادبع ا اذالخ معااليفاف

 (ماثدخ »«لوالا# دهاشلااما قا عض اوااهذه لثمىف اعلثءدبشتسردق ةق وسن دم نع م« نادهاش هلو

 ن نيطا ان ىزلأ ديعسن نامعانث ى 07 )| دمح نب رفعجا ةفوكلاب ىمشاحلا دلاخ دمح ن قاعسادجاوبا

 مقلاقف ةداجلابن طخ هنع لاىضر باطللانب رمت نار منا نع رانيدن. هللادبع نع ةقومسنب دم نع حلاص
 0 هو ثيدملا ركذفو اريخى احصابأ يلا ف رات لسو هل اودهبلع لال ّنالوسزانيف

 0 ىلع -ساولا نان نس نا دمحأن 90 ءلا نامل-نب دوادن دج ركو؛|(هانث دحف) «يلائلادهاشلاماو 9

 راندن هللادبع نع ةقوسن دمت لجيلا ليعمسأ نبر ضنا: ة(الاق) عينمنبدمحا(و) قرودلا مي .هأ ربان بوعي

 0 دا ركذف#«انيف مسودل اوهيلعّسالصّشالوسر مان مف تمقيالاتفةدب الاب رمجانيطخ لاقرمتن !نع

 اذه نايور نيمام الا نا يدع ىذلاو ءزج ف ىل عو# هءافريمن كالا دبعؤع ك ث .دملا اذه يف فالليااماف

 مانيوردق ا راخخاديناسإلا هذه لام الديناسالا كاتو هبف كلللادبعلع ة ع : الا نيب فالملا كلذ نمثيدملا

 « ايهنءاللا ضر رم نعص ةوينانإ دعس نع مييحصدانسأب

 اة نذؤلا دهان نر ئادبع ديعسو أ يبل دسح) دايز نلعن نحال هيقهلا قاحسان ركبوا#و انثدح وف

 ن رماعنع راسم نب رجاومن دم يثد-- ينازملا رذنلانب ميها ربااث(الاق) ةكعز اًرَدلا نوراهن ديز نب دمحا
ْ! 1 

 ب ذكلا وشغ مث م ولين لام مهم ىاينبذلا مثيلادتا ص وا لات انيفبو هل اوهسيلع هللا ىلسم هللالوسر
 دجحا ولا عم ناطيشلانافةعابجام زايلفةنملاةحوبح ' «تمدأرأ ن نفدوشتسالودوشلو فاحتسالو لجرلا فاح ىتح

 دحاولاعمناطيشلا ناف هدايا اع .ثلا اميثلان ناكالا ةأرماب ؛ لجر ن ذواخمالالادببا نينئالا نمْؤهو
 نعى زا ديمسن نام هاورواعط رش لع# نم ؤهوبف هتكيس هن ءابسو هتلسح 5 نوت ' نموالا دسبا نينثالا ن موهو

 5 ةقوسن !نعليممسانب رضنلا نع هريغو يترودلا بوقةمهاورو# 4 ةقوس نا ْن ءاسا_صن نينحلا

 عويس ااجردللا م ١ !لاتفةي املا رم ضقو لاقهبأ نعدعبب نب رمأع نع ىناىتث دحر اسمن رجاهمن دم «لافو)

 ء«ماذعز هرمنا ثيدح وهن ثيدملا ركذواهاعوف ىتلاةم

 دلاخ 9



 «للاباك» ١ ظطعا«  ١ ى«ضصختاممكردلا» *40)ج9

 هما هلو دم يلعهللا ىلص و «هنع ثردحلا انكر لولذلاو بعصلاس الا سكرايافهيلع ب ذكيملذا

 8 راما ورمي ربخا به ونباابناعحادبعنإ للادبعن دمع ًاياجنارشل نب ذم سابملاوبا عن دو

 هناماسوهل او هيلع للا ىل_صهللال و_سراذيلا دبءامرخنا لاق يقفاغلا ىس ومىنانع هربخا ىمرضملا ن وميمن ىيح

 يلعلاق نموه. ثدحرفائيش ظفح نفاههبشت ةلكوا ىنعثيدملا نوب موقلا نوءجرتسوهللا باتكي ؟بلعلاة

 هناف ىقفاذلا ةدابعزب كلام يسوموبااماف_مو جتحم مرخأ نعت يدحلااذهةاور#رانلا نم هدعتم ًاوبتباف لقا ملام

 دة ىنبجلا ةعادو نا لع قب رطلا هيلا حصاذا يف احصلان ع هانج رخام ةلجج نم ثيدحلاا ذهو رصم نكس ين ادص

 ل وبحمم وقيىلازوءجرتهل وقاهادحا#نيتبن رغنيتظفل عجدق ثدي دحلااذهو ىتفاغلا5 دابعزب كلام نءاضيا ىور

 ثددحملل سيلنا ىلا مالسالا ةمثا نمةعاج بهذادق ود ثدحإلف اء يش ظفح نُف ىرخالاو« ىنع ثيدحلا

 «هاج رخل 0 وههظفح الاع ثدحمنا ٠

 اناروب اش نب بيعسشن ب دمحانئىقو ريبلادب نم نب ديلولا نب سابعلاأرنا بوةمينب دسم سابعا وباك انث دح
 مرهاراا.ثدابز نب ىلع نب نسل أبنا هل ظ لاو هيقفلا قاحسا نير كبوبا ( ان دحوال# رباجنبب ديرب نب نم رادع

 نعهلأسا تنكو ريمان عْلسوهل او هيلعللا سال رذولًاس سأنلاناك ل وتب ناملان ب ةفيذح عمسمناىنالوملا
 هيفو م. لاق رش نمريملا اذهدمب لهفريم اذ ّللاءاؤ رشوةياهاجيف انكاناهللا لوسرا» تاقف ينكر دمنا ةفارشلا
 ةأعدم.ذ لاق رش نمر يملا كلاذدس لهو تركت غرم فرع ىلده ريغب نود م(١)ءوقلاةةنخدامو 5

 تاقانتنسلاب نوءلكت وانت داج نءم لاقادنا موفص هللا لوسراب تاق ريف هوفذق هيلاممماجا نم منبج باو ىلع

 أملك ق رفلا كلان لزيءافلاق ةعاججالو ماما ممل ناك مناف تاق مهماما ونيمل ملا ةعاجم زاتلاق كلذ تكردان ين ضان

 هاحرخدقو اذكه نيحيحصلا يف جرخ ثيدحاذه«كلذك تناوتوملاكك ردد تح ةرجش لصاب ض.:ناولو

 لدءاث.دح نيخيشال دجال ينال ىلعلا باتكىفهتجرخاماوينالومللا سرردايبا نعيرهزلا ثيدح نءارستعاسا

 هداجرخللام بأبلا اذه ثيداحا نم مضاوملا هذهيف تجرخدقو اذه ريغ ةجح عاجالاناىلع

 اذ ىدرجتزوبلالالهنب ميها رااثور «يفريصلا نادجن دمشن ركبدجا وا( د>)ابنم لوالا# ثيدمحلا»

 يئامنلا نسألا ١ يبدهريغب لو داهمو ىتنس ريغب نواتسأ موق نيحيحصلا ةءاورن“ ةوكشااىفو )0(

 ه«هنع ثيدحلا انكرت لولذلاو بعصلاس انلا بكراملف هيلع ذكي ملاذا ع ودلا و هيلع

 ماسوذل او هيلعللا لص هللا لو سر انيلادر ءامرخأ لاق ىذا سمى نع لوم.من يابا 4 ثراطانو رم و ؤ

 »* نادك ةدارعن كلام ىسومولأو مم جست هياورعراتلا نم هدمةم أوتيل لقا ملام ىلع ظ

 ع ولأسا سانلان اكل وف ةفيذح عم هنأ سي ردا وا ىثدخ هللاديبعن رسل ىنأدح راجن عدد زنبنمج راادبع» ظ

 «هاحرخدقو تاق« ثدحلا رشلا نعهلأ سا تنكو ريما نع لسودلا وهيلع هللا[ صهللال وسر

 ماك“ مف تقثيلا لاقف ةياملابرمتانبطخلاقرمتنبانع راثب دن هللادبع نع ةقوسن دمحانن « كرابلا نا ف

 لاق نموهن ثدحرلف'ء.ش ظفح نذاههشن ةلك وا ىنع ثردلالا نوب موقىلازوءجرت وهلا باتكي اعلا هيأ

| 

| 

ا هللاديبع نب رس ىنتدحراجن دي زبن نع رلادبع ىثدح لس»نب ديلولا اذ يسومنا ظ
 سرداوب.اىنثد_حيرضمحل

 ,عام رخآ#

 « لسودل او هيلعللا لص هللا لوسرد

 حالا « مهماماو ني.اسملا ةءاججمو زاب سمالا ف

 ا ءاجالا نا لع ةلادلا ث د

 هند
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 ا

 . هلاك صا لوسر نع ثد-حتانك انالاق سابعن |نع سواط نعريج> ن ماشه نع ةنييعرا 4 دهاشدلو ف

 « ملللا باك ) «دكإ» ا «سيئامكردلا» 400« ج)
 ف ىشب ىث مح ةداتقىبال تاقلاقهبا نعكلام نب بمك ن نمر لادبع ن بمكا3* بذ وشد ن باتع ان

 هل نايضقاون هللالو_سر هلة ئشب غىناسا لزبزا ىشخالاةلسو هل آو هيلع هللا ىلص تالؤس نمهتعمس

 ثيدمحلا ةرثكو مايا لوقلسو هل 14 هيلع هللا ىل_ ص مالو در تمول ملسو
 ْ ًأوبتلفادمء:م يلع بذك نم ينع

 « رانلا نم هدعفم

 بيبخ نعةبمشانث ىثادملا رفمجن ىلعانن مفارز, دم أنث مين نب دمحانث ظفاملا بوي ن دمت هللادبعون | عا دحو)
 اعاعرملاب ىفك ملسو هلا و هيلع هللا يىلص هللا لوس ا لاقةر ره يبا نع مصاعب صفح نع نجر اادبعنا

 ن دم نع با :كلا ةبطخ يفاهركذ ىتلا تاياكم اطاسوا ىف كثيدحلا اذه ماسملا ركذ دقا# عمس ام لكب ثدحي نا

 جاجتح الا ىلع باتكلا لوا يفانئلدقو ةقن ىثثادملا رفمجن ىلعو باتكلا نم هعضوم ا رخو و مفار

 « تاقثلا تادايز

 .نوميهار اا نادمه. يضاقلا ن :-لان نيحرلا دبع م ماقلاو هأنإ دو ةبعش باوك ٠ نم ةعاجج «# هلسرادقو "5

 ظ ترحن نامل انك ىضاقلا قاحس نب ليءمساأأ يقفل قاحسا ن نركب وبا(انربخاو) ساباينانب مد اان نيسملا

 نع زااذغوب بيبخ نع ةبمشا3 (اولاق)ر 2 نيسان ايوان 97 ىسوم ند ن ن كاد قربخاو )

 »* مف هد دحب ناامعا ءالا ىثك ماسو 4 اويل لصةئلا لور لاق لاق مصأع نب صشح نع

 نانسن دأب بوإ ,انيدمحاننللاهحر ينلعلا فسو.ن دمجان ديجنن ليممساو رمتوبا # ين ريخأ و

 م درمان وان 00 رق لله نع سواطن 6 .منع 000 ان 7

 »* ا 5 رش ىلع ا

 ا فورممن. نوراهاش ينثلا 0000 يلعن نيسح ىلعوبا ( هانثدح )هلثم رخآ م دهاشدلو )ف
 ماسودلا وهيلعهللا ىل هللا ل وسر نعش دسحتانك لاق سايعن | نع سوط نع ريج> ن. ماشه نع هييع نإ نايفس

 اذا

 نمهدمقم أو بتيلف لقاملام نعلق نمو امحالا ىنعنأ ودب الف ينع لاق نذ ىنع ثيدحلاةرثك وك اياربنلا لعوهو لوق

 ه ( م) طرشملعهرانلا

 نعمصاعن صح نع ن# رلادبع نب بيبخ نع ةيعشانم ىنادملا# صفح ن يلع ىف ةداتقينانع رخادانسايدهاثهلو

 : ا ىنبادلاو ةحب رك ةبطخ يف( م)ممسأم لكب ثدحم نااعاع رملي ىفك لو هلاو هيلعّشلا لصهللالو سرلاةلاقةربر هىنأ

 0 اذةعش لاا

 ل ولذلاو سمصلا 5 8 5 و 1 ا 5 تر وس د وتدل فاك لاق املاىف

 يلو

 تضف

 هيله (00



 م للملا بانك ف «او مب صيخلتلا عم كردتسلا» :١ 400ج

 هنايث تدمتراودمتراف ماسودلاو يلعئلا ىلصةللالو سر نعاموب ثدح هنأ هللادبعنع قؤرسمنع بانو نبى
 «هاج رخل ونيخيشلاط رش ىلع حبحص ثيردح اذههاذه ومن والاق م |

 اني ىرصاعلا نافع نب ىلعز نسم اند بوعد نب دم ساي. اواي اثدح هج .تادبع نرع هيف « دهاوش هلو

 انن ىلواسلا روصنم نب قاحساأ::ىرودلا سايلا ميلا هللا دبع ن ' يلع(انربخاو 28 كب ردا ميكح ن ىلع

 ىلع اًمفادقوهيفزأفثالا ىلع ثحلاؤ ةباورلا ةرثيك نع ىتوتلا لوا ثادح اذه هوه راشد :

 *هأج رخو : جتممزاوهو هللاديعن هلع رتب جتحادقونيصحيلا نع لبث ارمي 7

 ددسما:نيفا رهملادععو «لضفللاا:لدملا ل ومن دمج نب هللاديعدم وا( انندح) اعط رش ىلعرخا ١ 4 دهاش هل 1

 يبأطخااملاقن وميمن و رحت نع هيبانع يعتلي ما 1 ,!نعذا ريان ' لم ىف ديغات وعز ااانم ها ران ليعمسا نب 1

 هيلع هللا لبصهّللال وسر لاق لوب "يشل هتعمساف دوعسم نايف تنتاالا سيخ ا لقذ وعن الاقو'

 هصيمقرارزالولعوهاذاذ هيلاترظنذ ماسوهل ا .اوهيلع هللاىلصّل لوسرلاةلاقةيشعتاذاك اذا ىتح لس رولا

 « ملسو هلأو هيلعتتلا ىلدهللالوسرلاق اك واذنمسلم رقوااذ قوفوا اذكه لاقمت هانيع ةقرورغم هجاد وأخ فتنم

 قاحسا ن دمت نع يب ميفانطلا ديبع نبدمحانب يضلاسن ون دمجا ان رافضلا هللادبعنب دمج تلادعو اما دحو»

 مساقلا وا(اندح وا باش 9 ١ اننمهثدح روصنم نيديعس ناز م ,رءلادبع ن لعبنا لدملا ذاشحن ىلع( ىندح و2

 ا ,لع(ىثدحو) « بابش وانت نقلا نال ورم ن د ىلع داث_يسانو وةمإن فسو

 لاقكلامنب بمكن ديعم نع قأحسأ ن دم نع باهشوباانأ عيب رااواانن قذوملا دمجان دمج نسحلاو اان

 يءلاق نفىنع ثيدملا# ةرثك 01 ابا ريثما لع نقال وه ملس وهلا وهيلعةلا صلال وس عسا وق ب ةداتقابا تعمس

 هريغو بكن ا ىللدح ديبعز دمي ثادح يقو» رالا نم هدمتمأ و تلف لقا ماميلعلاق ن تالا لوشالف

 9 هاجر خلو ةذب دش ةبعص ظافاا هفو ملسمط رش لع ثردحاده «ةداتقىلا نع

 تخ ىسومنإ ىيحانُت نوراهن ىسومانأ داشجن ىلع (هيتدع) ةداتقيلنعرخ ًدانساب « د_هاش 3 9

 يسوقلاب
 هاعط رش لع اذهوحموا لاقم هانت دمتراودمترافملسو

 لوق ال ال وحد ووسم ن.ايلا اجا تنك لاق ينابيشلا و رمت ىبا نعنيطبلا مابسم نع سيمعلا نأ ن ء(كبرشو

 اذك لب ل2 م ١١ هتليوتسا ملس والا وهيلع هل اللص هللالوس ربلاق لاقاذاف لس ودلا وهيلعهلبا ىلصهّلبلال اويسرلا#

 « هللا ءاشامو اذ نم سي رقوااذوجتوا

 الا سيخ ة يشع أطخا املاق نوميم نو رمت نعهيا نعىجيتلاميهارا نعنا رمتىنان ملسم 4ىئر بخان وعن اف
 هللا ل وسر لاق لاقةيشءتاذناك اذا ىت> لس وهلاو هيلعلا لص هللا وس رلاق”يشلل وةهتيمس| فد ومسمن ا اهيفتيتا

 اذ وفوااذكهملاق م هانيعةقر ورْيم هجادوا خضم قرارزال واو هاذ اذهيلات رظنفملس وهلاو هيلع هللا ىلص

 « ملسو هل آو هللعّها للص هللا ل وسر لاةاموااذ نمبررقوا

 ملسو هل .اوهسيلعاللا ىلص هللا لوذَسَو هي تهوس ةداتقابا تهدويس بك ندبعم نع ق اجسا ن , نع باوثوا)

 وتلا 8
 يق

 ل هال دلو



 8 ةياورااةرثك ىلع هريغو -_- و رم سدح د
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 ثردح اذه«هو# هدانساب ثردحلا ركذف «ةبعش نعسر ردانب هللادبع يتدح سان كلاما ىسيعن نعمانت |

 1 : : « هاجر خلو ةنسهسيف

 ْ ظ نع ن يصح ينان عربا رمان ىريزلا داو اان كلاط ىنانب 0 8 بوعي ن دعك تدم 5 أتبدخ 57

 « مللا بانك » «انذ م« ضيخلتا عم كردتلاط «(0)ع)

 /تامافنسملالاقه هللا كايحا ىنتيبحا لجرلالاقو اذكواذكةوكزلايف لسوهلا و هيلعّسلا بص هللا لو سرانيلع ضرف ظ
 م ثردحلا ز 0 ا نيررصبلا تاق نمىن-شلادلاخن ةع# نيملسملاع ءابتف نمراص يح لٍجرلاك لذ

 ل نيمجاهلا ود# ىلع هللا ٍلضو ةرشملا ماع غلس الف«: دج

 ىلع ثحانم 0 نيخيشلا طرشىلع 7 ثردح انلعم ةزيلتأو 4 نوكيناآ, 72 هش ْ

 »+ ايلا ماب رخو وةنسلا عاب

 ْ بوم. ن دس#جأ (ينربخاوإل ةيعشاند .نافضان باغ ندم 35 هنولاب ندسحأ نبدس مت ركب وأ انثدح 7

 ناللاةباطملا 3 رحنا هب هيأ نع ميهارأ نيدعس نع ةفشأ لك ورم وا انا بوان دمجا35 ىلا

 بولو امك سي مارز وف او هيلعشلا لصللالو سر نعشم دملااذمامرفئالوءاذردلاينالودوم من4

 يكمربلا رفمجن هللادبعاست ىربلار حن ىل-ع نبنسحلا ندم ان راف هلا اديعن دم تادصوا مدح 2

 ملسوهلآو اوهيلع هلأ لص هلال وسر نعةراورلا ةرثك هن . احصلا للعنينم ٌوملأريهأ رح راكم و نيخيشلاط رش لع نييحمص

 ئ بذلايف 9 لا نعود تنك ١ 2 ودحو اهفام 0 انأ رفلازؤ رن 2 و تناذا رم

 ٠ْ ماسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ضرف لاق م تا تبغو تدهش دقن كلو لامل فانصاورقبلاولبالاو

 نييلسملا ءابمذ نم راص ىتح لج رلا كلذ تاما نسملالاق «ناكايحا ىنتييحا لج رلا لاةفاذك واذك ةوكزااىف

 هديأع هَ ةبنع#

 امهكرتا نابع نا هللامف رصملادعب نيتمك ر ىلصي س واط ناك لاق ريجح ن ماشهنع نايفس (انأ ) »ً ىفاشلا »
 الص نع ىف :دقلس وهلا اوهيلعشا لص يبنلان اف سابعنب !لاقرو رغلاىلا كاذ لص و ناايلذذ#نا اهنع ىهأ :اعالاق

 هلوسرو هللا ضق اذا ةنمؤمالو نم ٌواناكامو لو ىلأعت هللا فنالرجو ما هيلع بذمتا ىرداامو رصعلادعب

 « اهط رش ىلع «ةريملا مهن وكي ناارما

 هللا لوسرنع ثيردحلا اذمامرذىاوءادردلاىنالو دوءسم نال لاق رمناهيبا نع ميهارأ ن دعس نع# ةبعش )ف

 « هنع مريغو نافع هاور# يما نجاة دملاب مهسبح هبسحاو لسوهأ ١ او هيلع هللا ىلص

 سيردأنب هللادبع يثدج كلامانت 50003 ىسومن قاهدإاتب يجينشوبلا انم ىربنملا ايركز وا « ان دح )ف
 5 يعط رش لع هلثم ةبعش نع

 * 1 وسر نوانم وبث دح هنا هللادبعنعق ورسم نع بانو نب ىبحب نع نيصح يلا نع ليئارداو»

 1 ا د ع واسع 5 بوةمين دم سابعلاو ا ,ماندحإلا

2157771 1 
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 ظ فنراباتنكلا اذ هةبطخ يف هتلصا ىذلا ىلصا ىلعانا َ | !لاقهالفالاو هءانلمتهتلا باتكىاندجوام لوةيفهتكيرا

 رلعهللا لص ىبالا بحاص يدنكلا كركي لو . مادقملا عمس هياراح ع نب نسملا ىتدح حاصنب ةيواعمان يده ١

  ردنغ ىلوقاعلا ةفيلخ ندم أن دادس يدبعلاب تعز هللادبعن دم ركب وا هانيدخ #2 ىناثلا ثردحهلااماو د :

1 

 *0 انني 3 ب ظفاح نايفس همر ؛

 لوةبركى دمسز , مادقلا 00 هءاراج نب نسحلا ىنأ ا دح طاصنإ ةيوأمم نعىدهمن او ملاصت 0 هللاديع ل ْ

 م«ررباناكو <27 مين. ١ «ضيلفا م كردتلاط 1400م
 #4 0 0 ءاكرامجا ىدنع ا 0 رث ىلع 1

 د هنأ د ىف ارغكالا لاق لولا 0 نا ل كالوسرنا مفار 0 تاديع ص رشلا

 2 هالات سب ّتابانك هاذه ردا ملوت 20 تيا ترا امةكرسا نم

 ظ 1 34 ةموهو 4:2 ثم ياوطا ا ور نينا ل ا ا

 | ثردحالا دج ون ادب هظفح لع اندمتع و ظفحوربخدقو تم ةقن ظفاح ةئيبعو نايةسوةلوبقم ةفثلا نم ةدآب زلا

 | *« نيحيفص نإ دانساب ندهاش

 7 .وأعمنا خاص نإ ما ىراااسم نامعاثس ودبعز در ندمان سحلاو 1( هانريخاف) 01 اهدحااما و

 0 اوهو نمر لاديعاننىلا ينن :دداخ ليش 6 نبدجان هل هلل' اديعانت 0 « انريخا و)ف هربخا لاصن

 هل يضلل لول رلاقفو 20 مويءأي ثاملسوهلا او هياعدللا لص يبنلامرح لو ماسول او

 «هللاءرحأك م اسودل اوهيلعّشا لص فالازسب م اعاو هأنمرح أمارح هن هف ادجواموهانللحتسا

| 
 ملسودلآ و هلع لصانيبةنسنع كنا نيصحن نا رك أ :م لاق ن محلا انع ىنشلادلاخ نب ةب ةفعانل ميهارب انيلسمان |

 ا,فامو ةالصلاع نعود تنكانأ 0-0 0 : كنادحاو تاز عدل لان ذا يس هللاَقذا

 ١ لاق تناثءغو تدهثدق نكلولانلا هتالو رفبلاو لبالاو بهذلا يفةوكزلا نع قدعتنكااهدودحو

 © هس سم هلئا دبع نءرضنلاى ان :عثراملانءورميو كلام ( أنا) 9 بهو نأ 1

 ماسودهل اوهيلع هللا ىلص يننلا نع مفاريبانع سيقن هللاديعن ' يدوم نع رض لأ ىل أ ع نءعثيللا# قعخا ول د 0

 هلآو هيلع هللا ىلع هللا لوشرلاةف هريغو ل هالاز اجلا اهنم رييخ موب ءايشأ سو هل اوهدع هللا لص ىبنلا رع

 لذا هفاندجو اه هليأ كات 1 د و ىنس لوقف ىث ا 2 ثدحن 25 , را ىلع مام لجر اادمقنا كذشو " ماسو

 »+ هللاءرحأك 20 اءاو هانمرحامأرح ةيفايدجواموه ان هتسأ رس

 00 :ثلا دلاخ نب ةيفعأشلا ميها ران ملسمانن لوقاملا ةفيلخن دما ذادتس باتعن هللادبع ندمح 0 ان دح »

 الداتا عراق تارك عني 3 لوتيف يندم ثدح هتكل را ىلع ؟:ملجرلا دعت كوي 25 وهيلع

 'هلاقنار 21 الجر هللاقذا لسودلا !اوهيلعمللا لضانإبم ة ةناس نع ثدحم نيصح نا رمان لاق نسا

 ةاطنلا كح

 محلا

 سطشعللا م 6 مك



 وبا ناك »

008 00 

 ©« ثدحي ف ربنا تناج ىلا ةمرجا

 هيلعمتلا ىلصهللا لوسر لاقلاق ةر هى نعىربقلا ديعس نع دبيعنباوهو سن :واث دابع ن دابعات دا دايز

 نذلا قائم هللادخا اذاوالتمىشب متادحامباتكلا لها لعاذخاامالول ةريزهوب لاق لاقوفا رينان هع ثنا |

 لاتهيانع مزز د.“ نب مصاعاتل سن وبن بدمج اذ ىضاقلا قاحسا نب ليعم سا هيقفلا نااسن دمحا# يو 00
 لاقلوةربالاةءام ر ىلع ضب 6 هيعارذىف هيلمن ٍباَمعا ح رطيف ربنملا بناجيلا ةمملاءونموب ةربرهوا ناك

 دانس الا اذه ةنييعن نايةسماقادق.:هأنميلا هللا باتك يف اندجوام ىرداام لوقف هنع تيمواهن ترماام يرمأ 0

1 

' 

 ظ
1 

 م لللا باك 9 ٠ « ٠ #© ضصرخاتلا عم كردتسمل «(0)ج ئ

 بإب رغؤوهواعط رش ىلعد ان الا حيحص ثحأذه# ملاعو عاجشوداوج بانسلادنع نوكلبم هل ةث الث ملسوملا و

 « هلدهاشل والا ثي دحلا نمرصتخم هناالا ذاش

 نعءةماسن داما" برحنإ ناملسا:ل ىضاقلا قاد سان «ليعمسا ان دادغم . هيعفلا لاه سنا دمار كب واه انشا 0

 هاجر خلو ةاد دهل ملعا الو ماسطرش ىلع م ثول اذه ءهنوتكتالو سانلل هتئيبتل ب اةكلااونوا

 لاقملسوهل آو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاقت ماسو هل ؟وهيلع هللا ىلص دمحلاقماسو هل أ و هيلع هللا لص مساقلاوبا
 ةكرج ممساذاف برتقادفرشنم برعلل ليو كلذ ضيف لو من ماسو هل | و هيلع هللا لصق ودصا| قداصلا

 فض رغلا سيلواذكه هاجر خ1 و نيخيشلا طرش ىلعحيحص ثيدحاذه» ساج مامالا جو رخم ةروصقلا باب

 لبق ربنملا لع ثيدحلا ةباوربابحتسا هيف ضرغلااعا هاجرخادمف برتقا دقرش نه برعلل ليو ثيدح حيحصت

 « مأمالا جورخ

 قاحسان ركبوا( انثدحو ) ناي ةسأماىنفاشلاأنا نايلسنب عي رابع وقمبن دمح سابملاوبا# انأدح ف

 590 نهللاديع ْن رمعمل وم ملاسوضنلاو ا ىنثدح نايفساتت ىدياانُذ يس ومن رش. أنا هلظفالاو هّقفلا

 مزمل هاب هتكيرا عك كدحا نيفلاال لاق ماسو هلاو هيلعّللا لص يننلا نعهيب نع 8 ةاريبان هللاديبع

 وهو

 : : |هط رمش لع «ملاهو عاجش ودا وج باسل دنعز وكا,سةنالث ماسوهلا و هيلع هللا لصّللا ل وسر لاق لا ةريىصه ينانع

 «ذاشسإ رؤوهو

 ,ةاوالا - ىشسإ 0 نسا م :كلا لها لغهللاذخاامالول ةريرهوال قلق مفارىنا نع تاب نع ةمل .«داحإو

 ١ ٠ «ةلعدل ملعال «هنومتنكلالو سانالهنيبتل باتنكلا او وان ذلا قاثيم هللاذخا
 ا

 ضب# مهيعارذ ىف هيلع باقعا حر طيف ربنلا بناج ىلا ةممجا موي موقت ةرب رهو ا ناك لاقهببا ن *رعدب ءزن دم نب (مصاع)
 ا
 ا هيلا لصهللالوسرلاق«ملسوهل ١ او هيلعللا يصدم لاق م اسودلا أ وهلعّشا لص م -اقلاو الو ةلوعرب المرا

 'برقفا دقرشنمبرعال ليو كاذ ضع. يفلوةم «ماسوهلاو اوهياعهللا لصق ودسصملا قداصلا لاق# ماسو هلآو

 ظ ه عاطقا هيف (تلف )| هط رش للعم ساجمامالاجج ور ةر وصةملا باب ةكرح عمس اذ

 مدح |نيفلاالل مسو ل او هيلع هللا ىلص يبنلانعهيا نع عفارينان هللادببع نءرضنلاو ملاساني « ةنيعنا»
 | «هانمبلا نان اتك ينادجوامىر ردا امل وقف هنغ تيهنوا هن ترصا ام ىرصان مالا هاب هتدكي را ىلعا اعكتم

 ْ 9 هدانسايف نبب رصلا فالت انعاللا هاكر راهطر ظ

 نا 2000

 ظ0001000000ا000 ]0132 تنين دف

 022ظت03073737077373زذ ]6



 « ىلا باتك » 4« « صيخلتلاعم كردتسلاا» 4 (0)ج »
 اللوقفكن اف يلاتلسرا اله كب ءاجام مسوهلاو هيلع هللا ىلصةللالوسر ب ءنءاايلوةيفيلاريف رغيف ازقلاو 7

 ايرلاسل ل نسازلا عمتجادق وين ارىتح ىراصنالا لجرلااذه شامف 7 هلأساف ىلاق كيب 1ناقحا

 هكا 0 ىراخبلا ا ناك ىتتفلا ا

 : ماعلا لهاوخا() لأ هلاتفت هرب 0 لنلقرفلاةراسنإ نايل سون عيرجنإ

 لوش م وهلاوهيلعتللا لصشالو وسر تنعم لاق لس وهلا وهيلعتلا ىلص هللال وسر نم هيناتا ة دس ةررهابااب

 يف تاناقلاق اهيف تلمعام لامهابف رمفهممن هف رعف هل يناذ دهشتسال جر -ةثالث ةمايقلا» وب هيف يضقت سانلا 0 وازا

 ىلا ىت> هج و ىلع بح سيفدن ص ويف لبق دف يرج الفلات نا تدرا اعا تيذك لاقتدبشتسا تح كليبس

 نارتلات أرقوملعلا تملعت لاقا,يف تامتاملامفابفرمف همعن هفرمف هنيناف نارا رقورلملا ملعت لجرو -رانلا ىف |

 -راذلا يف يفلا ىتحه بجو ىلع بحسف هب اف ليقدمذ ئراةنالفوملاع نالف لاق ناتدرااعا تبذك لاق كبف هتامعو ا

 الاهيفقفاذا بح 'ئش نم تكرباملاقاهيف تامعاملاّمفاهف رمف همعن هف رمف هييفاف للملا عا وأ نم هللاوان ١ لجرو

 اذهءهرانلايف ينلا ىتحههج وىلع بجسفهنرماف ليقدم داوج نالف لاَقيِنا تدرا امنا تبذكلاق كل هيف تةفا

 هنعىو ربىزذأا سامح و رنا وه 5 وبن سن ون و# ةقاسلا هذم هاجر و نيخيشلاط 0 حي ثيدح

 «ماسم هجرخدقو هنعىور نملك يف علا كلامو أطوملايف سنانب كلام
 ن 'ميهأ رباانث لجعلابف و رمملا ظفاحلامتاحنب كمن ديبعانابناد ,انك لصإنم هب هيففلا قادسان 3 و6 ف ل د

 نادل ١ رشد# 1؟(م)ةنيس لت ةميجب ىذا سبقنا وهماشلا لها وخا فلالادمب ةانثع لتان ةصالكنا ىف لاق 0(

 تلي د ءاجام ماسوهل ًاوهيلعلا لسنا لوسر معن ايلوكي ةيلاريذ جرخيف بارتلا نم يلع جيرلاو -

 ىتولأس ىلو- سانلا عمتجادقو ى أر ىتح ىراصن الا شامف ثيدهلا نعهلأساف كليتآنا قانا الل واف كل افيا

 8( خالط رش لع# ىن» .لتعاناك تلا ذهل ويف
 لهاوخا لئاندل لاف ةريسهينانعسانلا قرف لاقراسينب ناول- نع فس ون نب سن و ينربخأ عرجنإ)

 ل وقت لس 2 وةيلع هللا لص ال وس رتعمسلاة لس وهلا و هيلع هللا سس ذل وسر نم هتع مساث دح امد ماشلا

 ىتاناةلاقاهبف تا<املاةفابفرعذ همءن هف رمفوي ىنأف دهشتبسال جر ايديا ةمايقلا مو ون هيف ضف سأل وانا[

 ىقلا ىتح هبجو تديسيف هلم ويف ليق ده ي رج نالفلا_ةناتد رااعا تبدك لاق ةديعتسا يت> كلييس

 نآرلا تأرقو ماعلا تملعتلاقاهيف تامتاملاةفاهفرمفدممن هفرمذ هب يتاو ارا أرقو ململا ملعت لجروسرانلايف
 برانلا يف ىلا ىتح هرجو ىلع بجسف : رمافليقدقف'ئراقنالف وملاعزالف لاق نا تدرااءاتبذك لاق كيف هتءاعو

 هيف قفنا نا بحت 'ىش نم تكرئاملاق اهيف تلمع ام لاقف اهفرمف همز هفرمف + يتافلاملا عاونا نمهللاءان !لجرو

 «راذلا ى يلا تج 4-هج و ىلع بجي-سفب رماف ليقدقفداود نالفلا-نا تدرااعا تبذ" لاق كلهيف تيةغاالا

 ١ مهكلام خويشنمىن وو «ةقايسلاوذ م هاجر خم واي هلع رش لع
 ىربقملا نعغسن أواني دأبعن دابعانب , نالبسدايز نب ميهارا اند لجملاديبع( ابا )هيّهلا ٍق ةاحسان رك .وا#ينربخا»

 0 ةمايقلا . 17 هع ثدهم لا ريقو: 2 ثردحلا لاطىف لممالا »



 4 6-0 ملا اودرق 9

 باردو «ا١ #« ضرغخلتلاعم كردتلا » «0جؤ

 1 وهسيلع هللا لص هللا لوس را كاذت ركذف تكس ءافلاق طغلاوءاضرلا يف ملكتب و مل وهل اوهيلع هللا ىلص

 مومادتحا دق ثدحلا اذه ةاور *«هيئيلا هدم راش ثاو اودالا هد ج رخام هد سفن يي ذلاوف تت كا لاف لسو

 ناك افةبتنكلا ها ىلع تملعدقو(١)هللادبعز ديلولا هءافىئاشلا ديلولاى نان ديلولاهنظاواذهديل ولا ريغ# رخآ نع

 « تاتيكلابململا اودبقلاق هبا باطحلا نب رمت نينموملاريمانع ةءاورلا تح دقوهب ,ل-م جتحادتف كلاذك

 0 006 ر> نبا نعمصاعوا اننىدسسلاهادبعن ميهار انةلضماملا بوعم, ندم ادعوا ياندح»

 ' يمص كلامز سنانع ةاورلا كاذكو «باتكلابململاودبق لوقت باطلا ن رم ممسعنا نايفسفنان !ن تادبعنا

 ٍإ أ دجحانت رجاتلا هللادبعنإ دم نمر لاديعولا (هانندخ) هلوق ن“ هاورلاامافو دمتعم ريغاجو ن لس كا هلوق نم

 «باتكلاب ايململا اوديقهينبل لو. ناك هنا سنا نع ةماك نعي ىتدح ئراصنالا هللا دبع ن دم ائرازا ردد

 «م رج ن انعدمت مريسغ ةكم ل هأ نم خيش * مدنسا كلذكو ىراصنالا ىرع نينرصبلا ضعب ه دنسا

 1 نإ طا_مانن ىراذع هيعفلا لبس ن دما (ىربخاو)« ىرهوجلاناذاشندمحأ 5 قاحسان ركبو ١: 4 اذ .دح 9

 أن هلا دببع نع ءاطعن ع مث رج اننبنخ ل مؤلا نب هللادبعاننيطساولاناءلسنب ديمسانن (الاقإل بيبحن دمع
 هدم اتكلاق ترف علا اوديق لدودلاا هلع هللا بص هللا لوس رلاقلاق صاعلان ورمج

 ْ كح ن ىل»نعمزاحنبرير أبان وراهندب 0 اننو رع ى يضاقلا نيسان ياعم ىثدح 0

 لأتفملم راسصن الا نملجرل تلقماسسو هل او همم! لس هالوسر طع قانا سابعن | نع ةمركع نع

 | | «كيلاذو رّمتفب سانلاىرتا سايعنااي كيابجعا واقف ريك مريب مرات ملسو هلا وهيلع هللا لص هللا ل وسر باكا

 هلال وسريباءكا ل اا تابقاو كاذ تنك رتف لاق مهيف 5 ماس وهل اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر باكا نم سانلايفو

 يلع حم رلا ينس+اي لع ىلا دردسو اف ل 'اةوهو هبابيف ١ اف ل رلا نع ثردحلا ىنناب ناك ناو ل وهل اوهيلعّشا للص

 | يف ةرابملا | ذكهو هللادبع ن ديلولا نع هيف لاقف دنسلا | ذم ثب دحلا اذه يناتسجملا دواد وأ ركذ دقو )١(

 نم ىاينلا نجلا ١ صيخاتلاف ام هيلع لدا فيحصتلا امف لعلو ةلباةملادنعةدوجولا ك ردتساا خسن

 || ه«ةىلارايثاو_ق>الاهنم 20 هد ىسفىذلاو تبتبكا لاقف ملسوإ 7 أوهيلعتلا لصدتلا لوس را كلذ ٠ تركذف

 *(م ط رش ىلع وهف ياشثلا ديلولاينان اوه دبا ولازاكذا|

 'حصو هباتكلاب للا اوديقل وي باطما نب رمح عبس هبانايغسي ان هللا دبع نب الاس « ممرجنا | ١

 ظ « سنا لوق نم هلثم
 لاا وديق ملسو هلا وهيلعّللا صلال وسرلاةلاقو رمي ن هللادبع نعءاطع نع مب رجن اا لم دات «تادعجا

 ٠ «بفيعض لم ولا نبا(تاف) هتاتكلاق هلستامو تق

 تلق ماسودلآو هلع هللا ]صلال وسر يقام لاق سابعن نع ةم ركع نعم كح نب لعب نع مزاحنب # ررجو ظ

 سابعن ابك ببعاو لاف ريثك مويلاممافوم ادو.هلأو 20007 ال و ر باصصا لأسن اذ لهراصنالان ملجرل

 لاسا تلقاو هتكرتق موف نم لسد وهل اوهياع هنا لص هللا وسر باوصا نم سائلايفو كبلا نورت ساناعرلا

 هنأب ل عىلادردسو اف لث اقوهو هبأبى "آف لجرلان .رعثربمجلا ينايلناة ناو دو أو هيلع لص نال رباعصا

 اميإ

 2 بي
 ايش



 #« ماعلا بانك ف « 06و « صيخاتلا عم كردتسملاط 400ج
 ا امد: حادقو *هاح رخو و لسوهلاو هيلع هللا يصهللالوسر نع ودم عسل قف لصإ دانسالاح عض ثادح اذه

 ا كريد ا 46 0 قشمدلا دحاولادبع ن رم هنباوماشلال اهأ ٠ ن< ميس زوو نب ا هلادؤعيمجم

 1  مونعمللا ىضرمقسالانإ ةلثاوو لها, 1| ةماماوباوةرنسهوا مون ةءاحصلا نمةعانجن ءسيقن ددحاولادبع ىوردقو'

 | ظ * ثب داحا ىعازو الاهنعىوروأ
 ْ نسل لاق هنا ةررهىنا نع هبنم ن ماهن ..ءراصتخالا ليبس ىلع هجارخا ىلع امفتادق دهاش «ثيدحلا ذوو

 ' ام تنكو نكي ناك هاف ورحتن هللاديعالا ىنماثيدح رثك ماو هل أ و ةيلعلا ىلص ينلا باكا ن مدح

 3 44 «دوحو سرق نا اماف هع 0 1 ةيخأ نعهبتمن تهز هو راند نيورم «نعدأفا

 و ر“ نع 5 3 اذار ىلظ: 1 لا 3 نب كتعاوس 00 4 مع نإ 0 ل هتفلا

 * رمح نبا نع عفان نع بواكوهف ةقبيعش نا

 8 ١ ريخا ب هو نبين )١(! مكملادبع ن هللادب عز دم أنا بوما نب د#سايعلاوبا انثدحف «دهاشلا ث دلما

 هناممدحو رمع ن هلل اديعنأ ادهاحو هتدحايمعشزا تيعش نإوردهع نءدلاخن ليفعن 3 نايل س نإ نمرلا دبع

 أ هي ءنلاقءاضرلادنءو بضل دنع تقم“ : لاق كنم عمسأام ب تتكا هلال ومرايلاق

 |ورمع ن رب هللا دع ٠ ندءسب همم ث عامس يقملسم م 0 أعاو يعش 2 ا ماكتيملا دحا نا مل لااده بلاط #مأ» لف ْ

 | ثيدملا- دهأش هنرك ذاعا يلا ىلع مميحص هنافو رمع ن ب هللا دم ءء نع دهاحمن و2 برعشن و رمع ن «رع ثا دل اءاحاذاف

 ١ ل و نع ةنيعل ثير ىدودمو سم نادح راع ه2 كمان د كفي عمن اى كل د دقو نق ءدادعل لاتعا
| ! 

 || كيعدم نإ ىيحناتت يتراطاروصنم نبد# نإ نم رلادبءاذدادغبب كاسلا ن .٠ ؛دجأ نإ ؛ لايثعو رمع وبا# 506 ٍِه : !

 اا ديل ولا نع سنخالا نب هللاديبع نع ىسحانت ددسم اذ ىنثلاوب اانث هل ظفالاو هيففلا ق احسان ركبوا( اًددح و) |

 ا

 هلاوهيلع تالممال وسر نيم ةعمسأ 1 ىش لك تدل ات :كلاقو رمي نا هللا دبع ن ءا.ع كهام نإ فسو ن . ءهللاد ع نا | ْ

 | هللا لوسرو ماسو هل أو 4 ياعدللا للص هللالوسر نم ة-عمدس ىشلك بتكناولا اولاقو شا و ىتتونف هظفحدب .راوملسو 1 ْ

 1, - () ةزدىفاو 0:0 لابج

 ورم ن هللادبعالا ىنماث د رثكادحا سلة رب رهىنا نعما هه ثيدح نماج رخاو ناش وه ودحاولادبملاج رد و ْ

 ه« بتكاال تنكو مال ناك 1

 | هللادبءزادهاعو بيعش ىند د> بيهشن و رم نع دلاخ نب لمءنعناماسنب ن#رلادبعىربخا 6 تهونا 2

آل ينالدبا م: لاقاض رلا و بضنلادنع تاق معن لاق كننم عما امتنا اهللالوسراب لاقدنامهأ دحو رن |
 ْ ن

 ا ا
 نع ىوارلا ناكاذال وه هيوهارن قاحسا تءمسنايفسن نسما ثءمس هيقلاديلولا نأ تء.سداقحالالوقا |

 0 «رمعز نع مفاننعبواك وهف ةقث بيشنورمع
 تنك دقللاقو رمع نب هللادبع نعكهامنب فس و نع هللاديعن ديلولا نع سن تالا .هللاديرعنع ع ناطقلا

 تكسم افلاق بضغلا وءاضرلايف ماك رش وهو لو هلا رهط ما همنا لور ون ةييسا يشك بتكا



 و هس اسمع

 يب عفتب ال ماع نم ب

 ١ ذم رجع تج 2 .

 «ساباكو 0 م« م« ضرغلتلا عمكردتسلا» ١ 4()جإلا
 ن ورم (ينربخاؤإ « ثيللا انث ثيالانب ثمشالا انثناماسنب غيبرلاش بوي نيدمحسابعلا وبا ان دحإل

 دعس ثيللا انث لعن ' مصاعات ى موددلا ضخ نبر ماش الاق ىنقثلا بوعي نب دسحا(و)لدعلا روصنمن دمت

 هيلع هللاىلسهتلا لوتس ناك لوقي ةرير هبا عمس هنأ ديعسى ان دابع هيخانع يربقملا ديمسيبأن ديعسي ربخأ

 اذم»م.سال ءاعدو ميششنال س نو مهخمال باقو عفنسال لعنم غيرالان .رمكيذوعاىلا ميالالوةيفوعدي لسو هلآو و

 هاوردقو هلا ةجاملا ةلقو ,هتيدحتلقل لب هذ رجال رتلادبعش يبان دايناج رتل جوانءاجارإلو و حبوبص ثيردح

 ةاداع هاخارك دي و ةربرهيبانعىرب#ملا ديعس نعزالجعن دمح

 ءالعلان دس (و) ىنمشال اورمتن ديعسانت نالسن هللا دبع ندمحاتى زا هللادبعن درجا دمشو ا «اًثدح»

 لاقةر , رهينأ نع ربقملا ديعس نعنالجعن !نع ا ن ناملسدلاخ وباانث (| ولاق)ق احسان نوراه(و)ىادمملا

 | عشنا سنو مشخعال بلقو عفتبال اعنم عبرالا نم كلذوعا قا مبللا لو وع دب لسوف اوهيلعّسا لص ينلاناك
 *عمس ال ءاعدو

 0 ذاشم نع م هانثدح ملسم طرشمع كلامن سنا ةياورنم محي ي« دهاش هلو

 م و هل اوهسيلعللا لص يلا ءانكوم ناكلاو ىشنانطنتنا ىخانبا صة> نع ةفياخن فاخان' ديعسن ةبيتق انث

 18 .ذوعايفامبللا كلذرخ ايف لوشو «ممسلالءأعد وعبشنال نسف نو مشذحال ب انو عفنيال معن مكلذ :وعاوقا بالا

 «ما ودل و هياعهنلا لص يننلا نع مق ران دز ثدح نم هجرخ |جاجحلان ملسمنأ ينالبدق ةو#«ميرالاءالؤ ؤدنم

 ىلدخ ٌاسن هللادبعانأ سيردا نب دمع مئاحوبا اث يراابربرضلا ل ممسا ندمسن ل يممسا ركبوبا ع اند

 هللادبعن ةديعانت ةيجان دم ن هللادبعاُت ةكع يدالا لضفلان ماس ةبيتقوا « انربخاو »ف «دمسز ثبللا

 ورمن ةاصادسو . دحاولادبعنع ديزي دلاخ وتدع ىرصملا دمسزب ثيلانث بابحن هيزانت ىعازملا

 أ تنافر شيلا تضخ 5 بضخ رشب وه امئاو ماسودل "او هيلع هللاىلد هللا ل وسر نع بتيكل شير قىل تلاقلاق

 ماسوفلا أ وهيلعللالض هللا لوسر نع بتكتلوةياشيرق نا هللالوسراي تلتف لسودل اوهيلعّشا لصّشالوسر
 «بتكاف قحالا امهنيبام رخام هديب ىسضيذلاو لاقف هيتفشىليوافلاقرشبلا ضخ بضغيرشب وهاعاو

 اذه

 ورع دع و هل .اوهيلعسا لصّنالوسر ناك لو ة ةرب رهابا ممس هناذايع 4 .>انعيربقملا قربخا 01 ثاللاو

 010 و مص *عمسلال ءاعدو عبشال سنو عشذال ب باقو عفت ال ملع نم عيرالان هرمي ذوعاىلا مبالالوةيف

 « هاحارك ذب ديل ةربرهيبانعىربقلانعزالجعن| نع رم الادلاخوباهاورو هاج رم

 زك ذف ماسوهلأ وهياع هللأ لص هللالوسز ءاعد نمذاك سنا نع سناىخان , | ص ة> نع 0 ةفياخنب فاخ +

 را ثيدخ نم هجرخا(م) ناينلبو (م) طرش ل عاذهو هميرالا ءالؤه نمثل ذوعاينامبألا دازو
 هللال وسر نع بتاكل شب ١نقىلتل !ا6لاقو رن هللا دبع نءسيقن.دخاو ادع نع ديزبنبدلاخ ىنلتدح# ثإللا 9

ْ 

 مك هتك ف قحالا عن ام ماع :ث ىلاىبواو 2 0 !اةأعب ؛رقزادتلا لوسدإل

 .تاقف لسوهلا وهياعشا للص هللاَكوسَو :تيئاقرشبلا ضنا بضل رش وهاعاو لسوالا و4 ءاع هللا ىلص

 و 6



٠ 
 ش
| 

 « لملا بانك 9 «1و « صيخاتلا مم كردتسلا ف «(0)جو)
 دنسموهناخدتف هدشررينب هيلعراشافهوخا هراشتسا نمورانلا نمهدعتمأ وبتيلف لقاملام لعلاق.نملاق 0 1 ْ

 «ورمن بركب نع بوبا نب ىحب هعباذ# هاتفا نم ىلع هما اماف تبن , ريغايتف ىف

 ن ىيحانب يبا ىتت دح ىمبسلا لاصنب نامع ن ن يبجي ىدادنبلا هللادبع نب دمت ندم رفعجبوا 8 هأب زويا هم

 لاث(ا) راسن نع ءصصا نأكو ناورصن ة ةميعن بأن و رم نعو رمج ن ركل نع بوا

 ىتفأ نمو منهج يي يفهناين .ًاوبتيف لذالام يلع اة نمماسو هل اوهيلع سلالسهللال وسرلاق لوق ةربرهابا تءمس| |

 جيتحادسق ثدحاذه#«هءاخ دف هريغيفدشرلا نأ لعإ ىمأب هي هيخا ىلعراشا نموهاتفا نم ىلع هلا ا ناك لع ريشي

 يفت بثتلا ةظفا ىلأانب ةحال او رصم لها ةءادحاوه ويرفاعلاو ركن ركيدمت ودقو» اذه ريغ هنا ب ناخيشلا

 *« ةذب دشايتفلا

 نعبوباىانبديمسو ربخا بهونإأأا عمادبعن ههادبعنب دمع أبنا بوتس. نب دم سابملاوبا< انندخ 9
 نامزلا رخآ ىف نوكيسلاة سو هلآو هيلع هللا لص هللال وسر نع ةربىهىبأ ن :عراسنب . ملبس نعيف الرحاب يناهينا

 تاياكمللا ممباتكلا ةبطخيف لسم» ركذ ثيدحا ذه» مالاو كفن متنا وممسنلاع كلو « دج ىتمأ نس

 <« ةلعدل معاالو ليدعتلاو حرجلايف هيلاج اتعبواميمجائيطر ث ىلع جيمس رهو باتكلا باواىف هأج ري و

 كلامو ريمن ةرامتن ع شمالا نعريعن هللادي انين افعن ىلعن نئبحاتب بوني ن دن سابعلاو اه 5 4

 ىروثلا٠اور رعةعدبلا ىفدأرتجالا نم نا ةنسلافداصتقالالاق هّللادبع نع دزبنب ن+ رلاديع نع ثراملان 1

 « ثراحلا ن كلأم نع شمعالا ع ص

 ْث راملان كلام نع شمالا نع زايفسانُ ريثك ن دج انث رايس ن دمجا انثي ليلا دعا دمت نسانملا واما ريخا»

 نع قاحساىنا ثيدح عونلا ادهيفاج رخآ اعا «هاح رخمإ واغطرش هش لعحي يك دسم ثردحاأده» هلثمديب ادبع نع

 هيلع هللا لصدمج ىدهيدهلا نسحاو هللا مالك م الكلا ل ضفافم الكلاو يدملا ناتثاامهاعاو هللا دبع نع ص وحالاىبا

 0 ثيدمحلا لس وهلا 5

 0 ٠١ قباسلا دنمبلا يف روك ذا نامعواوه (1)
 ريذب هيلعراشاف هوخا هراشتسا نمورانلا نم هدعممأ و يتيلف لفا ملام لعلاقن كا ودل اوهيلعتللا ىلبصّشلالوسر

 هنأ در ادتحا ه ود و رن رك !نع ب وان ىبيحهعبأب روم هاتفا ن م ىلع اعاف تن ريغأيتف ىتقا ن دوه اح دنفودك ر

 « قاودقوو رع ىوس

 هللا لأومسو ع نع ةربرهيبا نعرا سن ماسمنءعينالوملا 'ينا_هىبانع بوايا نيديعسيف ربخأ# ب بك دنب و

 «ماياو اياك وابا الومتنا اومن ماممكإ ونادحي ىتمأ نم سانام نلارغ :ايفذ دك لاقولسو هل اوهيلعللا لص

 ْ ' هب ةلع هلولعاالو ةبطملا ف مامهدروأ
 داصتقالا لاقهنجّشاىضر د وعببسسنا نعد زن نج رلادبع نعش رالا ن كلامو ريم ن ةرامنع# شحمالا»

 هايهط رش ىلع + ةعدبلايف داهتجالا نم نسحا

 « د ىدهىدهلا نسحاو هللامالكم الكل ل ضفا هللادبعنء صوحالا يا ثر دحماجرخدق وو

 أ ويتيلف لقاملام يلعلاق نمإ»

 كا 0
4 

 ه1

 امالكمالكلا» عا وهمس: ماعمكلوت

 بسلا

 هلل

 ال نسحأ و

 هيلع هلل
 و

 « ماسو



 رقلا 2---ك 0 2

 5 30 دنع ا سرعلايف هاننلا ةصخر9 4ةباورلاليلقتو نا

 «مللاباك9 2020 ماجا «سيفتا سكرسلا» 2 40)ج)
 هيب نع شايعن هلادبعيف ربخأ به دناأبلا محلادبعن هللادبعن دمحأاب وق وثمن ذمح سابلا ون « اثدح 9

 لادم لع وشك ن نملاق ماسودل | ودينا لسا 0 ناس اعلان ورم ن هللادبع نع قبل نعرلا دبعينأ نع

 ةعاج نعبايلاىفوهةلع هلسيلو .نيخيشلاطر ثىلع نب ل نم حيد دائسا اذه# ران نمماجلب ةمايقلا مو

 ه مرنعاللأ يض زةر ,رهىنا ريغةاحصلا نم

 | ةئيبع ن نايف تعمس لاق بهو ناأبا ماادعز هللادبعني دمحأما بوعي ن دمع سابملاو ا 4 اك 2

 |١ ًاضوتفر ارسل باطلل ان سمانعم ىتيذقا رعلادب ران رانج ر خلاق سمك نبةظ رقنع يبعشلا رمأعنع نايبنع ثدح

 لهاذوت اتينا لاقانعم تيشم تيثمزسو هل ةرميطس العام لوو نارا نحمممأ .ناولاق مك هم تيشممل نوردبالاق 5

 هلال وسر نعةاورلااواقاونارقلاا ودرج متوانشيف ثيداحالإب مهنوديتالذ لحتلا ا نارتلاب يودومل ةرق
 حي ثيدحاذ_ه» باطما نانا ملاقانثدحاولاق ةظرق مدقايف كي رشاناواوضءاو لسوهل اوهياعتلا ىلص
 ماسو هل اوهيلع هللا لصهللا لوس ر نم عمس نا ىراصن الا بمك نب ةظرقو اهب ركاذبو عمجق رط هل دانسالا

 0 ه.اجتحادمف هءاوررئاساماو مموطنالنا ةباسصلا فانا رش نمو

 نع ةعرزيبان نايثعنع ليثارساانم , ديجأدبع ْن 'ىبحانت ةدجن ندم لاند ميهاربان ىسيعن ىلع 6 يندح 5

 5 مه ت تانف نين غر اوجه دنعاذاف تبان ددزو دوعسم قاوسكنةلظرت ىلع تاخدلاق يلجبلادعسنإ صاع

 هللا وس ر ناف ضمافالاو عيست تنك نا اولاَتف ماسودل أ وهبلعّشالص هللا] وسرباها متاواذه نولفلا

 « تيلادنعءاكبلا فو سرعلا فوهللا يفانا صخر ماسوهل او هيلعّتلا ىلع

 ىنانبديعس ( ىف ربخأ) به وناأبا عملا ديعنب هللادبعز دمع ًاماعن وقمين دم سابعلا وام أن دح رف
 || هيلع هللا للص مللال وسر نا ةربىهينا نعراسنب لسمنامع ينانع ةميمن يبا نبو رمت نعو رمتنب ركب نع بوأ

 هلاو « محصللا١؟ ةنيدملا ب رق نيعةلمهلاداصلابرارص(١)
 قبلا نح رلادبعىبا نعسان ع شاسيعن هبلاديع ىنربخا بهونا انامكلادبعناا ادنمصالا « اندحو)

 ّس «ران نم ماجإب ةمايقلاءوب هللاهيلعا العمتك نمل , لسوهل أو هيلع لا يلدص هللال وسر ناورحن هللا دبع نع

 * ةءاحصلا نم ةءاجنع بايلايفو هلاعال داههطرش

 لاق م اضوتفرا رص ىلا رم انعم ىشبف قارملادب ار لاق ا ةظ رق نعىبعشلا نعام نع © ةنييعنا 2

 لهان ا مكنالاقأنعم تيشم تيشم ملس وولاو و هيلع ّتاىلص هلال اليل ريباجصا نحممنا ولاقمكمم تيشم مل مذوردما

 هللالوسر نعةءاورلا اولقاونارلا اودرج مكن وانشيف ثيداحالاب مهنودجالف لحالاىودكن ار رئلابىودمحل هب ةيرق

 ()ق رطدلو حصص باطما نا اناهنلاقانتدحاولاقذلض رقمدقاماف مكي رشاناواوضماو ماسو هلأ و هيلع هلل م

 نا نا ةربر هينا نعراسن ماسمنامعىبا نع ة ةميعنى نان ورمتنعورمت نركب نعبواىبانبديعسانا بهو نأ »
 ليثارسا ان ديم اديعن ىبجانُت ةدجن ئ ,دجاانث ميهاران ىسيع ن ىلع ىنثدحه منام كردتسلا فاذهدم(١)

 مدنعاذاف تبانن ٍدزود وسم يناو و بمك نة رق يلع تاغو لاقوجبلا دمدبن ,رماع نعةسعرز ىناز نامعنع

 الآو ممسن تبنكنا اولاَدف مابسو هل اوهيلع 0 ص لال وسر باصات >اواذه نواف مهل تاقفنينغي 9000

 هللال وسر ه7 تيلادنع»اكبلايفو سرملا يف وللا فان صخر لسودلاو هيلعّلل ىلصهللال وسر ناف ضمماف



 م مللا باك ف «0٠إ» ١ 2« ضنا عنكردتلا» 2 «0)ج»
 نايلسن دمج (و) يردنلا لسع نب نسما (و) 1 | ن ليمسساانث هيقفلا نالسس ندا امدح ف

 نب للادبع نع نئيبح نب رز نع ورح نب لابنلا نع مكملا نب ىلعاث ن ز> نب قعصلا اثث نابيش انث ( اولاق )

 هفقوادقو# ثردحلار كذ دقوا وهلاو# .اعمشا لصتلال وشر 0 ىدارملا لاسع ْن ن ناوفص ثدحل او دوعسم

 «باتكلااذهيف هتاور , جاحال نم بانجوباو شريح نب رز نعف رصعم ن ةدلط نع ىبلكلا بانجوا

 يثدح 3 !اص ن قيسملا ا ليضف ن 'ىيحات نافعنب قعنب نسالاانث بوه ندم سابملاوبا# اًددح 2 ْ

 معلا سايتلايفادغلاقي لا كنادغاملاقف لاببعأ ن ناوفصوا شيبح نرزذاف ردمن ةحاط ىتتدح بانج ونا ْ

 نه 55 اذهثيدملايفان 00 و«منصنأك ى ترابتحتج ا ةكئالملاهل تمض الادح اهل ثسئصام منن اس هناامالاق

 # ةلوبقممهنمةدايز !او ظفحا هدنسا ىذلاوةءاجج هفقواو ةعامج هدنسا دقف ثيدحلا اذه

 ندم ىأ دح سن وي ن.هللادبع نينو دم ا ريصن ندم ن 'رفعج 6 انادح ١

 يناللاق ىتارع وهو اذهش نم هلاننلتق هيدحف ثردح نع ةلالفءاطم ىلاش<الاءاخ لاقرب ن ,ااننروت ||

 ملا وةسمايقلا مويه"ىج همشكف ملع نعلثس نملاق لس ودل او هيلعّشلا ىلص ىننلا نع ثدحي ة ةرب رهابا تعم ||

 اهدا طرشىلع حيصدانسالااذه واع ركاذب و عمجن ةريثك داسإب ب سانلا هلوادن' ثي هل ران نم م ماجاب

 متاقال لاقفءاطعنع دينأسالاهذه نمش حصي له هئلأس من بابلااذب-ظفاحلا ىلعإانخيشركاذ ماب رخل
 44 ةربره بأ نمهعمشع ءاطع نال لاق

 ءاطع نع محلا ن ن ىلع دين ينس نثر اولادبعا3 ناو نب ىهزااثث يلعسا ولاديعس نب دمحا ن دم مب هانربخا ف

 ةفايقلا م ولهللا هرج همتكف ملع نع لس نم ماسو هلآ“ وهبلع هللا لص هللال وسر لاقلاق ةري هنا نع لجر نع'

 ا اًدحدتف مهولا|عنم جدت ريغ وىطساولا دانا مكخي ثواناو رمن , رهزاهيف ًأطخادقدل تاتفدران نم مماجلب 1

 ثرا واديعانت ميها ران ماسمانت -١ىضاقلا قاد سان «ليعمس ا اند الاق ذاشجن ' يلع( و) قاحسا نب ركل وباثيدملابا

 لثس نملاقملس و هلا وهسيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرهيبأنع ءأطع نع لجر نع مكحلا نب ىلع نع ديعس نا

 ت دجونأبلا تعجل 6 ٠ هل فرتعاو يلعوبأ هنسحت داق ةمايقلا موراب ن مماجلب هللا هللا همتكف هدنع ماع نع

 »و رم ن هللادبع نعهيلعرارغالم سيك دانساب ثيدحلا ان دجوو ةربسهينان "0 طع عامس هفاوركذ ةعاج

01 00 0 

 اسياد ء 0 :ةر ره 0 ع هلاثلتف هَ هيدعف ثندح نع هلأسةءاطعيلا

 ظ ظف ا لعوباىل لاقوامعطر ش ىلع هران نمدأ جان ملا دقو ةمايقلا موب هب ىح فه 00 هلا او هيلعأ

 لجرنع اطعنع مكمان لعانت ثراولاد. عندش ةربرهيؤ أن مهعمسل ءاطعنال لاق( تلق ”يشبابلا يف د,.ال ا

 ْن ' ملسم هاوردقو هزا تحاصوا ثاولاد,عءىلعزاورمن صهزاهيف ًاطخا لعيبال ت تاقفاعؤفرم 5 ه ربرهىنأنع

 «هبىلفرتعأو يلع وباهنسحتساف ثيد هلااب ةربرهىبا نعءاطع نع لبر نع مكلا نب ىلع نع ث را ولادبعانن ميهاربا

 . د كا هما دفاشيا ِ



 طسالا وللا 10 11 ا رنمام»
- 
 اس

 3 ع ص رابتحنجا 3ك الاهل

 « جروح لا

 #« للا بانك «ا02٠» م« صيلتلاممكردتلا» وة (رجو

 « نيذ د1نايف لس وهل اوهيلعاللا لصهتلال وسر

 نو رحم نع ةبعشأتل رفمج ندمح انت يبا ىلدح لنح ندجانب يادعات ىنيطقلارفعج ندعا 0 َه

 باهذ ناوااذه لسو هلاوةيع ّللا]س نا لوس رلاقلاق يراصن الاديبل نبا نعدمملا نان . ماس نع

 ديبل ناكما كتلك لاقوءاناان اننبا هملعت هللا باتكانيفو هفيكاولاق ملا عاطقنا ناوالاقوا يلا لا

 «* وشب هنما ومفتنل ليجنالاوةار وتلاّنلا باك مبيفىراصنلاودوريلاس يلا ةنيدملا لها ل معا نمالا كببسحا تنكام

 « حضاولادا: -الااذه لثمدييل ندايز ةياور هيف بيرالب ثيدحلا تئئدق

 قربخا حلأص ن ةبواممىربخاب هو ناًبناوطادب ءنبهللادعن دمع بوت وعن نيد سابعلاو با اًددح 9
 كلذالا يلا كنمااملاف* .٠ نعهلأس ءاج هنا يدارملا لاسعن ناوةد نع شيب نرززع تخين باه ولادبع

 امى رابتحنجا ةكئالملاهل تطسالا ململا ب راط يف جر ب لجر نمام هنافرشبافلاق كلذلالا كيلا تامعاام لاق

 هشثدح عمجي_ نمم مهتايثاو نيب رصبلا 0 نم "تام ن ن باهولادبع ناف مص دانك ادهو مجنر ىت> لعشي

 اكلي منغ اض رماد رز نعقل. 3 نبمصاع كشط اب كيدملااذهراَذمو ثردهحلا اذهاجر و هبادتحا دقو

 : ه ةلده ن مصاعريغ تاقثد ورش شبح نرز نع هلو

 ىضاقلا قاحسا نب ليغمساانث هيقفلا ناس ندا ركب وبا« انربخا ف هيلعاقفنادقوو رمينب لابنملا « مهنف

 ىلادآ ند لجر ءاح لاق ندد نرز نعورمم ن.لابناا نع مكحلا َن لعنع 3 نزح نب قسلااكت مراعاد ا

 هلاو هيلع هللا ص هللالونسر هللاتف دجسلا. يف وهولاسع ن ناوفصهل لاستي لس وهل اوهيلعشلا لصّلال وسر

 اذهمراعه ثيدحلاركذوو منصب اع ىضر ململا ىلاطلا_متحنجا عضل ةلكثالملا ناف لا ةململا ءاغتبا لاق كب ءاجام سو

 ١ حيحصلا ف هنعاهاؤر ثدمحلااذه نم ةلجيف ىراخبلا هذمتعأ هيف ظفاحىرصبلا لضفلانبدمح نامالاوأوه

 » ََك رح ن قءملا نع هاورف ثيدحلااذهيفخ ورفن نانس هملاخدقو ٍْ

 ظ
 «اًدد-و

 3 حي هدانسا «امشاخالجر هيف ىرالفدجسالخدب نا كش و , عوشملا س اسنلانممفرب ص

 ظ هلآو هرلعهّسلا لص هللا لوس ر لاق يراصن الادب نا نع دعجلا ىنا نع ماسنع ةرصن و رم نع ةبعش « ان ”ردنغ 7

 5 ثيدحلاملما !باهذناوا اذه ل- و

 لاةفئئش 5- نعالأس د ءاج هبالاسعنب نا وهص نع شيبحن ر زنعتخن تاهؤلادع يربخا اص « هن واهم 0

 ْ وطرب كل الملاهل ت تطسالا ماعلا بلط ىف جرذم لج رن ام هنافرشناهلاقو» . تاق كلذالا يلا كلاهعا ام

 «رز نعمصأع ثردح لععردحلا رادو مس هدانا ةرعر نش لعع ا

 هللا ل وسريلا دارمنملجر ءاجلاقرزنعو رن لابنملا نع يلا نب ىلع نعز ز>نب ق.صلا © أسدح مراعلاة وف
 ةكئالماناف لاق ملا انت( لاقف كب هاجامل امفدجسملا فوهو لاسعن ناوهص هللا ىلسو هاو هيلع هللاإص
 لآق دومسمن !نعرز نع لاسبنلا نع ىلع ضرع ق.ملاان ”لاةفناببش هفلاخ مليان رولملا بلاطلا,ةعنجا مضت

 نعف رصمن ,ةحلط نع يبكلا بانج واوا ورود لسو هلا اوهيلع للا ىلدهللال وسرت لاقلاسعن:ناوةصثدح

 نع 4يانلا]



 4 ملا باكذ «دكطا 0 2 م«نستلتاعمكردتلا#ا «(0)ج)
 !تالويترنا ىجشالا كلام نفوع لاقلاق هنا ريف نب ريبج نع ءنمجرلادبعز ديلولا ن ع ةلبع يبا ْن . ميهأرأ

 نا اسوهلا اوهنلع هللا لسع دا بواقلا هتعوو باتكلايفتّئادقو ملعلا مف ر فيك هللا لوس راب

 تيقلف لاق هللا باتسك نم مه.دبا ىفامىلع ىراصنلاوذوريلا ةلالض ركذمتةئيدسملا لها هقفا نم كلببسح ال تنك

 لاق ىلإ ت تاق مقرب كلذ لواب ك ربخا الا ف وع قدص لاف كلام ن فوع ثيدحي هتتدحف سوا ندادش

 دّدفسوأ ندادش هيف كل ذل دهاشلاو هتاور عيدج ناخيشلا جتحا دقو حيصاذه هام ثان م ىتعورشملا

 ميهار ١, قاحسا وبا« اًثدج طه ءادردلاوباوهو ةناحصلا نم ثلاث نمو اميججاهنم ثيدحلا ريدن نديبج 37
 حلاص نب هللادبعاتت يمرادلاديعسس نبنايثعانثالاق ( يربنملادمح ند محا نس اوبا(و)ىراةلا ليعمسا نا

 هللا لص هللا لور ممانك لاةءادردلايبا نعريبج هيب ن عريق ن ريبج نإ نم رلادبع نع حااص نبةبو أعم يب ثدح

  "ىشىع هنماوردقي ال ىتح سا-لا نم ململا س انزع نا وااذ_هلاقمل» ءامسلا ىلا هرصبب صخشف ةماس و هلآ وه 17

 نو امنت هثرفلو هن ًارقن هللاوف نارقلاا ارق ةطرالم كو هللا ل و-_ميراب ىراصن الاديبل نذايزلاةف لاق

 ىراصنلاو دوريلادنعليمتالاوةاروتلااذه ةنبدملا لها ءابتف نمكدءال تنك ينادارزاي كما كتاكث لاقفانءانباو
 ظ لاق ىذلاب ةيريغأو ءادردلاوبا كوخا لوقيام عمسالا هلت امف تماصلا ن ةدامع ترّقاف ريبج لاق مهنغ ىنذ ,اذاف

 ةعاجلا د حسم لخدت نا كيشوي عوشملا سانلا نم مفرب لءلواب كثدحال تئش ناءادردلاوبا قدضلا

 « نين رصيلاث د دج نم ص دا: سأ ذه امش اخ الج رهيفى رالف

 فرع نع ةصوهاور ريغ ن ديبج نااههوتململو تماصلان ةدابعوهو ثردملا ةم ىلع عب ارم دهاشهيفو »|

 تاقثاعيج ندانسالاةاور نافكلذك نسيلؤالوامسثي دللا هب ريصيف ءادردلا ىلا نع ةم زدنا كلامنا

 7 . احصلا نم ل روظدهفاعي جن دانيسالاه نع ثيدحلا صاف ماشلا ىببانر اك | نم يي ير ضاري نريبجو

 عارم ركذىذلاي راصن الاديبلت , دايز بز نع عمد اخا يور دق ثيدملاناهنرك ذامىلع حضاولا ٍليإدلاواءيمج

 3 55 هللاقيرا-منالانم لجر هللاقق للا عفر ناوا اذه لاقفاموي هايسلا كلاراظن لسوهل أو هيا هللا لص ||
 ركذ من ةنيدلا لهاهقفا نم كبسحال تنك نا لاّتف بولقلا هتعوو ٍبتكلا يف تثادقو مفري فيك مّللا لوسرأب

 فرءقدص لاذ هنأ ادجف سوا ن دادي ش ِتيّملف لاق هللا باتك نم مهيدي امىلع ى راصنلاو دولا ةلالض

 *هناوراجتحا جيحص هام.شاخ ىر'الىتح عوشملا !لاقولب تلق فرب كاذلوأب كربخاالا |

 هلال هلال وبر عمانكلاقءادردلا ينا نعديب نع ريبج نب نمر لادبع نعةيوامم ينادح باص نب «تادبعإ

 لاذ "ىلع هنم اوردقتال ىتج سانلا نم , لملا سلتخيناوا اذهلاق م ءايسلايلاه رص صخشف ملسو هل او هيلع
 كماكتلكث لاَفانءانباوإب ءاسنهيئرقنلوهنًارقنل ّللاوذ نارا انأرقدقو انمساتخم فيكو هل لوسراب يبن هز ز
 َن ةدابع تيماق مرن ءىنمباذاةىراصنلاود وهيلادنعليجنألا وقار وتلااذهة.دملا لها هاهتف نم كدعالت 1 0 3

 لوآب كي دحنال ؛ثناءادردلاواقدصلاةةلاقئذلانهيربخاو ءادردلاو اكوخال وقام م.سنالاه تقف تماصلا

 - بصب

 أ بل نبا هللاكي راصنالا نملج رهللاَدف مالا مفر نا وااذهلافام ويءازسلا ىلا ظن مسو هل ل اوهناعتتلا ص

 4 3 علنا سانلا نم : 0 واوسانلا ات دكا 3
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 هوا ةساطص هن

 هع رمل | وسمتلا و

 «ملللابات9) <: 2 «هد) م« ضيخلتلا عم كردتسلا» ١ «0)ج»

 ظ « نيمجا هل اودمج ىلع الصوتي دمحلاو ثيدحلا اذه حص دقو

 عابد ةب واعم ينربخا بهو ناًبنامكملادبع نب هلادبع 00 ندمح سابعلا 3 دح)

 ه رصح ل لبن ذاسمنا يعول نع ىفالوليانيودايا جد مدور نإ ل يربخ الا نإ ةبواعم

 ث.الث كلذ لاياه د -وايسمتلا نمايماكم نامالا ورلملا نالاةمْأين ٍةوسلج ا لاقانص وأ نمح رئادصابا ولاق ةاف ولا

 دنع ودوعسم ن هللادبع دنعو ىسرافلا ناس دنعوءادردلايىنأ رعوعدنع طهرةعبرادنع م املا اوسمتلاو تاره

 ثدح اذه «قنملا يف ةرشع رشاعهنالوقن لسو هل آوهسيلعهللاىلسص هللالو در تمس 0 مالسن هلادبع
 1 كلذ. , زايشمدلا كويك ال تام هلاس ىكسكسلا ةريمع نب ددزبو نيخب ثلا ط رش ىلع حيحص

 « ينالوملا سيرداينال ةبانم ديزي نع لوحكمديشتسا موهوا
 ىثدحروباش نب ب يعش نبدمج ات ىوريبلا ديزم نديلولا نب ساما انا بوم ن دمخ سابملا ونا اًندح 9

 أوانه لاق ديز هيلعىكيف يد ز || ةريمع ندب سفن و اطون بج نذاسم مجول كيل نعرذنملا نب ناهنلا

 دئعودب نبل بشان شاشيامالا ولاا ىع عطقن مو ,لككلأسا تنكام ىنيكبيلا# كيكبيام

 هللاديعددعو ىسرافلان الس دئعود وءسمن هللا دبعدنع وءادردلا نار وع دذع رفن ةعبرادنعذ اءملاقف اهسمتلا نم

 كنع هنانع يش * نعل ًايسال لاف باطما نب رمدنعو تامفدي درزن لاقةنجلا يف يف ةرشع رشاعوه الاقي ناك هناف مالس نبا ن

 مل وذعم

 ' كب رش نبديبعأ5 لدملاذاشمح نب ىلع (هاثدح)ثردمحلا اذه نم افرط سرداىا نع يرهزلا «ىوردقو»

 لبج نذاعم نع ينالوحلا سرردا ىنا نع بارشنا ىثدح نالجع نبا اث لسم نب ديل ولا اث دام ن ميمناثث |
 « اهدجو اهانتبا نم مهاكم ناعالاو ململا لاق هنع هللا ىنصر

 | نعدعس ن ثلا ىثدح ركب نب هادبعن ىيحيا رازعلا 0 ندا هيا قاعسا يركب دح 2

 م .هاربا :

 هن رضحا لل بج ن ذاءماةريمز ديرب نع ينالوملا سا ,ردا نأ نع ديزن ةعد ري ربخأ لاصن 01 ةنواعمإل

 دا كلذ لاق اهدجو ايي نايم نامبالاو لانا لاق مي 1 نمر لادبعابا ابا ولاق ةافولا

 ن لادعدنعودومسمنيادنعو يسرافلا نايلس دنع و ءادردلاى لا رعوع دنع طهر ةمبرادنع للا اوسماف تارف

 هاهيط رش ىلع هةنملايف ةرشءر تاع هءالوقي ماس وهل اوهيلعتلا ل صلال وسر تمس ىنافمالس

 لاق كيكيرامذامم هللاتف كبف يديبزلا ةريمن ديزي هدنعو ذامم عد رذنملان «نامعنلا هاورؤ
 , ةمبرادنع لاف نمدنع لاق | ةلافمق ٍناتش ناعالا و علا نا ذامملاف ىنع عطقن موب لك كل أسا تاكام نيكي

 نع هلا اللا رمدنعو ِتامذ ةنلاىف دنع هالإع ناك هاف مالس 3 دومسمن او ءادردلاىناو نال

 : 00 ونهم كلن ءدباق' يش 5

 ,لالوسر نا كلامنب فرع ىثدح ريغ نب ديبج نع نم رلادبعْ ديل لا نع ةلبعينانب ميهاربا نع « ثيالا ف
 ا



 هيبتا

 ا

 ميه رانب دمج هللادبعوب اانث ىريتملاد مت نى :ء ايركزوبا# انثدحا +٠» ىعالكلا رحح نب رجح مهنوماشلا ظ

 روث اش ىتشمدلا ملسم نيد.لولاانث(الاق) ىقشمدلا حئاص نب ناوةص(و)ىبيصنلا تويانب ىسوما ىدبملا |

 انيا(الق) ىعالكلارجح نرجح(و) ىماسلا ورمت نب ن#رلادبع ىنثددح نادعم ندلاخ ىثدسح ديري نبا |
 مهنيعاواولوتهيلع ملجا امد .جاال تاق مهامحتلك وتااماذا ندلا ىلعال وهسيفلز نمم وهوة نأاذتا را ]

 هللا وسرانل لص ضابرعلا لاقف نيسبتفمو نرئاز كلانيتانلقإ وانملسف «نوققنما ودجالاان سلا نهض ١

 | بواقلااهنم تلجوو نويلا اهنم تفرذ ةغيلب ةظعومانظع وفانيلعلبقا م موي تاذ حبصلا لسوهلاو هيلعللا لض ظ

 ناك ناو ةعاطلاو غمسلاو هللا ىو ييصوا لاقفانيلا دبمت اف مدوم ةظعوم ا-ماك هلال وسراب لئاقلاقف |

 امماوكسمتفنييدبلانيدشارلا ءا_هلملا ةندو يتنسى؟.لمف اريثكافالتخا ى ريسف ينم شمي نم هنافاسيشبحادسبع ||

 «ةلالضةع دب لكو ةعدب ةيدح لكن افرومالات اث د وىاياوذجاونلاباهيلعاوضعو ||
 يسينتلادب زن ىسيع نبدا اند بوس نبدمح سابلاوا# امدح 9 ىترتلا ءالملا ىف ىنانب ىبحنم مهنمو 9 '

  ةيراس نب ضايرعلا تءمس لاقعاطملاينانب ىبح نع ديزؤ ءالملا ن نب هللاد- .ءأبنا ئنبقلا ةماسيبا نورمانت ٌْ

 |١ تفرذو بواقلااهنم -تاجو ةظعوم ا ظعؤف ةادغ تاذ لس 70 اوهيلعمللا ىلصلال 0 رانيفم ال نم قيال

 ظ ماياودجاونلاباويلعا وضع نييدهملاءافلللا ةنسو يئلسل 5 لمفا ريثك وااديدش اذالت>ا ىدمب نم ىرتسو ةعاطلاو ا

 «ةل الط ةعدب لك نافتاثدحلاو ا

 « ماعلا باك ف «1 « صيختتلاهم كردتسلاو < <00 جوف

 لها هما نم ت ابنالا تاقثلا نم ةنالث ةيراس نب ضابرعلا نع هتاور ىلعو رمت نب نحرلا دبع © عياتدتوإلا

 ْ عمسلاو لاق هناا هللأ ىوهت جيل لاق انيلادهعاف معدوم ةظعوم انتظعو دة هللا كاسر نا نيعالا اهتم

 ١ ١ لاق مهكرتف يشوح نربشىلاثب دحلاداءمأ ةك ةلامو# .دلاوةفوكلاوةرصبلاب !ايةيلطال رماعنب , ةبمع نعءاطعن. هللادع

 2 مجاسانلاو ا نم يلا حا ناك ملسو هل آو هيلعلا ليم هللا لو رن عاذه لثمىل صب 0 ةيمّش

 ظ . هتمفحرتس

 , نبض ابرعلاعمسو رح نب نحر لادبع نع بييحن ب ةردض نع حلاصن ةمواعمنع ىده#نإا انن عدا دتسم يفوز
 , اهلل ءاضيبلا لعمكتكر هيفو ثيدملا ركذو تفرذ ةظءوم لسودل ١ اوهيلعتلا ص قبال وسر اظعو لا ةيرئاس

 ظ | هداشا ديقايح فنالا لخلاك نم زلانا ثردحلا اذهيف دم زب ةءادون دسسا ناك وم كلاهالااونع مير ّرال اهراهنك

 ,انيناالاو ىالكلا رجح ن رجح وو رمنب نمر لا دبع نئغ كاد ءابزي نو 08 لسم نديلولا 6 لاقو 8

 ' لصلاةفنيسبتتمو ن رئاز .كلانس 1 أ..داقو انملسفب « الا موامحتل كوتااماذان لا لعالو هيف ليو مزهو نتاإزلا

 ظ *ث دلل ةغبلب ةظعومانظع وفا: لع لبقأ 0 تا عشا لف هلاو هلع هللا لصدنلا ل وسر ْ

 م 0 طز نإ 0 ا ورم ا وتلا وسبع 0 5

 ١ تيصقتسا دقو ه دتكرتف باتكلااذهطرش * نمهيلاقبرطلا سيلوىش رلاءاشهن هللادبع نادبعم # مونم ى

 عا ,دح يف ةيمش ثدحمحلا ةمئا ماما لاقايك هيف بنتك و ىدل,دجا هلا ىداام ىلع ءاصقتساالا ضن ثيدحلا| ده سيحصتيف

 1 ةلالُص هع هد ةندم لك
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 « للا باتك » « حو . 0 « ستخاتلاعم كر دتسلا»7 4 ()ج»
 ةنسو ىتنس عيب هفا ريثاكافالتخا ى ري سف كتم شءب ن ههنا ىشبج دبع عطرب اناوةعاطااو عمشلاو هللاىوةت؟ضوا '

 حم ثيدح اذه# ةلالض ةعدب لك نافزومالا تاندهو 1 اناودجاونلابا, ىلع اوضءنييدبلا نا ىثارأا ءاماخلا

 ماصتعالا باتكلوايف ثيدحلا اذ-هىورو ديزي ز رونو ورحينب ن*رلادبمب ىراخبلا جتحادقو هةلع هلسيل

 ميهاربانب دمح هاوردقوديزينإ رو ريغزادعمن دلاخ نعوارهل سيل هنااههو" هللا( ىبج راعنا ي دنعىذلاو ةنسلاب

 # نادعم نب دلاخ نع نيد .حصلايف هثيدح جررخلا تزال 2

 ىسيتلا ف سوي ن هللادبعانت للا لن سردأع نبدمج محو اان بوي ١ نب ندحلا نب نيسطا:للادبع ونأ# اًذدح 7

 ةيراس ن ضابرعلا نعو رمت ن نجر اادبع ع نعنادعمن دلاي نع ميهاراا ندم نعداملا ن ديب نع ثاللا 5

 مهبغرو سانلا ظعوف ماتفاموي ماسسو هلآ 9 هيلعشا ىلص هللالوسرانيلع جررخلاف ةهصلا لاغلا تى *ميلس ىبب نم

 !وعزاتنبالو مك يمادّنلا هالو نماوميطاو أيش هنأ يل رشن الو هللااود_عا لاق موتي نادهللاع أشام لاقوهرذحو

 م ذجاون ىلع اوذعو نيبدبلا نذشا رلاءافالاو ةئس نم وفرع اع عياد ذو ادع ناكولو هلهارمالا ٍ

 «ةلعدل فرعاالو اءيمجاهخطظ رش ىلع سيت دانسا ذهن« قاب

 « ةاثثدحإل ىجالاو رمت نب نجر اادبع نع ثردحلا| ذه ةاور لع ناد. من دلاخ ب يبح ن ةرمض 6 مباندقو »

 (الاةجدمت نب لضفلا اند ل ولان دمحر يونا ايزيخاو)يمرادلادفس ن ناهئعانت ىربتملاد# ن .دمحانس!اوبا

 ىثدخ لبنج ندمان ٌساديعات ييطةلارفمج ندم ا لكبؤلا «انريخاو لام نب هب واعم نءطاص ونااث

رلادبع نع تييح نةرهد نع حلاص ن ةيواغمنعىدرم نبا نئعن ن :رم لاه يعانل يبا
 : عمسفما 5 يجلدلاو مين نع 

 بولقلا ابرنم تاجوو.نويملا|من» تفرذ ةظعوم سوه ؤهيلعللا لض هللا لو سرا نظعو لاق ةيراس نب ضابرعلا

 الا ىدعبا-هنع ميز الاهرأ, :ك اال ءاضيبلا 4 دكر دقلاق اننيلادبعتا ذافعدوءةظعومل اذهزاوللا لوسر ااناف

 ىدعب نم نيدشارلانييدهملاءافلملا ةنسو ىتاس نه متفر داعب كيلمف ذا ريثك افالتخ +أىريسفوتم شع نمو كلاه

 فئالالمكد ماا ناف ثيدحلااذهيفديزةع' دون. دساناكفهذجاو: ايا ملعاوضعاي انع ,جادبعناو ةءاطلاب لغو

 ان دانا ديقام كرو

 دقو د

 اهالتخا ى ريف مكنم شان“ هباف ئش ثم دبع مكيلع صا ناو ة_ءاطااو عهسلاو تاىوتت م 37 صو لق .انصواف 1

 «ةلالض ةعدب لك نافرومالا ا اياوذجاو !اباويلءاوضءنييدهلان دشار ااءاهلإخاةنسو ىتا هن مكيامفا ريك

 5 ةلعدل سيل مي

 ميهار اندم ن نءداملان | نع ثيالاادذ فس ون نب هللادبعانمتاحوباانأ بوبان 'نسالان نيساسا «هانندح و

 ظعوف ماتفاموبلسوهلاو هيلعللا لصدّللا لودولا هلع رخ لاق نضابرملا نعو رمت ن نبجرلادبعن 5 نادعمن دا نع

 كما هللاهالو نما وءيطاوائينش هءاوكر شن الو هللااودبعا لاق ملوةنا هللا ءانشاملاةو مرذحو موبغرو سانلا

 لعاوضءونيبدهلانيدشارلا ٠ ءافاللاو مكيب ة ةنس نمل وفرع "اك مكيلعو دوسا اديعزاكولو هلهاصالا اوعزاننالو |

 *ةلعهل ف رعاال واهل ر ثىلع «قمحلاب مكذجاو'

 يا يع)



 « ململا باتك 9 * 66 و 01 صيخلالا مم 3 ر دثسلا د 200 جو

 ىلع ةحرعص ثداجابدوعسم ن هللادبعو با اطياز .ىلع نع ثردحلا ةركاذم ىلع ثيدحلا ف 6 ىوردقو )

 انو راهنديز : اثدومسمنديعسأ 3 وبهلاد_ها ن دمج سابعلا 9 | هانريخاف (ىلع ثردحاما) نيخيشلا ط رش

 * سردنم | ولعفبالا وى: :اذ ثردملاا وركاذ " هنعىلاءاّللا ّ رلعلاق لاق ةدم رن هللادنع نع نسأل

 ىيحيوا ان. نافع نب ىلعنب نسيملا 3 بوعي نيد سابعلا وا هنو دومسمن هللادبع# ثيدحاماو)

 «هنايح ثيدحلاركذ لاف ثيدملااورك اذن هللاديعلاقلاقةمقلع ضرع ميهاربا نع شمالا نع ىناهملا
 05 : رع ناي فساتن ماشهن ةيواعمانت ىدسسلا هللادبعنب مرهاربا انث ظفايملا ب وعي ن دنع للادبعو ا« اة دج

 اناصاانث دحيناك مل بودل .اوهيلع هللا يلص هللا لرب واد ثيدحلالكاملاةبزاعن ءاربلا نع قأحساينا

 هلس يلو نيخرشلا ط رش لع اقل ساق احس يبا نع ن ٍقرطهل ثيدح اذههلبإلا ةءاعريف نيلغتشمانكو

 *: هاج ريو هل و

 5 عاطلا ىسيعنب قاحسا أث ةماسا يبانب ثرالا انثورعى الا نيسان هللادبع سايملاوبا# ان ربخا لف

 هلآو يلعنلا لسهللا لو سرلاةلاق ساب ءن ا نع ريبج ندد ومس نعنلا دبع هللا دببع نع شالا نع ضايعنب ليضف
 نردخت نب رفمجاُث د شمالا نع ديري ادبعنيربرج كل *ين وفيس ذْلا نم عمميدو مكم عمسسلو ل ومبسبل سو
 نع ريرج اد ديعس ن . ةييقاثالاقميمن نبدح ا يناهن حاصن دم يبث دحو نوراهنب. يسومان' ى دلل اريصن

 نويمتسل لس وهلا اوهيلعشا لص هال وس رلاق لاق سابعن ا نع ريبجن ديعس نعّللادبعنإ هللاديبع نءشممالا

 بابلاىفو هاج راو ةلع هل سيلونيخشلا رش يلب-ع حب ثي دح اذه «كنم عسل نم عهسو جام مسيل

 سيق تبا ثيذح يف و* ملم ودلا اوهبلع هللا لص هيلا 6 رنعءسايشن سيقن ِت تان( و)د ومسم ن هللادبع نعاضيإأ

 «اضبا ةئلاثلا ةقبطلا ركذ

 نع نادعمن دلاجانُ ديز نيرولانأ مصاعواانُإ ىرودلا دم ن سانبلا ان بوت».ن.دمح سابعلاوا «اددجو

 لبق حبصلا ةواص ملسودلا ويمن لسةالو سراب لصلا ةيرادينب اب رعلا ع نءيهلسلاؤ رم نب نجر اادبع
 كالنم ول عدوم ةاظعوم ” ارك بال رسولي انج نورملا أبلم تفرذو ب رد ,- تاجو هلع و .ظب وفانيله

 سس سردنرأ وامغالذا: افثيدجلااو ركاذب لع لاق لاق دي ربن رن اهرب انتنوراهن (دن زاافر وقوم «ىورو#

 ههنايح ثيدلا ركذنافثيدملااو ركاذب اديِعلاق ةبقاع نعم يهار أ نع شمع الا نع يبا «يميواط

 ناكل - 6 هيلع هلا يل هلال وِسِر ْن* هابعمس ثيدملا لك املاةماربلان عقاحيبا يبا نء هريغو «ىروثلاو#

 3 امص هذه# لب الا ةيعر يف نياغتشم ايكو انباصااث دحب

 هيلعهتلا لص هلال ويسر لاقلاق ساعنا نعديبجإن ديعس نع هللاديعن .هللاديبع نعش دعالا نع «هديغور رجو)

 ههلةلمالواوطر ثلعم يتم ن وعم نذلا نم نم عسي وتم عج ونوءمماسوهل و

 ماسوهل آو هيلعهللا لصين لو سرانل صب لاق ضار نءيملبيلاو رمعن نمر لابابعن نءزادممن لان عم بوف

 د 9

1 00 

 هيك ماك هيلا لوسرايات امفذوم ءاااهنم تيفرذو ب ولقلاا وني تاج وتقع وم اناظعوف ان ءاعلبقا 0 محب ءصلا ةالص

 3 دلة



 « هركذ 3 اتيشركد قا 5

 « ردا باك «ديإ»ا 2 «ضخالاسكردتلاط 40) جو
 هلأو هيلع هللا ىل ص ينلاىلا هاخا فرتحلا اكشف ف رتح رخالاو ماس و هلاوةيلعلا قص ىبنلا يأ امر ناك

 «هاجرخ لو تامث تائثا مرخأ نعهناورو ماسمط رشىملع حصص ثيدح اذهب قزر كل.للاقف ماسو

 ثراولاديعانت رمعموبأ انب ىضاقلا ىسيعنبدمج نيدجا انورع ء ىدرواردلا< احن دجأن دم ركب ونا« انريغا +

 . مكرف ع+ دج سم ل خد متايعسبلف سبأ ىنتثاهمالغل لاف سم مأمج نو معرخد واعلن ةدمر نأ نع نيسملا نع

 رانا دج زاب رادار, ةرتكلا 2 م ع سأ: .رمالا عراب -

 || لعموقيف سانا نوكي ل جر نمامولسو ا هيلا لوسر نم ملال نيتلصخم يش دحا بينا ىنم
 لخ دفامو ' ماسو هل اوهياع هللا لص ىلا عمت نك و لاق ةنملا لخديف هدنعموصخلا رثكت نا بح لاجرلا هنو

 ش ننس مَ 1 وتكمل ةولصلا انيلصاول ق مكدمتاملسو هلاو هيلعثلا ىلص ينلا لاف د ا دجسملا ْ

 ْ عمرك ذاذا ةلثانأ ملسوهلاو هيلعنلا لص هلال وسر لاف ماسو هلاو هيلع هللا ىلص هيب ةنسو هيبا باتيك رك اذ 95

 ا 0 ن“ ”يماسالا ةدد رن للادبع 6 دقو# نيح را ط رش ىلع مص ثردحاذه 30 رك ذمظاعت

 ةئامثالثو نيعيسوث الث ةنس ناضمررمشيف ءالما فاما سادبعن دمت هللادبعوبا كالا 4 انثدح»

 ملا نب لع نع ةبعش نع ىدبمن نمر لا ديع ان يناهغصالان املس, نوراسم اند بوقمي نب دس سابملاوبا
 ١ لج أ أرنا الا هلا ينم مهثيدح ناك ل و.لجاذا ملس و هلا و هيلع هيلا يلص يبنلا باص ا لآق ديعس نأ نع 05 ةرِضن ىلأ نع

 ه«هاح رخو ماسم مط رشم حبص ثب دحاذهةةروس ةءارق الح را طوول

 ةواعموبأ اثرابلادعن دهان بوتين دم سابملاوا # انثدح هديعس ينأنع ٍفوقو٠ « دهاش هلو »

 : 01 ١ ثدملا عجيب نيرا ةركاذملإف ثردملا اوركاذن لاق ديمسرىبا نعةرضن يبا نعسايان رفعج نع شال اني

 دقو
 الص يبنلالا هاج ىرتحلا اكيدف ْ

 لعن قزر كامل لاف سوال او اوهبلع
 عاد ياهلا راها دح (م)ط رش

 ا

 # داما دوادو النت رفمجنب ىيحاتت

 ا ديجسملا لخ دمنا يسبلف يت َء سبل ىتتث اه ءالغل لاف صم مان نم جرخة.واممناة درب نبا نغني نع «ثاولادبعإ»

 نك اذتاندمق غرفالف ص اقلا صق من وتكملاةالصانيلصا ولاق؟ جام لاف س واج ساني رغاذا + رايغ يشك رمك رف ف

 ا دفا :مهنع ائدج لقا ملسو هلاو هلع قيس ىبنلاكردا لججر نامت واعم لاف لسو هلا اوهيلعللا لص ىبنلا ةنسل

 لاجرلاهسار ىلع موةيف سانلا يلع نوكي لجرن هام ما ودل اوديلع هيلا لص هلال وسر ن< |يتظفح نيتص يثدحاس

 مو وهاذافدجسملا لخ دفاموب ماسوول 1 هيلو هللا لص يبا عم: تدكو ل لافةنجلا لخديفءدنعموصملارثكت نأ( بح

 1 هيلع لص ىنلالاتفديس ةنسو هللا باتكك ركاذت اندر ةالصانياصاولاق مدعم لامفدوعق سلال

 ٠ ةءواعم نم عاسةدمرب نبالواوط رش :لعوم زكذ ذمظ أمنع اًميبس ركذاذ ابا نا لسوفلا و

 | ناك اويبلجاذا ماسو.هل اوهيلع هللا لض ىلا باوصاناك لاقت ديس يبا نعةريضن يبا نعيلان ىلع نغم ةبحشؤ)

 مر طرش ىلع «ةروسق»ا رقالجرمانواةرويسلجرأ رق ناالا هقفلا ينس مهع دح

 يورو»

 ع



 سجس جسور سس

 اند

 « ملا باك 9 «*9 ١ «سختامكرشلا) 2 40)جذ
 #2 0 4 0 000 506 اوهيلع اساور

 0 97 لاذ 0 ظيِبَح سواد انثيتدج 5 ينازتخلا لضنلا ند نإ ليعمسلا |

 نانا اطيشلا سددق لاف عادولا ةجنح ي ف سانلا ب طخ لو هلأ و ةبلع هلل ىلص هللا لوسرنا نابع

 عيد م 3 , دقيناسانلا ١ ماااورذجاف مكلامانم ن لورق امم ارم كلذ يوسامف عاطينا ىضر هنكلو ؟كضرأب كيع ظ

 !نوملسملا ملسملاخا ملسملكذا( لبس هل 1و 00 هين ب ةدسؤ هللا باتك ١ 1 دبأ اواضت» نافهنمتمصتعاناام ٍْ

 1 لك ىدعب نم اور الو وءاظن الو سش تيط نع هان طعا امالا ك4 رهمأ لا "ىبسماال لحالو ةوخا

 قفئتمهاور 0 ؟انسو سروأ ينإب سم جتحاو ةسمركع ثن 00 جتحادق #7 ضل باقر ؟يذ هينرغك

 يلا نعام لاا لاب خيعصلايف هجارخا ىلع قفتم م انو هلو هل لع هلل لمص ىب :لا ةطل ثردمحلا 000

 هاش ءالاركذو «نولئاقمتا اه ا هللا, ناك هب مكعب :ءاناهدعاو اضن نلام يف ت 1 0 ١

 3 !| جاتحمو بيرغ ةيطملا هذهيف 3 كلاب :

 ن ىسيءن دسم أبنا هيقفلاقاحتتا نا ركاب وا (انريسخا) ةر هينا ثي دح نم ا دهاشمل « تدجودقو »ف ٍ

 * ضوملا يلعا درب ىتحاقرهثت ناوىتنسو:

 هوادنو اان كَ ري زلانب رفعج ْن ملت ادعت ليما فأن ا رثخانا قاحمان هللا كد ع دمجولا « انزيمخا ٍِ»

 ملسو هلاوهيلع هللا لص ىبدنلادبع ىلع ناوخ وح :اناك ل اةكلامز سنع تان ةماسن دام اند دوادن ناؤاس

 * رع ريخشلا' ن فرطم ْنَء شمعالا نعسودقلادبعز هللاديءانث ينجاورلا داع هاؤرو كلا لدب لجر نع

 ن أاءوفصم ةفيدح

 هللا ىلص هللا لو سرا(: علا ىضر سابع نبا نعةمركعنعدب نان روث نع يبا ثدح سب وأ ىنأ نا #« ليعمسا »|

 اعان طب نا يضر نكلو ؟ضراب ديس نأ" سكئدق ناطشلا ن ٠'لاتغ عادولا 4 هدي 5 سانلا ب تا مد وهلا و هيلع ْ

 هللا تأ انك ادبا اولضن' ناف هي ٠ متمصتعا نأ م مف تكرت دو ىلا اور دحاف ياا عانم نورفاحابم كلذ ىوسأييف ١

 سف نيظ نعواطعاام الا هيخا: لام نم "يسال لحالو ةوخا نمسا ملم ملأ خا ماس# لك نأ هب هس ةندس وب

 هنلادبع سوا ين «مالجت او ةمركعب ( خ) حينجا * ضن ,تاقركض»ب برضيار امك ىلينا وعد , الواوءاظنالو

 3 حيعصلا ف لصا هلو

 ل 0 « سفن يبن نع اصلا نءعيفر نبربزملادبع نع ىحاطلاى سوم نإ علام هاور# دهاشهلو 9

 * نع يلعادر ىتح اقرتف نأو تسول باتك مهذب اولضتا نانيئيشوكيفتكردقىاملسودل آو هيلعشلا لص ْ

يلعّللا لص للا لوسرامهدح ا ىنايناوخا ناك لاقس | نعت 7 نع ل ن4 دام م أ
 فرتحيرخ الاو لسوهلا و ه

 | يبانع طاصيفانع عيفرن زيزعلا دبع نع نع يحلطاىس ومن طاصانت ىبضلا ورم ن د وادانت نطساولا نكسلا

 هللا باتيك اهدمبا راض : م تكرذفينا ملس وهلاوفيلع هللا لص تلال زل لاقةنء هللا يضر ةربلرص

 ادتولا “ةوياذم ف امو هلاو هيلع هللا [ض ةيطخ
 يي دتاسأل 2 0 طخ

 أ
 ا

 ظ



7 0 0 

 4 عر 0 دلا ريخ 0

 م يس امس ١

 م ململا باك و  م«د) م« سيخلتلا عم كردتسلا» «# () ج»

 أ نا .دلان مب رات همن نب دوا ىف 12070! قاطسأ 34 دهمان ىرهوملاّللا دبعوب 0-1 ندحلاو ا( قربخا 0

 عيدشبالم اعيفموهنمناعب_ثيال ناموبنم لو هَ اوهاع هللأ لص هللال وسر لاق لاق سن انع ةداقوعةنارصو اننا

 * 0 رخو نيخيالا ارا حو ثيدحاذه# 0 دي 0

 ( انلاقمس 1 وقلأ ىف ب 0 و 8 ,سكللاذ رب ره واءاجلاةقيتشنإ ّسادبعنع دلل 1

 دجنإ كناامأ ب ما لاف ىنم هم *رك ظفحانوكيم !سودل اوهيلعتلا ىلص هللالوسر بادانمادحا فرعاال

 ادههتءجاذهلثلل يف داق تبعك تنالاقفاس د بأ طو ملع ب نلااطالا سهدلا ن ماموب 0 .الأ ع م بلطي ادحا

 ىريغ نءظفحام نول م هللا ىلص ةلنالوَضَر ثيدحلىناىناحصلا لوقو نيحم .ثلاط رش ىلع حي ثبدح

 # ةه دس ماسميف 2

 تايب نإ ةزجاثيناوطتلاراخن دلاخأ اذ ىرصاعلا نافعن لعن نسما اند بوم ن دم سارملاو 6 ادع د

 ملعلا لضفلاق لس وهل ؟ وهيلع هللا ىلص يبنلا نعي أن نءصاقوى نان دءسنب بعص« نع ؟1لا نع شح<الا نع تايزلا

 ,!ذجارسلاق احسان ميهارباان هن هيولابن دان دم ركب ؛وبا(ىثدحو) عرولا مند ريخو ةرابغلا لوف قم ميلا بح ا

 مااركذو 0 هركذذ دعس ن بعصم نع نشمعالان 2 تايز || 5 هز منءدل+ن دلاخانب ريك : ن هللادب .ءن دمت

 ودانسالا مقادقو ةقثناناعن ىلع نن.ملاو أذ اه 0 اوهاج رخو نيخيشلا طرش أ لعوسي © ثء 5
 ا هممادق

 هراكبن ركب

 نادعسن مع يهاراا] ةقايصالا 8 ك4 َن يحن ندم ن ميهار | ا ظفامل ا ىلع 0 نيساالعوا# ءانانح د

 ناهي انع كعس نب ل قمع اع تايز )| ةزمحاتم راكب نإ ركب انن(الاق)دحاولادبع ن دمحا(و)

 0 ركب نم قثواو ظفحاو ةبايدعو .دلاخاندج وفا. رظن م هوحن لاق لسودلآو ةلع هللا لص سا وطرق

 « ةدايزلاب هل ائمكحف

 فاخذ نا مثيلا ظف اا لعوب | 6 هاندح هرخا دانساب نشعالا نع سودقلاد-بءن هللا ديع# هاور دقوإ»

 ' لاقلاق ةفدح نءريخشلا ن فراعم نع شمعالا نع سودّقلاد ع ن هللادبءان بوقعي نداءات ىرودلا

 ا
 * 00006 0 2-5 ماعفف مرو

 :لاقفو 8 ظفحا ل ل 1 1 و اعهلنا ال دانه قرط لاتف لكل در

 ف ل الفار دبلاط وملاعب لااطالا هدلا نماموي هلم عيشيس الا اة. 6 ناط .ادحادجم كباامآ بك

 ا

 ظ * اطقنا 4 ف(تاف) تي 2 ْ

 هيلع هللا ىلص يىبنلان ع هيبأنعدءس نا بمصم نع كيلا نع شمالا نع تأيز زلا ةزمح اذ لزخم ن4 دلاخ د ظ

 ْ لاتفةزح نعراكب نب ركب هاو رايعط رش لع عرولا يلد ريخو ةدا, ءلا لضف ن م يلا ب نإ ملعلا لضفلاقرإ .سودهل ا

 ْنَء : 00



 ظ
[ 

 ىرب ومهم .مسيلو نيإصملا ىربلاقأ- رو هل سس لو ةيح٠ل# يلا ىرب لج ر لاك ٍناكاذ- ميما 2 نمو هلل تق .:

 ريع ريب هلخد نمو هللا ليبسؤ دهاملاك ناك هماعوااريخ ماعتيلا دهان دحسم لخد ن“ ل وق ماسودلآو او هيلع سالم :

 #« ململا بانك » «ءاؤ « ضرغلتلا عم كردشملا» 240 ج١

 هللا يع ندر كبوا# ايل ةباور هلل مار ةنيعن ١. ناكدقو هأجرخ موماسم طر ل ربا ثردح

 ُجد رجل 900 انث(الاق)ن وميمن دمح(و) ءالعلان را ءانب ظفاملا ىسيعن دمنا دبعانم درع يحار ا

 اذه ىرلو# ةن ريعن !ناكدقوهل هتمزالم ةرثكو هب هتفرءل هثيدح ىف ؟طاوه ىذيجلا ناف ثيدملا نموا

 « سنان كلام ماعلا

 اده سيلو ثر دلل * لب ,الا دايكا اونرضينا ساأنلا كشو.لاق ةاور# ريسهينأ نع اصف نعدي زاايفا نع

 داس رخصوبانر ربخا بهون اًاباكملادبعز هللادبعن دمعأبلا بوتمين دم سابلاو ا ,/! 4 اندح )و

 داماك ويفهملعي 3 اريخ لمتاذمات دحسم ءاح٠ نملاق ماسو هلآ او هيلع هللا ىل_ص يننلا نع ةرارغو أنع ىربقأا

 « مهم مسيلو ن تر اذا

 نهللادبعانتةرسسيميفان ب ركذن دجان هاد ييحوباا يعازملا ق قاجسان دهن هللا دبع# اكد 3

 هللالوسر عيسةنا ل وق.ةربرهأبا عمسمما :ازيرتلا تعم رخص و |ىنريخا حرش "هز 9 ا ىركذملا طر

 *ةلعدلم اعاال وهاح رطل مدنا و رويمولا ةضحا دقق ناشر لا امر ل ىلع مر ثيو .د> ادهوهل نيبلاف لاك ظانلاك ناك كلذ

 8 الق انادخي ىراتلا ,«نبدجان دم نيسحلاوبا# انربخا ظاميمججا طر شلع ثلاث مدل هل لب ١

 ةييلابل ااه نملس وهلآو 0 لصهمال وسر لاقلاقةماماينانءنادعم ن.دلاج نءذز زين د وننع مصامو و

 هلذهملمي وا اريخ لمت الا ديرب ال دجساا ىلا حار نُف ة ةرمملا مات 00 50 ولا ريخ مامتيل الادب نال

 يلي دلادد زينبرون اماف دهاوشلاف ماسم هجرخولوصالا يف ديزي نيروش ىراذيلا جتحادق « ةجاا مات جاح رج

 *« هيلع قوقثم هن ف

 ىروايسيلا ىرّةلار صن ندجا ان يورغلارودن :منب يبحانت يسنا دنبيميف لدملا داش نع 1 انيدح 2

 اا اذه «ةندملا ماعز معا [ملاءنودجئالف لب الادابكا اورضي ناس ايلا كعفو ” ماسو هلأ و هيلعهللاىلص هللا ل وسر

 ] 3 (م)طر ثىلع# ةنبدمل ماع نم ملعا ملاعزودجنالف لبالادابكاا وب رضب نا سبانلا

 َح ّ اذهاندجسمءاج نم لاق ملسو هل. اودي 5 هللا لص ين !!نعةريسهيلا نعيربلأ نع رخصو اان بهو 1 نا 1

 نيلصلا ىرب لاقأعرودل نبلو ةيومت ( ىلا ىرن لج لاكن اك' اد ريغلو اح نموهللا لي سيق دهأ لاك وف ةملعإ ,وأأريخ

 آن 2 هل مالوم رش ىلع وهو ةرخب يبا م عيخو َن ةويح همبأت 0 ا

 رجأ هل هباعواار بخ ماتا لاهيرالدجسلا لا جار ا ارا 4

 | امي ناموهنملسوهلآو هياء هللا لص ةيانوبشو لاقنينا نءةداتق نعةناوعوبا ان نامنلا نبةعرشو» ا

 نس < 1م طع 20ج نا م اديس 1 م حم

 0 ملاعنم ال 0 نا سانلا 0



 7 ال املا لوق ىف مالا 5

 ف - 0 2 مك

 كشويلبسوول امانا لال مس ملرلاةنر هجدفاوم ع ا فشلا“ نا !رجنااث 4 ةنييعن او

 م مانلا باك 9 «.» - < ه«صختتاعمكرشلا» «()ج»

 امج اجتحادق «ابقأ وسالاعذ رش * دالبلاي تلتف َر تأسف وىرداال تاقىبا وارش ددالبلا يا ىف كأس كنا

 ىلصا ث ثيدحلا اذهو ةفدح يب جاجتحالاب ىراخبلا درفغبدقو لي ةعن دم نب هللا. ,عالا ثديلاا ل ده ةاورب

 *ي ردا الماسملا ليو

 .هيلادع ول ا ىربجلا نسما نيدمجان دمح بيطااوأ 4 انثدح» ليقعن دم نب هللا دبع نع «دهاش هلو

 ن هللادبع (الاق) ارفلا د رب دم (و) نامعن.نادب ءانذ يماسلاد وء سم نب هللادبعز مي> رلادبعن "2

 َ .هيلعلا لص بلا :| الجر نأ هد | نعم .ظ«نب ريبج ن دك نع ل يّمعنب دم ن هللادبع نع 7-0 ورم نع ر املا

 ] ريجاب لاق ماسو هلاو هيلع هللا ىلص ادمحس ليئ ربجىناإيف يردااللاةرشدالبلا ياهللال وراي : لاةف لو هلاو

 / / ىتلأس دمي لاةف ءاج مث ثكعنا هللا ءاشام ِث يكفر ربج قلطن افيف ر ,لاسا تح ىردلال لاقرش دال بلا يا

 ٠ نارع اذه تباثن ورميدابقاو_سالاةف ردش *ث دالبلاياىب ريتا نيفلوف ردا ال تافياو رش دالب لا يا

 ب يي ع

 سس

 8 رخاىلع ينثح هنع كرابلان ب هتلادبع ةياورو د هاش هنركذاماونيخيشلاط رش نم سيلو يفوكلا مادقلا ا
 «دمتم,ال هجو نم هيف تولعدق يتاذ

 ( ديلا دبعو م وح 5 ركذف تمن نور انثنإمنلان دمصلادبعانُت بااغن دش انو لدءلاداشجن لع « انثدحإ»

 ] ظ هباتكلا اذهطرث نم سيلناهنلانا
 ركبىاراديف ةكمب يبجتلا دمتن, رمت صفحو ا ( ان دج رين !ثيدح نمرخأ دهاش «ثردحلا ذو
 نا نعران دن, براح نع يئاسلان ءاطعنغ رب ,رجانئ ل يممسسان ياعسل از نلأ هع زت لع انت قب دصلا
 نش عابلا يا لاف ىرداال لا ةفريخ عاقبلاي ا سال وص راي لاق ملس و4 1و هيلع هللا للص يبن ١١ ىلا ل جر ءاجلاق رمع

 عاقبلاينا تائسينا سو هلآ و هسياع هيلا لص هللا لويسرلاق ليث ربج ل زئاياذلاق كل ءرل سلاف يرداال لاف

 | ناداك ةمضافتنا ليئثربج ضتنافلاقينرلأس |ىتحىرداال اناو ىلث ربج لاقف ىردا ال تلتف رش عاقبلا او ريخ
 ,كلأسفىرداال تإةفريخ عاملا ادمحج كلئسي لبث ربجأب تلال اذ مس ايفل ةيعمارم دم ابنمقءصل

 ' * ق اوسإلا عاقبلاربعو دجأ بلع ابقي ٍاريخ ناوير ما ال تاقف رش عراقيا يا

 مب رج نبا انا ان ىدييجلا 3 ىسومنب رشا انن(الاق) داش ن ىلع( (و)هيقفلاق اجسان ركبوا ان دح»

 اننرمع ندجان بدين رخ | (ت)نانما مديت ىيحبن دم نب ى حا بوقع,ن ةللادسب و اانندح )و)

 || لاقلاق ة رب يه ىلا برع حاصيفا نعرييزلا فا ن ء جب رج نبانءنايغسانن رشب نب 8 ديعان“ ةما- ن درجا

 هللال وسر

 || وهو رم# هلثمابب !نعرييج ندمح نع ليع نيدمح نب هللادبع نع تراث ن ور“ نع (كرابملا ع 1

 «فيض وهونامنلا ن دمصلاديعدنع ماو ر رو*مادقلا يبان
 هيلع هلا لص يبنلاىلا | لجرءاجلاقر م ناانعراثد نب ببراجم نع. يئاسلا نءاطع نع رب رجرخ 1ه«دهاش هلو

 » دجايسملا لاف هير ليث بج ل أسف ريخ عاقمبلا ياداز ومركذف عاقبلا ياوتلا لوسرإبلاقف لسوهلاو

 هس

 سانلا
 .اسسو مص
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 « لاا باك ) «م) م« شضيخنتلا عم كردتسلا» 4 «()ج»

 5 ةنوأ عمور همبان#هبسندب عرس هلع هنأطبا نمو ةنجلا قيرطهي هل هللالبسالاايلع أ

 ل انث ن اع نب ىلع ن نسما انث هل ظفالاو بوقمين ب د#ت سايعلا وبا ( هاثث دك ريغن هللادبع « ثيدحاماف» ||

 اق رطكل-سنم لس وهلاوهيلعهللاىلصهللال وسر لاق لاقهنعهللا ىذرةر ره ىلا نعلم اصصىفا نع ش< الا نع ريك

 امفةودقةدئازاهدنسا ىتااةظفالا و هاج رملو نيخيشلاط رش لع ثيدح اذه :ةنجلا ىلا اهي رطهلهللا لهساءلع سمتتانهيق |

 ُ *ه دنس يف شمالا ىلع بتات إف ىلعلا ب اطامافه ريغ ٍ

 قاحس اان ملارطلا دوادوبأ 95 رص#ىضاقلاراكل ن 0 يتق ن راكب ةركبوباانث بوقسن دع قاس لاوبا ان دحو

 هللا ]ص هللا لوس رلاق س أبعن الاف ة ةديعب محربهيلا تمف لجر هأناف سارع نادنع تكلا هيأ نع دعس[ ||

 تاصواذاا-دمبالو ةببرق تناكذاو تنطقاذا محرل برقاال هنافكءاحرا اولصن مي.اسنا أوفرعا لس وهلاو هيلع ْ
 نو رنا وهديس ن قا ءاواهنمدجا و هج رو ىراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه: ةديعس تناكناو'|

 عدنا نع هلياوررثكابىراخبلا جيتح ادق ص أعلان كيعس ٍْ

 ناذاشن دم ركبوبا انث هن ولابز دما ندمت ركب ونا(هاثدح)دهاو كلايف هلثمج ركخدهاش ثيدحلا اذه ىج |

 نع ةملسىنانعريشك ىبا نب ىيحي نعىنراملا طابسالا وبا انث ليعمسان ٠ ماح ان نالس نب ف سويا ىرهوجلا |
 ىريملا ىسيعنب 00 «كماحرا | ولصت م, اس ا اوماعثماسوهل "أو هيلع هللا ىلص هلال وسر لاق لاق ة رب رهإ يبا :

 «مفار ن نفي ره نراك اكابر الوق ىيحبن دم 20 دايزن دمنا نيسملا اك 1

 ند ع [نادح ع راو (اّذ دحو) ىقرلاع الملا نإ لالهاتت هسيقفلا ن ايلس ن ن ديل رك وا «اثدحو» ٍ

 مهطم نب ريبج نب د نع ليمعنإ هللادبءنع دم ن ريهز انأ ةفيذحوب ا الاق)دابعنبنسملا نبى سوما هرولأب ّْ

 ليلربج هانا يلف ىردا!اللاةْذَر هو لا ياهللال وسر .انلاقف ماسو هل 1 هيلع هللا ل-صينلاىنا الجر رشا نع

 نماب ع نبأ لاّمؤ مو ةديعل م هيلا تمفلجر هأناق سابع نادت 2ث :كهيسأ نعديءس َن قادحسا أ ع دوادو.ا 0

 هللا ىضزقر رهف ا ءريثك يبان ىدحب ؟ نءمفا رنيرشإ وه يراها طابسالاو ب اانث ل يعم سان 2( و ْ
 6 ءاحرا اولصتو ؛اسنااوملمآاعوةئر مةنع ا[

  هيلعتلا ىلص ىبتلا يناالجر نا هيبأ ْن مل ن ريبج ن دم نع ليقع ندم هللا ادع نع دم نإ # ريعز طا

 نذ ربج قلطنافىر لأنا ىلع لافلا_لصرسمالا :أ لف .يرداال لاق رش :نادلبلا ياهلا لوسرإيلاقفلسودل و ا

 هابقاوسالاةفىرتل اس لاةفءاج من ثكعن اللا ءاشامث ثاكمف | '
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 1 دمج ان لاتف ءاج مث ثكعذا هللأ ءاشام ث تكفئ بج قطان رأسا ىتحىردااللاةرشزادلبلاياليث ريجايلا ا

 1 ١؟بلاطىنانب 2 هبتشملا يف لاق . احلا خيش ىريملاعب هلأ ران يسيعنٍلعوةف وكلا ةريح ع نمىرباا(؟)' ا

 : ةيواعم وا وةدئاز هاورامهط رش ىلع « ةيسلاب ' عرس هلع هن هنأطبأ نمو ةنإا قير ل هب هللا لبسالاا لع هيغل ْ

 مار ا ريع ناو ١

 ا 2 2 تناك او تدعوا ذأ محرل ب رقال 08 خ..احرااواصت 0 اسنااوفرعالسودل ”اوهيلعسا لص هلال وسر لا

 ىسلاي .طاادوادىبال ج جك نكل تاق(خ) )ط رش لع # ةديعل تناكناو تاصواذإ!اهدعب الوب

| 

| 
ْ 

 ظ
! 
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 4 46 اواص: مكباسنا اوف رعاإط # ةنملا ىلا امي رط هلا لبس ايع د امي رط كلس نم)



 مم ل سس

 4 ع نءيلا

 بسيطا بس

 « ثيدحلابالط لضفيفو»

 د21 هم

 لماح بف

 2 ترو 0

 «مللاباك9 22 مدس ١> «سيلعمكردسلاط 400 ج)
 اهادامتهاعوف ىتلاقم ممسادبع هللامحر ينم نم فيملابوهو لوقت : لسو هل اوهيلعّللا ىلصهللالوسر تدمسبلاق |

 صالخا ع ن وأ بلق نهيلع لغي الل ثرالث غةنمةففأ وه ع نمىلا هتف لماح ب روهلهقفال هتف لماجب رفاععمسل نميلا

 مهنمةاحصلانمةعاجج نعبابلا ينوه مهئارو نم زوكت مموعدزاف ةعاججلا موزاو مالا ىوذ ةدكانمو ليعلا

 ةدعم ريغو مهنعّللا ىضرسناوةربرهواو سابعن اور ناو لبج نب ذاممود ومسمن هللادبعو ىلعو نامعو رم
 هحيحصلاط رش نمزيشنن ناممنلاثردحو

: 

 ركبنا تاديغانن سدقلا ت ترين . يزور ركبن ميهأر اًاينءلوقن ةيسريغ برو. ندم سابملاابا 4 كيومبس 2

 لاف ماسو هل اوهيلعللا لصللالوسرانبطخلاةريشن ننامنلانعبرجنإ كا|يسنعةريغص بان , ملحان ىجهربلا

 لغيال ثالث «هنمهقفاوه نمىلاهقف لماح بروهيقف يقم ]بأ برفاهلمحف ىتلاقم مس هير

 4بنسيملاق ءاجممجتجادق» نيل ةنمام *؟ مزال ومالا ءالوةمجانمو ىلا هلل لمعلا ضالخا نمؤ“ باق ن نويلع

 نمةنطب العامولسوهلآو هب هيلع هللا ىل صانيس تأردتللاقهناريشب نبنامع الا نع برحن كلاي ف ثا دم : حيحملا

 ةرينصيبا نماحو ثر داانفونص ىوس ماسودل ”اوهيلعتلا صا لوس ناك لاقنامعنلا نم كاهسنع و»«لقدلا

 هباعّسا يلص يببنلان ءريشب نب نامنلا نعدهاو يمشلان ءىوردقو ها غجارخأ لعق فتمىمه كلاركب نب هللادبعو

 هسوهلاو

 هيعفلا لسن دمج( انربخاو) قرووملا ةريغاان , مساقلا اذ 8 :اقئب ىوحنلا رنمجن هللاديعدمج وبا# اثدح 2

 نع ىر رجلا نعماوملان دابغاث ىطس اولازامانيديعسا:' 5 (الاق) ظفامحلابيبحن دمج نب اصاُت ىراذع

 هيلع للا صهَال وسرناك لم ودل آوهيلعّسالصّشالوسر هيما ايح سلق هناىردملاديعسلا نع ةرضنىلا

 ماوملان:دابعو ناواس ند يمس ١ جاجتح الا ىلع نيخيشلا قافال ل م ثادح ده .انيصو ١ ملسو هل و

| 
 عمل الصار شعدحا حيحصلادنسما يف هل ثددع دف ةرضنينا ثيدح لس ل مثيربرجلاو

 ثدحلال هاا,مم قرط ثيدحلا اذبلفةلعدل سال و ثيدحلا بالط لضف ىف ثيدحلواوهىذلا ثردملا اذه

 «هنعاوتكس نم نوراهو.اوديعسىا نعىدبعلان وراهىنأ نع

 نع ةدئازاتت سون هللادبعْن دمحأ ا ةعزخن ىرسلا ام ظفاحلا بوقعإ ندم هللادعوب اماندح»

 يلع

 ةعاجموزاورمالاةالو ةحصانمو هلل ل ملا صالخا نم بلق نهيلع لمرال ثالث هنم هّتاوه نم ىلاهقف ل اح
 « هوم ناهعنلا نعا يع ءثلاو دهأدم ع نءعىوردقو(م)طر نيل نيلملل

 .هللاىلص هللا لو.سرةيصو بح ملاق هباديمسينا نع ةرضن ىلا نع يريرجلا نعماوملان دايع هانت( )+ ودمسإل
 «هلدلع الو(م)طر ىلع« ٠ يانيمو ولم وأ ا وع لع

 باطب اه رط كاسل لجر نمأم ماس وهل اوهيلعشا لصهالوتمرل اقلاقةر رهىلانع حلاصيبا نعا# ش عالاط

 «نيددلا في دا 0 وكردتسملا يف ثيدملا اذهد:سيفروكذملا ىطساو لا نايا بنديعس و ه(1)

ْ 

1 

 هيف 00

و هيلع هللا ىب_صهللال وسر لاَ لاق ةربر هينا نعاس اصىنا نعشالا
 ١ هنف ناطب اة رط لام لج ردا لسو هلا

 ٠ م 1 4 8 ١

 ظ



| 

 « رساباك» «مسط 2 «ضشاعءكردتلا» «0)ج)
 هلهمدال مف لماع برف أ رعمسن ل نموا اهادا مث اهاعوف ىتلاقمممس ادبعهتلا رضن لاقف فيحلاب مس وهل اوهيلعللا لص

 ةءاجم وزاو رمالاي وذل ةعاطلاو هلل لمعلا ص الخأ نم ؤم باق نويلعل هب الثالث هنمهمفاوه نم ىلا هتف لماح برو

 تاياورلاب اتسأ دعاوق نمةدعاق نيخيشلاط رش ىلع خي ثردح اذه# مهئارو نعطي مموعد ناف نيملسلا

 ثيدح يف لصا هلو مالسالا ةعا دحاوهو دامحْن ' مين نع حيبحصلا عم احلافىور دقف يراؤخبلااماف هاج رع 2

 هيلا نفاع هوان راسن قاحسان دواور اص ثردح ريغ نم يرغهزأا

 اكلي وانا ظفاحلا ىعو ا(اثدحو)ينا ىتدح لبتحن دجان هللادبعاتت ىبطقلا رفمج ن دوا «انثدحو

 ىرهوملا للادبعنب دمت نرملاو(ىربخاو)ق احسان !نعيذاانادبسبو ميهارانب بوقميانث(الاق)ةمثيخوبا
 قاحسان ء دمش ان (الاق) يبه هولادلا>ن دجاو ىسفانطلا ديبعن ىلا يع كلن دهاتت' قاتلا نا دمي

 قاحسان دمم نعىومالا دعس راب رمت نايلسا::نوراه ندمت انث ظفاملارماظلا نب دم (ين ربخاو)
 نديعس يثدح لاقرامتن ماشهأنىتشم دلا مزخنإ دحمان لدسلا قاحسان دجان دمهو ريو ا(ين ربخاو)

 ن ىعيرانأ ةييشيبان نامعاشلا نطقنب ددسمانبهل ظفالاو ىسيعن ىلع( يثدحو) قالساد اان ىمخللا يح

 سو هل اوهبلع هللا لسا لوسرماق لاق ا نعم» ءطمن ريبج ندمت نع يره زلانع قاحس !ندمج ا“ ١ كيبع

 لماح بروهل همفال هذ لماح برفا,ءمس مل نمىلااهادامئاهاعوف وف ىتنل ام« عمسأ دبع هللارضن لقت نمفيحلاب

 ةعاججلا موزاومالاىل وال ةحيصنلاو هلل لمعلا صالخأ نما بلق نيلعل مال ثالث «هنمهتفاوه نمىلا هتف

 يرهزلانع قأحسانب دم نع ثيدحلااذه ةناور ىلع تاقثلا ءالؤه 3 ادقت# مهئارو نم نوكل مهتوعد ناذ

 ريعناو ىرهزلا نع بونجلان :انا ناوه ومالسلادب .عنع ناديا د نع لافهذحو ريك ن هللادبع ميمئاجو و

 5 ريبجن د ن دا ا هف ئرهالاندجاوفهانر أظأ مئرا فاو

 نعول ةدعسن مي هأ رانبب وقعيانيدح ىلا ىثث دح لبنحن دعان تلاديعان ىعبطقلا رفعجن دما 4 1 ربخأ :

 0 معطمن ريبج ن دنع نع كراوللاب نمر لادبع نعسلطلا يلومور#ينانبورم يلدح قاحسا ن

 يلماح برو هل هقفال هتف لماح برف ابعمسي مل نمىلااهادامناهاع وفىتلاةمعمسادبعةللارضن لاف فيما لسو

 هعاجم وزل و سمالا ي وذل ةعاطلاو هلل لمهلا صالخا نمؤم باق نويلع لهال ثالثوهنم هتفاوه نميىلاهّمذ

 _:رعء قاجسا نانع ةبحص هج وأ نم ءاج ليما هلواهط رش يلع * مهث ار و نم طيح مموع د ن اف نيملسلا

 نءبونجلا بانا وه مالسلادبع نع قاحسا نا نع هدحو ريع نهللادبع هاورو «هيبانعدمم نع ىرهزلا

 نءعور#«ىنانو ر<يىتدحلاقف قاحسان أ نع هيبانع ميهأ 2 بوكر نءهدنسم قدما هاورو *ىرهزلا

 نعقا_جسانءا نعهينا نع بوعي نعودنسميفا_ضيا واورو*هيب | نع ريبج ند# نع ثروملان نمر ثادبع

 «قاوسا نانع ديبع ن لميو يبهولا بلان دما ءاوراذكو «يرهزلا
 ريل نب نايم :لانعب رح ن لاس نع ةريفصيبا ن متاح ثردج كلذ نم ةباحصلا نم ةعاج نع م بالا يف فد

 بروهيقف ريغ 232 هم 7 "ىئصاهجوهللارضن لاَقف 2 هلا فداك ةترانابخ
 جيه اماضنل كم هدد. داي باال سلا 0 مدام سم د

 1 لا

 6 0 1 ادع ارك د

00 



٠ 

 1 ءايلعلا هنا 0

 مالا 5 د

 «للاباك )و : «) « صيخلتلا مم كر دتسلا » «0جو

 انريخا(و) هىلتلالبمسانإ دم انثدادغبب يرطنقلا ميكن دمج نب دم نيسملا ونا(هأن ربخاف)رباج « ثيدحاما# ْ

 4 رجنانع بونان .يبحأبلا 3 رمينان ب ديمساثهالاق «يمرادلا ديعسن نامعاش نزلا ةءلسندمخ ن دمجأ

 هناوراع ءواءايلملا هنا ناوهابتل ململا ١ اوملمتاللاق لسومل ١ ”اوهيلعشا لصفتلالو اوسارلا هللادبعن رباجن ٠,ءرب ب زلاينا نع

 « رانلارانلاو كلذ لمف نتف ساحملا )0( هءاوزيحتلالو ءابقسلا

 يبحاثمر ,ميانااث رص يبحبكادام ن دمج انك هباتك لصانم يناييشلانيسملان دم ن دهتدجا وبا اندح»

 7 جيرجن | نع يرد بوبان ىيح دانسسا اذه هلثع هركذف ريبزلاينان ءثدمن 00 جنا تع همس بوبانا

 ةدايزلا لوبقيف هتلصا ىدلا لصالا ىلعانأف بهو ن هللادبع هلسرادقو دما هجر خا ىلع قفنم يح 2اس

 # ل 2 و ديئاسالا يف 5 ةمثلا نم

 «رانلارانلاف كلذ ف نف

 « شرق ف ارشأنمىتحن ٌقاحساوايهط رش نم. تمدقانل ادهاش هتلمجامنا واتيشئيحنن "نإ ماهل

 معن انث(الاق) يمرادلا ديس ن نامعانث ظفاملالعوبا 4ع هلأسو هناتك لا نم م يربنملا دمم نا دجا نسحلاوبنا

 كان سري تلا زينب هر رص ملح ديت نادك نع جره لا نم نانشلكن . اص نع كعس نب نهار 1 دامحنا

 ضرغا دشا نم هناف سلاجملل اردص اونوكتل سانلا بولق يف اوندكم ال هنم دارملا ررقتلا و نكمتلا زبحتل(١)
 هلل الص هج املا حاجتا ٠١ ين دلل

 بهو ناءاورورانلارانلاذ كلذ لمف نمف سلارملا هباوز تلال ارسلا اورو ءايلملا. هناوهأبتل ملااوملمال لاق

 » نآلا وعلا ق و ةمثلا ٠ ن“ ةدايزلا لو يف هتلصاامىلعاباو هل -راف

 م ثدملا وهابتل للا وملمتاللاق

 !سابلا مدئفا لبق , واءاهسلا هب ىراميواعايلبملا 4 ؛ هابيل م نمرلات لسد هلا اوهياع هللا لص يبنلا نعهيبأ

 عادهإش هتج رخاعاو قادس لاج رخم + «رانلا لاف

 هل اوهيلعتلا لص يبثلا ماقلاقهيدا نعريبج نب دم نع يرهزلانعحلاس نعدعسس نب ميهار 13 « دامحنب ميعن ف |
 ةندن

 ملسو

 1 1 هل ادم اورام اما لا 0 15

 ٍ يسار 5 وسر نع هن 0 ع ا يعبر نال نكاد نال نم

 || قاخيشلا جرختإ هرانلا ىلا هلاسانلا ةذلغاآ ليش وامارتسلا هم , يراعوا يملا هب ىهايل مل لاىنتبا 0 وأ

 ٠ ,اثدحو#ىضاقلا مثيلا نب دمع سطبالا لا اثدادغبب لدملا ميهار أن قاحسان ّسادبع دمتورا «اثدحإ

 || لسو هلاو هيلع هلا ىلص ملا لوسرذارباجنع ريب زلاىنانعمب رجنبا نع بوبانب يبحنانا يرميبانب © ديعس )ف

 ْ ماسو. هل وَ هيلع هللا ىلص هلال وسر نأ ثدحبجس رج نبأ ت تعمس بهون انا ماب نا مصالا# اندح د

ل, ن.ناءلس نعى خا ىثدح « سيواىنا نب هد
ك ن م ةنئادبع نعةحلط ن ىبحنْن قاحسا نعلا

 5 ص كلام نب ب

 م ن7 و م م ل

 كدا

 000 ا ا ا ا ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 0 2زة ل ا 1 1 1 ١0ا

 تب مهيب يب ل 59 كاني



 هد « كاد ل

 : 00 ا او ا نعديبا العا نززملادبع

 «هاجرذملو رحنا نءمزاحىباعامس ع صنا نيخيشلاط رش ىلع مببص ثردحاذه# ودبشنالفاوتامزاو مودوءئالف

 103 ةلاديز نإ هللاد عن ىخلبلا لّضفلا نب دمصلادبعانت و ركف ريصلادم ن ركب دجاوبا انثدح ام 4 هدهاشو 3

 ين رضحلازوميمن ىبح نعىلذ لاك رش نميكح ين دح رانبد نءاطغ ى :ذدح بوبا يبا نديمس ى

 اوسلاجتال لاقملسو هلاوهياع هللا ىلص ين: :لا نع ء |منعساىضر باطما نرمي نءةربرهيبأ نع ىش رجلا ة ةعبر 0

 « مومئاف الوردقلا لها

 سه: ناعالا بانك رخآ اذه زجس

 ه4( معلا ب انك زوم
 حيف 5 واف 2 بهونا 'مايرملا علا اادبعن هموم وقم دس ءلاونا اثدح ٍ ش

 6 ,)ةجلافرعسجيل اا 4 نيضيلالاهملمجال ناهس 0 نأ 3

 ةعامج حيلفن نع هلصوو هدنسادقو هاج رخو نيخيشلا طرش ىلع هباور تاقث هدنس حبمص ثيدحاذه«ةمايقلاموب|

 #3 بهوناريغإ

 ينرهوجلا لعن دمج للاديعوب|اةدح(و) ىرسلادايز ن ىلع نب نسحلا | ا هيقفلا قاحسا نركبوا « انثدحإل |

 اولاق هجوملاوباانث(الاق)و رعمياحن نسما(و) ي رايسلا سارعلاوب!(انزبخاو) ىدلبلا ملاذ ميهارااانث دادتس| |

 هللا لص هللالوسرلاقلاق ةرررهيبأن نءراسلن ديه نع ةلاوط ىبا نع ء يلف امدح لاقىلللا دوصتتولالا | ّْ

 !بفرعوحيلف لقد ةنملا ف رعدجلا يذلا نضاعم بيصيلالاهملعتال هللادحو هن ىغتيب الع مامت ن ”ماسو هلاو اوهيلع 0 :

 * مينعهللا ص ركلامز بك وهللادبعنب راج نعني وص ن دانساب ثيدحلااذهي وردود ةودأبحم رآ

 ١ أبحر ينعي دوادوباودمحاداز() ْ

 اوضمزافةمالا هذه سوم ةيردقلالاق ملسودل و هيلعدتلا للص يبنلا نعرمن أ نع 4 ١ نع# مزاحينا نا 0 ْ

 «|ينعهللاىضرر<نإ أنع عامس مزاح الحص نااعط رش ىلع« م هودهش :الفاونامزاو مه ودومتالف

 لوميم نا ىب 2 نعى لذحلاكن رش رس نا , ميكح ىنددح راندن ءاطعن 6 بوايانإ دييجللا ىرقلا ُ هدهاشو 1 ١

 ردتلا ل هااوسل ا جتاللاق لسوالا او هيلع هللا لص ىنللا ين ن ءر<# نع 2 3 !نعيشرجلا ا ب مرمألا ْ

 هم مل باك ١

 هللا لوسر لاق لاق هنغ هلل ىضر ةرب رهينأ ن ءراس“ نب ديعس نع رمعم نإ نمجراادبع نا هللا دع نع «بج ا

 :| ةنحاا فرع داي دلا ٠ نم اه هتيم 0 هللا هحو هن ىنتسامم يلع مامن نم ملسو هلاو هيلعللا لص ْ

 « حيف نع ةعاجو بهو ناهلصواىط رش ىلعهةمايقلا 0 ْ

 3 هي ردهلا ل

 مك“
 3 ةمالاه ذه سوم

3 

 كك باك )

 1 . دلا 0 ندلا 0 ملت ا

1 9 3 03 



 - اعلا

 4م

 0 ا ا 4 0

 تادسسم ملا اسس

 _ «زانالباك9» 2 مف -><«صختامكردتلاط 40)ج)»
 تاك نع ةملس نب داما سابا يبا ن . مدا نيسحلا ن ميهارب اان نادم قاقرلاديزب لناديع *« ادع 4

 ماتم فاخ نأو لجوزع هل وةيف ىسومىبا نع ىرعسشالا ىسومينا نير كنا نع ينوجلا نا رمت ىباو ينابلا
 7 ' لو لسمطر 3 * ىلع ص دانس اذه» نيب اتللةضف .نمناتنجو نيملاسال بهذ نمناتنج لاق» ناتنح 4

 ىسومىبانب ركب ينا نعيفوجلا نا رمىا نعدمصلادبع نبززملادبعوديبعن ثراما ثردح بكم

 '0 0 نين اكاوحانلا ىذمف سلو ثدحلا ةضف نم ناتنج ماس و هل 1 هيلع هللا لص ينلا نع هينا نع

 نم رلادبعىبالتاقلوقيىرصللازومامتسمسلوةيربزولا لضفلابا تءمسلو ب ظفاملا رمت نب ىلع ن لانا

 ىنان ليعمسانم قدصاوريخا ةملس ندامج نا هلاولاقف ةملس ندامح ثيدح ليعمسا نيدم كرب مل يئاسنلا

 3 نع ديبعز ثراحلاب لادبتسالاب ةبيبش ة ,وط ةءاك> ركذو سوا

 ندب وسال ةمردلاعز هيوسأس ن ىبحات هباتك لصأ نمورع ى.سش وما ىلع ن رمت نب هللادبع# يتدح ٍ

 لاقمل ودل آوهياعتلا ىلص هللال وسر نع# ةرب رهىنانع ىف ةوا نب ةرارز نعةداتق نع رمعم نعكر ابملا ناانث رصن

 هظفح رصن نديوس ناك نا نيخيشلاط رش لع دانس الا - ثيدحاذه#رصعلاو ربظلا نيبامردقك ةمايقلا مون

 نع داتق نع رمعم ن هللادبعان؟نادبعأيناهجولا األ ميلحن دمحن نمنحلا(انربخا)دقفهنومام ةنث هنأ ىلع

 * رصعلاو ررظاا نييامردتك نينمؤللا ىلع ةمايقلاموبلاقةربرهينأ نع قوا َن ةرارز

 (انربخاو)ىرقلاديزبن هللادبعع نمر لادبعوب اانث ةعزخ ن ىرسلاا3 ناهن اص ندمح رفعجوا# انأ دح 9

 رخصوب اينربخاب وان ديساف يزن هللادبعاتي ىلأ ىف :ادح لبنح ندمحا ن هللادب ءانث يعبطقلا رفعج ن دا

 'ىش يف تماكت كلا ىنلب هنا رمين هللادبعهيلا بتكفهبناكي ماشلا لها نم قيدص رم ن الذاك لا عفان نع
 ناوب 0 ماوقا يتما يف ن ل وةئملسوفل | ًاوهيلعتتلا لعتال ل 2 نا كابافردقلا

 * هأجرخم ١ ودايزن ديم رخص أب جتحادقف ملسمط ل حيحص ثيدح اذه«ردقلاب

 ظ
1 

- 0 2 0 2 

 «اندح)
 ةكم لها ماما لسمو نويكمهناوردانسالا يحس «ماسم انث قرزالاانُ ةرسيميلان اانن ىهكافلا هان ربخا لف

 « نيل دق و مهيتفم و

 ناتنجهرماةمفاخ نلوىلاعت هلوقيف هيانع ىسومينانن ركب ىلا نع نارمتن.او تبان نع 6 ةملس نب دام ف

 ' ه(م) طرش ىلع «نيمبانلةضف نمزاةنجو نيقباسلل بهذ نم ناتنج لاق
 موبلةلسو هل اوهبلع هللا ىلص هللالوسرنع ةررهىان ء ةرارز نع ةداتقنعءرمعم نعح كربلا نا

 هفقو و ةق وهو رابما نبا نعرصن نب دب وسهمفر نكلاهط رش ىلع« رصعلاو ربظاانيبامردقك نينم ْوَأأ لعةمايقلا

 «هنع نادبع ْ

 رم ناهيلا ب م ماشلا لها ند ه قيدصر مين ال ناك لاقمفان نعرخصوبا و.اينربخاب واىبا نب م ديعس ) ظ

 هبال 0 وهل آو هيلع هللا ىل_صدنلالوسر تءعمس ىنافيلا بتكت نا كايافردقلا نم * هيف تملكت كليا ىنذاب هنا |

 *(م)ط رشرىلع هردقلاب نوذكي ماوقا ىنم ايف نوكس |

 94ج

 نبا قلل



 م ناعالا بانك 9١ 4ع م« صيخاتلا مم كر دتسلا» 0(4) جو

 «ناوضرلال اق اذهنمربكاامو لبباولةاذهنم ربكاب عببأ الا لجوزع الكت
 ن دمج ع .اذوراهن دب زأنب ىنئادملا حوذن هللا دبع انيو رعلدملا ملاح نب دمجان د#ر كب وا 4 ان ربخا »

 | شيكةيهيف ةمايقلاءوب ت 1 وماس و هلأ و هيلع هللا لص هللا لور لاةلاق ةريرهىفانع ةماسيبا نع وره
 اذه من نولوةيفا ذه نوفرعن لايف 4 يفماماوجر #ئنا ةفاذ نيلجو نيفث اح نوملظيف ةنجلا لها لاقيف حلما

 اذه ممننولوتيفا ذه توفرعتالاةيفهيفهأاماوجر .# نانيحرف رفنير شبتسم نوماطيفرانلا لها ايلاقت مث توم

 ار ثيدحا ذه هادبا اهيف توم الزود + |مف دولخ نيمت رمال لايف طارتملالا حمذيفهبرم ايف توملا

 باه ولا دبع دياتسلاوب ومن لضفلاهتفاوو هنعتأءاورلا عيمج ِق هدنسأدقو تيد وراهنب دب ؟ناف ملسم

 *و رن دمت نع ديل ادبعنا

 أ” ىسيم نب نايفساننهجولل وبا اننا ىزورملا ملح نيدسمج نب نسما انربخا ظ ىسومو .لضفلا(ثيدجاما)
 تثبذ لا رك ذف ةسايقلا مو تول رزمالاتظب لهوا نع ةملسىبا نع ورم نب دم اننا ىسوم نب لضفلا

 قاحسان دما لدملا دز ن دمحخو أ # 7 ريخاف 9 ديحلادبعز باهولادبعثي د> امأ(و) « افوق وم

 ثيدحلا اذه جارخا لع ناخيشلاقفتادقو « ة رب ىهيبانع افوقوم ه دانساب هرك ذف باهولادبع نيرا

 #* كيعس ىبا 2ك اص يبا نع لشمجإلا ثبردبسح نم لظفالا| يله ربع

 دج انة رسيم ىنا ن دمحا ن هللادبعى حوا انن ةكع يعكافلا احسان دن هتلاديعدم وا م ايربخا

 نوميم نبورمن ع طبا-نبانءنيسح نان. نمر لادبعز هتلادبعنع دلاخن للسمانن يقرزالاديلولانبدمينبا
 هللا ىلاداعلان وملعت ماسو هل اوهيلعملا ص هللالوسر لوسر ينادوا ينءابلاةف لبج ن ذاممانيفماق لاق ىد والا ْ

 هناور دانسالا حي ثيدحا ذه« تومالداسجاىف تومالدواخو هيف نءظال ةماقاورانلا ىلاوا ةنإلا ىلا
 * زعاهلياو هتمنص نم سيل ثيدحلا نال ا مايسدق نيخيشلان ا الامبدتفم وةكم لهاماما ص زلادلا>نب ماسم وزويكم

 هربكاناوضر ل وق لاق انتيطعا ام قوف امو انبر نولوةيف 5 د زاف ائيش نوهتشت لههللالوق ةنملاةنجلا لهأ

 * اهطرش ىلع

 ةئيهيف توليف وي لسوهل اوهياجتلا ىلص هللا لوس لاق لاقةربر هينا نم ةءلس يلا نع ورمصنب دمج « ةعاج لف
 م-كنولوةيف اذه نوفرمت لايفهيف ماماوجر خم نا ةفاخج نيلجو نيفئاخ نوماطتف ةنجلا لهااب لايف حلما شبك

 ظ مم نولوةيفاده نوفرعتالاَةيف هيفماماوجرخن نأ نيحرف نب رشبتسم نوملطبف رازلا لها اب لاةيف توملا اذ_ه

 ظ نا هتاعو(م)ط رش ىلع#ادب ااهيف ت نما نود |مذ دولخ نير فال لايف طارصلا ىلع 92 ديف هرمأيف توما اذه

 #3 ديعسيا ثادح نم هياعاّتٍاو ىنتثلا نجح رلاديعو ينانيسلا لضفلا هفقوأو همذر نوراهن ِ 2

 ا: نيف مأق لاق ىدوالا نومي من و رم نع طب ,اسنا نع نيسحيبأن نمجرئادبع نب هللادبع نع# يحج 4 7 2

 ةماقاورأ: :لايلاوا ةن :ججلا ىلا ميا يا دامملا نوملين سو هلو هيلع للام هللا لوسر كين ينادوأ ى :ءا لامذذامم

 «نرءال ا تومالدولخ وانا ءاؤال

 0 0 د



 1 اص د فصةثامونو رشءةنملا لها »

 ' « ناعالا باتك ) « ١ « صيخلتلا عم كر دتسلاط 400ج

 ظ ارامل هذه فص ةثامونو رشع ةنملال ها سو هل هاو هياعهللا لصدنلال وسر لاق لاق هس نعةدد ربنا نع

 إ «هاجر خب ولم طرشىلع مص ثردح اذه «افص

 ١١ للادبعوبا (انربخا) هنأ نع ةددربنب نايلس نعد سن ةمقلعن ع ىروثلا] |اهفس ثيدح نم #« دهاش هلو )

 || نبنسهلااثىزاوهالا نادبعأما ظفاملا لعوا(انادح و)«نايفس نع صفخن نيل“ ماعز ديبلان" رافصلا

 ورح اثر متن هتلاديعاتت بلاغ ندم انث يف ريصلاد#ن ركب مان ربخاو) نايهسانُت ليعمسان اليؤب ان ثراحلا

 هل اوميغا قس لال سرا اق هنأ نع ة ةديرب ن ٠ املس نع دثرم ندم نع نا.ةس نع () ىزدنملا دمنا

 ىدبم ن نم رلادع و ديعم نب يبحب هلسرا هةمالا هده نم ابنم نونا قع ةلامو ن نورشع ةنملا لها سو

 » ىروثلا نع
 هللا وسرانل لاق لاقدوعسمن ةللادبع رع هي نع نمحر لادبعن .مساقلا نع ةريصحن. ثراحلا « هاوردقوإ»

 رثك ا كلذانلقلاق ثلثلاو مانت لاقريثكاناق ()ةنللا لها عير أ فيك هلو> نحنو ملس وهل او هيلع هللا ىلص

 نائلثلا كا ذفاناق لاق افصن و امئارنم متا فص ةثاموزو رشع ةنللا لها لاق رثكا كاذانلق رطشلاو متنا فيك لاق

 « ليواقالا رثكاىف هيأ نم عمسل ا دوعسم نب هللادبعز, نمر لا, ء«لجالاق هللا لوسرأب

 نايفس انين رفلا ان بييشن ةملساتت نو راهن ىس عاني : ةكعيدالا لضفلان ماس ةبيتق ونا يا ربخا ©

 ةنجلا ةنلا لهالخ داذا سو هلو هيلع هللا ىلص سال الف اريل لاق هللاديعنب راجؤع ردكنلا ندم نعىروثلا

 ثيدحاذه» ربكاىا وضون وقلاةانتيطعالمق وفام وان رزولوةف مد دم راف نوبل له لج وزع هللال وقلاق

 ههنتمومدانساىلع يبابرفلا فس وبن د# ىجشالا عياد و* هاجرخ ملونيخيشلاط رش ىلع مص

 نمحرلا دسبع ن هللادببع امن تيركوا ان ىدادنبلا ةريغلان دم ن نجر لادبعان ظفاحلا لعوا 6 3 7 دحو

 ةنملاةنجلا لها لخداذا لسو هل او هيلع هلا لص لال وسر لاقلاق راج نعردكنللا ندم نع نايفسن نع ىعجشالا
 بير ١١ ةعساتلا نم َةَمْذ 5 ىفوكلا ديعسوبا ىازلاب و يسال ن و اههند فاقلا و ةلمهملا تف ىزمنعلا (1)

 الق ؛؟عاب را ةنالث ممالا رئاسوةنملا لها ميردعب ةخسن فو ()

 هي ةدير نبأ نعراند نإ ب راح نع ةرمن ر ارضنانسوباانث ليضفن ااثراملادبعز ,دمجاانث مصالا ماندح»

 هافص نونا اهنم ةمالا هذه فص ةلامونو رشع ةنجلا لها ملسو هلآ و هياع هللا ىلص هللا ل وسر لاقلاقهيا

 «() طرد
 ناطقلا ( ما ورو )اعوفرم هبا نع ةديرب نب ناملس نعدث رم نب ةمقلع نع يروثلا نع ةعاج « دهاش هلو ف

 « مالسراف هنع ىدبم ناو

 هللا لوس رانل لاقلاق موعسم نأ نعي !نعنم رلادبعن مساقلا نع ةريصح نا ثراحلاا3 دايزن «دحاولادبع»

 فيكل اةرثكال اذانلق ثلثلاو متن اف يكل اق ريثكاناق ةنملا لها مير متثا فيك هلو> نميئو ماسوهلأ و4ِلعِتلا لص

 5-5 ا نم نر ا امص نونا اهم متل فيم ةئامو نور شع ةنملال ها لاق رثث ا كاذانلقرطشلاو ملا

 لخداذا لبو هلاو هياع هللا ىلص لال وسر لاق لاقراج نع ردكنلان .انعزايفسات يب مجشالاو 4 ىنإب رفلا#

 سس ب : : 3 - ل 3
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 # ناعالا باك «د) « صيخلتلا عمك ردتسلا ) 2000

 * هأح رخو هال وم لاه و كللادبع !

 سن نع ةداتق نع ر ممم أس قاز رلادبعان يا ىثدح لبتح نبدمجا ن هللادبعأتت ىعيطقلارفمج نيدمجا# ار 3 ]
 ةعباسلاء|يسلا يف اه [متنم ةردسىلتمفرلاةلسوهل ١ وهيلعتلا صلال وسرنا# ىهتنلاةردسدنعلجوزع هلوق ىأ
 لن ”ريجاي تاقلاقنانطاب نارمونا سها. نارهاهةأس نم ج رخي ليفلا ناذأ لثءاهتروو رجه لالقلثمابةبن |
 نيخيشلاط رش ىلع حييحص ثار دحاذ هه تارفلاو لينلاذ نارهاظلا اماو ةنجلا قف نانط ابلااما لاق ناذهام |

 «ةقايسلاهذهم هاج رخو

 تاديعوا# انثدح 9 هاج رخمجو دانس الا حيحص سنا نع ةداتق نع ةبعش ثيدح نم بيرغ يدهاش هلو» |[

 ةيعش نءذاههط نب مي رهأ رايتثدح ار است مخل ُ رقلا سن انبدمجان بدات ظفاحلا بوةمينب دم ٍ

 راع .ا ةمب رااذافةردسلا ىلثعف رس وهلا وهيلعدللا لص هلال وس .رلاقناقدنا كلان سنا نع ةداتق نع حابلاوا ٠

 حدق حادقا ةنالش تاو وةنلايف ناره نانطابلااماو تارفلاو لينلاذزاهاظلااماذزانطايزارمونارهاظ نازمم ٠

 محلا لاق»كنما وتناةرظفلا تيصا ىلليةف تب رشف نبللا هيف ىذلا تذخاف رم هيف حدق و لسعهيف ح دقو نبل هيفأ|

 0 د 21 ابا 5 ثنإ د ااذهاج 0 0-0 |

 ١  22وى رافثلا رذن اند دنس وماس وهلا م نمهضعب سن أعمسدقحا ا 0

 «ةررصهيأن مةاصمب ,وهذهريغةءصعصن كلام ا

 راثدن براحنعةيصنررارضنانسو اان: ليضفنإ دما رابملادبعز دجاان:بوتمين دم سابلاوا «اثدحط

 دييعويأ ىنكلاق لاق و ينكلايفيناب كلل |دبعن, ناملس بجاح دبع واىوحةمجر يف لاق و 46١( ) ةحفص ةيش امقنت

 ”قمنيتجرتلا نيب اطاخ نتلا يفاململف رينا نب ىوحوا يبحواىح ليقو كلا ادبع نيناملس بحاص ىجحذلا ||

 ححصملا؟ملعا هللاو اضيا صيخلتلايف يهذلاهيلع ملكت و ف:صملا نموا نيخسأنلا ْ

 احط رش لع هما سانلاواتناق تاب وماعطلا ممطا ولأ

 ةسباسسلا ءامسلا يف أهاهتنم ةردس لل تمفرلا# ملسو هلآ و هيلعّتلا ىلص هللا ل وسرنا سنا نعةداتق نع «رمعم» ||

 ناذهام ليث ربجاب تاق نانطاب نا رهو نا رهاظ نا رهن اهقاس نم ججرخ ةليفلا ناذا لثمابقروو رجه لالق لئماهتبن ||

 «ةقايسلا هذه هاجر 21 را عط رشىلع «*تارفلاو لينلاذنارهاظلا اماوة | !ىففنانطابلا امالاق ||

 ناحط ن 'ميهأ راىث ىندح سادبعن صففحاتد ىشرملاسن :أنب دمحأنبدمخ انث ظفاملا ب ودع ن د“ 4 انندح 2 ْ

 دازو نا ركذفراهنا ةعبرأ: اذا ةردسلاىل تعءقر ملسو هلاوهيلعساا لص هللا لوسرلاقّلاق سن | نعةداتف نع ةبعش نع

 ان>شنا تلق عكتملو ل ةرطفلا تب صاىلل يقف تارشفزنإللا تذخافرمخو نبلو لسع ح ادقاذلا د تمن اوهف ا

 نمابعمسس يتلا فرحالا اذاف ت رظنمن م احلا لاق «ةعصمص ن كلامنمالا هءمس ا سا ناللاق اذهاج را ا

 لو هلاو هلع هللأىل- ص يبنلانم هّصعن سن |عمس جارحملا كل ملسلا اذه بلاطرل» لو «هذهريغةصصمصنا ا

 » ةررهىنأ نم هض»و ةمصمصن. كل أمن نم هضمإ رذ نأ نم هنسبو |

 ع 2 1 0



 ام 3 2 © بدن د مصحس ل

 هح رد 4

 0 - هولعساف 97 امالعا نم سودرفلاو

 هلا اس اسس ناكر #« صاتلا مم كردتسلا» 2 40)جو»
 ' تبرضف وللا مايخ هاتفاح يرحم رهنبانأذافةنللإ تاخد سو هلاو هيلعهتلا ىلس هللا ل وسر لاق لاق سنا نع ديمحات

 ثردحا ذه« لجوزع كيرهكاطعا ىذلارثوكلااذهلاقاذهام ليئربلل تاّفرفذا كلما ذافءاملا ىرحمىلا يدب

 يع هظالااذمهأج رخنإو نيخيشلاط رش ىلع حيد

 مانام ن حيلفاث نامالا ن جبر سا ينانصلا قاحسان ب دما بوقمي ندم سابملاوب ا اندح ف
 اك نيتجرد لك نيدةجرد ةئامةنجلا لاقملسو هل [ | وهيلعهللاىلص ىبنلاناةربر هيلا نعراسينب ءاطع نع ىلع نا ن

 اذه« سوذرفلا هولئساف هللا متل ساذاف ةنجلا راما رحفت اهنمؤةج رد اهالعا نم 2 از ضراالاو ءامسلا نيب

 * هأح رو نيخيشلاط رش ث لع مص ثيدح

 امثيزما هللادبعز دجحادمجو ا ءازيغا د ديمسىأو ةربرهيبا نع دانسالا اذه لثع 2 حيي م« دهاش هلو »

 ءاطع نع ىلع ن لاله نع ناماس ن حيلفىفريخأ ب تهو نااشنفورعم نب نوراهانث ةيجان نيد ن هللادبع

 ههرحلسودل ”اوهيلعمللا ىلص ىبنلا نعد ٠ -ىناوةريرهينا نعراس نا

 .نافعانت بلاغ ندمجأبنا قاما نركب وا# هانثدح 9و تماصلان ةدابع نعح يحصد انساب 4« ىور كلذكو »

 هللا لص ينلاذا تماضلا ن ةدابع نعراسد نب ءاطعنع ءملسانب دز نعماهه ان .(الاق) نسل ايطلاديلولاوناو ملسم نا

 اههنمو ةجرداهالعا نم سودرفلاو ضرالاو ءاينلل نياك وهند لك نيبام 5 هةحرد ةثامةنملا لاق سودل ار : هيلع

 ا ه سود رفلا هولئساف هللا مثل ًاساذاف ةنملارام

 ىلا نعى يح يثد>. به وناانث ىل.الاديعسنب نوراهاتل ىناانثنارهم ن ن ليعمسان دم ندم ع ١

 ابنطابواب طابنماهرهاظ ىرئافر غةنجلا ف نالاقم اسودل | اوهيلعللا لصةلالورنغو رمز هللا دبع نع ن#رلادبع

 «مأسس نس سانلاواثاق تاب وماعطلا مءطا و مالكلاباطا ه1 لاق هللالو سراب نمل ي رمشالا كلام وبا لاةفاهرهاظ نم

 :ةربنايلس بحاص(١ ) رجحذملا نمر لادبعو اوهو ىرحاءيمجأجت >ادّقف نيخيشلاط رش ىلع ميحص ثيدحاذه

 ْ ٌىرضلا هللا دعا . وأ ىلإ يلا ىرفاعلا حرش نإ هللاديع نب ىح برت :لا سب " يفلاقو كك ردت سأا خس يف اذك( 0(

 ا -ارصتخم ىهتءارظن هيف يراخبلا لاقهنعثدح نم رخاوهو ب هون !هنعو 100 + رلادبءىبانعىور

 ْ 557“ رهك اطعا يذلا ريوكلالاقاذهام ليث ربل تلقف رذذا كسماذاف*ام ا ىرجبهلا ىدس تن رضفول 1 اخ

 1 « اهطرش

 ةئملا لاق لسو هل اوهياعّلا ىلسص يتلا هنع هلا ىضرقرب هينا نعراس نبهاطم نءىلعزب لالهنع « حبلف 4
 هللا متلأساذاف ةنجلا راهنا رجغ ارنمةج رداغالعا لد سوف رفلاو ضرةلاوم يتلا نت اك نيتيترد لك ني ةجر د ةئاع
 ا ه اعط رش ىلع «س ودرفلاهولأساف
 7 هلآ ولع هنأ لص لانا هنع هللا ىضر تءءاصلا نا ةدأبع نعرأ سن ءا طع نع ماسان دي ز زنع © ماه و

 : ه ث.دحلا» ةحردةثامةنجلا لاق

 ةجلا يف نالاق مل ودلآو هيلعّساىل هلا لور نءو رن هللادبع نع ن +راادبع يلا نع ىيحان # هونا)
 مالكتلا باطان1لاقهللال وراي نأ ىرعءشالا كلاموبالاةفاه هاظ نماه:طابو اه:طاب نماه يهاظ ىرافرغ

 ممطاو 6

--_ ١ 



 م ناعالا باك ب ٠١ .٠ «امخباطا_ ا,« صيخللا عب كردتسا و ١ 400 جا»
 برعلاع نم ةسجخ دحسأا ىف نمو وى تا ملسو هلآ 0 لع الص هللال و_سرانيلع جيمخ لاق هرج 0

 م4 لغ 3 ةدصف م, لع اد ند ءأ | ى كغإ نوكتم هيا اونمهلا لاق نيل ص انعمس اناق ن بلوءمسل 50 مجعلا ن نءةعر

 . هم ا ع ف تردط 0 امل 0

 1 ممذكب 0100 دخن مو ضوملا لعد ونسبأو هنععرساو قناع اف مب لظ ىلع 5 مهذكبب

 | نيصح يبانع ىر كان ابتسو مادك نب رعسم هاور# 5 يلع دريسو ةئمانا ينمووذ موملظ يلع 55 1

 رابملا ف ادب ,ءنبدم هّللاد ,ءو !(هانربخاف)( يروثلا كيت دحاما)؟ةرجعن تانك ن .رع ىودملا 00 يبعشلا نع

 نمسم( ثيدحاماو)# ن ناسا (الاقز سن وبن هللادم ,عنيدل محا (و) مين ولاني ضاملا شنيع ندم نيد مااا

 ظ نب ديم ىنإ دسخ ينادمملا قأحسان نوراهازي لبد نإ د هن قادها نا رع ال و( ايخاف)

 8 رجع نإ بمك نع يودملا مصاع نع يبشلانع نيصح ين نع نع قلع( ) ا (ا)دانتلاب اهلا دنع
  ىدعب نكس هانلا ف رجا مدأ ا و ماسو هل 11 هلع هللا لص هلال ويسالا: يلع مجرخ

 منك مىةدصنجلن مو ٍضوملا ىلعدرب نل وهن« كمبلو نه سي يلف مبملظ ىلع مماعاو ممذكب مق اسص ل نّدءا سبأ

 * ضوملا ىلع دزيسو هنمأب' وىنموبف ذ مهل ىلع م,نخ لو

 4 ارجل ف ه«ةردع ن بكلا د ده لسوفلا وهلع هللا ىل_ص هللالو_بر لوق هللادنع نيزياج « دبشدقو »

 نع (0متخنإ نعرمعم | ادا قازرلا دعا يبأ ى 200000“ ِن دجان هلل دعا يبطقلا رج د_جا

 ةرجعنإ تمكأي هَل هللا كذاءاق ز>ع 0 بكل لاق ماسر هلأ وهيلعلل لص يتلا لادبم 3 راج نعطبا سن نمح راادبع

 موةدص ْنذ قس لو :ةبلال ديدن ميتال ىدبب نم نو ,وكي ءارسالاق ءابهلاةراماامو لاقءابهسلا ٍةرامأ نم

 مو ذكب موةدصنل نمو ىضوح ىل-ع نودرب الو مرنم ثساوينما وبل كل واف ممل يلع مهماها : 3

 ةئيطملا ينطت ةقدصلاو ةنج موصلات رجعن بعكاب يضو> لع نودريسو ممنماناو ينمك# وافمرملظ لعن و

 ش « ٍناه ٍر لاقوا نابرق ةولصلاو

 لعالادب ءن للعالادب ءانن ماقرلادي اولانب ا "دم نب ىيح انت لفاجلا بوقعينب 0 هيلادبعوبأ# اًددح ف

 7 ذاب "مينغ نإ نامعنب َللادبءوهز(؟)؟ةمساتلا ن :رمدباعةقت يف وكلا ىنحي اني وازونلاو فاقلاب دانقلا(ا) ||

 جرخ ةرجع ن 1 ىو دما صاع نع يب٠شلانع نيصحينا نع ىرو# لاو رع هسب* ثيرب+ 6 هدا كولا

 نؤءارمايدمبنو كيد الاف رمجا مدان ا ؟اسوازندو ةمسن نيو موبتاذماسوهل ١ اوهيلع هللا ىلص تال

 ىلع مهن ا لوممذكبم قص ن مو وما لع در نإ وهنم تسل ىنم نإ اف موملظ ىلع مماعاومم دك مرد

 هايصاع هنم طقساف ىبشلا نعل و+«نإ كلام هاو ر*ضوألا يلع دريس دمتنباو قلق وف موملظ

 ةرجتع نإ تا ماو هل "آو هيلِعللا لص يبئلانا راج نع طياسن نجراادبعنءميثخن ا نع © رمعم )ف

 مو ددصنو ىتئس!نونتسالو يب 0 :الىدمب نم نع , ءارماءابؤسلا ةرامأ نم تمكاب هللا كذاعا

 ا موصلا بمكابه يلو ارابلا تحبس نم تيس مل نجلا لخ ديال ببك ايدازو ثدجلا ركذوه موملظ ىلع ميناعاو مم ذك
 م نأهربلاةوا نابرق ةالصلاو ة؟طلا *ىفطت ةقدصلاو ةنج
 | ءايتفاج يربك يشاذاف ةس جا ني و ماجد وهياع هللا قال هلال ا نع ديا ظُ : ععشمأ]



 ' مهنم ىلتا ركب ول لاقف ممنلا لثثكاالا ميم تلف مافشلا دك مهب لمفق ئرخا ةرمز تلبقا مث ىنعم ميلاف لجر مييلعا ْ

 « ناعإلا باك اا 22 2م مط 2 م صوأتا عيش ردتسلا 9 «()ع)

 ا ةريغز تليلا ميت غلاف لجر ميراع جر خ يا ودام يتباومأتسالا تيأرايثاو حموجنلا ددمكهتنآو هوسالا
 نوجرخ موق م,نكلوال لاق هللا يبناي مهن ىلءا ركب بالام ءنلا لثكالا مهنمثافي ماف كلذك مهلعقق ىرخأأ
 3 تالا نءاع ادم ن , جاجحلا ه هب ثد>دقو نيخيعللا طرشىبع ع ثيدح اذه + ى رقبلازوشعو دعب ظ

 1 ( * هأح رخو

 | لاق سنا نع ديحان ثرابخلا ن كاان ددسم انثالاق بوأإ !نيدمج(و) ىنثلا ونااندق ادسان ركب رباه

 ْ لاق ضو ايفول ويت امس الاس | ' ءاجل ةؤلاق اق ضوملا نا ذيف نوع>ارتإ خد دايز ن نا هللا كم بع ىلع تلد

 أ ةالص بن ءةدحاو لصتامزأ 'اجبع ىدمب تكريدت! ضومل ايف .نوررتع . مك ىرا ىتح شيعاينا كيا كراق

 ش «هاج رو نيخيشلاط طرش ىلع حيحص ثردحاذه «لسو هلاو هياع ّلالص دم ضوحاهدرو ناارعر تلاسالا

 || ديعات ناديعات هجوااو اا ورع ىرايشلا سايعلا وا © هان ريخا) |ى4طرشلع حيص م( دهاش ديج نعهلو » ظ

 | «هلثءهركذ م ضوملا ركذيف نوءجارتي مو دايزز باد لع تلعؤنلا ةسنا نع كيمحأثي كي حادبعن باهولا

 نءةريغص يبا ن ماحا' 3 ىمح,سااركبن هلل ديعاتس ىرو دلا دن ماب علا 3 بوقعين دمج سارملا واه اًددح 9

 ليسو هأ .اوهيلعّلا لص ىبالا باب ىلكادعاق ناك هنا بابخ ىف ريخاولا ةمم ريخأ بايخن.هللادبع نا برح نب كلاس
 ميدي موةدصتالف ىدمب نمءا سان وكيسدنالاق هلال و_سرايانتمس القا م. دا لاقفذومق نحن و جرشفلاق

 ىلع حب ثيدجحاذه : ضوملا يلع درب ناف موهلظ ىلع موماعا و ممذكب مرةدص نم هناف مهملظ ىلع زملاالو

 أ : ش « هاجر 1 ولم طرش

 | نببمج ركب وأ #هانربخاو هيف هيلع ناللا عم ةرجتنب «سعك نع يبشلا نع رورشأا 4 ث دل دهاشو »

 نع يب.شلا نع نيصح نا نعل وغم نب كلاماث قءاسز دم ان ىطرساولا_ماسمن دمام دادغب رازإا ميهارا

 ْ عد ىنماو هامل تم | نماس 59 :ًاريناوموجنلا ددمك هتيأو ظويسالا رجاايلا ةذوكلان يبام ةئوس ناو رملا

 ا 3: 8ك رلا عدلا اراه رش هع اود طيره دعإ ٍلوجرحم موق مخ :كاوال لاقهللا ناب

 | سا 3 5 لاق سنا ءاجلاتف ضو يف ل نوءجا رح ةيعودايز نا ىلع ف 000 قا 93 ثرالان » لاح ١

 | لمت 0 زاهعىدبب تكردقل ٍض را يف نورت: امم ىرا ىنح نشيعاى تب فعام تاقلاق نضل ايفلوقنم ا

 0 «باهولادبع ل ءاعلط رش لع ملسوملاو هيلع هللا لصد ي ضو»> اهدرويا امر تلأسالا ةاللص نبن ٍَ ةذعاوأ ْ

 5 اور نن 6 نعد محا يتلا

 باب لعادعأق ناك هنا اا ,خ ين ربخا لاف مربخا بابخن هرناد. ع قا بارع نأ كاس نع ةريذصيفان .4 ماح 0

 ىدع ن# ءا رمان وك؟يسودنا لاق هلال وسرايانممسانإقا و٠ كالاتن وم 5 نيو جر خفلاق ما.وهلا أ وهيلعدتلا لص ينل

 يلع# يضوإحا يلد نل لف نيف ممل يلع ماعاو موسذكب موقدبص نمهنافم مل ىلع موني هالو ووك موقدصتالف |
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 دبس

 ه ىراخبلا هب يتحادقوديزب ن.ةحلطو هاذه ىراصنالاة زم وا«ةثاممستواةلامن هلق ]

 ِثرِدِح اذهف (؟)ة ام عستلا ىلا ةثامتسلا نيب املاقذعم ومتنك 5 زلانامف لاقةمايقلا وب و ض و لعدر 7 نمي»ب رح ؛

 لاذ هايدعوو ملس وفل اوهيلعهللا][صهللالوسر ك ذاثدحلأتف ةنإلا يفاضوحهلزا وعزت لسوهل ”اوهيلغسا لما

 هدعمسو يندملسوهلأو هيلع هللا لص ةقالاوتسو ف نم م ىأنذا هتموس ةيااما لاق تفرخدق خيش .ش كنكلاو تءذك ١

 ثلا انث اصن هللادبع/ءاصوبا انثدابللا لرسن نسح لبسوباانث يكتملامساةلان دم روصنمو ا «ىثدح ف ||
 ةعاذجا نمجرخ نملاق ل سوهلاو هيلعهللا ىلص هللا لو سرنا رن | نع مفان نعن ارمتينا نب دلا نعدديعسنب ىبح نع |
 ةهاجة نوم هةومزاف ةعاج ماما هيلع س لو تامن٠و لاقت هعجارن تح هّمثع نم رى ماسالا ةقرملخدقف ريشذيق |

 رجملا ىلا ةفوكلا نييام هتمسناو ضوملا لعل طرفىناسانلامباإي لاف ماسوهلل او هيلع لصّلالوسربطخو |

 نديمسن ىر<بيذبتلاب ذهل يف (0) م١«حيحصلارهاظاوهو لام عبسلانه صيخلتا فو («) ١7 صييخلتلا ٍ

 « ددملا فالتخ الماك رت [نلمام ةئ اهبسلا ىلا ةئايتلانييبامانك هيفلاقوو رمتنع شمالا« هاوروه ||
 ]| لاتفدايزنبهلاديبعهيلا ثمب و قرانب دب ز تدهشلاق نايح ن دب زب ىنثدخ ىميتلا نايجوبا « دهاشهلو لف ]
 ظ كاذانت دح لاذ ةنطلاىفاضود هل نامع زمام وهلا ”آوهيلعللا لص كوس وسر نعاه, ثدحم كنع ىنعلب ثن داحاام |

 هتعم.م هيأ امأ لاق تفرخ 0 كينكلو تب ذك لاف هاندغوو ملسسو هلاو هن اع هللا ىلص هللا لاوسرب ا

 تبذكامو#رانلا نم هدعقما ًاوبتيلفا دمت «ىلع ب ذك نملوق ون هتعم سو ملسو هلآ وهل هَللالص هللالوسز نم , ىاثزلا ْش

 « ملسو هلاو هيلع هللا لصهتلا لور ىلع ْ

 « هرك ذف ديس ىبحنايحوا انا نوع نب رفعج اننا باهولادبعن دم انث لدعلا بو: .ين نسملا مانا ْ

 هاون مالوسرنا رم نا نع فان نع زار مينا نب دلاخ نعديمسن. ىيحي نع ثيل ان هريغو (غاموا» ْ
 سبا و تامنم و هعجارب ىتح هقنع نم مالسالا ة ةققر ماخدقف ريش دق ةعاججلا نم جرخ نملاة لس ودل آو اوهلع |

 3 3 | طرف ىبا سانلااه !لاقفملسو»ل آوهياعّسا لضم لوسر ب فطخوةيلهاح ةومهتوم نافعاج ماما هيلع

 « ناعالا بانك ) «مإ» ١ «ضخلتاممكردتلاط 0(«4)ج)

 8 .اذمذاملا لعن نيسحلا ىلع ونا (انثدحو)ةءواعم ويااثر ابجلاديعندمخا انت وعن ,نيدمم سابملاوباانثدح)

 فلا نمءز ع متنأ امماسو هل او هيلعشا لص هللالوسرنء() ةيوانشوب(و) سرج أت ىسومنب ف سون ميهارأ

 ع ةقاوددملا نم هنتميف يذلا فالخلل ءاكراهنكلو هاجر خملو نيخرشلاط راثملع حبت

 نيسحلا ل ضفلا وأ « انريخا» ظفالا اذه ريغب ضوملا ركذ يف مقرا نبديز نع ملس ه طرش ىلع م« دهاشالو »

 ديزي نع بابرلا ميت ىحيتلا نايح نب ديعسن, ىيحنايحو ابن انوءن رفمجاتت ب اهولادبعن دمت لدملاب وتم, نا
 هللا لوسر نعام ثدحن كنءىننل ثيداحا املا فدايز نب هللا ديبعيلا ثمبو مقرا نب ديزت دهش لاف () نايحنإ|

 *» ملسوهلأو هيلع هللا ىل_ص هللال وسر ىلع ثنا دك اموورانلا نك“ ه دمع وتلف 1 لو

 يقام هي هلع لديك مقرا, ندير نع# زمح يأن عق مص نورحم 0 أحصلا ىادتسلا ةيقطقس(١

 ينامنلا نسحلا ««ضيخللا يف اذكو نايح نإ ديزي هم© ن نع ىور ينوككلا ىميتلا نايحوبا نأيح
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 مدا 1 . 43919 __« صيللا ملك ردتسلا الإ( دقق وكرت

 ذايزك أ لاق اداهدخإ يظن ل هنن تع وأو رونا ةطنلا ”نءامايلتا ءقامثقنرابابكاؤكلا لامماهلق بش

 0 واتس عفا رول جلا وار . ءاجىتلاةفيحصلاذخاو بجاو ق- ضوملا نادبشااذه لثم ثيدحدحا ىثدحام

 0 ٍْ 1 رب 1 يو قادم حيض كريحاذه#تة ربتسولا نعةري رين للادبعن 0

 0 1 0 1 5 8 ' هدي نو طوخ عك زا وتلاو كيباسلل فد كو ناوسويك ل ئائمولذهلا

 : ْ طا اا لع نبل ادع 1 قاما ونا امناطاخ سَ ةدمزرب نأ نع ةدانق .ثيدح نم « دهاشهلو »

 بيلا ة'كلزأتت كمل ركاذذ لذا ريدم ىا نع ةدم رين ىلا عن انف نع مايه انءاجر
 البكا آس 1 وزاد 1 ندم يأ دح با طينا نبميهار انت ىربنملادقت نبى ركزوا «انندح

 كرر 5 هللا” ةتلان لوتس “تت لزق ةزئرابأ ثنتمسشللاقئبس أ لا وز معثب راج عزاوااوااننةخلطو ا

 للسلاو مللت طمالرغ . لا زقرزو اهدنا ةنطل اخ :اذاضضأ كابازم :هيفهلوظك هضرعهانض يلا ةلئا, نمىضوخ لو وق

 «ةنللا لغات ىلع 1 ظل تمار ع نسوان وجد دعت راباهيفذنزاا م نهنيلاونبللا و مضاد شا وجانلانمذزباو

 اذه خيول يدنا را «كلمداد ماموهل 1 ةنئاع هللا قط ينلا لع ةزارتينأ نع غزا واي! نعبوباهيقدازولاق

 كبرْعوط ود زر س0 وا نع نع ئبشارلا ةعلطأنغ قيتددمم يءاذتف معدل ثيل بص ثب 0

 1مم هين هانا ثور هلسطعلام+ ملم !:ىولي الملاو وعزا ولا ىلا نم ليتني للبول بدع ند عج

 نزجا 1 همك ؛ انام 6 3 زاخم ا فاه اهولادبعن دم انذ اهفاطاب وهم دمج هيلاديع وبا # ى :ريخا»

 نَعةرَح يباع" لنا و زا نعل هناك رهن , ذم انثي نا ىثثاذ> لبن نيدعان اذا ىعيطقلا رفغجنب ١

 شك نا م 01 ذ ايان تونز نالوا ا يللا يسهل او سرتا لاق قران دن دز

 دوج. طا : 7
 نساضا م دشاهؤامقب راسك ١ وكلا لاثاهف رش ةريس٠ ك:ذوةكمىلا هلا نينامم دعباوهو هلوط لثم هضرع

 تح 1 قاع 'وطاناذؤعاانذهلت# كت ردد درحأ ىذ ةحاقداتت نبالاةث ادب اة دعب الضي! هنمجزرش قؤهدز و نءةضفاا

 6 !ءنأ ايم ضلت ىقدعا هيأ ناديه رات وازع ءاجن ثلا ةفيحصلا ذخاو

 ,ةريسيف نع ع 85-5 2 ”1نغلاف ثمل نيس ىذا ةماساوباانثزكاشتب دهم , ةلادبغ اك مااا 4« اثدجو »

 | يا نا نع ماما ء اينو. هلا ةبعالا وه ريبك يف :اوهوةرب_-ىأريغ هتاورااجتحا حيضومو
 ْ 2 : هام رك دف ةربسيلا

 4 ههاجقق ماتا لرد قر ةزرلابا تنم تور معز زاج عزاولاواانثةحلطو ادادشانن علشان دج جور ١
 ليلاس لاه ذر >”الاوؤرؤامذكنا نأ نايا هيفول وطك هض نحاس لبا ةلبانيبأم ؤخلوةمادو

 | كاقعقن العد ,تخ الكب مهنم ترش مشا تلاع ةيفاشحاو زابا ةيفديزاا ن هنيلاؤ نبل ن هايد ووياتلا نهدرناو

 *0ر ل ب ارغ انين م5اائ دف ةرثالاق اوف رم هذا راب عازا وا يفا نع هيا هيف اذازو

 نم هرج متنا املس اوكبع تاق /لوسزنآق لاق ةراؤبدن زنغ ةرحىان ءةرص وز 7نعهرابخإو

 ش ىراضنالا ذن بن ةعلطو هةر متوا«ةام دقوا ةئام ناكل منك ؟هولأتف ضؤملا م هه :> تلا هثام
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 ه«نامالا باكا 02 «مؤظ -  «صيفنتا يكرشلا» -40)جو»
 رمش هن جرم اوان لخدا كممانا ثلاثلا لاقو هنريش اذه لاق كنكرن تماذاف كميضاو كلما كم
 ٠ هل« اذه لاقه تديحوا

 ن نعرلادبعات سنوب *. ن هللادبعن دجا 5ىشرحلاورم ندم ات ين :اه ن اص ند رزبج وا اثدحو#

 تملمتق لس وهلأ وهيلعللا لص هللا لوس ريما تبانن لب زلال لاق ٍتباث نديز ن ةجر اخ نعهيا نعدانز ايبا

 هل كنبكاى بك ىف لاق هتقذح ىتحربش فصن ينرع رف لعق ناتك لع دوب نما :! امّياو ىالاقودورب ملا ةيانكدل

 ةصخرلاف ف رعاال وجيب ثري دحاده وودإب ايزلايلا نب نم رلادبعب أميججادبشتسادة« هيلا ىتكاذ اذادلأ رونا وبنك اذا

 و ثب دملا اذهريغباتكلا لها ةب ,انك لم

 « معلا نيسملا ينادح ةئاسا وبا ركاش ندمت ن ساد ىرتخبلاوا انثبوت-ي ندمح سابملاو اه انثدح »

 هيلا لصد ضوح ضوملا نعنلأ ابسدابز ن ن .عمس ىلذحلا ةملس نب ةربسابا ناىلركذلاقة ديرب ن ل هيلادع نِع

 لاةفءال 5هقدصا|ملاقفو رمم نيذئاءوٍبزاع نءاربلاو ىولسالا ةزرباب لابايرساثجيارااملاج لس ودلااو

 ا ملا نيسح نع ىدعيانباانديلا يتأدح لبنح ندجا ن لادبعاشهل ظفالاو يميطتلا عج ندم ا(انربخاو)

 ىملاتب هدبتكو هيف ىث : دحف ورم نهللادبع تيقثةيواممىلا لاه كوبا ينم افش ثيدح كبدحاإلا ةربسوبا

 شحفتلاو شحفلا ربظي يتح ةعاسلا موقتال هديبدمج سفن ىذإاو شحفتملا الو شحافلا بجيال هلا لاقملِسو

 ماتنزل تج رن اهيلعخفنبهذلا نمةديجلاةمطَلا ل ئمنم ؤادبملا ل مو رسكت لود سفن ملفاريط تمقو :
 ةريسم كلذ 1 دع للاةلبا ني ناهس و وهو هل ولم لم م رع نرخ مذ وماس وهل | اوديطضالصلا وصي

 .(م)ط رشلع «هلمادهف تديج دج وأ يمكأعم جير او كيم لخدا كممانا ثمل ثلاثا لاقو ريا كتكر ِر

 ةعاتل هل تملمنف لسوهلاو هيلع للاىلصهلال وسر ىرمادمز لاقلاقدزن ةجراخ نعهيس | نع أ هابز | ىباناو

 أرفاو بتكاذا هل بنك ات نكذ هتقذح يتح ريشبف صن ىف« مفهتبل تف انك لغد وجم نم 1الّساو ينالاقو دوهلا

 ٠ ١ دأن زلادان ابادهشتسادق وحيا ذهوهيلا ب بتكاذا هإ

 دبب اة>هاراإم لاقف ٍضوملا نعل أس داءزن أعبس ىلذبلاةريسأبا نال كولا ةديريىبا نانع معلا« نيسج ف
 َِك و ايم ءافش ثيدحت كندحاالا ريسوب |لاتفءال ؤهقدص|املاتفو رم ن ذاع وب زاعنبا ربلاوقز :رابالأسإم

 يذلاو شدفتلاال و شحافلا بحال نبا نا لاق لسودل اوهيلعّسا لصّال وسرزا ىثدح صقتاإو افرح دزأ لف

 نئاللا نعي ونيمإللا نوذيوةروالاءوبس وهحرلاةميطقو يتتجمالاو ىشسنلا رياغي ىتجةجاسلا مون الهدب د سب

 5 آوهبيلعس |ىلصةنلال وسرزأ يتدح صقنا موافرحدزا ملق مدس وهلاوهيلع تاريشالومر نم ةمجسأم

 ! ابيط تمضوو اييط تاكاةلجنلالثك نموا لثمو نئالل |نءؤيونيم الازوخي وةروأملا ءوسو مجرلا ةميطقو

 | لسو هلآ و هيلع سالما وبسر نمهعمسأم ىملق هتبتبكو هيف ىث دجفو ربع نب هللادبع يقف ةيواممويلا لاب

 ةطَبلا لثم نمؤلا دبيلا لثمو رسيكتلو سين , لفابيط تمقووابيط تمضوو ابيل تاكاةلجنلا لأ ن نما لثمو
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 يلوح دنيعوو 1 يا 3 هادا تنزوو ةبيط تجرفنابيلع - ماع ةدبحلا



 # هال هب وم كعب ن“ 0 0

 - ةثالث مالا 2

 مب ناعالا اك ١ «) « صيخلتلا عم كردتسلا» ١ 0(4)جو»

 *مأح رخو ةلع

 اننيقاج-!نبدمج ركب وبا انيالاقىودملا ماقلاىبانب نسسملاوبا (و) يحين بدم منوها اربا قاحء.اوبا مات دح»
 لاقلاقهنا كلامز سنانعةداتق نع جاجملا نع ناهطن , ميهاربا ىثدح يبا يثدح ّتادع نٍنفح ن دما

 كلام كلذف كل سيلف تكسماامو تيطعاإمكلا ل وةيف(ليلخاماف)ةثالث ءالخالاواسوهل ١ ”اوهيلعش اىلِمهَنال وسر

 اهلا فرعاالو اسم طر ث ىلع حيص ثيدحاذيههديدملا ثبخريكلا بيهذب مدا ين بونذ بهذتوا لت ارنا

 ىتج كن ويش كت ريشعا "و كلما كلذف ككراو عمجر ١ مث كلما بابىت ا يتح كءمانا لوقيف(ليلخاما)و

 ١ ساولودذ كإمع كإ ْذف تجر خ ثيحو تاخد ثيح كيمانانلوةيف(ليلخاماو) كن وكر تيف نوعجر مك ربقينأ
 جاجملا ن جاجملاباميجاجتحادمفد اجر مو نيخيشلاط م م ثردجا ده« لعةتالثلا نوهان ءره ترك د

 مةتايسلا مديه ىلع هأج رخض حو ةلعدل ف رعاالو

 نمل عيتيلاةييسودلاو هيلع فالس يبلا هب غلو مي كلام نب سنا عمس مزح نور“ نيمجخ نركبيانإا

 ه هلوطب ثيدحلاو قارسف جاجحلا

 ١ هيلع سلا لص يبن نع نينا نعةداتق نعزاامقلان ا رمأاقوزرمنبو رممأن بويل نيدمحا انداشمج ن ىلع «ماندحإ ْ
 «ناهطن ميهار | ِثرديح وحول وطب ,ثيردحلا ركذفو# ءالخأ ةثالث هلوالادبع نم اميلاق ماسوولاو

 امى ىثدح لبنح ندعان هللاديعان ىميطتلا رفعجن دا« هانربخأ وف ماسم ِِط رش ءرخا «دهاش هلوو

 تفاقم“ هوا ال0225 7

 كوم ' ١

 ةيالثول والادبع نمام مسودلا موي هللا ىلص يىنلا نع سن انعةداتق نع ناطفلا نارمتاث قوزرمن «ورمإط ا

 ' 3 الخالا 00007 نالمت هللا 0 لاقلإق 0 00 دام 5 . 51 2, :

 مهل ةلعال واط مربوط « ىلع ميالثلاذ وها نم تنك دقلهلااو لو قيف كلايعك ذف تج رخ ثييحو تبايخد ثييح

 تسلا عيتبلاق سود آرع اعلا لص يننا * غل امنا عوسملا مزح ركب أن هللادع ثيدح#م مدهاشو 9 ١

 « هل < ىو هلامو ملها مجرةدحأو ىع ىو نانا عجريف هلم هلميوهلاموهلهاةثال

 نإ ثردحلاءالخإ

 ْ هادبع نعزايغسانُم رم ين 1 1 بلأط يأن ميهأرا 5 ىسيعن ىلع (ءانندح) ماحرخدق 89 دهاش هلو د

 : قناطقلا ارم عبادقو هل < قسو هلامو علهأ مجرب ةديحاوىك» و نائبا عجريف هلمعو هلاموولها ةكو تدب

 3 لع «لإق ملسو هلو او هيلع اى راص هللا لوسر ناري روبل ننام :لا نعل يس نع احا ُثراولادبع ندمصلادبع

 : ارنارعتلا لاقو تئش ب تشام عدو تبئشام يف :مدخ + كلامنا واسد لا 0 ةثالث : هل لجر لثم لجالا لثمو نازل ا

 9 كما 0 وني (ليلخ ايو ) كلام كل ذفيشلا 00 ل ام كالوتذ( لياخاماو) كا 57 8 ظ

  يمرماذإف كييضماوكامجا كجمإبا 1 طلسم ع شام ىنمدخ كلاماإ هلام هللإق» ءالخاةنالثهل لجر

 كنك رت ' دعت سل ل هيتستوتب
 هي سس

 : ' لئملجالاو نما لثملةلسوبل ديلا سةر دي ن امنا نعئلاسنعةملسن «ماحل اقر 5

 ل

 هياتم



 إ)إ(إ) 111

 دسلل

 سسوس نب

 بهز نا ارا ىبحن ةلمر> انننايفسو نسا ان ىراقلالي 0 , ميهارباىفريخا(و)ءاصنب ةواءمىثدح أ

 | ملسو هيلغ َتاَنلَص يلا قناص نادعش نإ قي دا قع هينا نع ريفن نإ ريب نب نه راد ادبع نعاس ئةو مر بخا ْ

 كلا قدح مفا قربخأ رمان ١ 3 كرش نئديبغات الا دام لع(و' ف ادتءانب ركب ونا 4 نيا 2 |

 ْ درت الأ لطب ى آو «لعدتلا ص ين :أ لعد لاق نادبعن راج "نع ث دحت يكل ينزل مهباديز نبا ١

 8 ا تلاقأ مدل م الس وول“ اوهنلع هللا لص ّينلا لاف نا 5 أ

 للاب رضلاق ماسول اوهياع هللا ىلص ىبتلان ع ساونلا نعدلا نعريبجن, نمحرلادبع نع ئاضو 4 ةنواتم »ف |[
 عاد طارصل | ىللعو ةاخرمروتسباو.الا ىلعو هدم 044 باو |ميةناروسطار صلا ىباكلعو (يهت ةسمالطاتص العب '

 مراح ةدتفملا تاوالاو هنلاَدَوَدَح روتسلاو مالسسالا طظطازضطلاةهحان“ كيا هن نا كناف ةحتتشال كا نبل باوالا ا

 ماسو هلآ و هيلع هللأ ىل-ص يب :لالخ دلاقر اح نع رهل ران عديد دن زبنيدلاخ 5 فايف ربخ 4 مى ينانبإ و ا

 «ةنابال رايك ولأ © 7 < صرقلملا مقا كردتسلا أ 40 نال

 الاسد هللادإب 2ع ء انما ليغ لأ نام لق تاو“ دات ل جانلاذهان تاو ناو 7 اةيخا ٍُط

 1 تاون ١ تفنن ارؤ كد طارصلاىن: كن و امتثال ملا برت لسو هلأ“ 94 عشا هللا لؤسر نع

 الو ار طاؤصلا و كاسا نتانلا | عايل وغوعا عاد طارضلا ىلعو ةاخ نزول تاو.الاىلعو ةحتم

 طا رّصلاف هدأ هج: يعل هالك للة تارا 2 ىس 9 ا اذاف و .

 0 هأجن 2 3غ ا ع 00 كيدح نق يحتال انيهللا ظ عا

 ا اا ا رازنا كرش نبةيبعأب االاق لدعلاد اشم ن .لع(و 4 ملا قاحسان ركب وبا «انربخا»

 ا نهز !ن نجرلادب عدنا !نع 2 ثبن مراادب 5 ل حاب عزب فا ' اذيلا ن نع زلادب هنا .ةللادبعن عذر نا

 ا ذاثلا لخدن "راد لاكي 1 اودعّرلا هي 3 موصل نكد غ خلافا ذيقلا د 'ةاعاكاق مسؤل 1 و 4 اعذننا نط يللا :

 ها نع دما دنع ذرفتل.هاك نازح !يدتغيذلا و هاجر 0 دسار دخ اذه البط 3 قب :وابميحأ تهذيف

 : # ةنأ ورلاب

 م

 اح غلب نم ئىش حقد ادازااذافطارصلا لعَرَغدي عادواؤجومنال زاحن .جاماز فلا وكلا نماثلا ام ا لاك 1

 ال سم لك تاقيفرك ذ.هللا ظعا ءاذاق وفن ئعادلاو هللا تانك ظا صل نشا زلم ىذلائئادلاو هللا

 هنهبلو < دلح هل ةاعالو

 نم رلا دبع نديتمملا دعنا الان نم رلادإع ن هلادت ء قع دبر :نزفأ قربخا مضيان « ديس #

 ىمللاو كغ ولا ةييصتنيخ نم واادبغلا نةةاعآ: لاق لسؤال و هلَغدسا غشا وسر ناهانع هثدحرهزا نبا

 :* دانسالا يمص اهذيط ىقدوأب ةبخن ثم هي فزانلا هالحال ع دي دك

 ا اينهاف معن 32 تلاق مدل“ ماني ماسو هل 1و'هدلع هللا ص يتلا خلاه / عجووشذا هلها نضمإّلع

 « هل ةاعالو (م) ) طرش ىلع يزن دلنا: قتيكريكلا كه ام ةبعلا ن ود نفا و نقشت اهناف ||

0 

 00 دن اكفني

 ١ خل لسوفلا اولا لض تلا اف تلا ارناف

2 ١ 
 ل

 5 ياخ 5



 ب ةناالخ د بجاو قدح م ةرامألل معنم د هب رانلا لعهللا هم رح هباق نمام> هلياالا ةلاال 1

 + حسو بعاوعأ

 رج ترمب اكستك سك جك حم ف

 «نائالباك9 <<« >< «صاتاممكردتلاف 00« )ج9
 8 نوءامةق انتا نم نيمدقتملادنع وهو ظفحلا ءوسنم هيلا تسنالو بلاط ان لعن دمحش

 نع ديعس | ,اءاطعن باهولاديعانت بااطيبان ىبحم ان دملا فسون بوتس ن نسحلاو | «ان زيخا)

 3 و-رتء.سلاف|هتعهللا!ىضرباطخلان « رمت نع نافع نامثع نءانإبان نار# نع راس نإ م نع ةداتق

 ظ هلال رازلا ىلع هللاهمر>الا كلذ لع تومف هلق نماقح ب ,ءادوغال ةلك عاليا لوق : لسو هل او هيلع هللاىلص

 ثني د_ح لعامفتاانكا دانس الا اذمال و ظفالا اذه هاج رخضملو نيخيبشلا طرش ىلع بح ثيدح اذه# تاآلا

 ثيدحلاّهالا هلال لاق نم رانلا لعمرحدق هللا ناوهرخأ يف لب وطللا ثيدحلا كلل «نننابتعنع عسيررلانب دوم
 | ىبنلا نعنامعنع نارمح ن نعرشب,ىناديل ولانع ءاذ_1ادلاخو لفلان رشلو ةبش ثيدح نم اًضياهاحرخادقو

 / نم دانسالا اذهيده اش هلوهرمركذهؤ سياو «ةنجلا لخ دل الاهاالنأ ماسي وهو تامنمرلسوهل آو هيلا لص
 « هاج رخغ 3 نامثع

 ان. الاق) ةدابعز حورو رم نب نأ ثءانت مركمن نسحلا انثدادغس هيقفلا ناماسنبدمحا ر 8 وا «انثدح)

 نع ثي دحلاليلق ناكو نافعن نامثع كك لاق بان نأر 95 ا ديبعن ا ردح ذار ع

 « ةنجلا لخد جاو قد هيلع ة ةواصلاز ا ملع نملاق ماسو هل 1و لع هللا ىلص هلال انلهز

 ا نناملس نب ب وا ان ىماسلا ليعم دن دسم ليممساونا ان دادغبب ىضاقلادمحا نبم ركم 6 انث د> 9

 الخرم ٌتادبعز ماع م عمسةنأ جرعالا راو هللادع نعلالب نب نامل -نع 2 ,واينانب 8 وأ ين 11

 ()ءاسنلا ةلجرو ثودلاو 7 , دلاو قاعلا ةندلا نواخدال ةيالث لاق هنا ماس وهلا او هيلعللا لص ىف ّكانع همانع

 « ر<«هدان-!يفرك ذن مث 598 ناماسن بوا ةناورولا باقلاو هأج خم مو دانسالا مابي ثدخ اديه

 نم ةلجرلانءلةءاوريفو م,:ثيهو مهم يف لا 1 بش يناللا ي :.. ءاسنلا نم تالجرتملا نما ةنابنلا ف )١(

 3 انريخا و هيلا قادما قامنلا» نسملا ١" ةلجرتأا ىنمع ءاسنلا

| 

 ْش «هصنب ل يقعن انعدم ن ريهز نعيده:لاةفدحوبا هاورودانسالا حعيحص# رخف ريغ م,ةعاذش بحاص ا و

 هل اوهياءأنلا لص هللا لوسر تءءسلاةرمنعنامعءنءزابانب نارمح نع راسن ماسم نع ةداتقنع م ديمس

 هانورواىط رش ىلع «هللاالا هلال رانلا ىلع م رحالا كلذ ىلع توميفهبلق نماةحديعاجل وةالثلك ماعاليهال وت ملسو

 هلا ١ وهياءّشالصينلان ءَنامَع نعن ارم نعَر ب ىلا ديلؤلا ثيدح نءوهكلام ن نايتع ثيدح نم هوحم

 «ةنحاا لخد َياالاهلاالزا ملعب وهو تنام 5 يلد

 لاق د-يبعنب كلل دبعنعربدحن نارمعاد الاقرمم ن نايثعو حوراث مركم نب نسحلااث /ا)داجنلا# اًددح ف

 « ةنجلا لخد بجاو قد هياع ةالصلاز الع نع لسوهل آو هيلع للا يل لد هللا ل وسر نع نامثع تءمس نار تءدس
0 

 أ دا نع هسأ ن نءةللادبع نجاسانث جر ءالاراسبن هللادبع نع دا لاس نع سب ,وايبا نو ركبوا ٠

 رم دأنسالا حيح هءأس :ااةلجرو ثويدلاوهيدلاو قاملاةنلانولخ د. الةيالث لاقدن ا ماس نوال و هيلع الص

 * رم نعي نع لوي

 يناملا نسل 5 ىهذلا هبتشلا شءاه يف اذك نخاع هيقفلا ناماس نبدمحا ركيوبا ره( (ِ

 يب ةيوامم» 00١ ا

 ا

 اق هس هيض ينل مسا

 ايتن



 « ناعالا بانك 9 ش «ا #« صيخلتلا عم ةلردتملا ؟(0)ج و

 يان جملا ناخدبل لو لس وذل 4 هللا لض هللال وسر تءدس مدحا لاف مهعيارانأ موقىلا تساج لاق
| - 

 هللا لص هللا كوع نم ام كاع اق أزل لاقّسالوسرابكاوساناق لاقيع ىنل نمرثلا يما م 1

- 

 هللادعو هلاو راجتحادقحيحص ثردحاذه«ءا ءدجلا يان ,ااذها ولاقا ذه نم تاق ماقا لف ممن لاق او هل او ولع

 « ينادصلا نع هبانلاد ريت نمد رك ذمدقت الماك رتاعاو هب يتم ىعلأت قيتش نا

 .ابنث لع ن ميهارااث« الاق ) دها ارض نيله نيمار اولا وتس نب نسمملا لخفلاو .ا«انربخا جا

 هيلا وسارلا# لاق شيقان ثراحلا ن نعىدسالاسيقن هللادم ,ءنعدنهىنانبدواد نو ةيواءموباًألا ىبحب نب يحب

 اولاةأرهابا هتتجر لضفن ةنجلا هللا امهاخداالا ثننحلا اوذل 1 هاا )نامي نيماسم نمام ماسو هلاو هيلع ص

 هتءافشب ةنجلا لخدي نم م ىتمأ نما ما سول اوهيلعشلا لص هللال وسرلاةو*نيننالاوذو لاق نيت الاوذوهللاٍلوسرأب

 ماسمط رش لءدانسالا عبحص ثيدحاذ ه«اهاياوزىدب> ان وكي ىتح رانإل مظميمب نم ىتما نمزاو# رضم نم رْثكا 1

 يجر نعدحاو ا يساتلاد رغب نمو رك ٍذانَمِدق ىذلاطّملا نم وهو ةعالا دياسميفهثردج جر شيقان ثراحلاو

 ه«بنه يان د واد نع ةيمش هاور اذكهو ةيادصلا نم

 يت دحىدوراجلا ديلولان. رذنلا اء ىرممملا بيبشن ىلعن نسجل ان: هبولابز دان دمج ركبوا 6 انربخا ف
 ملسو هلأو هيلع هللا يلسهللا لوس ربا لاق شيقا نب ثراملا نع سيقز هللادبع نعدنهىنانب دوادنع ةبمشانني
 ١١٠ رضءنم رثكال عفش ةنجلالخديل يمان ءلجرلاذا
 رفعجنإ هللاديعاب ىلظلا سر 00 واع يسوطلا بوبا نإ ن سلا نبنيسملا هللادبعوا 4 ١ رخا)

 هيلع هللا يلد هلال ويش رنعهسأ نع تبعك ن نين ان -ليفطلا نعى ايهءن دمت ن هلِلادبع نع و رن هلاديبعأت ىقر رلا

 « رون ريغ مهتعافش بجامصو موييطخو نويبنلا ماما تنل :ك ةماايقلاموءناك ذاق سوال 7

 هللادي منعدم ن ريهز زانت ىدبنلا 3 ةِف ذجو ا اني ةع « ز+ْن يرسبلا اننيناهن طاصْرب دمج رفعجو ا 6 اننثدحطها|

 ةيمايقلام وذ 0 ماسو هل 1 ع الم قال وسرناهبانع ببكن نان ليفطلا نع ليعن دمنا

 ِن هللا دع ٍدِرِفدل ماحر ١ 1و ذائسالا حب كي ثرددح اذه# ىؤن ريف مهتعافشبجاصو مهب لعجو نيريتاامايأ ات تنل ٍ

 هنع ىنع ني ددلا في رشبمم ملعا لاو ٠١ صيخلتلا يف ىبحتاك نام دقي هلعا(١)

 هاوره ميك ىنب نمرثكا ىتما نملجرةعامثي ةنجا ا ناخديل لوقي ماسو هل آو هيلع هللايلص هللا ل وسر تءمسس لاق |

 # حعيحص * يي ؛اوس لاقهللال وسر كاوسانإق دازؤ دلاهج ع نع لضفلان 2

 هللا لور لاةلاق شيفا ن ثراملان ءيدبالا سيق نب هللادبع نع دنهينأن دو اد نءعهريغو# ةواعم وا ِ

 , اولاقامايا هتحر ل ضف نجلا هللا اخو الا ثنجلا اوذإيرل ةنالث نام دق نو نمام ماسوالا اوهيلعمتبا ل

 هتعءافش ةنجلا لخرب نم يتمانمنا مب وهلا او هيلعشا صوم ل و رلاقو نينث الاوذولاةنيثث الاوذو هللالوسرأب

 م )طر لع هاه اياوز ىدحا نوكي ىت> رانلل مظمي نم ىتما نمذاو ر ضم نمرثكا

 ١ ندم هّللادسع نعور#جن هللأدم .بءانل يق رلا رفمجن هللادم .ءابُذ ماجو اان ي موطلان ينللان نيسحلا#«انريخا»

 | نيم فكم ةمايقلا موبناكاذالاق ا ودل أو هيلع هيا ىلع هللا ل وسر نع هبا نع نان ليقظلا نَع ليقع
| 
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 «نايالا بانك «م» <« سيخ عب كردتسلا ب. «400ج)
 1111111 ا

 لاا ُ | ماسنع بييح ىلإ ن نبديزب نع ثيللا ان ريكي نب يكل ناحام ن ميهارا ران دج انايتبلا قاع

 ىف كير كيلا دراذأم سول 1 وهيلمّلا لص هللال وسو قئانلت ني هناةربرهىنا نع بتعم نب ةبواعم نع

 ,ى ذلاو ملعلا ىلع كصرح نم تبا ارامل كلذ نع يناس ن :م,لواكلا تزظ دادي ىسفبىذلاو لاف ةمافلا

 هللا الاهلا ال نا هب_ش نم يتعاذشو يتعافش مانع نم يدنع ما ةدجلا باب ىل()ميفاصقتا 7 . ينءمال هيلي . ىبش

 َج رخادقو#*نيعباستلا نمي رصم ب تعم نب هل هنوأعم نافدانسالا بص ثيدحاذه#هباقد ايس ندا لتندم اصاخم
' 
 ا
 سا نءهللال وسرأب ت «ءاقلاق ةرهرهيىا نعديعسينان ديعس نع باطلا ىلوم ورمعيلا ن 5 ورم ُثن لوح ىراخبلا

 # هلم بارق ىنملاو ظعالاادهريذ ثنددجلا كنع امشي سانلا

 د لمّؤأا ا نال غن دوم ان“ يدوراجلاةءلسن رضنلا ندم ركيو باث ى ئاقلا روض نب ىحن # امدح 0

 هللال وهي ماسو هل هل 1 ٍاعهللا لص لال وسر لاق لاق كلام ن ساهدج نعرلا يبا ن هللاديعانل صف نإ أ رابملا |

 مننا الادهلا "للاق ٠ نم رانلانماوجرخآ («)زاعالا نمقرذلاَثم هبلقيفو هللاالاهلاال لاق نم رانلا ن ماوج رخا لجوزع

 موادونا عيان دقو ملقم ف ينفاخوأ ين : رك د نمهلوةاج رج ودانسالا جيحص ثيدحاذ ه«ماقميف ىنفاخوا رك وا

 و رصتخاو هتاور طالمؤم

 ,نعقلا يصف ل كراس ام دوادوااث روصنم ن قاج -اانث يدورأج+لا ركبوبااث روصنم لإ ىب: عتدمجو ام مان ربخا 0

 ينركذ نمرانلا نماوج رخال لوب و4 .1وهيلعّش اىلص بلا ل وبر لاق لاقكلامز سنا نعركليفان هللا ديبع

 ْ 3 ماقمىف ىناخوا وا

 دلاجات ةيعش انثريرج نببهواث ىعساولا ميهار | ن لع اثدادنب كلاسلاو .دمسأن نائعو رموبا 6 اربخا و

 تنءويس وا ا ا اريل ا ابابا ْن لج نع ف قيفش ب ادع نع

 #2 ف ا 3 0 1 0 3 هر 5 0 يباجصءاءدجلا

 ٍآ قيعشن هيلاديع نعدلاخ اثلضيللا ا ىتثلاو أ !قاجسا نركبوب اهركذام ةدصب © ان 0 9

 . لاق -ملعاّشاوو«نيترمانعو تا رمثالث صيخلتاا دددأ ( ]ع اح زلاطرفاد.دغللا فدلا فصقلا(١)

 ىتعافش ماع نميدنع ما ةنملا باب ىلع مهفامصقتأ ع نم ىن :مهيأم هدا يمس ُث , يذلا وملءلا ىلع كِص رح نم تيا ًارال كلذ

 انو رم ثردح(خ)يفودانبمالا 0س هيلقدناسلو هباسإ هبلق ّق دصي اصاخم سالو ال نلديش نأ نأ يتءافشو

 0 هنموبع ةررهينأنع ىرب#ملا نعو رمي
 اوجر خال! لوما وهلا وهيلعلا لصويلا لو سر لاق لاق سذ !هدج نع ركب ين ينان هلاديبءنعةلاضفن .(كرابم»

 أن دانبسالا مص« مادم ىف ىثاخواىنرك ذواهيناالاهلا“) لاق نمرانلا نماوجرخاناع اللا نمةربةبح

 أ نعىنا ايس نم لواكللا تننظدقله دس ىسفن يذلاو لاتف ةعافشلا يف ينوتم ركرلادراؤام مليسو ول اوهيلعلا ص

 | لاقثمهءاقيفوّللاالا هلال نم رانلا نما وج رخا نأعالا نم ةريعش لامثم هباقيفوهللاإلاولا اللاق نم راثلا نم

 ص071 1 1 ] ] ] ز] ١
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 قازرلاديعات ىماسلا فس وب نب دم اش قاحسا نب دم نب ع( دح و) قازرلادب ءانث(ا ولاقإ()قيرز زن قاحسا( و) |

 لع حصص ثيدحاده هيت ما نمرثابكلا لهال ىتعافشلاةم اًسؤملا اوهيلعللا ص ى لأ نع سن أ َنَعَحِ ( سبأ

 ٠ رئابكلاو رث ادصلا لهال ةعافشلا نيب ةقرفملا ةعدتلا عمقاريف ةءامشلا هذهزاف# ودك «

 اك لدملاداه حن ىلع(ا دحف) (ةداتق ثيدحاما) «ىتادحلاراجز ثمشاو ةداتقنع ظفالا اذه 6 دهاش هلو جا

 | نب ,رهتانن ميها ران رمتن لب امنا انث(الاق) ىلع' الا لضفلان ندا /!(و)ز ولا ززملا اي ْن لبس نب "نسا

  6 1ملسوهلا وهيا لص هلا لوسرلا لاقهنع للا ىضركلامني سنا نعةداتقن ءةنور عيلان دعس نع مالا

 | ىتمأ نم . رئابكلا لهال ةعافشأا «

| 

 ْ هع عن ددلا ضي رشد ه ريغما اذه وه لعاهللاو ىازلا دقت 3 زن قاحساةبسالاةيتشميف(١) ْ

 || «ىتمأ نمر ثابكلا لهال ىتءافشلا# مل وهل اوهيلعدللا بص ىنلا نع سنا نع تبان نعرمعمان!# قازرلا دبع» ||

 ْ ههلوطب ةداتت ثيدحاج رخاو ظفاالااذ مهاجر ذل ||
 ١ رئايكلا لهالةعاقشلا اع وف رس أنعةداتقنع 0 ورع 0 كيعس نع محلا رعت مرهأ ربان ر# نا 4 ليلا 0 ٠

 « ناعالا باك 9 «دن) « صيخلتلا مم كردتسلا « 0) و

 ( دحو )ققاز زرلادبعأبنادابعن ميهار ان قة ةكع يناءتصلادجلادبعز . لعن دمج هللاد.ع 1 ىلا ربخا#

 ركسع نركبوا(و) ه هوجن ز د نا ركبت( لى ربتملام ظلادبعن نابنلا ا نورام :ىسو» انن لدملاد اشم ىلع

 ثيدحلانم ةاؤفل هده ناهموت نمو هلاوطب سا !نع ةداتق ثيدحاج رخآ اما ظعالا ادم هاجر 1و نيخبشلا ل طر

 ىتلاوبا وز ىضاقلا قاح سن 3 يدنا هيففلا قاحسان ركب ١ وا !«هانربخاف) راجن ١ ثءشا 4 ثردحامأو ٍ

 هل او«باعشا لص ىب ن١ نع سنا نعىنادسملا تعا نع ثررح نب مآ طسانن رد يل , (الاق)ىرينملا

 نو ىتمأ نم را :ابكلار مال يتعافش لاق ]سو

 يي”. ل

 ١ ان (الاقروصنمن بق أحس ا(و)راشب ندمان بلاط يبان ميهاراابنا ظفامملا لعن نيسملا لعوب ا مبانندحإ ||

 | لاق لسودلاو هيلع لص يلا للا دبع نيراجن عه رهام هس حالا ,انزن دمتانن دوادوباا |

 «ةعافثالوهلا# رثابكلا لهانم نكي نم دما 5007 را نمرئابكلا ل هال ىتعافش ْ

 نركب وبان ةثامث الثو نيعسو ثالث ةنس بجريفءالما ظفاحلا هللادبع ندم هللادبءوباولاحلا 4 اًددح »ع ْ
ٍْ 

 ىلا نبع

 5 وف رد هلثم سا نع ينادلا تاقالااع ثر رحت ماطسإ 3 برحن 4 ناجاس ِه

 هيا نعر هج نع ينانبلا تبان دم ءاوراذكو» هلئماعوف سر اج نع هيبأ نعد# ن رغم نع دمت ن ب ريع زإو

 | : « ةعافشللو هل'ةرئاكلا لهل نم نكي نم دمت راج ىللاق هف دازؤ

 8 ؤزماتتو مسا ىسعنب دجال بوم ن دم سابملاوب ا( م ( مسمط رش ىلع 6-5 8# دوا هلو 2

 ا ةرتسو هللاو ه4 رلع هللأ للص فالوسر لاق لاق راج ن ع4 ا ١. نعدمح نب رفمحج نعد# ن ريهزان هيا 1

 «رفعج نعى انبلا تباثن دم همزاندقو # ىربت لا دمت ريهراعي جايا ما نمر ايكلا لها ْ

 « ىتمأ

 هالوك 0 ةرره أن ع بتسمم نإ هن وأهم نع ماين ْن ماس نع بربح ينان در نع# ثمللا 2
5 3 0 
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 ا
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 ش هل وعد

 هةنمالةعا

 « ناعالا تانك و: 2 م« ددهؤ « سصرهلا عميل ر دتسلا »+ >4( عج
 ينام تح هدنع نما نجر غافانيابوانمل والخ دف هنم هي هيلع ميا لجرن مانيلا ضخبأ لجر سانلايفامو ب بايلايانخا ْ

 لاقو كحضف ناماس كلك كلن كيرشما ًاسالاةللالوسرإب ثاقفهدنع نةأانج رخ ىلجر ناني لا بدا لحجر نئآنلا

 ْن ممرئمو ا طعافأي دام فنا نم مهن فةوعدهاطعاالاايبن ثم - هللا لأ نايلس كام نم لضفا هَ هلل أدنع ميحاصل لعل

 ملسم جتحادسقو « ةمايقلاموب ىنمال ةعافش ينردنعا 55 ةوءديناطعا هللازا ذاماو كلهافهسموق ة لعام اعد

 نمهافسابملان رازجلا ديغامافد مدينا هميفاتمتاهيديبتح ادق ينام ئهثلا ليقع فا ن «ن#رلادبعو# مشاه نب لب

 « نييفوكلا يف هدام ديو يدع مم

 ميرا هللادبع ا ايا قاعتيا نيد برقع مايقول 0 :

 وع 1 ءامدم, تعمل ل 0 تا 0 هلا 9 هل اول هللأ لبصي ل ةيبخمل

ْ 

 ٍلطريش لع دانسالا حرص .ثيدح اذه «لءقق موف ةعافش ةمايقلاءوىني وبذا هتل ايف عراب مذ هالا يف قولا: هللا نم

 لاقو سن اف نع ىسهنزلا نع بيش نعةرملاةفنيتسم هب ثدح نايلاابا :! هيفاهدنعةلملاو هاج رخجمل ونيخيشلا
 نءمامادنع ثيدحلا نوكي ناركسي الهنااذهلثميفلوقلا انمدقدقو#« سن | نع نيسج يبا نبأ نع بيعش نع ةرم

 0 3 رين ن لعنسإلاوا ىثدحدقو هكاذ نع ةرمو اذهنع ه ثدحم رف نيخيش نع ةمئالا

 نإ نع منذ د_جىانلاو ىرهزلاكِإ دسح ثيدملاناهلاو اانا لاق لاق ي : وباسينلايناهن ميها را انتدعاضنإ

 « نومأم هَ "ياه ن ,ميهارب انافديلابذخالاك اذه ماحلالاق ةابتبلقةسقر وب هيف تاقنيمسسيبا

 قازط نماقت ر ط انلقمف فيقدذف ذوق واس وهلا وهيلعهليا ىصسال و ريلع تمذق لاق ىنةثاا ل يةعنب نم رلاديغنع

 نم انج رخاس انياب انمل -وانلخ دق: هنمةيلع يان لج رنمانيلا ضبا ل جز سانلا يفامو بابلابانخلا ىتح ةئي دلل

 كلكاكلم كبر تلأس الا هللا ل وسزاب تاقف هاننغ نمانجرخ لجنو مانيلا تحخالجر سانلايفام ىتح هدنع

 ن* مه : ةوع د هاطعا الا انا زغب . هنلان ا ناماس كاع نم لضفا للادنغ «ئحاصل لجالاقو كوضف نايس

 | ىتمال ةعافش ير دنع ِ مايتعاف ة ةوءدياطعا سانا وابعا وكاهاف هم وقلعام اغدن * مون واو طعافاس د ذخمتا

 ظ
2 

 *« تءاثب ثيدحلا سيلو ىئالملا مينو اهنذكو مهضم,هاوق (تاق )هثب دح ممجم نم رابملادبعم ةمايقلا موب

 ترا لاقل سو هلاو.هيلغ هللا ٍلض يبنلا نع ةبيبح ما نع كلامنب سنا ان ىرهزاا نع :بيهشان' « ناملاوتا ١

 ىف نا هتل ًاسفمرابق م «الا يف قبس ا .هللا نام كللذ قبثمو ضاب ءامدوهضعب كفسويدسب نه ن* ىتما ئقاتان

 أم نانعس يعشن ءةرمو اذكهىرخا ةرمداو رذاملا اباناامهدنعةلءلاواعط رش ىلع# لمففمويف ةعاذش ةمايقلاءو

 لاق ىرولاسينلا هن ميهار !لاقوو نيذيش هع نف ةبئالاخف ءمامأد: : ثداانوكينار 7 .الو سن | نعنيسحىلا

 يا ه نناءاهتبلق ةقرو هسيف تطاغ نيس>ينان | نع مدح ىذلاوىرهزاا ك باديس كا .دحلانامااوا انلق

 هن ودام

 ( انربخا ) 2017(

 إ
 ١
! 



 « ناعالا بانك ف «3و « صيخلتلا غم كردتسلا 9 «00عو ظ

 86 قولابلا ( كلامن فوءنع ميلا ينانع ةداتقنع ربتسن(١) ماشهوةبو رغىلان ديعس 4 هاوزدقو 0

 ىلذملا خباللابان أةداتق نع هن و نعف ان كلمسلتا ةناملسن ة ةدد ,ءاثىادمملاقاحنسان ان نوراهانت دانز ايزو !ندمجنا

 « ثدحلاركذفو هانبلا نب لس وهلا ةوفعطت ا ىلص هللا لو رممانك لاق كلامنب ف وعنا مهم مهمدح ْ

 ميه راانث (الاق) ميهاربانب ىسيغن ل(و) ىزتملا ايركزوبا (مانثدحف) «ىلاوتسدلاع اشه « ثيدحاياو 0

 8 انك لاق كاانن فوءنع ء حبالاىنا نع ةداتق نعىنأ ين .1دح ماكهنإ ذاعمان'ىثلا نبدمش ان بلا طيان 1

 *هأج رخيا دايط رشم و حيصص كثردح ادهةداتق ثيدح «هلوطإ ثيدحلا 1 لفل وهلا 20007

 ىلغن نا نيسملا « يربخا ظ# كلامز فوعنع يرجلاديزن هللادبع ةيالق وا ثدحلا اذه «ىوردتو 9

 نعةنالقيبا نءعاذملاولاغ ن .عالادبعن د لاخاننن يهاشنب قايسساانت بيرملان دم انث ىميمتلا ىبحين دمحم ا
 هللا لص هللا ل وسر ض ةليل تاذازهيتتاف هءزاذم ضب يف ماس وهلاو مي 51 لتنال وني رعمانك لاق كلامنب د فروع

 تاقفهل تيبصناو لئدصلف لب جن ذاهماذافلابج انااذ فاما رج تهضودق لبالا اذاوهناكميف لس وهل أو وهناع

 نيخبشلا طرش لع ةالقىنا ثيدح نم حيمصاذهو ثردحلاركذو «ىلا رولاقلسوهل اوهيلعّللا لضهللالوسرنبا

 *ه أح رخو نيغيشلا طظرش ىلع حبت دانس ةساي كلان فوءنع ىرجشالا ىسوه يبا نع يش ٍثردحلااذه يوردقو

 نحر لادبع ندمان ةقرلاب ىقرلا ناطقلادز : , نولا دبعنب نيسملا أبنا ظفاملا ىللعنب نيشحلا لعوا4 انيدج 9

 1 ذوعنم سو ملا نعةدرب بان ةلاله ندب ديمح نع ىطساولا دلاخن هللادبعن دلاجإ_:" يلطساولاركب وادا نا
 ىجرلاززب 5 زبر ه ىفلخ تعوسُ فعلا هيزانم ضيف لسوف اوهياعهشا يلسصيبنلاعما ونأك مهم :اكلام نا

 ري 5 .اعزاك ودملا ضرا يف ناك اذا ل سود و هيلعهنلا ىلص يبنلا ا تلف مل و هلآ و هيلع هللا لص ل ينايااذأ

 ترتخافةعامشلان يبو ةنلاىتمارطش لخدب نانيلى ريمي نم تالا اسودهل.ا ”اوهياءّشا لص هللالودر لاف

 هللا ل وش رايكلامن فوعءلاق# مهنم تبن لاق ميسم ىلع افي وقف يد وبسرأب لبجن ذاعم لاف «ةعاهشلا

 ىبنلالافاو راو موقلا ىلا نيب .افمهنم تنالاق مم انلمجاف هل وسرو هللا,ءارانلاوماو ام وقانكر ١, تفرع دق

 ةنلل!ىتمارطش - نيب يل ريلي هرنمتنأى انا لاق مب :مدجأ و مة هاكا ودمَمْماو دمةاماسو هلاو هيلع هللا لص

 انيشويلب كرشبالتبام ع ليلي هالوسرإلاولةفةيافشلا ترتخاف ةعافشلا نيو
 لا اع لاق شا هاج سواد نلعأجا نبملان دج ن دم نسحلاوا 4 اًمدح)
 نبنمحرلا ديعنع يفنمثلا ةمماعنت نجرلادبعنع ىناورسلا ةفيجج نان نوع نع ياشلا سابءلان رابجلا دبعانت
 تح ةبنيدملا قرط نمار رطانةلعف فيدو ويفماسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تم ٍبقلاق ىغمثلا ليقع يبا

 لادلا تف ياوتسدلا يرصبلا ربو بأرعج ل ذِزو ٍةدحوم منو من ةلوب؟ رينس هللادبع يبا نب ماثه وهو )١(

 ب م ج١ ةمبايبلا ٍرابك نم 0-5 ةقتدمم ةانثملا مف ونيتلممملانيسلاز وكس و

 ع يردجلا لسو هل آو هيلع هللأ نام

 يئقبلا ةبئاعن «نأ رلادبعنعةفيجج نان ل ذوب نع يأشلا سابملان رابجلادبع اكد .ربلا نإ مش ئاهن لع 9 |
 هي سا سس م م 0 نايحخم تم ك0 م _ تل هه موصتابج

 ظ نيسحلا انب(و) لاقديعس أن« طعن. باهولادبعات بلاط ىنا نب ىيحم ا.5لدملا بوةدينب نسحلا(هاناهش الدنس

| 

 ب

 ١

 م.م ل

 شلل

 < 2 1 | دمك



 ع ىو

 «ناءالاباك ل: ١> «٠ ١ « صدا مول بسلا و 4 0

 قعافشب ةنلالخدب نم مرنمو هللاةمحرب ةنلا ل خدم نم مم اذ ا مم ىديفم ماسح لعب رايلوقاف كتماي

 راال تكرئامدتايلوةيفراستلانزاخ اكلاميف 1و راسنلاىلا ممم ثمبددفهلاجرباكا_كص ىطعاىتح عفشالازااف

 لاو وه وينانبلا تبانن دمجءاجتع)نيخيعلانا ريغ ةانس الا مييص ثيدحاده# ةيق نم كتمايف كءربضنل

 * هاجرئخاو ةعافشلارابخا يف ترغ ثيردملاو هثدح عمم ثيدملا

 مفجع لاقو ,اجنب ا يثددح ركبن رشي ايس والو لنا نوراسو ' رصن نب رحاش ب وقم ن دم سابعلاو اكان دحإل

 الزءمماسو هلآ و ةلعهللا ىلصهللا لوسر مان لوقيجشالا كلامن انو رع ميس لوف سمأعنب مياس

 سانلالاختا تمدف ضرالاب هريمبو ناس'لك قصادقىلحر ةرخؤ# «نمل وطاايشى راالاذاف ليللا نم تائةيتساف

 | تجرفندراب شارفلا ىلع ىدب تمتص هوس ياو بنو ] اوهياع تلا لمّا لور مجضم ىلا (١)تءقوىتح

 انيديانيباذاو حارجلان ةديرعوأو لبجن ذاعم اذانداوسلا ىلا ت تيضف رجح بي ل رفات ضف داو قب رظنف

 مآ وأ ارجيصل ىتحا و !موقاب صم انضمي اتق يرلا ميسي نيح ءايضملا توصكواىح را لا ىودك بوص

 لبقاف م : انلمف كلامز يفوعو ةديبعوأو لبجن ذامم متئجانم هّبلاءاشاما:ئيلف ماسو هلآ اروطشا لش ةالدعو

 معا هلوسرو هللا اناقف ةليللاييريفريخام(١)ىردم الاف هششأ رف ىلع دعق ىت جان ريخم الو“ ىش نع هلأس الانح ردعاتلا

 نيمانلمجيناهنلا عد دأ هلال وس رايانلمف ةعامشلا ترتخاف ةعامشلان يبو ةنحلاىت ىلا فيت لخدب نا نيب يف ىلريخ هناذ لاق

 *ماح رخيإ و ظ

 يماوردقو» بباؤجلاةئيرَعإ 0 نوردتاةاسرمدقواضرا :ةياثلاىف اذك(9) ادب تمفدةخ هيف و(1)

 م اسبح لجع براي لوقاف كلتماب منصانا دب رام داب لجوزعو هلال ديف تما ىتما براي لوقافىدعب نم ىتمأ

 ى ركن ثيدح او

 'ٌمرخوم نملوطا ايش را 0 تيغةتسافال 2 و 0 هيلع 0 سال وسر 5 2 وم

 م وج كامن ا نام( نع دلاخماورواضبةداق نعيم ولا منار هوو بفروع

 هللا ديعن نيبملا انا ظفإملا ىلع وبا (مانئبح)(مإط رش ىلع وانساب فوع نع ىرعشالا يسوميب !نعا6ىوردإ)
 مهنا فوعنع يس ومنا نعةدربيلا نعلالهنب ديم نع تلاديعن دلإخانن ىلع ولادإ*ن نمح لا يعانم ناطقا |

 ْ هلك ركسملان م. تح رخ ىد>ح لو هل" 1و هيلعتلا لص هللا لوسر بهذ نوعجار هيلاباو نبا لوفإوىساملا لاا

 ميل لع قفتف هناور رئابس اماو# ماع ميل ندب جتحادقف |بمط رش ىلع ص ثردح اذه#لبسم .) ىه لاقأب 0

 َ ىليعا ىتح عشا لازا يه ىتعءافشب ةنلالخدب نم مونمو هللأ 2 ةنؤأ لخدب نم م مون ن وبدسأحيف مهن ىعديف

 ان أ نم كتم يف هثلب ر بضبلل رانإل تكرتام دمي لوَميف رانلان زا كابي .اورانلاىلا مه ثمبدق لاج رباك اكص
 : ادا و ريغ 4 هفمضص (تلق)دمجءاجتحا ام نكل دانسالا حب صا ده« ديعس لرع هريئوهجوألأ واما ماو رو 2 35 |

 ١ كلام ن فرع تءمسرماءن مياس كسعوبس راجنبا|ىث دحر كب نر شيت رصنن نجح انيمصالا 4 انمدح و

 يبزلا ابانا اذاف ىح رلا ب زهكا 2 تتدالا ٍفرعلاقهب 1 ضب يف ل -وولأ و هيلع تلال ينل عماواك

 حويصماا ءاذحلا دلاج يعم دلاخ نعو ةلادبعن يلاخ ينمي دلاخ()

 جت

 نانا ند ىو يبل سل



 « ناعالا باك وذ ؛ «دمطا | <« ضيكلالاجاكلر دتسلا لذ «00جو)

 أ ةينزكم نم ادافع نعى ىنث دج دعرادم نبذاممانن(الاق) ىنثلا نبدمس(و)راسن نيدمشانثدايز ند نب نيسملا

 هسياع هلانإسدنسمحلةورلاو يسومل مالكلاو ميهار.:ال ةلخلا نوكي نا نوبجملا لاقايعنع للا ئضر نابع نا نع
 « هاجرخممو ىراخبلاط رش ىلع حرتص ثيدحاذهم لسن هلاو

 أوي نسحاوب ((و) يقفل لود ندا رصن وا # نارها د ةيؤرلا يق و سابع نا نع حيحص « دهاشدهلو د

 | مساعد ءاي نكز ن [ليشسلا# يالودلا حلبا ندمج ايا ولاا 0 كلب وقمت ن ذم ادب سوبا

 «هيرملسو هلآ و هيلع الصدم ىأ ارق ة سابغ ننانع ةمركع() ىببشلا نق

 اهون ندين ش ورع ىويجحلادسجا نيد م سابلاو ا #« انريخاو دانسالا حيبحم ثلاث.« دهاش هلو »

 * هير 0 راع او لاق سابع نا نءةما“يبا نءوزءع ندخمأب :١”نؤزاف ندزا|

 , ءاطع نع جب رج نا نع نايفساث ةفرذحوا ا نالطاو قافسا ئفاشلاهللادنع ند ركب وا( انزيخا 4

 سمك نب ناو قب دصلا تن ةشئاع رابخا تايلااذه ىناخيشلا هدمتءادقاذك ثيدح#نين نموا :ارلاق نسابعنا نع

 هذه و#مالسنلا هيلع ليث ريج ىأ رملتم والا اوهيلعّشا ىلا سشال او نم رذام 8 :ءدّللا يض زرذ يبا ودوعس» ن هللادبعو

 صا هللاو اهلك 11712 و ذيبتلا راخالا

 ىلع وبا(انثدحو)يزارلامركلادبع نبهللادببع ةءرزوبا انث ىزارلا ديعس ندمحا ندم رفعجولا 6 انددح هد

 ينانبلا تبان نيدمحات لصاو نبدحاولاد عانت يرجلادمم نبديعسانتاولاق) ىرازفلاو رمع نبدمهجوملا وبان
 ماسو هل اوهيلع هللا لص هللا وسر لاقلاق سايعن هللادبع نعهينأ نع لفون ثراحللان هلل ادع هللا ديبغ نع

 ينرىدب نيب امل اقهيلع دمقا الوا هبلع سلوا الل يربنم قو أميلع نوداحيف لاق بهذ نء«رادتم ءاتس اللا|

 عنصارادب رامدمجاي لجوزع هللا] وف ئتما تما برأي لوقاف يدعي نم ىتما قبو ةنملا ىلا ين ثءسناةفاحم

 *«(خ)ط رش لع

 «هنرد__م  ىأرلاةسابعن نعةمركعو يبعشلا نع مصأع نعابركذن ليعامسا «دهاش هلو ج ١

 ىناردقلاة سابع نب !نعةماسو ا نعور ين دمع ءنوراهن دزاذد وعن” دما وحلا # انزيخا ف

 ٠ هزل سو هيلع ضد

 رابخا ىلع( (مخ)دمتعا *ْنر م 1 ساخن عنب نعءاطع نع رج > نب | نع نايفساُد ة ةغذدح وبا #« اربخاّج

 « ليث ربج ىأر هنا مه: ءدللا ىضررذ أو دوسمنبةادبعو بسكن :ياوةشلاع

 ندم انت لصاو ن دح اولاد بعانن يم رملا ديعسانت ىزارلاةعر زوإا اننىزار ! ديعسن دمحان بدم م انبدح 9

 7 وهلأر وهلعشا لص هللال ود رلاقلاق سابعن | نعهنا نعلق 3 نات راطان هللاد.عن هللا دبع نعينانبلا تان

 أ (اًدحو) حاب ملان دم 3 ظفاكبا بحل 3 ل . اص( الا ) ىراخيب ناي راخبلا نوشؤاغر كلا كم ٠ نبا

 |ورع يقريصلاد# نبر كيد اوب (([:ربخاو)يرخأا بورانب هللادبع نبميهاراانثءالما ظفاحلا ىلع نإ نيسحلا

 م ول 0

3 - 

 لج ىلا 2
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 ظ

| 

 0 هنو

 # 14 3 و /ك

 ىبج وةنملا ىلا يف ك 0 .نا ةفاخم يب رىدب نيبادلاق هيلع ساجا الي ربتم ىرن :واهيلعز وساج تعملو زان ءاسالل 4
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 __ «نائالاباك 9 «>) < سرفلا ع ك ردتسلا » 00(«4)جإ
 تسل دي ةيسيس ١ سم دسش اء مس ع سس ل سد ل ا م. يم

 لاقماسودل اوهيلع هللا ىلص ينلا ن نعالاهملعاالو شدعالا لاق 1 . !نعدعس نب بعصم نع ثراملا نا كلام ن

 »# هأج رخل ونيخب كلاط بو م كا اتطةرل . الا لمعيفالاريخ "يش لك يف 0

 ن.ثراحلاانن ص اهلا ىتسيعنب نا وةطان رصحب ىضاقلا ةبيتقنبراسكي انب بوقمإندمح ساجلاون 6 ات 3

 هلا قاخا لسو لاو هيلعنلا لص هللا لوسر لاةلاقةربر هيل نع يبق ديعس يب نب ديعس نع با, ذى نب نك

 ىلا ا 1 1 اايكنر م تي نذايهللا يعلم 0 0 ُش 1 0

 ا رنيع ت زتذا د وا و.ةم هأذب 5 لال اقف مينو ك 5 و كتيممذه لقف

 هيئيعنيبه رعب وتكمن اسنا لك اذاف كلت .رذلاقءال ودام ب راما لاف هترذومد "مف اذاقأ طسم ةكرابم نيعىبد

 ينافلاقدل بنك يذلا كاذلاقهرميىفدز برايلاق ةنسنيءبراالاهل ب 20 :وضانملاقوا مؤوضال جر مهيفاذا و

 ت ولا كل اناقهسنتل همز مدا هثمطبه مننا ءاشامةنملاع نكساملاقكاذ و تنالاق ةنس نيتس يره نمهل تلدجدق

 تدحجف دحفب ةنسنيتساهنم دواد كنال تاسجب كنكلو ىلب لاق ةنس فلا ىل بنك دق تلجع دق مآ هالات
 ْث راخلابميحادقف م اسم ط رشم حيحص ثيدحاذه» دوهشلاو باتكلاباضاذعءويف هن درذتيساف ىساو .رذ

 ههيفت ولع ال ناوفص ثرادح نع 2 ناوةصريغ هنع هاور دقو بابذ ىنان نمر لادبع نا

 نب دلخ ان ورع ركب واانباولا نرخ . !ىف ىشاشلا هيقفلا ىلع ن دمت ركبوب |( انندح ) حي يدهاشهل وف

 3 راو هلو واما لذ لا نعةرب ره ىنانع يعشلا ن :ءدنهينأنإ دواد نعرمالادلاخ و اانث كلام

 ) :ريخاو )لاق «هللادبعن ماشهات راكب ن نع لبساتت يسودشلا لع ن ماشهأاهيقفلا ق قاحسا نيركي وبا مانربخا ف

 نيسحلا

 لا قلخالم اسودلا 1و هيلا لصنلالو سرلاةلاقةربرههيلانعىربتلا ن ءباب ذيلا ن نم رلادبعن «ثراملا)
 كئلراىلابهذا مدأ ايءالاقومدأ | ابكي رك مر هرهل لاًهف للان ذاب هللأ دمأل هلل دلال سلع حورلاهيف خف ومدآ

 هذه لاذ هب ريا مج رمهناك ر روهللا ةمرومالسلاكياعواو ولاعف بهدف لعمال لا لقق س وأج مهنم "دام ىلا ةكئاللا
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 ظ
8 

 ظ
 ظ
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 ٠ ةكر | منيع ر يداتكو فرديع تارتخا لاو تع - مي ارتغاناتضو. ةمدادوو هل هللا لاّمف مهي ةواكاو ةيغو كف

 ,مهرف ناز يع ني د رق ناك تزامنا لكاذاف كتي رذءال ؤهلاقفءال ؤهامبريالامف هتيرذو مد اهيفاذاف اع 6

 0 ىذلا كاذ لاقهر<ييف د ك0 2 هل بتكيل موئوضا نملاقوا م ؤومضا لجر

 نس هتلرذ تدحْشل دحأل : دم ني ااا لاا 59 لا قة 9-0 فا ىل يتك دق تاج دق مدا هل لاف

 ة(مزط رس ف طع هدوهشلاو باتكلاب رماذثهويفهترذ تيسنف

 ةر رهينا نعةمل -ينانعو رم ن دمع وةربرهىلأ نع يعشلا نعدنهينان دواد نءدلاخ وا (حيحصدهاثهارو

 * أاعوفر٠ هوحن

 ٠ دمحلْ ٌورلاو ىسول مالكلاو ميهاربال ةاملا نوكتنا نوح. أ لاق سابع ن | نع ةم ركع نعةداتق نع «ماثموج

 ىلع 602



 ظ

 انأبنا داش حن ىلع 78 3 و)# ددسمأند ىيحندمج ن ىبعاش ظفاملاب وم, ن دمج هللا دبعوا 4 انريخا 1

 1 ناعالا باث يدعو 3 صيخلتلا عم 1 كردتملا #» )0«  فعال

 ا
 ا

 ةربس هينا نعى ريقلاديمسنعزالجعن اند د ن اذاينمي ىيحانت ( الا يبا ئقدجتلب سندعأا ادع

 ثب دسحا ذه « ةأرملاو ميتيلانيفيعضلا تح ب0( جرحا ينالسو هل او هيلع للا لص هللا لوسر لاق لاق

 * هأح رم لو ملسم ط رش ىلع حيحص

 لوة.ىعازوالا تءمسلاةيناينربخاىنوريبلاديز زمنديل ولان باب لانا بوعي نب د ساب ءلاوبا# ادح »و

 سانلاهل وحو ىلعس ولاةرادنعوهورذابا يتافاثيدح عمجف لاةرذأباسلاجناكوهيب نع يديبزلا ريثك وا ىثدج

 ِتمف رف هن هلأ ساناتدرا يم لك ىف :م تافتو ثيدملا كلذ تيسنف هيتبلا ر يبتبل رث دسم ىتح هب هبلا تفل لاق

 هيلع هللا لصهَنلا لوس راق لاقةنجلا لخددبملاه» لمعاذا لمىلع ينلدرذابأاب تلف ركذما تامجف هامسلا يلا يسأر
 امدعم ناك نا هللا وسرا, تلقا هقزراممخيضرب لاق المع ناعالا عم نادللا ل وسراب, تق لاب نم“و 1 0 7

 هل ةوقال ايِمص ناك ن اف تاقابولغم نعيلف لاقدناسا هنع غايب الاببع ناكناف تاق هناساءافورءملوش.لاق هليش :

 هاذا نمسانلا عدلي لاق ار يخ كبحاصيف عد , قادب ؛راملاقف يلا تم: !اف قرخا ناكناف تاقّق رخال عصي لاق

 هللادجو |م ىفتييدبعا_مب لمعي ةلصخ نونمام هد دم سفن ىذلاو لاق هلكر يسيلاذه نادللالوسراي تلق

 ريتك ينأبهءاتك يف جتحادقق لسمط 0 * ىلع يمص ثيدحاذههةنملا هلخ لب ىتحدق ةراغ لذ ةمايقلام ويهدي تدخاالا

 *هأح رخإ ثيدحلااذههو ىمعالاريثك وبادل لاب ! فو رعم يعب ؛انوهو ةنيذا نب نم نمر اادبع ندير ةيسأو يديزلا

 شععالا اثدايز نب هجاولا دعا. مابه نإ نافيا ثراحنب بلان يدحانألاهيتفلا قأحسا ركوب 4 اًندح#»

 5 ججصملا ١ مرج يا جرج نءاههملظ نم ىلع هم رخآو هّتِبْضاىاراحبلا عم يف 02(

 نيفيعضلا قح مكيلع جرحا ماسودلا أ وهيلعّس الصلال وسرلاةلاقةرب هينا نع ىربقملا نع 5 نالحع نا 0

 00 طرش لععأ رلاو ميلا
 : ظ '

 ناكو هيب | نعىديبزاا ريثك وأ ين :أدح ىعازوالا تبعمس ىنا يثربخا ديلولان سايعلااب اا مصاالا ان دح 9

 هتبكر ىتبك 0 سانلا هلو>و يلع ولا حل ادنع وهو د ىقافش دح مفي لاقرذإا سلاحي

 ىتلدرذاناابتلقر كذبا تامؤءايسلا ىلا ىسأر تمف ةرذهنعهلاساناتدرا 'ىهث لك ىنم سيغناو ثا دا كلؤتيا

 نامإلا ممناهّيبال وببراي تاقهللاب نم ؤن ”ماسودلا/ !؟و هيلع هيلا ىلص هلال وس رلاقلامَذ اف ةنجلا لخددبملاه لماذا لم ىلع

 لب الآي يعن اك اف ِتاقهب اساباف وربم لومي لاةهلئهشالامدعم ناك نافهنلال و سراي تاق للادق زرام خضر, لاقالمي

 ' لاذ يلا ِتمتلافَق رخاناك نأذ تأ قرخ المنصيلفلاو هلةوقال اهيعض ناك ناف تاق ابولغم نملف لاقدناسأ هنع

 نونماموديب يسن ىذإلاو لاقدلكر يسيلاذ ههنا لو سراي تلةاذا نم سانا عد.لاقاريخ كيجاصيف عدن نادب رام

 ريثك وباو(م)ط رش يلعةنحلا هلخدن يتحهفرافت ملف ةمايقلاموي هديب تدخا الا هللا هجو اهب ىنتييدبعاوب لمعي ةلصخ

 *(م)نجرلادبعنبدن زب
 الاهيلعا الو شم ال لاقي نع دجسنب بعصم نع ثراملا نب كلإ«نع شم الاد زن «دحاولاديعو

 تح دسك ايناوب
0 ُ 

6 

ِ 

 ٌ هايعلو رش لع»ةرخ . الا لمتيفإلا ريخأ يشكي ةدؤتلا لا ماسومل او هيج لا ىل ص يبن نم

 1 ٍنينم وا ريمأاب لث اق يف را 8 هإ ١ لاقف(١)
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 « انريبكق ح فرميوان يخص مح ربل نمانم سيلإ)

 « مراكا 2

5 

 ره حورتلا هص

 دريت ملا _ 3 مالسالاب ااا ماشلاللا

 ْ « م ريغب زملا يتب . ناف مالسالاب هللا انزعاموقانارمعلاتف ع 4 ةقراطبودوئملا كالت ْ ٠
 صاعن هلل ادع نع يجن انبانعن ايفان قد عا ان ىسومنبر يشب ا هيففلا قادس ن ركب ونا 4 انثدحإلا

 «نائالباثف 2« «صخسكردتلا» «0ج»
 لاف ةضازملا 3 ضان هتفانمامزن قعناو هلام طاهاضوف. هيفخ ملخوابنعل زل! ل رعو ةصاح لعاوأف

 ةنمازملا ام. ضوذتو كنتقانمامزبذخابو كتأع لعاهءضن و ثليغخ علخم اذهل مغ تنا اًيينمولا ريما اة ٠ ديبع ولأ .

 هل اوه هللا لص دم ةءال الاكذ هتامج ةديبعابا كريغاذ ل ول هوا رميلاقفكوف رشتسا كبلال ها ناين رسام ٠

 ظ ٍط رش ىلع حي ثيد_>ادهههّنلا|ئاذاد هللاان زعاامريغب زملا بطن ايعفمالس ألبان زعم وقلؤلانكانا لسو

 0 ءاع رخل وهناو ررئاسو يئاطلاذلاعن بواباءيجاعجاجتحال نيخيشلا |

! 
دانمح نب ىلع« 1 دو ل وحسم نب سبق نع ءش.مالا تادح لرم م«دهإث هلو»

 ىيبيعنب دمج اني لدملا
١ 

 مدق لاق بابشن قراط نعمل سمن سيق نع شمعالا ان واممونا 39 لوعءن و روعاش , ىطساو || ىركسلا

 نينمؤملا ريمأ ايلئاق ضع هللاقفءاملا ضوخيهريمب سر ذخاوهو ة هم اعوفاتشورازا هيلعودونجلا هب هل ماغلارمع | -:

 هأن رييك قح يف رعب وأب ريغص محب غن من مام سيل لاق ماسو هل“ او هيلع هللا ىلص يبا هيؤلسو رمعن هّللادبع نع

 ا ماج رم لو ىبصحيلارماعن هللادبعب جتحادمق ملسم ٍط رش ىلع 2 ثردحادمه

 كثيدحيفو هدج نعهربأ نع بيع ش نب و روع نع هريغو قادس ن دمج ثيدح نمفو رمل ثردحلا# مدهاشو ْ

 «ميل-ينانب ل هءوارز التنكر ,اعاو»ر نمل نءيعنوفورعملاب رمأبو سأبعن أ نعةمركع

 ا سابعلاو 04 ريخأ و)هداجن مي :ان معهن 8م ركلادبعاني دادقب ىبقعلا نس ابعلانب ةزع دما وا 4 يب دج د

 ءاذجلا ٍنارهمنب دلاخ ابل كرابملادبعانس (الاق)ّشاديبعن كراوان رايسن دبجا امو رخاف جلا دا ندم

 ىلع حي ثر دحايذه « كرب اك ١ عم ةكربلاولسو هل اوديلع ّلاىلسهّلال وسر لاقلاق سابعزب نع 4م ركع نع

 « هأح رن لو ىراخبلا ط رش
 حسا

 4 انريخا»

 لهاناين رسرامةضازملاا مم ضوذنو كنتقان مام زي دخان و كلن اع ىلع| يمضنو كل يفخ علخلا ذه لمف تن !نينم ماا ريما

 اميفمالسالابهّيلاا زعافموق لوا انكانادمح ةمالإلاكذ هتلمج ةديبعابا كر يغاذ لقو» وأرمع لايف كوفرشتسا دولا

 هايهط رش لع هلا انلذاه. هللا| زعاام ريغب ٍنعلا بلطت

 هباعود ونملا هيما ماشلا رم مدقال لاق باهشن. قراط نع سيف نع شم الاانث ةواممواا3نوعن «ورعو

 كلاح ىلع ِتنا ومالا ةقراطبو دونجا كاقلت ل ليقفءاملا ضوؤخم ه ريم, سار ذخاوهو ةمامم و نافخورازا
 م ريغب ملا 05 تس نآف مالسالا لان زعا موقاا ل ف مذه

 سيا لاقل سوهل ١ اوهيلع#لا لص ىنلا هب غلببو رم نهيلاديع نع عرماع نب هللاديعنع 8 ينانبأنع# ةنيبع نا »

 هدج نع أ نع ب يشن و رمت ثيدح نم دهاشدلو# لم ط رش ىلع هر ييك قح ف رعي وأن رخص م> رم نمانم

 ءكر كام 3ك ربلامابسو هل اوهيلعتما يلص للا وسر لاق لاق سايعن نع ةمركعنع دلاخ ان 6 كرابلا نا

 8 طرش لع ظ

 نباو

 د4

 ١
: 



 م« ناعالا بانك 9 ها « سيخلتلا عم كردتملا و 40 39
 نوولذلا ةنجلا ل هابككناالا م ا-سوهل 3 8 مارة رلاقلاق كلام نب ةقارس ن ٠ع ف نع حاد ىلع

 «هاج رخبملو م 5 ردت ىلع مي ثردح اده«ريكتسم ظاوج ىرظعج لكرانلا لهاو ءانشلا

 ةملس نل دامح انت راكب ا ملاطلا نامعىا نب رهمج اني دادس هيففلا نايس نب دمحأ ركب و 14 ان ريخا 59

 ءايربكلالاق لجو زع 2ءهرنعى كايف وهلا وه طدّللا للص ين هلأ ع نع 3 رهىنأنعبي.ملا ن َن ديعدم نع ةداتق 5 ا

 ْن «ماسمهجر ةااعا لفل ادم هاجرخمل *ماسمط رش يلع ص ثكثندح ادذه#ع هتمصق 2 ءادر ىنع زان نم ىئادر ش

 * ظفالااده ربيعا ةرب رهين 0 قب 11

 | 4إ او هلع هللا ىلص هللآ لور ناكلاق يسوم ىنا نع ةدريناند 0 7 نع هيو امموا ناييش ا

 بلل

 * فيضلا ةاعا صينابو ةاشنا لقتعيو فوصلا س لب ةراجلا تيكر ماس |

 ومنا ار ىرااساما نيرشبايندلا م منن د نركب ا ان ي 8 هانا تياطلا 0 انيدح و ظ ٍْ

 ل دءص ا دقن# لا ةاعا ا و ل 9 فوينلا 5 0 ب 2 لدول ارد
١ 

 ْ  0«لاع الا نم لاللكا هده نال مياولا حيف 4 مارب رخو نيخب

 ٍ (انندج) هاج ر ِ و ناز هدر يده امهلوط ١« بهو نبهّللادبعانن نامل ن عيرلاانتبوقمينبدمي نانءلاو

 8 امل وج ىراثم+ لكرانلا لهاوءافعضلان وب عما

 2 »م ءاشاما سبلي ناعالا لاحيف ريع ىتح قئالملاس دريل حامل يامر عم ول رنعأ|

 ن بوا ا ب انئينردملا ن ىلعان: ىضاقلا ق احسان ليممسأ 0 : ىدادنبلا دمت ن دم رفعج و «انريخا» |

 1 ءارجلان 5 ةدسيبءوبأ انعمو ماشلاولا باطما نب رم ج رخ لاقبا, ثنب قراط نع ء لسءنب سيقنع ىل راطلاذد اع ْ

 ا
 « (م) طرش ىلع هريكتسم ظاوج ىرظمج لك رانلا ل هاو افمضاا ذو ولذا ةنجلا لهاب مساالا |
 لسو هل او هيلا ىلص ينلانع ةرب ره ىنأ نع بيسلان !نعةداتق نع ةماسن دام(: ةدح) راكن ©« لبس 9 ْ

 ههنمو < ةر رهىلا نعرغالا ثيدح نم لدم هجرخأ «هتمصق ىلادرىنع زاننف ىنادرءابربكلالاقهبر نع ىكحايف ||

 ل م الان مشاهانت قرزالا جرف لان دمت يرلاب هيقفلا ليممسا ن دم نب ليممسا ركبوبا# ان دح » ||

 سبايوراجلا بكر لسو هل او هياعشلا لص هّللال وسرناك لاق ىسوءىنأ نع ةدرىنا نع ءاثعشلا فان ثعشا نع

 * (يهط رش ىلع« فيضلا ةاعا رمينانو ةاشلا لقتعيو فوملا

1 
 : لاق سوهلآوهي الس نانو سريع هبا نع نجل ناد امم لوس نعدئافن ناز نعبو ا نى .كىربخا ْ ا

| 

| 

 « فوصلاسبليو ل
 أهلك رهطتس سقاس ناهي نع سنان ذاعم نبل نعدئاةنب نانزنع بوبانب ىبحممي هدهاشو زف
 «ءاشاوما سبل ناعالا لاح نم ريدك ىتحت ق ال11 س ؤرلع هللاداعدهللامضاو هاءرداقوه نسال ك ر ,نملاق مل - و

 ةضا2 لغاو اق ةديبع وانعمو ماشلاىلا رمتج رخلاق قراطنع مسمن س يقنع دئاعزب ب وبباانن# ةئيبع ن 0

 ةديبعو الاَفةْضا_للا م ضافن هتقان مامزي ذسخاوهقتأع ىل- ءاوعضوف هيفخ ملخوابنع لزق هل ةسقان ىلعرمتو

 كك رنمإل

 0 . 1 كلم
 و نانا

 هلل
 او

 0و

7 

 هلعرد
 مب

3 ١ 

 لال اوهيلع

 « ناعالا لاح ىفّناهريخلامضاو



 اشو
 ع

0 

 بوعضي سك سمو ةرق

2 

 م ©
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 « نايضغ هياعوه 0 وهسغنيف

 ككل

 م« ناءالا باتك 9 «ة9 < سينا مالرتلا ل 40ج

 لاقردكتلا ندم نع ةءاسيفان ز رب رعلادبعانث ياشلا رجح نا رشنانأ بل غن دمج ان: لدملاد اش ن ىلع «هانندحإل

 نذلا ىدابءايو رمتن .لادبعلاةكدنعىجراهللا باكيا ع ,نبا هللافو رمعنباو سابعز هللادبع ىقتلا|

 ىلب لاق نمو زلوالاق قبلا د فيكيبرا بر ميه رآ ل وف : نكل لاقف هللاةجر نماوطنقتال مرسغنا ىلعاوف رس

 حي « ىل لاق ن ءؤت م واهلوةميهارالوق نم للاى ص رفناطيشلاسوسؤرو رودصلايف املا ده يلق نئمطبل نكلو

 « هاجر ملونيخيشلاط رش ىلع
 نهلل'دبعن دز نءدعسنب ثنللا نعرضنلاواانث يرودلادمحن نساسلا امد بوقسن دم سايفلاو | 4 510 0

 ١ نم كرد لجّرلانا ماسو هإ و هيلع هللا لص هللآلو علاه اقةشن اع نع باطما نعو ريىنأنبو رحت نع دامجلا

2-5 

 *« ماسمط رش ىلع سيم هدهاشوماج رمل و نيخيشلا طرش ىلع ثيدحاذه زابنلا اص لبالا مث تاجرد هقلخ

 ةمل نبدا انت كالهنبنابخانُت ىتورعلا رمتاملا ن ميهارنااث لب وباًاناىجابلادمحان ,ليهمشا ديعسو (انربخا)

 هةواصلاومءو 0 لا غاييل للا نااسو يلع يسةلالو رداقلاقةربر هيب نعاطع علي دب نع م

 يتاهلا مساقلا نب سنون رمان, ارضع ينرصبلا قوزرصن ميهارب اان ب ومين دم سابملاوا هاند ول
 ااا [ لاق بالا ر<ن هللادبع ىقلهناهيد_ح ىئؤنْلا ص املا نب دعس نبدلا>نب ةمركع ناىأ ىن هدد

 هللادبعلاةفاكيش كلذ ف لوقت ما ودل او هناعشا قضهللال وسر تعمس ل رة ةوذاننف ف موق ةرينلاوشانأ نعرلادبع'

 ه-لعوهوشاىقلالا هيتشم يف لات وهسغ يف مظاعت. ل اجر نمام ماسوهلا 1و ةيلغلا نك[ ذانلا لتس ممتن معن با

 #« هاج رك ونيخيشلا ط رش لع مص ثردحاذه « نايضغ

 نبىسوم يثدح ب تايملا» نيد زان بلاطينا ن ىياش فساو نببوةعنب نسملا لضفلاوبا «انربخا ف

 سابعنب اهلل اقفو ردع نب او سارع نب اتلالاقردكنملا نبأ نعن و ثجاملا نبززعلادبعا:3 يماشلا رجح ن4 رش 0

 َق نكل لاةفهللاةحر نماوطنقت ال مهسفنا ىلعا وف رسا نييذلا يدابعاب ورمع نب هللادبع ل لاهو كدنو ىجرا ةي ايا

 ناطيشلا سوسو.ورو دصلا يف اناذه» ىباق نك ةطيل ن نكلوىلب لاق. نمؤنمل والا و قولا ننغ تبكب :راتر ميهار ا

 * عاطقو ف( تاقإ (ييط رد ىلبع# ىلإ ؛لاق ٠ ن*ؤا "و اهلودب ميهاربالوقن 4 فاىضر

 ا ما-ودل 1 هيلع هللا ىلصّهالوسرلاةتلف ةشئاع نع باطلا نعو رمعينا نب هرمع نءداهلا نإانع « ثلا د

 *|ىط رشلع هراهنلا مئاص ليال مثاقتاجرد هتاخ نسحمكرديل لجرلانا

 .هلآو هيلع ّنا لصهللالوسرلاقلاقةر رهين نءءاطعنعليدد نعةماس ندامحا.5لالهن نابح « دهاشدلو ط

 « (م) طرش لعةةالصلاو موصلا ةجرق قلخ نسحن دبعلا غاببلّللاناماسو ||
 0 فموقةريغأ اونناناهللاةفر # نا 0 ء ى دح ىنا (اذدح) ياهلا سن وبن 6 ر<)

 هل ةوهنيلعَسا لص للالوسر ت 0 5 6 ثكاذيفلو# م اسودهل اوهنيلعتلا لص هلال وسر تاع لبف ةوخت |

 م( طرشلعمنايضءهيلعوهو سا ىقلالا هتيشم يف لاتخعو هسفن ىف مظ م لجر نءاملو# مادو

 خلد وهل“ اوهيلعللا لصهنلالوسر لاق لاق كلام ن ةقارسنع هربا نع ىلع ن ىسوءانث« بابا ن ديز)

 الا 400



 دديلسس ضف

 « ناءالا باك 9 «ه.) « سيخلتلا عم كردتسلا 9 «(0)جو»

 هللالوسراي لاف لم وهل وهيا لص لو سرى االجرزا ىن+ ارماعن ةبقع نع ريما يلا نع بيب>ينان 72

 حيحص ثيدحاذه#اولع يتح هللا لعالو هيلع بات وهلرفشي لاقب ودوهنمرفذتسمثلاق هيلع 3-5 لاق فاذي اندحا

 »+ ماج رخل ويراخبلاط ر رع

 ن ىبكلايركذ وبا(. دح و) نايفسا: . ةفذحو ا انئنسجلا ن قاح اان يبفاش !اهنيا دبع ند ركب وا «ابربخا»

 قو رسم ع نءعيحضلا ينأنع شمالا نءنايفسنءميك وأرنا ميهارا نب قادس اان:مالسلادبع ندم انن ير بنملاِد مح

 ثيدحاذه+ةانث الث ةروسلالوا نم«هنءنوونت ام رئابكا وينتج نا ىلا» 08 لا َة هرودس ليان ايكلا لاق هن هللا دبعْنع

 «ةادصلا رييسف يف تط رشام ىلعه+ارخابسجو نيحب كلاطع رش لل حبي

 يماشدادشن برجا 'ياهن ذامم دمت نإ كللادبعةءالق وان ءالما يضاقلا لماك نب دمجا ركب وباي ايدج د

 لسودل ١ | وهيلعهللا لص هيلا ل وسرناةرههلِتناك دمادسملاو ان ريم ن دبي ء نع ىلازسن ديلا د عع ريثك نا نب

 هموصبستحب وزاضمرموصب وهيلعت تك ىتلاسْلا تا ولصلا_ميت ني راسلا تامان واناالا عا عاد لابس فلا

 رئايكلاامدنلا ل وديس راب لاف لاس الح رذ !مابنعّيلا ىهن ىتلار ابكلاب بع دايم تلاع ركل بمب و ق> هيلعداى

 فدقوابرلال كا ود ميتيلا لام لكاو- او_بح زلاءوب ورارفو قحريغي نموم سف , لتق و هللاب كرشلا عسأ ل

 ءالؤه لمعي ل لجرتوءاللاة منا اوماوءايح 0 ارملات بلا لالحتساو -نيملسمان دلاولا ق وةءو_ةنصحلا

 أجتحادق# بهذ نم عب ١ راهم ما وار اديف ماسومل | و هيلع هنبا ىلع يبنلاعم ناكالا ةوكزلا وبوةولصلا, :ت ورئابكلا

 هه جادتجالاو هجارخ الع قفتمبيبءهنباوي امص باف د نب. ريمامافنانسن كايسدا ةاور

 متم -

 هنمرتزتمل ١ مثلاق ه هيلع بتكيلاق بفاذود وءيفلاقهيلع باتيوهلر فج لاق ب روش تو هنم رغتسل م * لاق هيلع بتكي

 هياطيانو4 بارتي لاق سوو و هنم رفعت ل لاقي لع بنكي لاق ٌفدِفدَمَفلاةهلطَباَتو هلرفني لا بوو

 « (خر :ط رش لعءاولع ىتحمللا لعالو

 رئابكا وبنت ناىلاءانلا روسلو!نمرئايكلالةهللادبعنعقو رسبم نعى حضلا ىف نع شبعالا نع 4 نايفس 9

 م نام ريسفن وهوا رش لع هَ ١ نيث الثولا ةروسلا لوان م» هنع ٍنورنتام

 , نائم نإ كب ىلا دبع نعريثك ين نإ ١ يسلت لد نب ران 'ىناهن ذاءماأ داقوب | ايل لماك ن نيدجا# اًنددح »

 1 ان نواملا هللاءالوا ناالا عادولا ةجح يف و لاقل-سو هلاو هلع اص هللالو_سرزاها نءريمعن ديبع ني !

 + هلامةاك ز ىطعيو قد هيلع هناىر هموص بست :موناضمرموصيو هيلعتبتكىتلا سلا تاولصلا ميق نو

 5 لتقول لِرسلا مسن نهلاةرئابكلامتي السرايات هلأسالجر نامنامنع ىهن يتلا رئابكلا بنتجمو
 ١ نيبلاولاق ومِءو  ةنصلا ف دق و ب ابرلا لكا و  ميتيلا لام لكاو - بم> زلا مويرارفو- ق> ريغإ نمؤب

 َة الصلا م سو رئايكلاءالو وه لمس لجرت وعاللاق ملا وماؤ ءارحا م ارهلا تثييبلا لالجتساو نيملسملا

 ا هتلابط ( 0 مباوعتم ياك ةدأنق نب ريمع#« بهذ نم ع راصماما 8 ارادف يبا عمناك الا اك: نانو و

 ظ : «نابح نب اهبقتوو

 يك 5 «رب رقع سك
2 

 مالح

 # هلم 3

 ديد



0 

 اللا هذه رش د

 ذم ىلع

 ل

 « فانصا هن

0 

 يعلي

 0 رادلا يف كينج

 ثدح فوع ن نمجرلا دبع نزيزءلادبعأ ش

 ءالؤهاملوةيفموم لعا وهو مهنع هللا لأسيف !بونذ تايسارلا لابجلا لاثما مهروبظ ىلع نومي (فنص)و ةنجلا ظ

 نذادات ةرامع ن يرحانت ىررا وقلارين هللادبعان5ت لينحن دمحان شلادبع ان هيقفلا قا> ان ركب 3

 ىس وم يأ نعةدربف انءريرجن, ناليغنع ىبسارلاةحاط وبأ ديعس ٠

 3 ناعألا بأك 0 00 هد 84 صخاتلا مم ةككردعلا 8 8 )0©#  »١

 ندع ان ةدابع ع 2 حوران ةنآسا نان تر اان ورع ىضماقلا نيسملا ن هللادبع ساوملاوبا «انربخا»

 | | نب نم رلادبع نبدي نب نمر لادبعو نير لادبع نب نامع نب نيس ي
 | نمحرلاديعىلع ما 00 اة« رفكم نم ولا لاق اود ”وهيلعساىله هلال وسرزا ها نعدعسنب هرمأع نع وع

 ماذهىرهزلاز ززملادبعنإ دم ةلامإ هاجرخملو حي ببرغ ثرد_>اذهو كسي نا

 (قربخاو)ديمسنواد كاين ريصنن جاجحانت ةبالقوبا ان دادنبب ىد الا نامع ن دجا نسجلاوا هانربخا»

 ًْ هلت وهلاو هيلع هللا ىلبص هللا لو.بسر لاقلاق

 || نولخدب مئاريسابارسح نويساحب(بفنص)و باسح ريثبةنملا نواخ دي (فنص) ف انصاةثالث ىلع ةممالاهذه رشحت

 ش # ةنجلا حر مولخداوىر اصزلاو دووريلالعاه ولءجاو مولع اهروطح لوف - مايع نه ديبع ءالؤد نولودف

 ىلاهت رقىناف رصن ن جاجحامإف * هاجر و نيخيشلا طر شلع ةرامم نب يبرح ثيدح نم حي ثردحا ده

 ا # هبف تولع ىنال ب رح

 ظ سن انءديم ا, ثراملا نبدلاخانت نم زاا ىنثلا نب دمج انثى رفلادمسن رفجانث دهازلار ادن. نب ىلع « ىنثدح»

 2 ًأطوناتيشخ موقلا ى صلا» ١ تارازف نينه نمو لسو هلل وهيلعمنلا للص يب الارق قيرطلارب ظ ىلع يص زاك لاق

 هل اوهيلع هللا ىلص هلال وس 1 رانلايفارنبا تال هذه تناكامّشلا ل وسرابموقلا لاق ىنب| ىنبأت لاف هناء تعسف

 هماجر خلو نيذيشلاط رش ىلع سي ثم دحاده#عرانلا يف هم مييح قلاب هللاالو ماسسو

 ا 2 لا ىلد ء اص نب هللاديع انيعمسااناو ىض املا مثلا نب دب ىلع يي ير 0 لامادن_ هقفلاذإل ندما هان ربخا»

 0 م حمس

 ةماوركبو ! ةنلاوال
 دعس نب رماع نع دنمح ن نمج رلادبع ونامع نب نيسح يأ دح فوعن نم رلادبعن 7 ,زملادبعن ديما 42 ره

 «د#ع هلا |, هاج رخام حرص سا رغ « رغم 0 نما لاقرسودل وهيلعسا لص ّنالوسرنا هيبأنع |

 رشحت ملسو هل ةوديلع سالص هللالوسرلاقلإت ىسومىنانع ةدر يبا نع ربرجنب ناليغ نع# يبس مارلادادشإ»

 نولخدب م اريس اباس> نويسام ' (فن ص)و باسح ريغب ةنجلا نولخ دب (بفنص' ٍفانصا ةثالث ىلع ةمالاهذه

 ديبعءال ؤهنولوةيف م6 ماعأ وهو مهنع سلا لأسفابوأذ ذ تايسارلا لالا لاثما م(.ونج ىلع نومك (فنص)و ةنلا

 «نييخيشلاط رش لعو يتمحر . ةنجلاع واخداو ىراصنلاو دوبيلا لع اهواءجاو مهنءاهوطح لوَمفكدارع نم

 نس هعمو ما_سو هلاوهيلع هلا ىلص ينلارف قي رطلا روظ لج يبص ناك لاق سن انعديم ان ثراملا نإ دلاج 9

 هذه تناك ابها لوسرإيموةلا لادم نبا ىنبا تلابتف هتلمجف تيسفاوناًأطوب نا تش موقلا نامل ١ تأرايف

 هيلع رش ىلع هرانلايف هبيبج ىتلي تلال ملسو هَ اوهيلع هللا ليص يننلا ل امفرأت :لايفاهنا ينال

 , لاق بن ذيانديحا هلا لوسرايل اف ىناالجر نا ةبقعنعريملا ىلا نعدب زب نع يللا ىثدحّحلاص نب هللادبع ف
 يي السجد دتسا ٠ ضم هع تر ةكس اسر

 يشرف

ْ 



 ل ذاك الأ ب بانك » « ها 4 صيخنلا ع كردتسلا» #4 0( 3 2

 0 *ه ريع مالضاوهانولوةنوءساو ةعسلو دنعوابتام وابستاو ايتحق' اللام قكاامل ة ةجر

 ) و) تب ات نب ىدع نعةب 6-5 :) رفعج نب دم اننيلأ يثدح لبنح نب دما ن هللاد.ءانن ىبيطتلار فمج ن دمحا هان ريحا

 يفسد. ناك ليث ريجن امل د والا وهيلعَللا لص يب :|ىلا(هدحا همفر سابع ن!نع ريبج ن ديعس نع بئاسلان ع طع

 ظ «ّتالا هلال لو ناةفاخع نيطلان اوعرف مف

 ص دريدا: ةرعشاك ثرانملاو دلاغانت ع الاع نب دما ىزاوهالا نان ءاناظنابلا لعوا 4 اندح 0

 : ا ناركذ هنأ ماسوهلآو هيلع لص هللال وسر نع سابع نبا نءريبج 09 تناس 1 نءاطع(و) تبانناا

 كيبادحن اذهوهللاهمحر ناةيشخ لاقواهللا همر يفشاالاهلا .الرلوقيناةيع نيطلا وعزف وف واندن لج يئربج

 ظ / هاجر مو و نيخيشلا طر ث ىلع ف

 نيدمج اند ي هولادلاخنإ دجاانث ىفثشمدلاو رعنب نم رلادبع ةعرزوا انث بوقعي ندم سابعلاوا « انثدح ه

 قادسان دم نع ةياع ' ليعم أ أذ يبا ينثدح لبثح نإ دهأ ن ن هنلادعان ليلا ره ندا ًانا(و) ق قاددا

 ايل ملالوسر تعمس تلاق ةشئاع نعرباز زلانإ هللادبعنا داو نغديإ زاان هل هللادبع نب ةزم د ايقانإلا

 ف رظن لاق تاسحلا| هللا لوس راب تاق فرصناامذأ اريمااسع يب احمرللا هاا طال 1 وت مل - وهلاو# 9 ْ

 هكر ةكوشلاىت> هنع هللا قا نمؤأا| بيصياملكو كاهتكئامإمو باسملاش قون نمهنا ةنعز واو هناتك |

 هللالوسرزا ةشئاعنع ةكيلمىنا نبا ثيدج عاتقنا اءا ظنفالا أذ هأج رخإو لس مطرشلع حصص ث ا ْ

 ةشفي ذمار 1 لاق ارك لاق لسو هل اوهياعللاى أ

 ن(١)ةرمضنع ىاسنلاعسينانركبو واين هللادرعا5 ناِديعاد هجوماوأاث ى زورملامي اح نب نسحلا جانربخا» ْ

 تواادعبا1 لمو هسغ ”نءر اكو سكلاو أسوة وهسيلع هللا لص سال وسر لاقلاقسوإ !ن ةاداش نع سيبح

 هداج رخملو ىراخبلا طرش ىلع يمص ثردحا ذه هللا ىلع ىنعواهاوه هسف عبنا نمزجاءلاو

 ىلا ةمجمملا داضلابق رمض(١ (

 « لو نو عس نتنعو ام امو ٍ

 قسد ناك ليئريجنا اهدحاه. ةرسابعز أ نعريبج نب ديمس نع بئاسلا ن ,ءاطعو تبان نب ىدع نعم ةيمشط» |

 وم ران م ةيعش نع راملا ن «دلا> اديب اذكه ىدع هاور»هتلاالاهلا الل ونا ةفاغ نيظلاز وعرف ف أ

 6 خرط 0
 هللال وسر تحمس تلاق ةشئاع نع هللادبعن دأبع نع ريبزلا نب هللادبعن ة ز*+ندحاولادبع نع 6« قاحسان اه |

 اريك اا قالوا هلع لبا ريساباسح يناس للاخ ضدب يف لوق ملسوهل اودي رعسالص ||
 ىتح هنع هللا رفكي نمّولا بيصي ايكو كله ةشن ؟اماي ذو تاسملا شون. نم هنأ هنءزواختو هناتنك يف ظني لاق

 « ارصتخما نع ةكيلم يئاَدا ثريدح ىلع امغاو(م) لد لاا نزا ةكوشلا

 هيلع هللا لص هللا ل وسرلاة لاق سوا ن دادش نع سبيحن ةرهط نعول اسغلامرءيبانب ركب وانا 4ك رابملان اج

0 
 هل 0

 ةفكدأ عسب دع

 تاق(خ)ط رش لع »هللا لعىنءواهاوهوسف عببأ نم ند امااو تواادعب امل لعو هسف ناد نم سّكلا لسوهلاو

1 

 « توللا دمي ال د ا



 «ذانألا باك ف ١ < سوفت نيك دتسلا و 401ج
 ال تحل 0 ْ

 « هلها ىلع ريبلادارش للا لعد رش ندا ةنج 5

 ىثدح فوعانن ةفيلخن ةذوهانث يلجبلا لضقلا نسحلا(انندح)يناهنإ اصن دمه رفعج وا ان دح جا | ْك
3 

 أ نيبةح را مق ةمحرةلامهتانالاقرل--و هل او*يلعّلا ىلص ىبنلا نع ةررهينأنع ءسال+خ (و) ن ن ريم ع دهم 1 ١

 ظ لها ن؛ اهمسقىتلا ةمحر لاك ضباقلجوزعشاناو هئايلو ال نيمسنو ةعسل رخاو مهلاج ١ || ىلا م,ةعس وفا . كلا لها ب ْ

 9 ْ ظفالااذ مهاج رمل ونيخيشلاط رمش ىلع حر ثيدح اذه «ةمايقلام وب هئايلو الةمحر ةئامأ,ا كف نيمسل ميكاب - 1

 ًارصتخع نال نعذامءينانعىيتلانابلسو ةربرهيبانع نحرلادبع ندين عىرهزلا ثيدح ىلع هيفاةفتاعأ | | 3“
 م.

 ؟« نيش نذل“ نملك 5 هر زي دانع جابر يبان ءاطعم نعناماسىبا نب كللمادبع ك ثثيدح نم 0-هجر 3 م 3

 ِ 1 انن ةمانساىفان ثراملا انوع ص اهلانيسملان هللا لع ع س ابملاوب (ابربخا )ف وع ثيردح قدن لع« دهاشهلو ل 6

 هيلعتلا لص ىن )| نع ةربرهينان ءثدحت ىدب لانامعابا تدوس لاق بنزيلا نب ججاجملا (ب انا ثلوراه ن َن ديرب 7

 مسقف ضرالاو تاومسلاقابطامقابط ةمحر لك ةمحرةئامضرالاوت ا ويباع وبقاخ هللا نا لاق ملس وهلا

 «ةدابعاممحر ةمحر ةثامراصفةمحرلا ةذهدر ةمايقلاموب ناك اذاف هسفنل ةمحرني.سو ةمسن رخاو قئالملا عيجنيإ ةمحر

 د“ نب ساب ءلاانب توقعي ندمح سابعلاوا «انثدح » « تلادبع نبدنج نع رسفم رخ ١. 6 دهاش هلو د

 ىارع 'ءاجلاق بدنجأت, ىرسملا هللادب :ءىفأ نع ىر رمل ىنث دح يبا ىثث دح ثراولادبعن دءصلاديعانن ىرودلا

 ىلا لس وهل اوهيلعمتلا ىلص هللالوسر رولسابق لس و هلا و هياعللا لص هللا ل وسر فاخ ىل_طفارلقعمت هتجار خاناف

 هلاو هيلع هللا ىلع هللا لوسرلاَهف ”دحا انتم ريفاكرشال دادمجو ىنحر امبالا ىدان مابك رماها ةع قاطاف هتلحار |

 لزااف ةمحر ةئامقاخ هللازا ةمساو ةمحررظخ دق لاَمف ىلب اولاقلاقاما وءمسنجلاه ريم ما لضاوها نولوةامماس 1

 همر

 : + هلهأ لع ريميلادا رشهللأ لعؤترش نمالا ةنا لخدي ا

 أمم مسقةمحر ةلامّلنا لاق ما سوهل او هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةررهيبأنع سالخو ص ىنلدح نوعان ةذروه» ظ

 لهانيب مسق ىتلا ةمحر لا كلب: ضاق هللانأو هئايلوالني٠بسو ةمسلرخ او مهلاجا ىلا مهمه سو فاين دلا لها نيب 3

 « ةئماح رخاواعط رش «ةمايقلاءو: هاو ال ةمحر ةئامارلمكي نيعستلاو عستلانم اي اندلا 3

 ا نع يدبنلانامعابا تعود تايزو ان جاجملا انا نوراهن ِدِيَر ان ترالا ا 53 هللا ديع ؟اريخا»

 586 ,ط ةمحر لك ةمحر ةئامضرالاو تاو.سلاقلخموب قلخ لانا لاقرسو هل او هيلع هللا ىلص يذلا نع ةر هيا |

 هذهدر ةمايقلا مو. ناك أذاف ه4 فنل ةممر نيناسو ةعسرخأو ق ق'الملا عيمج نيب ةمحرمستفضرالاوتأ ومسلا قايط ٌْ

 ه هدابع اهم م>رب ةمج رب ام راصف ةمحرلا

 هتاحار خانافىلا رعا ءاجلاق بدنج نع ىرسجلا هللادبءينانع ىريرجلانع ثراواا دبع «رخ اده اش هلو »

 ىدأن مثاهبك .مئاهلاّةعقطاف هتلحار ىنا هللا ل وسر لسايف 0 هلآو هيلع هللا لص هلال وسر فاخ ىلصفابلقع مل
 هريمب ما لضاوها نولونام مل وهل اوهيلع هللالص هلال وسر لاةف ادحاانتمحر يف كرشنالو ادمش و ىنمرا ميالا
 ١ ابسناوامنج ندا تكمل ةمحر ل زاذةحرةثام قلخ للان !ةعساو ةمحر رظح دقل هاش ولاقلاقأم ايوحأا

 هم يح

 ابئامو 0(



 « ناءالا بانك» « هد م« صرخاتلا عم كر دتسلا» 0«4)جو

 5 ةيذلا ن“ ممالاب برقا اعيش راحل لاقدنا سابعنبا نع هببأ نع ء سوط ن هللادع ثيدحاج رخاعأو هأح رو |

 » ثيدحلاانزلا ٠ نم هظح مدأ ن نأ ىلع بنك ةر رهوأ

 ىضاقلان سملا نزور (هانل دب>)ىذلا ثير دجال راند فورم ع فيو نا يي دنع 4 ادا 2 1

 نافعانت تلاغنب دمحأبنا قاحءانب ركل ول 4 ايش 9 6 3 سابايبا نومدأ اند ل سم ا م هاربات

 هعاد م ب تنذلا مل ىذلا لاق ممالاالا هب ل هدهيف سابعنا نع دهاع لزرع روصن :مانث ,ةيعشانم لسنا .

 رماشلا لوقمه هو مقبل لا

1 

 أملا ال كل دبع ياو #*« اج رفثت ميالا رفضت نا

 ةدابعز حور هب ثدح دقو هش لفاع قادما 7 ايركز ناف لو الا دنمسلا نهوال « فقتوتلاا ذه وف

 « ةءاحصلا نع ريسافتلا جار خاب اتكلاا ذه طئار شيف ت ركذدقواب ايركز نع

 ناءاسنب , حيطان نامنلا نب جم رس سانسيفا ينادح لبن :>ن دان ؛ هللادبعاي ىنعيطقلا رفعجن دمحا « ان ريخا د

 رنإلا ةطازعد و ءاك لاقل سو او هيلعّسا لص تالونرنا ةربر هى نءراسن ءاطع نءىلعنز لاله نع

 *هأج رخو نيخيشلاط رش يلع حي ثيدحا ذه «ينادقفيناصءنم ءلاق هللالوسراينإ نءواولاقىلا

 ا | ,نحن دمحان هللاد.عانن رفعج نب دمحا# هأب ريخا 9 «انط رش * ىلع ةرره ىنانع رخآ 6 دان سادلو 9

 ا

 ّللالوسولاةلاق ةريره ىلا نع جرعالا نع ناسيك ن اص نءيزا يثدج دعسن ميهار نإ بوقميانثينا

 «ريعيلا دارشك هللا لعدرشود | نمالاةنملا ن اخد.تل ماس وهل ارد عشا لص

 ن يح ىأنأ نادلم نمي ماران دما انت قاحسان.ركبو 14 هأن ربخ2*لهابلا ةيلئا د ضيا# دهاش هلو »

 نع( هلأسف ةيواعمن ديزي نب كلا ىلع لههابلا ةماماوب اس لاقدلاخى دانءلالهيبان : ديعس نع ثدالا يبا دحر يكل

 لخدبعاكل وقل سودل اوهيلعّشا ل صهّننالوسرتموسلاةف لسو هل او هيلعمّنلا يِلص هللا ل وسر نماوعمس ةاكنإلا

 يناهنلان دسار لدن : رحتلا يف اك ريذص ىعبات دز نب دلاخو ناضل ده يلهابلا 5 ديرب نب دلاجح لأسىا(١ (

 ناو ينم 0 ةيعش ثمدح هاك رث نبا ىدنعوايهط رش لع هاملاال كلديع ياواجر فتن رفؤتنا مهللاماسو هل 1

 ه رعاشلا وق ممسنملا هعدب منت نذلاب لي يذلا لاقممالاالا سابع نا نعد هام
 املاال كل دبع يأو 3 اسجرفمرإلا رفغت ِنِرا

 ١ »# در هنع ه«؛ثدح دقو ةدذ ظفاح ابرك رو

 لخدب يتمالك لاقماسوول آو هيلع تل اىلص هللا لوسرنا ةر ره فأن . ءراسين ءا طع نءىلع ن لاله نع « ميلف 0

 * |ييط رش ملط «ىادةف هينا صعنم لاةهّلالوسرايىأب نمواولاة يبان ءالا ةنجلا

 ماس و هل ا ع هللا يلِمهّللال وسرلا# لاقةربرهىبا نع ءجرعإلا ن ع ناس 0 . اص نعدع -ن.ا# م .هأ راو»

 « دجادتسمن ماههلك «ريمبلا مارك يلا ىطدرشو ان :مالاةنللا ناخدتا

 ,نيلانمهلأ فةيواممن ديرب ن *. كلاي ىلع لهابلا ةباماونا رملاقدلاخ ن ىلع نع لاله يبا َن ءايوس 1 ب ءللا د

 عملوتولب وهل اوه راع هبا دف الليسن رسال لس و هل آوهيلع هبل ىلص هللا ل ر نماوءبس ةإك

 1 فيان دعو“ أ 0 نها 0 77 هر نعي 307 3 96 رح

 هال و مدع أ 0

7 0 2 

 م1 11

 وع هلم اسس ص



 < هينصب ابن

 ا

1 

 ١ هللالو برلاقل اق يسوميبأ نعبلطملا نعو رمعينا "4-2 وربع نع دم ن زيزملادبعو نمر لادبع ن »4 بوعي ُُط !

 7 هللا يلم هبا وسداد بدن ةشح ل ناب ناوه 7 شحءاوفلاو مالارلا : ِن وبنت /
 2 موصل تهنح 2 دعت حب كة

 _ « ناءالا باكو «ه8»4 0 ءلا# هولا

 ةمجرلاو ةنوتلا 2 لس وهل اوهيلع هللا لص هللال وسر لاف ةيانالأ و ٍةبوتلا بايممل تحتف ت؛ثنا ورمل اعلا ل | نم

 3 ليسا ىورا- او نيعبأ :ا!ىفدمحلا نذا ركب فرعاال ى :اف ىروثلا كرد ع نهوبالمه هولا اذه# يللا بحا

 ْ «نيمباتلا 5 ا نفهلافدمجلا فان نارمءاماف دمجلاينان اذار ع نءدلاغيلا

 ارا رو هم يب ل د 2 زن عنب ديم 30 ا - 0 ِ 1 ريخا 3

 لع 5 ِثر دحأ دهعع ول ا 4 0 لمعي 0 3 ع ا لآ ودم | لص

 ١ ربع اذه و قا رم لاعناو ة 4 اجلا رهع ةيطخ ع م مدق ام امف تركذ دقو طظفالا اذ هاح رح * ل ونيخيشلا ط رش

 «اضباطظفالا كاذ

 ا 0 لأم ايءلاو ١ : هابط ةضصم يقام 0 نما 00 معا 0 انيعل ِك

 #2 هاجر 3 نخل 0 عجم ُثردح كبد قاخ ب

 أ ىبجتلا نأ رم نب ةلمر> > زل دج حاصنب هللادي 5 ىدطاثرب ارضا لجتلاو ده ن 'ليعمسا « مان لوح و

 هللالوسراب لافارفسدار |لبجن ذاممنارمعن ّلنادبع نعد | نع هثدح يدبلاديعسىبان ديعسطمساااباا | يس

 ا مقتسالاةيبدزّنلال وسراب لاق ميس يعبأ ذا لاق ىلدز تالوسرإ لاقائيش.كرشنالو هللادبعالاق ىنصوأ

 «ءاح رو و -نينرصبلاةياور نم دانيسالا حيحص ثدحاذ ده «كةلخ نسحتلو

 راندن ورمينع قا>-!نآب ا مداعوبا امزارَملا نأن- ندم ان بوعلن دم سايملاوا # اندح ل

 07! ممل لج رلاىإب اا 0 اك نوبتنبذلا راما ءاطع نع

 7 نب رصلا ” يدر 1 3-0

 « اي ُّط رع «نءؤ ٠ وفاهم اة اع ل عال ةعيس لمي ْن ءماسوهلأ وهدلع هللا لص

 ,ماسودل . اوهيلعشا لسدّبال ويس رلاقلاقرذيبانع بيش يبن نوجيمنع ِت .ةيبأ نب بيبح نع ىروثثلا 9
 « بط رش ىلع «نسح قام سانلا يف زااخوا ,جع ةئسحلاةثيسلا مس عجبأو و تنك تح هلأ قئار ابالي

 ىبان ديعس يثدح نارمعن. ةلمرح ىثدح اص ن للادبءاب ىدجاك لضفلا ندم نب ليممسا# اريخا ف

 ش كل رشنالتاديعالاق يف :صوا هيلا و سرأي لاَتفارفسدأر ١/ لبج نذاعم ناو رمعنإ مهبل ادع ع نعي نع ىورلا ديعس

 3 دانسإلا ميه «كمإخ نسجالو مقتسا لاقيلدز لاق نممحاف ِت ًاسسااذا لاق 57 لال وسرايلاق ائيش هب

 نيذلاسابعنب نعءاٍطع نعرانيد نو رمع نع قادس نبايركز انثمصاعوبااث نانسن دما: امصإلا# انثدح د

 رورو جسسسس 0

 هلآو



 دنحستتنعي

 ككل 9

 عجوسصوصجبرصسبووسمو

 ىبح اسينابيدلابوةء.ن دمحأب 1 (و)«عيرزز د زب 0 ينمملا 3 هءولابندجا ندم ركبوا « انريخا ْ ١

 ِْط رد لع 36 مهرخآن . ةدن كاان ةايزمالمأ مرفطلاواقلخ مونسحأ [ناسعا نين زا لك 1نم م لودأ را أ

 ةمآس ن انآ نام ل1 ل ىدب من ' نمر لأدب ا انئىلامصالا ناماسن نوراهان بوتين دم سابعلاوا 04 د 82 ْ

 كلير عدا م 2 3و ميكرصا شير ة تلاقلاق سابعن !نع نع ىلسلاك لا نينار هت نعليبكن لل

 نعل ع يروثاا ثيد> نم ظوفحم م م ثا دح اذهنو وحن هد تاي 1 ةما-نعزا روس ان (الاق> ِْ

 نع ىرحت نم مقو فالحل ءاهللاو ثيدحلا ادهالما اءاو 0 2 ريبك ى 1 ىملسلا جلا نب نا رع (9)« لنيك ا

 ١ اهصلا لمتنا كنر عردادمخاب تلاقاثنر 9و منا ساب بنبأ نعدمملاز نار نعهيا نع لي 5 ْؤ .ةدلس نب ىبحتانن ١

 0 ل م

 3 راثاقءافملاوءافطاو مءاذيلاو ةنلطا يف ناءالاو ناءالا نمعاي هلال سودلا ١ أو هياع للا لص هَ هلل لودر

 * ةرهل اعرف رمآر سه ىنأ نع ةماسينأ نءورمعن دم نع رس « دمع د ْ

 نينم وأ كاي نت مملسو هل 1وهيلعشا ل مَّمالوسرلاق تلاق ةشااع ع نع ةءالقيلأ ن نءدلاخ نعميرز نا 4 ديرو ا

 3 عاطشا هيف(تلقر نبط رش لع « هلهاب مهفطلا واملخ مهتس>اانانأ ْ

 هل او هياع هللا للص ىبنلل شر رقتلاق سابع نب نعىماسلا ميا نإ نار نعلوبك نب ةملس نع « يروثلا ف |
 كيلعأ ريهانا اتق ليربج ءاناةاعدف ممتاولاق نولفتالاقكننم وو اب ذافلاال لسحب نا كدر عدا اسسو |
 تكنو نيملاملانمادح هب ذءاالاباذع هتذع كلذ دس بانك ن نةاسهذافملا حبصات شن أ 3 وشو مالسلا ُ

 ةءاور هاله اأىاو ريبك ىبأت نارمعو هنع ةءانجءاور هةمحرلاو ةنوتلا ب نأ لك لاق ة >رلاو ةيوتلا باب مهل تحتف ْ

 «ناعالا باك ف « هع « ضرخلتلا عم كردتسلا وف 40و

 نامالا ع نمءايحلالسوهل او او هللا ىلص تاز لاقلاقةرب هنا ن نياق ودع د دقو ءرش ندم

 «رانلا يفءابجلا و ءادلا نمءاذبلا وةنللا يف ناعالا ,

 3 !لص هللا لوسرلا تاق اهنعهللا ىضرةشئاعن عة الق يبان 2000 2 دان ماع ىحنا

 » لشفال' اذه هاج 0 ؛ [:نيغبعلا

 . هلهأب 2 و اهلخ - َ نانم 0 10 ع

 لوقو مالسلا ك- لع أرق هللانالا-ةف لي ربج هانافاعدف مث اولاق ن زول .هنالاق كب نموتوابهذاهصلا انا ل مينا

 باوام هل تحتف 0 ءازأو نيللاعلا نم ذا هيذعا الاباذع هن هتذع كاذدع رم هبه ذافصلا حبصأ تشن 1

 # ةمحرلأو ةيوتلا باب لنب لاق ةمرلاو ةوثلا

 ريثك ند 2 (9)ميعنوبأ 35 ىذاقلا ىسيعنب دم ندجا اننىنامصالا هللادبعز دمج هللادبءونأ 4اتدع د

 # هيناىلع مولاريشك ى مو هدانسا يل 0 ةملس

 باوج نص وح الاان ىناةضاادمحان دمع 8 و)دادغب رافصلاهبورمع ند ماندي هللادبعوا اريخا »

 ١ ليربجق |متققوتسا لات ل زبج ينافس !اولاؤ نول .هنالسو هلآو 'هلآو 4 راع هللا لص هللا لوسرلاقف كل .٠ نمو و اهذ

 ”ذحا هدعا ال اباذع هت دع كلذ كمل رك " نمو أب 8 هد اصلا كلمعب 1 يام 5 تاأسامكاطعادق هللا نادم ايلاف

 هللا لوس راد

 ا 7

 هيا لع عولارثثك ىبحبو سابع نب نعدمإجا نب نأ منعها نعال ليبك نب ةعلس ن ىبحم |



 3 بسسس نيا

 4 0 شل 5 ئ

 هنومام ةفئاضنأ 1 حابصلان دم ريغهنعداوردقو نو مام ةقث يحملجا نمر ادبع ١

 ظ

0 
 ءكدغوبفا نع َنَح ع الالاوواو كرشادقف هللا ود ند ”'ىشب فاح ن« لاف

 ىلعسا ولان الني ديعسانثت ظفاحلا بيبحن دمسن حلاصانث (الاق) ى راب هيعفلا لوس ندم ارصن وأ( و)ذا دا

 ناءالاو ناءالا نمءايحلا إ -وهيلعهلا ىلصنلا لو سر لاق لاقة ركب ىلا نعن سلا نع ناذاز دل رودمنم نع ميشهات |

 « ناعالا باك 9 « ١  «سيخلتلا عم كردتسلا» 400ج

 ىسومن هتلاديبعات ىرافنلاةو رعىنانعمزاح ن دج اانث ةفوكلابيناييشلاميحر نب لن بدمج ر جوبا انربخا ف

 هيلعسلالصللال وسرلاةفىاوالر لاي لاتر رم نانعةديبع نبدعس نعقورسم نديعس نعليثار ااا

 ْ هك عانق ما قود' فب فاح نم : ؟اوناحتالمل_و هلو
 نع نايفس أبناقاذرلا دبعا:5 ىبحن دمتاتن بلاط ىلا نميهار انن يربنءلادمم نب ىيحتي ركزوبا 6 انربخا 1
 مأ ودل اوهيلعشا ىلص يب :اءاهنقىاو فاير مع ناكلاق رينا نع ة ةديبع ن دعس نع روصن :م(و) ش.عالا(و)هي |

 نيخيشلاط رش لع حيحص ثيدحاذ هه رمكد مفهللا ريذب فا - نملاق لسودل أو هيلعتلا ىلص يب: 1 نبا نعةديبع

 « رفكد مف ليثا رسا نعما دق لا نب بعصم ثيدح ىفو« هيفك رشلا ظنا زاعالا باتك هتعدواأو وظفالااذ مهاجر خلو

 مل-وهل او هيلعهللا لص ىننلا نار معن !نعراشد نب هللادبعو مفانوملاس ثيدح نم هاج رخا(ءافم ناخيثلااماف لف
 نامعانت ىزنملاةما .ن دم ن.دمحا نسا وا6يف ربخا» «كاذ ريغاذه وطقف#كئاب اباو ماكنا ارنب هللا نار. لاق

 ّللال وسرلاة لاق يلهابااة .اماىبا نءةيطع ن.ناس> نعزاسغ وباانن ىرصملا ميم يبان ديمسانني رادلاديعسنا ا

 ىلع حب ثيدح اذهو +قافثلانمناتبعش ءافملاو ءاذبلاو نامالا ن «ناتبعش ءايملاو ىملاراسو هلاو هياعّتلا لص

 ةيققلا سوي ندم ند رضنلاو |(هانث دح) (ينط دش لع حب م دهاش هلو 9 « هاجرلو نيخيشلا طرش

 3 ةبيشىلانب نامعات ديعس نإ نامعاسودبعن دمح ندا( انريخا) ماسم طارش ىلع ع ناآث دهاش هلو د

 د_#

 ىنارعا ءاح لاق نسما ن م سو نعر# كن هللا دبع هين دح رشب ن دم 3 مفاد نب دع لاقوهاهطر ثىعا

 مهيشا اذدهزنإ لقهنإ دلا نع هلاشت رمم ىلا

 هيلع للا لص للا لوسرل ةفىناوالرمعلاة لاقر «نا نع مديعو دنس نعفو نسر ايس نع( ليارس ل 0

 ا مف رولا نق قاز راعع ءاور ه كرد ءاو تازرد“ ىنإ فاح ع ناب اباوفلحتالم 1

 هللا ىلص ىببل انءرمع نا نءدهس نع هللاديبعن نسما نع ا ةريغأأ نب ىدح هاورودعس نع - معالاو

 ءرتك دق فاز فلح ند ماسو هلاو لم

 .ءاذبلاوناءالا نء ناتب.ش ءايملاو ىللاءوف رمةماماينا نع ةيطعن ناسء نع ناسغوب اانن ميرمىنانب 6 ديعس ف ظ
 » قافنلا نم“ ناتءءش ءافملاو

 لاق لاق ة ركل يبا نع نسما نعناذاز ن روصنم نع ميشهات 4 هبودعس د هاضيأ أبط رش ىلع 03 دهاش هلو 0

 هلال وسر 220

 ظ

 ا



 ضي نص ل ننس ا

 #« ناعالا باتك 9 ١١ «هاو» 4 سصيشلتلا عم كردتملا ١ ©«0) نع

 أم بعلي | الانس نم هرم

 5 كى راطعلا ءالملان نلع نك|ك ع 3 ئسوتءنار مم 9 (الاق)داشج ن ىلع (و) قادسا نركب وا 4 0 و

 رايخا نا ماسوهلا و 0 هللا لصوتللا ل وسر لاو لاق يفواىبا ن | نع ناسكشلال هأربأ نع رءسم نعةن يعن نايف 'ء

 ويح دزعْث رد ااذ_ه نكي / وعم ن ور رش لاو 7 هللا لف ةلاخالاو موجنلاو رمعلاو سمشلا نوعءار نا ْلْلا هل هلل اداع

 عضاناو دي سلام هاراب ير اهيلاو ٍلسم جت ّح حادقو ة ةشزأ ظطملا رابلادبعو رص دانس ااذه+ هدنسم يف ئدننملا

 نا هجوملا وبا اربخاورع ىرايسلا سابملاوب ا انريخاول « هدانسا ديفا نم نيهوهرضبمل ةماقتسالاهذهلثم
 هللادأ بع بحازا لاق هيأ ادردلايِا نعانس أ صا ىنت د_> لاق عي سكسلا م .هارانع ع رعسم نع هبل ا دبع- 1 | نادبع

 ةنييعز اناف هالسسالو ٍلوالا ديسفال اذه 0 و سمشلان وعاربن ذلاو سا_نلاىللا للان ويبحي نذل هللا لا

 هلرالا كلل اأن هةر اديباع اب ىتا هناالا كراملا< نبا كلذكو ة 37 ” ظفام

 يربنملا نسمحلاوبا(و)هيقفلارضنلا وب (نربخاويناذصلا قاحسا ندمان بوي ندم سابعلا وبا 4 اننادح ١١
 8 مالا ندم ا ولاق) يويان دمج 9 يفهثلا بوث نيد '(ىندحو)ي رادلاديعسنب 5 تمالق)

 ملسودل اوه اعلا ىلص يبنلا ىلا لجرءاجلاق رمعن نع مفان نعرمجن هللا ديبع نع ىحمجلا نج رلادس ع نيدوعس

 نيتلو قلبا حنو ناني ريق موتو ةوكذلا يل وو ةواصلا ميم مهل 31 يش هيكل ري هْيبادرعت لاق يندوأ لاف

 ن ىلع تعمسامل ايكون واح رخو تاهت 00 هلاطرش ث ىلع حيبص ثردجاذه» ع 5 عستو

 يرق من هللاديبع هيدجلاقرشب ندم انذ ل مف ارندمجشا3 ل دايز ن دمحم ن نيا ت تءمسس لول ى 2

 هلاال نادي ثتلاةن لا ينملعننم قاارمماايلاققن دلا نع هلأسف رجلا ينارعا ايلا نايل انعديعن سارا 2

 9 وّدِلايا دة الملا كب اعو ت با جحن وناضمر موصتو ةوك زلاينؤتوق ولصلا مهقتوهللال وس راب ناودهنباالا

 أتيقلاذافاذ_مذخ هللادب ِءاب لاذ باطألا ن رجا ذ همي : ما تاق هللا تيقلاذاف 0 هن ىلا 0 *لكوكاياو

 0 5 وأ رمت نع نمل, نع سن وي ثيدبح ار أما ىيحمن دمحل تلف(١ )ينابقلا لاق« كلا دبام لئف ىلا"

 ارذح باوملا نءعروأ ” ىبح نيد مث نعهللا ىضر ذا لاو .< ند مث لاّدو رنا

 , مهو ةفاتزع ظافلالا ناهل رباطيا نيث .دحلا لمان ولو» كب ردالام ىلا كررإام عدمالبلاو ةولصلا 4 لعهلوق ةءلابا

 نديعسوى در وأردلا هلدرفتدقو» ٍةرامالا ثردح ريغديبعز سن ولن ا .ء.لظفحالوةب اكحوناد:نسمناثب .دح

 3 اناب ظفاملا نابت" ىرو اسينلاد# ن نيس اوه 00

 هللا لوسر لاق لاق ىفواىنان ا نع كسكس للا ميهارا نعر هبسمنعةسنيبعن | ان ةقوهو ءالملان « راب اليعالا

 حبس هذ 'نساو * هللارك ذل ةلظالاو موجنلاو رمثلاو سوشلانوءارب نذل هللادأ, .مرايخنالسودل .اوالعتلا لع

 0 دالايسؤالا ذه كاملا لاقو هل وققءا دردلا ىلا نءان احا ين دح يسكسلاو .هارا نعرمسمنع 4 كرابلانبا ف

 0 ساييتاهباالا كرابلا نا كل ذكو ظفامب ةئيب مناف

 لاف ماسوملاو هيلو للا لص ي ونلا ىلا لجر ءاح لاق رين نجم فان ء هللاديبعنع ىجاطان حرا ديعنب #« كيعس ١

ْ 

 7 و عومبل و روقعل او جنو نازمدروشو وصلو اك زلال ووةالصلاوي رق وايش هيّكلَر 9 د هيأ كدعلا لاق صدا

 ذلاّلادابع رانخ نا »

 كيلا 1 نب

 ركدل ةلظالأو 0 شلوى 55

3 
 دا _

 0 ىلا



 « ةدارش نوعاطلا »

 5 و هللا ىصع 000

 «نامالا باكو ظ 4و ٠  «سصلتا ممكرشلا» ١ 40)جو

 «حيمصدهاش «اوماج رخو ةلعدل زعاالو نيخيشلا طرش ىلع ميم ثيدحاذهءاهاي ديف لءج ا
 نب ييحيانث ةبيشةانإ ناهع اند لا نايفسن نسكلاو وراه ن 0 ىسو# ادا دع ن لع 4 ملل ل د سدح ٍِش

 لو ديزي ن هللادبعتسمسلاةةدربا نع ىخن علان ندمان 2 4 1ناكو يخا لاديو سن ميهار ,أنع أير 5

 هاهاسذ ىف ىتءاباذع لو ما - 940 او هيلع هللا لص هللا ل وسر تكرءوشس

 00ه نعة ونص ا ن ماحإق دعي نهؤلات ىئافر | ةيالقوبااّذ و رك يف ريصلا دم ن ركب دما ونا 6 اًذدح 9

 ط رش ىلع جيم ثيدحاذهه ةدارش ا وهو نان معئادعا لاق و'يناوخا(ى)زخو لاف سودا "او هيلع هللا ل

 ن ركب وبا ناةهدلا دم ن هللادبعرهاطلاوب ( هين ربخا) جاب ىلا ن نع ةءاوعوبا هاوراذكهو هاج رخو ماسم

 جا ىبانعةناوعوب اذ دان. يبحاتالاق) باتعينان دمص(و) ىربنملاميظملادبعنب سايعانن ىدنسلان اءاجرأ
 « هوم لسوف آو هيلع هلا يلص يبنلا نع سوق ل ىسوم نان رك يأن

 نع ىسفانطلا ديبعن دج اذ ىره هزأاق ادد ان ميهاربااث ةفوكلابينابيشلا ةبدعن دم ن لعن سلب ارب م انريخلا ج١

 لو ع 'امددسمانث(الاق) ب بوبان دمج ىنثااوب اانا داتا ركوب( كدحو) للا دع

 «هلو .سرو هللا يص ءدقف درئلاب بملنم مل سوه اوهلع هللا لصللا لو هر لاقلاق ىسو :ىلا نعدنم ينأ ن نإاديمسا

 « هيف ءظفح ءوسل د_:هينأ ن ديمس ن هللادبعل مقوم ول هاجر خلو نيخي_ثلاط رش ىلع حيجص ث.دحاذه
 ٍديمسن هللادبعتءم_سلاق قاز رلادبعان. يلا يثدح ل ين> ندمان ادبع اذ ىىيطتلارفمجن دما« هانربخا»

 تابكلابلاقوا بامكلاب بمل نءلاقملسوهلأو هيلع يل يبتلاذاىسوميلا نع لجرنع هب |نعث دحدنم يبان ظ
 ةباوريمع افاد اهلا ن هلادبع ندير ياسدتف « هلام الو فا ثيدح نم والاماذه و «هلوس رو هلا ىصع دف

 و دنه ىنانب 1

 ندي ءم نعدالا ن ,|نعدمسن ثلاأبا يحن يبيح اثدحةبيتقن, ليعم-ا اناناهتا نا 0 وام انثدح 5

 هلوسرو هللأ ع لاتفدر رمأأ هدنع ركذول-وهلأ أو هيلع هللا لص يب كا تسلا قريش الا ند مي نع دن مينأ

 ىازخولا هيف ىلا رسبلاهيفو زجرىوروزاطيشلا نم رخو وهاهما ن وعاطلا ثيدح هنمودف انب سيل ن لع زخولا()

 هللا ىصع وه ٠١؟نءطلا بنج يفزخولاب هتاقيف ههبش باطرالا نه .ليلقلا

 27 دف ىتءا باذع لوقي ملسو هل اوهسياع هللا لص هللا لوم ر تع بس يطل او هيل َر نشادبع

 ىس ومين ادنعزوعاطلاركذ لاق هس !نعىسومين |نبركبينا نع نع جاب يلا نع هريغص يل :|ن ماجا اني نايسلا 6 ص زا 7

 ظ ! نال وسرهنءابنل ب يسوموا لام يرعشالايسو«ىناد: ٍعزوعاطلاركذ لاقهيانع يسوم نان ركب يي نع

' 
 ظ
1 

 ىلع ه ةدارش يل وهو نإا نم ميئادءالاقوا عتاوخاز خولات ماسو هلآوهيلع هلل يسةلال وسر هنن سلاف

 « جاب اب ىنانع ةناوع ينأ نع دامحن ىبحت ءاور ليم طرش

 هيلع هبا يلم هلال وسر لاق لاق ىس وم يلأ نع دنهىبان ديعسنع عفان نع رم ن ٌفاديبعنع هريغو « ناطقلا

 دزه ىنا نب ديعس نع داملا نب دب ب هاوراذكو عطش ىلع «هلوسرو هللا ىصع دّتف درثلاب بمانم ملسو هلاو'

 * ىس وم ىلأ ع نع لج ر نعهسأن ءّق ازرلادبع 4م 4م دينها أن ديعسْن هلل اديعديف مو دوو

 4 راملا د,ء»

 1 مويس
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 «نابالاباك9 < «#ط >> «سصخمكردتلا» 40)جو
 ١ ىبنلاىتالاقو رم ن هللا دبءنعر اسي ن ءاطع نعمل - -ا نديززعثدح ريهزنب بمقصلا تءءسلاقىبااث ريرج

 0 او عارلكمفردير اذه مكجحاصنالاقفج ايدل ركل ص نمةبج هلى ازعأ سو هلو او ه.لعهنلا ىل ا

 |كيط« ىراالا لاق و هيذتجاف هيونعماجعذخ اضخم ماسو هل او هيلعهتلا ىلص يبن ناماةف سرافن او سراف لك مضيو
 صاقيبا لاف هيئباأع د ةافولا هب هي ردح الاون لاق سس يسود اود مقاما رمت لةعيالن م باس

 دال وتاومسلانافلاالاهلا الب أك يصاوربكلاو كرش |!نع ام ا ا اماما 0 آ ةيصولا يلع

 تاومحلا ناولوايأم حجر ١ تناك ىرخالا ةثكلا ِِق هللا الا هلال تءضوو نازيلا ةمك يف تءحضو ولاييفامو

 ا * شلك ةالم -اءماف هدمحنو هللا ن احبس -5 م م "ىصقلا عم اعدنل الاهلا ال تمضوف ةةلح تناك (ينرفامو ضرالاو ]

 9 تذل ليت 1 ريهز ن بعفصلل اح رخل هدانسالامب هك ثيدح اذه" ىشلكقزر.-امو

 الو متاحيبا ن نمر لادعتءمسلوةر < نود ن ' ىلع نسم ابا (تعسإلا
 ا | ريعرنإ بعءدصلا ن نعةعرزابا ت

 ٍ (ينربخادق) هريغلاسرا هرضنإ هلصواذا ة هو اانا لو ةىدلاس للان 7 اذهو «ريهزز ءال ءلاوذا وهو : لاقق

 ْ طرا اةلاق لسان دزنع نالجعن ا نع نا 2 -ءا 0 د .!انث 0 1 :فوطلا مسمع َن لع

 «هنم ودم ركذمدم ن همنغ عار ل الحر تدأرام ملسو هلو هياعّشاىلم ينال

 ىراصنالا ىدوموأ(و) بوأ ان ىد 2(و) ريعن انك ىزارلا مصاعنبدمش ندا انث لدملادا ث. ن ىلع مان ءءديل :

 0 سو نيدمعن هللادبع (ينربخأو )شايعنب ركب واانن (اولاق ) حاب هلا ندم (و) محا نسينا روصن 20 1

 تلال ينأنبميهارأ ا ىسيعن ىلع اد .>و) شايعن ركب وباانن ي كايطلا د + نب نسما نعبويإ ندم ْ

 الاس ن ليعمسأ ثردح يف( ؤ) ني.صح ىنانع ركبوا (انثدسح) ( ؛هالاو اق) اسنب ليعمسا( و)دلخن عافاك ا

 اويل راثلا لا تاق نمار غاع لك حرا ولنا نو ريدا 0: ز للاديب .ءدزعاسااح تك لاق ةد ريفا ع نيص>وأ |[

 ١ .ةمالاءذهباذعزالوةماسوهلا وه. راع للأ ضو لو ا ناعاو امل :الوا ىراصنالا ديزي نا ١

 0 ا كما -

 لاقوهب , ذتجاغ هاون عماجع ذخاف ا.ضغم ماسوتلا 154- لع هللا ىل ص ينلاماعف سرافن او سر 8 عضيو عار

 ِْ ع ْ ةاكرلا + رضع الاوز لاق افلسوهلا أوه. لع للا لص قآل ولو مد مرسال 0 قل .اعىراالا

 ينال يع 0 معا ا سد ثا لاقفهثا

 59 دمى و هللا 2 اهنمصتل ا ع درا ا ينررالم ناولو

 0 رم لسان 1 لو * رنع نالجتن ا هأورو ة ةييق : بعقصلاو دانسالا 5 * نم فزر اهبو ئىشلك ةالصأ

 .اهك جرا 0 سؤؤر ىاآفداز نإ هللأ ديبع ديعاسلاخ كن 0 ةدرىأ نع نيد>ىنانع شايعن # 5 وا د

 هاعهلل للص هللالو هر تعءهس يف ,اىتلان 1 لل الواىراصن اللا كب ر نا تامعللات الانا ل 3 /

 ظ *دهاش هلو :ةمالواحطر لع هاه ويف لمجةمالا هذه باذعزالوة ل هل 1
| 

 0 0 دريفأن 0 ِج ان ن 11 نع ةمثإ ىخالا لياسن ميهار !نعايركزنب ىيحانت ةييشيبان 4 نامع ١
١ 
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 ظ

 ا

 ا ل



 هل

 ١ نأ 3 رانلاب الو 0 الو هللا ةنملب ا
 هلل

 م 00 7

 هس مسج ص سما امض حمس حا تسش كاك و

 فاس ضغنسو 5 0 و

 3 ناعالا باك ١ 32 ٍِظ #« صر خلتلا مم كم م ©« 0) ل

 ا يفاءلانرامعن للادبعن دمج ان نايف ن نسا اشادبع نركب و 6 ءاتاننقل )ءادردلا ىلا ثي دحاما(و)

 الويك لوع ءادردلااب تدعس تااقءادردلاما ق ءمزاحىاو مل -ا نديز نعدعسن 0 <نا

 'ماشهانن ميها ربا ن مل مان ب وبا ندمان. (الاق)ىنالديصلا د دهن هللا ء(و) داش نب لع(هاندخ)بدنجنا

 مران الوهنلا بضغب الوهللا ةزماب اونعال:اللاق مسودل .اوهيلعّشا لص يب :لا نءةرمس نع نسل | نعةداتق نع

 « دانسالا ةحيحصارلك ةفاتخملا ارظ اهلان بابلااذهيفامتج رخ ىتا ث داحالا

 ل ناما.ن جاجحان ىدارللا ةمل نب دمحشانىئابيشلان ايفسن خيللااب لفاط اوت ندم ٌفادبعوبا «اثدحإ»

 هيلع هللأ ىلص ىلا عمسهباىدعاسلا دعس ْن .لبس نع مزاح ىلأ ن نعىدملا 0 وبان: بهو ن|لبةتاموىر مهلا

 عابفاسفسة رك و قالاخالا ىلا. «بحشو مركلا بحب مركللاذالوتي لسوهل 5

 نامعءا5 ةملسم ن دم ن دما (انث دحو) ىدبعلا مي .هأ راندمج شاد .ءونأ انت ىرينملا دم ن ىبحياي ركزوبا ماني دحإ»

 ا اب فر نع روث ن دمي امنصلاانث ضايعنب ل يضف 9 نتنازل 0 جاان (الاقلدي سول

 ثيدحا ذه اهفأسفس ضغببو قالخالا ىلاعمو مركلا بم م رك هلل نا ماسودل او هيلع 9 سقالرس ولا لاغ

 ايناس

 نرع اًضرعا اهباعاو ن ومام مد رس٠ لها ند خيش ى 10 را رخو امج نب دانسالا حب

 * ةنماعرراناهجارغا

 00 0 ْ 7-0-2000 ا اع 0 2 للا زركذ ادع

 «ماعانباو تاقثلا نمتاادايزلا لو قنمهر 37د تددقان دعست « لوس ثب 0 ونالاذهو هأرفا سف ةءرادل 9

 ن داما (الاق)ميها ر . اندم ا(و) ينارهزلا عي درلاو 0 بوبان دس 2 ًاناهّشلاق ا 0 نركب وامان إلا

 ن بهواد ةمادق وااذ بل طىنان ميهاراات هلاظنالاويناهن طاصن دم ل نببمةصلان :عدنز

ْ 
5 
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 ظ
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 ريرج باإرقت ” ١؟ةثلاثاانم ة 4 60 ( ْ

 « ةديدك هدم أسا# رانلابال وهللابضغبال ,

 ْ | 8 رهدس ثار دح(ماماو) هظنالاده.ملمهجرخ دقو هءامفشالوءادبشنونامالانوكبال لوةماسوهل ١ اوهيلعشاىلص

 انثىرمقلا ن ناماسن ' جاجا ىدارملاةما-ندمح 8 :ناآيمز ندحلا اننظناملا بو نب دره /6 531 دحالا

 . قام بيو مركلاب 2 منركتل نالوة مودل وع لع هلل | لص ي» لا ممس هبا لبس نع مزاح فأن .ءىبدملا نا- غول

 د ايف سافس هركنو قالخالا ْ

1 

 نباناهتاعو هنع سنو نيد اهب در هن ةهلثم + مزاح فأن 6 رمعم ْن ءروت ندس قاع زن (سابألا

ْ 
 « ه ريغو ديززب داج هرك ذف
 ا

 ؛ هلاوهيع هللا لص يننلا ىلا لاق در<ن هللا دع نعرا سا نب ءاطع ن نعلسا نبدز نع ريهزن 4 مح ءةصلانع 9

 039 عار لك فردي 13 عيساس نإ لاتف جاب ا فوفنكم ةسلايأ ن نم ةبجهيطفارعا لوا

 عاد 0(60

 ا اع هلال هللال ورنا زركن هللادبعن ةححاط نعم اح ينانع ىروثلا ن .رغ هاور كرا. ل

ْ 



 « ناعالا بانك ) 4« « صرخلتلا عمك ردتسلا» 2 «(0)ج د

 ديزنب ريثك انن يدئملا ساءوبااننزا فلا نائم ع 3 دله 9 هناتك لصان ل بوقعنإ دمه سابملاوبا 6 انت دسح د

 هاناملن زيك نأ نم يمل ى جلب ك اللا ماسو هلا وهيلعهللا لصينلا نع رم نا نع ثدح الانس ترن لق

 نعاس نعديز ن ريثكاشن ر ْن نام انرادلا مرتد نسما انن هيقفلا نال نب دمحا ركب وا 4 انريخا 9

 0 10 هساموجلا لاقدأنا ءاذوك 0 ثال ملسودلأ و 4 راع لنا لص َسالوسولاة لامع نا 3

 اح رخل مافن وعي رشااامافدهدحو لد زننداه4: ءهفؤوأ 4 دنيز َن 3 ءةمثالان 4 ةعاجودئس © ثدحاذم # طق

 هثدح لعل هاك رئاعاو ةياورلايف حرج هفرعاالدمح وبا هتينك ل سأ نم هب دلا لها نمخ يشوهو دبزن 3

 ثردحل ااملثع مصب تدلع نإ ةرمسوءادردلا ينا رقر هينا نع ةفات ظافلابدعاوش ثردحلاادهل و*ماعادتلا 0

 هدم ا

| 
 تل شاب 40 5 واانث ' لعساولا( 1 0 نايس ديم ملال الز ظنا ابيع ل ا لام(و)

 ا ايش * نيديدص نبأ ايلاوإ وكت 20 ممتجالسودلا أو هيلعّشا لص هللا ل وسرلاةلاقةريرهىنا نع نع لغيا

 3 ءاجرنب هللا دبع نإ ! ىلِع 3 يسو دسلا لع ْن  ماشهاتل لدملا دادمجن لع ( انيدح 2 نيضج ىنأنعرسأ ونا

 *نيملدصنبز الاول نا عيت اللاة لسو هيلع هللا لص يننل |نءةربرهيبانءطاصنا نع نيف ينل نع قس ءارسأ

 ةنس تالق شاملا ابك نمالنف اس ةقئة ونيمار رلادادز لبر يطساولا نامعوا ىبضلا ناولس ن ديعس(١)

 بل رقل ١ 6 ةئأم هل ون رشعو س#+

 دهاشاذهوو هل لبووهل ليو موقلاه كججضرو بذككيف ثدحم ىذال ليو اءوف رمددج نءهيبا نعميكح نب 4 نم د

 ملال ثردحل

 00 ! منصأ ام لاق هبطت لف رم لاّدفرانالا يهامو كلذرمتوالا ١ طب اتءولتسع ىدنع نم جرخيل دحانأ

 سي اذهوهرم نءراجن ٍءنايفسيبا نع ش4 الانءيفرلارشننب هللادبءهاورو(مخ) )طرش ىلع « لخبلا ىلهللا 1

 «رخ 1 دانسابهل دهاش وه ىل شمالا ثيدةلعب
 ِتءمسامو لافابامإن وكي نا نمؤملل غبن. الماس وهلأ وهيلعّسا لعينا ما لت خ ك 1 :

 « طتقف دب زن داج هفقوو ةدعو دنساهطق ؟يشنءا رنا

 هللا يلص هللا لو بر لاق لاقءرب ره ينا نع حام يبا نع نيف أو هليناذهو شايءنب ركبواو# ا 2

 « نيش دص نين املاووكتتنا دل ءاسو هل آو هيلو

 هللا ىلص هللا لو رت ءمسءادردلا ابا تءوس ءادردلاما نعمزاحيناو سان دمزن ءمأشه نعذا رين 4 يناملا لف

 *(م) هجرخاذه# ءامفش الو ءادبش نوامإلا نوكب,اللوة ماسسو هلاو هيلع

 1 بس . تميس

 . 2 ع 5 د لل نيتلام نيبام ينم تاناسر كاذ ليام ناأف 00 نإ 3 جافا كلا 8 خخ

 هللأ ةنماب اونءالت ال لاق مو هل اوه هللا ىلص ىبنلا نو روس نع نحل نءةداتق نارك ىلا 4 ماشه ل

 فيس بصسملا . هيو سوو

 ١ د 0 5مل م 4
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 5 موي ىلاهطخس 5

 « ناعالا باك 9 : « ٠ ظ « ضرخاتلامم كردتسلا » «400)ج١

 # صاقون ةمقاعرك د. وو رين. د# نع |

 يزتءلاة ماس« ندم نبدا انربخ !(و) ىضاقلا ىسيعن دمت نبدجا ان ىدربرادلار صن ىنانب ركب وبا (ينربخا)
 1 ن ' يلعن ن نسا [3 قا_حسان ركب وبااربخا(و)« كلامىلع ئىر ةامذ ينمقلا اّث(الاق'يمرادلا ديءسن نامثعانت

 هللا يلصةنلا ل وسرناينزاا ثراملان لالب نعهيبا نعةمتاعز و رين دمت نع كلام ىثدح س.واىنانااثدايز 5
 اا ور امهل هللا بتدكيف تغلب ,امغلبتذا ن هاظب ناك امهللا ناوضرنم ةملكلاب ماكتيل لجرلانالاق ل ويلك وهيلعا

 || موي ىلا هطخسا م هلوثلا بت كيف تفلبام غلبتذان ءرظب ناكام هللا طخ..س نم ةاكامك 2 ل-جرلاناو هامايءوي ىلا
 أ م ولاق يرتادها رجوع ديكاند هزي لبهركذانمد_قىذلا عاجالا ن هوبالاذهكا يلا لائداش
 «مدازسا ةماقا يفةداب لاب

 ٍْ اننهيقفلاناملسن .دمج|(انريخا و)همصاعو اا: يرودلادمم نبسارملاان« بوسي ن دمج سابعلاو ا امدح
 هدج نعهبأن ء ميكح نبزمانث (الاة)زوراهن ددزي 3 3( الاق) ىلع - ل ولا ةملسمن 0 رازب أ مر نسا

 ثيدحذم#«هل ليودللي م ولاه كدضي ,بذكي ثدحمىذإلل يول ون مل وهلا [و هيدا لصدّما ين تمم لاق

 ميكح ن زم نع هعالا نممررغو سن ون لي ثا رسا (و)ديعسن ثراولادبع(و)زأ دال( )٠ ديعسن نارغ -هاور
 حيحصلا مالا ف يراخب اامركذ دقوو هن دع عيج فاو ميكح ناز ةلادعيف لقنلا لماذا رثكانيي .افالخ لعاالو

 ميكح نع ىرب ,رجلا سايأ ن ديس وردقو#وه رك ذانمدق ىذلا يف زااث راخلان لالب ثيدمل دهاش ثيدااذهو

 : «ةديح ن ةءواعم نع ء رضا جايتلاينا نع ىورو ةنواغم ن نا

 ِن دجا(ينربخاو) سو نإ دجاانن(الاق) ل ضفلانب سابعلا و) قاجسانب ميها راانيداشمح ن ىلع اذ دج 9
 طاصيبا نع شالا نع شايعنب ركب وانت سنوي نيدمحا ان يرادلا دعس ناهنع اني هل ظفالاو ىزنملا دم
 لوةامنالف ن نكا لاق نرانبدهت ,طءا كنا معز اريخ ىشور كذب انالف تعمستّلا لوم ع لاق لاق ديعس يلا نع
 هو وا دجالاقا,طباتم هن :ل ع ىدنع نم جرخبل كدحان و .لاقمنلات ةرشعىلاةثام نيبام ىنهباصادقاو كلذ

 ىلع مرج ثيدح اذه« لخبلا )هللا فإبو ينولأس منصاام لاق مويطمأ لف هللال وسر ابرمع لاف لاق رانالا ىهامو

 « ةقايننلا هذه هاج رخملو نيخيشلا طرش
 امىكزاا ميار نا 3 لغفلاو ا(انثدح)ر , اج نع ايمآسس يبل أ نع ىنمحألا ن ءىترلارشب ن هللادبع مهاوردقو» ||

 72-5 نء شالا نع (١)رشب نب هللا دبع ن نءزاماسز رمتعمانب ديشرن دوادأ: ؟يلابقلا دايز دمخن نيسملا
 ايشامهاذ ذافنإ رازبدبايملاءدف 6 ايوفلا و هلع رفا لصهللا لوس روع ذالج رزغجلاز نع راج نع
 واف ةئام ىلا ة رشع نيبام هتيطعا دلو 0 ونام نالف نكل ملسو هلو و هيلع للا ىل_ص هلال وسر لاةفاريخ
 هلدنا ت تملعدقو هيطعت فيك هللالوسرإب ت تاّئؤران هل هاما وابطب أتم ي دنع ن“ ةقدصب جج ر خل مدح | ناف كِإْذ
 لس راقو ماج رح للف يتلا نام -ن رمتعم اما « لخبلايل هللا ناي و يل 32 نواب منصأ ف لاقت ران
 آ دانسارهل دهاش هنأف اصيل نع شم الا عردجل ةلعب س ل ثبدحلاا ذم ناالا ىترلارشبن هللادبع نع

 نم هب سأي الى اسنلاو ةءعرزوبالاق«ةفوكلا نم م هلصا ضال ىق ةرلا ةمحعم 6  ةدجومارسكب رش رشب نإ هللاديع(1)

 ب سرع ١ ةمبايسلا
 5505 2 0-ا ظ «اندحو



 مس مسسانسو و بود هدم

 « نأءالا باك 9 «:ه)» « صيخلتلا مم كردتساا ف «(0)ع

 ناك لا#صاق ون ةمةاعهدج نع هبأن رع ةمقلع 3 رم ن دم ان ىعب ,طلارصأعنب دسساكا ةماسا ينا نا ث را

 الالب ,تءمس ىلا مكحضت وءالؤد لع ا نالفاب كم 'و يد.ج هللاف موكح ضيفا مالا لعلخدب لاطب لجر ' 7

 لا ماسو هلاوهيلعتنا ىلص هللا لوس رنا ثدح ما -وهل ود اع هللا ص هلالوعو بءاصيئزما ثراحلانا

 ا ماكتيل ديملانا و_ةمايقلاع ون ىل'هنعابم هللا ىض ريف تغلبأم غل نان نظيامهللاناوءر نم ةملكلاب ماكتيلدبملاا ظ

 ور#ن .دمحت ملسم جا :حادقو حي ثيردح اذه# هاك مولا ادخل ةتغابام غانا نظيإم هللا طخس 8

 ؤ رارع ملاذ و3 رفعج نب لب هاهم ا(و) قىروتلا لايقس 15 ور اذكه تيل هيدروأ م« صاع نم 4 :ءددات سا ماةادقو :

 ظ « مريغو ىدبعلار ثب ن دمج (و) ىدرواردلا

 ا بيعشيبأ نب ل ن نسا نإ ,هللاديع ال ىئةثااب وقع ند مآ ديعسوأ ( ءاندمتز ورنا ثيدحأما 9
 ا

 كراس 1 نلالب ن نع هدج نع هب هنأ نع ةمقاعن وركن كد مح نادل نيعان سومان ىدج ا ىلا 4 ا

 3 تقابل 5 هللا طخس نما اكتمل 0 سو هلاو هياعاللا ا 0 زال |

 8 ا

 ا ىيحانتن ورأ- بهن قسوم 3 هنوأأب ند جان د م ل رفمجن ليعمسأ # كثءددحاما رش ا

 ٍْ 0 0 *رع هك. 0 ةنيأ ع انعانتعنيور# 0 اراب د ![ 00 هل

 ا يلا هاا نظيامو هللا طخس نم ها كيل[ 010 هل ْ |ٍإ

 ' *هاةلإم وي ىلا هطخس ْ ا

-_ 

 يرادلاديعس نب نامعانأ هيقفلارضنلاو با هان ربخاق) اسم هجرخأ دقفد#ت ن زيزملا دبع « ثيد_حاماو ف 0

 عمسفنأ ثراسل !نبلالإ نعهدج نعةيلأ نع ةمئاع نوره ندم ىتثدح ىدرواردلان | ان مرعي نديمساتت |

 تنابام غلبت لا نظيامو هللا ناوضر نم ةملكالب ملكتبل مدح انا لوق ملس وهل اوةيلع هللا قمار دا

 هللا بتلكي تذابام غارتنا نظي امو هللا طخ نمةملكلاب لكتب 5دحازأو اقليم وب ىلاهنا وضراسم هلنابتكيف ||

 #2 هآقا موي ىلا هطخسأم

 ا دش انك رشي ني دس #ئانم . ةبيشيبأن نايغاكو نطق ن.ددسم امد يسيع ن لع( يأ ددف)ر تل نيد # #4 ثيدحاماو 9 (|

 2 هللا هيلع ملسف ةل .دللاقوسوهو قرش هللجره.رملاق صاقون ةمقلع هيبانع ىنا ىثدحور ,«نا ْ ْ

 "كسلا ملكتذا هللا ءاشاع مدن ءماكتتفءارسمالا ءال ةملع لخدت كت ار يناواتع كلواجر كلنا نال ٍ ١

 نا ماسو ذل ولف راع هللا ىلص هللا لوسر لاةلوت : ملس وهل أو هيلعشا ىلصتلال و رتعاعل نات راكان لالي |

 35 دحاناو هاةانمورىلا هناوضرابم هلدقنا بتكيف تغابام غلبت نان رظرم هللا ناوضرنم ةملكلاب ملكت 8 د ْ

 ا كو ةمتلعلاق ودا. .ةاموي ىلا هطخسام ه.يلع هللا بتدكيف تنلبام خلبتن ا نايام هللا طخ نم ةم/ ماكتيلا |
 | ثردحلااذهةءاوربسنان :كلامرشتة كرا ا ةي لالي ومتتسامو 2 مالك ب رفهن ملكات ني ااغا|

| 
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 3 ةنملا هلع

 «نانالباك9 #2« مستاء مكرشلا» 40« )جو

 ْ «هبفل وةلاانخاشم نالادق ا هر ذاما

 ىيحناش ةيتقنب ليممسا أبن اهيقفلاق احسان ركبو( اذ دح)« ةجراخ ثيدح نمرخ 1 ادهاشهل م« تدجودقو 8

 | ةريره ىنا نعةملس يلا نع ريثك ىبان ىب< نعيتراملا طابسالاىا نعءاطع ننيس-سح ن هلل ادبع نع ةجراخ أنا

 ةءاورلاب ع : الا هلوادن ث د اده« مدل بخ رجافلاو م ركر غنمؤأأ ماسوخل ١ اوهدع هللا لص هللال وسر لاقلاق

 «مفا دن رش الو ةصفا رف ن جاجملاب اجت ابماف ناخشلاام افد دانساة او رلا ضب م اناو

 امث ليممسانىسومةملسو اان ن ادم بت :ق ارولا ىلع ندم رفعج واذ بوه ندمت ساملا وأ 4 20 د

 ةدهامما_ف لتقنملاق ماس وهل اوهيلعهّللا ىلصهللالوسرناةركب 0 نء نسا نعديبع نب سن وبانث ةملسن دامج

 هأح رخال ؛ل-مطر ث ىلع حرص ثردحاده« ماعهئامس مخ ة ةريسم نمدجو: :لامتحيارزاو هنجلا ةحباردجم 1

 امرشا ةنم العشار مرح ال د دمان 5 لق 9 وكل! 1 او هيلعّشاىلص دلال وس 0

 للادبع ([ريخاف) جرعالا ن 7 ' مانع ديبع نب سنو لاق ن* لوقاماو م اء ةثام سس ةريسم ن نءدجوب أردو

 ن مك انعديبعن 6 : واذ َق الادع ن :لعالادبعانُ ديل ولأ نب سابع اناى وا ند ا موف ندنا

 ةدهامماسغ لتقن ءملس 5 اوهيلع تلاىل ص َلالو-رلاق لاقةركب ىانع )لم ر ” ن ثدشالانعج رعالا

 نوما نع ديبعنب سناوب ثب دم ظناحلا ىلع و!انخيش ناكدقك املالاق» ةجلاهيلعّشامرحاهةحريشب

 همئأن دق وماما ةملسن دامج نافرخ ةاامدحالادال رخاذان-ا كاذ ودانسا|ذهنا بلقلا هيلا نكس ي وذلا جرعالا

 «ملعاهللاوزاوهالا لها نما خيش وهوباطملان كد رشاضيا هيلع

 اّث (الة)دا دب يره وملادلخم ن لعن د# هللادبع وأ(و) ورع ىضاقلا نيسحلان هللادبع سابملا وب ا(انيدح)

 ححملا ١ ةةينخ ةحوتفممالمل ةمومضم ميم م مت ةكاس هأر اهدمب ةثثلا مب )١( اهلحريغب -
 ْثراملا

 اسف لتقن ملا ماسوهل اوهسياع هللا ىف سدتلال وسر ناةركب يبا نعن حلا نعسن واث ةمل نب دام لف
 ن بوت هاورو (م)طرش ىلع هماعةثام سمخ ةرب تم نمد وتل تتار زاوةنملا ةحئاردجي ٠ لاهةحريخإةدهاعم

 ىطالادعن هللادبع ثيدحهتلعو «هركذفديبعن سن وانت لاق يربنملا باطخن كب رش ث نع ىسوملالا قاحءا

 ههركدف ةركب نا نعةلمرثنإ ثمشالا نع عب رعالا ن . يملا نع ديبعنب سن واذ

 كح و ةءقاعهل لا_ةفءارمالا ىلع لخدب لاطب لج ر ناك لات صاةو نب ةمقلع هدج نع هم |نعورمح نم دمحش ف
 هل اوهيلعللا يل صهللالو_سرزا ثدح ىنزأا ثراملا نب لالي تممسيناف مهكحضتفاءارمالاءال و ه ىلع للحد 1
 دملاناو هالي موبىلا امم هنع هللا ىضريف تنابام مايثنا نظ, امهللاذاوضر ن* ةماكلاب ماكتيل دبملانالاق لو

 هددت نعةعامج هاور حيحص اذه هماتاي موبىلاام 5 تنابام غاب نأ نلظ. م ةقاطخس نم ملكا كتي

 «زعو 26110

 اماني مالا لاق مفار نبرشبوهينرالا طا.-الاوالوقن يمنة عسل وق دايز ن دم ن نيسألا

 ٠ 000 ىحنن 0 0 0 هاما ةملتم ا 4 لجوال 2

, 



 «نايالاباكت). »د . 16 صيخللا عم كردتسلاو جلا

 لو نيعمن يح تءوس لو ىرودلا دم ن ِن » سابا تعملو بوم ندس#“ سابجلاابا # تءمس و ١

 1 سمسم

 جارخ خااياسمو ىراخيلا مزايلوق ظفاملا رمت نب لع تءعس ىلاف حبلا وأ او «ةيوص هلدبعن براس ةزعىنا مسأ 1

 تلا نم ةعامج هأور ,ةزعينأ ثيدجوةدبر نع حلا ىاثيدح ير ”حتبحادقت ة ةزعْي نع ميلا فاك يح ّْ

 ماكان |

 ام ميلا يبين وهات رطلاو '( ىثدحو)يرادلاديم سن نامءاث ىربنملادمس ندجان 2 وا(اندح

 ىاروبلانابفل نع نلت وو كا صرصألا ت ا ينأ رعشلادم ن ل رضفلا ىلاخا 3 هباتك لصا نم

 هتماقا يف ىروثلا نع سرضلان يبو طانخلا مفانن هيردع كيعرا هميان #م 3 بخ رجافلاو حرك رغنمؤل

 ش 0 ١ « دانسالا اذه

 دو دوب: دادشبب ىعوطملا فسو نب بوعي ركبوا 59 ف 'ديسا ني ركبوا اذ كنف بابش ينا 4 ثردحامانو

 ةماسيا :رعريثك نان يح نع ةصخأ ف رهن جاوا ضو كات 4 مس ٠ نعبابشوا 93 ىو ءادعتن .كاجي 006

 *مزل بخر >افلاو 32 ِخ نونا لسودل .اوهيلع لا ىلص ّللالوسرلاةلاقةررهيلا نو

 هدسفأو ىروثلا باها نمرومدقتملا هلصو ثيدح اد ديم نب دم هيودف سي رضلان يح 4ث ننام و١

 لوُش بو# ندع نأ ل ايا كتيدهوس يي كل واح رخل نيمامالا لاف ةصفارفن جاوملااماوههنع تورخأتلا 1

 نم جرااديعلاقوههنسأي امال ةصخأ ف رن  جاجمل ا لوت نعم نن ىبب# 2 تءمسلوفي ىرودلادب #ن سايلا كمدويس هب

 00 كيمعم ءلاص خ م 0 رق ٠ جاجحلوتيب لا .مس ماج ين :| نا

 ةك«ئامنصلا ديمملادبعن ىلع ند# هللادبعوب ا( هاثدح) هدانسا ماقاريد ؟ىبا ن يبحمنع 4 دهاش هلو ١
| 

 ألق هر ره يأنع ةملسيبانعريثك ىنأنب ينمي نع مف ارز رش ى لح ف ازرلادي ءالداعز وبهار ان قاحساال

 هميث بخ رجافلاومركر غ نمؤالا ماسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرلاق

 ْ فسوب,ن دجا تضم ل 123 ند## ركبأبام امالإ تعمسلوهبنامءيبان ركب ين !نديعسابا 4 تعمسإل

 أ تاقفاياصولا باتكهنبا ىلعو هيلعأر قانا جا رجلان ميكو ينملكف ةكع تنك لوقت ٍقاز ةرالبم تم سلوي جام 1

 كعدخ يناءايىل لاه ةماساو|ىنيقلفةرايز | ةكم «لاتبمت مثال تلح نعت رصا ملف تُث دج ينعت رصاذإا

 مفارز ر شب ين دح ىنعدخ نا بجسن سبل تاقفهتدحف كب اك هيلا تامح لاق ىنءدخ امتلتف ىعاورلا مالغلا كاذب

 ؛ رجافلاو ميرك رةنمؤلا لسو هل اوهيلجّتلاىلص هلا لوسرلاق لاق ةرب رهينانع ةملسيبا نعريثكى ان ىحينم

 ”«ةيوفال وف يسرع نب يلع تمم« به دف كيلع هلما الهلا و تافف لعل ما لامؤدحا ولا جرخ افلاق» م بهي

0 
ٍ 

 لاقلاقةررهينا نع ةماسرن | نءزيثكينا يأن ىي< نع ةصفارفن , جاجح نعىررثلا نعوديغو شن و ونا * يسع ١

 نرءءقازرلادبعواورودب سأيالدب م جاوح# ميثل بخ رعجافلاو :مركر نموا! ماسوهل اودي عما لضمال رس

 ش ماسو "1 اوهيلع هللا لص « تالوسر لاقل اق ةر سه ين ين انع ةملس يل | نع ريثاك ين نب ىبح نع ةصفقأ رثنا جا جالا نع

 4 ميك بخ 0 نونا »

 هاورط رش ىلع ثيذحلا امو يب نع فار َِن رشنإ !ِ

 ياس 72-205770 0022:25.16 72005022-22722 ك0 0 007297776004007 0



 «ناءالاباتك 9 2«. >2 «سيختمكردسلا» 0« )ج)
 ماسومل اوهيلعّشا لص ىن 1١:: نع دوم نب هللا ديع نع مزاح أن ١س. نع مايل ن لّعمِسأ ن نءيبهوأ' دئاخ

 عد ضرالالوقنفاهيف ٌشةِفهنمهرا ى صق'ْن وكيف ايلا دعصيف ةجاحلاهل حبا ضرا وك دحاةينمثن 6 اذالاق

 3 ,ه ىتعدوتمااماذه برةمارتلا
 هللادعن دمج انمى يلا بوقعنب دادي سو ( اند ( دلاخ يف 1 نو يح «هدن_-ادقو »

 ْ مللادبع نع سيق نع ليهعسان ءميشه نعى ديم نب نجر لادبعانن ناجح ندخم نأ ى- د ومان ىرضملا لاع لنا

 + هللا هفويف ةجاحاريلا هل تلءمج ضراب 5 دحالجا ناك اذا لاق ل- 2 اعتلال د ينلا نع دوعسمنأ

 2ك ليعمسانع تامثلا نم ةثالث ثيدحلا اذه دنسادةف» ىنتءدوتسا اماذه بركمايقلا موب ضرالا 1

 ظ « دنلاو لصولايف ةقثلا نم ةدايزلاجارخايف نط رشام ىلع نحنف ةنييعن نايفس هسنع
 يرودلاد# ن «سابعلاانث بوت وعين د# سابعلاو مان دح)اماب:شءنرخيشلاط رش لعدهاوش * ( ثيدحااذملم د

 منال ىسوم ن.دايعان ماسمو أ ا هك < يفوصلادادملان ريكب ( ىنريخا و) «نايم انت ةيقع نب ةصيقان

 نع قادسا ينا نع ناسيفسا:: ةفب ذدحو اان بلاغ نب دسم أرنا هل ظمالاو قأدسا ن ركبوا (انربخاو)

 0 ماخاب هللءج ةداسانوملجرل للاى ضقاذا لاق ماسوهل اوهيلع هللا ! صلال وس رذا سماك رطم

 ةزح يو انقيتشن نسملاان ىلعان من ماح نب ى مومن دم اذ ورعىرايسلام اهلا نب مساق سابا وا «انيدح و١

 ضراب لجر ىلعا هللا لمجام ماو هل "آو هيلع هللالص هللال و -رلاق لاقىدبملا سماكعنب رطم م نع ف اسأ قأنغ

 سل ةءادصلا نم ةعاج جارخا ىلع اميجا_فهادّقف نيخرشلا طرش ىلع مص ثردحادهو ةجاجارف هل ت تامجالا
 1 هدحاووارالا,بنمدحاو لكل

 .انث ىضاقلا قاد-!نب ليممسا انت ىفريصلادممن ركيدجاوبا ( انثديح ) تانبثا ةءاورنمرخآ م دهاش هلو
 ه«بوا انث داحانُي (الاقر لابالانب جاوحانث ملسموباانث ةكع دا دجلا ن ركب ىنث دسح(و) ٍثْرِحْن ناميلس
 نع جيللايفانع بوب نعل.م.سا اند ىلا ىنث دح يلتح نب دمحا ن هللادبءانأ ىعيطقلارئءجنب دبا (انربخاو)
 ثردح ادهو ةحاحاربلا هل لمح ٍضرأب دبع ضِبق للادار |اذا ملسوفلا اوهرلع هللا ىاص هللا لوسز لاق لاق م زعمبا

 «٠ تام مرخأ نع هياورو جحوص |

 4 تعءوجسو 0 :

 لجاناكاذا لات ماو هلااو هيلعّشا لص ىنلانع دوءبسم نا نع سرقنعدلاخىنانب ليءمساا3 4 لعن رم ف
 لك ىتعووتيساابلذمعب رايفما_مقلاءو ,ضرالا لوتقءافوتفوزا ىصق غلب اذاف هج احا, لاهل 8 تلاع مدحا

 مهفق و ذهنءةنييع نأ ماورو لعمان ع يبعولادلاج ل دم ووجه 0 اوروهنع ى يع .طملا يحن نهم هاوراهط رش

 انوملج للاى را لاق ماسوهل اوهيلغسايل رصهَنال موتا سماكعن رطم نع قاس ىنازع # ىررثلا »
 عامب ط رش ىلع هةجاحا مهل لج ةدلس

 ا يهاب ادا رااؤا ماسسوهل اودع لا يلص هالو رلاة لاقةزعىا نعح: مايا نع ب وان عة لعن أو + دام 2 0

 « هيوص هل رارس ةزعوباو تان هناو ر «ةج احاريلاه ل مج ٍضرإب دبع

 - حم

 « يع ٍِد



 « ناءالا باكو «4 «"صيخلتلا مم كردتسلا» 400ج 9

 | لجرلا ناك اذاف لثم الاف لثمالا مه ايبنالا لاق ءالبهشاسانلايا ماسو هل 1و هيلع هللا ىلص ىنلا لكس لاه هيبأ_هةرعا

 (ان ربخأوةدئازاث و رمجن ةيوأساث يرهوجلا ليئارس ان دمج اد ىضاقلا لماك ندم اذ ريخأ "ماكر

 (اندحو)ّسادبعز كيررش انن نوراهنب ديزي ان ةماساينا نب ثراملا 3 يضاقلا نيل ا نب هللادبع «ةريغاو»

 سابملاو !(انربخا و) ناييشات يش الاسوعو ند ! ا !)ينانصلاقاحسأن دم بوي ندمت سابملاوب ا

 هللادبع نينيسحلا اننى ودنلا ديمسينأنبورمج وا (ىنريخاو) نايفس ان ريثك ندم انب رايس 0 ى وهلا أ

 نتشركلاب نايعلا لك نبدي رع !و)ةلادبعى ان ماشهات ةيبتق نب ماس انن مركم ن ةبقع اننيتراادب نبأ |
 نب مصأع نع مواك شايع نب ركب وبا انث(الاق) ةبيش ا . دحاانب ةزرغ ينأ نب مزاح نب ,دحأ 1

 تلأس لاقهسيبأ ع نع صاقو ىنأ نب دمس نب بمصم نع مصاع نع نمح رلادبعن نابيشث ,دحظفلااذهودوجتلايبأ

 بسح لل اع لجرلا ىلتب لثمالاف لثمالا<# نويببنلا لاق ءالب سانلا دشا نءملسو هل او هيلع هللا لص هللأل وسر ْ

 ىتح دبملا ىلع ءالبلا حربياف هند بسح ىلع ىلتا ةقر هنيد يف ناك ناو هؤالب دتشا نيدلا بلص ناكناهتيد |

 ْ 3 هةعطخ ةلط سل شرآلا لع اع ىشعع هعدبأأ|
 رمع انث ىيطقلا ىيحم نب دمحما> يرقملازرطملاب ركز نب مساقلاانت ظفاملا ىلع نب نيسملا ىلعوا 4 انثدح س ا
 ماسو هلو .اعدتلا لص بنا نعدوءسم نب هللادبع نعمزاح ىلا نب سبق نعدلاخ ين اني يسلك ىدتلا ىلع نأ َن 1

 18 رايةمايقلاءوي ضرالا لوةتف هافوتف هرثا ىصقأ لب اذافةجاحا,يلاهلهنلا تبث اضراب مث دحا ل جاناكاذا لا |

 نيحيحصلايف هجارخ أ ىلعقةتم دق ىلعزب رمعو ثرخ!نع ثيدحلا|دهةاوربزا خشلا متءادق ىنتعدوتساام

 نبدم انث يجحذأ اري هع نيديبغ ن ريثك نسحلاوبااث ىص+لادحاولا دبع نب دمحمنبدمحأ رفجوبااث ةكع لغلا 1

 ةرعطلا# برقتلا يف اذك تبن ة ةمذ دادشب ليرن ركبوبا ةمح٠ | ةمجعللا م ةلءبلا حتفب 5 قاحسأ نيد 00 ٠ْ

 ةأيطرشلع#ذ وبذعإ روبقلال ها عمسنالا لاقل وس ران هللاواللاق عمسأأمعم عمدت له لال 8

 هللا إل صلال وس ر لعل ةديسألا نا راسن ءاطع نع ءلسأن ليز نع دعس ن ماشه ىتربخأ 4 بهو نا ١

 كام رح دشاام لاقف ةفيطقلا ق وف امرأ رح دجوف هياء هدب ٠ عضو ةفيطق هي هيلع كوعوم وهو ماهل ودي

 لاقءايسالالاقءالب سأنلادشا نم هللال وس رايلاقمت رجالااتل فعاضي وءاللالنياع ددشي كا دكانالاق هللال وس راب |[

 23 ام ىتح رقفلاب مدح يلتبس وهل : ىتح لمتلاب ل مدحأ ناك نوملاصلا 9 < لاق نم ن* م < لاقايلملا متلاقنم مث 9

 «(م) طرش ىلع«ءاطملابكدحا نمهالبلاباحرف دشاناك مدماال وابسبليةءابملا الا مم دحا
 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تلًاسسس هينا نع دعس, بعصم نعدوجنلا نان ' مصأعنع(ةعاج) 6ةريثكدها وثهلو ف

 أم ثيدح اذ ده وه هؤالب فمض هند ف. نموه والب نت هند نمت نف :دردق ىلع لجرلا لج تك 0

 أراطملازاباو ديرو دامحو ة-ملس نا دام ع فترافع ان داع ندد ن َن رفع اد ىرط: لا ميكنإ نيسملا

 أ ىاردنكسالا سابيملا نإ ى رع نسملاو ١, (ىثدح )« ليعمس | نعمدتس ىلعيهولادلا> نب دمحم « هبات دقو : ١

 » ثيدحلا لثمالاف لئمالا متن ويبثلا لاقءالب س انلا دشا_ءر ب ماسوهلاوا

 ثا 2

 د ير وم رن(” رسم زج اصرس مررت كو 2 0 ءاهلملا ع ءايبنالا ءالب ك .



 « ناعالا باك » #22« 4. م ضيغلتلاع مكر دتسلا»١ 400ج

 اث ناةوباانث ىميمتلا ىحنب ىر لانك بوس نب دسم سابفلاو اند ف ينالادلا دلاخ ىلا « ثيدخاما ف

 «و رمن لابنملا نعىنالادلا دلاخوباانث ب رحن مالسلادبع

 انييدن رلاا رشبنب دا[. هنولبزيدجان دمر كيوبا (هانُدَخ ) ياللا سيق نوري « ثيدحاماو 9

 ظ »و رمت لالا نع اللا سيقنب ور نعر الادلاخ وبأانب ةبيشىلانبدمح ن مساقلا ||

 دمجااتت ةبيشىبان نامعن دمحان.ىف زاا هللاديعن دجا دول! (هانن دحف)تلاديبعن نسملا# ثندجاماو

 هيلعهّللا ىلص ينلا ن مز زيلا ٠ نكناذاؤ نعا ولاق بلك لانا نع هللاديءنب نسحلا أت شايعن.ركبوب |انث سأ اوينا

 * نيخيشلاط ست ةيينف طاب كد + ىتلا(دس اسالاهذه)هوحئملسودل ! 7

 ناماسن. حيلفا-3 يبا رح انا اسن يفا- ءللاان5دنملا ن نيسحلان لع ات )اهشقلا قاخسا : ركب وبا «انربخا 9

 فتايشعلالب ؛وماسوهلا اوهيلعشا لص هللالو -رانيب لاق كلامز سنا نعةنوميميفان انهو لعن لاله ىثدح

 عمسنالا لاقهممساامهتلا ل وسرايللاو اللا عمسأ|م مست لهلالباب لس ودل او هلع هللاىصهَنال وسرلاةف ميبلا

 | نعةبعش ثددح ىلع اتفتاامئا ظفالااذ م هاجر خيم و نيخيشلا طرش ىلع حبحص ثيدحاذه# نوبذمروبتلا لها

 «ربقلا باذع عيسيبنا ةكمانتتل اونفادتناالوللاقدنا ل وهل ا وهياعهللا ىلص ىببثلا نع سنا نع ةدانق

 اثدح مي رلالاقينالو 11 قب اس رصن نرحب وىدارأا ناماسن ' عيبرلا نع بوقم,نبدمش سابعلاوبا هان دح»

 لعلخد ىرداناديمسإباذاراسن ,ءأطع نع ء لسان ديزنع دعس ماشهي ربخأ به ون هللادبع انربخار لاقو

 ديعسوا لاَمفةفيطقلا قوفامنرا رحدجوفاملطددب عضوو ةفرطق هيأ وعو ءوهو لسو هلا وهيلعشا لصةا لور

 مترجالاانل فءاضي وءالبلا انيلعددشد كلذكانا ماسوهلاو هيلعهنلا لصدللالوس ر لاف هللالوسراب كامجر حدشاام

 رقفلاب ىلتبل مدحان اكن يم اصلا مثلا ن ميلا لق نسما ٠ ءاسالالاقءالب سانلا دشان م هللا لوسراب لاق

 «ءاطعلاب كدخا ىرم ءالبلاباحرفدنشا ناك مدجالو هلتقتىتحلمقلاب ىلت ةبوارسبلب ة ءابعلاالا دجيامىتح

 مس ط رش ىلغ حبت ثيدح اذه «اعنم تمجاباو دياوفلا يف عيبرلا ن نءودنسملا يفر حن سارملاو اناني دح)

 ركاذبو عب قرط 4| نع دعس نإ بعبص *ن نعل دب نب مصاع ثيدح وهريث كدهاوش هل مثهدمسز ماش ع :عجابت

 مف هيدفلا قاحضتان 8 وا (هن اسي بءصم نع هتباور ىلع ةل ان نب مصاع بيسلان ب ءالء ءلاعبايدقو امم

 دعسن بمصم نع بيسان ءالملان رعفتلادبعن دلاخ اند وعن. و رمان بلاغ دمحشان هبات :ك لصانمهياغتءارق

 ممانج رخ لاقءاربلا ن ع ناذاز نعو رمعن لاهل نع بأم نب سن ون نغرمءماش قا زرلادب 2 ادا« دنسميفو ٍِظ

 نور.ءويالادلادلاخوبا هاورا 010100 ديلا هلؤخ انساسف ءزانند >< ينماسوهلاو او هيلعهللا إص هللال وسر

 لاهنملا نعلاقف ب هينا يح نب سا و نعزاوفصن ب أ درو) لاب 1 نءىمخنلا هللا دبع نب نسأسأو ي ردا | سس. 0

 دايعنز دامعو ل لومنمن قده. مو ردعم هاور دو تيه عد و | دهوو«ءاربأأتءمس ِى رتخإلاي نع ناذاز نع

 «نياثلاك سنو نع

 عيمتلاب ل ل يشع لالن دمل-و هل اوهيلعّتلا لص هلال مزمل لاق س نع ةبوميمىتا ْن لاله ىث دح 9 مسيلف 01

 لاتف ا



 « ناعالا باتك ١) « وش #« صيخلتلا عم كردتساا )9 «()ج» ْ

 * ثيدحاركذو دعبل وريال يع و

 نع ا ا :لا نع حل ها 7 5 امدح ءاجرنب راما ىرلاب

 «ربقلا ثيدح ف 0 هلآ او هياعتلا ىلص ينلا

 ةيواعم 3 بلا ضفلا ع دلل انث لدملار صن ا دم نو عديعس وأ أم دحف ة ةدئا ثيدبحاماو ذ
 َن لج ل ن ني و ر 6

 هيلعّتلا لص هللال وسر عما فيلص لاق ءاربلا نعزاذاز زنع ورم نلا بنل نع ش4 الا نع هذا ؟ازا.ن يدزالا ور# |

 دقق نيخيشلا طرش ىلع م ثردح اذه «هلوطب ربقلا ثيدح رت لف راصنالا نم لدحر ةزانج ىلع لسوهلاو

 ةعدتمال ممقو ةنسلال هال ةريثكدئاوف ثردمحلا اذهيفو «ىدنكلا ر<يبا ناذازو ورم ن.لارذماب اميجادتجا

 0 هلوطب هأح 0 |

 ءار 1 نمواتشايا ع 3 مهام 0 بهو 0 0 2 نا م بوةعن ليش

 لصالابنابدقف# رب هلا ثم ,دح يىرمافر ناك مترفاكلاو نمؤا | لسو هل اوه-ياع هللا للص ىب :لاركذلاق بزاعنز ١

 مركمن ىلع ند.ملادبعزي_لاوا هاثدحىنذلا ثيدحلازا مع اهوتملعلو كتادحلا ادني عاقل

 8 سن وبات 0 ا مجرتلا 0 5 ن3 0 لا نكن كل 0 دادخب رازعلا

 ليثتاو مل-سودل 50 قالو 0 دا الو ريتا راسل سأل 1 ةزأ جيف ا هل 1

 ثردهلا اذ_هيف ىرتخبلا يياركذ نافذ كلا ذك سيلو ثردملااذ هه. لامي ثردمجلا ركذ مث«هلو>انساجو ةليملا

 ءاربلا عممهباناذاز نعو رمت ن لاونما نءبابخ نب سن وي نع هتياور ىلع تامثااةمالا عاج الن او هص ن بيجش نم مو

 ن ميها راانتز رعلاديبءنب ىل-ءانث داده ءالمأ (؟)يدلخلا رصن نب 3 نب رفعج 35 را ذام ةدعصب ان دينع 9

 با دع بوح نع هنل أف صةيوهو ةرانلادنعى ع بابج نسوي ترالاقداسبع ن ٍداعازث نالويدايز

 * هب ىنأ دحفربقلا

 ان رضلاو رمت وباانةلادبعن مي مارال بمو واأبنا ماسلا ف سوي ندمان دين ليعبساو ربو !«ينربخاو )ف
 لبن مهل دمحأنإ هللادب 3 اند ظفالاوىعي لا رفعج ن د جا(انربخاو)بابخن ساو! نعد وميم نب ىدهم

 يف(و )بزاءْن ءاربلا ن؟ذاذاز نءو رمعن لامانع بابن سن واْنِعر 1 5 ازرلادبعاتت يناىب 11ج

 سا هز انج يفمإسوهل اوهيلع هيلا ىلس هللا لور ممانج رخلاق بزاعن 00 هيأ دا-,ءن د دا مع يما بيوح

 نم 3 0 وه اذه 9 كثرردملا ا *«هل ا فا ماع

 د

 ١١ ىوتلاب سيل ىنطقرادلا لاق مو و نافع نءلازك ن دمت ن رفمج هلا همجر يبهذلا ظفاجإل لادتعالانازبميف()

 ١١ ميلا فرحت يدلإلا هل دب هيجسن يفو (0)
 موس 3



 أ| نول وةيفلاقهننالو_سر لوةفلاق ميفجرخ ىذلا لجرلااذهام نواوءيف 80 لوةيف كن.دام نواوديف

 ْ نههوش رفاف ٌقددص ناءامسلا ن مدأنم ىدانيف لاق بكنصو» همام  افهنلا بانك ترق لوديف لاق كيرديامو

 هب كلذ لف لاقأمكرو ةنملا حور هسدنابو هربق يف و هلد- ءو لاق ةنملا ع نم 8 هوراو ةنملا ن< ا ةنإلا

 دعو" تن ريك ىذلا كبر اذه ليسا ىذلابر ثا لوقف حيررلا ب ِط بايث أ عنو هولا نس 5 هل لثعو

 1 ىلا عجرايك ةعان لا مقابر كوموه لاق حاصلا كلانا لوديف لاق ريخاب رشم 4>و كهدوف تي 1 ٠ لوةف

 1 ل يف ناكاذاذ 0 3 الا يفواي دلأ 5 هو. ا 5 اعلا كولا اياو 5 ,ذلاهنلا تشرق ميلامو يله أ

 نودءةيفحوسملا 0 هوح ولا دودس ةكعأأ لولو هسأردنع كعمف توااكلم 1 اأن دلا نمعاطقناو ة ةرخ < هلا

 ةديسح ف َّق رفتفلاق تضغو هللا نم طخس ىلا ةثيملا سفتلاا ها ىجرخا توأا ك٠ لوف ردبلا دم هنم

 | يف اموءديالف هيلا لوم ويف لاق كسقلا يذدوفسلاب لولبا!فوصلاج رختساك بصملاو قواملا اهلل مطمنيف

 | 5 ولودف لاق "م يلا حور )ا هدهاماولاقالا ةكشلل ٠ نمدنج ىلع ورع الف( سلالم نودعص. 9 نبيع ف ٍرط هاك

 لاتإمثلاةنيجس يفهانكاوب تكا لاقيو لاق تاومسلابا واهب ود تقاذ سلا ىلا : ىهتااذاذ ةلاقهئايسا حيقابالف

 هحو رىريفلاق#ىرخا ةراآ مهجرخا ونمو مديعأاه فو مهتتلخ منين | ممدعو نافررالا ىلا ادي ءإ

 لاقى .-سناكميف عب رلادءىوبموا ريطلاهةلمختف»ا سلا نم رخاعاكف تلابكرشي نموأ رقمنلاق هدسج ىف عت يتح

 راثلانم هوشرفافسذك نكنا ءارسلا نم داسنم ىدانيف يردا ال لوف لاق كب ر نم تولوتيف ةكذلملا هيتاتف

 لاقاهر وامر هينايولاقهءالضاهيف فات ىتح هربقهءاعقيضيفلاةراسنلا ند هلزتمهوراو رانلا ند هوسبلاو

 جدك ىذلا كمو.اذهكؤسي ىذلاب رشبال ودق مب راانتنم بايثلا يبق هحولا حببق لج ردل لثع وكلذ هب لفيف

 « ةعاسلا مقال .برل وقوه ولأق ثيبملا كلمعان ألوف لاقرشن ابرشبب هجولاكمجوف تنا نملوةيفلاق دعو"

 مودا 0 هركذف شمالا ان 3 طف نب دم ان رذنملا ن لعانت ةادسا ن دمج انثى رمعلاهللادب عن د# 6 ى :دح)

 هذ-هنماوحن ةربسهينان ءمزاح ىنأنعىنا ىثدح لي طق ن !انتهزبغ تطيفررذد 1 .لع(انئدحو)» رخايفلاقو

 ضرإلاىفةءباد نمافاشوهنم دقرا رج - انال لاق و لوالا ٠ نمومالنيقتملاةدقردقرالاق هناالاءا ربلاثيدحدير ثيدملا

 «* شالا نع داع علا م رهبادقن ةدئازو جاجملان ة ةيعشوديعسن نايفس ماوردقو#ب يد توا

 ان ١ىر وصلا ميهارب !ن.دمشانث هنلأسانا ونادمم.بالجلان ادمن نمح رلادبعدمت وا هاندك «يروثاثيدجاما»

 هياعّلا صلال .ر مانجر خلا ءاربلا نعناذاز نع ورم ن لاهملا نع شمالا نع نايفسا ليمعسانلمؤ»

 هلآو

 لاقو هرك ذف شمعالا ان ليضف نااثرذنلا نب ىلعاث قادسان دمحم ىر معلا هللادبعن دمت « ىتدح ١

 ماوردقو «نيتتلاةدقر دهرا لامهناالا دخلا اذب.ةرب رهيلا نع ء مزاح ينانع ىبا ىثدح ليضف ن ,! اأدحمرخايف

 نبدمحجم نعءاجرنإ ؛راعداورو» هنع ىروثلا نعلمه اورو شوعالا ع نع مثريغو ةدئازو ةيعبثو كيعبم ناشي

 قاحسايبا نعي منع رج نب بهو هاوردقو# لا ,املابادةحادّمفاييط رش ىلعوهو هب 75 شن «ع يلا-ربلا ركبيبا

 اا ا 077]آأ]]7 ]1 101 011 -

 :دع تشاف 8 00210011110 فينس ايدل . 8 5

 0 رهقلا ثيدح نما رط ركذ مر فاكلاو نموا! ماسودل "اوهسبلع هلا ىلص 3 ركذلاق ءاربلا رباانع

 «يريخارإ ٠



 ص |

 انوفا شن رقانت معسا اناودمجسن كللاديعىلع *ىرقلاقدادغب كلاوسلان دمجا ن.نامءوروا# 5 ريخا ٍِذ ا

 ارش 17 + رانا ردن اهلرذ عا كاب نمنأس نعبتتل ماسو هل "آو هيلع هللا لصشال وسرلاة لاق ةرره يبا |[

 أ لانا نش ع الاات ىبااذ ةريعن هللادبع نب دمح ا ىنانصلاق أح نب دما ب ومين دم سابعلاو ا مام دجإ) ْ

 ن.لابتلا انت شمالا ن ءةيوا.مويلابنا ىب نب ىيح نت ةبيتق نب ل 5 9 اهيففاا ق احبس |نركبوبا(اثدحو)ورمنا ٍ

 أ ضرالاىلار ظل د وءايسلا ىلا رظنب لم ابسو هلاو هيلع هللا ىلص يب دلال و>ابدمت لاقدمب دجلب داو ريقلاىلا ان.بتنافراصنالا ْ

 لبةيفناكاذا ل1! لجرلان زا لاق متربقلا ب تامددع ن“ كيذوعا ينا م هللا لاه ع 27 انا هبمقو هرصب عفر لءجو ْ

 0 نيفلا اها تن وأإ كام ل ويف لأقرصيلادم4: نودءةيفةن اطونح نءطونحوةنملا نافكا نم نافكا م1 ٍز

 8 طوني فاين وك رتبالف ءامسلا نم ةرطْملا ليدل لم جرختفلاق ناوضرو هللا نم ةرفخ ىلا ىجرخا ةنئمطلا ||

 مهمل خام مينأمهأ دعوي اف ضرالا ىلا ىديعاوءجرا لا لاَ 21 ! © نيب .اعيف هباتكاو كل لاذ مث 3 ةعبأ بلاءاملاىلا ىلا ١

 ظ 5 هللا] وقف لاقل ند نول وقف 3 ككل هاتف هدد ىلا هحوردرتف ىرشبأ ةراث مهجر رخااهذ مو مديعااهيفو ١

 يف هَ راو هزوصمدا هللا قاخا لاقمل وهلأوهٍاعّسلاىلهللالو هر نع و نع تنان نع ةماو « داج 2 ٍْ

 | ىابق ندم 300 عب لب بودل 1 راع هللا ىلبص هلال وسو لاقلاةةرب رهيبأن عقل ىنانعورمتْن # ا د 0

 قراصت لاودوبري ااهلل!ل وسراب لب قلاقموعم هود* :اخ دل بضرحجاول+ دول م ا ريشفا, 5 دفاعارذو اعار ,فاعأت ا

 هللا يلص هللا لور عمانج رخلوة,ءاربلا تهمس ذأ نع و رهعن لابزملا نع شوعالا نع 4 ةيوا_عم ونا 2 ّْ

 2 4 نامالا باك 40و « صيخلتلا مم كردتسا 9.١ «()ج»

 2 ركل ةبلسن دامج ان: دبيسا نرم انندحيفا ىل دج لبن 6-0 ندجان هللا ديعأ, ١ ىعيطقلا رفعح ن .دجحا «انريجاه

 ١ 7 هذ هكشنا هناء اشام ةبحل ايفهك رب رو هزوص مداهّنلا قاخال لاق لسو هلأ و هيلعهللا لصدنال وسر نع سنا نع

 -3 ا هنأ ين قلب دقو ماسمطر د ىلع مره ثيددح اذه» كلاتال قاخهبافرعفوجادأ رايفدب فيطر سيب
 0 . - ٠

 5 8 « باتكلارخ ١

 هي
ْ 

 نع ةملس نىفأ نع ور< بدم نع هرقل هوا :كاواأبا قاعسا ن ركب وأ (انيدح و ) ورمتن دم

 ىلع بص هم ثردحاذه# 1 نفل ى راصنلاو دوم ءلا هللالوس راي ىلب لاق مم هوم“ :اخنل ص رحجاول + دول ىد

 ْ ' « ظفال اذ مسهاج رخل وما بءط رش

 ' نمل جر ةزانج ىف ما ودل أو هيلعلا لص للا لوسر مانجر خلو ةيبزاعنبءاربلا تمم لاق رميا ناذاز نعو رم

 سمشلا ا هوحو ناك ءاي_سلا نمةكلأ» لد و 1 كمدو توملا كل مءاجاس .دلا ٠ نم كيتاو رد هلآ . نم«

 نالفن انالف نولوهيف هب رطلاحورلا هذهاماولاة الا ةكعاأا ٠ نمدنج لعام نورعالف ءامسلا ىلا ام ل نو دءعصيف نيع

 ا ىتلا ء ءايسلاىلا اهوبرقمءامسلك ن ٠.4 هعيش م ءايجلإ باوادل ثحاتل ءايبلاىلا ىهتاذا 4 "يبا نسحاب

 يي رفاكلاو نءؤدل ربقلايف كلذدمب ن 2 0

 *(م( ُّط رش ىلإ لعم كلام الل قاخةلافر 86 ف وجا 1 راي هل فيرطب ١ سل أ لدد هد هكرتإ نأ ا ا ةزملا

 0 ملم ط رش يلعهاذا نةلاق

 «هلرطب ثيدحا» دعا || وربقلا ىلا انيرتناف لجر ةزانج يف مل -و هلا وهياع

 ابتعد احممل



 تسمم

 أو 0 0 ١ --

 0 وي
 ماع تق

5 

2 

 5 ب 0 1

 هللا مهن «ا مهتنمل ةتس ل سو هلو هيلع للا ى اص هللالوسرلاق تلاقةشئاع. نءةرم ْن 2مرخ نإ ورم نإ د نيركبفا ا

 « ناءالا باك و 3 ميما ١" سزهم هن ديلا )ا «()ج)

 ِْ قاحسانءر كيو !(انندحو)ىسرافلا نايس نإب وقمنا ىسرافلاهيوتسردنب رفمجن هللا ديعدموأ# امدح 9

 ٍ دم( ىنربخاوالي ,.ثرقلالاوما نا نب نححرلاديعانث ىو رفلادخع نب قاحسااث(الاق) دايز ن ع نب نطل اني هيقفلا

 نعىششرتلا بهو من هللادبعانث ن +رلادسبع لاوااينان اديس ن ةبيتقاث ىنارمشلادم نب لضفلا ان لمؤلا نا

 نلحتسااوهللالذان هم زعل وهللا زعا نم لذي توربجلاب طاستملاو هللا باتكيف دئازلاو ّشاردقب تذكلا# باين لكو

 فيك ينا نب نه رلادب»+ ىراخبلا يتحادقه ئتتسل كرابلاو هللاءرحام ىترثع نم لحتنملاو هللا مره
 0 هاج رخو ةلعدل فرعءاالودانسالا مح ثردح

 0 ثالث هن لس رح 00 ظفاملا 0 ع 0 4« ربخاو»

 006 ىس تا ا قاحسا ندم قي 00 0 ا كيبع نا 1 0 0

 ينانعمصالا نب ديزبانث مصالان هللادبعنب تلادعان دايز نبدحاو ادع ايايح يوزؤملاةملس نةريخلاماشهوبا

 لاقرانلان ,افضرالاو تاوءسلاامْضارع ة هنح ثا !ًارادمحإنلاةفماسولآو و هيلع هللا ىلص ىلا ىلا لجر ءاجلاةةريره

 ىلع ميوص ثردح اذه #7 ءاشيام لش هللا كل ذك ل اقماعا هللا لاةراهنلا ل مج نااف *يشلكس بلادق يذلا لبالاثيأرا

 هداج ومعلم اعاالو نيخيشلا طرش

 نميهار ,انثداشمحن لع(انت د و) ناو ع يلع ن هللادبعأبا ىجيطقلا رفعج ندعا «انريخا»

 ا 7 رق ناذ نك ىرباةملاديعس نع بئذىلان ا نعرمعمأبا قازرلادعانت اولا ىبحين بدمشو مقارب دما ب تااطيا

 دودملاىردااموالماناكايبنانينرتلا اذى داامؤال ماناكايبنا مبن يرداام ملسوهلاوهيلعّشا ىلصهللا لوس رلاقلا#

 #3 هاجرخلو ةلع هل م ماعاالو نيخيشلا طر لع مرح ثردح اذه٠ال مااراهال تار امك

 « اربخا

 ةغأ نع ةرمع نع مرخا نبور# نبدم نب ركب يبا نع بهوم ن هللادبعانلا ىلا وأاىنا نب « نمر لادبع 0

 ف دثا نلاو هل هللاردهب بذكملا «باحم ين لكو لا مهنمل مه 3 ةتسمل ودل . اوهيلعّشا لص هللأ لوسرلافتلاق

 ْق رتع ن< لعتدساا و هللا مرآ لحت دو هللا كذا نمزعنو هللا زعا نملذي توربملاب ظاشت ااو هللا با 7

 «هنغ ىورفلا قاح او ة هيما هاوروةلع هاف رعاالو خيحض * ىنن لَ اتلاو هللا م رحام

 اد 55 هيبانع 2 000 ١ رع وي درحأ ناادع 0

 »# ةلعو) طالع قيام لعشي ا ماعأ ا راهنل لءج 5 1

 ماسودهل اوهيلع هللا ىلص هللالومرلاقلاة 5 رهينأ نع ى ربقملا ن رع اس ْذ 00 ْن ءرمحمانا# وى راع ١

 ١ ادبيطرم ىلع» الم || ءاهال نانا ول اوما اموالما ناك انيس نين رمل ةلااذ يرذآأمو ال ماناك [يتا عب يرداام

 00 ةلع هإ ماعا 104

 « داح» 20



 ميناعالاباك» 0 «مه ٠١ «صالاعكردتلا» «0)جإ 7
 ةوء حاشد ىرتملاع نرلا دبعو لات ىسوم ن رشاش الا هنولاب ن دا ن درع ركب وأو رافصلا يادصن دمت |

 دلنأ لضىبالاعم ل ربخ ديبع نإ ةلاضق عمسمنا 5 ريخا ىبنملا ىلعاياناينال ار زاهنديجينأه وبا أنا رشنا

 ملسم .ط رش يلع حبحص ثدِيءاذ_ه#« عنق :وافافك هشع ناكو مالسالا ىلا يدهنأ ك وط ل وقيل وهل 1 و هيب

 ن هللا ديعنب د#م* هللادبع وبا ويباهن . اص ن دس رف رفعج ولأ( ىلإ دح ) رخا ١. داستساب هجرخ هنأ 6 يباب

 نبناولسن دان ةكع ءاذملا ميعاَرا نب رفعجن د موا( ىنربخاو)لجبلا(١ )لضف نب نيس انث الاقراني د

 تهمس لاه ركب ىلا نع رك !لسمنعأ(ا) 5 ادشثلا ناهع نع ةملس ندا اند ةفيلخ ن ةذوها؟ ثراملا

 حبحص ثاردج اذهربقلا باذِع ورهفلاو رفكلان مِكذ وعا فأموللالوق وق 0س وهلا اوهيلِعّسا ىلص(؟)هللال وسر

 « ماحشلان امن لسم جيتحادقو ءابسرخعإو لسم رش ع
 دايز ب اطملاو اانث(الاق)ةءزخ نب قاحسا ن دم (و) بل طيفان ميهاربا ا ىنزملا رفعج ني دمت ركب وبا 4 انبدح :,
 دايز ابث(الاق) بلاطينا نب ميها راودأبز ندمت نب نيبسملاانُ ميهاربا ني دمع لضفلاو .(اةو)ى املا بحي نإ
 هل او هيلع هللا ىلصتّبلا 0 يع رلاقلةة ةريره يبا ن عسا صيفا نع شمالا اد ريعس نأ كلامأننا نايم 2 ن

 بلر درفتلاو ريمس نب كلاما مج اتحادقف ايجط رش ىلع ميك حب م ثرادحاذه كدياف ران ااا سانلاام .! 4 و

 ٍي 6 وبفم تامثلا

 م-اقلانع ةسيئا ىنانيديز نعورمتن ل لالهانث هيقفلا(ع)نالسن دا انندج ف

 ةروسلالز',ونارقلا ل بقناعالا يتوياندحاناوانرهدنم ةهر انشعدتل ل وذي زم نبات عبسلاةينابيشلا ف وعنا

 لاق م نارا مت وليل امابيف هدنع نق ويناىغينبام وابمارحو اهلال> ملعتيف ملس وهلاوهعتلا ىللببص د

 هدنع فةويناىنبنامالوهرجازالوهرماام ىردامهتءاجىلا هتحتاف نيبامأر تيفنارقلاهدجاىت'وب الاجر تبرد

 0 هاج ريو لعل فرءاالونيخيشلاط رش لع حيحص ثيدجاذه *لقدلارثل هرثن هنم

 بيرق «ةسداسلان مهد سأبال هللا دبعوا نوميم ها مسا لاق ى نا وبا ىودملا ماجشلا ٍنامْع(ا)

 ِن اس 60 ىنلا(5) ليضفلا 0(

 »(م) ط رش لك ه منقوافافك هشيعناك ومالسالا ىلا يده ناىوط وِط 3 وق ماسو وكله لا هللالوسر

 م,الالوُ وش ماسودل ”اوهيلعللا لص يبنلاعببيهيبا نِعق ةركبيلان لس نع ماحشلان امع نعةمل .ن دامب #« ةذردإ9

 34 م21 ِْط رشم« ر ربقلا اذءورّوفلاو رفكلا نمكبذ وعايلا

 هل | اوهيلعشايلصّنال وسزلاةلاقةر ,رهيبأ ْن ءماصىبان ..عشمحالا ان ريعسن كلام انااا 2ن «داز9

 + لوبقم# ةئااد رفتوايهط رش يلع»وادعمةيجرإ اهنا سانا هيلو

 ناد وع نو ةهرانشعد 2 لوهيرمن ا عجس ف وعن مساقلا نع ديز نعو رم ن4 هللا دينع د

 فقوينا ينبنباموارمارج واملالج ملعتفمل بيو هلا و هيلع هللا لص دمع : ةروسلا لزتونارقلا لبق نامالا

 5 رماامى ردب.إل هتءاحيلا هتمناذ نيب امأ رقيفذا زارا مدجأ يف يوب الا ر أ ردَقامأ نا اقلام جان ولعل ايكاببف ف هدنع

 وهو سك 0 6 0 د

 0 ةلع ل يلع# ل قدلا ٍرثل هر هنمودنع بْعَق وا نا يغنرامإلو هرجاز الو

 ع تو 0س هن حطاب د” ره ب“ يخل #2 لاء“ 42 يسرا تلك“ 14د اوي يروج اب[ زول («االزو د16 جوي 632 هديت تكلا تتح“ واج ممتن لهدا رابع اننا 2 تي رضوا هل امد نة دهس - ع رام ليم <

 ص
 هلل

 اسودهل اوهياع

 مب نآرقلا مامت فيك ف 6 ةادبم



---- 0 

 ٠ د طش ١ ساتسمل فسهتششمللا
 انى ةصيبق و خا ةبقع نب نايفس وهو باتكلا

 كردي يزارلا سابءلان لضفلاا.ث ىزارلا نوراهنب نا ربما ظفاللا ىلع ع ن نيسملا ىلع وا 4 اندح

 ديبز نعىروثلا نايفسو تايزلاةزمج نعةصريق وا ةبقعنب نايفسانث ىزارلا هيومن دمتن ميهارباانن ىزارلا
 قا زرامكني مده امد اتيت هنلازأ لاقل سو هلآ اوهيلع هللا لص ي لا نا يعمل 3 'ديع نع ل نع ظ

 : | عياتلاماوعناعالا هاظعا ١ اديع هللا ب حااذا لب ع نمالان اعالا ىطم. الو بحال ن هو "بح نم لاملا يطع هللانأوإ

 0 عصف 9 يسيعل نيعب تع : حيطد 4 فو رعم ثيدملاونإبان زيزعلادبعف باتكلااذه ط رش نم سبل فى لاا

ْ 
 «تأ زا ةزمح وهودي زنع ىروتثلا عباتع

 4 3 --_- ا 7

 ةقفاحلا 0 يي هثيدح جرخع 0 رزة 1 ْ

 ماوروريبزلان ةورع هاور دمف يحتم مالسالل له ةبئاعن زرك ثردح هجارخا ىراخبلاو لبم مزاياملوت ١

 ىشراو رمع ندمان ىسيعن ىلع (اءدحو)يديجلا:' يسوم نب رشدأب هيقفلاقاحسانب ركبوا 4 انثدح »ف .
 0 محال لغفالاو ناي مساس ولاق رمىبا نان فسو:ن نوراه اني 557 دع ع ءدجو) يحن ىيحانت

 د ماسو هل اوديلع هللا لص يننلا لجر ل لو ةيقاعنز رك تمي لا ريبزلان ةو رعىنثدح ىرهزلا

 هيلادارامجعلاو ب رعلا نمتِب لهاا مهن لس وهل اوهياعّيلا ىلص هللال وس راقى وذ «نممالسالل له هلال وسراب

 * ىرهرلانمدنر نا سوو دش ارن دمج همسات« للظلا|م اك نيا مي ممالسالا مهيلع لفل رع 6م

 ن“ بد حور او 0 رمال 1 زلانئةورعنعا

 ردح لعاةفتادقاعيج ايبا نسبحلاو ا واو ركذام لع حما ولا ىليلدلاو ماملالاق «هنع سيق ن دجاولادبعو ىرهزلا

 درج لا

 ءاورو ههنعيِزارلا ه هوجن دخن ميهأر !ابثىزارلا كاضفان يزارلانا رومادا فاما ىلع 5 4 ماندجإ»

 0 »م ىروثلا برع انياتك طرشنم سيلوِنابان رب زعلاديع

 ٍلاَهف ما_سو هلآود لعل بص بلال وسر لسرملا» لاق ةمالعن ب « ىرهزلا »

 مهيلع لخبا ! ريمخ مهم هللا دارامجملاو بربلا نم تب لها ابا من لاق ىهتنم نم مال الل له هللال و سراي
 تعبسي اجصوهوزرك نع ةورعذر ةتل هاج رم مهنع ريدا ويساتز لكلا اع :اك نتف عن ممالسالا

 هاىوارال و كلان برابط جيب ديال ل ديف عاجلا لإق هع . بج جارخأ اعم زل لوب ىنطق رادلا

 ِ عير ن ل دوت فىوس

 أ ىرهزلا نع رمعم نعللا دبع نادي 2 هجولاو ان: ىرايس 1 مبساقلان , مساقلاءابربخافرمعم 6 ثيدحاما د

 ظ 1 د عيبرلان دوم ريغوأر هلسيلو هتيبيف سو هلو هيلعهللأ لص دفا ل وسر لصىلا يراصنالا كللام نينابتع

 7 هللادعوا( اربخا ( 0 ىرتادي بن ظايسعاج ةعزخ نب يرسلاب لبملاب وةمن نال ضفلاو دج 2 :

 ف ة32:14 1 يت سا

 عم هنا ربخم دببعن ب ةلاطف 35 هن هريخأ يبل لعابا برا يناهن دي يناهوبا ! اا رحاب 3 ىرلا :
- 

 يو

 هللا لو بر
2 



 حي ثيدحاذه» ردقلابنمثويو ت ولادعب ثعبلاب نم وبو كلارحشأل وسر ياو هللا الا هلال نآدهشي.

 هام الاما دتعاذهو ىروتلا بادصا ضعل هتاو ربرصقدقو نيخيشلا ط رش ىلع '

 نعىلع نع لجر نع ءىلر نعروضنم نءنايفسأن) ةفيدح و اان بلاغ نب دمحأينا قافش ان ركب 3 ا 4 ناني دع ِ أ

 ' ن ريرجةمباتم هتركذام ىلع للدلاو موفلاخاذاءأطخلا مزلي لب مهمارفاو ريثك ن دقو لببنلا مصاع ىبا ىلع هل ميتال |

 ا

 نإ هلكردقلابن موو توللادع ث اب وعء.م هناوقملاب يدعلا كلا لوع» ناو ١

 * هاج رخل وةلع هلا

 فال وسرلاةلاةةلادبعنعةرم ا زنعىروثلا أف دم ع نءسن وين ىسيعانث ىصيصلا(١)بانجن دحااثاو قا ْ

 نأ رشد كرف و صرصملاب ا: جندمجا هيدرفت دانسالا حم يدع اذهو ح 0 نمالا ن نا اءالا يطع ,الو ظ

 ظ ظ ١؟ لولا فيد و مدلل حتفإ بانج )١( ا

 ظ : 0 ه] ةلعال وعطر ش ىلع ردهلاون (دل ولايف ازد لامابز اًهْملاَقوا ايصاؤم ةمالا هده صا ّْ 4

 ١ ١ أن دحر تاب نا ة هز#و ىروثلان ع ة ةيفع نإ لايم سى سيع عياو ةقده ا ودانسالا مي #تحل ْ

 « ناغالا باك 9و «و « صخلتلا عم ك ردتسلا ١ «(0ج» 1

 !ىتع ميزان و ىتحدبعلا رز *وباللاق لسودهلا هلاو هلعهللا ىلص ين | نع بلاط يبان ىلع نع شا رخخ نإ يعبر

1 

 8م ولا ريثك هنآ هب 1 مست ىراخبلا نات ناو يدولاو وبس ئنوتك ذحوب هموت سودل و هيلع هللا ىلد يتلا

 *روصن مم ؛دحت سانلا فرعا نه«ربرجو نقص ور هتاوريف قر هع ديلا ديع

 لد (ان ةدحو)ريرجانت يناقلاطلا ل اسأل , قاحسا انثي زملادبعن لعاش يضاقلار راهو ىبح 4 هاند و

 يما رنعزوصنم عر رجا ميهاربانبقاسسا اال ناذاشنبدموبلاطيبانإ ميهار 15 ىاهن اص نبا

 1 ىلر :رشالهدحو هزياالا هلا الن ادهشي مدرأب ن مو ىن>دب 75- نهوإ < ال لاقل سو هل وهيلعّسا لص يىنلا نع يل لع نع

 الاف ةبيشيبا ن.نابيشوب رحن ميلسا# 3 ثعشالان ثنايلس دوادوبانث هيقفلا ناس ندجا ركبوا 4 انربخا ف

 لاق زاح نرربر جا( اللات ذابانبدمواصنبديزباثنارفسن نسل اد هلل أل ,عنبركبو (ىربخا و)ربرجاتت

 لاز 1 ماسوهلاو 1 هيلعشلا لص هللا ل وسر لاق لوي ا ءدللا ىضرسابعنا كتنءومس لوةيىدراطملاءاجرابا تثءهس

 ىلنال ونيخم شلاط رش ىلع 0 دحاذه«ردقلاو نادلاولا ىف الكت :لامابر اتم لاقواا رماوم هو رمأ

 يننلاوااثداشم نب ىلع( نم دحو) لن 1م حاصونوراهن ىسومانندادخب ىزجسلا دهان ١ جاعد 6 ا اكد د

 ظفاحلا بيبح نيد نباص انش ىراخب هيقفلا هرودمج نبذار.-ندمح اة دحو) رابالا يلعن دمحاو ىزنعلا

 بحال نمو بحت نماسين دلا طي ,هللازاو ووقازرا 5 .مسقأ ؟قالخا كني 0 اوهلع هللا ىلص

 8 : اذهظرش نماهدحا نيم انتقال ون ىسيملاندجودقو ةلغالدجيملاذا تاوكئلا ذارفإ 1 جرخلالا + ان كتاذه ْ

 * لوال اك روصتم نع ريرج

 لاز .ال ماسو هل و لع هللا ىل_صدللا ردو الراب 0 |تيمسهاجرابا تءدس مزاح 6 ريرج 9)

 لسوتلا و4 اعاللا لصهتلالوسرلاقلا ةهللادبعنعةر منعدم ز نعزابف مس نع سف : وبني ىسيعان: بانجنإ دا ٍِك

 نمالا كاع ءالا يعمي الو بح الن نيبو تا نماسدلا نت هللانأو 5 ةازرا ينيب مسقاك يف ةالخا عم سو هللانا

 بح نمالا نامالا د 0

 "وعما

 نإ 0

 م6

 - م



 ثني سس

 2 م د 7 0

4 0 "7 

 م ناعالا باتك 9 4« « سيخنتلا مكر دتسلاو» 400ج

 عناصلك قلاخ هللاذاماس وهلأ وهيلعللا لص هللا لوس رلاقلاق ةف ذح نعش رحن يمد نع ىجشالا كلامى

 ةهأح رخل وملسم ُّط رش ىلع حي ثردحأ ذهه هتمنص و

 نعرممما3 ميرز نب دم زانت ددسسمأت ىبحبن دسم نبى يات ظفاملا بوتس ن دمخلادبعوبا عانت دحؤف

 نمدر لهامىوادت انك ةيوداوام يقرتسن انك تر هللا لوسراي تلقلاقمازح ن ميك نع ةورعنع ىرهزلا
 ًاطخاامف هفينصتيف ملسملات و «هاج رعاك ثىلع ميس ثيدح انه دما ردق ن ءوهلاق ىلاعت هللاردق

 نا ىدنعوكا احلا لاقههيا نع ةسماز+ ينانبا نعى رهزلا نعة رص لاقف نيت يم ههث دحا رمعمنا ةرصبلابرمعم
 ةمطلا ف ناك نأو اص و ةورع نعىره لان 5 هثدح يفدشا رن رمعم رضخالا نان اص عبادتف هللع ال اذه

 هيلنعدرشتسادف ىرهزلا باص نم ةثلاثلا

 ميهارا انث ةءالقواأنث(الاق )و رعيف ريصلا دمسن ركب دمجاواو دادنب.ىاقلا لماك ن دمج ركبوبا# هان دحإل

 ىت ةرتسنانكى ف رشالوشرا تاقلاةمازحن ميكح نع ةورع نعىرهزلا نعرضخ الاىنا نب حلاصاث ديجنا

 ظ « هللاردق نموهلاق هللاردق ع نمدرب له اممىوادتان 5 ا

 ميهار ,|نب ناسحانن ملسم نب نافعا تويم نيسحلان قاف انهن ,ول اين دمجان دمع ركبوبا  اندح 2

 ظ ىنمدح هاما تلقفةشئاع تينالاق ةدربيلانعىسومينانب ةدرفان فسو نعقو رسم ديعسان ينامركلا
 أ ناكو رد ىرجنر يطلا ملسو هلآ و هيلع سلا لوسرلا# تلاقرلسول اوهيلعتلا لص هللا لوس رنم هتععس 'ىن
 هالمه.ماعناىدنعىذلا وّدد ريان, فس وبريغ# رخ 3 نعثيدملا اذهةاو رناخيشلا جتحادق# نسما لافلاهبجمي

 دج ثيدحلا زي زع هناف هثي دح ةلدل لب فضب الو حرج

 ان مصاع وأ انث ىشاق رلا هللادبعن دسم ن كلللادبعانثدادغبب لظنحلا مي « نيدمجا نب دمج نيسحلا واهلا ربخا»

 نعر ارم نمت انقسالا ريثكن دمج اننرايسن دمجاانن دركي وبحلادمحا ندم نلابلا وا(انربخاو) «نأيفس

 يعار

 * (م) ط رش ىلع هتمنصو

 ظ ام يف رتسانكىقر هللا لوسراي تلق مازح نب ميكح نع ةورع نع ىره زا/نع رمعم انن ميرزنب « دب زف
 ةرطلال مان اليخا اوف |مهدعواعط رش لع» هللاردنموهلاق * هللاردق نم دريل هام. ىوادتانك هَ وداو

 «رضخالاينان ملاصلوالا ىلع همبانكاملا لاق» هببانعةما زخيبا نبا نعى ره زلا نع ةرملاقو
 تاقفةشئاع تينا لاقهي نع ةدربىفانب فسوننع قو رسم. ديعسان ا ركلا ميهاربانب « ناسح ف

 ريطلا ماسو هلاو هيلع هللا لص اقول تلاقولسو هلآو هيلع هللا لص هللا ا هتعمسى ثمل ىنيل دح

 * ثي دحلا ززعوهو فسويلاجر خم مله نسما لافلا هبجسي ناك و ردهت ىرجت

 نمؤيىتحدبملانم وبال لسو ه1 1و هيلعهللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ىلغنع ىمبر نع روصنم نعم ناينس لف
 اهطرش ىلع«ردقلابنمؤيو توملادم ثعبلاب نم وو قاب ىنثمب هللالوسرىناوهلاالا هلاالزا دهشب ىتحعب راب

 هاورو# ىلع نع جر نعىعبرنع روصنم نعزاغس نع ةفذحو الاقو نايفس نعريثكن دم و مصاعو !هاوراذك

 رارج 0("



 ظ

 .«ناوإلا باك 9و 4« « صخلتلا عم كردتسلا »9: 40)ج»

 : 5 ةواصلا الا ديرب الهتيب نم 6 لجراعا هلأسو «هأناءاطعافد دعب غ نم دجال ىنشال اكلمهلأسوههانا ءالصا |

 ن ةعيبر ىلدح يك ءازوالا لاق هباء اعادت ةانرك ناوجر.نخن «هماهندلو موك هتئيطخ ع نمجرخ نادحسملا

 ةلأآور غيمجابتجادق و ةيملالا هلوادتت دق جيحص ثيدح اذه #« ريمصامجلاو طالسلانيبامف ثرملااذعدز أ

 : 2 رعاال وهاج رخيإ <

 ندشا رنءّاص ن ةبواعم ينربخاب هوب هللادبعانث مياس , عيب رلاان3 بوم ندم سايملا وبا «اندح»

 هيلعفليا ىلص هلال 2 سس ودلاو وهياعهللا لص ا :,ناكو يملسلا ةداتقن نم للادبع نعدعس

 ليقف لاقىلاباالو رانللء الّؤدو ىلابا الو ةنحال ءالؤه لاقمت هربظ نم قاما قاخ مداها قاخلوت وشب ملسوهلا و

 ةباحصلاىلا #رخآ انءدناو رجاجتحالا لعافادق يع ثيدح اذ ههردلا ةّتفاومىلعلاق لمعناذام يلف هللا لوسرأي

 هل اوهبيلعللايإبص هللا لوس رنءو رن ريهز امج اجتحادب ودب اجصلا نم ةملس ينب نم ةداتق ن نمحرلاديعو

 ريغوار هلسيلو عملا نديمسيا ُبردحن ىراخبلا جتجا كلذكو ه ىدبنلا بامع يبا ريؤوارهل سيلو مابو

 « مصأع ن صف>

 كلاموزا أنثةيوام«ن ناو أك ينيدملا نب ىلعانث يمرادلادعس ن نامءانث هيقفلا فسو نيدمج ياو .اهاثدجإ»
 «ةتمنصو عناصلك قلاج هللا نا ملس وهلا ودهنلع هللا لصهنبا ل ذو لاقلاقةفيذح نع شا رخن ىار نءىمجشالا

 نءذاءاسن ليضفلااث يدم ار جان دمج ا يضاَقلا قادسا ن ليممساانإ بوةء:نب دمج سابملا وامان دحو

 ثييب ةالمصلاالادبرب الت نم جرخ نمهناو هما نطب يف يق شنمىفغشلا ناو ىلو ملا دبع دي نم هدب ىتفلا جاتخاف
 هللالوسر(تءمسيا)لقاملام يلع وةنادجال ل حا اليا مهللا لاقفههما هندلو مويكهتئيطخ نم جرخ سدقملا
 لقتل داع نافهيلعهللا بات با'نافاحأبص نيمب راهتول لبق ب رشر اجر هى وارشي ملسو هل اوهيلع هللا ص

 ةمايقلاءوبل اب 1| ةغدرنم ه يفسللا هللا لعادح ناكداعنافلاق ةمبا رلاوا ةئلاثلاىف يرداالفاحابص نيمبرأ هتبوت

 نمهباصأ نف هر ول نم مولع قت ةملظ يفةقاخ قاخ هللا نا لوم ملسودل" اوهياءّللا لص هللا ل وسر تعمسو)

 هلا ملعىلع م املا فج لوقا كل ذإف لْض هأطخا نمو ىدتها* يشدثمو ير ونلا كلذ

 ناوجر نحو نيتلا كلعالا الإ هيزيلاس نايس نت الوق ماسوهلا ًاوهبلعسا لص هللالوسر « تءمسو

 هلايبوم ملا هايف هذ نمدحال يرن. الاكلمهلأس و هاياداطعاف هركح فداصب امكح هلأ س# ةئل ثلا هاظعأدق لولا

 نوكيناوجرب نجنف ههماهتدلو مويك هتئيطخ نم جرذنا دجسملااذهيفةالصلاالا ديريالهتبب نم جب رخ لجراعا
 ! «هلةلءالو | مط رش ىلع «هايا هاطعا دقت

 هباع هللا ىلص هللا لوس رعمس ىجاسلا ةداتقن نمح رلاد.ع نع دمسب ؛لغاي نع حاس ن ة هب ,واعمانت «بهو نا هد

 يلا؛االوراذإل ءالؤمو يلإبا الوة_دلل ءال ؤم 0 0 هرهظ نم قالا ياخ من مداد قاخ لوقي مسيوم و

 ”ينادصلا يلا اهطرشيلع ٍردَقلا ةيفاومىلع لاق لمعت اذام لف هلال و سراب ليقف

 مئاسص لك قلاخ هللا نا ماسسو هلاوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةفن ذح نع ىببر نعي جشالا « كلاموبا »

 2 د مج وع ميسو سي سس ل ل ل

 5 م مناص لكقلاخشاناط9 #همهتدل و ويك هتئيطخ نم 3 يما 1 ل رخل ج 2
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 » تادف .ء م”. ١ « صيخللا 0 كردتسلا 3 450( ف

 00 مويس 32 تنام ء ىبحنن نسل عال قس

 ينيعو ىشماا,اد.ملاءاولىنبناوجرفلا رافت ةمايقلامويىئاولثحتوهوالاذحا نمامرفنالو ةمايقلاءوب سانلاديس

 ظ د يما هتررخىر تن ,ًاراذافد هجعابج سل اةيفدم لوقف اذه نملاةيفحتفتساف ةنللا ب ابين يىتح عم سانا

 * هاج رخل و نيخيشلا طرب * لع بعص ةيوزلاو تافصلا يف ريبك ثيدح اذه هيلارظنا
ْ 

 ىمازوالا تمم لاقيباىثد>ينو رييلادب نم نديلولانب نابلاأ] برت ودعي نب دم سابعلا وبا اند

 يصيب ريثك ن دمج انعدام ؛ىلان ' ميهار .!(انندح) د اديب ىرهوجلداخم ن ىلع ندم للادبعوبا (انيدحو)

 يعازوالاان:ىرازفلا ق احس اوباانتورمع نب ةرواسأ: ىسومن شأنا قاحسانيركبو!(اندحو) يعازوالاانب

 ىليدلازو ريفن هللاديعانت الاقى يناييشلاورعيبانبىمودبز ن ة ةع رىثدحلاق سابملايا ثردح ليل اذهو

 شا رقنميتفرضاخ وهو(١) طمهولاهل لاق فئاظلاب 7 لمن اس ينارهاو سما ءلانور متن هللا دبع ىلع تاخدلاف

 هيلع هلا ىلص هلا لوسرنعام ثدحن كنعىننابئلاصخو رمي نب هتلادبما تاقفرخ ا ب رشب نزب ىتفلا كاذو

 ىتسشلانانىلدع هللادبءدب نمددب ىتفلا جاتخافاحابص نيميراهتنوت لبق ةيرشرلا برش نها ملسو هل او

 لامؤهما هندلو مويك هتئيطخ نمجرخ سدقملا تي ةواصلاالاديربال هتيب نم جرخ نمهلاوههما نطب يف ىفش نك

 نملوةيلسوهلاو هيلع مهتلا وسر تممس ينأ ل قاملام يلع لوةقنادحال لحاال يف 1 مهللا و رم نهللادبع

 ةئلاثلا يف ىرداالفاح بص نيمب را هتبوت بغت ل داعناف هيلعهتلا باتت اننافاجابص نيعبراهتوت 7 لبقتإةءرش راب رش 3

 هللا لص هللا لوسرت ءمسو لاق « ةمايقلا موب لابجلا(«)ةغد رنمهيفسنأ هللا لعاّمج ناك داع ناذ لاق ةعب ارلايفوا

 مدقذ“ يس ث دهسو رولا كلذ نم هياصأ نب ُم هروذ نم م,يلع ىتلامةملظ ف ةفلخ قاخهللان ا لوم 1 هل[ اوهيلع

 كلوقلسوهل 1وهسياعتتا لسنا لوسر تممسو »هللا لع ىلع ملا فج لوقا كلذإذ لص ءاليخا نمو يدتها

 همكح فداصب كح هلأسهةيلاثلا هاطعادق نوكي ناوجرن نمي و نينا هاطعاف انالث هب هر لاس دواد ن ن ناملسزا

 !محتفو لادز وكس ةغدرلاو(1) يناهتنلا نسجلا ١١ فئاطااب صاملا نيو ردعل للسما طمهولاراحبلا مج ف(١)

 نوكي راحبلا مم ١ ريثك لحو و نيط

 « مصاعب(م) جتحا«رارشا ماك ءامسلاىلادمصتابماف مولظملا ةوعداو نا ماسو

 هللالوسرلاق لاق تءاصلان ةدأب,عنعىيحنإ قاحسا ىنلدج هبمعن ىسوياتن دح نابلسن © لضف 92

 3 رفلار ظن ب ةمايقلاموب ىلاول تحنوهوالا ديا ٠ نمام ركدلو ةمايقلاءوب سانلادبس انا ماسو هلآ وةيلعدللا ىلص

 ايح سلامي ديم لوفافاذه نم لايف تمةساؤةت :1ا بابي تح ىم سانلا يشعو شما دجلا ءاول يم ناو

 هاج رم وايهط رش للعههيلار ظناادحاس هل تررخيلرشب ًاراذاف دمحم

 وهوو رن هبل دبع ىلع تاخدلاةىمايدلا زوريفن هللادبعانت الاقمريغو لب 0 ن ةعببر يثدح# 7 ازوالا 0

 لاصخ هللاديمل ث 4و راب سينز ,ىتفلاكاذو شار رق ن# ىف رضاع وهو الل هللا 5ظ20

 احاص نيعبرأ هنو لبق ةءيرشرتلا برشنمهلأ م اسودل اويعتلامّلالوسر نعام ث ثدحت كلنم ئ ص

-- 

3 



 2 #« ناعالا باتك » « 9 4« صرخلتلا 5 كردتسلا» «00ج)

 كاذلاق ماعادل وسرو هللا واقك ذم ويىانوردب له لاقهلوح هدنعا وبشانالف هلوقيلوقدنع هنااوفرع و(ى) ىلا |

 نوءسو ةمسنوةلام مست فلا لك نم لوقميفرانلا ثبامولوةيفرانلا ثعب ثعب مدا, لوةيف هدر هيداتيفمداىداتيموب ||
 اولمعالاقكاذ 0 وهلاوهيلع هللا لصهننال وس رىأ رالف ةكحاضب اوحضو | ٠ ىتحاوسلب اذلاقةنملا ىلادحاوورانلا ىلا

 مدا ىنب نمكله نمو ججوجامو جوجاب هانرثكالا بش عماتناكام نيتةيلخ مميت اهدي دم سف يذلاوفاورشباو |

 عا رذيفةمق رااك الا سانلايف مت ااممدس دم سفن ىدلاوفاورشاوا وامعالاقم وهلا نعكلذى رسفلا# سلبا ينو

 كلذ نماج رح دقامهمأ ىدنعيذلاو هلوطب هاج رخإ ودانسالا مس ثيدحاذه# ريمبلا بنج يف ةماشلاكوا ةادلا | |

 ةداتق نع روعم دنعاهرثكا نالاادهيف ىتلاتادايزلا هذهو نيصحن نأ رمع نمنسحلا عمسدقو#لاسرالا ةيشخ

 9 ابنمدحاو الو هاجر و أعيرجا مط رش لع حبك وهو سا 0

 سنا نعةداتق نعرهعماس|قازرلادبعانت ىلا ىثدح لبنح ندمحا نهللادبعاند ىءيطقلار مج ن دمحا# هانربخا »

 ىلعهدم دش هّلاباذع نكلو ىلامت هلوقسىلاميظع*يشةعاسلا ةلزا زنا ميرا تا سانلا مات. الاءذه تلزم لاق |
 0 هر ثيدحلاركذف هلريسم ينوهو ل وهل آوهياعّللا لص يبنلا

 «هاثدحام6» نئاااذد_ه ضع كيددس نأنع لاص ىنانع شعألا ثد_> جارخا ىلع أءج 4 اًمهادقو : 8

 ( اثدحالاق )ةف وكلابينابيشلاميحد نب لعنب دم ( رفعج و او) ذادغس ىدبعلاباتع نهللادبع ندر كب ونا

 ركذذ رانلا كعب جرخا لود لاحق كيد يريلاو كيدم_سو كيبل لوف مدااي هللال ودي لاقماسوهل و ا

 نعمل_سمهاورو شئعالا نع هيب نع صفح رمع نع ىراخبلا هاورهريغو لوزتلا 5 نودارصتخ ثيدحملا ْ

 ئ « عيكو نع ركبنا |

 هياعهللا ىلص هللا ل وسرلاق لاقرمعز !نعراثد ن براخحم نع بيلك نب مصاع نعةدئاز نعىلع نب نيس-أشث بيرك

 ةاورنم نوقابلاو بيلكْن مصاعب ملسم جتحادقرا رش !هناك ءامسلا ىلادمصت|ممافم واظا|تاوءداوفتا لس وهللاو '

 «ءاجر خلو مهم جاجتحالا لع قفتم ثيدحلا اذه ||
 راون الاراك مجم ؛؟!وممتجاىااوبشانوارءارسا لعاهولمح ىلا ورث )0( ا

 سف. يذلاواو رشباواولمعالاقكاذ ملسوهل اوهيلع هللا لص لال وسرىأرارفةكحاضب اوك وااميتءاوسلباةلاق | |

 ىرسف لاق سيلب| ىنبو مدا ىن نم كله نمو جوجامو جب وجاي هأترثك الا يش عمات اكامنينقيلخ عماكن اهدي دمج |

 يف ةماشلاكوا ةبادلا عارذيف ةقرلكالا سانلايف متاامددي دم سف ىذلاوفاورشباواولمالاقموقلا نع كلذ 1

 نإ ناره نم نسحلا عمس «دانسالا . م «ريمبلا بتتج :

 هلريسميفوهوملسو هل اوهيلعّشلا ىلص ينلا لع )ع 5 وناس انلاأمماأي )تازياللاق سانعةداتقنع# رمعم 8 ||

براحم نع ب يلك نب مصاعنعةدئاز نع ىفملا 6 نيسح ٍِ :
 هل أ و هلع هللا ىاص هللا لوسرلاةلاقرحين !نع 

 هنا

» 

 #« نيصحن نأ رمعنم نسما عامسإل

4 

 همك مك جا“

 هب سرع ع حج



 م ناعالا بانك » 9 « صيختتللا عم كردتسلاط 40)جو
 | ثيدحاذه «نولطبلالمفامعانكلبتفاوهدسب نمةرفانكو لبق نمانؤ طا كر شا امنا اولوفتوا نيلفاغاذه نعانك ان |
 ظ هرج ن موثلكنملسم'جتحادقو هاجرخم لو داتسالا حيحص ٍ
 نعجرعالادي*نع ةفيلغ ن تقحانرؤصتم نديعسأتب ىسوم نلرشب اباهيقفلاقاحسا نركب وا 3 انندح أ

 ةبجهياعزاك ىسومهللا ملك موي لاقماسودل أ ةوةيطتارم يلا نعهنعهللا يطرد را نا وعت راحل هللا دبع

 جاجتحالا لعا.رج اًنفنادق# ييذ ريغرامج دلِح نمزالعنو فوص اكل قرع بازمو فوص

 يف وكلا ج رعالا ىلع 06 راتلايف ىراخبلالاق# نأ رعالا سيق ناب سيل اذه ديجو «روصنمن ديعس ثيدحم |

 يف ربك ثيدحاذهو ةفيلخ ن فاخم هدحو ملسم ستحاو 0 جت ىنارجنلا ثراسلا ندهلل ديعو ثيدخل ار كنم

 1 1 ه ءاجرخع لو ملكتلاو فوصتلا
 ْ كد ذو ندمان: دحالاقه ,ولانن ركب ول و داشمحن ىلع انندح شانع ن 'ليعمسأ ثإ دسح ير# + «دهاشدل 00

  عياعإس ودل آو هيلع للالصّنالوسرلاةلاق يلهابلاةماماىا نع (١)تادبع

 « جيرلق قف نامعالا ةوالع نود فوصلاس اسيلب

 ع ولأن ربخا و*نابيشانتساياينان ,مداانثن يسملان ميهار انءنادمب.ظفاحلاديبعن دجأ رمح وأمان ربخأ 9

 5 ة دانق نعنمحر لادبعن,نابيشانث بيشالاى مومن نسحلا انثي رملان لا ن.قاحس 5 ىفاشلا هللادبع ندمت

 هناحصأ نيب ب راقدقوهرافساض عب يفوهولاق لس والا اوهيلعّشالصّشال را 53 نيصحن. ناره“ نعد اي نع

 تمضرا|عةمض رم لك لهذب !موربمو ميظع'ئشةعاسلاةلزازناويب راوقتأ سانلاام .اييوصنيتت الازيتامبمفرفريسلا رولا
 اوث>كلذ هياصا عمس| ملف «ديدشدللا باذع نكل وي راكسب مام و ىراكس سأنلا ىر :رابع لجتاذلك مضنو

 ىللا ٠ لصالايف ضاي )١(
 اهأرذ .ر ذ هبلص نمج رخاف مدأ ء ذأ ربظ نم قاثيما هللا ذخا لاق ماسو هلا او هيلعهّنلا لص يبنلا نع سابع نب |نع ربجنأ

 اولوشوا نيلفاغاذم نعانكاناةمايقلاموب واواوقتنا ادهش ىلا ولاقعب ربت سلا لاف مبملك# رذلاك هيدي نيبأ رثا م رئاف

 *موثلكب )م )جتحا «ةءالامهدعب ن م ةير ذانكو لبق نما ابا كيشاايا

 ماسوهل ١ او هياع هللا ىلص ىن :|| نع دومسمن | نع ثراملان هللادبعنع جرعالاديمحن ء ةفيل+ن 4 تاو

 ل دلج نم نالعنو فوصهءاسكو فوص هكرفزم وارسو ف وص ةبج هيلع ناك ىس وههللا ماكم ولات

 و ذوصتلايف ريبك ثيدحاذه# ثب ديلا ركنمىف وكلا ج رعالا ىلع نديم (خ)لا سيق ن أب س / اذهديج»يك ذ 8

 8 رط نمهقاس *تاق 3 ,واقيفنامعالا ةوالح نودحت فوصلاس ادلب 6 وف ةرمةمامايناثي دح نمهدهاشو

 ظ ةهةحدنلا ٠ نمدنسلا فصن طوسو يعض

 ينام, مفر فهرافسأ ض عب ىلاقماسو هل اوهيلع للا للص هللالوسرنا نار مت نعنسملا نع ه داتق نع )د ناييشث»

 ا دنعةيا اوفرعو ىطملا | وح د هاما ممس ايدي د شيلا ةعاسلاةلزازنا مرا وقنا سانلا اهيا اي هيوصنيت الا ||

 هب . هيرهدانيف مدا ىدانن موب وكاذلاقم اعادل وسروتللاا ااولةكاذ , وىاذ وردن لهلاة(1)هلو>هدنعاوب ,ثأتيفهاوقل 92

 "4 لادعا ووراثلا يلا نوءساوةعسو ةثام عسب فاا للك ل وةيفراتلا ثءبامو لوةيفرانلا ثعب ثمعبأم دااب قوت ويف

 « فودلا ا

 لاق 600 ححصألا٠؟صيخلتااو كردتسملا خسن يفا ذك ()



 « ناعالا باك 9 4« « صيختتل ممكردتسلا» 4«()ج»

 3 !معمساللاقفايلار ظنذ سهذ ف لاق املا رظن اف بهذا ليث ريجابلا_قةنملا هللاقاخامل ملس وهلا اوهيلِعّسا ىلم

 اباخدب النا تيدخدقل كل: زع ولاقفأم !ارظنف سهذف لاق اهيلارظناف بهذالاقمت هراكملابا_مفح متاراخد الادحا

 اهل لاقاباخديفدسحا اهم مساللاق ابلارظتف به ذفلاقايلا رظناف بهذا ليث ربجاي لاف رانلاقاخ مثدجا

 « اراخدالا دحا يتب الذا تيشخدقل كتزعو برايلاتفاريلا رظنف بهدف لاقايرلا رظنافبهذالاقمتاورشلا
 يناهصالا ن (١)ديعسن دمحانب ةعزخن ىرسلا انبالاق لدملا ةءصعنميهار أو قاهن اص ندمت انيدح

 6 وط ايتْناض راللو اهل لاَتف سايعنا نع سواط نعلودالا ناملس نع مير جن |نع نايفسان :ةناكن ىرعات

 اننا اتلاف كرام يحرخاو ك زابل ىقةش ضرالل لاقو كم وجنو كرْفو كسسمش يحرخا ءامسإل لاقاهركوا

 «دنسما#دنعي أصلا يسفو هاجرخ مونيخيشلا طرش ىلع حب ثيدحاذه#نيمثاط

 سنان. كلامانن ةدايعز. حوراننةماساينان ثراملا انبورعىفريصلانادجن دمح_نركي دما وا « اندحإ»

 نامءاننىزملادمتن دمج اين ريخأ وطال يسع دمتن دجانن ورعىد را اردلا ربجأ نأ ِن ركبوا (ي )يب ربخاو)

 ندي زن نمحر لادب .ءن ديجلادبعنعةسينا نان دز زنع كلام ىلع“ 1 رتامفى عقلا انندحالا ىرا دلا ديعسنا

 لاق#مبت رذمثروبظ نممدأى نمكلب ردخاذاوة ودب : الاهذه نعلثس باطما ن ربنا ينملا راسن لس نعباطملا

 هللانا 3 و هلآر اوهياع هللا لصسال و ريلاقف امتع لتس لسو هلا اوهيلعّسا لصمال قدمو تيس رم

 هربظ حسم مذ زوأمعي ةن :+ | لها لمعب و ةنحال د وه تَةلخلاَمْفَدَرْذ .رذهنم ج رختساف هئيمس ه ربظ حلم مدا قاخ

 * هأحرذ# م و | مط رش ىلع حيحص ثيدحا ذه» نولمعي رابلا لها لمسبو رانا ال ؤهتتاخلاقفةيرذهن :*جج رخبتساف

 نعينا اني م زاحن,ريرجن. بهوان صعىرصبلا قوزرمن ميهاربا انن بوعي ندم سابملاوبا ع انث دحإط
 م داربظ نم قائلا هللاذ_خا لاق ملس و هل اوهيلعللا ىلص ينلا نع سابعن | نع ريبجن ديعس نع ربجن م 52

 ةبيقلامواولوقنا اندهش ىلباولاقكي رب تبلالاقف م م رذلاك هيدب نيب ارثن مه رثتفاهارذ هب رذ هبلص نم جرخاف

 يراخبلا هلىورةرشاملا نمت ةّمزادج بقلم ىف اهبصالا نا نفح ايف وكلا ناماسنب كيهس ن دمخ(١)

 نادج ندم ن ركب 10 بي رقتلا يف اذك يئاسنلاو .ىذمرتلاو

 ىجرخا و كر اهلا تش ٍضرالالاقو كموهتو كرْؤو كسمشىجرخا ءامساللاقاه ركؤ| اعوطانلا ضرالاو
 ْ #7 دزسم|هدنع ياجصلا ريسفت وادط رش * نيم ال أطانس اان ام 8 راك

 نع لكس رم نا راس نإ ملسم نع ب ف اطلغان ب دن زن نمر لادب ءن ديجادب ع نع ةبسم .ايبانب دب زنع #« كلامو»

 كل كانو ابنع لئسل ماسو هلاودللع يالسدنالرر تعيس« دا ين نم كرر رخاذاو د 0 ملا هده

 هن دجال ءالؤو ِتَدلخ لاذ هبنز ذ هنم جر خبتساف هنب هليمس هرراظ حسم مم 0 قاخ هللا نأ ملسسو هلاو هسبلع هللا ىلص
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 «ناءالاباك 9 ١ « م« ضيخلتلا عم كردتسلا» 2 400ج

 رع هنعهللا يضر ةربرهىنا نع جرعالا نعدان زلا ى داع ثردح باياانمي اجرخ اما هأح رو هتاور عيمجم

 * داهجلا ىثيدملا نيلجرىلاهلا كحضت , لس وهلا وهدع هللا لص ينللا

 دمنا بهيّمفلا 0 ركب 00 2 نين رفمجأ بوم 300 وا انثدح 7

 ءايشاركذولاق«ا ديدج ىلعنكارشو انيهد ىسأرو | ديدج ينوننوكي نا ىنبجميل ها هللالو سراب لجرل اقف ظ

 #3 هءاوراعيج اجتحادقو هأح رع و داتسالا حي ثردح

 را زيلاكبرشنب كيبع .انثورعيضاقلا نيبو .ّادبعسابملاوباهانربخا«ملسمط رش ىلعرخآا ١. م دهاشهلو»

 لاقو رمز تاني راسن ءأطع نع ء ماسانديز 3 نعدعس نع اغماتكدعس : نتي هللا اريك ١ نب يبحانت

 » لالا ب ليج هللازا لاق ةنسملا ةللا سبلا ناريكلان ماس لوسرا تبلت ش

 لاَقف ةنإلاىلا هلسراف ليث ربجللا اعدلاق ماس وهلاو هيلعّللا ىلصْلالوس رذاةربرهينا نع ةملسينانعورمتنإا

 عجرف ابيلارظناف ابيلا ج رالاقهراكملاب تح اباخدالادحا اهم عمسال كن ع 21 الاوادم واملارظنأ

 هاج رم و ماسم ط رش ىلع حمروص ثيدحاذه«دحا ابلخديال نات يشخدقل كب زعو لاف

 دمجا:ثدادتب ىفاشلاهللادبعن, دمح ركبوا «هانثدح جظافلا ةداب زو رحمن دم نع ةملسن دامح# هاوردقوإل

 للا لورا لاق ةرسهيا نعةبل سينا نعو رمتن دسم نعةملس نداسجانُب نافعاننل ق وزرم ن للادعنب
 هللا ىلص 2 ١ 3 تمد دبسملابو َّ

 هللا لص يبنلانع دوعسم نا نع ةدعجنب ىيحم نع تبانىنا نب بيبحنع شمالا نع لسمنب © ززعلادبع )ف
 ادبدج يب ونن وكي نأ ينجي 2 ىناهللال 2 00 ةبح هباقيف لاكن «.ةنجلا لخ دب ال لاقرإ |ودهل اوهيلع

 نم ربكلا نكلو لايللا ب<يليجج هللاولاج كا ذ لاقف هطوس ةقالعرك ا ىلعن كارش ا 3 زو

 ملال وسرا,تاقورمينب هللادبع نعءاطع نعسان هد زنع(دعس نا ماشه)هنا وراجتحا *سانلاىردزا وقاارطب

 « لايلا بح ليج هللانا لاق ةنسمللا ةلملا سبلا ناربكلا نما

 لإق ماسو هل آو هيلع هللاىإ مهلا لوسرنا ةريرهيىبا نع ةملسىبا نعاو رمز دمج انب رفعج نب « ليممسا ف
 ايلءدإلا دحا اهب عمال كنعو لاف اهاهالاهيف ت د دعا امواهيلارظنا لاف ةنلا ىلا هل سرافلْث ربج ملا اعد

 « (م)ط رش ىلع هدحا اهلخدب النا تيشخدتا كنت زو لاَمف مجرفاهبلا 0 رآلاقفهراكملاب تهدف
 رظنف اهيلا رظناف به ذا ليث ريجاي 06 رانلا قاخ مدي هذ دازو هلثمو رمع ن نادمح نع دام 9 ناذعلاق# ايدك د

 تيبشخ دمل ك:زعو لاَمف رظنفابيلا رظنافبهذالاق م ٠ تاوهشلاب اومجف اهاخديف دحا ام عممسال كنت زعولاقف
 ماباخجالابحا ىتبس الا

 4يبو»

 0 :رمةبح وا ا ا 1 و هلأ 2 لص ينل 0 يضردوعسم "فا نعاأ

 اذه« سانلاىردزاو قملا رطب نم ربكلا نكل و لاا بحب ليج هللاو لاج كاذ لاف هطوس ةقالعركذ ىتح

 1 دم ان رفعج نب ليعمسا انثىنارهزلا مدع رلاو اان بوتس ن فيسواانت ءالما قاحسان ركبوا انثدح 9



 « ناعالا بانك 9 « « صخلتلا عم كر دتسلا» «(0)ج»

 لك نم تافلادملا يا نملأق ممن تلقلام نم كل لهلاق ةئيحلا فشفانأو لس واهل و هيلغللا لص هلال وسر
 لهل وهل اوةيلع هللا لكص هللا ل وسر لاقولاق كيلعريلفالام للاكلات | اذاف لاقونتلا وققرلاو ليلا ولبالا نم

 مرح ىهلوذتو اهدواج قشد :واابةشنور حم ىهلوقوامماذا | مطقتف ىمولا ىلا دمعتف اماذا ١» خاص كموق ةلببأ جبت

 لاى سومو كدعاس نمدشاهللادءاسو لح كل هلا كانا لكق لاق معن تلق لاق كلها ىلعو كييلع اهمرحتف

 ءارعزلاوب | ميابدق وقاحساىبا نع نيف ةوكلاةعا٠ نمةءاجماوردقو داتسالا حبحص ثردحأ ذهو كاس وم نم دحأ
 ريغوار هل سيل ىمشجلا ةلضن نب كلام نال هاجرخمملو صوحالاينانع هتتاوريفيعببسلا ق احساابا ورمتنءورمج ||

 ىجشالا كلامنا نعكلذكو هنباريغوارهل سيلوهببا نع ةماعتان حبلا بأن غماسمجرخدقو ص وحالاىناهنبا

 « هلك كلذ نم يلوااذهوهيا نع

 اثالاق ةملس وباو نافءاش ىسلايطلا ناهع ىبانب رفع انث دا دهب هيقفلا ناماس نب دما ركيوبا هب انريخا »
 سن! نعتببات نع ةسملس نيداسحانث ةب ده انث ن اسيفس نب نسحلا أين هللا دبع ركب ولا( ىف ربخ او) دامح

 اذه ردقدنماد *هلفحأ .لبجلل هير لمن الف ةب الا هذه يفلاق م اسودهلا وهلغتلا لساتال وسر ناهنعهللاىضر.أ |

 ةمات ني دامت اش الأقىعا زملا ا وبا ةيعفول رسوما نقلا و ركبوبإ (هاثدحو)

 نمجرخاق لاق «كرلا راظنايفرا برلاق لسوهلآ او هيلغشاىلصةللالوسزأر ةلاقهنعهللا يضز سنا نعت بان نع

 1 حب ثيدح ا ذه«لبجلا حخاسفلاق دام ردضاج برضف رصنخلا ةلعأ فصن ىلا هديب راشا واذهلثم رونلا

 * هأح رخل وماسمط 0

 ناملسنب ليضفانت ىدقلا ركب يبانبدمجان بوعي نب فسوي ان ىفكثلا بوةعينب دما ديعس وبا#انيدح وف
 هلا اوةيلع هللا ٍلَض هللا ل وذم رلاقلاق هنعهّللا ىضر ءاذ ردلاى ا نعهينأ نع رغالان اي سنب هللا ديبع ان ةبقع نب ىسومانذ

 اجتحادقو بص ثيدح اذه« لجوزعقهسفن اهءارو لئاقةق فشكتاذاىذلا مهيلاكضيو هللا مهبحتثالن ماسو

١ 

 ةءملافشقاناو سو هل اوهيلع هللاِإ صلال وسرتبنالاق هينا نعصوحالا يبان ءقاحساى انعم ةبعشإ | |

 ريلفالامنلاكلاب أاذا لاق منغلاو قيقرلاو لسحلا ولب الا نملك نم تلق لاما يان ملاقمع : تاقلامنمكل لهلاق ٍْ

 اح واخ ق شنوا ا و رحب ينل وق ةواهماذأ مطقتف ىسوملا يلادمعتفا م نارا لبر وق ةىلب ميت لهلاقم“ كيلع ْ

 ١ كدعاس نمدثا هللادعاسو لح كل هللاكاب ١ ام لكف لاق ممن تاقلاق كاها ىلعو كيلعاهم رحتف مرح ىه لوشوأ|

 هض وحالايبا نغءارعزلا وبا هعانو قاحساينا نع ةعاججداو ردانسالا مميت« كلاس وم نم دحادللا يسوم ||

 لاق لبجالهنرىلجن الفن الادذهيف لاق لسودل اوهيلعلا لصّللا لو.رنا سنا نع تباثنع ةملسنب« دام ف ||
 لثمرونلا نمجرخافهظفاو دامح نعهريغو ىعازملا هللادبعنب دم ماورواذكه ناذع وةبدهدأ وراد هردق هنمأد '

 » لم طرش ىلع# للا خاسف لاق دامح ردصأ مب رضو رع :اعا ةلغا فصنىلاراثاواذهأ |

 هللال وسرلاةلاقءادردلايبا نعديبانرعرغالا ناماسنب هللاديبع انث ةبتعز ىس وماث نايلسني « ليضف اف |

 هلل هسفن اهءارولتاق ةف فشكنااذا ىذلامهلا فل ا مهب الث ملس وهلا اوهيلعّللا لص ْ



 منائالا باكو ١-03" «سيفتا نك رسلا »ا 40 )ج9
 ْ « نيعباتلا راك !نماحرشم اباومادقملا نافهيبأ نع

 ىدلحلاريصن نعدم ن رفمج ءانثدحاكملسومل آو هيلع هيلع الص هللالوسر ىلع دفو يزين, يتاه « ناكذقو ف
 هءاديز نى اه ىلا ثدحلاق يف :اهن حرش نعهيبأنع "مر شوماديلاناقنز ميشو ادورللا ديعنب ىلعات

 ملا وهلا الاقف عاى هنونكي ما وهلاوهيلع هلا يلص ىبتلاهممسق ماسوهل | آوهيلعشا يب هللالوسرىلادف و

 ولن لم و للادبعو 2 رشلاقدلو كل له لاةناق :رفلا يضرف مهن تمكحاوفلتخااذا يم وقنا لاك يباب ىنكنإ

 نيمرض# ل اركذ ىف ةفرعملا باتك ف تركذدقو ههدلولو هلاعدف م رشوبا تناقل عزل لاقمربكا ن ف لاف ي قناه

 «نيعباتلايف هدادعراصف مس وهل اوهيلع هللا ىلص هللا لو سر 7 ومالسالاو ةيله ةيلهاجلاك ردا هناف ناهد نب حرش

 ركلوبا (اننثدح)#ىرقملا ديز زن هللادبعات قيدصلاز , مانشعات ظفاحلا بوقمين دمح للادبعوبا « اثدح»

 سنوبوب || ىبجتلا نارمتن ةلمار خاب ىرقملا نع رلادبعوباىفارهزلا عيرلاوباا بوباندمحأبلا قاحسانا

 ا ريصب اميمساك هنا ماسودلا اوه ياعاتا سس وسرا أ رقلاق هنع ها ىضرت رقر رهيلأ نعق ر رهيلاىل وم ريبج نب ميلس

 نارتع ن ةلمرحب لم جتحادقو هاج رخملو حيحص ثيدحاذه» هينذا ىلعهيماماوهينيع ىلءءاعدلا ةمبصا عضوف

 « مهيلعقفتم نوقابااو سنوييلاو
 اثيدجاثث يلا رعشلادمحن لفلان دحمن ليعمسا (هانث د .ح) ]سم طرش ىلع دهاش « ثيدحلا اذملو د

 لاقلاق هللادبع نإ رباجن ءلسأ ن هراديز نعدعسن ماشه يت دح كيدف ينأنب أى دح يازملا رذنلا نب ميهاربا

 الا يبن نمامو لاجدلا ةنتف نممظعا ةعاسلا مون ىتح نوكت الوةنتف نمتناكام لسوهلأو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 «روعأب سل ىلامت' ٌتانادهشا لاقمتهنيع لعمدي عض وف ىلبق ينل ريخاام ىشب ةنم ل ربخالو هموقرذخدقو

 داش ' ىلع(انن دحو)ةرعشاننةدابعز حو رانم متس رن ىدبمن ديا :رانهلا هللادبعن, دمج هللاديعوب|(ه اندح)

 ترنالاق هنأ نعص وح لايف نع قاحسا يبا نعةمشنان:يسل !اطلادبلولا وباانبالاقثوب !ندمجو ىلا وباانيلدملا

 هللال ور ديزي نبيناهن يرشن مادعملا نيديزي-

 ىباىنثدح لاقددج نع هبا نع مادقملاز ديزاندسح ميمنوا انيدحزي ز زءلادبعنب لعانمدح ىداملا مان دحط

 مالايأب ىنكت ؟ملاوه نانا "لاف ّ ايبا مونكي , عمسف ملسو هل“ اوهلع هللا لصّشالوسرىلادفو ةيأ ءذاه

 لاقو هربكا نم لاق لم وهللادعو ُخ رشلاةدل وكل ل نا :رفلا ض رفمونيب ثمكحا وفلتخااذاىئنوق نا لاق

 « هدلولو اعدت رخو اظل عرش

 هللا ىلص سالو -رأرقلاق ةررره ىلا نعةربرهىنا ىلو«ريبجن ميلسانندح نارمتن ن ةلمر حانت دحمب ىرعملا »

 4 طرش#«هسذا ىلعةيم اماو هينيع لع اعدل ةمبصا عضوفاريصبأمب 0 ناكهنالسوملا اوهيلع

 ماشهى موس كانوا نا ىثدحرذا !(ن ميما يدجا ار ءشلا لضفلانب دم نب لبعمسأ # ن دح#

 ةعاسلاء وت وق قحنوكت الوةنتف ةنمتناكام ماسوهل اوهيلعهللا لسهَللال و .رلاة لاق راج نع لسا نب دز نع دعسنب ا

 لاقمهنيع ىلع هدب مضوف ىلبق ىن هيربخأام'يشر هن 2 ريغخالو ةموقرذحالا ين نءامو لاودلا ةئتف نم م مظعا

 هدنز نعةيواعمو ريهز هاورو(تاق)روعاب سيل هللا نأ دهشا

 4 ةيشو (0



 01 ناعالا تانك » 1 قي 01 ص للا مم كردتسللا#» #«(0) جو

 نتابح بهو هللادبع 5 فورعم ن يووراها نذر ل 6-5 قاحسانب ركبوبأ 4 08 ج١

 ريخالو فلاب نمؤملا نالاق لسودل آوهيلع هللا لصدتلا ل وسر زا هنعّرلا يرق عيا مزاحىنا نع ء رخضورا

 «هاج رخو ةلع هلرلعا الو نيخيشلاط ريث ىلع حي ثيدح | ذه»فاويالو فاابال ن مف

 ْن نب ليضفات يدقلا ركب 9 انت باه ولادبعنبرضن !!ندججا ان ظفاحلا بوق همي ندم هللاديعوبا| «ايدح»

 هللالوسرلاقلاق هنغما لذلو يراصنالا 5210 نأ ن نعي نع نايلسن هللا ديبع عمس ةبقعنب ىسومانب ناماس

 لخدالا رثايكلا نتج و هاك لايف ويو ةالصلا ميمو 3 هن ُك رشب الو هللا ديس تبع نمام لسودل او هيلع هَل 0

 طرش ع حيحص ثيدحاذه#*سيفنلا لتقو حلا نا رفا نا كارمإلا لاق رثايكلاام الا لاق ةنجلا

 ةهاج رم وةلعه ف رعءاالو نيخيشبلا

 نع يباهن مب رش ن مادقملا نديزبانا ىح نب ىب .كاننيبا يثدح لدبلا ميهاربانب ةمصعنب ميهارا 4ايريخا»

 كك ماع لاق ةنجلا تج 1 ؟ينياهلال م رايلاقم يبن 7 ا [ وهلعشا لصهّللال و زلعدفو الهنا ىقاه: نعهيأن 1 ءمادقلا

 ريغوأرهل سيلدب زن : اهناهيفامهدنعةلملاو *هاج رخيإ وةلعهل سيل او ميقتسم ثردجا ذه# ماعطلا لذ ومالكلا نسي

 قرره الاون ياواز هلدجنلاذا فورمملا يناحصلانا باتكلا اذ-هلوايف طرشلا تمدقدةو ب رشها

 سادرمن ءمزاجىبأ ن نأ سبق ثيدحت جتحادقىر اخخبلانافام ميج |ىط رش ىلع مب وهذا ه؛ دحان حدك وةبانججتجا

 هللا ىلص ينلا نعةريمتن ىدع نع سيف ثيدح عيتحاو »نوم اصلا بهذي مل وهل اوهيلعتلا لص ينلا نع ىحلسالا

 كلامى اثيد أحاب جتحا دق ملسم كلذكوم زاحينان سيق ريغو ا رامل سيل و»# لمع ىلع هانامعتسا نم لسوهلا وهيلغ

 ينانعرخص و |ىندح بهون اان: فو رءمنبنوراهانب نزرن,ىبح ندا اب قاما اوي ركب وبا# انربخا 9

 لغد تا ةب الون إل نانزيسالب فلابنمؤلانا لاقرسوهلآ اوهيلعشا لص هللا لوسرناةربرهيا نع مزاح

 الو يسجبشالا رخصو ا قلرلو يمجشالاال ينيدملا وها ذه مزاحابا نافهعاطمتاهتط(تلق)ةع هل لعاالو بطر ش
 30 ريرهاباى هل ىنبدملا

 لاق لاق ىراصنالا بويا يبا نعهيبا نعزاملبن هللاديبع عمس ةبقعنب يب وماثثدح نالسن. « ليضف »ف
 بنتو ةكذلافوبو ة 0 .الصلاميق و 0 هيكرش ؛ الو هللا دبع كيع ع نمام ملسو هلاو هيعشالتالوسر

 امعط ريش ىلع «سهنلا لق و فجزلا نمرارهلاو هلابكلا رشالا لاةرئابكلاام هولًأسف لاق ةنجلا لخدالا رئابكلا

 0 «١ طقف (خ)هجرخرمنالا ناملسهيبانعللادبع (تلق )4 ةلعالو
 هللا لصلا لو سر ىلع دفوامهنا دج نع هيبانعمادقملا نءئيناجن. يرش مادقملان دب زنا ىبحي نا« ىبح

 نااههدنع هتاعو ةلعدل سيل و حي صمام طلا لو مالكا نس كيلعلاف ةنملا بجو "ىش ىا لاق ملسو هل اوهيلع

 سيقوه | نءرهازن ةازجمو هنأ ن نءيعجسشإلا كلاميناك امهدنع رئاظن هلإ هل. نكلهنا ييغدار هل سبب ديزين 7

 * ةريمم ن ١ ىدعنع مزاحينا ن

 مرش ثيدحت جاجتحالا اط رشرلعايمج |ىمزافه.نانع يملس الارها زن ةازجم ثيداحاو هبا نءىمجشالا



 4 00 جرخ دبعلا ينزا اذا 8

 «ناعالاباكا» 22#« ١ #«صيغتاعمكردتلاط ' 0«4)ج

 «اهريغو ةبعشو ها نعهدد رغب ثيدح ريغ هلاعي جاحرخ دقو

 يلعن لص هللا لوسر لاقل وهي هنع للامر ةربر هابأ عمس هنا انادحديعسيلا نديمسن اداملا ع نبا نوفا

 حي ثيدحا د 7 «نامعالا هيلا مجر أبنم ملاذ ذاف ةلظلاك ناك وناسمالا هام جرخديملاىفز اذا ماسو هلا اوأ

 « هتاورباجتحاد قف 5 نرش ىلع

 رفمج (آمدحو) لضفلانب دمصلاديعانو رع يف ريصلان ادن دمسن ركب وان دح ملسمط رش ىلعدهاش م هلو ف
 .رعءديلولاز هللادبعانب ب وباىنا ني ٍديعسانُ ىرّملا نمر لادبع وباانم الاق ىس ومن رشب انيدادغس .ريصت ن دمح نإ

 اعز #01 ريثوانز نم ملس 00 لصّسا لو سر لاق لودي هنعاللا ضر ةري رهأبا عمسدنا 0

 «نايماشأهودبل ولان هللادبعو ةريححن 'نخ رلادبتي ملم جتحادق ههسأ رن“ «صييمقلاناسنالا م م مك ناءالاهنم

 نءويكحنب لمي نع مزاح رب ربرجأ5 لبيعمسانب ىسومانا ٍبلاغنب دم انا هيقفلا قاحسا نب 0 وبا «انندحإ)
 مفراذاف اميمجأت رق ناعالا وءاسيملا لس مهلا وهياعهبلا لص ىبنلا لاقلاق ايدنع هللا ىضر رممنبا نع ريبخ نب ديعس

 « ظفألا 5 هأج رخو هتاورإ اجتحادقف اهط رش ىلع حب ثيدحاذه « رخ . آلا مفراهدا

 « اندح »

 « هللعال حيحص «ملستساو

 هل اوهيلعللأ لصّسال وم رلاقلاةهللأدبع نع بهون ديز نع شمالا نعةبعشانن ثراولادبعن « دمصلادبع ٍِ

 كثب دج هنعاج رخدق«ملاظلا مج ربيتجمالمسالا نماج راخاممدحأ ناكارحتهاف مالسالا يفالخج نيل ر ناول لس و

 5 ةبعشوهيبأ نعدمصلادبع هندرف

 لوشي ةربمهابا عجس هنأ هلد حج ديعس يل !نديعس نا داهلا ناانث ديزي ن 10 نانا م صيفا ن « ديعس 9

 نامعالا هيلا مجر ابن ملقتا اذاف ةلظلاك نائكف ناعالاهنم ججرخدبملا ى :زاذا لس ودل اوهيلعتللا لصةللال وسر لاق

 « (يطرمش ِس

 هل اوهيلعّبلا يلصسال وسرلاة لوب ةربرهابا عمم هب | ريجتح ىل نعديلولان سادبعا بويا ىنانب « ديعس ف
 ن نأ رادسبب(م)جتحا»هسأ ر نم شصيمقلاب ناسنالا د نامبلا بقاع 001 *واىنز نم ماسو

١ 
 هللادبعب و ةريجح «

 نامل ماما سول اوهيلعّللا لص ينلالإقلاقر م نأ نع ريبجن ديعبس نع م نب ىلع نع# مزاح ن نرار+ د

 د 7

 م امى ط رش ىلعرخ . الا مفر امهدجلا مفراذافاميج ارق

 4 ربخأ » ز ش

 لاق لاقّشادبعنعس هون. ديز نع شمالا نعةبعش ان ينا ىن دحلاف دمصلادبعنب ثراولادبعركذ لاق ىلجبلا

 || ىتح م السالا نماجراخامهدجا ناكارجتهاف مالسالا ينالخد نيلجر ناولواس وهل اوهيلع هللاىلضةللال وسر

 | نومامةةثديمسنب ثراولادبعندمصلاديعو هاج رخل واج نيخيشلاط رش ىلع مص ثيدحاذه»جلاظلا مجرب

 ا حلا نبدمش رفمجو ا( اسدحو)يمرادلاديعس ن نائعات اللاو يريملا نسملاوا و ةيقفلا رضنلاو ا 4 505 و

 ٍ انأبام رمينان ديس 3ك اولاقدحا ولاديعنب دينءاشت ة اشم نب يلع (انثدحو) بيسملا ندم ن لضفلا اثيناهنا :

 تينا 5 اتسع يسيل



 «ناءالاباك9 ١ «م9 م« صيخلتلا عم كر دتسلا9» 40#2)ج»
 هنعهللا ىضرةريهىنا نع زادعمنب دلاخنع ديزي نرواث ماسمنب ديلولااُثىنالقسءلا ىرسلاىانيدمحات الا |

 دقف ىراخبلاط رش ىلع حرص ثيدحاذه « قب رطلا رانك اراتموأ ًاوض مالسالل نالاقملس ودل اوهيلعتللا يلص ينلا نع

 ريغف ةرر ره ىنا نع نادعم ندلاخ عامساماف#يعاشلا دب زينب روش جتحاو ىنالقسملا فلخ نيد نعىور

 هللا لص هللا ل وسر باحصا نم الجر رشعةعبست يقل لاقهاهنعدم زينب روث نعمل سم نديلولاعجحدّقف عدبتسم

 دانساالا السيل ىتلا ةذاشلا نوملا نمدجيل نيب انكلايف رظنيلهذاش نتماذهزا# وتامهوتم لعل و## مس وهلا وةيلع

 نأ ,يلعاذه سقيلم هنم بجمتنأم قحأو

 ديلؤلاا ن١ قرشلا ينأندمح ا دحا ولادبعنب ديبعاتت قاحسا نب ركب وباهانث دحهدانسالااذهس 4 رخآ ثيدح)

 مالسالا لاق لس وهلا اوهياعنلا ىلص ىنلا نع هنعهللا ىضرةر ,رهىبا نعزادعمن دلاخ نع دنزينبر ون نع لنا

 نءىهنلاو فورمملابصالاو تببلا عون اطمرجوصتو وك زاايتوتوةولصلا يقتوائيش هيكل رشن الهللادبلنأ

 ههربظ مال سالا ىلودّمف نولك نبك نموهعد مالسالا نم مهس وهف نهنمائيش صقتنا ن رق كلها ىلع كمياسنو ركنا
 9 2000 والالثم تكلا اذه

 ْن و 00 يع نع ةيعشادل رف رفعجا ندع ىنثلا ندا ذاع ع دلل

 ىلع كلداالالاقواكملعأ الا لاق لس و وهلآو هيلا للص هللالوس رزاهنع هللا يضرةربرهىبا نعش دحننوميم

 ثيدحاذههلستساو يدبع لسا لجو زعللال ويف هللابالا ةوقالو ل وحال لوةءةنل ازيك نم شرملا تحن نمةلكا

 5 مسيل نب ىيعي سم جتحادق و هاج رخو ةلعدل ظفحالو 3-3

 الاو قاحسان دم ان ىلعن نيسلا(ىل :ربخاو)»ب رحنإ بااغن دمج انن هن لابن دما ن دمج ركب وا(ينثدحإ

 ساسبملا نب ىلا مانت ظفاملا ىلعن نيسملا ىلعو اان دحو) ثراولادبع ندمصلادبعانُت ىسولعلاماسم ن ىلا

 هللال وسر ىنملع لاق هسا نعةلاضف نلل اديعنعب رحى نع هللادبع ندلاخما 9و رميشههي «فاوخو»

 هملسودلار اوهيلعفللا لص

 .هلآو هيلع هللا لص ىننلا ن ءةر صياف ءنادعم ن دلاخ ن نعرو:اث ديلولاا3 ىرسلا نان 6 هركذو»

 ف رظنيلف ذاشهنتم(لبق ناف)*ةر .رهابادلاخىتل عديتسمريغ# قررطلا دائمكازاشتموأةوض مالسالل نا لاق ماس و

 هدانسالا ذم رخا | ثيدحابيلع سقي هنم بج امدحا ودانسا الاهل سيل ىتلا ةذاشلاز وتلا نمدحيل نيحيدصلا

 # هرب ُُظ ظمالسالاىلودقف ن( 1ك نسر دبع السلا ٠ ْن م مه بوف

 لاقرسو هل اوهيلع هللا لصهللا لوسر ناةربر هينا نءعذوميم نورحم تعمس ميل ىنأن ىبحينع# هد د

 ىدبع لسا هللا لوب هلابالا ةوقالو لوحال لون ةنملا زئك نم شرعلا تحن م ةلكىلع كلداالالافوا كملعاالإ

 6 ا 2 .اد يفسر مج جه جوك

 أوتو: ةالصلا ميم واتش هكرشنال ثاديمتنا مالسالا لل سوهل ١ اوهيلع هللا لص ينلا نع# ةررهيلأ ن *عفنو د

 ظ نونمائيش صقتا نمو كلاها ىلع كمميلستو راكنملا نع ىهالاو فورمملابرمالاو بلا جن وناضمر موصتوةاك زا

 دل مسموع 1 كج
2 534 
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 فلوخدقواهنمدحاو طرش نهم سب ورمي نانع ردح نب ىيبحم نعدن سم نب ةمفلع» نءدوادونانزيزملادبعا

 يل 500 ه دهتلقف س2 !تاواصلا ىلع ظفاح لاق نا ىنماعا يف ناكفولسودلو اد هللأ ىلص هللا لوب 0

 م ناعالا باك 9 4.١ « صيخلتلا مم كردتسا ط 2 *4() جل

 «انثدحو» ىعساولا ناملسن ديعسا دايزز 'ىلعز نسحلااانث هيقفلاب وان قاحساندمحا ركبوا ان دحإ»

 ا 1 5 انيعمن ىدحانت يرودلا دن ا ءلاانت بوم ندم سابعلاو ا

 يلا تسالاق هلل :ةلاضفن 6 دردالاب 1 برحىنأ ن «.ع دنهيا ندوا دنع مدهات أزل روصن*ن ديعسأ

 ناضمرربشو ةواصلار كف مالسالا مثار نم مئارش يلف متليالادبو ايناتلتف ماسودل آوهيلعّشا لص

 نالاق مالكأأ ن نماعامج ىن :هاع ٠ نكلو لوغشم نريفانا تاع ايسركذ كيا هللالو_سراب تافف ةولصلا تنيقاومو

 لع حيحص ثد_ اذه *رصملاو رحفلا لاةىموق ةغل ٠ نكن ونارصملاامو تاقن ' رصعلا نع ء لغشت الفت نام

 ثردح يفهناف مالسالا عا شارل ةدئافاهرثك او رخا دا د انتسابا_هاج رخ ظافلا هفو هأح رخو و ماسمطرش

 عاديكات هدب زب لب ث ,دهارضب الافال_خدسنهينا ندواد ن ءدان- الا ذهيفريشن نب ميشه

 نيسملا ان ىسيعنب لع (انند عوز 4 .نببهوان رطم نب شب ندمان يفاشلا هللادبعنب دمر وأ 1 /

 لاق هنا لعةلاطن ن هلل اديع نعبرحىبانعدوا د نءهللادبعن كلانا . الاةنيهاش نبقا تافان ندمح ن

 نارصعلا امو تلقانتءل نم تناكام ولاقن رصعلا ىلع ظفاحلاق ىنع أ زجاهتلمفانا اذا عماجرماب ىتدحف لاغتشااميف

 نمهدنع ربك ىببان يب ايدلا دوسالايبا نإ برح وباو *امورغ لبق ةولاصو سمشلا عولط لبق ةولص لاق

 هللادبع ندلاخ وظفملابف ورعم ظفاحر يش, نب ميشهن اف ىثإلاديبعنب ةلاضف نع هعاس رص ال ةءاحصلا راكا

 ته ومنبهللا دعنا ناهنع نعةبعش ثيدح ناءالا باتك يف ماسم عج رخاك اا قانم وباتك اس لطساربلا

 ههيبأنعنامءن دم ن رع هدعإو

 ىرادلا ديعس نب نامعال ى زسلادت نيدمحا (يف ريخأو )؛ دحا مدع نإ ديبعانت لدملاداشح نب ُّط #« ىتدحإل

 لاق

 هللا لوسرا ةشئاعنع ززملادبعز رمت دحتة و رعدهشهبا يم رضملا ةبيش ىتت دح هللادبعن, قاحسا نعم ماهإط
 مالحألا ماهسوهل مهسال نك مالسالا يف مهسهلن م هللا ل مج ال نيل فلحا ثالث لاق ملسو هل آو هياعدتلا ىلص
 مث الذات وجرا- هيلع تفاحنا ةمبارلاوةم اسيقلا موب هريغ هيلويفدبع هللا ىلوتءالو ةقدصلاو ةالصلاو موصلا
 8 رعب ثدي ثيدحلا اذه لثم متعمس اذا زملادبع ن رملاةف«ةرخ الا ينهيلعرتسالا|دلا يف دبع ىلع هللا رتسأم

 ثيدحلا اذ_هيئاسنلاىوس هل ج رخام تاق ىراخبلا هجرخدق ى رضحلا لاو ةبيش ههوظفحاف ةشئاعنع

 نإ ةلاه> هيفو

 هل اوهسيلعّس الص ينلا تينالاق ىنإللا ةلاضف نع دوسالا ينان: برحىبا نع دنهيب ان دوادنع 4 ميشه ل
 ةالصلا 0 ررهشو ةالصلا رك ذف مالسالاما ل ملا رش ىنملمف مال الا ذب لب رانا ت [ةذ ماسو

 نعل غتشنالف تاغشنا لاف مالكلا نمأع امجينملع نكلو لوشم نهيف ان تاعاس رك ذه كبا ّفالوسراب تلتف
 1 *(م( طرش لع»رصعلا و رجفلالا6 ىىوق ةغا نكت و نارصملاامو تاقنب رصعلا

 فارغو ) )22



 دك دن يس: جييمت

 ادسنس

 جب نامالا بانك لا «نإ « صخلتلا مم كردتسلا» ٠ «() جو

 باتت إس وهل اوهياعّتلا ىلض هلال وسرا نية لتاقلا غلبفادي د _ثالوق لاف ماسودل لو هيلع هلا لصةلالوس 2

 هل ًاودهسبلع هللا نص هللال وس رهنعض رعاف لثملا نم 0-0 اللا 2 "9 1 هللاو اا لاقذا ١ ١

 هل اهلا لاق ناربص, ل مهتبطخ يفذخاو سانلا نم 01 00 هللا يلص هلال وسر هنعض رعاف

 فرم: ملسوهلأو هسيلع هللا ىلص هللا لو_سرهسيلع لقاف لتقلا نماذومت الا لاق ىذلا لافام للا لوسرابهّللاو

 كغم َّق هلثم جري ثرد- داي ان نال املاق | باموم لتق نم ىلع ىبأ لحج دع هنلأنأ لام 4جو ف ةءاسأأ

 حصاذأ# رخ |نعن ةنادصلا ثيدح عب رخآ ينابباتتكلال واف يطرش تنيدق ةونادحولايف نال يف هثردح

 قرطلا
 نيسملا عوام هاندح و ملسم م طرش ىلعدي م نع: اور يلع ةريغما نناويلس ديبع م اوي 1 3

 نع ةملد ن دامحأثب نر دين ىبحبن دس اانن ىضاقلا برعنش نإ دبمتن لضنلا ةنيلخوا انا ظفاملا ىلعن|

 دفزامأ لاقدنأ !- وهل اون راعنلا لص يلا نع كلامز ةيفع نع نءوصاعن رصن نع لاله ن ديج نعديبع نب سنوب

 هيلعفللا ص هللا لوسرلاةفاذومتما+ل اقام هللا لوس سراي لتاقلا لاف م اسمانا لوق وهو لجرلا لتق لجرلالاباذ

 ءاناتم لتق نمىلح اين ملسم لاق نم ىلعّسا ينال اقنع هند[ حو ناذل هرك واذكه ملسو هلاو

 «اثدحوو مامانأبلاذ وراهن دن ه زاننما وعلايفانب ركبو اانيدادغب يدالا ىبحين نامع ندا هنن دح 9

 دن دا قا أ دمم !نركبوبا(اندحإ ”ليتمسا نب يس واث سبع نإ دم ندا اننةيقفلا السن, دما ركبوا

 لاقة>اطو :ان هللا دبعنب قاحسا نع ىبحمن ماهاثالا ليءمسا نب ىسومو ديلولاو أبا ىراصنالا نابحننا

 هلا آوهيلعشالصنال وسرناةثْناع نع ْر رن زملادبعن رمت ثدح دي زلان 7 نزعادسشمبا ي رضحلا ةبيش ىتدح

 ةالصلاو موصلا مالس الا مارسوهلوب 0 نك الرسالا ىف سلو مادا لمجال ع نولع فلحا ثالثلاق ماسو

 يدبعلعمتلا رتيباب ملأ الكاك وج رابتسنا# ةعبارلاو هةمايقلام 5 هريغ هيأ را 7 وتل وةقدصلاو'
 2 وظفحافةشناع نعق ورع ثدح ثيدحلا اذه لثم متعمساذ از زعلادبعن رم لاذ - و ايفهيلع رتسالا|_دلا ظ ٍ

 ثيدحلااذ_هوززملادبعن رو ةو رع عب ى رضا اق و 6 راتلايفلاق دي رأ_خباادج رخدق ي رضحلا ةبيش

 ْ #4 هاجر و دانسالا حيحص

 لاق نارب_ض ا 7 هتبطخ يف دخاو سانلا نم هلبق نمحو هع ضرعاف لثملا 5 اذوسالالاق ىذلا لاق ام هللإو

 ام وم لتق نم يلعن هللا نا لاق ع ههجو يف 6 ءايسملا فرع هيأع ماسو هلاوهيلع 0 هللال وسر لبقاف هئلاثلا

 ن ديم نع ديبع نن ساو نع ةمليسنإ دام ابدي ن يبن دعاانت ةفيلخو ا 3 رظفاملا لعوا «اندحإل

 كف ىلع 1 - أوا رصتخ لاله
 0 -- نا سس يآ حسب بسس ب -_ 7-0 3-3-3 2 ا

 ِ --- هاف ىنثيالا كلام نإ ةيدع امان ريذملا نبذاميلسو ىث الامصاع ارض حب ا ملسأ حيحصلا

 0 اذه 3 الاطرش # مخل ةةلااطقلا د



 اهل يعش اس مدل سس

 حصا

 ل

 ب نيل ةنصو هسدساع

0 0 

 * ةقفوكىدسالامصاعناا وه اذهىسيعو»لكوتلاب هيهذب ٠ لجوزع هللا نكلو كرش 5

 رق 00 واخ لانا ابوي نس دم هلل أكد ع 32 رسام 0

 : 7 0 1 انمأمو كارلا ىن اخويا لاقملسو لنقول ع كاان ع٠ نعت :نع ا

 هوغو تبان نبيدعنع اضياىوردقي.دسالا مصاع نب ىشع و«هاجرخم مو هيأور تاب هدنش مب ثيادح

 * مثريغو حاصنةن ةيواعمو مزاحن ررجوةبعش هنعىوردقو

 (اولاق) ةملسن دس اودايز ندمت ن نيسملاو بلاط ىنأن م: هاربات يباهن , حام ندع رفعج وبأ عانت دحإل

 هلال ىلا نعرمت نب نعةديبعن دعس نع ىلا دينعزب نسملا نعرب رج ابنا ميهار , ن قاحسان قيحا

 دانس الا اذه لثعاجتحا دف نيخيشاا ط رش ىلع حيحص ثيدح نهارك تبدا ريب لما نملاقمل وهل اوه

 هداج رخل وةلع هل س لو باتككلا يف قرع

 هللادببعنب نسا نع للادبعز كك رشابث ىلع نب مضاع نانا اودي صفح نب ور مع اثالاق لدعلا روصنم نا

 هك رشا نودام,فاحب نيعلك لوقي ماسوهلا و هيامهللا لص للا ل وسر نسي رمع نبأ نع ةديبعندمس نع

 ةرسيمىان ايركز ندبحا ن هللادبعىيحوب اا. تاق وتلا بويا نب نسحلانب نيبسملا هللادبعوبأ # انأدح
 انئالاف ىسوم نيرشب أبنالاق هيقفلا قاجسان ركيواورافملا ةلامبع ندم هللا دبعوبا م انريخاو 9 ىكلا
 بشا امتافاره لاتفىلايحاصوانا ةيلاملاويا يناثا | لالاله ن ديح نع ريذملا ن نا,يلس اننى ركملا دب زن هكتلاد.ع

 ن + ةنعانرم لاق كثب دح نذه ثدي لاف ىثبللا مصاع نب رصن ننينا ىتحانن قلطناف ىنم ثي دعال نموا

 ةءبناف موقلا نملجرذشف موقىلع اوراغافبرس ماسوما اوهلع هللا ىلص هللا ل وسر ثمب لاق اينكردلا ناكو كلام

 ىلاثي دسلا يمنف هتف هن رضف اهيف رظنر ملف ملسم ينا موقلا نمذاشلا لاقف رهاش فيسلاهمم دب رسسلا نملجر

 مطلوب
 ملسول اوهيلعهللا ىلص ينل نعرمن ا نع ةديبعن دعس نع يمخنلا هللاديبع نب نسحلا نع يضلا 6 ربرج ف

 نسما نعل رشانب ىلع ' مص أع نع ءاوروهاذكمهنعفوهار نإ هاوراعط رش ىلع« رك دف هللا ريغب فاج نم /

 «ك رشهللا ودام فايع نع :لك لو وهت ماسوهلا اوهيلعّش ا ىلص نال وسرت ممس رم ن | نع ةديبعن دمدب نع ىمخنلا

 ثب دحإل ىىواو بشا (تافالم لاف ىلابحاصوإبا ةيلاعلا وا ىتانا لاق لالهن ديمح نعق ريفلا ن « ناماس 9

 نم ناك و كلامن ةبقع انندح لاف كغدح نبذه ع لاف غبللا مساع ن نيه آلا يتحانبقاطناف ىنم

 نم لجر همبناف موةلانم ل جر ذشفموق ىلعاوراغأف هب نسوإبوولا و هيلع هللا ىلص هبا لور ثمب لاقطهر

 هللا وسرىلا ثي دملا يمنف هلتقف هب رضف اهيف ظن ماف ماسميلا موقلان م ذاشلالاّتف هاش فيسلا هعم ب سلا
 فايل راي لتاقلالاقذا بطخ ماس و هلاوهيلعِهّنلا ىلص ينلا|نيبف لتتقلا غلففا ديدشال وف لاف اسوهلاوهلع هللا ىلص

 م« صرخلتلا عم كردتساا » «()جو
 - منال تاكل 4«

 أوزمعو قاجبان ركب وبا# هاثدبح ف ي ,مجلاهللاديعن ١ كيرشب جتحا دف ملسم طرش ىلع « دهاش هلو و»

 هللالوسرايةِس . اهلا لاو مب 1 هتبطخ ىف دخاو س انلا نم هلق نم#و هنع ضرعأت لثملا نب اذومل الاانا لا

 00 يجو تي يمس . قو

 هللاو



 « ناعالا بانك ف « ا م« ضيخلتلاعم كردتسلا9 «()ج» * '

 باءصا نم مهلارقاو شاسيعن ىلعو بيعشنب رشب وناملا ىلا نم لجا وملعاو ظفحاو قثوا ملم ندي ولا

 دمت نءاميمج ناسح ن ماشهو ينايتخسلاب وبا نعنيصحلاْ زي زملاديعهاو ردق ثيدحلااددج نرغأ رظن مله بيش

 نادم نم رلادبع دمجوبا 4ه انئثد_ ف ههلوطب ماسوهل او هيلعنلاىلص ينلا نع ةربرهيبانع نديسنا|

 راخ.م نددلاخاث يخلبلادمح ن هللادبع دسا وبااث نادم لهذلادحا ن دلاخ مثيلا ب اريمالا امك نادم ب .بالثلا

 ل فن نسحلا انث 4 الذ و هٌتادبع ن 34 وباو ىتاه ن . طاصن د «ءانثدح ١» هينوطتلا

 2 ' ماشهو ين ينايتخسلا بوباانث ناججرتاان , نيصح ن زيزءلادبع انث دلخم ن دلاخ انت ىأسنلا نايفسن ا

 هاصحا نمايسا نيعستو ةمسن' هللزا لاق لسا اوهبلع الس ينلا نع ة ةريره يبا نع نب ريس ند نع

 (نمؤاا) (مالسلا) (سودسقلا) (كلل) (برلا) (هلالا) (ميحرلا) (نمرلا) (هّللا) ةنملا لخد
 (ريصبلا) (عيمسلا) (ميلملا](مينملا) (روصملا) (ئرابلا) (قلاخلا) (ربكتملا) (رابجلا) (زيزملا) (نديبلا)

 (روفتلا) (دودولا) (يدبلا) (نآنلا) (نانملا) (ريبخلا) (فيطللا) (مساولا) (موبقلا) (يملا)
 (رافثلا) (نطابلا) (رهاظلا) ( رخ الا ) ( لوالا ) (رونلا) (ديمملا ) ( ”ئدبلا ) ( ديلا ) ('روكشلا)

 (لامتملا) (مئادلا) (ثينلل) (دي ا(لي كولا) (ىتابلا) (يفاكلا) (دمصلار (دحالا) (رداقلا) (باه ولا)

 (تيمملا) (ىبحلا) (بيجلا) (ثعاسبلا) (نيبملا) (قلا) (ريصنلا) (ىلولا) (مارك الاو لالملا وذ)
 (رتولا) (مدقلا) (باوتلا) (حاتفلا) (ببقرلا) (بيرقلا) (ريبكلا) (ظبفملا) (قداصلا) (ليجلا)

 (ردلا) (فؤرلا) (مركالا) (ردنقملا) (كيللا) (ىننلا) (ميظملا) (ىلملا) (مالعلا) (قازرلا) (رطافلا) |

 (جراملاوذ) (لوطلاوذ) (دسحاولا) (ديبشلا) (عيفرلا) (ركاشلا) (يداسهلا) (ردقلا) (كلاملا)

 نعماشهو بوا ثيدح نم ظوفم ثيدحا ذه  (١)(<ركلا) (لدللا) (ليفكلا) (قالخلا) (لضفلاوذ)

 نبنيصحلان زيزعلا دبعوارقلا يف ملك اسي ديازااياس الا ركذ ودا رصتخم ةربر هيلا نعنب ريس نب دس#

 «لوالا ثيدحالاذهاشهتلمجاعأو هاج ري ناو ةقناججرتلا ْ

 نم اعلا ربخاو #٠ ةبعشانأ ررج نب بهواث قوزرمنإ ميهر نب ومين دمت !سابملا وبا هاثدح» ||

 7-0 |نركبوبا « اث دح وو هةبمشأث سايايبا ن مدان نيسحلا نب ميهار اثنا دمب ىضاقلا ن رسملا نا ٍ

 نقدم ريخاةيعش اذ اولاق * ىضوملاو رمتوأو ريثك نبد- مع ونافانث بلاغ ن دس اش لاق هوان ركبواو

 : ةريللا لاق ماسو هل او هيلع هيلعدللا ع نا نع ءشادبع نعر نع ثدحدسأ ف ننالط ا ليك

 يدك 1 ا

| 

 ب إ

 * هوفع ل

 .هلاو هيلعهللا لص ينلا نع تادبع نعرز نع ثدحدسأ ينب نمالجر ىسرع كثهمس ليهك َن ةماسأبا 4 ةيعش 32

ازو نعش نعزاطقلاىيحداور ةقت مصاعىلا نب ىسيع# لكوتلابهبهذ. هللا نكلوك رش ةريطلالاةملسو ْ
 هانماموهيفد



 0 يس اس نط

 رعت

 © نانلا باكو 9 م« صيخلتلا مم كردتسلا» 400ج »

 | 7 مرر هليل كمال ر سرا لاق ىدرفو ملسودل او هيلع ىلص ينل ىلاذوجع تءاج تلاق ةشئاع نع
 أ ياو تنايياب يذم ت !اقان دعب متنك فيك يل اح فيك مت -ا|فيك ةمزا|ةناس> تن الب لاقفةين : زأاةماثجابا تلا تنا نم

 ةجي دخ نم زانيان تناك اما لاف لابقالااذهز وجملاهذه ىلع لب هللا لوسراب تاق تج رخايف هللا ل وسرإب
 ثيداحا يفهتاورب جاجتحالا ىلع اًمفنادسقف نيخيشلاط رش ىلع حيعص ثيدحاذهونامالا نم دبعلا نسح ناو
 « ةلعهل سيلوق ريثك

 ىبصنلابوي !نبى سوما يدبلامي .هأ را نيد هللادبعو اان ىربنملاهلادبعنب دم نب يحب ركزوا اًندح 9

 .الاق ىقشمدلال اص نبناوفصانت ىسيباركلاديل ولان ب دما نبدمشان أ ًاساهيقفلا قادس نيدمحا ركبوا (انندحو )

 هيلع هللا لصهنلال و «رلاة لاق ربرهىأنعج رعالا نعدان زلاى ا نع ة ة جينا نب 20 ملسم نب ديل ولاا3ّدح

 وهالاهلاالىذلا(هللا وه)ر , وأب و ر ,وهناةنملالخداهاصحا ن 55 والا ةئاماسأنيعست وةعسن هلل نأ مس والا او

 (ربكتلا ) (داجلا) (ززما) (نميبلا) (نمؤملا) (مالسلا) (سودقلا) (كللا) (ميحرلا) ( نمحرلا)

 (طسابلا) (ضباقلا) (ميلملا) (حاتفلا)(قازرلا) (باهولا) (رابةلا) (رافغلا) (روصملا) ('ئ رابلا) (قلاخلا)

 (ميللا) ( ريبخلا) (فيطللا ) (لدعلا) )ض +لا) ( ريصبلا) (ميمسلا) (لذملا) (زملا) (مفارلا) (ضفاخلا)
 بهذه يلاو(تيقلا) ثدحىفذا وفصلاقو«(ثيخملا) (ظيفملا) (ريبكلا) (ىلملا) (روكشلا)(روفنلا) (ميظملا)

 (عسأ ولا) ( ببلا) (بيترلا) ( مركلا) ( ليلجلا) ( بيسملا)# حيحصلا رصتخ يف قاحس مان دم ركبوا

 (ديملا ) (ىلولا ) (نيتملا ) (ىوقلا) (ليكولا) (قحلا) (ديبشلا) (ثعابلا) (ديجلا) (دودولا) (ميكحلا)

 (دمصلا) (دحاولا) (دجاملا) (دجاولا) (موبقلا) (يلا) (تيمملا) (ىبحلا) (ديعلا) ( ىدبملا) (ىصحلا)

 ( ىلاءلا ) (ىلاولا ) (نط ابلا ) ( ىه ا-اظاا, (رخ الا) (لوالا ) (رخ ْولا) ( مدقملا) (ردتمملا) (رداقلا )
 (مماجلا) ( طسقللا )(ماركالاو لالجلا وذ كلملا كلام) (فاو رلا)( وفءلا ) (مقتنملا) ( باوتلا) ( دبلا )

 (ديشرلا ) (ثراولا) (قابلا) (عيدبلا) (يداحملا) (رونلا) (مفانلا ) (راضلا) ( مناملا ) ( ىننملا ) ( ىنثلا )
 ندلو !!نااهدنع هيف ةلملاو هيف ماسالا ركذ نود ةحيكصدس "ا نيسساق اجرخ دقثيدحاذهو (روبصلا)

 ناثردملا ةمئا نيب افالتخا معا الياف ةل.ب اذهسيلو هريغاه رك لو هيفىاسالا ركذوهلوطب هتقايسبد رش لم

 دياولا

 ندا( دحو) ىيصنلا ب وب ان | يب رناق ىدبلا ههارأن دمحش ان ي ربنملا دمح ن ىبحب4 ا دح 9

 ىبانعجرعالا ن ءدابزلا ىلا نع 0 ماسم ن ديا ولاانن الاق ل اص نب ناوفص انث دمحا ن دمحانا قاحسا

 أ ةنجلالخداهاصحا نم دحاوالا ةثام امسا نيمسنو ةمسنلل نا ماسوهل آوهيلع هللا لص هلال وسر لاقلاق ةرب ره
 .!مديلولادرفتل ياسالا اجرخم ل لاقاهرخ اىلا (تاف) ميحرلانمحرلاوهالا هلاال يذلا هتلاوهرثولا بح رتوهنا

 هشايع نب ىلعو ناملا ينا نم ظفحا و قثوا ديلولاف ةلمباذ سيلو
 « دل ن دلاخ اني يخلبلا دمج ن للا دبع ان نا ديلا 77 ندلاخ ان نادم نادع نا « هاثدحو»

 | بوباان:نيصملا نزيزملادبعان” لعن كاخانت ىوسنلا نايفسن. نسما: ”قاهنب اص دمحم انثدحو ح ف

 مانيغ 4



 #« ناعالا باك 9 « 4 صرخلتلا عم كردتسلا» 0(24) جل

 5 +. مزيختالاو رع * نع هلأسال هعم يشع انج ريل ليقف مه ىا اناتف كلام ن ف وعو حارملان ا

 فصن لخدن نانيب نيك هناف لاق مءادلوسر وهلا انلمف ةليللا' يرد ىتريخأه نوردنا لاةفهشارف لعد

 ثيدخا ذه #ماسم لكل يهلاقاراها نمانلمجي نا هلا عدا م اناق ةعافشلا ت رتخاف ةءافشلان يبو ةنملا ىتما

 ةءاشلا 1 سيف سييلو هلع ه 50 اهطرش لعتافت ميلك هباوروهاجر م وماسم ط رش لج مرج

 1 *ماسم ليتل يجو
 ىروثلا نارفس يبربخأ تهون اب أبنا عمل ادبعن هللادبعن دمحم بوقمن د# سابلاوا « اندحإ»

 ن ثسوان أ | قاحسا نبدا ركب و انندح_ناتسن دجاانندح ورع يبوبحلادجان دم سابملاوا (انريخاو)

 هل اوهيلع هللا ىلص الور لئاقاملاة سابعن | نعهيبأ نع ء حبك ىلا « |نعن ايف سان ني كن دم ازنالاق بوعي

 هللاديعدلاو حجت فابملسم جتحادقو هاج رم ' و يرونلا ثيدح نم حييحص ثردحاده « ما اعدىتءاموق ماسو

 ظففلا اذه ماسومل  اوهيلعللايلهللالو رنع بلطي ن ىلع نع وردقو نييكملا ىلاومنموهوراس همساو

 ءاعدلا لسبقلاتقلا نع هلأسا رحمن هللاديعىلو« مفانىلا ت ا وعن هللادبع ثيدح جارخا ىل اءا_..جاتفاو

 «لاتقلال بق ةوعدلا ناك وهيفو ثيدحلا«قاطملا ينب ىلع راغامأس د وهباع هللاىلص هللا ل وسر نا ىلا تكف

 داش م انمحلا ىلا نعةماسن ديعسأ 5 احر نب هللادبعأت يفا ريسلا 57 5 اشهان لدملاداشمج ن لع # ا د

 ىلارجام نالبق 7 زانميف ىك ء لسوهلأر رهيلعهللاىلصهللا ل وسر تبرأ 7 وش ىلودلادابع ن 5 ( ةغيبر عمس ردكنلان ا

 اذهنا سانا |, !اي لودي ل جر هءاروولاقائيشدب اك رشنالو هوديمت ناكر ءايهتلانا سانلا امااب لوي ةنيدلا

 ةئاورو نيخيشلا طرش ىلع بعص ثيددح اذ ه*تحلوزا ليقلجرلا اذهنم تلأسف أ ارك ناس

 هت ىوردقو ردكتلا 6 ن دم ريغوا رهل سيلدابءن , ةعيرزا مو|بنمادحاووا اهلماو تار ماتاق مر جل نشر

 «هنيمب ثيدحلااذهناوكذن ثامر نلا ول

 دانزلا ينانا 93 ميرهان بديمساننى زارلا متاعو وباانث نادمه. بالجلانادمح نب نحر لادبع دمج وبا# انربخا 2

 راها ن قوش ةلهاملا يفملس وهل اوهيلع هللا ٍلصهتلا لوس رتب ًارلاةىل ودلاد ايع ن ن ةعير ىنثدح يبا ين ربخا

 هءارو اذاو هن وعيت هيلغ نوءمتجم سانلاو ارارم اهدد ريلاقا وحافت هللاالاهلا الا زارت سانلا امان لودلوهو

 ِِت دبشتسااعاو بهل وباهمع اولاءفاذه نم تأسف بذاك ىناص هنا لودي هولا“ يضو نيئردغوذ 85 لجر

 3 هناميجادبشتسادتف اممعادتقا دان زلايلا نب نمج رلادبعب

 ةكيلميبا نا نا نعمتسرن ,(اصانث مص ا ولان يف :اذملاقاحسان د#انأ ب وقع ندم سايعلاوبا# اني دح ف

 ا

 يدنع وهو ماسوول او هيلع سلا لص ينلا ىلا زوج ِتءاج تلاقةشن ام نم ةكيلميبا نبا نعوتسرنب «لاس»

 فيك متافيك ةيزلاةناسح تا لب لاقةينزملاةما_هجانا تلاقتن ا نمماسوهل أو هبيلعللا لِهّللال وسر الاف

 اذهزوجعلاوذه لع لبق هللا ل وسزإب تاقتجرخالف هللا و سراب ياو تاينإب ريخب تلاقاندمب متتك فيك ملاح

 و
4 

 5-5 ب لان

 ؟ةلع هل تسييلو |,ط رش لبع# ناعالا نم دهعلا نسح ناوة<دخ نمزانيا تناكاما لاق لارقالا

 عر زن. هدم مدع نتج ب 02 08 يجي 5 ب ب

١ 



 دبا « 149 م« صيخلتلا مم كردتسلا 9 «(0)ج»

 » نمؤم وهف هتئيس هيءاسو
هللادبعوبأ (هانريخا )ظعالا ادع دهاع «هلوؤ

 : سما قضاقلاى سبع نب دمج ندجااث رافصلا لادن دمج 

 ةماما يبا نع 49 زوو ايل مالسسن ديزنع ريثك ف! نب ىيحن نع(أ هللا دبعىلا ن . مايمهإ كن .هار ان 1

 البا طسو كنبسح كب زساذا لاق ناسع ال ام الرسن لاق لجر هلأ ماسو هلآو هيلع هللا ىلص تالرم

 كرابلان ىلع هاورا دكه و#* هعدؤ ىن * كردصيف كاحاذالاق متالاام هللا وس رآب لاذ ٠ نمؤ“ تناف كجم

 * ريثك ىنان ىيحم نع دشارنب رمعمو

 كرادملا نب لجان ىربنملاريثكن .ىبحنان ةيالقول انن ىض خاقلادمحان بم ركم هانيددف ك رابملانب ىلع ُثن ؛ دحاما»

 هللا لو حلا .لوق ةئامآ انكي لاق مالسفا هدسج نعمال نب لي : دنع ريثك ينانب ىبحن ىتدح |

 «نم وم كللافكنثيس كن هاسو كنتسح كنرساذالاقنامعالا ام امملسو هلأ و هيلع هللاىل_صا

 قل ازرلادبعانبميهار ان قاحس | اننينامتصلاديجلادبعز لعن دمت هلادبع وباهانر بخاف # رمعم ثد دحاماو ١

 ملسبتو هلا اوهيلع الص هللالوسرزا ةماماىنانع مالسينا نعمالس ن ن م . زنعريثكيلانإ ىبح نع رمعمانأبنا

 ىلع ةلصتم ةجيدصابلك بن داحالا هده ه0 رم وم وهذ هدي هب ا هنمسسوح «رسنملاة ن نامعالا 0

 6 اح عدم ل# رباجنب|ىنث دحر كب نب رشد انملع راف برقي ندع ىبلا وا ان دحأف

 هللالص هللالوسر عمانل ز لوقت ىجشالا كلام ن فوع تعمس لوقت صاعنإ
 ال زيم لس و هلو هياع

 تمهفضرالاب هريملو ناسا لك قصلدةل لحر ةرخومنملو طا اعيش ركسملا ف ىرا الاذاف بدلا ن م تظدرتساف

 شارفلا ىلع ىدب تعءّصوف هيف سببا خاف ماسو هل ا | وهيلعّتا يلع دلال وسو م ىلا تريقد يح سانلا للختا

 ىّتح ماس و هل اوهيلع هللا لص ا بهذ نومجارحهيلا اناو هللابا لوقا س انلالاخنا تج رش درابوه اذاف

 احا جار عدم وا ولبجن ذاعماذاف داويسلاىلا تيضفرجحم ت.مرفأا لمت طق دلع ركسملا نم تجرخ

 أ ىتح اوتبنا ان 1 وقاب 1 ضع انضم لاذ 7 رلا ا,يصي نيح (م)» ءابصلاتوصكوااحرلا ىودك توصانيدبأ نيب ,اذاو

 ةدييعوأو لبجن ذاعم ماىدان ١ ا ءاشامانثلف لاق ماسو ه] و هيلع هللا ىلدص هللال وسر 3 د اوحيصت

 نا هرطق كرز, ناراب() باردا" مال وبا هتينك ىشبلا روطمم(؟) رينسهبعل )١١(

 يحج طقاموق ماسودل 1 ودط هللا ىلص هلال وسر لتاقأم لاق سابعنا نع ةب هنأ نع حيجمضانبانع * ىروث ا 2

 ظ «ىكللراسن حيجتيابملسم جتحا» عامد
 هل أو هيلعمتلا لص لا لوسرتيأرلوعدابعنب ةعد هبرعمسردكنأ ندم اذ ةملمس نب ديعسأ:”دحءاحرن . (هلادبعإو

 مءاروولاقاطي ٍ؟يشهباوكر شن الوهودبع ناك ايل ناسانلا,ايلوتب ةنيردملا ىلا رجا م نأ لبق مهل زانميف ىنع ماسو

 هاه رش ىلع# بهو ليق لجرلا اذهئم تانك ها نيداوكرتت نا كمال هذا انلامايل وش لجر

 دانزلا يلانب اب تدوشتسااعا ومركب ذيل 'ودلا دابعن ةميدرىثدح ىلا انجن زلاهبا ن اانث « ميسيبان ديعس ٍِ
 « هادبشتسادنف

 سس سا 0

 و



 م

 «زامالابتك» 9 - «سيختا سكر دتلا) 400ج
 نب حابصانث نابان ليممساانئ ريما املا ن نيسان ةفوكلاب ينامز نمحر لادبعز ىلع نيسحلاو با هبانربخا» ْ

 سيل نرءؤاا لاق لسسو هل او هيلع ىلص يبنلا هللا دبع نعةمقاع نع ميهاربا نعى. .ل لا نعى لين ان نع ىبح
 ءابتفد_حاهناف ظفملاءوس ىلا بسنيناك ناوىلبل يبان :, نمرلا دبعز دمتم ىذبلاالو شءاسفلاال و نامطلاب

 لطرق للاةحرراصن الا نم نيعباتلاو ةيادصلا دالوأ راكأنم و مواطق و مالسالا

 بوتان روصنمن ديعسانث مياصلا دي زن ىلع ئدمح اثدا دب ىزجسلادا ن جاعد دمج وبا « اًنثدح »9

 هللال وسر نأ ىرعش الا ئسوم ينأن ع باطل نع باطملا ىلومو رمع نعد ن ززملادبعو نمح رلادبعن ا

 اذه ةاوربادتءادق» نمؤءوبف اممرسف ةنسح لمعو لمعي نيح ابهركف ةئيس قضوا مل وهلآو هيلعّشاىلص

 ا نمو باطلا نب رمع ةيطخ ىفاج رخ اىاداجر *1 وا بطرش ىلع حب وهو مه را ثردحلا

 دما قاحسان (هاثدحو) ليئارسا هبدرف قباسن دمشانن بلع ندمشاناهيقفلا قاحسان دمجأ # انندح ف

 هبأ نع ديزنن نم رلادبعن دم نع ىميقفلاو رمينب نسما نع شايعنب ركن و اان سن ون نب دوا ان بوانا

 د هظفلب هللا ديع نع

 ملا نع ىلا ىفانانعىبحين حاسبص انين ايأ ن.ليعمساان:ئملان نيسملااننينامن ىلع ربخا« دهاشهلو ف ||
 نع باطلا نع تاطاا ُك ومورمت نع ىدرواردلاو نمح رلادبعن (بوقع) 5 ةماع ٠ نع ميهأرأ نع ا

 نمؤم وهذأهرسفةنس> لمتو لمع نيحاوه ركف ةةيس لم نملاق لسوف ١ اوهبلع هللا لص هللا لوسر نا ىس روم ب ين ا

 ه (بطرش ُّس

 هللا ىلص هللا ل وسر نا ةمامأ يبأن نءروطمهدج نعماأس نإ ديز نعريثك ينأن يب 0 اشم 6« هدهاش و د

 مثالااملاق نم قمتنافك تعيس كنتءاسو كتنتسح كتر 5لاةناع الامال رايب اتق لج ردلأس ماس وهلاوهيلعا|

 * |يهط رش ىلع وهوكرابلاز 2 هعبأت «هعدف"ىش 5 ردصيف كاحاذا لاق 1

 ىعجشالا كلام نإ ف وعتءمس صاع نب ميلس تءمسراجن | ىثثدح ركب نر شب اننعج رلا 2 مصالا 4 مدع 2 ْ

 .نملوطا ايش ر كسلا ىف ىراالاذاذ ليللا نمت ظنت سافال زعم لس 11و هيلعهللا لصهللال وس رممانل 0 26 ِ

 هياعهللا لص ّللا ل وسر مجضم ىلا تمفد تح سانلا للاخت توك ضرالابهريعبو نأسن لك قدلدمل ىلحر ةرخؤم ْ

 نومجارهيلاااوهللانالوقاو سانلا لاخا تجر خف درانوهاذاف شارفلا ىلع ىدن تءتوف هيف سيلاذاف ملسو هلاوأ|
 0 دأ رك رف 0 رض حج ت تيم رفاداوس تر و هلك ركسملا نم م تحرخ ى يلج ل ر بهذ ْ

 و ل موقأب ضعب ءلانضعب لاذ جرلاهيسينيحارل توصك و ااحرلا ىودك توصاندما نيباذأو ةليفوأو ا

 0 :لدق فوعو ةدس بعو اوذامممأا ئى دانم هللاءا ثامان* .فلسو هل وهيا لسا لوسر 2 21 وااو صن

 , ةليلاييرهىريخام ن وردا اذ هشارف لعدمتف ' يشب هالو شا نع هلأ ناكل هلم شت : انج رخف انيلا لبقاف

 ا: 6 ةعازعلا صن“ ,رتخأف ةعافشلا نبب و ةنملا ىتما ا لخ كاي نا نك َق ريخ هناق لاق ملعا هلو_سرو هللاائاهؤ ءا

 نانا ماسم لكل ىف لاقاواها نم انلمجينا هللا عدادللالوسرأب ٍ



-- 

 «نائالاباك9 2-22 «» ١ «صدتاعمكردسلاط *40)جو
 نيركبوا(انثدحو)# تالجمن !نع مصاعواا انثةيالقوبا ان ىرطنقلا دما ندمنيسحلاوبا 6 هانربخا»

 ديعس نع نالجع نب دم نع ثمالا ينددح(١)ريكب نإ 0 دال 5 . ميهارإا ن دجحأ انريخإ هل ظفالاو قالا

 هللاناف شحفتلاو شحفلاو م يا ماسو هلآو هيلع هللأ لل لاقلاق ة ةربره يبا نع ىربقملا ديعسيا نا

 ممءامداوكفسف <لبق نماعده اذ حشلاو5 اياو ةمايقلاءوبتامظلا ومان ملغ 1 1 اياو شحفتلا 'شحافلا بحال

 ١ ارم ء'امدو مهماسرأ اومطتق «ديقن :رماعدو

 نع شمالا نعليئأ رساانن قباسن دمحشانب بلاغ ندم اننهيقفلا ب وان قاحسان دما ركب وبا « انث دح 9

 شحافلاالو نامالا الو" ناعطلاب نمؤأاس يل لاق لسوهل آودهيلع ّنالص ينلا نع فاد نع ةمقلع نع ميهاربا

 نا نكءامرتكاوهاجرخغ )ته رخآنعذاورلا ءال ؤماجتحادقف نيخيشلا ط رش ىلع حب ثيدح أ ذه هىذبلاالو

 ةعاج يف شعالا كراشدقو مديسو مريبك يعيبسلا سنوي ن ليث ارساو شمت الا اىصا دنعدجوب الهنا هيف لاق

 # ثردحلا اذهم هنع درفتلا هلركنالفهخ ويش نم

 نيدجااثثب ويا ن د-#انأنا قاحسان بركبوبا  ه اند ف ه امطرش ىلع رخآ دهاش « ثيدحاو )ف
 لاق لاقهللادبع نع هسا نع ديزي ؛نب نمحرلادبع ند“ نع ىميقفلاو رمع ن نسما نع شايعن سيبو اان سنو

 . *«ىذيلاالو شحافلاالو ناءالاالو نامطل|ب نم وأ! سيل لس وهلاوهيلع هللا ىلصهّللا لوس

 4 ءايربخل 1 نيخيشلا طرش ىلع هدان سانكي ناوهركذ نمدنال ىمخنلاوي هأ رانع ناث دهاش « ثيدحالو»

 هنعىفنع ف.رش دم ىضاقلا ٠؟ ريكب ن هللا دبعز. يبحنوه بي ذبتلا بي ذه-ىف )١(
 نيسحلاوبا ْ 0

 «ةقئاون هراج نمايال

 هللا لوسرانبطخ لاقورم نب هللادبع نعريثك ينا نع ثراحلان هللادبع ىادح ةرم نب نب ورم نع « ةبشو

 حشلاو كايا و شحفتلاو شحفلاو ىاياو ةسمايقلا موي تايلظ ملظلا ناف لظلاو مكايالاق لس وهل اوهياعّللا ص

 لجو عالفاو عشر ونبتلا مساوارافيو لخنلاب معماؤا ونطتق ةسيطقلاب م سا حشلاب عاق ناك نم كلماعاذ
 ه ريغوا لجرلا كلذ لاف كديو كناسا نم نوملمملا لس نا لاق لضفا مالسالا يا هللا لوسرإيلاقف

 ة رجهف ىدابلا ةرحه ورضاحلا ةرحهنانرحه ةرجحلاو كير هركامرحمنالاق لضفا ة ردملا يا هللا لوسرإب

 نهللا دبع نعورم لعاتفنا«ارجا (علضفاو ةيلبا,بمظعارضاملا ةرجه ورصااذ عيطيو يعداذا سبجت نا ىدابلا
 «ورمع نعشمتالا هاورو هللادبعو اسيلع عمس هنأف ى ديزلا رمق الا نبريهز ريثكوبااماف ينا رجنلا ثراملا

 هللاناف شحفتلاو شدفلاو مايا ماس وهلاوهيلعللا لص هللا ل وسر لاق لاق ةربرهيبا نعىربّملا نع# نالجع نب ا»

 اوكفسف ابق ناك نم امد هناف حشلاو كاياو ةمايقلا موب تارظاا وه هناف ملظلاو ماياو شحفتملا شحافلا بحال

 ههنع ليبنلاو ثيالاهاور» مهنامرح اولحتساف ؟<-ابق نم اعدو مهماحرا|ومطف «ابق نماعدو غامد

 نمؤملا سيل ماسودلاو هيلع هللا يلص يبنلا نع 38 عع ,ةمقلع نع ن ءمبهارا نعش الا نعليئا رسااس قاس ندم

 « ىذبلاالو شحافلاال و نامللا الو نامطلاب

| 

 4« اندح» )2



 «ناعالا باتك » «اذ» مب صيخاتلا عم كردتسلا» *«000جو»

 6 نممل-لاومحلاوماو موهسفأ ىلع سانلاهنما نم نموملاب 5 ربخاالا عاد ولا ةيحيف لس وهل او هسيلع هللالسص

 # ةدايزو © « بوذلاواباطملارحهنم رجاسهلاو ةعاط فهفشدهاج ن مدهالاو هلبو هبال ١ نم نوماسملا

 وسلا ايناشملا ناعسا ندمحان' بوقمي ندمت سابملاو ا (ندسح)و اهاجرخ هل وماسم طرشلعىرخا
 ماسو هلاوهيلع هللا لص للا لوسرلاةلقكلامز سنان ع ديمحو ديبعز سنو نع داما. بيشالا ىسومنا

 هدب يسفلا 0 و ءوسلا رجه نم رجأ-ملاو ه دو هناسل نم نوماسملاملس نمماسملاو سانلاهنما نمنم وأ

 ثددحلا اذهنتميف نيحورهم لا ةءاورنم ةميلس ةديوض (ىرخا ة ةداآب اب زوإ) ههقئاون هراج نمايال دبع ةنملا لخدم ال

 (قربخاو) ةسفان ن رحب ميلان ى ْداَقلا قاحسأ ْن ليعمسا انت لدملاداش ن ىلع (ان ,دح)ةاهاجر 2و

 ىنثدح لاقةمن وره نع ةبعشأت اني ىناانن ذاعم ن 3 عاب ف منى هانت لدماارغ ةعج ندم ورموا '

 3و 5 نع نوح يف هلا و هم ءاع هللا ىلص هللال دعو انطخ لاقو رع تابع 0 أ نغااريخ بلو او ثراحلان تان

 جابت ناك نمكاهاعافحشلاو كابو شحفتلاو شحفلاو.اباو ةمايقلا مو.تايظ ماظاانافملظلاو 8 ابا لا اف ماو

 را الا هللال و رار ر مامفاو رجففر ودفلابو اولخيف لخبلاب وا مط ةعيطقلاب هما حشلاب

 هركامر جم نالاق لضفا ةرحملاىا هللالوسراب هريغوال جرلا كلذ لاق كدب و كنال نموا واسإلا

 7 م 0 0 || 0 ]و روعفو 2 ُه رجهذانر عه 0 3

0 

 ا هنأف ىدي 0 ا سر ا

 ن.نيسحلاانن ىسيعن ىلع (هانئادح )5ص نو رم نع ءشمتالاد: :ع4-يعإ «ثيدحلااذهوو ةءاحصلان :مامدعب ند

 ن ةللادبعنعةرسمن و رمت نع شمالا نع ضايعن 'ليضفلا نءىلعن نيسحاننن ابا نب رمت هللا دبعانسداي زنادمم

 « ملظلا اونتا ملسو هل او هيلع هما ىلص هلال وسر لاق لاق ورمت ن هللا دبع نع ءرمقالا نريه ز نع ث راما |
 # ه وطب تدار

 2 ةريرهيا ةباور نمماسم طرش لع مسي هاف ور# نهّلل دبع نع اهاركذ ىتلا تادايزلا 04 دهو 2:

 لك !اجرختإ«هديو هناسل نم نوملسلا ملس نمنينم والك ١ لسو هل اوهياعّللا لص هللا ل ةياراج

 * نينم ولا

 ةلاضف نع ىثيللاكلام نور نعىنالوملا 'يناهوا ىثدسح ثي 0 مينا نديعسو ماصو وا ,

 مهلا وما ىلع سانلاهنما نم نمو ايم ريخاالا ما ادولا ةجح يف لسو هلآر اوهيلع هللا لص قلل الا ديبع نا

 ا رجه نمرجاملاو ةواطلا يفهسفب دهاجن م دهاجلاوه ديو هناسل نم نوملسملا لس نم للدملاو موسغا و

 « ب وذلا و

 هنمأ نم ند ولأ ملسودل اوهيلءهللا ىلص هللالوسرلاق لاق س | نعءديمجو سا وا نءداجات دح# بيشالا د

 سسيعةنلا لجديال ب يس ىذلاوءوسلارحه نمرجابلاو دو هباسل 0 ٍنوباسملا لس ن“ مسلاو سانلا ْ



3 3 
 ص

 « ند

 7 ف رعل#

 اوملسملا ةفصو هملاو هراج 5 ل لض 6 ٍِه

 م«ناعالا باكو 4« « صخاتلامم كردتسلا» 4« ()ج)

 هللا ديبعن دمج 1 دو )١( ظفاملا بوت ن دم هللاذيعابا تعمسادحاواث, دحلاسع ن ذا وفصلارك ذالو

 ثيدحاذمهللا دوب دارااما ك1 املالاق «هيلا قءرطلا داسنل لاتفالصا لاسع د ن ناوفص ثي دح اكرإلاَف

 راك مها ةيلاملا وباهئينكو ينادمحلا لاق و ىدارلا ةملس نب هللاديعاماف ةلده نب ٠ مصاعاك را زنعمصأع

 ريبزلاوب هنعىوردقو باحصلا نماه ريغو دبع رااجو صاقويفا ن دعسن ٠ع ىور دقو هللادبعو ىل- ءبادكا

 ىن ربخا بهون اانأبناىالوملا رصن نر ان ب وشعب نأ بحي سايملا وبا« انددحإل (؟)نيمباتلا ءةعاجو بل

 بئذ ىنان اين ربخا سيواينا ن ,ليعمسا ا دايزز لعن .نسلاأبناق احسان, ركبوبا (ىتدحو)#ب'ذىنا ن

 نموب.ال هاو نم و, الهللاو لاق ماسوفل ١ او ةياع الص تانك نة ةرب سهى !نعىربتلاديعسىبان ديعس نع أ

 حيحص ثيدحاذه#هرش لاا هقئاول هراج ناكر لال ال وعرب هاذا مور و

 هللا لص ينلا نع ةربره ينأنع جرعالا نع دانزااينا ثر.دحاج رخااعا اذاكه هاجر خلو نيخيشلا ط رش ىلع

 هنت اوبهراج نمايال نمةنجلا ل_خدماللاق ماسوفلاو هيلع

 كلا اثيكي ن ىبحانت كير شن ديعات آلاق نابيعتلا نالسنب ركب وباو قاحدسان ركن وبا ان دح ف
 ملسوهلآو هيلع هللا لص هلا لوسراةر سه ىلانع مماسيبا نع ميكحنب عاقمتلا نع نالجع نب دمع ىنأ دح
 جارخاىلعاتفتادقد مهلاوماو مهئامد ىلع سانلاهنم !نم نونموملاو هديوهئاسل نم نوملسملا ملس نم ماسملا ل
 0 طرش ىلع ةحيجص يهوةدايزلا هذهاج رخل و# هذيوهنأسل ع نمزوملسلا ماس نم م لس أ ُثدح ف رط

 نمملاو اانددح بوقمين دمت سابملاو ا (انندحإاهاجرخم مل امهط شلع ىرخأ ةداي ز ثي دحلا اذه ينو إف
 مالم كالو لاكلزنا :اراج عمس ني ز ااوبا ىربخا مب رجنا ان أب نا مصاعواا انثدح زازهلا نانسن دمت

 اهاح رن واعطر لع ةذض ئرخا «ةدابز و #3 هدد ,وهباسأ ن هرم نوملسملا لس نم نين مولا لكل سوهلاوهب اع

 ن هللادبءو مص ين نب د يعم ندع نمطاو 6 .هأ را نك ىطئاقلادجا ن نسا ن نمحر لادبع (انيدح)

 ةالوطربلا لةديعت ةلاضف نع (©) ىثب +الأ كلام نور نعزالوألا" ناموا ىنثدح ثيللا انندحالاق اص ظ

 دمم سا_ملاوباثردملا اذ هدنسيف روكذملا ناف سابءلاوبا هلماواضيا ةئلاثلاو ةيناثلا ةخسنلا ف اذك )١(

 نيتخبنلايفاذك (م) ديب نددمج_ ؟ءاضياةيناثلاةخسنلايفولصالايف ضاي(0) ٠١ ماءالاو بوتين!
 'هنعوديبعن ةلاضف نع ىؤرهناذىرصلا لعوا ي ين ا ىرارلا يلا دمحلا كلام ن ور< هنا ره اظلاو نيبرخالا

 هللا ىلص ينامنلان اخ ةطاللبا يفاذك ةئامو نيتنا ةنس تامنيممن اه ويناه وا ديم

 للاو نمؤ.الهللاو لاق ل_سو هلاو هيلع هللا ىلد هللال وسر نا ةريرهيبا نع ىربقلانع 6 بنذ نانا ف

 || نيحيحصلا فه رشا هيئاواموا ولاق هقئاو هراح نا لاقهللالوسراب كاذامو لاق نم ب الهلاو نمؤيال ْ

 " ججرعالل هوحن

 ملسو هلأوهيلع هللا ٍلِصهَّلال وسر ناةرب ره ىبا نع خلاص يبان ءميكج نب عاممتلا نع نالجتن | نعم ثيالا»
 هيناثلاهفصن(م)جرخيل «محلاوماو مهئابدىلع سانلاهنما نم نمؤأاو هديوهنا.سا نم نوملسملا لس نم لسبلا لاق

 || عمس رييزلا وباينريخا جيرج ناانأ مصاعو اةزازتلا نانس ندم انث بوتمين دمع سابملاوا 6 انئدح وف
 ارباج



١ 

 ءايلا لسوهلاو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاة لاق لهابلا ةماما ىبانع ةيطعن لاي نع فرطم نإ دع ناسءوا ا

 5 نس ةيواعم ٍنعميسيبانإ دنس قانعلا قاحسان دمحت انبب ودمي ن دمحم سابملاوا# اني كيو ٍِ 1

 م ول ل وةولسو هل  اوهيلعااىلصهللالوسر ته لوك لهابلا ةماماابا تعمس لاق سماع ميل س ىب ل ' يبا نع

 5 « عبر هند اولخ دك صااذأوم رطاو مداوما ةوكزاوداو كررشا وموصو موو 7 راوديعأ عادولا هةديوم 0

 2 ربخاو )ةبعشانتدحرب رج ن ن بهوانيدح قوز ن ميه أرا اندح باووقعإ ,ندمح سابملاوا 4 أندح و ا

 كيءمس ولها هلاوتاللاَف تانيث ا عسل ىس ومانيت ادد بانه حاس سس وهل اوهيلع هللا لص)ينلا ||

 الاهثلاءرح ىتلا س ةنلااواتفتالو اون بالو اوقرسنالو اعيش تاباوك رشناللاتف(م) هالاسف لاق نيعاةعبر اهل تراصل :

' 
 ةخسلايفاذك يا ممججا رففلا لع لد هب ىاة ةذد ةثيبم هن م رم سلال ر ,و سابالا يف مضا وتلادا راةثملاةءانر

١ 

 || «ينامعنلا نسل ١؟هيلج رو هندي ىذءرتلايفو (:) ؟؟بهالأسف ينلاا دس نس يفو اضيا ةيناثلا

 « ناءالا بانك » «ه» « صيخلتلا مم كردتسلا» 4# (0)ج»

 هأجر رخبإ ونيخيشلاط رش ىلع حيحص ثي دحاذه# قافنلا ٠ نم ناتبعش نايباو 0 ءاذيلاو نآءالا نم نأتبسش(١) يعلا و

 ه مثرخآ نع هتاورااجتحا دقو

 يقرأ ىدبم ن اوهو نمر لادبعاننيلأ يف ادح لبنح ن دجان هللادبعان ىيطقلا رفعج ن دمحا # اريخا د

 (؟)5 ذاذبلا ملس وهلآ ودل نا لس تال وسرلاةلاقهس أن نعةماءادانقادعم حلاص يب يبان ٠ حلاص نع دمج نا

 ه نايسلا ملاصيلا ن اصب ل (جتحا دق )* ناعالا ن 07 ةذاذبلا ناعالا نم

 صاع نميل-ثداحاب لسمو ىراخبلا جتحادقو هاج 0 فرعن الو ملسم طرش لع هدو ث دحاده

 * مييلع قفتم هلاور رئاسو

 والو ان 'مداانيدح نيسان نم .هار | 59 لروح نادمه يدسالا نما نمجرلادبع مس اقلاونا

 0 بهذا هيحاصل ىد وم لةلاقئدا رملالاسعنب ُك وفص نع ثدحي هلع ن هللاديع تطسلا

 ةصاخ.يلعد ومايمتثاو ةنصخا وقذشالو هلتقيلناطا -ىذىلا 'يربباوشمت الوابرلااواك !:الواورحستالو قملاب

 تااعدمالسلا هيلع د وادزا الاقل نا يكعنمام لاذ ين كنا دبش الاق د(4) هلحرو هديالبمف تبسلايفا ودنالا

 لاختال لابولا نءز رحتلاو لاما يف لماستلا ببس ناكامهبداراو مالكلا يف ريحتلا (ىعلا) راون الاراعب ممجميف(1١)

 . يهةذاذبلا (؟”) 1؟ناتببلاوروزلا نع زرحتلاو نايغطلابةالابملا مدع وءارتجالاهببس ن وكيام نايبلابو ناسالايف

 ظ اوشعالوابرلا اولكاالواو رحس الوقانابالا هللا 7 سفتلااولتةتالواون زالواوقر سالو هللاباوكرشن ال

 هلجرو هدد .البقف لاق ت تبسلايفاودعت النا ةصاخ جلع دومأب وأب مت - و ةنصخاوفدمت ال و هلتقيل ناطلسىذ ىلا ئربب

 ةدومانتقنا ىشنخم انو هتيرذ نملا ريال اعدمالسلاهيلعدو ادن الاقال سنا |يكمنمام لاف يبن كءادب شال قو

 ١ نور ع نعةبعشان) رفعج ندم اة يبا ىندح لبن 03 نبدحان ٌتادَضاندع ىبطفلا رفعج نإ د_جا 39 ريخاللا
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 م« ناعالا بانك ف «م» 2 «سيلتلا مكردتلاط *«0)ج
 * ثيدحريذإ فسو.ن دما نع ثدخش هنيعبدانس الا ذم ملسم جتحاو# هنأ نع ةءلسن سأيأب

 فرعا ىسومن هللاديعاث دح نامصالا نا ربمنإ دا انثراقصلا للادبع ن دم هللاديعوب ا« انريخا د

 انتفخ ةدابعن تي ةماسايبان كاوا اان دحورع ى ْضاقلا نيسملا ن ّللادبع( ان ربخاو )ةليمج ىنا نا

 |مفدق صن واكقا ينانم النو هلو او بطني! لطفا لاوسر بلال لا ة ةر ره نعدمجو نسلعرغل وع

 نبريسن | ثيدح نماعيمجاوط رش لع حب ثيدح اذه# ملسو هلآو هيلعّتلا لص دج ىلع ل زئااع راف وق

 (؟)ردا :| هيأ ىسومةصقةربرهيبا نءد# و سالخ نع فوع نع حور نعقاحسا نعيراخبلا ثدحوأ 0 .هاجرخلو

 تييبحاُل سنا ن نب شب رفات ىدمسلا دس مما راسا ظفاملا بوس ندم ئادبعو | 4 ناب د

 ديشلان ب بيبح نعى دعي |نبااثيباىت ١ د لبن-ندمحان هللادبعادل ىعيطقلا رفءجن ,دمجحا(ان 05 و)ديبشلان |

 الوق رمس نب نك راادبع هيفاساحم تسلج لاق# ناك ي دعينا نب ثيدح يف و لهاك نناصهاث لالهن ديما

 هللا كرت الت وع سرا لعام |سودل 1وهيلعّسا لصّالوسر لاق لاق لج عزي انما دج لاف هف رعأ

 م وهلا ىب :ةمف ذاعم نم تءعمس تنااتاقف لاق« أملها رفغالا نقوم باقىلاكلذ عجرإ هللال وسر ينادهشن ايش

 لس ودل اوهياعمللا لص هللا ل وسر نم همس هاذاعممعز زولبجن ذاعم نم هنءمسانأ م هن ل وهلا 'ى يسم هنافو وعدلاذ

 ن ناضمحلو هالمصا| ويا معاهتلاو ىدنع ىذلاو ظفالا اذ ماعيج اع ل * ملوتاقثلا ا دقو حيحص ثدحاذه

 هنعى وردنا ماحوا ناركذدقو طقف يودملا لاله نديم هنع ةءاورلاب فورعملاناف نهاك نا لاقو لهاك

 هل ثم جارخا كلذءامبم زايفدحا والامل ىوارالتاقثاا نمةمعامج نعاميجج اجرخادق واضيإ دلاخ نب ةرق

0 1 7 

 انأسانوراسهندي زاش َى دانملادوادىب أن هل هللأ ديبعنب دم رفعجون ا بوعي ن دم سابعلاو 4 انتدح ١

 ىنامنلان سلا ؟؟ةفنغءارفةح وتفمةلمه«لادف ةدودمم ة زم ردا ١, و ةيصخلا يف ةخفتمضلاب ةردالا راحبلا عم يف(/)

 ناسغوبا

 5 نابحنا ةقو ناصه تاق «ل ودل و هيلع هللا لضنلال وسر نم همس هبأ وعز وذاعم ن 8 ةكمسأنا معن لوقلا

 يبلاو ايلا لسودل اوهيلعسالصّشالوسرلاق لاقةماما ىبا نعةيطع نب ناسح نع فرم ن ن 5 « ناسغوا 9

 «نيخيشلاط رش لع حبحص ثردحاذه# قافنلا نم ناتبمشنايبلاو اذبلاو ناعالا نمناتبعش
 هنيلعتلا لص هللا ل وسر لاق لاق هيا نءةماما ىف! نبّللادبع نع حلاص فان حلاص نعدمسن ريهزان © ىدبمنا 3

 ٠ حلاصب (م)جتحا ناسعال | نم ةذاذبلا ناعالا نم ةذ اذبلا لس وهلاو

 هللا ىلضهللال وسر تءهس لاق ةماماانأ تءمس رماعز ميلس نع حلاسص نب هن وأدم نع ع متم يبان ©« ديعس 9

 اونيطاو قلاونل أك زاوداوك رهشا وموصو يس اولصو ب راودسعا عادولاةجح موب لول سو هل اويل

 «ةلعهل فرن الو( م) طرش ىلع مير ةنجاولخ دك رمااذ

 هلأسن ينلااذه ىلاان: بهذا هبحاصل ىدوملاق لا عنب ناو ص نعةملسن هللادبع نعةرمنب و رح نع ةيمشو

 ا ءالأدزومات ةسرادل ترايغل كسوف ينهلاول وش اللامف»تايآ أمسل ىس وماني ادقلو هن , ًالاوذم نع

 اوكرشنال )02



 « ناءالابانك ) «اب» ٠ «سصياتامكردتلاط «()جو
 نةواصلامونيبو اننيب يذلادمملا لسو هل آو هيلع هللا لص هلال وسر لاق لاق هربا نعةدير بن هللادبعنعدقاو نبا
 ةديرن هللادبمب اميجاجتحادّمف هوجولا نمهجوب ةلعهل فرمتال دانسالا حيحص ثيدسح اذه» فك دقفابكرت
 « اميجاههط رش ىلع يحصدهاش ثرداااذهلو ظفالااذ م. هاج رخإ ودقاون نيبسملاب لسم جتحا و هيبا ف ْ

 ىر را نعل ضفملا ن رشلاندج ديعس ن ةيبتقان دح فقس !ن سقانندحى راذع هيقفلا لبس ن دما # َ ربخا 9 ظ

 هكرنلامتالا نمائيشنوربال لسو هل او هيلعللا لصّنا لوس رباحصا ناك لاقةربسهينا نع قيقشن هّللادبعنع'
 واصلا ريغ ارثكا
 ىبا ننس وانت دحدمسن جاجح انندح قامصلا قاحسا ن دمه انثدح بوم, ندم سايملاوا# اني دح 9 ظ

 ادح باصا نم ملس ودل اوديلع هللا لص هللا ل وسرلاة لاق ل اطينا ن ىلع نع ةفيحج ين نع هينأ نِعّق اج _يا ظ

 | انعوهيلعهللاهرتسفادح بأصا نمو ةرخ لايف ةءوقملا هدبعىلع ىنش نان ملدعا هللافايندلا يفهتنوةعدل هللا لجسف
 ةفيحج ينأباميجاجتحا دقو#*هأح رخإ ودائسالا حيحص ثيدحاذهههنع افعدق "يش يف دوس نأ نمو َر | هللاف هنع

 « قادسأ ىنا نسوي ملسم جيتحاو د ن جاجملاباءيجاجتحاو قاحسا يباللعاتفاو لعنعا

 ش دم نب رضنلا دج فس وين دجاانيدح ق احسان دما .ادح ىرهوجملا هللادبعن - نسحلاوبا# 0 ربخأ 2

 هبايبا ىندح ةملسز ساباانتدح رامي نب ةمركعاني در
 لجرهءاجذا ملسوهل اوهيلع هللا لص هللالوسرعم ناك

 ا

 موق تملاقهّللا ل وسرلاق ينامو لاق: يبنانالاقف تنانم لاف !,مبتياهلةربم امممو () قوتعاه دوت هل سرغلا

 هللا لص يبنلاهاطعاف كفيسييرالاقدللا الا يذلا ملمبالو بيغ ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا وسر لاقف ةعأسلا

 تدراىذلا عيطتست نكتجل كلناامأ ملس وهل اوهياعَّشا لص هللا وسرل ف هيلع هد رم لج رلاه زيف هفيس مل سودل اوهيلع

 ةدلا لعاميجام فنادق ودهاح رم و حييحص ثيدحاذه«لاصا اهذه نعهلسف هيلاسهذالاة(0) ناكدقو لاق

 طوفس رهاظلاو 2 هصرخالو جلودعللا وم ةدودوملا خسنلا ينادك )م( راجبلا عم ١ لماح ىا )0(

 ش حجصلملا " يلسعا هللاو ةرادبعلا ضب ٍ

 او ان الا ميك «هنع أفعدق"يش يف دوعينأ نممركا هلل اذ هنع انعوا|

 مءاجذا لسودل اوهيلعللا لصوّللا لوز ممناك هناينا ىثدحةما-ب نب ساباانا ةمركع ابا دست نب «رِضنلا

 م وه ىتملاق هلال ر_يرلاق ينامولاق ىنانالاق تنانم لامقف اهعبجاهل ةرهمامممو قوع اهدوت هلسرفب لجر

 هللا ل وسرلاةف هياعود 6 لجرلا هزهف هفيس ىنلا» اطعاف كل ةيسيف رالاقهنلاالا بيلا لم الو بيغل اف ةءاسلا

 ه(م)ط رشىلع لاصملا هذه نع هلسف هيلاب هذال اق ناكدقو لاق تدرا ىذلا ميطست نكت مكلنااما

 (نداكواذارع ينانم لسو هلاو هيلع بلا إصدَنلا لوسرلاةلاق ةريره ىبا نع سالخود## نع « فوعإل
 1 هامهط رش لعهد ىلع ل زا رفكدعف لوقا هقدصف

 هفرعاالوةرمسن ن#رلا ديع هيفاملجم تيساجلاق نهاكن ناصمان ل التمن دبع انيديهشلان « بيبحؤ

 قادهثبائشّتاب كرشنال توك سفب ضرالا لعام ملسوال ا ووسيلعلا ىلسص هللا ل وسر لاق لاقذاعما..:لاف

 نأ مب <
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 ديلا لح ةدئاف 4



 ث ةليضن »
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 مأ 0-7
 يى

 # ةفرف نيعبسو 0

 « نازيلا يف هلو هللاالاهلا الةداب

 « ناعالا باك ١>«* م ضيخلتلا عم كردتسلا» 2400ج

 « قاحساىنأ نع سن وننب لل ارسا ثيداحابة جل |ىلعاءيجاةضادق وديعسىناو

 دعس نإ ثيل انيدحدمجن سنو اينادح ةماسايفان " ثراحلا انو رع يضاقلانيسملان هللادبع # ان ربخا 9

 هللال وسر لاق لاق صاسلان و رمصن هللادع تمءسلاق لبملاى رفاعملا نمح رلادبعىا نع ىبحن صاع ىنذ دح

 الحس نيعسلو ةعسن هيلع رشنيفةمايقلامو و قئالللانن ؤر ىلع ىتما نمالجر )١( صلخيسهللازا سوما و هيلع هللا ىلص

 1 وقف ةردعكافالود وفيق ب رابال 0 وديف ل زوظفاحلا ينبتك كَ اظااعش اذه ع نك ما 6 وق : اذهل ءلجس لك

 [ دم نادبشا وهنلاالاهلاالناده شا امفةقاطب جرخبفمويلا كيلع لظالمبا و ةنسحا|:دنعكلن اى لوةيفيراال

 ةفيك يفت الجسلا مْض وتف لاق لظناال كبالاتف تالجسلاهذ_ه عم ةقاطبلا هديهام برا. لوقيف هلوسروو دبع

 نيحيحصلا فج ف ع 000 'ىشهللا مسا عمل ةثبال و ةقاطبلات اف :وتالجلا تشاطف ةفك يفةقاطبلا و

 ىرعم ل سامو ص املانب ورمل ل هللا دبع نع ىل بلا نمح رااديعينا يتحادمف 6 ٍِطرشيلع حب وهو

 «نيحيجصلا ىف هجارخا ىلع قفتم ةقن بدؤأا سن وو مامادعسن ثيللاو ةقن

 نبدمنعوسومن لضفلا انئرامعوب انثدح هجوللو ا انو رعىرايلا مساقلان مسأقسابملاوبا ان ربخا ف
 ةيفاز نيميسو ىدحا لطدوب !(0) تق رتفالاةماسودلأ وهيلعتيا لسنا لوسرنا ربر هينا نع ةملسىا نعو رم

 ه«لودالا ف رثك ثيدحا.ٍذه «ةقرفنيعبسو ثالث ىلع ىتماقرتفو كاذ لثمىراصنلاو ةقرف نيعبسو نيتبنتاوا

 # هلم لسودل اوهدع هيلا ىلص هللا لوبمر نع كلامزب فروع دورك هللادبعو صاقو ىبأن دعس نعيوردقو

 نبلضفلاب جاسجتحالا ىف اطاميجا مما و ةربره نأ ن 8 ةماس يبا نعورمت ن ' دمج لاسم جتح 1« دستور

 * ةقوهو ىسبوم

 نان يسلق شن نسملان لعاث لالهن م رهاراانت ورب يرايسلا مساقلا ن مساقلا سابلاوبا# 3 دحو

 نسما نهتم لطلاب . :ةديحرامو ااندحناذاشن د ديعس وبان: ياهن اص ِن دم( 0 و زدقاو'

 نبا ١؟تقرفغتةخسل ىفو() ٠ صلختس ةخسن يفو )١(

 ثالث ىلع تما قرتفتسو كلذ لثمىراصنإاوةقرفنيعببسو نيتنذاوأ ةقرفنيعيسوى دس>|ىلعدوهيلات قرين
 ميتحاام# تاق و رم ن هللاديع وكلام ف وع وببك نع اذه يوردقوو رج ن دمحء(م) تجاه ةق رفنيءبدمو ظ

 * هريغىلا هماضتاب لب درفغنم و رمت ندمحت(م)

 مهنيب وأ تنين ىلا دهمل ا ماسوهل ”اوهيلعّسل الصلال سر لاق لاقدبسا نعةدبر بن هللادبع نعدسقاون 01 نيسملا د ا

 »4 نيسحلاب سم جتجاو ةلءول ف رمت الو حيحص# ريك دفا امك رن ةالِصلا

 | َن هللا دبع نع ىرب را نع لضفللا َن رشدان ةييتقانن فيا لك سي قانا ى راع 4 هفْلا لوس ن يبمحا 4 ا ريخإ 0

 ْ ارفك هكر لامجإلا ٠ نمائيشنو ربالل_مودلا اوهبلع لا لس هلالوبسب ربا ناك لاق ةريره ف أ نع نيف

 «لاص هدانس و هيلع لك م «ةالص)ا ريف /

 ْ ادح بامان مملسوهلاو4بلءهللاىلص هللا ل وسرلاو لاو ىلع نع ةهحج ىنانءهسأنع قاحسانب «# سأ وو
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 ا هيلع هللا هرتسؤأدح باصانمو رخل ف ةبوهعلاو دبع يعوشنا نملدعا سلافا بلا ف هل هّووعهللا لجل



 « نأءالا باك 9 0 « صرخلتلا مم كردتسلا» 4 () جو

 ورم ن هللادبع نع لبحلا نمر لادبعىنا نعىناهىفا نعةؤيح نعئرُلا نعرمي ىنان !نعهاور ى ذلا ثيدحلا
 ضرالاو تاومسلا قاخي نالبق قاالملا رداقم بتك ة ركذىلامنءهنبانا لاق ملسو هل" اوهيلعتللا ىل<يبنلا نع

 « ثردحلا

 كاخوا ا وا انب ى ربتملا ليغمسان . ميه اراانسهيقفلا فسوءن دم ندمجرضنلا وبا « ين ربخا 9

 ماسو .هل اوهيلغ هللا ىلص هللا لوسرلاقلاق ة رب رهينأ نع اصيب ن ءميكحن عاَممملانع نالجعن !نعر مالا

 0 نارلا كل دف هبلق ىف مظمت ىتح تداز امنا تتم باب ناف ءادوس ةتكت هبلقيف تكن دبعلا نت ذا ! ذا ظ

 لسم جتحادسق ونيحيحصلا يف جرخم مل يص ثيي دح ! ذه# مهمولق لع نار لبالكلجوزع هللاهركذ ىذا ظ
 « حاصىبانع ميكح ن عاتمتلا ثي داحابأ |
 قفزه لا عزا اد يدي ات يسوم نرشب ب اا هيتفل] تاعجلا نب دسجا ركب ونام امالا «امدحإلا

 كرم تعا مف تلو ةعاسلا نع لسن لسوهل 3 وهيلع هللا لص هننالوسرل زلت 31 ةثلاعنع 5 ةورعنع

 امماجتحادقواءماهط رش ىلع ميحص ظوفغ وهو نيحبحصلا يف جر 1ثردح اذه#اه !هتنم كب هرىلا اها 2

 هأبنءهللا ىذر ةشئاعنع ةورع نع ى رهّزلان ءةنييعن ا ثي ام

 نع ليثارسا اال ترو هللاديعاش دوعسم نب دس ايار ىوبحلادجان دم نمابعلا وا 4 انن دح ١١

 دبعلا لاق اذالاق لس وهل اوهيلعمتلا لص اللا ل وسر للعادهش (ننان سيو او ررهفان 5 الا نع قاحسا نا ظ

 كر :رشالهدح وتاالاهلااللاقاذاوئدحواناو انا الا ةلاال ىدبع قدصلاق هب هر هقدص ريكا هللاو هللاالا هلاال |

 يدبعقدص لاق دجلا هلو كلما هل هللا الا هلااللاقاذاو ىل كد رشالواناالا هلا اليدبع قدصلاقهير هقدص 0

 ةودالو له الئ دبع قدبصلاق ةئئابالا ةوفالو لوخاللو ّساالا هلااللاقاذاو دجلا لو كاملا يل اناالا هلاالا

 ةر رهن انعرغالا نع ن َّق ادساينا ثيدكاميمج احتحا دقو نيحيحصلا ىف جرخ حيحص ثدحاده «ىالا

 هل اوهسيلع هللا اص هلال وسر لعادب شا,-ماديعسيلاو ةريسهينانءرغالا نعقاحاينانع « ليئارسا ف
 ,كيرشال هدحو لاقاذا وىدحواناالاهلاالىدبع قدصلاةهبر هقدصربكا لاو ّلالاهلاالدبملا لقاذا لاق ماسو
 ا * هريغو ةبعش هفقوأ # تلق 9 «ثيدحلاىدبع قدصلاقهبر هقدص هل

 هلا و هيلع هنلأ لص هللالوسرلاةلاقو رم ن هللادبع مم سلبا نمح م رااديع ىنانع ى نإ رماعنع # ثيالا 9

 ظ 0 م لحس لك الحس نيءسنو ةمسن هيلع رثن فما وبقئالمخلاس وو رىلع ىنما نال رصلخ: 00 ظ

 .ناىلب لوةيفبرايالل وة فرذعكافالوةيف براباللوةيفنوظفاملا ىتبتك كتملظ اي ثاذه نم رك 1لوقب من مئاذه

 ظ ١ هلوسروهديعاد_# نادهثا وهللا الاهل الن ادهشا|_بفةقاطب جرخيف خبف مويلا كرلع مظالهنا و ةتسح اندنغ كل

 م تشاطنةفك يفةقاطبلا وةفك يفتالجسلا من ضوتلاق لظناال كا لاكن فتالجسلاهذهممةقاطبلا هذهامبرأب لود تف[

 ظ « لم ط رش ىلعاذه'يشهنلا ما عم لقثبالو ةقاطبلا تاق :واكالمتلا
 لقوا انو هَ ع هلا لص لا لوسرناةريرهيا نع ةءاس يبا نعور# نإ د نع ىانيسلا # لضفلا ف

 07 وتلا . 0
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 لورا“

 ايش 5

 0 هل ةلع الو عب #ةماظ» اريغلك نم نوج ري ىدهطلا مب امءم,ولتا وف رس

 0 ةلعهل ظةح الحيحص ثر دحوهودح جالا سجتحاو«ةربرهبان 0 لوميم :

 « نامالا باك «:» «سصخللاعمكردتلا» 400ج

 باحبملا نن بيعشو 2 ةربرهىلأ نعني ريس ندمح نءاضيإ كثيدملا اذه ىوردقو#* نالجع ن كدمحع#أ : جتحا

نا نع ءاذملادلاخ ن نع ةطذإ اءاورو « ىلا نع
ءهممس ةالقأبا ا ى ثخااباو ةشلاعنع ةيداقى

 7 ف هشب ن

 نبدحا (ينربخاو) جاب فا نع ةسكات دوادوااانن قوزمم ن , ميهار اان وعل ندم سايعلا و4 5 1 3

 : 1 ظفلاذهو « * 00- ينو ا اهنانطو ا مدربا صفح 0 مدل بودعبإ

 َن و 1 ا 00 و 5 1 - , 0 م ل ده يالا 00 را ب يميقناعالا : ةو 0

 سابعن, شايعن ءدعسن ثللاىتربخا بهون هللاديعانب ن امان « عر رلاانت بوةمين دمج سابعلاوا يا دل

 هلا اولا للص هللا لوسرربقدن ء ىلإ مج نيذأعم دجوفامو دحدسملا ىلا 2 خ رمت اهيبا نع ل من ,دز نع ينابت 1

 ى ل ! ماسو نيل أوه راع هللا لص ا وسر نم همومهم بن لوس 04 لاقذاعم انكي كببام لايف

01 

 اسس مهووس

 5 1 ءنكذاعسن كن بيا ءالا ثم .دح جأتحالا ىلع اميجام فن اود ايلا ٠ع هنأ ع ل ديا عبو ادتءادقو

 0 3 ةعال مالو حيحص ىرصم دانس ااذهو هيناب ىلا

 قربخاسه ون ااانأبنار هاطلا ولان نارهمنب ليسا ندمان: ياه ن اص ند رفمجولا 4 اندح »

 صاعلان و رم ن هللا دبع نعى 1( )نمحرلادب ءىبأ نعى أه نديمحىف ١ ذأ وألا قاه ىنأنعةرسيمن ن م رلادبع

 6 نا ةتاولئس فقالا ب وثلا قاذغاك كدحا فوجيف قاخي ناعبالانا لو هلا وهيلع لال هللا ل نايرولالاق

 لاف لدم عيتحا دق وتاقن ن ل وزعم هءاورو نيحيجملايف ج ر 2 ل ثر دحام: ع واق ف 0

 بنا ردنا" ىرفاملا زن 0 ,عوه(١ ١0 ث دملاب ليعمسأ انأ 9

 هللادبع ن نع (١)لبطلا ع ن*راادبعولانع ديجي الو !:!يناهينا نعةرسي :«ن نحر لادبع 6 يب ربخا بهونا»

 هللا ولعساف قاملاب هد قاخيل ناعالانالسو هلآو هيلع يلستالوسرلاةلاةورمتنبا

 «تافت هناور مرات ذاعالاددجيا|

 هيعشا ل صال وسر لقلة ةرره ىنأ نع ءملاص يبأ نع عاسقمقلا ن ء نالدع ن انع رجالا م« دلاج وا ج١

 | ثارلاكاذف هبلقيفمظعت ى ١ يح واول ننال لقص بان نافءادو ةتكن هبلقيف تكن ديعلا بنذااذا سوما ولا

 ةش'اع نغةورع ع نع ىلرط نزلا نع لايف انت 2ك 2 يدا

 ها م :مكلر ىلا اهأ 0 كل 1 ع 7,

 3 ناواودقت ةجلاو ,اغنانذلا» ايفخالا ءايشالارا راالا بح هللا ناةيراد ؛!ةانيوت ندور هود

 1 ييبعملا يف جرخعو حب مدص تزيدذح اذه# ةيظسارع لك نم ن نوجرأ رقد ٌ ا

 ١ ا نيب“ اوهيلعللا لص هللا لوسو لز ز1تلاق
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70770989 

 هي



 «ناعالا باتكإ» «عإ» «سصيختتلاعمكردتسلا)» 400ج
 هرابخالا ب ددص ف افنصاهنع هللا ىصر يريشقلا جاجملا نملنيسملاواو ينبجلا ل ل.ءمسأ ندمت هللادبعوا ا

 خييدقو خب زخاامريغ ثردحلانم م يصب ل هنأ|يتمنم دحاوالو يك و «راطقالا يف ا(هركذ 0 نيبذبم نياتك :

 ثيدح فالأةرشعزلبس الي دحلان مدن حصر معيج ناهرأت" الاةاور نوتءشي ةعدتبملا نمةعاججاذهان رضعف

 «ةحيحصريغ ةميقساباكهنمرثكاوا لقاوا ءزج فلا ىلع ةلمتشلا ةعومجملادناسالاءذه 3 ١
3 
 ا

 0 0 ا

 "ا - 8 2 1
 5 5 ا تت 1
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 للا لص لا لوسرلاة لاق ةربر هينا نع حل اصيفا نع نع ايكسد عاقمقلان 6 نالجعنا ىتدح تون كيهمم 5

 «افلخ مث :دحااناعا نينمؤأا لكالسو هلو اوه اعأ

 دقو#ورمتن د# وة 5-5 رهينأ نع نع لينا عامل ك 1 .داحأب 00 دا كدو جاجملا ن لسم طرشب ع 2 1-5

 كرشءابرلا ن< ريسيلال لاقلسو وهل "اويلي لِصَشلالوسر نم هتموجس ِثردح لاق كيك لأم لاو يبت ودل 1و :

 كس .اسساب ةيورملا ثرداحالا ىلع لمتشا ١ بانك مججا نااهريهوةن ,دملا هد معلا لها نايعأع ْ ف دفا او

 هاعسشال كلذايعدب هلا مهجر ايمافدل ةلءالام جار خاىلاليب الذال 3 : جادملان يي لمح جلخ |

 ا امعبذلايفتدبجدقو ةاولعم يهواهاجر خادق ْث ,داحا | لعاهدعب نموأهر صع ءالع نم ةعاج# جرخدقو)

 ناخ. ثلااب 0 : جتحادقتاقنام اور ثرداحأ 08 ارخا ىلع هللا نيعت سااناو ةعتصلا لها هيضراع حيحصلالا لخدلا 6

 0 نويلاعل اسالاىف ةداز زاانامالسالا لها ء أقف هاك جملا ُّط هانم راح هللا ىضر

 اباخدم ىلا كثداحالا ند «ليكولا منو نحو هدب دصقام ىلع نيمملاهللاو ةلوبقم تامثلا

 ازيا محب ن أعالا بانك جس
 "الآ هي“

 علا :ةياابو

 ََن اةررهيلان :رعةماس ىلا ن نءوؤرم دما باهولاد عاج هيمان ىثااوناننلدملاداش 8 لع« ادع ,

 وه ؛نيحيحصلا يف ج رخ 0-1 ثر 0000 ظ60 اعانينمؤلا ل اك 1لاق لس و هلآو هيلع هللا ىلص هللا يف

 0 دجأ-

 4 نراعالا تانك ةوس

 | لك املسوهل آوهيلعلا ىلس للا وسر لاةلاق ةربرهينا نع حلاصينا نع ميكحنب عاملا نع« نالبع ناو
 حرك وه وفاؤملا هلع لكت ل(تاق رهثمق ر رهينأ نع ةماسيبا نءورمت ن(دمح)» املخ مهنسحاانأع ا نينمؤأا

 اناوهةشئثاعنع ةالق نا نءءاذملا نع ةيلعن اهاور وههاواهضعب وديج اهضعب ةج ثيداحا يلع لكت هراملا ذإو

 أتم هممسإ من ايشخا

 ا

 | ى رمل ادعز دن هللادبعات ة : 5-9 دحمن ّتاديعان ةكع يعازملا قاحسا 0 0 :

 * رظل هيف ىراخبلا لاقو# قاودقو هب جتا #* تاق# جحا ىاي(م)جتح اه هنلالاهبح 2ال رملا ب حيلفزاعالا ةوزاح

 هيظدفأ لس مالو رربقدنع انامقتع رقد ملل لا جرخ رم اهيبا نع لأ نب دن ز نعى ؛ايتملاش شايع نعا# ثا الاؤو

 اورضحناواودّهتن ماو ,اةنان ذلاءافذاإلا ءايش الارارنالا ت#«هللانا ةراملابهتنازراب دف ةيلاءايل وا ىداعنمو

00008 

 م« ناعالا باتك »



 2 ١ 0 سهل لل ؟ ضيقا ب كردلاو «(0)ج»

15 
6 

3 

 0 4 5-2 1 هه |

 ١ ميحرلا نم رلا هللأ ممسل 4

 ظ اسعد ا ظفاملاد# نب هللادبع نب دسم هللا دبع يالا راب ا

 #« # # ع رع 20 6

0 نرخ 1 00 لاقف « هنن هما عيجردحو
 ف 0 0

 1 « نيعجادل ”[ىلعو هيلعفللا تاولصو «!ىلسم ا تبضق !ماج رح مهسفنأ

 هللخراح ال1: ا ىلعو لسو هيلع هلا لص هيرب ةيحصب هل افطصاب ةمالا مذه ىلع ممناو هركذ ىلاء:هللا ناف # دعب اما 9

 هللا ماي ةتمال عزام هنعا وظفح يتح هءارلاو ةدشلايفهومزإ *ءاي ةالاعررلا مبالاة باسو ةورصعيف ا

 لدعلا لن انيلاةلوقنلا دي :اسالاءذهوهو اذهان رصعلا رصع دبب ؟رصع كلذكمت مهعابنايلاهوامتمت هركذ ىلا عت
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 م ماسو +ودخو هلا يلعو دع اب ديس ىلع هللا يمو 9

 ع«ديعولا مويىلاهل آللعو هيلع هنيأ ىلص«دييعلاد يسد هديمبأبأ ده ف عديحوتلاب انيلعمعت ا!ىذل' ب «د_ملا»

 ادرك اجلها ديعىنا ظفاحإل نيجيجصلا لعد ردتيبملاباتك نم يهذلان !نايثعز دجان دم 4 سخلاماذه»
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