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 0 ملسو :بلع هللا ص ىيخلا باخت| لكاضذ باص

 نيبلسملل لعجو اجركم هنم كل دللا لعج الا طق رمأ كب لون ام هللاوف اريخ هللا كاوج

 35 0 ةلو -مدسلل ِِ

 لوسر نأ هيبا نع مانو نع ةماسا وبا انثد>ح لاق ليعمسأ نب ديبع انتدح « ةكرب هيف

 نيأ اذغ انأ نيأ لوقيو هتاسن ىف رودي لعج هضرم ىف ناك امثل ملسو هيلع هللا ىلص.هللا

 هللا دبع انتا ' نكس ىموي ناك ايلف تلا ةشكثاع تيب ىلع اًصرح انغ انأ

 معايادهب نورحاي سانلا ناك لاق هيبا نع ماشعه انتحح لاق ناجح انتدحا ثاقولا ١ ىبع نبا
5 3 0 5 53 5 0 

 نأ دللاو ةملس مأ ب ناقف خملس مأ ىلا ىحاوص عمتجان ١ كلا قعر تلا.3 اح مو

 - دس د د د - 2 35 0# - 2 - -

 ىلص هللا لوسر ىرش ةشئاع هديرت امك ريخأ كيرف انأو ةشتاع موسي ماباحمي نورك سانلا

 ع

 تيلاق ناد ام كيح ,ىل ناك ام ثيح هيلا اودهي نأ سانا ىمأب نأ ملسو هيلع هللا

 تركذ كانا 017 ىتع: صرعات تلاك ' ملسو هيلع هللا ىص بنل“ ةيلس مأ كلذ تركذف

 ةيشتاح ىلا نا ديد ال ةيلط ما اب .لاقق هل :تركذ. ةقلاثلا ١» ى' ناك ؛املق :ىتع .نصرعأت كلذ هل

 اي : 0 ا 3 1 3 ١
 «ياهردغ نكنم ةارمأ فاح 8 انأو ىحولا ىلع لوذ ام هللاو هناث

- 2 - 

 باتك نم ىناثلا عبرلا مامتا هقيفوتو لجو رع هللا ريسيتب وج لق

 ل. بعمسأ ندب كمد هللا دبع نأ خمالعلا مامالل جحكصلا

 نلتيسو' همنع ىئضرو هللا .ءجير ىراضبلا ىفعلل

 « ثلاتلا عسبرلا ىلاعت دللا ءاستا نأ



 عع ؛م ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكتا لئاصف باتك

 لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ ةمرخم نب روسملا نع ةكبلم ىبا نبا نع رانيد

 ىيحي انثدح .اهضر ةشئاع لصف باب ان. نئئيضغأ دقق اهبضْعُأ نْمف ىنم ٌةَصْعَب خمطاف

 تبلاق اهضر ةشقاع نأ ةملس وبا لاق باهش ىنباىع سنوي نع ثيللا!انتدح لاق وهكَب ئبا

 هيلعو تلقف مالسلا ىٌترقي ليئربج اذه 1 ام ملسو هيلع هللا ىيص هللا لوسر لاق

 لاق مت انكدح .ءملسوا: ةيلع“ هللا لط .هللا لوسر: كيت ئرأ دق اما ىرت , تاكو هللا جرو مالسلا

 نع ةرم ىع ةرم ىب ورمع ىناع ةبعش انربخا لاق قوزرم نب ءرمع انتدحو+ ةبعش .انثدح

 ل ا لاجرلا نم َلْمَك ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر لاق لاق ىرعشألا , سوم, قنا

 لضتح هاسنلا ىلع ةشئاع لصفو َنوعَرف ةارما ةيسأو نارسع ةنبا ميرم الأ ءاسنلا نم

 رفعج نب دمحم ىنثدح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انتثدح «ماعطلا رئاس ىلع ديرشلا

 ال نط ذل نط تعبس لوقي كلام نب سنا عمس هنأ نجرلا دبع ىب هللا دبع نع

 نيد“ انثديح «ماعطلا رئاس ىلع نيرثلا لضقك ءاسنلا ىلع ةشئاح لصف لوقي ملسو هيلع

 راشب نبأ
١ 

 هوم ع 30 3 همر "6 انه هع

 طرف ىلع نيمدقت نينموملا ما اب لاقن سابع نبا ءاجت تكنشا ةشثاع نأ دمح* نبا

 مسالا نع 0 نبأ انتدح لاق ديجلا كيع نب باهولأ ديع انتدح لاق

 ل5 اشي نف دمحم انشدح ”ءدضر رك نا لكو ملسو هيلع هالأا لدم كلا لوسر ىلع يدش

 اراه 5 تحب انا الاف لاو أ ”تنيس لاك ىلا نع هين ان لامدردنع

 ةرخآلاو ايثدلا ىف هتجور اهنأ ملعُأل ىلإ لاقف رامع َبْطَخ مرفتتسيل ةفوللا ىلا َنَسْللِو

 نع ةماسأ وبا انثدح لاق ليعمسا نب ليغ انتوح «اهايأ وأ هوعبتتل مكالتنبا هللا نلكو

 ىلص هللا ٌلوسر لسرأت تكلهن ةدالق ءامسآ نم تراعتسا اهنأ ةشئاع نع هيبا ىع ماشع

 اوتأ املف ءوضو ريغب اولصف ةولصلا مهتكرذأت اهبلُط ىف هباحصأ نم اًسان ملسو هيلع هللا
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 يصح 6 50 لاقف مثيلا 1 تَلونف دبلأ كلذ ع ملسو ةبلع دللأ ىلص دللا لوسر



 كك ببب7ب7بب جس 7 ! ا ت77 ت بيب 2277ب7ب7بب7ب7باب_ بسبب 2222-22-22222222 7-0-22_ ”كككك

 4 ماسو بلع هللا ىلاص ىبخلا باكتأ ل.ثاضذ بانك ا

 ٌبحاص مكيف َنْكَي وأ ناطيشلا نم ريجأ ىذلا مكيف نُكَي ثرأ ةرهطملاو ةداسولاو يلع

 ان للبللاو ثارقن ىَشْعَي اذا ليللاو دبع مم نبا :الزف فيك روع ملم 7 ريلي رمسلا

 5 . 0 قءملا كاف ملسو هيلع هللا لص ىنلا اهينأرثأ لاق ىّتنألاو ركذلاو قت اذا راهنلاو ىهكي

 ىأ نع ةبعش انثدح لاق برخ نب نميلس انثدح «ىنتودري اوذاك ىتح ءالوع لاز اف

 ىَدهلاو تسلا بيرق لجَر نع ةفيذح انلأس لاق يري نبا يرد ذبح نك قحكسا

 الدو ايذقو اتمس َبرْقَأ ادحأ ملعأ ام لاقف هنع َنْخَأت ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم

 مقربا: انكدحا لك ةلجلز نب نضحك سه دبع مآ نيان قم غلسو هيلع. هللا لص ىبتلإ

 ديزي ند وسال ىقدح لاق قحسأ نأ نع نا ىنتتدح> لاق فحسا نب فسوي نبأ

 قرض ام اني !158 ميلا ]نم "ىخلأو) انأ تيمدق .لوقي ..ىرعتشالا ىو. ابا تعظم لاق

 5 2 : ن 4 .ه 8 سعاج ب

 نم ىون امل ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا تيب لعأ نم للجر دوعسم نب هللا دبع نا الأ
5-3 

 مل 30 د 0

 جتدح د ١ ركف كاي 6 © ءلسو هيلع دلل صا ىبنلا ' ىلع دمأ لوخدو هلوخد

 0 هءد م 20- 3 0

 رخوأ لاق ةكيلم ىلأ نبأ نع دوسالا نب ىمتع نع ىقاعملا انثدح لاق رشب نسب قسم

 ب هِ 2 2 0 - - 2 د

 لق هيناف هعد لاقن سابع نبا ىلذ سابع نبال ىلو-م هدنعو ةعكرب داشعلا كعب ةيوعم

 لاق رمع قي عقاب اكدحت لاك: ميرم . نا نبا انكدح .ملسو هيلع.هللا قصاانللا قوس يك

 الا هت هتاف ةيوعم نينموملا ريما ىف كل له سايع نبال ليق ةكيلم قا نبا انتدح

 ءه 5 هلسا لس 45 3 5

 لاق رفعج نب دم انتدح لاق سابع ند ورمع انتدح «هيقذ هنا باصا لاق ةدحاوب

 هم دع | هرم د د 520 532 >3 هد

 نواصتل مكنت لاق ة.دوسعم نع نبا ند نار تيعمس لاق حايتلا ىبأ نع ةبعش انتدح

 ىنعي امهنع ىهن ىقلو اهيَِلَصي هانيأر اف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انبكت دقت ٌةولص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو اهضر ةمطاف بقانم باب )" ءرصعلا دعب نيتعدرلا

 همس د هةممللل ه5 2< - 000 3

 نب ورمع نع ةنييبع نبأ انثدح لاق كيلولا وبأ انتل هنلل لف هاسن ةاليس.ةيطان



 ان “7 ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا باكتأ لئاضن بانت

 لاق سابع نبا نع ةمركع نع كلاخ نع ثراولا دبع انثدح لاق ددسم انثدح امهضر

 لاق رِمْعَم وبا انثدح ءةيمل ْهُمْلَع هللا لاقو هرْدَص ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىنْيَص

 دلاخ نع ٌبيفو انثدح لاق ىسوم انثدح ءّباتللا هَّمْلَع مهللا لاق» ثراولا كبع انثدح

 انثدح هضر ديلولا نب كلاخ بقانم باب !» ءةوبنلا ريغ ىف باصالا ٌةكللو هلثم

 3 سا نع لالغ نب يي نع بويا نع كيز نب داج انثردح لاق دقأو نب دجا

 لاقف جرب مهيذأب نأ لبق سانلل ةحاور نباو ارفعجو اذبز ىتذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 1 2ك ١ 5 00 127 هنو 5 1 َ ا
 هانيعو بيصاخ ةحاور نبا كخا مث بيصانت رفعج اهدا مم بيان كيز ةيارلا لأ

 بقانم باب ف « مهيلع هللا جتف ىنح هللا فومجس نم 2 كدلاخ خا ىنح نافرخت

 ت00 0 سس سم0 ج

 نب ورمع نع ةبدعش انتدح لاق برح' نب ىنهيلس انتد> امهضر ةفيذح ىنأ ىلوم رئاس

 نب ذاعمو 00 ند ا ةفيلح ىبأ ىلوم مئااسو هد !كيف دوعسم نب هللا كيع نم

 3-2 ع اع هام ع ه6

 >> دو نب ١ ( ضر دا يف ل دنحر دوعسم بي هللا دبع بقانم باب « ليج ند تاعم وأ اداب أدب نأ ذو لاك

 مدس لسل

 كوت لاق لستاو ابآ ع لاق نجل نع 0 انتل لاق ومع نب 00 انتل

 الو امحاف: ىكي ل .ملسو' ةيلع هللا ىص ؛هللا 'لوسر نا ورمعا نت هللا دبع لاق لاق اقر |

 نم ةسغبرأ نم» نارقتلا اورق“ لاقر :انالبخأ مكتسحا ىلا مكيحأ نم. نأ لاقو الإ كتل

 تكتل 2 23 9 3 ه < ه

 انتدح «لبج نب ذاعمو بعح نب ىباو ةفيلح ىبا لوم مئاسو دوعسم نب دللا كيع

 ذ ماشا تاخد لاق ةمقلع نع م-يهرسبأ نع ةريبغم نع ةيئاوع ىبا نع ىسوم

 ها

 نا وجرأ تلق اند املف اليعم اخيش تيارف احلام اهيلك رسب مهللا تلقف نيتعكر

 يف نكي ملقا لاق ةقوللا لسنا نم لقا تذأ: يأ نم الاف اناجسا نو

 سعال



 4 ماسو هيلع هللا ىلاص ىبنلا بادتكأ لكاضنف باند
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 دللا ىلص هللا لوسرب هي ناك ل لاقذ 5 0 ىف لاقو تك 52- د

 ىنربخا لاق ةبعش انثد> لاق لاهنم نب باح انتدح «ةميولاب انوضخكم ن

 هقناع ىلع ىلع نب ىسنلو ماسو ةيلع هللا ىلص دل تير لاق عارهلا 0-0 لاق ىدع

 55 ا انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق نأاديع انثدح ؛هبحأت هّبحأ ىلا هللا لوقي

 نشل لجو اركب ال كار ذاك تنراخل موب يقع ىع ةكيلم قا نبا نع نيستا نب تيعس

 انتدح ءَكَحْصَي ىلعو لعب اَهيِبَش سْين ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ةيبش 5 لوقي وعو

 حك نيس نب لوو نع ةبعش نع رفعج نبا دمح !انربخا »لاق .ةقدصو نعم ىب نيك

 ىسوم نب ميعربأ انثكح «هتيب لمثأ ىقاةملكلا ويقرأ ركما وبا لاق لاق رمح نبا. ىع. هينا

 هبشأ كسا يك ١ لاقز سناك وعا 'ئردشولا نع زكا نع تفسوي نب مايكم !انزيخا لاف

 رهزلا ىع رَمْعَم انربخا قازولا كبع لاقو ىلع نب نسل نم ملسو. هياع هللا ىلص ىبنلاب

 ماضل لاق رداع انتدحا لاق راشبا نب انيك 512 ل ىنربخأ لاق

 52 - 2 م

 هلاسو روع نب هللا ديع تعمس لاق مهاعمت ىبأ ن بأ كا لاق بوقعي ىبأ نى د ب1

 لفتق 00 نول قارعلا لفأ لاقف تايْذلا لفك 0 م لاق مود عئع لح

 ملسو هيلع هللآ ئلص ئىبنلا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنبأ نبأ اولتق سقو بابذلا

 نا عنا لوم جابر ىب لالب بقانم باب اه ١ ءايندلا نم ىاتناجر اه ىبينلا لاقو اههضر ّر

 انترح لق ميعت وبا انتدح تل ىف ىَدَي: نيب اكبلعت فذ تعمس ملسو هيلع هللا لص

 ناك لاق هللا دبع نب رباج انثدح لاق ردكنلا نب كمن نع ةملس ىبا نب زبزعلا كبع

 ب نلخ نع يمال ! انتدح « الالب ىنعي انكيس ققعاو. انيس ركب نبأ لوقي ةرمع

 ةقق اةسورتشا امذا ل نأ ركب ىبأل لاق قالب نأ, سيف: . نع ليعشل) انهدحا ديبع

 سابع نبا ركذ باب "© هللا َلَمَعِو ىنعدف دلل ىنّقيرتشا املأ تنك ناو



 نتف ل ملسو هبلع هللا ىليص ىينلا باكتأ لئاضن بانك

 لاقف هادرّدلا ىلا ىلا سلجن اًكاص اًسيلَج ىل رسسي مهللا لاق ٌتحسملا لخد اًملف ماشلا

 فنلاي وسلا اايبحاَلَط ىو[ ”مكيحت سيلا لااا فوإلا لعا" نه !لاق شتا قولا ءكادراقلا نيا

 هللا هراجأ ىذلا مكنم وا مكيف سيلا لاق ىلب تلق لاق ةفيذح ىنعي كيغ مّلعَي ال

 سيلا لاق ىلب تلق ارامع ىنعي ناطيشلا نم ىنعي ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع

 اذا ليو أرقي هللا دبع ناك فيك لاق ىلب لاق داوشلا كاوسشلا ٌبحاص مكنم وأ مكيف

 ىنتولِزتسي اددداك ىنح هالوه ى لاز ام لاق ىّتنألاو ركذلاو تلق 1 "| راهم يع

 حارا 2 ةنيبع نبأ تدقاتم [كاد ")>6 ملسو هيلع هللا ىلص ىجبنلا نم هد نع

 ىنتدح لاق ةبالق ىنأ نع ٌتلاخ لاق ىلعألا دبع انتدح لاق ىلع نب ورمع انثدح هضر

 اهمْيا اًنتيما ناو اًميما ةمأ لَ نأ لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنا

 نقكسا !ىأ نع. ةبعش انكثدح ..لاق.,ميعربا :نب. ملشم. امتدح تارا نب اهنيبع وبا ةمألا

 فخ مكيلع نَدعبأَل نارج لغأل ملسو هيلع للا ىلص ىبنلا لاق لاق ةقيذح نع ةّلص نع

 امهضر :نيسكلو ىسلمل بقانم باب ٠ ..«دضر ةديبع | ابأ .كعبف هباكأ اهل. .فرشأف ,نيما

 ةقدص انقحح نسل ملهو هيلع هللا :“ئلصاىبنلأ. فنان ةريرق قا ىع ريَبَج نب «عفان ؟كاقو

 ىبنلا تععمس لاق ةركب ابا عمس نسل نع ىسوم وبا انربخا لاق ةنيّبع نبا انربخا لاق

 لوقيو ةرم. هيبلاو نم سانلا كا رظني هبنج ىلا ىسللو ربقملا ىلع .ملسو هيلع هللا ئلص

 لاق دسم انثدح «نيملسملا نم نيَتَتف نيب هب ٌحلصي - تدلل ان لكعلو ديس اذه ىنّبا

 ىلص ىبنلا نع دبز نب ةماسأ ىع نمثغع وبا انثدح لاق نا ثعبس لاق رمَثْعُم انثدح

 ؛لاق امك .وا اسهبحأت امهّيحأ ىنا هللا لوقبو َنَسَدْلو هذُخأب ناك هنأ ملسو هبلع هللا

 هن اوك ناو نب نيسح ىنتذخ لاق ميهبا ىب نيسلمل نب لحم انثدح

 دوه - ه3 و هدو ها ك
 لعجت ىلع .ىب نيسدل سارب تايز ىب هللا ديبع لأ لاق كلام ند سنأ نع ديحت نع



 58 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكتا لئاضف باتك

 ناك لاق رمع نبأ نع ماس نع ىرعؤلا نع رم نع قازولا ديع انتدح لاق رصَت نبأ

 هيلع .دللا .ىلص ىبنلا ىلع اهصق اور ىأر اذا ملسو .هيلع دللا ,ىلص. ىنلا ةابح ىف لجولا

 يعل لاش امال تيكا 17١ يلح داللا لص . ىبتلا لح .ايهصماقاايوزا, والو نأ .تويتمتتا,. مللقرل

 نيبكلم نأك مانملا ىف تيأرف ملسو. هيلع هللا ىلص ىبنلا يع ىلع دجاسملا ىف ماتأ تنكو

 !ناوينرقبلا كا نان د نامل ءاقاور رقجلا :قطكخي يوطم ى اذاف رانلا ىلا ى ابعكف ىناّذخأ

 كلم امهيقلف رانلا نم هللاب نوعا رانلا نم دللاب وأ لوقأ ثلعجن مِهْتْكَرَع دق سان اهيف
 1 ه <

 هللا ىل اص ىينلا ىلع ا اهتنصقف 5-55 ىلع اهتصصقف عرش ئل عرست ىن ىل لاقذ رَخآ

 هللا تبع ناكف رثاس لاق ليلْلا نم ىلصي ناك ول هللا طبع ْلجرلا معن لاقف ملسو هيلع

 نع, سنوي نع بقو نبا انثدح لاق نميلس  ىب.ىيك انثدح ..«اليلق..الا ليتلاا نم. ماني.ال

 س6

 اهل لاق ملسو .هيلع هللا: ىلص ىبنلا نأ ةصفح هقخأ نع رخو نبا و حف ماش نقع ىرعؤلا

 لبيعمسأ ى د كلام هج امهضر ةقيدحو رامع بئانم باب 76 39 لج هللا دكيع 5

2 

 نيتعكر تيلصق ماشلا تمدق لاق ةمقّلَع نع ميهربأ ىع ةريغللا ىع ليثارسأ انتدح لاق

 - ىتح ءاجالق عيش اذاذ: قيلا تسلجن اموق تيبأت اًكاص اسيل ىل رسي م" بلل! تقسو
 رو

 اسيلَج ىل رس مه نأ هللا توعد ىنأ تلقق  هادرْكلا وبا .زولاق .!ذه ..نم" تلقت ينج ىلا

 كيع 50 مكّدنع ني هللا كلف فران لك نا تقي تنأ نعم لاقنإ مدار سين احناص

 5 ناسل ىلع ناطيشلا ..نم. هللا, هراجا . ئذلا مكيفو .ةرهطملاو .داسولاو نلمس

 لاقت هز ريغ تحال لك, الاء ىقلا دلو .رايلع اللا لص ىينلا رس بحاص مكيف سيو
-2 

 كح اذا راهنلا»و ىشغي اذا لبللاو هيلع تارقف ىَشْعَي اذا ليللاو دللا دبع ارقي فيك
 5 - 0 - ه0

 2 ىلا هيف نم ملسو هيلع هللا ىلص دللا د اهينأرفأ ُدَعَل هللاو. لاق ىّقْنألاَو ركْذلأَو

 81 ل بيمذ لاق ميقا د ع ةرهيخم ع ةيعش انتدح لاق بوح نب نهيلس انصح
[1 



 “8# ملسو ءبلع هللا ىلص ىبنلا باد لئاضن باتك

 يح نع ىرعولاا غر نوما نب: بويأ ءبتك خوك ايلعك . ىهكادكرل ١ هج! ىها كت

 ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا ملكي نم اولاقف تقرس موو ىنب نكح: 8ارتقابا قات ماع قع

 ١ ناك ليئارسأ ىنب نأ لاقف كيز نب هما نيل ملكي نأ تكلا رعب اذن اهيف

 ل ةةمطاخ داك و دوعطق فيحصل مهببق قرس "5 هوكحرت تير دتنلا مهيف قرش

 انثدح لاق دابع ن د ىيبج دابع وبا انثدح لاق لاق دمح نب نسل انثدح ءاعمْذي

 ىلا دجحسملا ىف وو اًيوي رمع نبا رظن لاق رانيد نب هلا دبع انربخا لاق نوشجلملا

 لاقن ىدنع اذه تيكا تفل نم ظنا لاعتانحشلا نأ ةحانا ق ةبابحر كش نك

 5, ع 5 ١ . هد و

 روع نبأ اطاطذ لاق خماسأ نب كيج ادع ىكرلا دبع اب اب !ذه فرع امأ ناسنا هل

 ىسوم انثدح « هيحأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر كراول لاق مث ضرالا هيديب رقنو. هسار

 07 03 5 د 5-5

 كيز ند خماسأ نع نقع وبدأ انت3> لاق نأ تعمب لاق رمتعم انتد> لاق ليبيعمسأ نبأ

 3 اميبحأ مهللا لوقيف نَّسْدلِو هذخإب ناك هنأ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع تدح

 َّ ودم همسو سا

 ةماسأل ل ىنربخأ لق ىرهز مولا ندع رمععم 0 لاق كراسبملا 3 نع ميعن لاقو اهيبدحا

8 3 6 2 7 

 راصنألا نم 5 وو هال ةماسأ ا ناكو نمي أ مأ ند نأ ا ع احا نك ديز نبأ

 لاق نجرلا دبع ىب نميلس انتدح « لعأ لاقف هدوجكاس الو هعوكر 4 - 5 نبأ أرق

5 26 

 ىنذ ىر رج كر ترا ترتد م نب ب ةلمرح :ىىح> لاق يه 5107 لا كيع انتدح لاق 5 ١) انتدح

 000 0 ع نب نا دبع عموم اني أ دل

 -5 نإ 8 3 -ِ 5 ع - 5 -د -

 د ع 0 2 ع

 ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو.سر اذ. ىأر ىل رهع هديا لاقن نميأ مأ نب 55 نبأ

50 

 ككبار دكدح امهضر باطل . نب يع نب هللا كيبع بقئانم هز 1 ماسو هيلع هللا ىلص



 1 ملسو ءبلع هللا ىلص ىبنلا باك لئاضن بانك 50

 !ذهو كتانيل بغت ال كتأ كموق معزي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلض هللا' ٌلوسر ثتأذ
8 

 لوقي كهشتي نيح هقعبسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ماقف لهج ىنأ تنب حكان ىلع

 ئقم عصب ةمطان ناو ئنقكسصو :ئنكدخ .عيبرلا نب :صاعلا ابا: تكلا :ىقاف ثعب ام

 كحاو لجر دنع هللا ودع تنبو هللا لوسر تني عمتجا ال هللاو اهدوسُي نأ هكأ ىتاو
 َح
 هس د 39

 نيسح نب ىلع نع باهت نبأ نع ةاكلح نب ورمع نب كم دازو بشل ع ك زف

 شيش نبع قني لاا اًرسهسم ركذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيعمس لاق روسم نع

 باب 1/ «ىل يفوض ىندعوو ىقحكصف ىنثكح لاق ىسحان هايا هترفاصم ىف هيلع ىَنْثَذ

 هللا لص نبنلا م1 وبلا !لافوبملشو# هيلع" اةللا "لص! قلغلا كوه ةقراخ با خلي ايقانه

 ىنتذح لاق ىميلس انثّدح لاق كلضم نب كلاخ انتدح انالومو انوخأ نأ ملسو هيلع

 - - د

 اننعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ثعبد لاق رسمدع نب دللا كبع نع راغيد نب هللا دبع

 36 2 - : و

 ماسو بلع هللا ىلص ىهغلا لاقف د 8 سانلا ضعب نعطف كييز نب خماسأ مهجاع رهأو

 اقيباخ ناك نأ هللا ميأو لبق نم هيبا ةرامأ ف نونعطت متنك دقف هترامأ ىف اونعطت نأ

 ىيج انتدح «هدعب ىلا سانلا َبَحَأ ْنَل اذه ناو ىلا سانلا بحأ نم ناك ناو ةرامالل

 تيلاق ؛ اهصرا# 1161 2 ورع عا ئرهولا ' نعانانعسر نب ميعربا!ءانهدح لاق .ةصرق ا نبأ

 ةفراشخ# نوي قير ان زان وب ةماشاو : قتعاش. ملسووب ةيلخإ هلا ١ ىلصأ .ىينلاو:انقتاق: لع, لخات

 ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا كلذب ّرسف لاق ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نأ لاقف ناعجطصم

 اقدح لاق - هبي .اتكدح :هصرأ كير قب“ ةماسأ  ركذ تاب. ٠م . «ةشتاح هب. بخأو  غبتتأو

 اولاقذ ةيمووخملا ةأرملا ناش مهلا اشيرق نأ اهضر ة.شثاع نع ةورع نع ىرغزلا نع ثبت تا ل رع ا 2 0 58 00

 لاق
 5 1م

 متت صت 7 0 3 28 ء-6ه- -

 اع انثدح «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تع دز نب ةماسالا هيلع ىرتج نم

 1 5 - 5 م , 1 ب 20 ١

 ملف نيفسل تلق ى جابصق ةيمور لأ تيل نع ىرغزلا للذكسأ تيهذ لاذ نيفس انتدد



 مترا «م ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باتا لئاضن باتك

 21د

 لاق ئمكقملا ركب ىأ نب دمحم انتدح صار هنع وتو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قون

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص دللا ىبن عم فبه مل لاق ع نوقع لأ ن نع .هيبأ .نع ريتعم انثدح

 نع كغعَسو ةحلط ريغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نهيف لت دلل. مايألا كلت ضعب

 نب سيك نع دلاخ نأ نبأ انترح لاق ٌيلاخ انتدح لاق 0 « اميتيددح

 بان. ١  «<كلش دق: ملسو:هيلع هللا للص, ىنلا اهب: قو هب ةحلط. ني تيأو (لاق مزاح قأ

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاوخأ ةرهز ونبو هضر ىرهؤلا صاقو ىأ نب. دعس بقانم

 لاق ىيك كيد ناك باجولا ا انتدح لاق ىنثملأ نب ديح انتد> كلام ىب 3

 موي هيوبأ ملسو هيلع هللا ىلص نيش عمج لوقي !نعس رنتك ك1 نب ٌثيعس انتم

 هيبأ نع دعس نب وهاع نع مشاه ىب مشاع انتدح لاق ميعربا ىب ىكلأ انتدح «نخأ

 ةدئاز نأ نسبا انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انثدح 0 ثلث انأو ىنتيأر قل لاق

 لوغي كلرسملا ند يع تمس لاق صاقو أ ند ةبقع نب مهاض نب ماه انتدح لاق

 قلو .ةيف. تيلسأ ئذنلا .مويلا .ق ى الا ثحا مّلَسأ ام لوقي نصاقو, أ نبا تعب كعمتس
2 34 5 

 عقدلنو رهح انثىح ماع انةلح لاق ماس وبدأ ةعبات مالسالا تلثل ١ مايأ 0 كتتكم

 ىتا لوقي ادعس تعيس 2 يسيل لاق :نوع

 انل امو. ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر عم.ووغت اتكو هللا .ليبس ىف مهسب ىمر :برعلا لازال

 2 طلخ هل ام ةناَشلا وار 0 عضي امك عضيل اندحا ن ىنح رّجشلا فرو الا ماعط

 رفا ىلإ لش ارك راوكاكدو جر لطبت ىذا كب دين مالطا ىلع .قرزوعت فسأ وني نيحيصأ

 صاعلا وبا مهنم ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا راهشأ ركذ باب | قصي نسي ال هنا اولاق

 ىب ىلع ىنتدح لاق ئرصزلا نع بيعش انربخا لاق'ناميلا وبا انتدح عيبرلا نبا

 ةمطاف كلذب 5000 لي بأ كرنب بطخ الع نأ لاق ةخمرخم ند روسملا أ نيس



 ؛::ملسو :هيلعا هللا" نلض -ئينلا+!باكف٠" لقاضف:تاتكت 3-7

 ني نازرص يضفربخا لاق... ةليارأ ىع» نزاع نن.'مالشعا قع رهسم ىب : ىلع :انثدح لاق هلك

 ئدوأو جدلا نع هسبح :ئح فارلا ةنس يدش قار ناقع نب نمثع باصا لاق مكمل

 لخدف تكسف نمو لاق معن لاق هولاقو لاقن فلُخَتسا لاقف شيق نم ٌلجر هيلع لخدن

 وعما نمو لاق معنا لاق ول اقوب( نفشع ؛لاقف فلكتسا لاقف تراث هيسْحَأ رخآ نجر هيلع

 ام مريخ هنا هحيب ىسفن ىدذلاو اَمأ لاق معن لاق رجلا اولاق“:منهلعلف“ لاك نشكترتف لاك

 ٌليعمسا نب كيبع انثدح «<ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا مُهَبَحْأَل ناك نأو تملع

 ندتح. شح تدكلاك »ناو لم ,كثنعمم! لاقأب ىلا" (ةزبحا ماله ةاوع»:ةناسأ وبا انقدح لاق

 هنأ ناسا مكنأ هللاو امأ لاق ريبؤلا معن لاق كلذ ليقو لاق فلكتسا لاقف جر هانا

 نع ةملس ىنا نبأ وع ريزعلا دبع انثدح لاق ليعمسا نب كلام انتدح ءاثلت مكريخ

 أو ايراوح ىبن لد نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق رباج ىع رّدكنملا نب دمج

 لاق كرابملا نب هللا حيع انربخا لاق دمحم نب دحأ انثدح «ماوعلا نب ريبزلا ىيراوح

 تّلعج باونحألا موي تنك لاق. يبول نب هللا نبع قع هينا نع  ةوزغ نب ماش :انربخا

 لطب ف ىف لإ فلتكي هسرف ىلع ريبؤلاب انأ اذاف ترظنف ءاسنلا ىف ةمّلس نا ىب رّمعو انأ

 تلق ئنب اب ىنَتْيأر ْنَعْوَأ لاق فلتخت كني, تبأ اب كلق كعجر اًملف اًنلق ا نّيترم

 تقلطلان متربخ ىنينأيف ةظيرق ىنب تأب نم لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق معن

 اقدح «ىمأو أ كادق لاقف هيوبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر ىل عيج كيعجر اًملف

 تاصصأ نأ 'هيبا نع؟ةوونع نسب ماشع- انبخا لاق كرابفا :نبا انثيخ لاق ضْفَح قب "قف
 نه ىلا >

 4 ميا جس 2 8 5ع 9< ١1 1 ا

 ىف ىبباصأ لخدا تنكف ةورع لاق ردب موي اهبرض ةدرض امهنمب هقئاع ىلع نيتبرض هوبرصف 5 0 ل ل ا 3 5 1 5 2 وِ

 ومع لاقو 'هنضر هللا نسيبعا قبب ةحلط بقانم باب 1ع .«ريغص انأو :بعلا :تابزخلا "كلت



 متوفي "8 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكا لثاصن بانك

 انثدح ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ةببارق بفقانم باب /" ع٠ نوقسيف لاق انقساف

 أ ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع ىنتتح لاق ىرصزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا

 ىلع هللا ءافأ اميف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم اهتاريم هلأست ركب ىا ىلا تلسرأ ةمطاف

 هد 36 -

 سمخ نم ىسقب امو كدقو ةنيدملاب هلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةقدص بلطت هلوسر

 قرص وهن .ايكرتء ام تروذرا» لاك ملثو ملح دللا لصاادللاب لؤتسر . نابركيروبأ لاقت |
 5 ردع - ع 5 - 3 دل /_ِ -

 هللاو ىناو لكاملا ىلع اوديزي نأ مهل سيل هللا لام ىنعي لام اذح نم دمحم لأ لكاب انا

0_0 

 ىبنلا َدْهَع ىف اهيلع تناك هلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاتدص نم اًنيش ريغأ

 كهشتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف لمع امب اهيف قلل, هلو بلل فال

 هيلع للا ىلص دللا لوسر نم مهتنبأرق ركذو كتليضق 54 ْ 5 انفرع كف نأ لاق 0 ل

 نأ ىلا بَحَأ هللا لوسر ةبارقل هلدبب ىسفت ىَذْلاَو لاقف 56 ل ملكتن ةحو مل هع د

 نع د انت>> لاق قلاخ انتدح لق باهولا كبع نب هللا كيبع انتدح ء« ىتبارق نم

 ممل ا 2-0 دومق 3 د 4

 اضنخح ءةتمي 3 |3130 اوبقرأ لاق ركب تأ نح هع نبأ نع تدح نأ تعيب

 نب نوسلا نع. ةكيلم: نا نبا نعرراتيد/ نب ووسع ىح ةيييعا نتاواتتتدح كلل

 « ىبضغعأ اهبضغأ نف ىتم:ةعضب ةمطاذ لاق ملسو هيلع. هللا ىلص هللا لوس نأ ذ
 652 و 5 - >2 حل

 اهضر ةشئاع نع ةوسع نع هيبا نع دعس نب ميعرسبأ انتدح ةعروق نب ىيجح انتدح

 3 21+ 2 - - 0 -ِ ٠

 ءىشب امراشف اهيذ ضبق هلأ هاوكش ىف هتنبا ةمطان ملسو هيلع هللا ىلسص ىبنلا اعد تلاق

 هيلع هللا ىلص ٌئبنلا ىنراس تلاقف كلذ ىع اهتلأسف تلاق تكحصف افاد ارث تكبذ

 لوأ ىنأ ىنربخأت ئنراس مث تيكبفا هيف قوث ىذلا هعجو ى ضبقي هنأ ىنربخأت ملسو
 - 0 3 32 دسسلا 206

 وه, سابع نبا. لاق :ةيضرو ماوعلاب نيرويبرلا ويقام ايت ارا> ويتيح حج ١
 0 اح 2 - 0 هم سر ه1 5 5

 - نب كلا.خ انتدح مهبايث صضايبل نوسيرأوسلل ىمهسو ملسو هيلع هللا ىلص ىبذلا ىراوح



 ١ ملسو بلع هللا ىلص ىبيغذلا باكا  لكاضصذ تان

 د

 نع توا ندع :ةبعش" انرخا لذ 0 نسب كنج انتدح 0 نم اهل رسبخ
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 تالجشالا كا ىاف نوصضقت متن اح اوضذأ لاق 0 ع ةديبع ندع ندرجس نبأ

 2 ندرس ا ناكف جاكت ترام انيك تومأ وأ ةمامجا لع :ئفامج سانلل نرك 6522

 انثدح لاق ردن انتدح لاق راشب نبا ندبح انثدح «ِبْذَلَلا

 هود

 ماسو هيلع هللأ ىلص ىبينلا لاق لاق ميبا نع نس نب مي رب دأ انعم لاق 5 نع ةيعش
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 دجا انثدح ىقلخو ىقلخ تيبنشا ملسو هيلع هللا لص 776 هل لاقو هضر 11 بلاط

 نبدأ نع ىنهلل دللا كيع وبأ رانيد 0 ميعربأ نب كمدحت اندتد> لاق ركب ١ نبأ

 دءمع 2د مع

 مرلأ تنك ىلاو ةريرغ وبا رثكا نولوقي اوناك سانلا نأ ةريرغ نأ نع ئزيقلا, !دييعسا ئغ

 * ل م١ مع

 قمدنحج دلو يرض كولا هلو يمك لكأا ال نيح طب عبشل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 هم ءةعم هل 01 5

 يالا لجرلا ل 00-2 0 نم ءايرصتاب ىطب فيصل َنْدَحَو خنالق لو نالف

 : : 1-1 3 ١ - ١ 1 د 6« د

 هيد نينا" هلال كدلا رانقلا ٍُ امك + اوك 3ع نما ى ١ ناكاام ةاميطيخاراغب ! بلقتي

 د0 2ك و

 ح ند ورملع 1 « اهيف ام تعانق ايهقشبغف

 مع ا»#

 عولخ ةلست اكل ناك قمع نبأ نأ نيعتشلا ع ع دلاخ لأ نب ليا امتدح
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 ناحاتلل«دللا قبح اونا :لاقبا نيجانلل ىذ. نبا. اي ”كيلع- مالسلا

 نب كيج انثدح: لاق يمد ىب ىسلمل انتد> هضر بلطما دبع ىب سابعلا ب.قانم

 نب دللا هلابك نوةلاقف نح ققللا قب دلا ةبع/ قا ىتدح. ىواضنالازو

 بلطملا كّيع" نب سشابعلاب ”ئقستسا او ناك :تاطخلا نيار م

 : كيلا لسوتقن اناو :اًميقستف ملسو هيلع هللا ىلص انيبني كيلا لسوتت ام



 7١ ملسو بلع هللا ىلص ىبنذلا باكا لكاضف باتكح

 ىلع هللا تفي هلوسرو هللا بحي لاق وا هلوسرو هللا هبج اَلَجَر !دغ ةيارلا ندخل وا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس هاطعأت لع اذه اوناش وجرت امو كعب ىكأ انا هيدي

 مزاح ىنأ نب زيزعلا ٌثبع انتدح لاق ةملسم ىب هللا دبع انتدح «هيلع هللا متفن ةيارلا

 تع ايلع وعدي ةنيدملا ريمأل نالف دع لاقت دعس ني لهس ىلا ءاج الجر نأ هيبآ نع

 طر ىببلا ذا داجشا ]م هللاو لاقو كحضصف بارث وبا هل لوقي لاق اذ ام لوقيف لاق ريما
 م ©

 سابع اي اي .تلقق الهش تيحلل تايطتساذ هم هيلا ,ٌبتحا مشنأ) هلا ناك امو, ملظو :ةيلع هللا

 قبض نقنلو لاق دجسملا ىف عجطضاف جرخ رق ةمطاف ىلع كك رست هس

 نع طقس دق هءادر دجوف هيلا جرخن دجسملا ىف لاق كَمَع نبا َنيأ ملسو هيلع هللا

 «نيترم بارت اب اب سلجأ ُنوقيف هرهظ نع حسي لعجت ههط ىلا بارتلا صلخو رهط

 ةديبع نب عسا وع نيبصَخ نا نع ةدثاز نع نيسح انتدح لاق عفار نب ديمح انتدح

 د

 كوسي كاذ لعل لاق هلَمع نساك نع ركذف نمتاع ع نع هلاسف ومع ىبا ملا لحم ءاج لاق

 هتيب كأذ وه لاق هلمع نساحت ركذف ّىلع نع هلاس رث كفثأب هللا َمَعِرَذ لاق معن لاق

 مهاد لاق لجا لاق كئوسي كاذ لعن لاق: مث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا توبب ظصأ

 لاق 5 انت>> لاق راستنسب ني نيح ايتوح « كَرِيَج ىلع ليج قانا ىفنأب هللا

 ام تنكش ةمطاف نأ! ىلح .انقدح ب لاق ْىِلْين نأ نبا تعبس لاق مكللا نع ةبعش انتدح

 ثتَدَجوف هذدجت ملف تقلطتاف ىبس ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا قف ىَحَر وأ ندب ىقلت

 ءاجغ ةمطاف ءىج#ي ةشئاع هدربخا ملسو هيلع هللا ىلص نبنلا ءاج املف ل شما

 ايكناكم ىلع لاقف موقأل تّيَقَذن انعجاسم انّْدخأ دقو انيلا ملسو هيلع هللا ىلص يل

 اذا ىنامتلاس امم اًرَْخ انَلَعَأ الآ لاق» ىرْدَص ىلع هيَمَحَك َدْرَب ثدجو ىتح ائَنْيِب هعقف

 وين نيلكو لتلك نادبكو ندلكو املك احيسُنو نيثلثو :اسعبرا أرك اعجاصم 0

 ّ- 3 -ح - --



 41 ملسو هيلع هللا ىليص ىينلا ةيادقأ + لئالصن بنآنكك

 ديلا هلعْجتف رمألا اذه نم أبت اهكيأ نجرلا دبع لاقف فوع' نب نميرلا بع ىل ىَرْمأ

 هنولعجاقأ نجرلا دبع لاقف ناضيشلا تكس هسفن ىف عَلَصْنَأ ْنَرْظْنَيل مالسالو هيلع ُهللاو

 لوس نم ةبارق كل لاقذ اهدحا ديب فخأت معن الق مِهلَصْنا نع ولآ ال ىأ ىلع هللاو انا

 نلدعتل كرما َنُمَل كيلع هلاف تملع دق ام مالسالا ىف مّدقلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 قاثيملا فخا اًملف كلذ ّنثم هل لاقذ رَخآلاب الَخ رف نعيطتلو نعّمستل نمثع ثرما نمل

 تقاس باعمال كيرالا لاغأ علوو لَ دل ميابو ا دعيابم قمع ارز كتان خر ةلالاغ

 هللا ىلص هللا لوسر قوش رمع لاقو هضر ىمشاهلا ئننرقلا نسل نا بلاط ىنأ نب ىلع

 انثدح كنم انأو ىثم تنأ ىلعل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو ضار دنع ومو ملسو هيلع

 هلك لوسر ل نارا كلا ُ ليهم .اازغ مزاح ىلا نع زيزعلا دبع انثدح لاق كيعس نب ةيبنت

 سانلا تابف لاق هّيذي ىلع هللا متغي الجر اًدغ ةيارلا َنيطَعأل لاق الو يلع هلال ل اص

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوشر ىلع اوَهَع سانلا حبصا اًملف اهاَطْعي ثنا ٍهَتلْيل نوكوذي

 لاق هللا لوسر اي هُيَنْيَع ىتشي اولاقف بلاط ىأ نب ىلع َنيأ لاقف اهاطعي نا ورجري ملك
 هع ع هم - م 5 درك هع

 نك ىتح اوبف هل اعدذ هينيع ىف قصب ءاج املف هب ىنونان هيلا اولسراف

 0 ىلع 2 لاقف انّلُثم اونوكي ىتح مهلتاقأ هللا ٌلوسر اي ىلع لاقف ةيارلا ئطعأف

 ءبذ دالأ كك نم مهيلع بج ١ ربَخَأو مداسالا ىلا هعدأ مذ قتحام ليام ل لمت ىند

 اههكح دعتلا حا كلع نك  نأيإ نما كل ريخا)ىجاك الجت, كتب هللا "ىدهيا نال هللاوق

 هعءد
 5 - ء هع 3 «.د 53 1 هه ىو

 لق ئدع ناك لاق عوك الا ىب خماس ىع كيبع لأ ىب كيزي نع متاح انت0> لاق ظبي

 7 لوسر , نعإ فلذا :انأ .لاقف تفر دب :ناكو ربيَخ :ى ملسو' هيلع ادهللا ىلص ىبنلا, وع فلختأ
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 كد رز

 اك: الق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب قحلت ىلع يرض ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 2 سعر هم 1 د هب

 ةيارلا نيطعال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اهحابص ىف هللا اهكاف كلل خايللا ءاسم



 عدن مد 0 مالسو .بلع هللا ىلص ىينلا بادكأ !تاضف بانك

 5 - - هم غب هم 0 0 053 هم

 بح ىلا لاق كيدل ام لاقف هيلا لجر هدنسأف ىنوعقرآ لاق ءاج كق رمع ىب هللا دبع

 د 65 0 0 - تدع © , 3 7 3 ١

 ىنولجاذ تضبق انا !ذاف كلذ نم ىلا مهأ ؟ىت ناك ام دلل دململ لاق نينذا نينموملا ريما اي

 عد هد. © 2 - © 3 ل ع م 0 0

 رباقم ىلا ىنودرف ىنثدر ناو ىنولخداف ىل تنذا ناف باطلا نب رمع نذاتسي لقف ملس مث

 3 58 هد هع - 2 0 3 مغ ه هو

 يل نم 1 دوش . اناعن لكرحلا نك |( [ 25 الخاد كت لاجِلا نداتسا»:ةعاش جنح تكلل

 م ع كم 5 307 مدع د ع 0 ايبا - ٠

 ىدمقعو .اليلعا ئمابخ ضارب مهنعا وهو !ملشو !ةليلع لدللا ,نم اهلا لوس : قوق لدخلاا ظفأللا

 ومالا نم هل |سيلو رفع ني: هللا :ىبعامكْدهشَي لاقو»نحرسلا ةيعو ادعس :ةكلطو رسبت
 ع ه هه .-© - 1 1 3 208 0 1 06

 وما ام مكيأ هب ا لاو كأذ وهش ادعس ظر.مالأ تيبادحأ ناف 3 ةيزعتلا م 2ىتن

 هع 5 - 2 ع 5 دو هع

 نأ نيلوالا نيرجاهماب ىدعب نم ةفيلخلا ىئصوأ  لاقو ةفنايخ الو حج س 0 0 ىناف

 م60

 ناجالاو رادلا اًوومت ىيذلا اريخ راصنالاب هيضوأو مهتم رح مهل طظفحكو مهقح مهل كنف

 د 0 ه5

 مهثاف ار ارح راصمألا لاب ةيضواو و مهيتسم نع ىقعي أو مهنسكأ نم ليبقي 2 مهليق نم

 هيبصوأو ماضر نع تلصق 1 ةنم نحو لا نأ 3 طظيغو لاملا ةاَبجو مالسالا هذ

 ىلع ريو ملاوما ىتاوح نم نحوي نأ مالسالا ةذامو برعلا ليلص) مهنأف اربح بارعالاب

 اوقلكي الو عئارو نم َلئاقي نأو .خدهعب هل قوي نأ هلوسر ةمذو هللا ةمحب هيصأو م تكا رف

 نذاتسي لاق رمغ نب هللا ٌثبع مآسف ىشمت انقلطتاف هب انجرخ صبق املف مهتقاط الآ
 0 أ 6ع 0 0 03 هع - 30

 ةنقد نم عر املذ ديبحانم عم تنوع و ل.خداف هةولخدذا كتلاق باطخلا نب رمع

 تلعح دك رهجزلا لاق مكنم كلت ىلا مكرما نك 5 دبع لاقف طفلا ءالوه عمنجا

 تلعج:دق ىيعس .لاقوا نيمع ىلا قرشا تلعجلر م اميقترم لا دلك ىلا قرع



 4 ملظدسو هبلع هللا ىلص ىبينلا بادتأ لئاضف بانك

 27 5 5 هو 00 -

 0000 فوع ىب ندولا دبع ب رمع و واذن دقن را رحاب جدعلا نط املف اسر ك

 دعا م

 ع مهنأ و م ْن 15 ل مهناف لك ىمحاون امأو أ ىذسلا ىأر 0 0 ىلب ٍ

 9 0 2 #4 0 2 2 7 نار
 فوع ند نكولا 3 مهب ىلصف هللا ناكس دللا ناحس نولوقي و رمع تود اودقف

 هن 3 هم

 مالغ لاقف ءاج رق ةعاس لاجف ىنلتق ا ظنا ا ىبا لاق أوف صن املف ةفيفخ ةولص

 لعجي لل ىذلا هلل ملل انورعم هب ثترمأ نقل هللا كلتا .لاق .معت لاق عّمصلا لاق .ةريخ

 ماد

 ةنيدملاب جولعلا رثكت ناسا كوباو تنا تنك دق مالسالا يدي لجر ديب

 م0 م2

 دعب تايذك لاقن اَمتَك تش نأ ىأ تلعف تشن نأ لاقف اقيقر مرتكا سابعلا ناكو
 هم و

 سانلا 5 معمم انقلظتنان 558 ىلأ لايتحان ع او مكقلبق اول مكناسلب ١ 0 ب

 تن و 0 0

 هيرشف قيبتن ل هبيلح فقاخأ لوقي لك سا « لوقب داقف ذةمدوي 0 ةديصم مهببصتأ 2

 < هم --

 ءاجو هيلع اناخَدف تجمعت هنأ اوذرعف هجر جس نم جرد برشف نى هاد نأ مز ةفوج نم جرد

 3 م 5 107 نا 1 و 25و 2 20

 كل هللا ىرشيب نينعوملا ريما اب رشبا لاقف بادن لجر ءاجو هيلع نونتي اولعجحذ سائلا

 لعق تِبْلَو 0 كتيلَع كف ام مالسالا ىف + مكَقو ملسو هيلع هللا ىلص ةللا لوسر ةبكت نم

6 
 د كي ء 0 تع 3 30 - - 3 و 9

 لاق ضرالا سمي هرازأ اذا ربددا املذف ىل الو ىلع 3 فافح كلذ 3 تددو لاق ةداهش رمت

 هللا دبع اب كبرل ىقثأو كبوَتل ىقثأ هاف كبوت ع عّمرأ ىخا ىبا اب لاق مالغلا ىلع اوذر

 0 لاق هوكأ وا اقل نينامتو ا س هود جوف ةويسكق ليدل نم ىلع ام رظنا رمع نبأ

 - 3 0 - 03 - 4 6 - 00 ١ هع -َء - د .

 اك روم نا ديك ند ىدع ىنب ىف لست ا مهئاومأ نم هداف رمع لذ لام كل قو

 مّ ةقتستاع ىلا قلطنا لاما اذه ىّنَع ناف عويغ ىلا ”مداعتا الو 'ششيرف ى لسف .ةلاومأ

 1 1 ع - 0 ص 5 0 6:3 ّ 3 3 عمم هو ع

 اريمأ نينموملل موهلا تسل ب نينموملا ريما لقت الو مالسلا رمع كئيلع ارقي لقف نينموملا

 مهد هع 0

 اهيلع لخد رق نّداتساو ملَسَف هيبحاص عم ىفدي نأ باطشل ىب رمع ن

 هو هع 2 ب ع 0 1 0 .

 عم ىفدحب نأ نذادسيو مالسلا باطخ لأ ى نب رمع كيلع ارقي لاقن ىكبذ ةدعاق اهدلجوف



 ععننإ "1 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا باكتا لئاضن بانح

 13 وه ء ا م و هس ع. د

 هنأ ملعت لح لاق معن لاق لحا موي رف نمثع نا ملعت. لع ىئنثحح ءىت نع كلئاس

 هسمطا <

 نيبأ لاعت رمع نبا لاق ربكا هللا لاق معن لاق اهْدْْشُي ملف ناوضرلا ةعيب نع بيغت

 ذاك هنا رْخَب نع هبيعت اًمأو هل رفَعو هنع افع هللا نأ كهدف دخأ مهي كارف ام . كل

 هللا ىلص هللا  لوشر هل ,لاقف_ ةضيرم تيناكو ملسو ةيلح ,هللا لص ةللآ لوس: تقي هتك

 ولحم ناوطرلا .ةعيب لع هيض( اماواسقتو وق[ بهه تع راج تدشن سلا
 ملسو هيلع هلثا  ىلص هللا لوسر ثعبف هّتاكم هتعبل نمثع نم زعأ ةكم نضبب ٌَحأ ناك

 هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاقف ةكم .ىلإ نمثع بهذ ام, عب. ناوضولا ةعيب تناكو . نمثع
 ءد

 رمع نيا هل لاقف نمّثعل هذع لاقف هدي ىلع اهب برضف نمثع دي هذه ىنميلا هديب ملسو

 لتقم هيفو نافع نب نمتع ىلع قاغتالاو ةعيبلا ةصق. باب ما. «كعم نآلا اهب ٌبَمْذأ
 هم د

 ومع نع نيبعح نع ةذاوع وك انتدح لاق ليعمسأ نب ىسوم انتدح باطخأ نب رمع

 1 ىلع فو ةخةتددللاب ماياب تانك 0 لبق باطشل نب 1 تيبأر لاق نرثيم نبأ

 ام ضرألا ابتْلَح كق انوكت نأ ناناخآل امتلعت فيك لاق فيتح نب. نمثعو ناميلا با

 اهتلج انوكت نأ ارظنأ لاق لضف ريبك اهيفءاام .ةقيطم هل ه ارمأ .اهانلمح .الاق فيطخ ال

 ه

 نيتي ال قارعلا لعأ لمارأ نعدأل هللا ئنملس نأ رمع لاقف .ال الق لق فيطن ل ام..ضرالا

 7-20 - ع 5 5 نه ماك 2 هد 5

 هنيدو ىنيب ام مثافل ىلا لاق بيوبصأ ىنح ةعبأر الأ هيلع تنا اف ادبا ىدعب  لعجر ىلأ

 6-5 5-6 .ِ 52 ح 5 6

 رث اذا ىتح اووتسأ لاق نيغصلا نيب رم أآذأ ناكو بيبصأ .ةادغ سابع نب هللا نبع الا

 بّلكلا ىنلكا وا ىنلتق لوقي ةتعمسف ربك نأ. الا وه اف :سانلاا عمتك

 ةنعط الأ ةامدتن الو د دكدحاأ ىلع 2ك 0 نيفرط تاذ نيكسي جدعلا ِ يدا هلآ 7 10 2 2 , هدم 0 05 6



 “4 ملسو ةياع حلالا ىلص ىبينلا باكا لقا ضد باهغك

 رم لق كّنم أرد اهيا اب لاق كل حصن وصو ةجاح كيلا ىل نأ كلق ةولصلا ىلا جرخ 5 3 26ه 5 85 0 - 0
 0 - 2 0 2 3 0 ع ع

 ام لاقف هننيتاف نميقع لوسسر اجت نأ مهيبلا تعج رت تذرصناف كنم للاب دوعأ لاق دأرأ

 نمم تنكو بانالا هيلع لوذأو قحاب اًدمح تعب هناجس هللا نأ تلقن كتكسصت

 هيد تيارو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تبدو نيقرجلا ترجاهف هلوسرلو هلل باجتسا

 نللو ل ثلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تكرذأ لاق كيلولا ناش ىف سانلا َرَثْكَأ دقو

 اًدمحن ثعب هللا اف دعب اَمأ لاق اهراس ىف. ءارذعلا ىلا صْنُخَي ام هيلع قل نكح

 تلق امك نيترجهلا ثرجاهو هب ثعب اهب تنماو هلوسرلو هلل باجتسا نمم تنكف قشاب

 ةاثوخ ىح هتششغا الو ةتيصح .اميدللاوهةتعيابو ملسو' هيلعاادللا' لض- هللا 'لوسر تبكو

 ىنلا لدم قلل نم ىل سيلقأ تقلخأسا رف هلثم رمع رق هلثم ركب وبا رث لجو رع هللا

 ديلولا نات نم تركن ام امأ مكنع ىنغلبت ذلا ثيداحالا هذه اف لاق ىلب تلق مهل

 انقدح «نيتامث هدلجف «دلجت, نأ كدمات ءايلع اند (مكاذللا ءا نا" اقلب هيف. نكاكسك

 ىلص ىبنلا كعص لاق مهتدح اسّنأ نأ ةداتق نع كيعس نع ىبج انثدح لاق ددسم

 ةيرصز هنطأ 1 تح ا نكس .لاقف.ٍ فعلجرفأ :نمتطو وفطوت وكم وبا :ةعمر اًدخُأ .ملسو هيلع هللآ

 لاق عيزب ىب متاح نب فيحم انتدح « ناديهش قيّدصو بن الا كيلع سيلف هاجر

 عفان نع هللا ديَبع نع نوشجاملا ةملس نأ نب زيزعلا ىبع انثد> لاق ناذاش انتدح

 متاريح مه ادجا وركب نا لد :الالدلسسو هيلع هللا قلص غلا خو قت انك لاق: رملح  قبا' ىف

 نب هللا سبع هعبات مهنيب لسضافت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌباحتا كرت مث ىنوهتع

 نبأ وح نوقع انت><> لاق خناوع وبا انتدح لاق ىسوم انتادح « زبزعلا دبع نع خاص

 ءالوه نم لاقف اًسولج اموق ىارف تيبلا مح كيري رصم لحما نم لجحر“ ءاجس لاق ِبَعْوَم

 7 > 7 ١ 00-2 رند 3 ل 56
 ىلا رمع نبأ اب .لاق رمع نب هللا كيبع اولاق يف جيشا 0 لاق شيرف ءالو» لاقف موقلا



 اب هترشَْيَف ركب وبا !ذاف هل تحافذ ةتجلاب هرشبو هل حت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 هللا ىلص ىبنلا لاقف متقتساف ٌلجر ءاج رث هللا ىمحن ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق اهب هثربخأت رمع اذاذ هل تحتافف ةنجلاب هرشبو هل حقنا ملاسو هياع

 !ناف ل 6 ىلع ةخدجاب نرشنبو هل مدفأ ل لاقذ لسحر جتفتسا م اللا 01 ملسو

 ءناعتسملا هللا لاق مث هللا نيحت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امب هتربخاذ نمثع

 هللا ىلص ىبنلا عم انك لاق ماشع .نب هللا نبع هدج عمس هنأ كبعم نب

 -ِ هد

 مروع نأ نافع نب نمتع بئقانم كانا «باطخل نب رمع كيب ٌدخآ وهو ملسو هيلع

 0 5 - - 2-30 د هم هد
 نوتع اعيفحت ةنلل هلق ةصمور رب رفتكإ نم ملسو ءبلع هللا ىلص ىبينلا لاقو مضر ىترقلا

- 

 انثدح لاق برح ىب نمياس انثدح « ىمثع هرهجن ةنلمل هلف ةرسعلا نشيِج رهج نم .لاقو

 ك5 سد

 لخد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىسوم قنا نع نمثع نأ نع بوبا نع دامك

 وبا اذاف ةتجلاب هشبو هل نّدتأ لاقف نذاتسي لجر ءاجن طئالمل باب طظفح ىنرمأو. اطتاح

 نانسي رخآ ءاج رث رمع اذاف ةتجلاب هرشبو هل نّذَتا لاقف نانسي رخل لجو «ءاجت قل

 ممعممد>

 « نافع نب نوتع افا كاس ل ىلع تاب «رثنبو هل نذذا لاق :ييند تكس

 دم هع

 نا نع ثذح نمثع ابا اعمس مكلل نب ىلعو ُلوحألا مصاع انثذحو ةملَّس نب دام لاق

 وام هيف ناكم ىف ؟دعاق ناك ملَسو هيلع هللا" ىلص ىبنلا 7 مساع هيف كازو ا ىشوم

 بببش نب ىنّحا انددح « اهاططَغ نى ١ نع فشكنا لف
2 - 3 

 هنعا لخد املخ هتنك)ر وأ تا

 اك مع هد

 نب هللا كيبع نأ ةووع ىنوبخا باهش نبأ ىئع سنوي نع ىا انتدح . لاق سضيعس نبأ

 ٌتوغِي نع نسب كوكس نب نيرسلا لكبعو 2 نب روسملا نأ هربخا رايك نب ىدع

 : 32 2 ءعءهع 0 5 سء)> 6ع ده 60ه

 نيح نيتعل تدصقن لاق هيف سانلا رتكأ كقف دكيلولا هيخال نمتع ملكت نأ كعنج ام الاق



 كباو كيسا نب دكبعس ىع باهيش نبا نع ليقع انت>> لاق كيلا انتد> لاذ فسوب

 امنيب ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٍلوسر لاق لوقي ةريرع ابا انعمس الق نجرلا دبع نب ةملَس

 فيدل ءبلأ تقتلاف اهذقنتسا ىنح اهبلطق قام اهنم 5 فدعا ادع هينغ

 قلطا ىنلا . لاقفيبهللا) ناك ساننلا#لاقف ئريغ عار اهل سين عبسلا) عبر اهل نم. مل لاقف

 رع نب ىبكأ انتدح ؛ رهعو ركب ونأو 7 امو رهعو مكب وبأو هب نموأ ىف ماسو هيلع هللا

 همسد

 كرتح نب ليس نب ةنمامأ وبا ىنربخا لاق باهش نبأ نع ليقع نع كثيللا انتدح لاق

 تير مئان انا انيب لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ىرذدل ديعس ىنا نع

 ضرعو كلذ نود غلبي ام اهنمو ىدتلا غلبي ام اهني صمق كح ىلع اوضرع سانلا

 د > هس

 ىبب تلصلا انتدح < نيدللا» لاق دللا :لؤسر.اي هلوأ انا اولا هرتجا ١ صيق' هيلغو دمع لع

 ر وسما ىع ةكيلم نأ. نبأ ىع بويا انربخا لاق ميعربا نب ليعمسا انتدح لاق نم

 نينموملا ريما اي هعْرجج هنأكو 5 نبا هل لاقف أَي لعج رمع نعط امل لاق ةمركَت نبا

 َكْنَع ومو تقراف رث هقبكُت تّنَسْحَأت ملسو هياع هللا ىلص هللا ّلوسر تبت ْنَقَل كلذ ناك ْنَثْلو

 جتبحت ,نبع مث ضار كنع وهو هتقراذ رق هتبك تنسحأف ركب ابا تبك رق ضار

 م6 0 هع

 ةبكك نم تركذ ام مآ لاقف و ى و نقرافتل مهنقراذ نّتَلو مهنبخك تسخن

 نم «ىرت اهنااهزو ل1 ومار دللل قم عل امناف كاضرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
5 

2 

 هب تيدتنال ابهمذ ضرألا عالط ىل نأ ون هللاو كباحتتأ لجأ 0 كلجأأ نياتويند بح

 أ نبأ نى 1 بوبأ انتّدح كايز نب داك لاق لاق هارأ 35 لبق حو وع دللا باذع نم

 مسلسل 7 5 د هد 8 5

 انتدح لاق ىسوم نب فسوب اند « اذهب رهع ىلع نتلخد لاق سابع نبأ نع 50

 ىو نأ نع ىدينلا نمتع ىبدأ ىتدح لاق تابغ نب نهتع ىدتدح لاق خماسأ وبأ

 متفتساف ٌلجر ءاجن ةنيدملا ناطيح نم طئاح ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم تنك



 *م ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكا. لئاصن .باتك

 - 0 مم 21د

 تع كيبحاص عمم هللا ا نأ نطألا تنك 1 هللا ا كغم هلع

 ركب وباأو انأ تداخدو رمعو ركب ىدأو اا تبعذ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمسأ اريتك

 انتدح لاق عيرز نب ديزي انت>> لاق 5ك انتدح عع ركب ودأو نأ تجرخو نم

 لاو لاهتملا ىب 0 ءاوس نب نيمحخ ايكدح ةقيلَخ ىل لاقو لاق ةايووع أ ند كيعس

 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا دعم لاق كلام نب سنا نع ةداننق نع ديعس انتدح

 0 هلأ 00 اف 3 ا لاقو هلجرب هبرضف مهب فجرف قفتعو 5 ركب وذا دعمو
2 

 د

 رمع ىنتدح لاق بهو نبأ ىنتتدح لاق قميلش نب ىبيح انتدح < كيهش أ قيدحص أ

 هنانث ضعب نع رمغ نبا ىلأس لاق هيبأ نع هثلح ملسأ ع ندي دير نأ تيفي نياود

 َنيح نم ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر كعب طق, !ًدحا تيار ام, لاقف .هثريخأت رمع ىنعي

 لقب بزل نبا ييلس ايحجح «باذلا نياودعا ون نمت ىح ويشار تحل نال
 نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاس الج نأ نا نع كتيبات نع كيز نب داح انتدد>

 هلوسرو للا ٌبحأ ىلأ الا ءئش ال لاق اهل تدّهْحُأ اذ امو لاق ةعاسلا ىغم لاقف ةعاسلا
 سس ه6 ع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب انَحَْرَف ءىشب انحرف ان سّنأ لاق تببحأ نم عم .تبنا لاقف

 رمعو ركب اياو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بحأ انأف .سنأ لاق تبيحأ نم عم تنأ ملسو

 -ٍ ل هع 8 ه ءهع 31 - هد ع هع د هع

 ةعرق ىب ىيحك انتدح « مهلامعأ لع لمح ف نأو مايأ ىبحع مهعم نوركا نأ وجرأو

 هءبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربو ىل أ نع لش لأ ى ع هيبأ نع 0 نب ميج بأ انتدد لاق

 د 5 5 30 درا 6 2 و 3 26

 هناف كحا مهنم ىتما ىف كي نافذ نوتدحح سان ممالا نم مكليق اميف ناك كقل ملسو

 ىلص هللا ٌنوسر لاق لاق ةريره ىا نع ةملس نا ىع دعس نع ةدتاز نأ نب ءابركز داز

 ة عايبتا .اقنوكي نأ _نيخ نو نملك ٌلاجر ٌليئارسا ىنم نم مكلبق ناك ئمين ناك كقل ملسو هللا

 د,هالا دبع .انتدح .«ثحتم لوي ىبخا نت سامح ىبإ لاه روس يحل 5 تما قا نكي



 امك

 دبع نع راس نع رئاس نب ركب وبا ىنثذح لاق هللا كيبع انثدح لاق رشب نب دمحم

 057 هم د هع سع د 3 0 03

 هع هيل أ هللا ىلع ص ودب عرسنا ىلا مانمأ ف تيرأ لاق ماسو هيلع هللا ىللص ىبينلا ن
 ل 0

 اإل 1-3 00 أ 6 هعا ار 12 , : 2

 نب رمع ءاج مث هل رفغي كللاو اقيعضص 0 نيبونذ وأ ابونذ عزنذ ركب وبأ ءاجت بيلق

 نبأ نا نطعب د أوبر ردطو اعلا ىور ىتح هيرق 5 ايرقبع رأ ملف اير كتناكْشسان بال ذل

 «ةينكةفوقبما فير لامك اهل 0 قيارزلا ينج لاقو, تارإلا قاننع ىرفبعلا فج

 باهش نبأ نع جلابص نع قيعس نب ميعوربأ انتدح> لاق هللا كيع

 هيبأ ىع صاقو نأ ىب كعس نب لمح ع نع هير "نب نجلا اةنبع نب قيم دبع نع

 30 ل شيف نم الوسخ هح_فغعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر نع رهع ندافتسا لاق

 كي همه هم ع

 0 نذأف كح نردابن ىف رفع ن . تاما ايلف هتودص نع ويتاوصأب» خيلاع هكا كاتو

 رمع لاقف كتححصُي ملسو: هيلع هللا. ىلص هللا لوسرو رمع ليخد ف  ملسو هيلع للا ىلص هللا

 قاللا ءالوف نم ثبت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف هللا لوسر اب كنس هللا كَحّشصأ
 هام ع

 لوسر اب نهي نأ فحأ تنذذ رمع لاق باجحا نردتبا كتوص نعمس امل ىدنع ْنْك

 ء 0< مع ب 972

 ملسو ديلع هألأ ىلص ىللا ٌلوسر عجبت م ىننبهتأ نهسفُأ تاو دع ب رهمع لاق رث هللا

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ظ

 احن كلس الا طق ها اكو اناس ناطيشلا كيقت ام هديب ,ىسفت ىكذلاو باطشل ىب اب هيأ ملسو

 0 انتدح لاق :لسيعمسا“ نع ىيك انثدح لاق ىنثمللا نب دمح انتد> «كجحنذ

 لاق هللا دبع انربخا لاق نادبع انثدح ءريع مل نع ةزعأ انلز ام هللا كبع لاق لاق

1 
 ةردر مس ىلع رمع عمو لوقي سايع نبأ عهس هنأ ةكيلم ىأ نبأ نع كيعس نب رمع نيبخأ

 0 ل ا هلت
 ىبيكنم دخا لجر 3 ىفعرد ملف مهبأ اناأو عقرب نأ ليق نولصيو نوعدبد سانلا هفنكتت

 لق هللا ىقلأ نأ ىا بحا اذحا نفاخ ام لاقو رمع ىلع محرتق بلاط ىأ نب ىلع اذاف
2 



 قرع ”1١ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنغلا بادكا لئاصنذ بانك

 لعيب نأ وجرأل ننك نإ رمعو ركب وباو تقلطناو رمعو ركب وباو تلعقو رمعو ركب

 انثدح لاق قوللا ديزي نب كمح ىنثدح «بلاط ىنأ نب ىلع وع اذان تفئلاذ امهعم هللا

 لاق ريبؤلا ع نيل ورع جوع ميعربأ نب دكبحث نع ريثك نأ نب ىبك نع ئازوألا ى ع دكيلولا

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نوكرشملا عنص ام دش نع ورمع ىب هللا ىبع تّلأس

 ىف هعادر عضوف ى ٍرَصِي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ءاج طيعم قا نب ةبقع ثيأر

 هع

 لوقب نأ ا .رولتقتا لاقف دنع دعفد ىتح ركب وبا ءاخ [ىيدش اقْنَخ اهب هقيش ةقنع

-- 

 < مكبر نم تانيبلاب مكءاج ثقو هللا قر

 اح انثدح هنع هللا ىضر ىوشعلا ىئترقلا صفح نأ باطتكتل نب رمع بقانم باب 4

 نع ردكنملا نب كبح انثّدح لاق نوشجاملا نب ويزعلا ٌكبع انثدح لاق لاهنم نبا

 ءاضيملاب انآ !ناف اةنللا تاخد ئديأر ملسو»عيلح:هللا للص ٌئبتلا لاق: لاق هللا تبع نبرباج

 ةيراج هقتغب اًركق تيأرو لالب اذه لاقف: اذه نم ثلقف ةَفَشَح تعمم ةكلط قا ةارما

 أب رمع لاقن كتريغ ثرحذف هيلا َرظْنُ هلخْذأ نأ تدرأت ركل لاقف اذه نمل تلقف

 ىنثّدح لاق تلا انربخا لاق ميرم نأ نب ىيعس انثدح ناَعَأ كيلعأ دللا لوسر اي ىمأو

 قفع نحاااعبي لاق: هريزعا ابا نأ :١ برسما ىو اديعس قزتبكلا لاك ««باهشقبار نعال

 ىلا ًايتونتت ةارصا اذاف نمل ىف ىننْيَأر مئان انأ انْيَب لاق نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقو دع ىكبت اريك ا هتريغ ثركذف ربعل اولاق ر صقلا اذه نمل تلقف رص بناج

 نبا انثدح لاق قوللا رفعج وبا ىسلصلا نب ىبح انثدح «هللا لوسر اي راغأ كيلعأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر نأ هيبا نع ةريَع ىنوبخا لاق ئرهزلا :ىنح سنوي نع ةكرابملا

 ىرافظأ قا وأ ىرقظ يق ىرجب ىرسلا ىلأ رظْنأ ىتح نبللا ىنعي تبرم مان انأ انيب لاق

 انثدح لاق ريمت ىب هللا تبع نب سمح انتدح «ملعلا. لاق :تلوأ.اف اولاق ومع تلوان مث



 بسس ا سس

 '" ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا بادتا لتاضنف بانك
 م ى

 ٌلخدا تلقف تكف ةنجناب هرشبو هل نّذتا لاقف نذاتسي باطخل نب رمع اذه تلقف هياع
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 اريخ نالغب هللا درب نأ تلقف تسلجث تعجر رث رئبلا ىف هيلجر كَدو كاسي ىع فقلنا

 كلسر ىلع تلقف' نافع ىب» نمثع لاقف !ذه نم .تلقف بابلا كرتكب ناسنأ ءاجن هب تأ

 ىولي ١ ىلعا ةقجانا : ةدورادلو نذتتا 'لاقف, هتربخاف !ماسو .ةيلع“ هللا لص» ىنلاب نا: تجي

 وسب لع“ نجا لكو انيلع» هللا لص, هللا لوسرا كرشبو لسخدا هل تلقف دنت ةييصت

 لاق كايرش لاف. ركل كعشلا, نم هفاصنو , سلخ + لمردق افقلا دجوف. لختفا كييصت

 لحببعبس نع ىبحت انةلل> لاق راشب ند 2-34 5-5-5285 « © ويق اهتلوأف كا ند لاب عدبب

 قبأو !دخأ .كعصاا لو هيلع هللا: قص: ىبنلا + نأ مهقدخ كلام نب سنتا نأ :ةدانقا نع

 5 5 م 5 9 اطل 6 2 5

 )» ناديبعتشو فيلدسصو ىبذ هكيلع امان س.حا تسذأ لاقذ مهب فسيجرذ نمتعو رسمعو ركب
2 - - 

 نع ركض انتد> لاق ريبونج نب 5 انت>> لاق هللا دبع وبأ كيعس نب نح) ,انتدح

 حرت رعب لك انيللا لو هيلعارمللا :لصالدللا  لوَسَر لاك لاق رمح نب. هللا سبع | نأ
 460ه

 فعض هعزت ىو نيو وأ ابوذذ عزنف وللا ركب وسبا خاف رمعو ريكي ىلا ىنءاج اهنم
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 رأ ملف ايرغ هديا ق١ تااكتسافا ركبا نا ىَدَي .نم باطخل ىبا اهذخا ارق هل رفغي هللاو

 دهس د عمد 5 نم د 2 تا 0 أ هم م

 ليببالا كربه نطعلا بهو لاقو نطعب سانلا برض ىتح عوخذ هدرذ ىرغي سانلا نم ابرقبع

 سنوي نب ىسيع انثدح لاق ماص نب ديلولا انتدح «تخانأف .لبالا تييتور ىح لوك

 نك نئاتع نبا نعازا لك نأ نيالا عا ىملا, نيسحا نا با تيعس ىب مع انتاقح ,لإت

 نم نجر ءاج ذا هريرس ىلع عضو كقو باطخل نب رعل هللا نوعدي موق ىف فقاول ىلا

 د 010 هع نعم 35 3 3 ن2 2 6 مع - 6

 هللا كلعح نأ وجرال تنكح نأ دللا كجري لوقي ىبكنم ىلع هقافرم عضو كق ىفغلخ

 وباو تنك لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر َعّمْسأ تنك امم ريت ىتأ كّيبحاص عم



 عبر 4 ماسو ةهبلع هللا ىلص ىبنلا باحتأ لئاضف 2

 9 ع ه ءد د هل 3 م همس و
 تملاقن ركب ىا لآ اي مكتككرب لوأب هر ام ريضمل نب ديسأ لاقف اومميتذ مميتلا ةيأ هللا

 نيالا 3 أ نب مدآ انثدح ءودكح ىلقعلا اندجوف ءبلع تن ىذلا 3 ملأ ان 1 ةشئاع

 لاق ىردخ ليدل كيعس ىنأ ندع ثحح َناوكَد 6-5 لاق شمعألا نع 0 انتثدح لاق

 اًيفذ .دخأ .لثم .ىقثأ -متكدحا نأ ولف نامل اوييقتر الا علسو . مّيلع هللا لص © لاق

 نع مضاتو ةنبوعم وباو دواذ نب هللا كبعو 5-- هعبات :قيدصن الو مدحأ 3 غلب ام

 انت>> لاق ناسح نب ىيك انتد>ح لاق نسل وبدأ نيكسم ىب ديحت* انتد> « شمعألا

 0 ىرعشألا ىسوم وبدأ ىقيبخأ لاق 527 نب لدعم نعار رمد نأ 0 كيرش نع نييلس

 ىموي ةعم نئوكألو ملسو هيلع. هللا لص هللا لوس نمولألا تلقف يرخت ردنا 2 اضرا

 انفاف دجو جرخ اولاقذ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ندع لا هك ءاجت لاق اذه

 5 2 د 8 325 2

 كيرج نم اهبابو بابلا دىنع تسل س.درأ رغب لبخد ىتح هنع لاسأ رت لع تجرخُت

 0-0 اذاف هيلا كتيقفي اضوتق!هعحلحتر لشم ةيلع هللا ليكي اللا :لوشسر / دكا

 تشرصنأ مال ردبلا ىف اهالّدو هيقاس نع فشكو افق ها يوخ سيرأ وثب

 ركب وبا ءاجن مويلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلت اباوب ننوكألا تلف بابل نط تيا

 هللا ٌلوسر اي تلقف تبعهذ رق كلّسر ىلع تلقف ركب وبا لاقف اذه نم تلقف َبابلا عفدف

 لخدا ركب ىنال تل ىتح ليفان عقاب هرمشبو 3 ندكا لاقن ناداعست ركب وبا اذه

 هللا ٍلوسر نبي نع 0 5 وبا لخدف ةنجاب كرشبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عنص امك رثبلا ىق هياجر دو فقلا ىف هعم ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف اذه نم تلقف بابلا كرحيإ ناسنا اذاف هب تب هاخا كبري اَرَْح نالفب هللا ديل نإ نأ

 كتيلسغ, ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوس ىلا تثج رق كلسر ,ر ىلع تلقف باطخل نب



 1: ملسو هيلع هللا ىلدص ىبنلا باكتا لئاضن بانك نإ

 انّبَحاو انريخو انْذْيَس تْنَذ تذأ كعيابت ّنَب رمع لاقذ حاول نب ةدّيَبُع ابا .أ مع اوعيابف

 متلتق ٌلئاق لاقف سانلا هعيأبو هعيابف هديب رمع ْذَخَف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا

 كيع لاق لاق ىدييؤلا نع راسم نب هللا كلكيع لاقو هللا هلذق هع لاقن ةنابع ند 5-7

 هيلع هللا ىلص ىبنلا رصب صخش كتلاف اهضر ةشئاع نأ مساقلا ىقربخلا١ مُساقلا ١ لبا نجرلا

 ةبطخ .نم امهقبطخ نم تناك اف تلاق ثيحلمل ضقو اثلث ىلَعألا قيفرلا ىف لاق رق ملسو

 وبا رصب كقل مث كلذب هللا ثدرف اًقافنَل ضيف ناو سانلا رمع فوخ كقل اهب هللا عفن الا

 هر لوسر ءالا اليخت ا ناولتي هب اوجرخو ؛مهيلك ىذلا قتل هفرعوا ىدجلا ا سائلا ركب

 انكرخا لاق نيفس اقبحلا لاف ريتك :ىبا مح انكدح < نيزكال#لا ىلا لسلا هلبق نما تلخ

 سانلا أ ىنأل كلك لاق ةيفنلل 0 ليي نع 0 وبا انتدح لاق كشار ىأ ند عماج

 دءد ن0

 3 تيك مع 0 لاق 53 م هلق ركب وبدأ لاق ملسو هباع هللا ىلص ىنلا دعي ربخ

 ديعس نب ةبيتق انثدح «نيبلسْلا نم ْلَجَر الا انأ ام لاق تأ 3 تنطق“ نفعا لكي

 عم انجرخ تلاع اهنأ اهضر ةختتاع نع بدأ نع مساقلا نب نكر لا كبع نع كلام ى

 7 تاذب وأ ءاديبلاب انك اذا ىتح كافسأ ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 اوسْيَلِو هعم سانلا ماقأو هسامتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ماقأف ل ٌدفَع عطنا

 لوسرب تماقأ ةشئاع تعنص ام ىرت الأ اولاقذ ركب ابا سانلا ىنأت ءام مهعم سْيَلو ءام ىلع

 هللا لوسرو ركب وبا ءاجت ام هعم سلو ءام ىلع اوسِيْلِو دعم سانلابو ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 هللا ىلص هللا ٌلوسر تسبح كقل لاقف مان لق ىذخت ىلع هّسار ٌعضاو ملسو هيلع هللا ىلص

 و هللا ءاش ام لاقو ىنيتاعف لاق ءام مهعم نجل ءام ىلع اوسلو نسساشلاو ملسو بلع

 ةللا # ئلص,دللا' لوسر . ناكم الا كدحتلا نما ىعَتُم الف قرصاخ ىف هديب ىننعطي لعَجو لوقي

 لوكا ءام ريغ ىلع مبصأ ىحلا هلثاو ةيلعا هللا قلص هللا لوسر مانق ىذا ئىلغاملسو'هياَغ



 00 ملسو بلع هللا ىلص
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 نمو ةقدصلا باب نم نعد ةقدصلا لما نم ناك نمو داهدل باب نم تعد داهلل لعا نم

 ىذلا اذه ىلع ام ركب وبا لاقف نايولا باب مايصلا باب نم ىيذ مايبدلا لغأ نم ناك

 معن لاقف هللا لوسر اب د اهل اهنم يحي, 08 لاغو ةرورسط نم باوبألا كلع نع عدو

 نب نييلس ىنتثدح لاق هللا دبع نب ليعمسا انتدح ءركب ابأ اب مهنم نوكت نأ وجرأو

 هيلح هللا لص قيقلا أيورإ ةقتاغإ حا مّيبزلا#ىبءةوزع ربحا لاق ةررع نميز ماشعب نك ١١

 ةيلاعلاب ىنعي ليعمسا لاق. مَدسْلاب ركب وباو تام ملسو هيلع هللا ىلص ذللا لوسر نأ ملسو

 ناك ام هللاو رم لاقو تاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر تام ام هللاو لوقي رمع ماقف

 فشكف ركب وبا ءاجن علجرأو لاجر ىديأ نعطقيلف هللا ةنَكَعيِيلو كاذ الا ىسفت ىف عقي

 كفل ام اح تنص ل تننأ ىأب لاق هلبقن. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ملكت اًملف َكلْسر ع فلا اهيأ لاقف يرخ رق اًذَبا نّيتتوْلا هللا كقيذي آل هديب ..ىسافت

 ناف اًدمح تبعي ناك نم. الأ لاقو: ةيلعا يقوي ركب وبا هللا نيك ريح سلج رك ل

 نوتيَم مهّتاو ثيم كذا لاقو ثومي ال ىح هللا ناذ هللا نعي ناك نمو.تام نكات

 معا معجتلقلتا لتقف وأ تام نتفأ لكلا هليق نم تل 85 ل الا نقي امو لاقو

 ها وهم

 8 لاق نيركاشلا هللا ىزرُجيسو ايش هللا َرْصَي نآف هيبقع ىلع بنقني نمو مكباقعأ

 اولاقف ةحعاس ىنب ةفيقس ىف ةدانيع 'نبإ "نعش ,ىلا اراصنألا 500 لاق: نوكييي نالت
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 تحرق جارد ند 0 وبأو باطل نب روحو ركب وبأ مم هلأ بحعلذذ ف مكقمو و ا اقم

 امالك تايه ىق ىنأ الا كلذب تدر" ام هللاو: لوقي ومع ناكو ركب وبا هتكسأف ملكتي رمع
 و

 < ءفع - - 04 36م ع د 2 ع5 1

 ىف لاقف ساذلا غابأ ملكت ركب و ملكت 5 ركب وسبا هغلبي ال نأ تبيشخ ىنبجتا ل

 ريمأ امم ه لعق ] هللاو «( رذقملا نسب نا لافذ لاق ءارز وسلا 5 ءأ ارمالا نىك همداك

 هع هد

 اراد. بّوَعلا ظسوأ مه ءارزولا مخئاو. ءارمألا انلكو_ال ركب وبا لاقن ريبمأ مكنهو



 4 ملسو هيلع هىللأ ىلص ىبفلا باكا لئاضنف بانك

 رف تلق اهوبأ لاقف لاجرلا نم ثلقف شاع لاق كيلا ٌبَحا سانلا ٌىَأ ثلقف هيت
 سأ نس

 ىرعزلا ىع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انثدح ءالاَجر ٌدعف باطذل نب رهعد رت لاف نك

 علصا هللا! .ٌلوسر تعمس لاق ةريرعه ابا أ نأ فوع ىب «نمحرلا تبع ؛نب..ةماس ومبا قربخا لاق

 !ل هتلظف . ةاش اينما ىتحأذ ا تححلا "هيلع !دع :ةمَنَع :ى عار امنيب لوقي ملسو هيلع دلل

 ىوسي لجر امنيبو ئريغ عار اهلا سيل موي عبسلا موي اهل نم لاقف ٌبثذلا هيلا تفتّلان

 ثروحلل تقلخ ىلا ادهن :كلخأ د 3 تلاقف هَتْملَكَف هيلا تغتلاذ اهيلع لح دق قب

 رمعو ركب وباو كلذب 5 ىناف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق هللا ناجس سانلا لاقف

 ئنربخا لاق ىرعؤلا ب ىوع سنوي نع' هللا جبع انربخأ لاق نادبع .انتدح « بالكل - ىبا

 انأ اينيب "لوقا ءلسو ا هيلع" هللاب لص. هللا“ لوس تاعمس لوقي ةريره ايا عمس بّيسملا نبا

 :ناحصق: عا با اهدخأ "فهلا "ءاش .ام-ااهنم !تعرتف ولد اهيلع بيق ىلع

 كنه

 اهذخأت اع كلاكاسأ رق دقعض هل رفْغُي هللاو فعض 5 َّثد نييوند وأ ايودَد

 اننددح « نطعب الا برس ىنح ومع عون عوني سانلا نم ايرقمع رآ 1 أ ماف

 دلتا ىبع ني رئاسأ نع ةبقع ؛نب ىسوم .انربخا .لاق .هللا ,ىبع انريخا» لاق لئاقم ىب. لمحت

 هلل رتل از ملتخ ميو دج قم ملسو» هيلع هلئزو لضرب هللا لوس «لاق لاق" مدع نبا

 نم كلف قعاعتا 5 الا ىخرتسي قو م ليد نأ ركب وسبأ لاقن ةويقلا مون

 ركذأ راسل ثلقف ىسوم لاق اليخ كلذ عنصت تسل كنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر

 ع انربخأ لاق ناميلا وبا انتلدح « ديوك الا كد ا 226 0 ةأزأ ر مك ص ىجللا 50
524 

 لوسر تكيس لاق ريو ابا نأ فوغ نب نكرملا كيبع نب دي ىنربخأ لاق ىرسفؤلا 3

 ه همهم

 باوبأ نم 5 ءللا ليبس ىف ءاينشألا نم ءىتن نم نيبجوز قفثأ نم لوقي ملسو هيلع يلع هللا ىلبح انآ

 لاك نو ةيلصلا باي نك ىذا هولضلا/ لهآ: نم ناك قف رم اذه هللا نيع يدنا لعيب



 1 “8 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكا لثاضن بانك

 نبا ىلا ةفوللا لعا بك لاق ةكْيلم نأ نب هللا دبع نع بويا نع دير نب دانت انتدح

 هذه نم. اذختتُم تنك ول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىذلا اما لاقف نلف ريبزلا

 الق هللا كينغ, ني.ىبجنو .ئديملل انتدح- ءاركبأ ابا |ئعي انآ هلوثا .هقدخال اليلخ همألا

 ةارما ذأ لاق هيبا نع معّطم نب ريبج نب دمحم نع هيبا نع دعس نب ميعربا انثدح

 كّذجأ لو" تانج نأ تيارا :تلاق.ب هيلا + مجيرتك خا ءاهزمأت ,ملسو  هيلح هللا لص ىلا

 لاق بيطلا نأ نب دجا انثتدح «ركب ابأ ىّتذ ىنيدجت ل ْنا لاق توسلا لوقت اهنأك

 ما نع نجرلا دبع نب ةربو نع رشب نب نايب انتدح لاق كلاَجُم نب ليعمسا انثدح

 ىبعأأ سيخ الا .ةنعم- امو ملم, هيلع, هللا ص هللا» لوسر« تيار ,لوقي ؛ارامح تتعمتس. لاق

 ديز انثدح لاق كلاخ نب ةقدص انتدح لاق رامع نب ماشع انتدح ءركب وباو ناتآرماو

 تنك لاق ءادرتلا نأ نع سيردا ىنا هللا قاع نع هللا كيبع نب رسب نع كقاو ىبا

 حبا «ىح ا هبوكا فرطب نك ارعب وج لبقأ نا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع اسلاج

 آسف رماغ دق مكبحاص امأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقذ هيتبكر نع
 هم هع دوع همدووع

 3 ىل رفغي نأ دنئلاسف تمت مث هبلا تعرسأف 2ىتن باطخل نبدأ نيبو ىنيب

 وبا. ٌرَقُأ .لاسف ركب نا لوقا .قأت . محك رمح نام رش .انلك ركب اباداب كلا هللا رفعي .لاقفا كيلا
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 ملسو ةيلع هللا ىكلص .ىبنلا هجو لعجت مّلسف غلسو هيلع دللا ىلص ئبنلا .قأف ال اولاق ركب

 نيترم ملطأ. تدك ..انأ هللا لوس اي. لاقق ةيعبكر  لعاامجا ركب بوبا ةلعققل ىحلا روي

 ىدص ركب وبا لاقو .تبذك متلغذ مكيلا ىتعب هللا“ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 َح كت“ م هع 3 هع. وه د دهع © 0 م

 لاق نيّثع ىأ ىع انتثدح ءاّذَل تلاخ لاق راتُكْلا نب ريزعلا سبع انثدنخ لاق كس

 لسالسلا تاذ شيج ىلع هثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع صاعلا ىب ورمع انثدح

 < 1 1 ا



 "1 ملسو هيلع هللا ىلص ىبيذلا باكتأ .لئاضف بانك

 تلق لاق ركب ىنأ نع سّنأ نع تباث نع ماه انثّدح لاق نانس نب ديحس انتدح
 هم ا هك ٠ - - مع 2 1

 لاغقتذ انرمحبال «بمدلت نحت رظن 2ل_->أ نأ ول راغلا قى انأو ماسو هيلع هللا ىلص ىبنذلل

 اوُّدِس علسو هيلع هللا ىلض ّىبنلا لوق باب ا» ءاييثلات هللا نيتقاي ركب اب اي كّنط ام

 هللا دبع انثدح ملسو هيلع هللا . لص ىبنلا ىع .سابع ىبا١هلاق ركب. ىنا..باب الا باوبألا
 د

 نب السب نع ريضنلا وبأ ماد ىنتدح لاق جلف انتدح لاق ىماع وبا انتدح لافا لييخ" نبأ

 نأ لاقو سانلا ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر بطخ لاق ىردشل "نيكس نأ ن2 نبدي

 هللا ىنع ام كبعلا كلذ راتخاذ هدنع ام نيبو ايندلا نيب !دبع ريح ىلاعتو كرابت للا

 ريح تبع نع :ملسؤا هيلع هللا .ىلص هللا ٌلوسر ربكي هلأ  ةتاكبلا انبجكفاا ركبا وبا ب ىف«. لاق

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف. انملعُأ ركب وبا ناكو ريخملا وه ملسو' هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر. ناكف

 ريع .البلخ نكي ينك ولو نركب ريا !ةلافو هتيم ىلع سانلا ْنَمُأ نم نأ ملسو هيلع

 معدوم 0
 ةلاانتس لايام كسلا نو نيقببافل ةتدومو مالسالا ةوخأ نللو ركب ابا. تذضتألا قو د 0

 زيزعلا دبع ًانثدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعب وكي نأ لضف باب * ءركب نأ باب

 رمح, ندا تعري كنب نح ديعبم نب, ىبح نع لالي ىو نميلس .انتدج  لاقا"ةللا# احبع با

 زق ومع مذ ركب ايار ويكتف ملسو. هيلع هللا ,ىلص' هللا, لوسر نامز. ىق .سانلا ويخأ انك

 اًلياَخ اًذختم تنك ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٍلوق باب ه٠ ه«مهضر َناَفَع نب نمثغ

 11 نبأ نع ةمركع نع ا انت>> لاق ميهرسأ نب ملسم سوك نعت وبا هلاق

 رك ارز تدخل ليلك كل نع اذختُم نك وتلسلاعا, كلور حراك هللا ) لص سنا

 انتدح الاف ىكفوبللا ليعممأ ّش ىسومو | دسأ , بنا ئلعم اتتدح .«ئبحاضوب خلل ننكو

 د ههه 3 م6 2.ظ 86 7 00 - 5 ابلا ر , : 5 ع



 “4 ملسو بلع هللا ىليص ىبنلا باكحأ لتاضن اح

 نيِرَجاَهَمْلا ءارقفلل لجو وع دللا لوقو هيلع هللا

 5 7 .ه- ع ةييه

 7 0 كاك اا نب دلاأ كبع ركب

 ناكو سابع ن .رداو كيعس وباو ةشاع كلا يالا هلل ةريحذ نقشت ةورصنت الا هلوقو خيالا

 انت>> لاق ء حر ىب دللا ىبع انثكح راغلا ىف ملسو هيلع نانسي

 بزاع نم ركب وبأ ىرتشا لاق ءاربلا نع فحكسأ ىنأ نع ليكارسا

 كيم اند ىتح ال بزاع لاقت ىلحَر ىلا لملف ءاربلا وه براعل ركب وبا لاقف

 لاق مكنوباطي نوكرشملاو كم نم اهتجرخ.: نيح..ةلشو هيلع .دالا قضأ هلكا) لوسرو: تلا

 نت مومق

 100 ةريهظلا مكاق ماثو انوَهظأ ىتح انموسيو انَتلْبَن انيَس أ لسحات 2 نم انلخرا

 رقت وسف اهل لظ ةيقب ترظنف اهقيتأ قرص اذاف هيلا ىواث ّلظ نم را ل ىرسيب

 ديلع هللا ١ لص. ىبنلا عّجطصأف عجاطضا هل تلق مث هيف ملسو هيلع دللا ىلص ىنلل تشرف

 ىوسَي مَنَع يارب انأ اذذ ادحا بطلا نم ىرأ لع دوَح ام رظنأ تيقلطلا مك ملسو

 لشيرك" نما لجيل لاق مالغ ا نمل تلعن هتاف اندر ىخلا كيربب قرا

 هترمأت .معن لاق اَنَبَ بلاح تا ٌلهف ثللق معذ لاق ىبل نم كمنَع ىف لع تلقف هقفرعف هاج

 0 ده 5 هس 55 3 6 ه2 - 3ثهس تهد 1

 هيفح صضفغني ن 0 هثرمأ مدا عل نم اهعَربص ضفني ن نأ ةهترمأ مث ىمنخ نم ةامش لقتعاف

 هللا لوسل تلعج دقو: نبل نم هيد ىل بلك ىرخالب هيفك ىدحا برص !فكع' لاقف

 تقلطتاف هلغسا درب ىقح ىَبَللا ىلع تيببصف ةقرخ اهم ىلع ًةوادا ملسو هيلع هللا ىلص

 برش هللا لوسر اي برشأ تلقن ظقيتسا لق هتقئاوف ملسو, هيلع, هللا للص قِننلا لأ هب

 نا دق تلق مث نتايضر ىتح مودل انكر راق لاق هللا لوسر اي 000 لا

 ٌبلطلا !ذه كتلقف هل 8 ىلع ل نم. ككلام خنةمارلم رضا ا اللا -6
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5 

 ميس رسأأأ نسسحرسلا هللا مس ديس

 ملسو هيلع دالأ ىلص ىنلا باحضأ لئاضف بانك

 هباكتأ نم وهف نيملسملا نم هآر وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بكت نمو

 ىب رباج تعمس لاق ورمع نع نيفس انثكح لاق هللا كبع نب ىلع انثدح باب ١

 لح ىأي ملسو «هيلحا للا لص: هللا لودر, لاق لاق ىردشل 'قيكتم وبا :انتدح لوقف هللا دبع

 هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر بحاص نم مكيف له نولوقيف سانلا نم ماتف وْرْعَيِف ناهز سانلا

 له :لاقيد ١ ساكلا نك اقف وزغيف  نامز سانلا» ىلع قأب ارق مهل .عتفيف معن نولوقيف  ملنلو

 ىأب مث مهل جتفيف معن نولوقيف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر باحتأ بحاص نم مكيف

3 

 باحتأ بحاص نم بخحاص نم مكيف لع لاقيف سانلا نم مامذ وزغيف نامز سانلا ىلع

 ص ناومع تي لاق برسم نب مكس تعيس لاق روج ىلا نع 0 انربخأ لاق

 ردا ديتول نلت 0 كلك عما وح مو هيلع هلثلا عصا“ هللا: لودكلر لاق لاق ني

 اموق مكَدَعَب نأ مث 3 وا نيترم هنوق دعب ركذأ ىرذأ الذ نارمع لاق مهتولي نيذلا

 نّمسلا جيف رهظيو نووي الو نورخُشتو نودمتوي الو !(نونوكود نوديشتسي الو: نول

 دبع نع ةديبع نع ميعرنأ نع رؤصنم نع نيفس انربخا لاق ريثك ند: نيح انتدح

 نيذلا رق ْمبْدوْلَي نيذلا مث ىنرق سانلا ريخ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ هللا
 رع ولا

 اوناكو ميخربأ لاخ لاق هتداهش هثيعتو نسم مدحأ ةدامهنش 7-2 موق 2 مذ مهنولب



 و ا“ بقانملا بانك

 شيق -انثيح «عيمعلا| قي ىلا نيل اهيضاوق ى. ليل لاق ملبس هلك للا لم هللا لوسرويوا

 تعبس لاق حايتلا ىأ نع ةبعش انثدح لاق ثراثمل نب كلاخ انثدح لاق صفح نبا

 انكدح «ريدل اهيصاون ىف ثوقعم .ليخل .لاق ؛ملسو اءيلح هللا لص.ىنلا .ىع اكذاه نيا سنا

 نينلا: نع ةريرع نا نع: ناميبلا عانس ىل لج ملسل» قب .فييو . نع ..ةدليما نبا هللا قيح

 دل ىنلا ام َرزِو لجر ىلعو رمس لجرلو رجأ لجرل ةئلثل ليخل لاق ملسو هيلع دللا ىلص

 كههع

 ؤ تباصأ اف ةضور وأ 2 ىف اهل لاظأف هللا ليبس ىف اهطبر ٌلجرف وجل

 اهثاورأ تناك 0 أ ا 520 اهلْيط تقطف اهنأ ىلوب ت تانسدح 3 تناك ةضورلا وأ

 0 تانسح هل كلذ ناك اهيعست 5 3 د دنع رهتب ترم اهنا ولو هل تابسح

 رتس ىكلذك هل ىهف اهرويظو ل ْق

3 31 

 ريح ةرذ لافتم رك 5-5 ةذافلا 3 ةيالا هذه هلا نع هللا ا ام لاقف 0 2

 انتدح لاق نيفس انددح لاق هللا دبع ند 0 انتدح 2 ارش قرف ٌلاقتم 0 ندد د

 ملسؤ, ةيلغافللا ؟ىلصودللا لوعسرا حبص ..لوقي كلام نير سنأا تعبسي لاك نيك نك دل

 2 5 7 3 : 0 00 00 ١
 نعش ىلا اولاجاو سيوكلو نوح زولاق ةوأر املخ ىحاسللي اوجرخ كفو ظركي رميت

 هم 6

 ةحاسب انَلْوْنأ اذا انأ ربيَح تبرخ ربكأ هللا لاقو هْيَدَي ملسو هيلع هللا ىل اك قلنلا عفرف نوعسي

 7 0 كيدغلا ىنأ ىبا انثدح لاق رذنملا ىب ميعربا انتدح « نيرَذم حابص ءاسف موق

 ةاسناف اربتنك اتبدد> كنم 0 ىنأ هللا لوسر ب 5 لاق ةريرف لأ ن ع ىربقملا نر بذذ

 22321<2د

 3 هدعب اتيدح تل أف ةتيمست قد لاق مث هيف هدبب فرَعف هتضسبف كءدادر ل لاق



 4 أ بد ةانما ايم اند

 هه

 كيع نب هللا نك نع كلام نب كارع نع ةعيبر نب رفعج نع وضم نب ركب انثدح

 « ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نامز ىف قَشْنأ رمقلا نأ سابع نبا نع دوعشم نب هللأ

 شنان ةداتق "نع انانئتقاطح ؟لاق ناعم انثدح لاق ىنثلا قب كنك انثدح باب 4

 هيلع هللا ىلص ىينلا ىنع نم اجرخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكتأ نم نلجر نأ

 لك عم راص اقرثفا املف امهيحيأ نيب نائيصي نيحابصملا ْلّثم اميعمو ةملُظُم ةلّيَل قف ملسو

 ىبيك» انثدح لاف نوكأ ىأ نب هللا دبع انثدح ء«هلهأ نأ ىنح ٌدحاو امينم كحاو

 هيلع هللا ىلص ىبتلا نع ةبعش نب ةريخملا تعيس" لاق "رتتكا انندح نان زيعتسا ع

 انتدح «ن ورسصاظ قو اذللا زم اههيداي تح نسيرسفاظ قمل نم. نشلان لازسي ال لاك“ ملبسو

 عمس هلأ ىناه »يا ريقعا ىتدتح#لاق رباج“ ىبا١ تدك لاق تيلولا انفدح 'لاق يديم

 ديلا “رضا, مما 40019 سما .قمانالا زكا ال ءلوقو' ملسو' يبيع ا عللا/ قص: ٌىبتلا' كعلم : لوقي 'ةةكئاوفأ

 كلام لاقف ريهع لاق كلذ 0 3 هللا وهأ 07 كح مهفلاخ 0 الو مهل نك عرضي ل

 غو لوقي ؟ناعم عجلت علتأ معي كلام اذه ةيوعم لاقف ماشلاب كو ناعم لاق رماخُب نبا

 لاق. ةدقرع نب ٍبيبَش انثدح لاق نيفس انثدح لاق هللا ىبع نب ٌىلَع انثدح « ماشناب

 1 0 4 هع 0 2 1 د 00 0 -_- د

 هل ىردشي ارانيد ءاطعأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةورع نع نوددكتي م تعم

 ىف ةكربلاب هل اعذف ةاشو رانيدب هءاجن رانيدب اهادحا عابف نيتاش هب هل ىرتشاف اش هب

 تيدنمل !ذهب انج ةرامع ىب نسل 0 نيفس لاق ديف ضبول بارا ىرتنشا ول ناكف هعبب

 نيل تء.عوس لاك قورع نم كلا َّض أ بيب ّس لاقف هثيتأف قو نم بيببش ةعيش لاق دنع

 ىضاونب نوقعم ريخل لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا ثعمس لوقي هتعمس نلكو هنع هذوربشك

 اهقاكا ةانتاذل ئزعشي - نيفلللا لاك اسرق -نيعبس ك5 3< تيار ىقو 'لاق دنقلا عويا لا“ ليتل

 5 صسسسسلا كس هّ

 رمع نبأ ندع نع عفان ىن ىنوبخا لاق هللا ني نع ْقَح انتد> لاق ددسم انتدح «ذخيددأ



 عروس "ا بقانملا_ بانك

 ةريخملا نب نجرلا فيع ىنربخا لاق ةبْيَش نب, نجرلا دبع انتكح <كيز نب ةماسأ. نم

 ىلبح , هللا , وسر نأ هللا بع نع هللا :كيغ قب . راس . نع .ةيقع نب قسوم !نع .هيبا .ىع

 نيبونَذ وأ اًيوُنَذ عونف ركب وبا ماقف ديعص ىف نيعمتجتام سانلا .تيأر لاق ملسو هيلع دللا

 ى اًيرقْبَع رآ ملف اًبرَع هديب تلاحتسا رم اهذخأ رث هل رفغي هللاو فص 4 2550

 هللا ىلض ىلا ؛ قع: ةريره ابا تعم ما لاقو نطعب انامل برص حيت ىر 9_5

 نوسفرعي امك ةدورعي هللا لوق باب 8 ع« نييونَذ وا ابونذ ركب وبا عونف ملسو هيلع

 ه٠ 5و مس-ةآك

 نب هللا دبع ندع ع عفان نع كلام ان ريخأ لاق فسوي نب هللا دبع انثدح مهءانبأ

 ع

 3 ةارماو مهنم الجر نأ هل اوركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا .اواَج كوهيلا نأ

 اولاقف مجرلا ناش ىف ةيرودلا ى نوحسجيأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف

 اهورشتف ةيروتلاب اونأف مجرلا اهيف نأ متيَّذَك مالس نب هللا ىبع لاقن نودلجبو مهكشفت

 مالس نب هللا دبع هل لاقف اهّدعب امو اهَلِبَك ام أرقف مجرلا خيا ىلع هذي عدحا عضوف

 امهب رمأف مجرلا يا اهيف دمحم اي ىَدَص اولاقف مّجرلا يا اهيف !ذاف هدي عفرف كدي عقرأ

 اهيقي ةأرملا ىلع ىنح لجرلا تييأرف هللا ىبع لاق امجرف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر

 ىاقشُنا مار يآ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا مهيري نأ نيكرشملا لاوس باي 80 ءةراَجلا

 ., نبا نع ةنييع نبا انثدح لاق لضفلا نب ةقدص انتدح ملا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا كيع ىلع رمقلا قّشنا لاق دوعسم نب هللا دبع نع ريعم نأ ى

 لاق دمحم ىب هللا دبع انترح «اودهشا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ن

 ْنِب ديزي انثدح ةفيلخ ىل لاقو ح سنا نع .ةدانق نع نابيشإ انثدح !لاق سنون انكر

 ا

 ىللص هللا لوسر نا خكم 10 5 مهتلح 1 نس نع ةدانق نع كيعس انتدح عجرز

 3 د مكالل .-تاتتتت“كك“# -- 3 ع « مل د د 3

 ىثرمقلا كلاخ نب فلخ انتددح ب مقلا ناقشنا ماراق بأ مهيرب نأ ماسو هبلع هللا
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 ١“ بقانملا بانك

 ول فل لل1ا لص خبغلا لقي ملا لوقتف كظامثأو كنع ىرخأ هتارما ىنعي اهل ٌُلوقأ

 نب هللا كيبع انثدح لاق فحسا نب دجا انثدح ءاهعذأت طامنألا مكل نوكتس اهّنأ
 هم

 نب هءللأ كيع نع نووك نب هرمع ندع فدكسأ ىأ نع لمار سأ انتك>ح لاق ىسوم

 ] ناكو ناوفص ىأ فلخ ىب ةيمأ ىلع لزنف ارمتعم ناعم نب كعس فلطنا لاق دوعسم

 عنا اذا ىنح رظقنأ كعسل ةايمأ لاقن 5-3 ع لون ةنيدلاب رف ف مالا ىلأ قلطنا اذا

 كلا اذه نع لل 0-0250 21 اذ) قرطي تعسإ انينق تنطق :تقلطتا, نئانلا لد راهتلا

 [دمح متيوأ لقو انما ةبعللاب فوطت ليج وبا لاقف كعس انأ دعس لاقف ةبعللاب فوطي

 كيس هثاذ مكلل ىنأ ىلع كتوص عقرت ال دعست ةيما لاقذ امهنيب ايحالتف معن لاقف هباكضأو

 ماشلاب كرجتم علت تيبلاب 'قوسطأ نأ «ىتتعتم نعل. اهللاو دعس لاق رق. (ىداولار لثفأ

 هد 50 ده هد 2 2622 هما | 5 دس ع 8
 بيكنع انعد لاقف دعس ب.ضغت داكسج لعد ك.ستوص عفرت اذ كت دسم لوقب خبمأ ليعجت لاق

 ا
 هللاو لاق معن لاق ىليا لاق كلتاق هنأ معزي ملسو هيلع هللا ىلص ايت تعمس ى يداك

 كلام قيرغملا لكلا نإ لاق ام 0 اَمأ لاقف هتارمأا ىلا عجرف ثدح !ذأ ني بْذُكَي ام

 املف لاق ٌكمحم ٌبّذكي ام هللاوف كلاق ىلتاق هنأ معزي اديس عمس هدأ معز لاق لاق امو

 لاق رْتَيْلا كوخأ ككل لاق ام تركذ امأ هثارما هل تلاق خيرصلا ءاجو رْدَب ىلا اوجرَح

0 31 

 نيموي ءأ اموي انب رسف ىداولا كر كنا نهج اوببأ هل لاقذ يركجا ال نأ فاران
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 تصعمس لأَق رمظعم انتد> لاق ىسيرنلا حكيلولا 0 سابع انتد> « هللا هلتقف مهعم راسف

 31 هحذعو ملسو هيلع هللا ىلص ى علا أ لد 3 تشين متع وبا اندتد> لاق نأ |

 - 2 | 00 00 اخ ل 0
 لاق انيك وأ ا!نو نم ةخولس مال مالسو هيلع للا ىلبص ىبغلا لاقذ ماق م تنكح للعجت يل

32 2 5 3 +2 

 ىبنذ خبط تعيس ىتح دايأ لإ ةةدسح ام هللا كك ماش ا تنلاقذ 50 آدم: تلاق

 5 -ِ 2 - هد ع 0 7 . 3 1 0
 لاق !لل# تعمس نمم نوتع نال تلقن لاق امك وأ ملليتريبج 0 ملعو ءبلع هللا ىلاص هللا



 1137 تقانملا كايف

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنراس ثلاقن كلذ نع اهتلأسف تّلاق تكحصف ءىشب

 لقا ّلوأ ىنأ ىنربخاف ىنراس رث تيكبف هيف قوت ىذلا دعّجو ىف ضَبْقُي هنأ ىنربخاف
 دد ء.هع

 كيعس نع رشب نأ نع ةبعش :انثدح لاق ةرعرع نب ىيح انثدح < تكحضف عت هتيب

 ىجرلا ىبع هل لاقف سابع نبأ ىنذي باطخل نب مع ناك لاق نسابع نبا ١ قع رِمتجا نبا 5-2

 هذع نع سابع نبا رمع لأسف ملعت تِيَح نم هنا لاقذ هلثم اءانبا انل نا فوع نبا

 لاق هانا هملعَأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ْنَجَأ لاقف ُحَتقْلاَ هللا رصن ءاج اذا ةييآلا

 وللا ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوس جرخ لاق سابع نبا نع ةمركع انثدح لاق ليسعلا نب ةاطُنَح

 ربثملا ىلع سلج ىتح ءامست ةباصعب بصع سلق ةقكلع هيق تام ىذلا هضَرَم ىف ملسو

 اونوكي ىتح راصنألا َّلَقَيو نورثكي سانلا ناف كعب اَمأ لاق رف هيلع تر هللا دم

 نيرَخآ هيف عفنيو اموق هيف رضي ايش مكنم ىو نف ماعاتلا ىف علنا ةلونع سانلا ق

 هللا لص“, لكلاب هيفا ءسلجت سدجت رخل ناكق مهئيسم يدع ةراكتيو مهنسكأ نك

 نيسح انثدح لاق مدآ نب ىيحج انتدح لاق مح نب هللا كبع انتدح «ملسو هيلغ

 ميم هيلع هللا ليمت بلل يزخلأ لاح هرب اذن نوع نسل نا ويرش ولا نق

 هللا لكعللو !ةيكس اه ئيقتواو لام ربغملا ىلع هب ىعصنغ ىسلمل موي تاذ

 ز نب دا انثدح لاق برَح نب نميلس انتد> «نيملسملا نم نيقتَف نيب هب

 ارفعج“ ىتكأ ملسو؟ هيلعأبةللا “قلص ئبنلا# نأ ةنلأع قب" سنا (ىعا نالعأ نب د0 239

 نبأ نمنح لاق سا يد ورمع اندلد 3 افرق 5-5 مح ءىجك 3 ليف اكيَزو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق رباج ىع ردكتملا نب ديح ىع نيفس نع ىدبم

 انك: :طابنألا: ملك :نوكتس. اهتأامأ لاك "طامثألا» اغلا قوكتا تاز بتلف ظاشتالا نم املك نق



 1 تنانلا ِباَمَح

 5 2 0 ع ماك َءآَ هه 55 9 تام ع 6 1

 قاملأ ىحواف امهناش ىنإاف بهذ نم قيراوس ىدي ىف تيار مان انا انيد لاق ملسو هبلع

 5 5 5 م دن. نم م د05 دب ء* نه دن ع

 نب دا انتدح لاق ءعالعلا نب ديحت 80 « :ماميلا بتحاص َباّذلتا 0 رَخآلاو

 ىبنلا نع ىسوم ىنأ نع قذر أ هيج نع دوبل ىلأ نب هللا دبع ب ديرب نع اس

 5 9 هد 3 05 3 دع 7 د هع

 بعزذن لخ اهب ضرأ ىلإ خكم نم رجاهأ ىنا ماخملا 3 تيار لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ثزره ىنأ هذه ئابور ىف تيأرو برتي ةنيدملا ,.ى 1نان رجلا وا ةمامتلا انهنلا ىلإ ىلَعو

 ام نسحأ داعذ هذ زو 6 دخأ موب ندي نم َبيِصأ ام وذ ا؟تاف هرطنص عل عطقناف ع

 اذا د هللاو ارق اهيف ا رو نتيؤملا عامتجاو منقلا نم هب هللا ءاج ام وه !ذناف ناك

 هن 2 5 5 د د 5 د ع

 للا اناتا ىذلا قدصلا باوثو ريخأ نم هب هللا ءاج ام ريخل اذار دحأ موي نونموملا #©

 د هم

 نع ىبعشلا رمماع نع سارف نع ءاركر انتدح لاق ميعت وبا انتدح «رذسب موب دعي

 مع
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ْىَشَم اهتيشم نك ىشْمت ةمطاف تلبقأ تلاق ةشئاع نع ىورسم عا

 ةلامتت نع وأ ةنيع نع اهلا م ىتنياب ايحرم ملسو يلع ةللا اص ىجبنلا لاقف ملسو

 تلقف 9 اةيدح اهيلأ 00 ندا نكست رم ل تلقفر تعبت انيدح انا را

 لوسر رس ىشفأل تنك ام تلاقف لاق امع اهتلانست نم تبرأ احرف ديك سبا ام

 تشلاقف لاق ع اهتلاسف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ندب ىنتح ملسو هيلع هللا آنك للا

 لو نيبتوم م ماعلا ىنضراع هنأو 8 رم ةخذس
١ 0 

 ىنوكت نأ نيضرت امأ لاقف تيكبف ىن اقاحل ىتيب لما لو كّذاو ىلَجَأ رضح الا ار

 لاق عوق د ئىدح اندل.لح> « كلذ 0 نيسولا دامسد وأ 22 لفا هايسن ةنييس

 ه د

 هللا ىلص ىجنلا اع تلاق اهضر ةشئاع ى .يع ةوورع نع هيبأ ىع كعس نب ميخربأ انتدح

 اعراسق اعاد مث تكيف هىشب اهراسف هيف ضيق ىذلا هاوكش ىف هّتنبا ةمطاف ملسو هيلع



 2و

 روبقلا هيزت ريبك عيش هلحاووتت واكروفت كج ى«لباالك 20 تيك نقم كلا كاش

3 

 ءْنَذأ معنق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 ناكف َنارمع لاو ةرقبلا أرقو ملسأت اينارصق ٌلسجر ناك لاق سّنأ نع زيزعلا هبع انثد>

 لاق ثراولا كبع انثّدح لاف رمعم وبا انثدح

 هللا اهتامأخ ملأ تبتك . امنا :ةيح, ىراذي اما لوقي ناكف ملسو .ةيلع هللا "قصادللا ىلا دقي

 اوشبت !!وهنم برقا هباكتأو كيج نعت اذه اولاقف ضرالا هتظفَل دقو جيصأف هونفدحف

 ضرألا هتظفل لكقو عبصأذ اوعاطتسا ام ضررا ى اهل 0 هل اورفحت ة نقلا انيحاص ىع

 صرألا ىف هل اوقمعأو هل اورفحن كققلات انيحاص ىع اوشبت هباحتأاو نيحن لعق اذه اولاقق

 ىيج انثدح «ىقلأذ سانلا نم سيل هنأ اوملعف ضرألا دهتظفل دقو مبصأف اوعاطتسا ام

 نع بئيسملا نبأ ىو رت لاق باهش نبأ ىع سنوي نع تبللا انتّكح .لاق ربكب نبأ

 هدعب ىرسك الف ىرسك كلع اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هذأ ةريره خيا

 «دهللا ليبس ىف اعز در وفك ى .”ققتتل هدبيب كمح سفن ىلا اءدعب ردعبق اف رحيم كلع ا!ذاو

 2 : بح
 لاق هعذري ةرمس نب رباج نع ريمع ىب كللا دبع نع نيفس انثد> لاق ةدصيبق انتدح

 نقفنتل لاقو هركذو هدعب رصيق الف رصيف كله اذاو هذعب ىرسك الف ىرسك كلح' اذا

 0 نأ ند هلل | لدبع نع يع انوبخا لاق . نامبلا وبدأ انتل «ءللا ليييس 2 اهزونك

 3 د هود >2 - 0

 ىبنلا ديع ىلع باذلا ةومليسم مد.ق لاق سابع نبأ ندع رمبج نىب عئان انةد> لاق

 رشب ىف اهمدقو ةتعبت هدعي نم ارمالا لمح ىل لعج نا لوقي لعجف :ملسو هيلع هللا ىلع

 شام نب سيق)/نب| تباث' دعمو ملسو: هيلع هللا! (لض» هللا ءلوسرأ هيلا ليقأت قا ند ريثك

 هباكتأ ىف ةمليسم ىلع فقو ئنح كسير ةعطق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ب 3

 م35 هد ه

 كنرقعيل تريذأ نثلو كيف هللا ّرمأ ودعت ىلو اهكتيطعا ام ةعطقلا هذه ىتلاس ول لاقق
 ىئ

 : 33 1 تي فم 35 0 1 0 2 - 7

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةربرف وبأ ىنريخاف تحبأر ام كيف تسيرأ ىدلا كارال ئناو هللا



 4 بفانملا بانك

 فيك ىتدَح ركب اب اب هل لاقن هّنمث دقتني ىا جرخو هعم هتلمتن لاق ىم هلمُكت كَنْبا

 نفل كارول اققلبل ' انيرسأ كح لان# ليوا عبلط هللا لضا!ءللا# لوس . عم ١ تيرس .نيخلا امنع

 ّلظ اهل ةليوط ٌةرْكَص انل ثعفرف دحأ هيف رمي ال قيرظلا الَخو ةريهظلا مئاق ماق ىنّتح

 ماني. ىدحبي انام ملشو هيلع هللا نضأ ىنلل تيوسو؛ هدنع: انلؤتف :شمشلا ااهيلع تأك رن

 انجرح مان كلو كلا اهلازل اضفنا ؟انأو' هللا" لوطرداي مث «تلقو: .ةورف هيلع ؛تطنييو هيلع

 تلقف انْدَرأ ىذلا ّلثم اهنم ديري ةركصلا ىلا همَنَعِب .لبقم عارب انأ اذان هّلوَح ام سْفْنَأ

 عك لاك قبلا كمت أ تلقد, كم وا .ةنيذاملا .ليقأ نم“ ليجتإلا لافح .مالخراب تنتاب نكمل

 ثيأرف لاق ىذقلاو رعّشلاو بارتلا نم َعوصلا ضفْنأ تلقف ءاش فخأف معن لاق بلُخآْفا تلق

 ةرادل!ىمذا يللا 11 بغا قا, بلحف : نمفتي- ىرخألا ]لح هيدي ,ىدحا بري كابلا

 ةيلغ' هللا نشرلالك لآ تينان» اضونيوأ برش .اهنم وترد 1 هيلع. هللا“ لص ىبنلل اهلج

 د 5 كني 3 0 ع 3 د ع

 ىبللا ىلع ءاملأ .نم تيبصذ ظقيتسا نيح هتقئاوف هظقوأ نأ تفركف ملسو

 عم 0-ع

 نأي ملأ لاق رف تيبضر ئعح اتوقف لاك هللا ١ لوسر اب ! برشا تالققر .هلغملا

 هللا لوسر اب اني تلقق كلام ب قارس رسم اةعيتاوا) سعشلا 'تلام«ام/ نعي انلكراذ لاق ى
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 دسوق هب تَطقراف ماسو باع ةللااى ىبذلا هيلع اعدفذ انعم هللا نأ نرخ "3 لاق

 ىل اوعداذ ىلع اهتيعذ دق امكارأ لا لاقت 00 كش ضرالا نم كلج

 ىقلي ال لعب اجّنف ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا هل اعدف بطلا اكَنَع د

 نب ىلعم انثدح «انل وو لاق هدر آلا !ادحا ىَقْلَي الف انهام ام متيفك دق لاق الا. !ادحأ

 5 9 يب 517 ٠ 7 5 .. م

 سابع نبأ نع ةمركع نع نلاخ انثتل>: لاق رانخملا نب زدزعلا دبع انت>> لاف .لكسأ

 ءبلع هللا ىلص ىبخلا ناكو لاق هدوعي قيارعأ ىلع للذد ملسو «بع هللا ىلبص ئينفلا

 3 2 5 د مَع 95 >2 5 5 - 2 56 0

 نأ روهح ساب هل هل لاقف دللا ءانتي نأ ر ويح ساب ل لاق هدوعب ضوورم ىلع لد أذإ ملسو



 2 4 بقانلملا باص

 ا ٍّرِجانَح مهنا زواجب ال ةيمرلا .نم :مهسلا' قري امك. مالشالا | نم .نوقوج ةيربلا لوق

 لاق ىنثملا نب دمحص ًانثدح ءةييقلا موي مهلتك نمل اَوِجَأ مهلك ىف ناذ مولْتفاذ ومتيقل

 ىفلا لاب انوكشا لاك :ترآلا" ىب بابك نع سيف |ايكدح :لاق. ليغساا ىلا.” اىفدح

 وححت الأ انل رصنتست الأ انلقن ةبعللا لظ ىف هل ةددب دسوتم وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 عصويف راشنملاب ءاجيف خبذ لعجيف ضرألا ىف هل رف مكلبق نوميف لجولا ناك لاق انل هللا

 انك همكلا نود ام ليدل طاشُمأب 1 هنيد نع هكصي امو ندب قّشيف هسار ىلع

 نما بكارسلا ريسي ىحا رمألا اذه ىمتيل اهللاو: هنيد نع كلذ هدصي امو. ٍتَصَع وا ملكت

 انثدح «نولجتكتست مكنلو همَنَع ىلع َبثذلا وأ هللا الا فاخآ ال تومرضح ىلا ءاعْنَص

 ىسوم .ىناتبنأ, لاق :نوع نبا انربخا لاق نغس :ىنب رهزأ .انكححا لاق هللا ىبع ىبا ىلع

 لاقف سيق ىب تباث كقتخا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلام ىب سّنأ ىع سقأ نأ

 ام لاقف هّسار اًسْعَنَم هقبب ىف اسلاج هدجوف هانت هملع كل ٍمَلْعَأ انأ هللا لوسر اب ل

 هلمع طبخ كقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا توص قوف هتوَص عفري ناك رش لاق كئاش

 عجرف سنا نب ىسوم لاقن اذكو !ذك لاق هنأ بحت لجرلا قأث رانلأ لأ نم وهو

 نم ىنلكو رانلا لأ نم تسل كنا هل ٌلقف هيلا ٌبعذأ لاقف ةميظع ةراشبب ةرخآلا ةرملأ

 فحكسأ ىأ نع 55 نكح لاك ردنغ انتد> لاق راشب نب ديحن انتدح « نال لع

 اذاذ ملسف رفثت تلعجن ةباذلا راّذلا ىو فهلا لجر ارق لاق بزاع نب ءارسبلا ثعبس

 ةنيكسلا اهتاذ الف ُاَرْدأ لاقن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل هركذف هتيشَع ةباكس وأ ةبابص

 نب ديزي نب دحا انربخأ لاق فسي ىب دم“ انثدح «نارقلل تلونت وأ ناوقلل تلوت

 تعمس لاق قكسا وبا انثدح لاق ةّيواعم نب ريعز انثدح لاق ىارلْل ىسللل وبا ميعوبا

 مل

 تعبأ بزاعل لاقف الخر هنم ىرتشاف هلْوُنَم ىف نا ىلا ركب وبا ءاج لوقي بزاع نب ءاربلا
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 "1 تفانلاا كاك نم

 لق ىازولا دبع انثدح لاق ديح نب هللا دبع انتكح ءةدحاو اهاوعد نانثف لتتقت

 ةعاسلا موقت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره نا نع ما نع رْعَم انربخا

 نكح ةعاشلا نعت الل[ ةكاور اهوعد ةميطع ةلمقم انهن نوكنفا نابّيف لشقتا نّتخ

 نابلا ىبا انتدتا « اللا لوكر انآ, . معري :8لك .نيقالث"نم بيرق“ قوشاكك 7 ولاجف تعبي

 قردش دكيعس |ابأ 3 نكولا كيع نب ةملس وبا ىل ريخأ لاق ىرهزلا ى 2 520 انذو يا لاق

 ةصيوشل وذ. هاثآ انيك مسقي فو" ملسو هيلع ةللا ىلص هللا لوسر ىتع ىك اًمتيِب .لاق

 نعل لولعأ ارذا اذا لد ١ نكي كليو. .لاقف ا لحعأا "هللا" لوسز ( ايا لاكفا' مي ىمبا نم ”لجر وفر
2 
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 الاق هقنع برضا ةيفا ىلا نّذُكأ هللا لوسر ابارمع لاق لذعأ نكأ مث اذا ترسخو تبخ

 نارشلا نر مهمايص عم همايصو مهتالص عم هتالص مكددأ رقت اباحص) هل ناف عدا هل

 لحمد الف هلصَت كَ ل ةيمرلا نم مهسلا ق رج 1 نيدلا نم 0 مهيقارت زواج َك

 نجوي الف هخلق وعو ةيبضت أ رظفي رث ةىث هيف دجوي الف ةفاصر ىلا ظني رث 9ىت هيف

 ت3 60 20 هه 2 58 5 3 سجمقا

 دوسا لجر مهنيا مدلاو ترفلا فيس سلق ةىش هيف ىجوي الف هذذق ىلا رظني مث ءىت هيف

 ن 301- © 98203 د 9. عن 60 2 ن ©. 3 ن

 نم ةفرف ني ىلع نوجرخاو ردردت ةذعضمأ لك وأ ةارملا ىدت لم هيحضع ىددا

 هبلع دللا ىلص هللا لوسر نم 0 ادع 0 نأ كيهنشاف ليبي عدني وبا لاق نكاملا

 # 5 د 2 ع 3 2 2 3 3

 عبر قاف ستلاف لجرلا كلذي رماف دعم انأو مهلتاق بلاط نأ ىب ىلع ن

 ىب دمحم انثدح «هتعتا ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تمعت ىلع هيلآ ترظن ىتح
 ده

 اَذا ىلع لاق لاق ةلَقَع نب قييوس اص ةيقيخ“ ىلع نسللفألا" ىلع نيس: انربخا لاق ليتك

 نأ نم لأ بخا هامسلا نم رخآ 0 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مكتتدد>

 دللا ىلص ىبنغلا ا 0 جوخ نافذ مكنيبو ىخيبيب اميذ مكتنرح اذأو جيلع َبذكأ

 رخل الكا ناولوقب مالخألا ءاهغس ناسنسألا مليح لع نامرلا رحنا اي لوقو !ءلقو هيلع



 "1 بقانملا بانك

 ع ع 5533 0 50 ِح ع 11 3 0

 لأ نع جايننلا ىنأ نع ةبعش انثدح لاق خ*ماسأ وبا انتدح لاق ميعردأ نب لليعمسأ يم

 نم ىللب لفتما نيانلا 'كلهز مشو هيلع هللا: قيحتسالل |قومر لاك ليك 820 أ نعت

 انوا لاق نوا3 وبا انهدج دوم لافوا عوتلزتعا نانتلا» نأ ىل ؟لاق' انرمأت 13 الق نييك

 ورمع انثّدح لاق ملا ديحص ىب دىجا انثدح «ةعرز ابأ تعمس لاق حابتلا نأ نع ةبعش
 2 د 0 ع 6 , -ِ سا هل

 ةريرف انأ تعمدت ةريره ناو ناورم عم تنك لاق هدج نع ىومالا كيعس نب ىبك نبا

 و. 26 تاو ل 5 5: - ">> ام د

 ناورم لاقف شيرفق نم ةملغ ىدي ىلع ىتما كاله 6 نودصمللا ىداصلا تعيس لوقي

 مع هع

 سب ىلا انتدح « نالق ىو ندا ىنب مهيمسأ ن 0 تاه 3 نأ يدر 1 لاق مل

 دللأ 0 نمد ويست ىنتدح لاق راج نبأ ىتل> لاق ىيلولا 0 لاف ى

 ناسميلا نب ا عمس 2 قالو سيرا رك ىنتدح لاق

 م لا | نح هلتسا تاكو ريخل نع ملسو هيلع ةللا] لص ادللا !لوسرر/ نول ١

 هه ريل اذهب هللا انءاجت مشو ةيلعاج ىف انك انآ دللا لوسر اب تلقف

 كدلقأ نكح اهليلفوا معن بلف ريح نماوقلا) كلذ ادي لكفور تلم مك َِ

 ة لاق رش نم رْيَخْل كلذ دعب ْلَهَف تلق ركتتو مهنم فرغت ىدَع ريغب نوحي موك لاق

 © لاقف انل مهقص هللا لوسر اب تلق اهيف ِِفَّذَق اهيلا يلا باوبأ ىلع هاد

 15 ةعامج 5 لاق كلذ ىنكرذأ نأ فر 146 اني تلك ا سلال وملك انتدلج نم

 نحت لت ل قرغلا كلت ٌلوتعاف لاق ماما لوا دعا 18 يار 3 تل مهماماو

 52 ل ىنقملا ى د هيف 221 ع ا ثوملا ككرذي ىتح | ةركاش لأب

 201 ري ناككأ ملعت لاق 0 نع نييك ىنتتدح لاق ليعمسأ نع كيعس نب ىبك

 قلبا: ةملس وبا قربخا لقا ئرعؤلا نحا بيعش انرلبحا لاق عفات نيب ىللل انكدحا “شا

 ىمح ةعاسلا , ممهد ال ملسو !ءيلع هللا 'ىلصأ هللا 'لوسر' لاق لاق“ ةريوه ابا نأ نكرلا دبع
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 ظ 4 بقانملا حا جار

 31 03 0 هم ا ه7 2 © 5 52 تم هم تسع

 بذيز ندع اهنثكلح نيفس نأ تنب ةبيبح مأ نأ هنتدح فلس دبأ تع بيز نأ

 ليو هللا الا هلآ 9 .لوقي اًعْرَم ءاهيلع !لسخ3 ملتسو هيلع هللا لص: ىبنلا نأ شك بني

 هعبدصاب فقلحو اذه لثم جوجامو حوجاب مر ن» مويلا حدف _برتقأ 3 نم بعل

 ثيبّدل رثك اذا معن لاق نوحاصلا اًنيفو كلهتأ هللا لوسر اب تلقف بنيز تلاقذ اهيلت
 55 هما 5 سس سك هع 5 ه كه ه همس سا هش

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ظقيتسا تلاق ةملس ما نأ ثراخأل ننب دنع ىننّدلح ىرغزلا نعو

 هسد - 5 - < هع - هّئ 5 هد ف

 لاق ميعن وبأ انثدح ىتفلا نم لونأ اذ امو نئارشل نم لونأ اذ ام هللا ناحبس لاقف ملسو

 ووعتسا 0 5 ىب قولا كيع ىع نوشجاملا - لس ا د زيوعلا كبع انتلدح

 جلصُأ 5 ايكلصَأ اهذختو معلا "2 بحت كاَرأ 5 | لاقر لاق ىردخلا يعش نأ نع دينا

 هيح مدغلا نوكتات نار |نمانلا»: لع“ قأي لوقي .ملسو عيلع!هللا١ قلص لبتلا "ىعمس ىف ,اهماعر

 نم هنيحب َرفَي ردَقلا عقاوم ىف لابخلل َفَعَس وأ لابخل فَعَش اهب عبتي ملسْلا لام ريخ

 فلا
 ناسيك ن-ب غ حاسم نع مي»ربأ انذدح لاق سلوا ز-يدزمعلا نك انتو 4 ندع

 لوس« لاقلاقااور د ايآ نأ نجرللا تبع ىب هيكسر انيأو بيسملا نبا _ىع :باهش ى

 نم ريَخ اهيف مئاقلاو مئاقلا نم ريح اهيف لعاقلا» نت نوكتس .ملسو هيلع هللا ىاص هللا
 اذاعم وأ اكلم كجحو نمو مفرش دست اهل فرشن نم ىعاسلا نم ريخ اهيذ ىتاملاو ىتاملا 0 2 3 90 ا - 0 1 7 وه

 6 3ةء.هس

 تع ب 59 لا دبع نب ركب وبدأ ىفتل>ح باهش نبأ نعو هب ك.لعبباف

 ّك - ع 52 >3 ١ 53 هه م6 0

 ا اذم ةرميره نبأ تيدح للتم ةيوعم ند للون نع دوسالا نب عيطم نبأ

 لاق ريثك نب دمحم انثدح ء«هلامو هلمتا رتو امئاكف هتداف نم ةولص ةولصلا نم ديزي

 ١ د6 و 6 ,هءهع هد

 :بلع هللا ىلص -. مرح ثوعدسم نبأ نع بقو 3 كيز رح شمعالا نع نبع انربخا

 هو © وع

 قلل :نوذود لاق. انرماتا ان للأب لويس س اب اولق اهنركنت رومأو رك قاوكم لاق ملسو

 وبأ انثّدح لاق ميحرلا كبع نب كبح انتدح « مُكَل ىذلا هللا



 ابيف كلق هللا الا اًذحأ فاخت ال ةبعلتاب فوطت ىقح ةريلمل نم لحرت ةنيعظلا نيرتل
 همس © 27 - 0

 نكتفتل اب كب كلا نمل تالبلا اورعس لق ىيذلا ييِيَط رعد نب يأ ىسفَت نيبو ىتيب

 نيرتل ةايح كب كتلاط نْمَلو زمرغ نب ىرسك لق زمرف نب ىرسك تلق ىرشك زونك
 هد كو 0

 هنم هلبقي ادحأ دي الف دنم هلبقي نم ٠ بلطي ضف وأ بَعَذ نم هقك الم جر ّلجتلا

 هدو 9 ء.ذ همه 5

 كبعيبأ ارثأ .2ل نلوقيلخ مسجرتي ن نامجرت :هنيبو هنبي. سلو .هاقلي .ممي مكذحل هللا نقلي

 30000 مم >هم

 نع وطيف, لد لوقف, كيلع ٌلضفأو اٌةلوو الام كطغأ 71 لبا لوقيف كغلبيلت الوسر كيلا

 ل ا ٌىَدَع لاق منهج الا ىرخي الك سراشميب نك طنوو منيج الا قو الخ ولعب

 ةبيط ةةملكيق ةرمذ قش للحج لا ني قرم ةقشب ولو رانلا اوقثا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلاعت هللا الا فات ا ةيعللاب قوطت ىتح ةريبكلا نم نلجرت ةنيعظلا تسيأرف ىدع لاق

 ىبنلا لاق ام ا 0 م كتلاط ع زهر نب معرس روم جتتفا نميف تنكو

 مصا وبأ انتتح لاق دم نب هللا دبع انتدح ءهقك الم جر ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق ةقيلخ ىب لح انتدح لاق نصاجسوبأ انثدح لاق. رشب نبا نادعس انتدح لاق

 - ه ءد تت د هى َّ د

 لاق ىل_بيحرم ىب ليبعس انتدح « ماسو بلع خللا ىلدص ىفلا ع تيد ابدع اكل جدني

 6.« 6023 ع . 39

 ملسو هيلع هللا ىللص ىينلا نع وهاع ند ةبقع ىدع ريكل ىلنأ نع كيزي نع ثيل انتدح

 35ص تب 3 0 5 ََء ٍِ د هع -ِ هم

 مكطَرَف ىلا لاقف ربنملا ىلا فرصلا مث تيما ىلع هتالص دحأ لقأ ىلع ىلشف اوي يرخ

 من هم هدم

 نآلا ىضوح .ىلا رظنأل هللاو ىلا .مكيلع نيه 5 انأو

 و. ع ا 4 3 2ع د 0 ون 9 5 212 مه ع 00 520 2 -. ٠

 مدعن وبا انثدلح ءاهيذ او.سنانت نأ فاخا ىلتو اوكرشت نأ ىدعب فاخا ام هللاو ْنَأو

 ند س هش

 ةهيبلع هللا ىلص فل فرشأ لاق ةماسأ نع ةورع نع 0 نع 0 نبأ انتدح لاق

 قاوم مكتويب لالخ عقت نتفلا ا 3 ىرأ ام نورت لع :لاعف ماظالا نإ 31 ىلع مو

 رييؤلا نب ةووع ىنربخا لاق ىرشَرلا نع بُيَعُش انربخا لاق نامِيلا وبأ انثدح ءرّمَقلا



 ا“ بنانمل باتك

 هل هع ندع ©

 لاق ىوحكإ 11 « دلامو هلغا لم هل نىك نأ نم هيلا بدأ ارب نال نامز مكدحأ

2000 
 لاق بلع هللا" لصل ث1 21 دن عه ناري عب ءانجل نع ركاب نع نارا نابع انك

 . 2 ى ِن 37 0-2 7 ١ خر

 ٌراغص فونألا سطف هوجولا رمح مجاعألا نم نامركو اًروُخ اولئاقت ىتح ةعاسلا موقت ال
 د١ هع

 ىلع انتدح «قازرلا حبع نع هريغ هعبات رعشلا مهلاعن ةقرطمللا ناجم هقوجو نك نيعألا

 لاقف ةريره اي انيثأ لاق 58 ىرسسخا ليعمسا لاق لاق نيقس انتدح لاق هللا دبع ىبا

 - هه هذ - هِء 1 - 0

 0 اموق ىو ادا دي :نيي «ديبدانكهر لاصو لوقو ةنعمسا نهيق نم ثيدذلل

 نهدعا هدد هدم 1هءو

 لاق بروح نب نهيلس انتوح «زرابلا لسع 8 قرم م نيقس لاقو زراملا ؛ذف وسو 5 . هنلا

 د

 لوسر تععمس لاق َبلْعَت نب ورمَع انندح لوقي يسد تعمس لاق مزاح نب ريرج انتدح

 نولتاقنوا عشا لكني اموقا,ن ولتاقتأ ةعاسلا ىدي ىيب لوقي 0 هيلع هللا ىلع دللا

 ىرهزلا نع بيعش انربخا لاق عفان نب مكلمل انتدح ءةقرطملا ناجلا مهقوجو نأك اموق

 هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر تنعمس لاق رمع نب هللا ىبع نأ دللزا تنزع نفاس ه بحلا) لاك

 - 3 ع هد 3 تحسم ن د نمم

 ىنلا نع كيعس نأ نع رسباج نع وردع ندع نيغفس انتك> لاق ةيينق اند «هلغقاف

 ٌلوسرلا بعت نم, مكيف مهل لاقيف نوزغي نامز سانلا ىلع ىنأب لاق ملسو هيلع دللا ىلص

 معن نولوقيف ٌلوسرلا بدع نم بكد نم مكيف لق مهيأ لاقيف تدز 0 غب رث مهيلع حتفيُت معن نولوقيف

 متسلسل د هد

 انربخأ لاق ل.كارسا انربخا لاق وضل انربخا لاق مك د ليي انةدح « مهل جقفيف

 ليتلالتنع انا انبي لاح داحلا ىبا ىدع, نع, ةقيلخ نب لح انربخا لاق ىئاطلا كيَعس

 ليبسلا َعطَق هيلا اكشف خلا هاتأ مث ةفافلا ديلا اكشخ لج هانا ذأ ملسو هيلع دللا ىلص
 و ةايدح كب تلاط ناف لاق اهنع تقبنأ دقو اهرأ ف تلق ةريخل تيار لل# ىدع اب لاقف 2 0 2 1 2 5 هكامع اذ 2021 2 هع بق 05 2 1
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 أ 1١ بقانملا بانك

 ءاعدتنع ركّذلا نم عمست تناك ام ىلع ىكبت .تذاك لاق نّكسي ىذلا ّىبنشلا نينأ نمت

 ىنربخأ لاق كيعس نب م نع لالب نب نميلس نع 0 ىتقدح لاق ليكيتسا انتددح

 دكحاسللا ناك لوقي هللا كبع نب رباج عمس هنا كلام نب سنا ىب هللا 50 نب صفح

 عّذج ىلا مقي بطخ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف ٍلْخَأ نم عوْذُج ىلع انوَقْسَم

 ءاج ىتح راشعلا توصَك اَنوَص عدل كلذل انعمسف هيلع ناكف ربثملا هل عنص املف اهثم

 انثّدح لاق راشب نب كبح انثدح «تنكسف اهيلع هذي عضوف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ظْفْحَي مكيأ ريع لاق لاق لاو نأ نع شُمْعَألا نع ةبعش نع ئدع ىنأ نب كيح#

 ديد انثدح لاق كلاخ ىب رمش ىنثدحو ح ةنقفلا ىف ملسو هيلع هللا ىله ىبنلا تيد

 ع

 لاق باطخل نب رمع نأ ةفيّذ> نع ثدح لثاو ابا تعمس لاق نميلس نع ةبعش نع
 ع

 امك ظفحأ انأ ةفيّذح لاق ةنتفلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌلوق طق مكُيأ

 ىلجرلا تتح ملسو؛ هيلعا هللا نشا ذللا ,لوسرا لاق اناق : ىرخ نتن ب تاه ناك 5
 لال 3 6 د 2 هد د هع 5و د م 2-6

 هك تسيل لاق ركفملا نع ىهنلاو فورعم اب رمالاو خقددصلاو ةوادحلا اهرفكت هراجو

 6 - نت. - نم - ع - 2 22-2 3

 د اهنيبو كنب نأ اهذم ككيلع ساب ال نينموملا ريبمهأ اب لاق محلل جورمح جوهذ

 انف فّلْعي ال نأ ىرحأ كاذ لاق رسكي لب ال لاق رسكي وأ بابلا تقي لاق

 ٍى طيلاغالب سهل انيدَح هت ل ةلبللا دَغ 1 َملع امك معذ لاق بابلا

 هء.د سلا ل د - عام ه5 ه 6 ع نعم

 موقت ل لاق ؛ملسو. هيلع هللا لص ىبنلا "نع .ةريره قا. نع جرنعالا لع, كانؤللا اوبآ لاق

 د عهد د صع

 ةيفارك مهدشأ سانلا ريخ نم نوحجأو ةقرطملا ناجملا ةعوجو ناك فونالا فلذ

 ست هم 5 راس ل 1 يكاد د 2 : 2“ - 5: ّ

 ىلع نيناملو مداسالا ةرايبخ خيلهاتل 3 مرا نداعم سانلاو هيث عقي ىندح رمالا اذهل



 ؛؟ بقانملا بانك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلأ اهل رت ةمقل اهنم 0 رق اءنيع قعر .راطيمشلا نم ناك

 لك عم الجر رشع انثا انقرفتف لَجالا ىضف ع موق نجبو نست ناكو هكنعا تاكا

 ةع 3 2 و سمع همم د 6 3 معا > دن ء 9

 وأ نوعمجا اهنم اولكا لاق مهعم ثنلعب هنأ ريغ لحجر عم مك ماعأ هللا سانا فم لجلب

 نبع نع نايحا انثّذح ا لاق ةّدَسم انثدح « انذرعتف' لوقي هريغو ىراخبلا .لاق لاق ابك

 هللا لوسر دهَع ىلع ظحق ةنيدما لقأ باصا لاق سّنأ ىع تبات نع سنوي نعو سّنأ نع زيزعلا

 تكلعةللأبا لولسر ب اذان لج ماق# ذا هفمللا موي كظح«ىه اننيبف' ملسو هيلعا: هللا قلع

 ةجاجولا لِمَ امل نأو سنأ لاق امدو هيدي مذ انيقسي هللا عْذأذ ءاشلا تكل عاوللا

 ع ام هع

 ىتح ءاملا صوخأ انجرخن اهيلازع ءامسلا تّلسرأ مث عمتجا مث اباحس تأَشْدأ حير تجاهف

 هم هع 2 5 - هاك

 اوسر اب لاقف دري وأ لجرلا كلذ هيلا ماقف ىرخالا ةعجل ىلا راطمت لت ملف انّلزانم انيتأ

 انّيئاوح لاق رق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبتق هسبك هللا عذات تويبلا تميت هللا

 ىتلا : ىب تيكا اهنوح «ٌليللا هنأك ةنيدملا لوح عّحصت باكسلا ىلا ترظنف انيّلع الو

 وخأ ءالعلا ئب رمع م ل وأ انتدح لاق ناسغ 5 رمقك نب ىبكا اسوي

 ماسو هيلع هللا ىلص فلا ناك لاق رهع نبأ ن 2 تفعيلا لاق تالدعلا نب ءرمع
- 

 د

 كمع لاقو هيلع هدب حست هاتاف عذب ن ن2 ديلا لوك ريثما نكت املث عّدج ى أ 00

 مدع ع وبأ ةأورو اذهب عفان ندع ءالعلا نب ناعم انر_بخا لاق روع نب نمتع انربخأ يم

 ميعذ وبدأ اند « ملسو هبلع هللا ىلص ىلا نع رمع نبأ نع عشان نع داور أ نبا نع

 ةكبنلالا نا هللا ىبعا نير ران وع أ :تعمس» لاق نما (نيا ؟ةحاولا. ىبعا انثدخ لاق
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 لجر وأ راصنال نم ةارمأ تلاقف ةلخآ وأ ةرجش ىلا ةعململ موي موقي ناك ماسو هيلع هللا ىلص

 عفذ عمل موي ناك املف اربْثم هل العجن متعش نأ لاق اربغم كل لعجأ هلأ هللا لوس: اي

 هيل هيصف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لون رث ىبصلا حايص ةلكنلا تحاصف ربغملا ىأ هِء



 "1 بقانملا بانك

 هللا وسر عسم انك اًقيِوُحَأ هناك متنا ةكرب تايآلا ن1 لاق هللا دبع نع 0

 ٌليِلَق 8ام هيف. ءاناب اوعاجف ءام. نم ٌةلضف اوبلظأ لاقف هاملا ّلقف رقَس ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 عْبْني هاما ثيأر لقلف دالا نم ةكربلاو كرابملا روهظلا ىلع ىَح لاق. ث ءانالا ىف هدي. .لخذأت

 «لكوي وعو ماعطلا حبست عمن انك دقلو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عباصا نيب نم

 بد

 ةيلعو قوت هدايا نأ رباج ىنقحدح لاق رم ىنتدح لاق هايركز انتدح ميعناونبا انثكح

 ك0

 الا ىدتع سيلو امنيذ هيلع كرث أ نأ ثلقف ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تيتاف نهد

 ا 00

 خلا افءاف دوعن لاقذ هيلع 1 م وخلا 7 اعدذ رمتلا ر ردات نم رد لوح ىشف

 لاق هيبأ نع يدعم انثدح لاق ل..يعمسأ نب ىسوم ملح «ةالطخأ ل ىقبو مُيَل

 ءارقف اسانأ اوذاك ةصلا باتا ن ١ ركب نأ نب ىنمورلا دبع هتدح هنأ نليعال هنا اضدك

 هَدّنع ناك نمو ثلاثي ٌبهْذَيلخ نينثأ ماعط هدنع.ناك نم:ةرم لاق ملسو هيلع دللا لص ىبنلا' نأو

 هللا ىلص ئبنلا قلطناو ةثلتب ءاج رْكَب ابأ نأو لاق امك 3 سداسب ل ُبَحْذْيلَف ةعبرأ ماعط

 انتنيب نيب ىمداخو قأرما لاق له ئرذأ الو يعاد هلو انا ويدلالاك لكنا زكيوباو شعب ملسو هيلع

 رث ءاشعلا لص ىتح ثبَل رث ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا دنع ىَشْعَت ركب ابا 1 ركب نأ تيب نإبو

 اهي ليلا "نم. :ىضم, ام: دعب, ءاجف. ملسو هيلع »هللا ىلص ' هال لوس. .ىشعت .ئتح «تبلخ مر

 ىتحا اوبأ لاق مهتيشعوأ لق كسفيص وأ كفايضأ ىع كسيح ام هثارما' هل كلاق هللا ءانث

 لقو اولُك لاقو ٌبسو عَنِ رْثْدُع اي لاقف. ثابتحاذ تبقذف وبلتف هيلع اوضوعا لق ءىجت

 اوعبَش ىقح اهنم رثكا اهلفسأ نم اير الا َةَمْقّلا نم نحت انك ام هللا ميو اذبأ همعْحُأ ال

 ىنب تّخا اب هتارمال لاق رّثكأ وا ةئش !ذاف ركب وبأ رظنف لبق تناك امم رّثكا ثراصو

 اهنا لاؤو ركب وبأ اهنم لكاق زارها ,تلتب, لبكا امنع رقكا حولا ىهَل 2 قو اك كلاق سارف
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 انَح لاق ءاربلا نع فحسا ىنأ نع ليئارسا انثتدح لاق ليعمسا نب كلام انتدح «ةئام

 0 هم 0 وه "62و

 ىجبغلا سس ةرطَق اهمذ كر رم ىنح اهانحونف و 4-1 ب ةيبيدشاو ا رشح عبرأ ةيبيدلاب

 5 دبع ربغ' انثكف رثبلا مممو ضمضق ةاع انحف رثبلا ريفشش ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 هءءو

 انربخا لاذ ف سو نب دللا ليع انكقدح « انبأكر ترد 31 تاسيلورو اميور كح انيفنسا

 وسبا لاق لوقي كلام نب سننأ عمس هنا ةكلط ىا نب هللا دبع نب قحسا ىع كلام

 د هع

 عودا هيف فرعأ اقيعص ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌتوَص تغمس لفل عيلس مل خكلط

 تقلو اهل :رامخ ككرخا | ارق: ريغش نم اصارقأ تكنرخأو معذ تلاق ءىّش نم كدنع لهف

 هد ند

 بلع هللا ىلدح للا لوس لي عتلسرأ م ا قدا ىدي تنك ؛:ختنس دا رق هلضعنب ب وبدل

 3 هو

 معن تلقت ماعطب لاق معن تلقن ةحلط وبأ كلشرأ/ ملشو هيلخ .اذللأ علم ؟ةللزل وسر كلا لاقت عيلع

 5 هك د م 6 < هع

 ىهح مهيديا نبب تقلطناو فاطناف او.مو5 دعم نمل ملسو هيلع هلثا ىلص هللا لوسر لاقف

 هيلع هللا قص.اهللا ؛لوسرا ءاج» ىق .ميلس مأ اب ةكالط ودبأ لاقذ هثربخأت ةحلط ايأ تاج

1 0 

 ىدح ةكلط و قلطتاف ملأ هلوسسرو ةلثأ تلاقف مهمعطن ص اندنع حلو سان ذئاب ملسو

 دعم ةكلط 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عت

 2 سد كل

 مد ومهاذ وبل كلذي تكا كدفع ام ميلس ََ ب ىملع 0 ةيلع هللا ( ىلص ىالا لوهكر لاق

 3 ها دمءم

 ا 0 ع 0 76 97 1 مس ا 5 1 4 '
 ىتح اولكاف مل 0 ةرشعل ندا لاق م لوقب نأ هللا :ءانش ام هيف ماسو هيلع دللا ىلدص

 - 2 9 35 7 0 6 ها ماا 71 ًَ
 لاق م اوجرخ م اوعيش ىنح الكاف مهل نذاف ةريشعل ندا لاق م اوجرخ مم اوعبش

 مدلل 5 2 0 همم 9 - كور د :-( ه ب نم

 نع مهربأ نع رودصنم ْنَع ليبكارسأ انتدح لاق ىرييزلا كليا وبا انثتودح> .لاق ةنينتملا نبأ



 سو اا بقانملا باتك

 ةدانق لاق موقلا اضوقف هعباصأ نيب نم عبني د هاملا لعج ءافالا ىف هذي عضوف ءاروزلاب وجو

 نع ةملسُم نب هللا دبع انثدح ءةئامثالث ءاعز وأ ةئابتالث لاق متنك مك سنأل تلق

 هللا لوسر تيأر لاق هنأ كلام نب سّنأ نع ةحْلَط ىنأ ىب هللا دبع نب فكسا نع :كلام

 هللا لوسر قف هودي ملف وول شانلا سمتلاف ٍرْسَعلا ةرلص تناحو ملسو هيلع هللا ىلص

 رماث هذي ءانالا كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عضوف ءوضوب ملسو هيلع هللا ىلص

 0 0 ىح نياعل 0 هعباصأ تح عيشي ءاملا تيار م 00 أ نسي

 انثدح لاف ىَّسَدَل تعمس لاق مْرَح انثدح لاق كرابملا نبا نجرلا دبع انتدح «عرخا دنع

 اوقلطْتاف هباحتأ نم سان هعمر هجراخم ضٌعَب ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا يرخ لاق سّنأ

 نم حّحقب ءاجن موقلا نم ّلجر فلنا نوضوتي 1 اود و ةولصلا ترضخ ن وريسي

 لق رق مّدَقلا ىف َعيْرالا هعباصا َنَم رث ًانتوتف ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا هذخأت ريسَي كم

 ءدوحأ وأ نيعبس اوناكو ءوضولا نم نوديري اميف اوُعَلَب ىتح و ًاظوتف اويوت اوموق

 ةولصلا تريضح لاق سك ى 3 0 انربخا لاق تيزي ع 2 ربغم 06 دللا دبع انكرح

 ماسو هيلع هللا ىلص علا ىتأذ 2 ىقبو ًاضوتي دجاسلا نم راحلا بيرق ناك نم ماقف

 سس 5 ه2 ©هع

 هعباصأ مدضق 0 هيذ طسبب ن ١ بصخلملا رغصف 0 عضوف ام هبذ ةراجك نم بصضخمب

 انتدح «الجر نونامث لاق اونك مك ثلق اعيمج مَّلُك موقلا ًاضوتف بضخدلا ىف اهعضوف

 نب ماس نع نّيصح انثدح لاق ملسم نب ويزعلا دبع انتدح لاق ليعمسأ نب ىسوم

 هيلع دللا ىلص ىبنلاو ا موي اعل شطع لاق هللا دبع نب رباج نع نعلا لأ

 2 ه م
 انضونخت ام اندنع سيل اولاق 3 ام لاق دوكأ كالا شهجن اضوتف وكر حي نيب ملسو

> 3-6 

 لاثمأك همعباصا نيب روُثَي هاما لعجن ةوكرلا ىف هّحَي عضوف َكْيَدَي نيب ام الا برش الو

 ةرشع سمخ انك انافلت فّلأ ةثام انك ول لاق متنك مك كلف اناضوتو انبرشف نويعلا
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 "ل بئانملا باتك مس

 ه2 305 - 5 0 3 5 215 5 هنآ

 ىرخا خليل اوءاج ىنح 0 ملف كلت تئاكذ 0 اودخ عرخت لاقو غيخ وه 0

 ءايبنالا كلذكو ةيلك ماغي هلو دا.ضبع ةمئان ماسو ءيلع هللا ىلص 5 ىبنلاو هبلق فر اميف

 دد هن

 تامالعا بابادانه. ١ ىبءاهتللا | ىلا اهب جرمع 0 ليتربج مالونف مهبوسلق مانت الو مهنيعأ مانن

 لاق هاجر ابأ تعمم لاق ريرز نب ملس انتدح لاق ىيلولا ونبأ“ انتدحا مالسالا ى؛اةوبتلا

 اوجد 0 0 م هيلع ذللا ىلص ئبنلا عم اوناك 00 0 نب نارسعإ انثّدح
 د6 7

 همانم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا 5 ضقوا الاب اكو ركب 2316 مانم» ماا ظقيتسا نمل

 م0 < وه 17-0 -: © ع - د هم هع

 ىنح هنودص عارم ربكي لعجت «#سأر دنع رحب وسبأ كعقت هع طظقيتساث ظقيتسي ىنح

 لَصَي ل موقلا -نم لج لوتعان 3(دغلا .انب لصو لونف ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ظقيتسا

 معني 3 هرمأذ باند قياسا لاق انعم ىلصت أ كيعنم ام نالف ب لاق فرصا املف انعم

 انشطَع كقو 00 نيب بوكر ىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنلعجو ىلص م ديعصلاب

 اهل انلقن نيناداؤم نم اهْيَلَجر ةلداس ةأرسماب نىك - رست نك امنيبخ !كيدتش اضظع

 نهبو كلشَأ نيب مك انّلق ءام ال هذا تلاقف هاملا نبأ ىقالطُا انلقف ةليَلَو موي تلاق هامل

 انلبقَتَسا ىتح امرمأ نم اهكلمُت ْمَلَك دللا ٌلوسر امو تلاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا

 هموم اهنأ هتككح اهنأ ريغ انثتّدَح ىذلا لثمب هّتَتَحَح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهب
 3 6 ا 5 5 5 همي 6 - ٠ - 8م

 انعم ةبرق لك انالهف انيور ىنح الجر نوعبرأ اشاطع افيوشسفا نيبو ةزعلاب سف اهيندازعب رماذ
 4 رنا

 عمن مكدتع ام اوتاه لاق رث للا 95 صبت ناكتالب قرانا يعي قسنا- 2» هلأ ريع" ةؤالاو
5 

 اومعر امك ىبت بق ون و 1 سانلا ٌركَسُأ ثيقل كتلاقف' اهلخأ +ثذآ حجج رمتلاو :رسللا“ :نم:انهل

 اننتدح لاق ر اش ب لوح انثدح 0 ياما ةأرملا كيب مررعلا كلذ هللا ىديف



 َنوَع تعمس لاق وعم 5 كلام انتحح لاق قباس نب يحن انثدح لاق راُبلا حابصلا

 ىف عطبألاب ومو ملسو هيلع دللا ىلص ئنلا ىلأ ثسعفل لاق بيا نع زكا نيتك نأ + ىلا

 ىلص هللا لوسر هونضو لصف رخأت :لسخد رق“ ةولصلاب ىدانف :لالبا ب جرخن ةرجاهلاب ناك ةبق

 ةدنعلا ير ليجد )زر نمر قاتلا هيلع سيانلا عقوف ملسو هيلع هللا

 ّرْمَعْلاو ىيتعكر رهظلا ىلَص رق ةرّثعلا و رف هيقاس صييو ىلأ رظنأ ْنأك ملسو هيلع هللا .ىلص

 قرعؤلا ىع نيفس انتدح لاق رازبلا حابصلا نب نسل انتدح «ةأرملاو رامملل هيدي نيب ومي نييتعكر

 ناغلاد هجع اول ءاعييحي ثدحح ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةقمال ,ىكعا قرره لع

 ىع رييولا نب ةووع قربخا لاق هنأ باهش. نبأ نعا سنوي ىتدح. ثِيللا :لاقو هاصخأل

 هللآل, لور ١ نيعأ تحك "قرخ .بنانج ىلا ١سلجت .ءاج (نالفااابا كبجكي هنأ تلاقي اين نم

 لوسر نأ هيلع ثددرَل هتكرذأ ولو ىتجس ىضنأ نأ لبق ماقف عْبَسُأ ثتنكو كلذ ىنعمشي

 ىلص ئبنلا ناك باب »خخ «مكدرسك ثيدلل دري نكي ل. ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلص ىبنلا نع رباج نع هانيم نب كيعس كور هبلق ماني الو هنيع مانت ملسو هيلع دللا

 ةملس نأ ندع ئربقملا كيعس نع كلام نع ةملسم نب هللا نيع انتدح .ملسو هيلع هللآ

 اضمر !ىف:ملسو هيلع هللا. ىلص, هللا .لوسر ةوليص, تناك فيك نكاح, لاس هذا نجرلا ديك نا

 برا ىلصيف ةعكر ةرشع ىدخحا ىلع هريغ ىف الو ناضمر ىف ُدِيِزَي ناك ام تلق
 1 كح

 تيعحححو عز

 رت نهلوطو نينسح نع ّلَدَسَت الف اعَبرا ىلصي رت نيلوطو نهنسشح نع ْلَّمسَت الف

 سعد

 انثدح « ىسبلق مامي لو 'ئيح . مانق لاق توك نأ ”قبقا امامك هللا لوسر ماب( تالت ذالك قلصت

 ريتا تع رمن ىنأ نب هللا دبع نب كيرش نع ىنوميلس نع 5 ىنتدح لاق ليعمسأ

 دءاج 0-5 ليكاسم نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب 0 ةليل ىع انتثّدك .كلام نبأ

 لاقف وه عيأ عنوأ لاقن مارلل دجسملا ىف مئانوعو هيلا ىئكوي نأ لبق رقت. ةثالث



 ؛) بقانمللا باذك

 نب هللا دبع نع تال نع لكاو نأ نع شمعألا نع ةزهحح بأ نع د انتدح

 ةورع نع باهش ىبا نع كلام 0 لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ء«اقتالخأ 9

 الا خسيرما نيب .ملسوا| هيلح هللا, ىلص هللا لوسر ريح ام تّلاق اهنأ ةشئاد نع ريبزلا ىبا

 ىلص هللا ٌلوسر مقتتا امو هنم سانلا عدا ناك امخأ] "ناك قاف امنا نكي م ام اهرَشيأ فخأ

 بح نب نميلس انثدح ءاهب دللا مقتنيف دللا ةمرح كهتنت نأ الا هسفنل ملسو هيلع دللا

 فك نم َنْيْلَأ اًجابيد الو !ريرح تسسم ام لاق سّنأ نع تبان نع داَمَح انثدح لاق

 قمل 0 3 جبر نم َبيطأ طق انرَع وأ طق احر يسْمَش الو ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هللا دبع نع ةداتق نع ةبعش نع ىيك انثدح لاق دّدسم انت>> «ملسو هيلع هللا ىلص

 نم .كايح تضارب لير اةبلح هللا, لص ىنلا ناك لاق لقول .كيعس قا, نع ةيتع ا نأ قنا

 انثّذح الق ىدْيَم نباو ىيج انتدح لاق راشب نب دي انتدح ءامرذخ ىف ءارذعلا

 نع ةبعش انربخا لاق دعلل ىب ىلع انثدح < هيجو قو فيعوايش رك رانإو هلم 0

 لقا اًماعط ملسو هيلع! هللا ليف, ىبنلا باع اما لاق» ةزنرع نأ نع مزاح ىأ نع :شمعألا

 رفعج نع رضم نب ركب انثذح لاق كيعس نب ةبيتق انثدح «هكرت لاو هلكأ هايتنشا

 هللا ىلص ىبنلا ناك لاقءىدسالا ةنيكإ نب كلام ىب.هللا.دبع نع: يوعألا نع ةعيبرا ن

 ركب انتدح 6 ىسبا لاقو هيطبأ ىرت ىتح هيحي نيب 0 كس !ذأ ملسو هيلع

 قيعس_ انتدح» لاق ب عيلرز نب هبزي انتذدح لاق داّح ىب لعألا ,ىبع انقدح « ديلحبأ ١ ضايب

 ءىش ىف هيدي عفري ال ناك ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر, ناار مهتدح ؛اسنأ نأ

 ىسوم وبأ لاقو هيطبا ضايب ىري ىتح هيدي عفري ناك هنا ءاقستسالا 8 الا هكاحذ

 نسب نسلل انتدح انددح < ديطبا ضايب تا أرو هئدج عضفرو ملسو هيلع هللا ىلص مكين



 امهب نوكسميف هيدي نوذخاإب اولعجت سانلا ماو ةأرملا اهثارو نم رمي ناك لاق ةفيخح

 نم حتر كيطاَو جذَتلا نم نربأ 8 ذاق ىهجو ع اهتعضوَق ه«لبب كو لاق عقوجو

 ىنتدح لاق ل ىع سنوي انريخا لاق هلا كبع 1 لاق نادنبع انثدح ٠ ىسملا

 نابضمر نم ةلُيَل لك ىف هاَقْلي ليئربج ناكو ليئربج هاقلي نيح نام اضّمر ىف نوكيا اما َدْوَجْلَو

 ًانثدح < ةلَسرملا جدولا نم ريخاب ُنوَجَأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسرلف نارقلا هسراّديف

 باهش نبأ ىنربخا لاق جيرج ىبا انثد>ح لاق قازولا .دبع .انثدح لاق ىسوم نب ىبيك

 ا ارووسم اهيلع لح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ اهضر ةشئاع نع ةورع نع

 داك ضعت نأ امهمادقأ ىارو تاس ديول قخفلا لاق ام ىبعمست ملأ لاقف يجو زيراشلا

 باهش ع نبأ نع ليقع نع كثيللا انتدح لاق ربكب نب ىبك انةرددح « ضعي نم مادقالا

 ند 6 تال لاق بعد ند هللا ديع ن 3 2 نب هللا كيع ند نكولا ديع نع

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلع تْمْلَس املغ لاق كوبت نع فلدت نيح تدك كلام
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 قح دهجو راذتسأ رس 2 اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو لا نم ههجو ى نربي ومو

 دبع نب بوقعي انتد> لاذ سدعس نب 56 انتدح «ءعنم كلذ فرت انو ر , علق 5

 لاق. ملسو هيلا هللا + لص هللا «لوسرأ 1! نأ ةريوهب عراب نع“ قربقتللا كيعس نع درمخ الرا

 انثدح «هنم كنك ىذلا نقلا نم كنك ىتح اًنْوقف اَنَرَك مدآ ىنب نور ريخ .نم تعب

 نب هللا كيبع قربخأ لاق. بامهش نبا نع سنوي نع. ثيللا انتثدح لاق ربكب نب ىبكا

 نوكرشملا ناكو هّرَعَش لْدَسَي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع 2 ىع هللا. تبع

 «دسأر ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر قزق مث ءىشب هيذ رموي مث اميف باتللا لأ ا



 “1 بقانملا بانك

 طبس الو ططق دعب سيل مدآ الو فهما .ضيبأب..سهل نوللا رهزأ ريصقلاب الو ليوطلاب

 - 5 35 7 < مه -

 نينس رمشع ةنيدلملابو هيلع لوني نينس رشع خذكع ثيلخ نيعبرأ نبأ وعو هيلع لزنأ للجر

 اذاف هرعش نم ارعش تسيأرف ةعيبر لاق ءاضيب ةرعش نورشع هقيدو هسار ىف سيل ضبقو

 نب كلام انربخا لاق .فسوي ىب هللا دبع ًانثدح «بيطلا نم ريا ليقف تلأسف رْخأ وه

 هيلع دللا ىلص هللا لوسر ناك لوقب ةعمس هنأ سنأ نع نكرأا كيع ىنأ نب ةعمبر نع سنأ

 دعجلاب نمل مالا دلو فيهمألا ضيبالاب الو ريصقلاب الو نثابلا ليوطلاب سين ملسو

 رشع :نيحاابو نينس رشع كَ ماقاف 0 نييعبرأ سار ىلع هللا هتاعب طبسلاب لو طاحقلا

 وبدأ يع 52 ديا انثتدح < ءاضيب ظرعش نورشع هتايخأو ةهسأر 8 سلو هللا دافوتو نيس

 هنسحأو اهجو. سانلا أ ىسحا .ملسو. هيلع. هللا ىلص هللا لوسر ناك لوقي ءاربلا تعمس لاق

 ةدانق نع ماه انثّدح لاق ميعن وبا انتدح «ريصقلاب الو ىئابلا ليوطلاب سيل اقدح

 انقدح «هيغحص ى ءىت ناك اتا ال لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا َبّصَخ لَه اسنأ تلأس

 ه

 ناك لاق بزاع ند ءاربلأ نسمع فاكادإ لأ نع ع انددح لاق 0 ني نسسقح

 د65 هم 8م

 هتيأر هنّذأ ةمكش غلبي وعش هل نيب كنملا نب ام يعي اعوبرم ماسو هيلع هللا ىلص

 كت نكنم نأ هنأ نع فاكاسأ ىمأ نب فسوي لاذو ةنم ىسحأ طق 000 للا ُْر ءارهتح

 - د6 2 مل 2 ع هدد 23 حلل

 ىبنفلا دجو ناكا غارجلا لكثس لاق تكس ىببأ نع رهجضز انتدح لاق مهعذ ىبأ انددح

 وبا روصنم نب نسلم انثدح .ءرمقلا لمثم لب ال لاق فيسلا ّلثم ملسو هيلع هللا :ىلص

 عسل لاق مكللا فرح ل انتر لاق ةيعيبصملاب روعألا لديبحت ب جا انةدح لاق ىلع

 للص ثا [ضوتن  ءاحطبلا لأ ةرجاهلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق :ةفيح ايأ

 0 هود هءء- ه ت0 1 1 1 2 ا همه ا سوك

 ىبا ةيبأ نع نوع كبك دازو ةبعش لاق نرخنع كيدي نيبو نيتعحر رصعلاو نيتعحر رهظنا



 اسفل 5| بقانملا بانك

 ىف تيبعذ لاق ديزي نب بئاسلا تععمس لاق كيعلل نع متاح انثدح لاق هللا ديب

 جيسف عفو ىتخا نبأ نأ هللا لوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ىلا ىتلاخ

 نيب رتاخ ىلا ترطنف هكهط فْلَخ تق رث هعوضو نم تبرتشف اضوتو ةكوبلاب ىلا اعدو ىسار

 ةرمح ني + ميهربا ١ لاقو  ةينيع نيب ىحلا نيرفلا لكح نم ةلجإ.دلا نبع نبأ لاك هيعتك

 رمح نبع مساع: وسبا انثدح' دلو, هيلع .هّللا , لص» ىينلا' ةفض باي اه «دلَحا 7 لستم

 َرصعلا و ركب وبا ىَلَص لاق ثراخل نب ةبقحي نح:ةكبلم قا ند نع نيسحابا نم اكيكس 0

 ىبتلاب هيبش أب لاقو هقتاع ىلع هلمحن نايبصلا عم بعلي نسل ىأرف ىشي رح

 اةثتدح لاق سنوي نب حا انتدح «ككضي 8 ىلعب 5 هيبش ال ملسو ةيلع هللا ىلص

 ناكو ملسو بلع هللا ص ئ م تجأر لاق ةفيك ال نع ل دعما نمد لاق ريبكز

 2 مس <

 يأ نب ليعمسا انتد> لاق ل نبأ انكر لاف ىلع نب ورمع انتدح « مهيشي نسل

 ىلع نسب سد ناكو .ملسو .ةيلع هللا ىلص ئبنلا. تيار لاق ةفيخ ايا تعمس لاق كلاخ

 ةيلعيمللا + للصا ىرتلا| امل قمارو طيش نق نصيحأا ناك لاق 1 ذم ةفيكح نأ تلق ههِبشي

 نارا لكبك_ مكلصبو كيلا هللا ئلص«ىيحلا ضيقف لاق 0 رع ةثلثب ملسو

 هم

 بهو نع فحكسا نأ نع ليئارسأ انتدح لاق ةاجر ىب هللا 0 انتدح ؛اهّضبقَت

 نه نصاب: تيسيارو ؛ملسو يلع هللا قلص للا لوبا تار لاك قعاوسلا ةيع ا

 نمتع نسب: ويروح انثدح لاق .كلاخ ىب ماصع انثحح «ةققنعلا ىلفسلا هتقتت تك

 ىلص ىبنلا' تيار لاق ملسو هيلع هللا ىلض ّئبنلا بحاسص رسب .نب هللا لبع لاس هنأ

 ريكب نب نبك انتلح * بي تارعش هتقفنَع ىف ناك لاق اضيش ناك ملسو هيلع هللا

 نجرلا دبع ىأ نب ةعيبر نع لالغ ىبا نب ديعس نع دلاخ نع ثلا ىنثتح لاق

 سيل موقلا نم ةعبر ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فصّي كلام نم سنا تعمس لاف
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 للسوا هيلحااذألا ١ نط ىبناا لاقا(لاقا هللا قبح قب يباج ١ نع 'ةانيم .ىب' يعش .انكذككأ الق

 اهِتولْخْدَي سانلا لعجف ةنبل َعضوم الآ اهنسحأو اهلمكأت اراد ىتَب لجرك ةايبنالا ُلَقَمو ىلتَم

 لييعمما انثدح لاق َكيعَشا نب !ةبيتك انترح نبل هذه عضوم ال ول نولوقيو َنوِبَجَكشَيِو

 هللا ىلص هللا لوسر: نأ ةريرغ أ نمع :ملاص نأ نع رانيد نب هللا دبع نع رقعَج نبا

 الا هلمجأو هتسحات ا امين نب نجر لّتمك ليك ندد ءايابنألا“لقميا لادم نأ لاق ملسو هيلع

 هذم تعناتو القا نولوقيو ذل, نويجكتيو هب. نوفوطي: سانلا .لعجت ةسيوأر نم ةَنِبَل عضوم

 اندديح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةافو باب 3 « نييبنلا متاخ انأو مبلل انف .لاق بلا

 مييزلا نب ةورع نع باهش نبأ نع رق نع كيبللا انذدح لاق فسويب نب هللا كبع

 انكثدح ملسو' ةيزلعا ةللأ' لص ىبتلا ةينك باب م. هلم د نبا ديعَس !قروخأأ

 23 © س

 ملسو هبلع هللا ىلص 2007 راك لاق سنا نع ني نع ةبعش 1 انك دخ لق 1 نب صفح

 قرلمماب ولمس لاما ةلشنو !ةيلع ؛هللا قلص“ ئبتلا كفتلات" ملئلعلا# ابا“ ايد لج" لاققا ىوسلا"ق

0 2-0 5 0 : 
 نع مثاس نع روصنم ىع يعش انربخأ لاق ريخثك ىب كيمح انتدح «ىتينكب اونكذ الو

 1 نانا من

 أ

 لع انسدححت يبني اونكت الو | ىمماب اومن لاق ملسو' هيلع "هللا لص ىبتلا نع رباَج |

 وبا لاق لوقي يره ايأ اع هاف نيريس نبأ نع بوبأ ى ع نيفس انتادح لاق هللا كبع

 نب فكاسأ اند باب « 0 و ىمساب أوج 0 ملسو هيلع هللا ىلدح مساقلا

 8 َبئاَسلا تيار لاق نزلا دبع نب نيعلل نع ىسوم ىب' لضقلا انربخا لاق“ ميفرا

 الز, قصيد 5- 5 تعتتم ان تبلع نق لاقت قدَقْعَم !ًدلَج ا نيعستو عبرأ" ىبا 'كيزي

 نأ هللا ٍلوسر اب تلاقف هيلا ى تبهذ ىتلاخ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاخب |
 تكتل 5 تم 2 0 7 د هرم هضغ

 نب ديحن انتدح ةوبنلا ماخ باب م"  «ىل اطعدف لاق هل هللا عداف كاش ىنخا نبأ



 مما 4 بنئانملا بانك

 ىنب اب ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لوقو شمل ةصق باب ١١ ء هنم موقلا تنخا نبا ملسو هيلع هللا

 ةشئاع نع ةررع نع باهش نبا نع ليقع نع ثييِللا انتذح لاق ريَعب نب ىيج انتدح ةدفرأ

 نابرضتو ناففدت ناينغت ىنم ماي ىف ناقيراج اهدنعو ايياع لخد ركب ابا نأ اهضر

 ةيلع للا قدح, .ىنلا: فض نكي لولا اهرهتتا لورزتي نشعتم# علو قبلك كلا [221 ادلإو

 ةشئاع تلو ىتم مايآ مايألا كلتو ديع مايأ اهئاف ركب ايأ اي امهعد لاقف ههْجَو نع ملسو

 دجسلا ىف نوبعلي فو ةشبللل .ىأ رظنأ , انوا: نرضتقم لسور يلع فلا ” قط“ ىبنلا تلا

 باب 14 «نمآلا نم ىنعي ةحفرأ قب. انمأ مهعدا ملسواةةلح هللا لدغ. قيفلا (لاقف "هرج
 ه د 21-- 2 تت ءاكا هه

 نيكرشملا هاجم ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناسح نذاتسا تلاق ةشّئاد نع هيبا نع

 لاق هءيبأ ندعو نيبجكلا نم رعشلا ل امك مهخم كتلسأل نادبح لاقن ىيسنب فيك لاق

 هللا ىلص ىبنلا نع جفاني ناك هاف ا 32 كا خقتاع كنع ناس ع تيبحنذ

 لجو ع هللا لوقو ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر دامسأ ى ءاجن ام باي ٠١ ء«ملسو هيلع

 جرورت ع - 50 كيد صل سن 0 دا ف ةدد هدر - 0 -35 هك | 5 215 22

 د د همم

 نع كلام ىع 7-2 انتل> لاق رذنملا نب ميعربأ انتدح 06 دوسأ ىدعي 3 هلوقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هيبأ ىع معطم نب ريبج نب كبح نع باهش نبا

 وشال انأوب رقللا هللا نوح :ىتلا ئحانااانإو نجا اند ىبحاانأ امس ةمج لب ملثم

 نيفس انكثدخ.لاقا هللا كبح نب. لع انتدح :بقاعلا انو« ىمدك .لغا,سانلاا رشك .ئذلا

 الأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره نأ نع ٍيَرعالا ىع دانزلا نا نع

 انو امَمَحَم نرقف انكَحَم 60 مِهَنْعَلو نتيَرف ْمَتَش ىنَع دللا فرصيإ بك 0

 نايك نب مدس انتدحا لاق نانس نب دمحم انتدح نييبنلا دما ها معارك نوح
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 ١ بقانملا نايك

 د

 ىب عنصف قاصلا ١ذه ىلا اوموق اولاقن سمألاب تلق ام ّلثم تلقف كتعجر غلا تكصأ

 اقع ناكف لاق سمألاب هلاقم كك لاق لح .بكات“ لئاتعلا# ىنكرذا, سمألاب عنص ام ّلثم

 وبال اتاك لاق ىجنلا لبا مكوك انرعلا' لهجو . مرمر ةنكق باب 7 3 نا مالّسا ّلوأ

 ملعتاان ا كرس اذ لاق لابع ىبأ نع ريبج نب كيعس ىع رشب يأن ع ةناوع

 كدالوأ المك نيذلا َرسَح ْنَق ماعنالا ةروس ىف ةثامو نيتالثلا ىوش ام ةرقاف. برعلا

 هئابأ ىلا بستنا ْنَم باب ا 2« َنيدَتْهَم اوكا“ ايو هاونص' ىف! دلود ل مع ريغ

 نب ميرللا نب ميرا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرع وباو رمع نبا لاقو ةيلعاشلو

 دللا ىلص ىجنغلا نع: ءاربلا لاقو هللا ليلخ ميهربأ نب علا ند بوقعي ند فسوب ميرالا

 انكدح لاق ىا انثّذدح لاق صفح ن. رمع انثدح بلطملا كبع نبا انا ملسو هيلع

 فلوق“ الب لاق نابع نرالا نع نييِج ؛نب تيغس, نع ةرما ىبن وومع ئنتدنح لاق نشدغألا

 5 3 و - ما هواكونمت هس هل هس 61: ه5

 ىدع ىنب اب رهغ ىفب اب ىداني مالسو هيباع هللا ىلص ىبنلا لعج نيبرقالا كتريشع رذناو
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 نب لير نع تنسبات ا نب بيهبدح ىع نيفس انكلحم ةخصيبق انل لاقو سيرف نوط
-_ 

 «ءد

 هيلع هللا ىلص وبنلا لعج نييرقألا كتر يشع ٌرخنأو تلون امل لاق ؟ نيانيع نبأ نع ريبج

 اورتن فانم البكا لبا! 10 لاف لس: ةيلع هللا "قدما ىنلا|» نأ" ودرع قنا" نع. يوعألا نع

 همم ماوعلا» نب رييزشلا ٠١ اياءدللا م مكسفنا .اوؤتنشا بلاظلا تبع ىني .ايد هللا نم. مكّسفنا

 ؛ هللا نم اهل ُكَلمُأ ال هللا نم اًكَسْفنا ايِرَمَشأ هللا لوسر تحنب ةمطاف اب هللا ٍلونسر

 8 قويلسا انكدح مهتم ندا لوو (ىقلا تخأ نبا باي 1١١ ءانتعش .ام ىلام' نم جالس

 راضنالا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اَنَذ لاق سنا نع ةدانق نع ةبعش انتدح .لاق بوح

 نط هللا «لونسر لاقف انلا'تخا) نبال 2 اولاق .مكريغ نم سحأ مكيفءالق لاقذ ةصاخ



 0 م

 لّيصقلا دديعسلا نبا تقم يفتت الاهر ةييش قءملس :دبيص نما انك خلاه خا :نيلاخي

 نارام ةلاك قلنا 8 مكربخأ الأ سابع نبا انل لاق لاق ةَرْمَج وبا ىنتتح لاق

 تك 1 هنأ معزي ةكع يرخ دق الجر نا دانقليت راغغ نم الجر تنك رذ وبا لاق لاق

 كدنع ام تلقف عجر مث هيقلذ فلطاف .هربك ىنتّثأو ملك لجرلا !ذه ىلا قلطنا ىخأل

 وبكل نم ىئدفشق رد هل :تيلقف سلا » نع نهنوو ىيخان وماي الجز تدير نعت اهللاو للم

 بردا اد دعما 11 مكاو هقرحأ ل: تلعجت ةنكملا لأ :كلبقأ رشا انفك اباوج تا

 معن“ تلق. لاق ٌبيِرَع لولا. نأك لاقف ىلع ى رمق لاق سجّسملا ىف نوكأو.. مزمز .ءام نم
 03 هز ه و هذ 3 7 -ٍ 0 30 5 م

 تحكيصأ اهلت هريخأ الو ءىتن ندع ىناعسي 5 دعم نقلطنان لاق لوسغلأ ىلا فاطناف لاق

 ملا 2ع كا - 0 5 3 ا هع ع .ه- 3 5 23

 نأ امأ لاقف ىلع ىارف لاق ءىشب هنع ىنربخا دحأ سيلو هنع لاسال نجسملا ىلا تودغ

 هذه َكَمَدقَأ امو َكرَمُأ ام لاقذ لاق ىجبم قلطتاف لاق ال تلق لاق دعب هّلوُنم فرعي لجولل

 - ع 2-52 د 2” ل د 35 س 5 3 د هه هم

 جرخ دق هنأ انغاب هل تملف لاق لعفأ ىلا لاق كتربخا ىلع تعءنك نأ تلق لاذ ةدابلا

 5 د١

 ىنغُشَي رثو عج عجرو هملكيل حا تيلسازأف 0 2 معزي ل انيع

 نأ ىف لاخذ فيرد قلككفاا ىنعبتاذ هيلا ئهجو اذه تدشر كف كنا اما كاقن هاملا

 0 - - نمتد 0 ه2 هع مسوو د 2 د ع ىلا دي

 تيبضمو ىبض3 تمنأ سشضمأو ىلعت جلصأ دلك طئاخل ىلا تق كيملع هناخا اذخا تيار

 مالسالا ىلع ضرعأ هل تلقف ملسو هيلع هللا لص ىينلا, ىلع: هعم تنلاخدو لخد ىتح هعم

- 03 0 ِ - 2 0 

 انروهظ كغلب اذاف كدّلب ىلا عجنأو مالا !ذه م 3 ابأ اي ىل لاقف' ىاكم تملشساف ؛دضرعف

 هب د تدع 03 00000

 نن 0م قبح مما عدلا هيث تدرقو نيحسملا نإ ءاحج تامطأا 4 امد |[: نحنا 5 6 تلقف لبق

 2 2ص *- م.م هع - ع * د س6 مب

 اولاقف هلوسرو هدبع ا|ادمح* نأ كيشاو هللا الا هلا 8 نأ ينشأ ىنا شيرف رشعم اب لاقف

 مييلع لبقأ رث ىلع بكأت سابعلا ىنكرذا تومأل تبرضف اوماقن اصلا اذ ىلا اوموق
 22 د 0 د 0 6

 ن ذ ىنع اوعلقان رافغ ىلع مكرممو مكرد#مو رافغ نم الحجر نولنقت مكليو لاقن



 “4 بذانملا بانتح سرا

 ا انس 0 00-5 300 5 8
 ةيلعالل ةوعد نم هذع ىهني ام باب م « هاصعب سانلا قوسي ناطحق نم للجر جوخ

 رانيد نب ورمع ىربخا لاق ميرج نبا انربخا لاق هسبز نب دّلَكُم انربخا لق دمحم انتدح

 3 هع 5 5

 نم سان هعم باث ىقو ملسو هيملع هللا ىلمص يذلا عم انوزغ لوقي ارباج عمس هنأ

 قراضنألا بضغذ ايراصنأ  عسكف باع ٌلجَر نيرجافملا نم ناك. اورْثَك .ىتح نيرجاهملا

 نيرجاهملا لآ اب ىرجاهملا لاقو راصنألا لآ اب ىراصتألا لاقو اوعادت ىتح !ديدش ابصَع

 مط 0 2 ١ 5 هع هو *و 8

 ريخاف مهنا ام لاق مث ةيلعاشل لما ىوعد لاب ام لاقف ملسو يلع هللا ىلص ىجنلا جرت

 لاقو ةثيبخ اهنا اهوعد,,ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف لاق ىراصنألا ىرجاملا ةعسكب

 ع

 اهتم ازعألا- نجرخيل ةنيدلا ىلا انعجر نتك .انيلع ع 20170000009 0 كح

 يلع دلل : ىف سيلا لاف »وللا ,سيعلا«تيبشلا !طعدردللاممِلَت اب ءلسنقتا الآ ريع ,لاقفب لدألا

 انثدح,.لاق نودع 2 تسباث انتكح «ءياكنأ ليتقي ناك هنأ سانلا ثكحتي ال ماسو

 لا ت2 2 داءد

 هيلع هللا ىلص بعل ا نع هللا دبع نع ورسم نع 8 قرم ند هللا دبع نع شمعألا نع نيفس

 هما ١ه د ه م

 ىلص ىبذلا 6 ءللا كلديع 0 ورسم ع ميعرسبأ امور دكيهبز رح نيفس فرج ّ ملسو

 « ةيلعاإل وشك دوور ابونا كقبتو نودشلا اهبوض“ نم امم سيل لاق علسو يلع هللا

 2 52 مالسو :يلع هللا ىلص .هللا لومسر أ ظدرظ كبأ نع خاص أ نع نيصح نأ نع ليقارسا

0-1 0-0 0 

 بيعش انربخا لاق ناميلاوبا انتدح « ةعاوخ وبأ قدنخ ىب ةعمق نب ىحل نب ورمع لاق

 الو. تيغاوطلل اهرد عمي كلل. ةريكبلا لاق بيسملا نب ىيعس تدعمس لاق ئركزلا نع

 لاف 9 ئش انييلع- لنمخا الك مهتهلأل اهنوبْيَسي اوسناك غلا ةيقالاو ننانلا_نم نحر انك

 مهد هد ها

 دعست رج (ىارقل رطل نو ومع تنيأر .ملسو هيلع هللا للص :ىبتلا' لاق نالرفؤه_ وبار لاقو

 انثدحت ممر ةصق باب )| . كرّذ نا مالسا ةصق ٠.١ «بئاوسلا بيس نم لوأ ناكو رانلا



 الا بقانملا بانك

 نع .ميعربا نب بوقعي انكدح لاق ىرعزلا ريرع نيوديحا زتكدح ةفلوسروب هللا نوف

 ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا هريخا هللا كسبع 3 عضان انتدح. لاق حلاص نع هيبأ

 ديح انثدح ءهلوسرو هللا تصع ةيصعو هللا اهلاس ملسأو اهل دللا رفع زافغ ريثما ىلع لاق

 هللا ىلص ىبنلا نع ةريره نأ نع دكمح نع بويأ نع ىفقتلا باكولا دكديع انربخا لاق

 0 انتتحا لاق 0 انتد> «اهمأ دللا رسفخ رافع هللا اهلاس ل لاق ملسو بلع

 نب كللا دبع نع نيفس نع 2 نبأ انتدح لاق راشب نسب دكيحت انثدحو 3

 هم

 ميلرأ :ملموا:بلخ هللا لص ىتلا»لاق لاق مينا قلع هكك نا نب ىجرتلا ادبحا نع ريك

 2 9 7 1 وز هز 3 3

 كيبع ىنب نمو نكي ىتبو مسمن ىنب نم امريخ راد ملسأو ةنيؤمو 000 ناك نأ

 كه 2 هد

 ذب نم ريخ ج لاقف اووسخو اوداخ لجر لاقف ةعصعص ند رماع ىنب نمو نافطغ نب دللا

 - ندا خللا تلح ليي

 0 لاق بوقعد ىلب أ نب لديح# نع 5 انتددح لاق ردنغ انويخأ لاق راشب

 هس 5 د ه١ عد

 لاق كش بوقعي نأ نبأ ةئيهجو هيسحأو ةفيزهو راغغو ملسأ ند جيجا قارس كعيإ

 م ةنيهجو ددسحلو ةفيؤمو رافغو ل ن ك نا تسيأرأ ملسو «بلع هللا ىلص ىبنلا

 لبد ىسفن ىذلاو لاق معن لاق اورسخو اوباخ نافطغو كسأو رماع ىخدو مين ىنب نم

 دم ه5

 نع بويأ نع تحل ندد داج انتدح لاق ا نسب ى.مياس كو نم ربخأل مهنأ

 2 ار ل ِ ا ايا >4 هما 3 د > هع

 ةئرهج نم 2ىت لاق وأ ةنييجو ةنيزم نم 2ىتو رافغو ملسا لاق لاق ةريره نأ ىع ل.وح

 * ن5

 ركذ باب ٠ « نافطغو نزاوو مدعو لكسأ نم ةويبقلا موي لاق وأ هللا دنع ريخ ةفيزرم وأ

 كيدز ند روت نع لالب نب نميطاس ىهتدح لاق هللا كبع نب زيزعلا دنع انثرح ناطحاق

 ىتح ةعاسلا موقت ال لاق ملسو هيلع هللا للص ىلبتلا نع ”ةريره قأ ىع تيبغلاب قاد نع



 1 بقانملا باتك

 ىمرَذ فيكو اولاق مهل ام لاقف لاق مهيديأب اوكسمأت نيقيرغلا دحأل نالف ىنب عم انأو

 انتوك لاق رجم وبا انتدح ا 3 « مكلك مكعم انو ا مز لاق ْن ال ىذي عم تنذأو

0 
 5 - 2 2+ 0 ءءء

 ابا نا رعب نب ىيج ىنتدح لاق ةدطبرد نب هللا كبع نع 0 نع تراولا كيع

 لنجر نم سيل لوقي, ملسو هيلعا,هللا للص ىنلا عمس .ةهنأارَذ نأ نع هتدح لودلا دوسألا

 هدعقم ااوبتيلت تيسنإ ملح دل سيئ 'ااموق. عدا نمو هللاب نفك الا هيلعي وهو ةيبأ هع يد

 دبع نب كدحاولا كبع ىنتدح لاق زبر كو لاق 55 نب ىلع انتد>ح «رانلا نم

 5 ملثسو . هيلع هللا ليط !ذللأ 7 لاق ٍلوقي عقسألا نب ةلقاو كعمس لاق ,ىرصتلا !دللا

 سر ىلع لودي وأ رج امر دمي

 لوقي سابع ,نبأ كح لاق ةرمج أ نع تاج نمد لاك نرسم نمنح < لقيا لذ

 ىح نه نأ هللا لوسر اب (اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سيئقلا دبع قعر

 .ه

 ولف مارح رهش: لك قالا كيلا صلُخت انسلف رصم راقك كنيبو اننيب تلاح دق ةعيبر نم

 اب ناجيالا ةعبرا نع مكاهنأو عبراب مكرمأ لاق انعارو نم هغلبنو كنع هذخات رماب 0

 هوو

 متمنغ ام سمخ هللا ىلا اودوت نأو ةركزلا ءاقتياو ةولمعلا ماقاو دللا الأ هلآ ال نأ ةداهش

 كيعت انربخا ناميلا وبا انثد>ح «نف

 دللا ىلص هللا ٌلوسر تعمس لاق مغ نب هللا دبع نأ هللا دبع نب راس
 3 0س 8

 نرق علطي ثيح نمو فِرَشْلا ىلا ريش دانه ةنتفلا ةلا نأ الأ رييملا' ىلع وهو. ,لوقي : ملسو. هيلع

 مم د ءهمد

 انثدح لاق ميعُت وبا يع عحشأو ةنييجو ةنيزعو رافغو مسا و كر ان باب 4 « ناطبشلا
7 

260 

 ىلص ىبينلا لاق لاق ةريرق بأ نع زهر# نب نونا ديع نع ميربأ ند دعس ىع نيفس
5-9 

 5 كك 23 3-6 و هم 7 1

 م ميل سيل ا عْجشُأو ر رافغ ماساو ةنبزمو نب و راصنتألاو سيرو ملسو باع هللا



 4] بنانا بانك

 لاقغ نافع نود نمثعو انا 00 لاق معلم نب ريبج نع يشتم نبأ نع باهش نبأ

 ىنلا لاقف ةدحاو ةلزتع كنم و نك .امنأو. انّتكرتو بلطتملا ىب شيطعأ هللا .لوسرا اب

 دوسالا وبا ىنثدح .ثيللا لاقو لخاو ةىت بلطملا ؤنبو مشاه ونب. امثأ..ملسو ةيلخ. هللا' لص

 هذ ةرظقو ئنب- نم سانأ عمم ريتؤلا قلب .دللا ةبعبلغذ:لاقيبولا قب: ةوزعا نك نبك

 انثدح « ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نم مهتبارقل مهيلع ءىش قرأ تناكو .اهضر ةشئاع

 لاك ريِثول با رح" ىعاد قوشالا وبا ”قخحج لاف كيلا انقدح لاك كوي !ىواءلللا »اك

 نكي اقباو (ملسو ةيلعا هللا نص ققينلا "دعب .ةقتاس هز رقولا ءابحأ رييولاا كيا ةللا | هبع

 ىبا لاقف ثقدصت الا هللا قزر نم امءاج امم ايش كس“ ال :كبناكو: اهبأ) نمآتشلاةربأ ,ناكو

 َفْشَتِساَد هقمْلك نا رذن ىلع ىدي ىلع ْذَكوَيَأ تلاقف اهيَدَي ىلع ذَحوي نا ىغبتي ريبزلا

 مل لاف ات عنتمات ةيفاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوخأب 2 شيف نم لاجوب اهيلأ

 ترغيب اطبع نب ااذوسالا' 'عوب نجلا تبع: مهتم ملسو :ةيلعأ اهلا لدغ ىبنلا 'لاؤخا ويوشؤْلا

 رق مهتقععأف باقر رشعب اهيلا لسرأك لعقف باجحا محتقان اًندأَتْسا اذا ةمركَم نب روسلاو
 53 هع د 5 -

 هليحأ لي فيل نيح 000 53 تد 0 كيلاعَو نيبعبرأ كغلت ىنح ميقتعلا لوسن ف

 و١ 6ع

 لاق هللا دبع نب ريزعلا ديع انتدح نسيرف ناسلب نارقلا لوف تاب ف « هنم غرشاف

 ا١هد صسع

 لبعو .تباث ند, ىسيز امك نمتع نأ) سنا نسمع باهش نبأ | نع نعل نب ميعربأ امتدح

 فحاصملا ىف اهوخستف ماشع نب ثرادمل نب نجرلا قبو صاعلا نب ديعسو رييؤلا ىب "هللا

 اهتوبتكات ناوقلا نم ءىش ىف تبا نب ديرو متثأ متفلتحا اذا نييشرفلا طقولل نمثع لاقو

 يلح ل ا 0 ةيسن باب + «كلذ !ولعقت مهناسلب تلوت اهاف شيرق ناسلب

 لاق دّكسم ..انقدح. ةغارتخ نم رم ىب'' ورمعا ب ةقراح» نب ٠جيدصت)ب ند مشا اماينم» مالثللل]

 ١! ىلبح هللا لوسر جرخ لاق لس انتهكت لاق قي بأ ند كدزي نع ىبيت انتدح
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 ؛1 بنقانملا بانك

 ه5 تج

 لييعمسأ نع نيفس انتذح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح ءمكتيبو ىنيب بارق اولصت ّن 3

 نقتفلا تءاج انهاف نم لاق ملسو. هيلع هللا ىلص ىبنلا هي غلبي دوعسم ىلا نع سيق نع

 رقبلاو لسبالا بانّْذُأ لوصأ سنع ربولا لسعا نيدادقلا ىف .بولقلا ظاغو ءافللو قروشملا وك

 ةملش_ىبا ىقيبخا لاق رش ل نع اع انربخا لاق ناميلا وبا انتدح «رصمو ةعمبر قي

 ءالَيشْلو رضقلا لوغب ملسو بلع هللا ىفص هللا لوسر 0 لاق ريوق ابأ أ نكرلا كيع نس

 قبع نا ؟لاق, :يناصي ةكللم نام! ناجالاو :منغلا لقا: ق 20 لقا نيداحقلا ىف

 د 6 و ست5قأ 022 9

 ةرسبلا ةماشملاو ةبعللا راسي نع ايناللا ءاطوشلاو ةبعللا نيب قع. اهنال + نميلا كيمس هللا

 جرامسلا وبا -انكدحت اووف (تقانم تاب. . !اع عانجألا رسيألا 0 نيرطشلا « قلسيلا 2-5

 ل وكيس هنأ ثّدحب صاعلا . نب ورمع ند دللا .كيع نأ شيرذ نم نيدو ىف هدنع وثو

 نإ ىنغلب هتاف لعب اما.لق رق هلقأ وه اب هللا ىلع ىكأت ماقن ةيوعم بصقق ناطكق: نم

 ةئلَط دالا- نبض اهلا لزسلر قع كوم ةلورندللا 'باتك اهب كللايلاب كيداجلا + نوه داي مكنم
2 03 

 بلع ءللا ىلص هللا لوس تعب ىلا اهلقأ ٌّلضن ملا ىنامالاو مكاياف ملئاهج كدا الواف

 ازماقا ام ديج] لاكاالللا اميتك الا قحا مهيداعي ل شيرف ىف رمالا اذه نأ .لوقي

 ودعا لاكو و 2 ترك مم ند بوذا 1 لاقو هللا كىبع وبدأ .لاق دا تهطل وح 5 انثدح لاق عت دأ انتل « .ناكلا

 ةردره نأ نع جوعالا زهر نب نكرلا كبع ىنتدح لاق هيبأ نع ىأ انثدح ميعربأ ىبأ

 عجشأو  ملسأو ةنيونمو ةنيهجو راصانالاو شيرق ملسو هيلع..هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 نب مصاع انثّدح لاق كيلولا وبا انتدح ءهلوسرو هللا نود ىلوم مهل سيل ىلأوسم راقغو

 رمالا )ذع ُلاَوَي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبا نع ىا :تعمس لاق: لمحت

 نغ ليقع نع ثيبللا انثدح لاقاريكب نب ىيج انتدح «نانثا مهنم ىقب ام شيرق ىف



 1 بقانما نا

 هللا 00 نع كيعس نب ىبيبك انتد> لاق راشب نب نيك انكدح «ىوطبلا ٌلئابقلاو

 ل نم هللا لوسر اب ليق لاق ةريرغ أ نع هيبا ىع كيعس نأ نب كيعس ىنتتدح لاق

 « هللا ٌىبتا'فسويف لاق كناشكر !نتع :نع سيل. ةًولاه| 8007 لاك نسانلا

 يبنلا 5-5 ىنتكدح لاق لشاو نب بيلُك انثدح .لاق دحاولا ليعاانكتدح م6 ندنح

 لسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تيأرأ اهل تلق لاق ةملس ىنأ تنب بتيز ملسو هيلع دللا ىلص

 لاق ىسوم انتدح ء«ةنانك نب رضنلا ىنب نم رضم نم الأ ناك نمم تلاق رسم نم ناكأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةبيبر ىنتتكح لاق بيك انثدح لاق دحاولا دبع انثدح

 ب ءايثالا ىع' ملسو ”ةّيلح هللا للص هللا لوسر ىهت تلا بتي .اهنظاو

 ناك ردكم ندر نت نمم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنيربخأ اهل تلقو

 ريرج انربخا لاق ميعربا نب فقحسا انتدح « ةنانك نب رصنلا ىلو نم !ناك ضم ند

 نودجيأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريرص ا نع حرز قى. نع ةزامح

 0 ريح نود و اوجه م ى مر ىف مر ن نس ]ذه ىف (ىانلا رح . نك !ريفدأاا نإ, ءالسالا ىف عرايح حالما ىا هرايح نداحعم نان

 قايم دجوب مالو ناب (ىدتلا ا نيبجملا ذر سانلا رش ىودحو دعاك هلا هدا

 جرعألا نع دانزلا نأ ىع ةريغلا انكدح لاق :ديعس نب ةبيتق انتدح «هجوبي, هالزف

 ناشلا اذه ىف شيرقل عبت سانلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريرغ نا نع
 و

 مالسالا ىف عرايخ ةيلعات- ل ىف عرايخ نداعم سانلا عرفالك عب 1 عملسملا عبت عيلسم

 ةي ىتح ناشلا اذهل ةيعارك سائلا للفا سانلا 58 نم نودجتأ اوهقف اذا

 سواط نع كلملا دبع, ىنثذح لاق ةبعش انتا> لاق ىبيج انتدح لاق د5 مح

 ملسو هيلع هللا ىلص نيك قرف ريبج نب ىيعس لاقف لاق. قرقلا ىف. ةدوملا الا سابع: نبا :نع

 يق ؛كتلونخ بارق هيف. ملو الأ نشيرف نما ىطي نكي هي ملسو هيلخافللا ليص, ىبنلا» نأ لاقن
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 4. ءاببذالا بانك

 قرعُزلا ىع سنوي انربخا لاق دللا دبع انربخا لاق دمحم نب رشب انثدح « تثش ام: عنصأت

 د لكن انبي لاق ملك ه1 1 نللا نطل ىعلا نأ , هةقاتككلا رجح با نأ فاس ئنربخا"( لق

 نب نكرلا دبع هعبات «ةميقلا موي ىلا ضرالا ف لجالجتي وهف هب فسح ِهالّيَخل نم هراز

 سواط نبا انثدح لاق بيكو انثدح لاق ليعمما نب ىسوم انتد>ح « ىرهو 1 نع كلاخ

 موي نوقباسلا نورخآلا نكأ لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نأ نع هببا نع
 م“

 م0 نع ا 5 © هه 3 3 2 - 3 ه5 2و م هع

 اوفلتححا ىذلا مويلا !ذهف ثدَعَب نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ ةمأ لك َنيِب ةميقلا

 د مد - - د - مل حلل -

 نب كبيعس تعمس لاق ةرم نب ورمع انتدح لاق ةيبعش انتدح لاق مدا انتدل>ح « هدسجو

 هعدإ وك 20 -

 نم بك ج رسخاف انيطت# اهمدق مخك رخآ ةنيدملا نس ىفأ نب ةيوعم مدق لاق ع

 3 د 1 د اك 5-1-1
 ماسو هيلع هللا ىلص ىبغلا 5 دوهبلا 0 ادع لعفي ادحأ 0 ىرأ تننك ام لافقذ 2

 « ةبعش ىع ركنغ هعبات رعشلا ىف لاصولا ىنعي روزلا هامس

 مسبب حراس نسهحرسلا هللا مسبب

 ةدفانهملا بات ا

 هلل اوقتاو هلوقو. ةيالا ىتنأَو كَ نس مكافح انآ ١ سانلآ اين اي !لاعتا دلل

 لثابقلاو قيل تسلا بوعشلا ةيلماكلا ىوع 3 نم ئقي 0 ماكر رأوه هب د نول# است ىذلا

 ديعس نع نيصح نأ ىئع ركب وبا انثدح لاق ىلعاللا ديزي نب كلاخ انثدح كلذ نود

 د

 ماظعلا ليئابقلا بوعشلا لاق اوفراعتل لئابقو ايوعش مكانلعجو ' سابعا نبا ىع ريِبَج. ىبأ



 زها 1 ءايقالا ناحل

 2 نلعجا . تيماءا1727- ىو ويشار نع ضيا امل :توفأ "نك ادي نا لوكيل

 اهينكطا) اهوذخت ىمظَع ىلا تصلخو ىمحت تماكأ اذا ىتح اران اوروأ ث اريثك ابّطَح

 ةبقع لاق هل رفغف كتقيشَح نم لاق تلعف ل لاقف هللا هعيجن راخ موي ىف ميلا ىف اهورّذف

 موي لاقو كلملا دبع انثدح لاق ةناوع وبا انثدح لاق ددسم انتد> «لوقي هتعمس انأو

 نع باهت نبأ نع كعس نب ميخربأ ىنتدح لاق هللا كيبع نب زدزعلا كيبيع انتدح «مىأ
 ظ

 ناك لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريرس عأ ىع ةبتع نب هللا كبع نب هللا كيبع

 امع زواجتي نأ هللا لعل هنع زواجت ارسعم كا ل هاتفل لوقي 'لاقف“ سانللا قيادي لكك

 رعم انربخا لاق ماشع انتدح لاق دمحم نب هللا نبع انتدح «هنع زواجتف هللا ىقلخ لق

 لاق ملتتو :ةيلغا هللا .لصا :ىنلا' نع هريرع» قا نعي قضرلا ذيع نب هيج نلا ن7

 ىنونكظأ رف ىنوقرخأت ثم انا اذا هينيل لاق ثؤملا هرصخ املف هسْفت ىلع فرسُي ٌلجر ناك

 كلذ لعف تام املف !دحأ هبّذع ام اباذع ىنبْشعِيَل ىلع هللا ردق ىَمَل ميرلا يف نو 1

 تعنص ام ىلع كلت ام لاق مئاق وه اذذ تلعفذ هنم كيف ام ىتَمْجآ لاقف ضرالا هللا و

 ءامسأ نب ىبحم نب هللا كيع انثدح م

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا ىبع نع عفات ىع ءايدلا قب ةيريوج انتدح

 اتقي درا اهتمكطا أ 3 رانلاةاهنفأ كتلحتت تنام صح نبا هما ك0 نبذ

 ريعر) نع سوي نب انا 'انتاكح « ضرالا نقاش ن2 1ك 3 ىف الو اهتسيح "نا

 هيلع هللا للف ىنلا لاق لاق ةبقع ذوعشم ىراانتدح شارح نب جبر نع روصنُم انتر

 مك انتدح »تيتا ام عيصاتا ىفكشتا إلا اذا هولملا اماليك الح !لللشلا كال نأ ملسو

 لاق دكوعسم دكبأ ىسدع تدب شارح نب يعبر تعود لاق روصنم نع ةبعش 3-20 لاق

 عكست هادذا حرألا ةوينلا كلك نتا سانلا كيذا انف قا مله دبا لنآ لما تل لاق



 "1 ءايبنالا ناتَح

 نم اولاقن تقرس هلل ةيموزخملا ةأرما ناش ميلا اشيرك نأ ةشئاع نع ةورع نع باهش

 تين كيز نب ةماسأ الا هيلع ىرتجب نمو اولاقف ماسو هيلع هللا ىلص دللا ّلوسر اهيف ملكي

 ملثو هيلع هللا ىلص هللا لوشر لاقف ةماسأ ,هملكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونسر

 مهنأ مكليق ني .بيذلا كلف امنا الق مت ثيطتخان ماق مث هللا كوداتح نم دح يف عفشتا

 نامل هيلع اوماقا فيعضلا مهيف نرس اذاو هودكرت فيرشلا مهيف نورس .!ذا اوسناك

 ةبعش انتّدح لاق مدآ انتدح ءامّدي نعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا ميو

 دوعسُم نبأ نع ىلالهلا ةربس نب لاؤنلا تععمس لاق ةرسيم ىب كلملا دبع انثدح لاق

 يتلا هب تتجن .اهتالخ اَوِقَي علسو هيلع هللا ىلص ئبنلا' تعمسو ةيآ ارق الجر تعبس لاق

 ابا امكالك لاقو ةيعارللا مهجو ىف تفرعف هثربخأت ملسو هيلع هللا ىلص

 انتثّدح لاق نأ انتّدح لاق ضفح ىب ريع انتدح ءاوكلهف زوفلتخا مكلبتك ناك نم ناف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا رظنأ ىأل هللا دبع لاق قيفدش ىنتدح لاق. شمعألا

 هع هآع 5 -

 رفغأ مهللا لوقيو ههجو نع مدلأ عسب وهو هومداذ هموق يرض ءابينالا» نم اكينَك نأ ١ ىك

 نع ةداتق نع ةناوع وبا انثّكدح لاق كيلولا وبأ انتدح < نوماعي ال مهنذ ىموقل

 هسغر مكلبق ناك الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ديعس نا نع رفاغلا ىبع نبأ

 يح ليبعأ ىنأ لاق بأ ريح اولاق ملل تنك بأ 0 رضح امل هينُيل لاقف الام هللا

 زع هللا هعبجن 0 فصاع موي ف نورد رق ينوفكلا رق ىنوقرحأت تاه انانإ كك

 عمس ةدانق نع ةبعش انكودح ناعم لاقو هناجر هاقلنف كتناخم لاق كلج ام لاقف لجو

 ءدو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىردخل ىيعس ابا تعمس لاق رفاغلا دبع نب ا

 دل جير ىلع ريمع قير لإ كلو ريع: نع ةيئاونع نبا انكدحي لاقو د ةسمإ تقجج

 لاق ملسو هيلع هللا لص ئبنلا نم تعيس ام انثدحت الأ ةفيَذ2 ةبقع لاق لاق شارح



 ؟. ءايبنالا بانك

 بَكْزلا هل لاقن ةنم اهذقتتسا هناك ىتح بلطف ةاشب اهنم بهذف بكّذلا !كع:.ذا هلمتَع قى

 ١ ناحجس سانلا لاقف ىريغ اهل عار ال موي عبسلا موي اهل ىمف ىنم اهذقنتسا اذه

 20 يا : ع 2 02
 نيفس انثتدح ىلع انتدح “م ا امو رصمعو ركب وداو انآ اذهب نموأ ىذا لاق ملكتي بكذ
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةرسيرف نأ ع ةملس نأ نع ميعربأ نب كعس نع رعسم نع

 هبنم نب ماك نع رعم نع قازولا دبع انثدح لاق رصت نب قحكسسا انثدح ءهلثم ملسو

 يح دل 'لراَقَع_لكت# نم, لجت) .رتشا'املسو .ةيلح دللا# لض. ئبنلا !لأق لاح ةوقلا كا 1

 ْقَبْج راقثلا ىرتشاب فاخلا ل لاق بعد. اهي: ةرح وانت ع: ى.ناقعلا ”كرتشلا ىذا نجح

 ضرالا كنعب امتأ ضرالا هل ىذلا لاقف َبَهَذلا عتبا رلو ضرالا كنم تيرتشا امنا ىنم كيقذ

 لاقو مالغ ىل, امهذحا لاق كلو اهلا هيلا امكان ئذلا,لاقن لجر..ىلا ايكاكت اهسش امو

 دبع انتدح ءاقّدَصَتو هنم اًمسْفْنا ىلع اوفغنأو ةبرادل مالغلا اوحكنأ لاق ةيزاجل. ال خال

 رمع ىلوس» و صَل بأ نعو ردكتلا ن د للم نع كلام ىفتدح لاق هللا كديع نب زبزعلا

 دز نب ةماسأ 0 دعمس هنأ هيبأ نع صاقو 00 د للعس نب رماع نع دللا قيع نبأ

 ىنب نم خفئاط ىلأ لسرأ زب رمج نوعاطلا ملسو ةياع هللا ىلص هللا لوسسر نم ا اذ ام

 متنأو ضراب عقو اذاو هيلع 1 الق ضرب هب متعمس !ذاذ مكلبق ناك نم ىلع وأ ليثاوسأ
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 نب ىسوم انتحح ء«هنم رارف هلأ مكجرخ: ال رضنلا وبأ لاق هنم ارأوف اوجرخت الف اهيف

 نب ىبكا نع ةديرب ى هللا جيع انتدح لاق تارغلا بأ نب دواأد انثدح لق ليعيسإ

© 

 ملسو ةيلغ هللا "ىكّص. هللا لوس .تلاس. تلاق. ملسو ةيلع اللا ١ ىلص ىبنلا جوز خشتاع نع رعب

 ةجر هلعج هناحس هللا نأو هاشي نم ىلع دللا هثعبي باطع هنا ىنربخاف نوعاطلا نع

 ميسي ال هنأ ملعي بسم ارياص هدلب ىف ثكميف نوعاطلا عقي دىحا نم سيل نينموهلل

 نبا نعاثيل انثدح لاق ًاةبيتق انثدح ءديعش وجا لكم هل ناك الا هل هللا بتك ام الأ



 نب ريرج ىربخا لاق 2 نبا انتدح لاق ديلت نب كيعس انثدح ء«هللا ىسَح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةرسب 9 بأ جرح نيربس 00 كيد 0 تويأ رح مزاح

 تعنت ليئارسا ىنب اياغب نم ىغب هثأر ذأ شطعلا هلتقي داك ةّيكرب فيطي بْلُك امنيب

 0 نع باهش نبأ نع كلام نع كلكم نب هللا دبع انتدح ءاهل رفغف هناقرسف اهقوم

 2 < سه 2د 3 - 53 ]0 2 -

 عش نم ةخصق لوانتذ ربذلا ىلع جاح ماع نيفس لأ ىب ةدوعم عجم هنأ ىيرلا دبع نبأ

 غلسو ةيلعإ للا لط] ٠ دل [تيعمد« مكوامتلعا نبأ ةتيالا.«لقأ «ايا لاقق نسح دي ىف ثعناك

 انثدح «مواسن هذه ذخأا نيح ليئارسا ونب تكلح اما لوقيو هذه لثم نع ىهنُي

 ىأ نع ةملس نأ نع هيبأ نع لعس نب ميعربا انثكح لاق هللا دبع ىب ويزعلا لبع

 نوتدح  ممألا | نم( 3-20 ىلخم ايف ناك نق هنا لاق :ملسو' هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرع

 اك نخ ؟لاق راسب انني نب ديحن انتدح «باطخل ٠ ئب رمع هناف مهم هذه م قى ناك نأ هنأو

 ديعس نأ نع ىجاتلا فيَدسصلا نأ نع ةدانق نع ةيعش نع ىدع ىأ نب ديح

 نيعسنوةعشلا 3 10 ليثارسا ىنب ىف نك لاق 3 ةيلح دال !لض ىلا | قع :ىرذشا

 ار أت لثسي يرخخ رث اناسنإ

 3 - “ً 2 مم - 5 5 - هم من كو

 هبخ ا اقوك هردادعب ءانكخ ثوملا هكرذأف ادكو ادحصح ةيرق تشن للجر هل لاقذ

 ع

 هذه ىلا ىسحرأو قيفقت نأ هذه ىلا هللا ىحوأف باذعلا ةكئالمو ةجرلا ةكئالم

 ىلع انتدح «هل رفغف ربشب َبَرَقأ هذه ىلا هل دجوف انهنيب ام اوسيق لاقو ىدحعابت 5

 3 نع خيل بأ نع يرعألا, ن 0 دانؤلا وأ انتدح لاق نييفس انثدح لاق هللا كبع نبأ

 امني لاقف ساتلا ىلع لّيْكُأ رق حْبّصلا ٌةولص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قص لاق ةريرع

 لاقف ثركلت انُقلُخ امثأ اذنين فلجخ.ر 3 تلاقف ايبرصن بكر نا هرقب قوسي ل

 و امفييو رق اف امو" زطحو اركي اوثاو 4انأ "اذهب نمو ىلاذ لاق ملكت ةرقب اهلل ناكس :سانلا



 بو 1. ءايبنالا بانك

 مكنم لجر لك عكيلف ىدصلا الا مكيِجتي ال ءالوم اي هللاو دنأ ضغَبل مهضعب لاقف مهيلع

 لمع رجا ىلا ناك ها ملعت تنك نأ مثلا عانم ٌثحاو لاقف هيف ىدص دق هذا ملعي امج
 مسدغ ه

 نأ هرم نم راصف هتعرف قوفلا كلذ ىلأ تدبع كو ةكرتو بوهّذف زرأ نم رق لع

 م

 امنا ىل لاقف اهقسف رقبلا كلت ىلا كمعأ هل تلقف هرجأ بلطي ىلاتأ هناو ارقب هنم توروس

 3 28 5 نبا ها م 0 31 كه. 3

 ا اهقاسف قوغلا كلذ نم ايذف رقبلا كملت أ ديعأ هل تللقف زرأ نم قرخق كدنع ّ

 رخآلا لاقف ةرضصلا مانع تخاسناف انع جِرَقف كتيّشَح نم كلذ تلعق ىلأ ملت تنك

 كن ريتع «نللبا هليل لك ايهينأ تنكو ناريبك ناضيش ناوسا ىلا ناك ملعت تنك نأ للا

 د عم

 عيقسأ ال تنكو عوبلا م نوغاضتي ىايعو ىلعاو ادقر دقو تمجن هليل امهنع تاطباف
 هءع هم هم رسعو د 0 ص د م ظل 26 2 0-7

 لز ملف امهتيرشل انكت سيف امهعدأ نأ تفرحكو امهظقوأ نأ تكف ىاوبأ برشي ىنح

 سمااشمهس سع > همس

 انع جرقف كتيشح نم كلذ تلعف ىلأ ملعت تنك ناف رجافلا علط ىتح رظّقنأ

 تناك هّنا ملعت تنك نأ مالا رخآلا لاقف ءامسلا ىلا اورظن ىتح ةركصلا هنع تخاسناف

 رانيد' ةئاع اهيتآ نأ الا تبت اهسْفَت نع اهتدور ىتأو كا سانلا بَحأ نم ٍمَع ثنب ىل

 نيب تدعق اًملذ اهسفن ىم ىتنكمأت اهيَلا اهتعندن اهب اهتينأن ثردق ىتح اهتبلطف

 1 نا رانيدلا اما تكرتو تيمقف هقكح الإ تاكل ضفت الو هللا فثا تّلاق اهيلجر

 وبا انثدح باب # ءاوجرخن مهنع هللا جرقف انع جرفف كتْيشَحخ نم كلذ تلعق ىنأ ملعت

 ىلص هللا لوسر عمس هنأ هتدح ىنجرلا دبع نع دانزلا وبا انثدح لاق بيعش انربخا لاق ناميلأ

 ال للا تلاقف هعضرت قو.بكار اهب رَم نأ اهتبا عضو ةارمأ امنيب لوقي ملسو هيلع دللا

 ةارماب رمو ىذتلا ى عجر رف هلّثم ىّلَعَجم ال جلا "م

 امأ لاقف اهّلّثم ىَنْئَعَجا للا لاقف اهلثم ىنبآ لععُجت ال هللا تلاقف اهب بعُليو ر
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 روع اهل نولوقبو هللا ىسح لوقنو ا اهل نولوق مهناف ةأرملا مآ رفاك هثاف بكأو لا
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 '. ءايبنالا بانك مسرع

 هب رعبا ىَرَصَب أ هللا دري لاق كيلا ٌبحأ ءىذ ىأ لاقذ ىمعألا قأو اهيف' اكل !كزابي

 داش هاطعأت منْعلا لاق كيلا بحأ لاما ىَذ لاق هرصب هيلا هللا دَرَف هحسي لاق سانتلا

 داو اذهلو قبلا نم داو اذهلو لسبالا نم داو اذهل ناكف اذه كلو ناذع مَدْنَ اًخلاو

 ىقرقس يف لابدَل ىف تمعطقت هاجم لاح لاقف هتتيحو هتروص ىف سربألا ىتا هنا مث مَنَغ نس

 لاماو نسلمل نو .ىسلمل نوللا كاطعأ ىذناب كلثسا كب مث هللاب الا يلا َعالَب الق

 صوب كت أ كفرعأ أ دل لاق ريتك ىئوعللا ن نأ هل لاقذ ىرفس ىف هياع غلبتا اًرهعت

 كريصف اًيذاك تنك نأ لاقف رباك نع رباك ترو دقت لاقف هللا كاطغأت اريقن سانلا كرْذَقَي

 للثم هميلع :درو 1ةنهلا لاهم لم دل لاقف هقتيقو هتروص ىف عرقألا ىقأو تنك ام ىلا هللأ

 - هاك

 لاقف هقروص. ىف ىمحألاب قأو تنك ام. ىلا هللا كريصف .ايذأك .تقك نا لاقف اذه هيلع“ ترام

 ا

 كب رق هللاب آلا مولا جالب الف ىرقس ىف لابلل نى تعطقتو ليبسلا نباو نيكسم لجل

 -. همه 0 6 دةه ع ل« - 398 2 ده

 هللا درف ىمعا تنكح دق لاقذ ىرفس ىف اهب علبتا ةاش كربعب كيلع در ىذلاب كلمسأ

 كلام كسُمأ لاقف هلل هثذخا ءىشل مويلا كذحُأ ال هللاوف تش ام لحث اريقفو ىرصب

 هركذ ل رع هللا لوق ا 4[ « لييحاص لك ط كشو هكنع 5 ليقف 0 اتاف

 م ه5

 هوم باندا م دلو ليش 83 حذقلا فيهلكا ةيالا ميقرل كر فيلل باك |

 اطارغأ اططش اهبلق ىلع اًنطَير نأ الول اربص مانمهلا مهبول َلَع اًنَطِبَر مشرسلا نم بوناكم

 - ءإ همخا 226944 ءاك 5 03 د 4 ورود 5 هم 0

 بايلا كصأ ل ةدصوسم بابيلا كيصولا لاقيو دوو دئاصو هعمجو ءانغلا كيصوسلا

 .ه- 2 3 هل 2 2 مه هم د 0 ع <« < هع

 امجر اومانخ مهناذا ىلع هللا بيضفق اعير رق ثكا ى تأ ةانيبحأ ماتت -عب كصوأاو

 || لل يعمسأ انتد> راغلا تيدح قا مزه « مهكرذت 2 ماصرت كةاكام اك نبتسي 0 رقم كينغلاب

 نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع رهسم نب ىلع انثذح لاق ليلخ نبا

 قيبطناف راغ ىلا اووأق رطم مهباصا ذأ نوشج مكلبق ناك نمم رقت ةئثلث اهنيب. لاق هللا لوس



 تعانين ل1[ ناك

 ميعربا انثدح لاق هللا دبع نب زيزعلا ىبع انتدح <راثلا نم نكت اىبتيلك !ديعتم, لع

 لاق ةريره 5 8 نجولا كبع نب ارا لاق لاق باهش نبا نع خاص نع دعس نبدأ

 انتدحح «عوفلاخ نوغبصي ال ىراصتلاو كوهيلا نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا
١ 

 اذه ىف هللا كيغ نب 0 انندح ناك ىسلل نع ريرج لاق ك7 انتتردح لاق نيح

 هللا ىلص ىبنلا ىلع بنك بكنج .نوكي نأ ىَشْحَأ امو انثدح دنم انيست امو دكجاسملا
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 حرج هب للجر مكلبق ناك نميف ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ماسو هيلع

 ىدحبع ردا لجو رع هللا لاق تام ىتح مدلا اقر اف هذي اهب رَخ انيكس ذَخاذ عرج

 هةتِضدا هلع ترف همست
 - ماع

 انتدح لاق قحسأ ى د نجا ىنتدح ليثارسأ ىنب ىف مع عرفأو سربأ تيد .هإ

 دبع ىنثكح لاق هللا ىبع ىب قصحسا انثدح لاق ماه انثدح لات مصاع نب ورسع

 ىنتدحو َح ملسو هيلع هللا ىلص ىبذنلا عمس هنأ هثدح ةريره ايأ أ ةرهع نأ نب نمولا

 - را لاق هللا لبعد ب فحسا 2 اه انربخا لاق ءاجر نب هللا دبع انتدح نافل

 ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا عجم هنأ هتدح ةريره بأ نأ ةرمع 3 نب نكرلا كيع ىنثد>

 - ساعدمم مه - سس هع 3 0 3 َّك همهم هع #

 ثعبذف مهيلتبي نأ لجو رع هلل ادد ىمعأو عرقأو سصربا ليثئارسا ىغنب ىف ةتلت ن 5

 هر تح دلجو ن قل لاق كيلا بح عى: أ لاعف .نمربالا .قاننراكتم

 1 1 ادلجو اهيح رن ىطغأو هنع بعمّذف هحسف لاق سانلا ىنرخق

 : عرفألا وا صربألا نأ كلذ ىف كش وع رقبلا لاق وأ لبالا لاقق كيلا بَحُأ

 َعرْقألا ىنأو لاق اهيف كل كرابي لاقذ ءارشع ةقان ىطغأذ رقبلا رَكآْلا لاقو بالا

 1 نبق لاق شاملا ىنرخق كف ىفع ألف بهذيو 0 م لاق ديلا كلا 6

 , الماح ٌةرقب هاطعأت رقبلا لاق كيلا تح لانى لافي ع بَهّنَف



 كمل

 2 م0

 للا لوكسر ءاه انلق .ةومتكلسل 3 رخ اوكلس ول ىنح عارذب ا ارذو بش + ريش مكّلبق

 انتدح لاق رسمه نى 1 نارمع انتدح 0 ماسو ةباع هللا ىلص ىنلا لاق ىرايصغلاو دوهيلا

 ١ 533 سوقانلاو 5 ارك ناقل سنا ع ةبالق نأ نع كلاخ انتحح لاق ثراولا دبع

 - د 2 هدم هاذ #2 7

 0 0 تناك :شتاع نع مك ع 0 ىحكشضلا بأ نع سعال ن - نيفس انتدح لاق

 خيبت نمو نسا 2 500 :عبات هلعفت دو-يبلا نأ لوقنو ه-ةرصاخ 2غ هب 0

 لاق ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نع رمع نبأ نع عفان نع ثيللا انث>ح لاق دضدعس نبأ

 مكأتم امتاو سمشلا برغم ىلا رصعلا ةولص نيب ام ممألا نم الخ نم لجأ ىف مكلجا امتأ

 طار ع اع راهتلا قصف ىذ ل ل نم لاقف الابع ل لجنك ى ءراصتلاو دوهبلا 1

 راهتلا فصن نم ىل 0 م م لاق مث رق طاريق طا م5 ىلع راهفلا ل كك وهيل تلمعق طا أمك

 ىلع رصعلا ةولص ىلا راهتلا فصن ىم ىراصنلا تّليعف طارق طاريق ىلع رصعلأ ةولص ىأ

 هي 8 .ه 599 8 5 5 1١ د - 2 يي 95 8

 نيضاريق نيطاربق ىلع سمشلا برغم ىلإ رصعلا ةواص نم ىل لمعي نم لاق م طاربق طارق

 - هث.«ع >ه ِ وه - هع 2ع

 ايش مكقح نم مكتملط لهو هللا لاق ءاطع ٌلفأو المع رثكأ نك اولاقن ىراصنلاو نوهيلا

 نيفس انثدح لاقاةللا ىبعا نب. ىلع انثدح «نئش نم هيطعأ ىلصف هثان ال اولاق

 ملعي لا اذالغ دللا لكئاف لوقي 00 ا لاق سابع ى د 00 سواط نى 2-1 در هع رح

 رباج هعبات اهوعابن اهولمَجت ممكشلا مهيلع تدوخ ٌتوهيبلا هللا ىعّل لاق .ملسو. هيلع هللا ىلص ىبنلا

 انربخا لاق دلخت ند كاكضلا معاع وبأ انتدح « ماسو هيلع هللأ ىلص ىنفلا ى ع ةردره وبأو

 ىبنلا 8 8 نب هللا كبع نع 6 قلاب ع ةيطع نب ناسح انتدح لاق يعازوألا

 تذَك نمو ج رح 5 لبث سأ ىنب نع اوتدحو ا ىأو ى ع ء اوغلب' لاق ماسو هيلع هللا ىلبص



 امك اًرانو هام جرخ اذا لاجحلا عم نا لوقي هتاعمس أ لاق ملَسوأ!ةللع "هللا خلط . هللا ' لويشر

 قرح رانف كرب هام هنأ سانلا ىري ىذلا اًمأو كرب ةامف راثلا اهْنُأ سافلا ىري ىلا

 هقعمسو ةفيذخ لاق راب ٌبْذَع هتاف زان اهنا ري ىذلا 'ى :عقيلف' معتم كلذ كرذأا ىف

 ريخ نم تْلمَع لق هل ليقف هحور ضيفُيل ُكَلْلا ىنأ مكلبق ناك نميف ناك الجر نا لوقي

 عيراجأو ايذكلا 5 نساتلا عيب تعبك نأ ريغ اتيبتلا ملعأ ام لاذ رطدا" ذل ليك" لح ١

 كرما ضخ الجت نأ انوهي"هتعتسو "لاق هناا للا "هك اوستن قع زاك سوفا

 ارات هيف اودقوأو اريثك اًبَْطَح ىل اوعيُجان 0 اذا هلعأ ىصوأ ةايلمل نم سمي اًملف

 انوي اورظنا ث اونكطات اهيذك ثشحأماف ىبظَع ىلا تساَخو ىمك تلكأ 13! ١ ىدحح

 هللا رفغف كتيّشح نم لاق كلذ تلعق رن هل لاقف هللا هعمجن اولعقذ ميلا ىف هورذاف احار

 لاق نيج ىباردشبا انكدح « اشابت“ ناكو كلذ“ لوقي ةتعمس انأ ورمع ىب ةبقع لاق ذل

 كبع ىب هللا ديبع ىنربخا لاق ىرعزلا نع سنويو رعم ىنربخا لاق هللا دبع انربخأ

 ةصيِمَخ حرطُي فقفط ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسرب لوف" اقلاةالاق" ةشتادر' سابع“ ىبا قا قلل

 ىراضتلاو دوهيلا ىلع هللا ةّنعل كلذك وعو لاقف هيجو نع اهغفشك متغأ اذان ههجو ىلع هل

 رض ا

 انتثتدح لاق راشب ىب دكديبح انتدح « اوع.ذص م رجا نحاشم مهتايبنأ رو اوذختا

 0 تلا . ْن انك تيحشات ؛لاق' اح 57 تعوس لاح. هلأ تدك ع يجن انندح ا لاك دعحا 00 ١

 ليكارسأ وذب تنناك لاق ماسو هيلع هللا للص ىنلا نع ثتدح ةتعوربف نينس سموخ ةريرق

 ى
 نورتكيف ءاقلخ نوكيسو ىدعب ين ال هنو ىبن هقلخ ىبن كلع املك ءايبنالا

 ام مهلئاس هللا ناف مهْفَح عوطخأ ليالف لوالا ةعيبب اوف لاق هللا لوسر اي انرمات اف اولاق
 < هع

 ملسأ نب فير ىنكدح لاق ناسغ وبأ انتدح لاق ميم نأ
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 ند كبعس انت 2 تاعرننسأ

 نم ننس نعبتتل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ديعس عأ نع راسي نب ءاطع نع



 ؟٠. ءايبنالا بانج

 ؛ نارجأ هلق هيلاوم لاطأو 3 در ىفنأ كل كيعلاو ناجل هلف ىف نا 7 ىسيعب 0ك اذاو

 بج نب دكيعس نع ناسا د ةريبغْل نع نيبغس انتدح لاق فسوي نب كم انتدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع

 د ف نضل 1 1 كيش الغ انا اهيلح اهو هدايعت» قلخ لأ اناني ابك

 نيكترم اولازي ل مهنا لاقيف ناككأ لوقأت لامشلا تاذو نيميلا تاذ قادعأ نم لامجرسب

 مهيلع تنكو مدرم ند ىسيع جلاصلا ليعلا ناك اه لوقأف مهتقراف ل مهباقعأ ىلع

 م هي مع

 ديهش ءىت لك ىلع تنأو مهيلع بيقرلا تننأ تنك ىنتيفوت املف مهيف نمد ام !ديهش

 ه هس هدس م هدوس د 3

 فسوي نب دمحم لاقو ميكلمل ويزعلا تنأ كناف مهل رفغت نأو كداب - مها مهبذَعُت نأ
- 0 

 ىأ دبع ىلع اوخَترا نيذلا نودترملا م لاق ةصيبق نع دللا دبع نأ نع ركذ ىربوفلا

 فكس انندك مالسلا هيلع مدرم ند ىسيع لوؤن ا 51 «دضر ركب وبأ مهلتاقف ركب

 نب كيعس ٌِك باهش نبأ نى 2ع لاح نع أ انتدح لاق مهيعرصأ ى د بوقعي انو ريا لاق

 نكشويل ةديب ىسفن ىذّلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ابأ عمس بيسملا
 اى

 - - 000 -2 31 و 7-00 - - - © و 32 2 د نكح ع

 ضوغيو برش عضيو ردزذشخل ليتقيو بياصلا رسكيف الدع ايح ميرم نبأ مكيف لوني نأ

 رث اهيا امو انتل ١ دج .ةدكحاولا ةدحسلا , نوكت : ىح قبح , هليقي 3 ىح لاما

 1١ - - عدم ست ب هده ها 0 3 عم 30 0-

 باهش نبا ىع سنوي نع تثيبللا انتدح لاق ريكي ىبا انتدح « ؟قييهش مهيلع نوكي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ابآ نأ ىراصتألا ةدانق ىكأ لوم عفان ىع

 ركذر ام باب ه. ء«حىازوألاو ليقع هعبات مكنم مكماماو مكيف ميرم نبا لون اذا متثآ فيك

 كلملا دبع انذ>> لاق ةناوع أ انتدح لاق ليعمسأ ىب ىسوم انتدح لبثارسأ ىنب نع

 همءد
 نم تعبس ام انثدحأ لأ ةفيدح ورمع نب نقع لاق لاق شارح نب عبر نع ر ريمع نبأ |



 ساو ؛؟. ءايبنالا باتك

 ١6 < همد 00

 !لم نمر تعلقت عام ل يام 5 مام ةسار فطنُي نيلجر .نب' ىداعي رعشلا طبس . مدا

 أ أ لجر اذان تفل كضَحَف ورم 5 اولاق

 لاق نطق نبا اَهَبَش هب سانلا برقأو لاجدلا اذه اولاق اذه نم تلقف ةيفاط هندع

 نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبأ انثدح «ةيلعالل ىف كلف ةعارخ ْس لج ئرعؤلا

 هللا ىلص هللا لوسر تنعمس لاق ةريرع ابا نأ نجرلا ىبع نب ةمّلس وبأ انربخا لاق ىرعزلا

 ل هنيبو ىنيد سيل تالع ثالوأ ءاَيبذألاو م-درم باب ساسفلا وأ انأ لوقي ملسو هيلع

 لكيع نع لى د ٌلالع 0 لاق نوبل ند م لك انتدح لاق نا نب تبيح اندوخح

 - < هآك ع 1

 سانلا وأ انأ ملسو هيلع هللا .لضهللا,لومو لاك لانا رع قار ءىعا ةرمع 31 1 نك

 ا مهنيدو مش مهتاهمأ تالعل ةرخا ءايبثالا ةرخآلاو اينّدلا ىف ميرم نب ىسيعب

 راسي ىب ءاطع نع مياس نب ناوفص نع ةيقع نب ىسوم, نع نامهط نب ميعرسأ  لاقو

 نب هللا دبع ىنثكحو ح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره نأ نع

 ىلص ىبنلا نع ةريره نأ نع مايه نع رعم انربخا لاق قازولا دبع انثدح لاق نيد

 ال ىكّلاو الك لاق تقرسا هل .لاقن ىرسي الجر ميرم نب ىسيع ىأر لاق ملسو هيلع هللأ

 نش اضدح لاق يديم قدح ىنيع تييدلكو هللا تنما ئسْيع لاقت نحلا الا

 ريح رعطس ناجحا ىبأ .ىعإ هللا "تبع ىلت امللا 'نيبع ىنربحا, لوفي «ىرعزلا تن

 ىراصتلا تَرضأ امك ىنورطُت ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تعمَس ربثملا ىلع لوقي

 انيبخا لاق لستاقم نب نحل يوك “ارو هللا نقع .ارلوقد 0 مناف ميرم ل

 هه 20-7

 ىبعشلا لاقف ىبعشلل لاق .ناسارخ لفأ نم الجرب نأ ىح نب اص انربخا لاق هللا دبع

 -آ - هع

 بدأ اذأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىرعشالا ىسوم نأ نع درب وج ىذربخا

 كن 3 سواك « هم ه6 هَ . ٍِ م هع م5 ود 3

 ناردجا هل ناك اهجورتف اهقتعا مث اهميلعت ني اهملعو اهبيدات ىسحان هنما لجرلا



 انربخا لاق قازرلا دبع انثدح لاق دومح ىنثتكحو ح رمعم نع ماشع انيبخا لاق ىسوم
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 فعلا لاق لاق ةر-دره 0 2 نيم نب كيعس ىنليبيخا لاق ىرعؤلا نع رعم

 2 همظو ها املا

 عبر لاقن ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا هتعنف ىسيع تيبقلو لاق ةوغش لاجر نم هناك ساولا

 د طا - 52 ل يع 2 5 عَ 2

 تسبذأو لاق ني دهدأو ةهبنشا اناو مهي بأ تيارو ماهل ىنعي سايد نم 0 تت امناك رمدا

 30 0 ماس 08 2 تعا اوم د د ١ 5-5 كك ع

 هتبوشخ ن.بللا تو تقثش امهيا لخ ىل ليقف روح هيف رخالاو نبل اهدح)

 ممسسسا ه ت5 25 0-20 5 عيا م 0 2 فر ماعنا معا د 2 د 8

 انتلح « انكنمأ تودغ رمل ت”دخا ىل كنا امأ ةراطقلا تحيدصأ وأ ةرطقلا تبدو 3 لبقف

 ىبا نع .دىماجمأ نك ةريغلا"ىب- ىمتع انربخا لاق ليثازسا امتدح لاق ريتك نب سيح
 8 ١

 .محاف ىسيبع اماذ ميعربأو ىسومو ىسبيع تسبأر ملسو هيلع هللا ىلص ىبيذلا لاق لاق رمهع
 ور

 5 هع

 ميعربأ اندد « طولا لاجر نم 0 طب ميسج مداق عودييوسص م ردصلا ش ضو ع لع

 ىبنلا ركذ .هللا ىبع لاق عفان نع ىسوم انثد> لاق ةرمص وبأ انثدح لاق رذنلا 5

 الا روعاب سيل هللا نأ لاقف لاجدلا ّجسملا سانلا ىتارهط نيب اموي ملسو هيلع دللا ىلص

 سد

 خبعللا كنع ةايللا ىفأر ا ةيفاط ا هتيع نك ىنميلا نيعلا و ٌلاجىحلا جسلا ن

 هم ا رهم

 5 -, هيبكنم نجد هامل ٌبرْصَت 0 مد نم ىرت ام نسأل مد لسحر ا مانا 3

 و هم

 !ذع سى تلقت تييلاب فوطي ومو نلَجَر قبكم 02 يدك اعضأو مام خس رقي رعشلا

 هةهمع

 هينتاك نئتمبلا نيبعلا راوبغأا اًضطق نق ةءأرو دلجر تيأر م ميم نبأ ميسم اذه اولاق

 اولاقف !ذه نم تلقف تيبلاب فوطي لجر ىبكنم ىلع هْيَدَي اًعضاو نطق ناب تيأر نم

 لاق ملا ىديح نسب لجأ 53 عفان نس ع هللا ناقيش ع هعبات لاخلا جسنلملا

 لاق ام هللاو 9 لاق هيلا مرح ملاس ى ع قره 3 سوح لاق لا ع_دبب 0 مير سبأ 50

 همم ع



 “رب ؟. .ءايبنالا !باتك

 ناو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ نهنت نم لاق ملسو ةيلح هللا, ىلص ىبنلا نع

 قل 5 7 مره ىلا اهاقنُأ هتملكو ةلوشسرو دللا 1 عيد 5 ةلوسرو ا اديح

 رباج ىبا ىنكتحو ديلولا لاق لّدعلا نم ناك ام ىلع ةتلمل هللا هلخدأ فح رانلاو فح

 ىلاعت هللا لوق باب 7. ء«ءاش اهيأ ةينامثلا ةنل باوبأ نم دازو ةدانج نع ريمع نع

 0 - 3 5 نم ا © دمم.ةم هك © صرح اس 686 © 5 ءءء ءرعص 0 هدوم م6 2 ن0 هب اء مق

 قروشلا ىلب اهم ايقرش تلوتعا هدانيقلا دانذين اهلعأ نم تذيتنا ذأ مييرمع باتكلا ْ ركذأو

 اًميظع ايف ايصاق ايف طقست طقاست اهرطضا اهلل لاقيو تنج نم تلت افراح

 ميرم ثتملع لثاو وسبأ لاقو ريل ئسنلا هريغ لاقو ايش نكأ مل ايست سابع نبا لآق

 فحسأ قنا نع ليثارسا نع عيكو لاقو..ايقت. تنك نأ تلاق نيح ةيِهُن وُذ قتلا نأ

 مزاح نب ريرَج انتدح لاق ميعربا نب ملسم انتدح ةينايرسلاب ريغص رِهَد ايرس ءاربلا نع

 الإ نها ىق.ملكتيإ مل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةزيرع, نأ نح نيريس نب تيك نع

 هم 2 3 30-2 د 3 هع 84

 لاقف هتعدذ هما هضءاج ىلصي جيرج هل لاقي لجر لييئارسأ ىنب ىف ناكو ىسيع

 0 2 5203“ ضاض هاو هم باس ساد د 03 ه2

 -3 9-5 دتعمودد ىف صيرج ناكو تاسمولاأ دوجو هيون ىتح همن ل جللأ تلاقن ىلصأ وأ اهبيجأ

 3 ل“ - 3 كد 3 908 ع ته وعم هع وه ه 5

 نم تلف امالغ تدلوذ اهسفن نم هتنكمان ايعار تنان ىنان هتيلكف ةارمأ هل تضرعتف

 0 2 2 2 ا عيءت- .ِ 3 - 6 2 033 «ءو

 مِالُعغ اي كوبأ نم لاقف مالغلا ىنأ رق صو ًاضوتو دبسو ولزنأو هتعمودم اورسكف هونان ميرج

 اني عضرت ةأرما تناكو نيط نم الا ال لاق بقذ نم كتعموص ىنبن اولاق ىاولا لاقف

 كرتف هلثم ىنبا لعجآ خللا تلاقن ةراش وذ بكار لجر اهب رف ليثآرسأ ىنب نم اهل
 2 ٌّس 3 32 2 - 0 3 50 1 5 6. 5 7 0

 وسبا لاق هصج اهيدت ىلع لبغأ مت هلثم ىنلعك 0 عللا لاقن بكحاولا ىلع ليقان اهيدت

 ال ,قللا تلاع ةمأي يمر دعب نم مس تدلك هللا ليمر يلا 0 3

 لاقف كلذ مل هل تلاقف اهَلّثم ىنلعجا ملا لاقو اهيَذَت كرقف هذه ّلشثم ىنبآ لعجأ

 همس

 نب ميعربا انثدح «لعفت ملو تينز تقرس نولوقي ملأ هو ةريابشل نم رابج ٌبِكارلا



 05 هممءد - 2 777 ع 00 3 مهم د 5 32

 4: ءاننالا ناتك

 اًخراص ٌلهتْسَيَف كلوي نيح ناطيشلا هسج الا دوُلوَم مدا ىنَب نم ام ٌلوقي ملسو هيلع هللا

 هلوق ىلا ةيآلا كاقطصأ هللا نأ مير" ةكئالأ تاق ناو ىلاعت هلوق باب عم ؛ميجرلا

 - هوك

 اههبَشو نو ةيولا ةلاقك نم سيل 0 اهمَص ايلفك مضي لفكَي لاقي ميو لفكي مهيأ

 ريخ ٍلوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس لوقي ايلع تعمس لاق رفْعَج نب هللا

 2د - 3 > 6

 ريوخو نارمع تحذد مدرم اهكاسن

 0 دو هم د 2-6

 كرشببو كَ 0 نوتخيت نك

 ىبنلا لاق لاق ىرعشألا

 نب دبيعس ىتدح باهش نبأ ىع سنوي ىنيبخا تنفو نبأ لاقو

 ىجللا ٌلوسر 0 لاق

 ناو لجو رح هلللا لوف: باي 8 ءةجدخ اهتاست

 هلل نأ ميرم اي ةكتالملا تناك

 مدآ انتدح مقل 0 نك ةرسمع لاقو 5 0 5 راهلاب 0 يك الاو ميلا لعل أ

 هو 9 7 نازهح تانيا ميزَم الا ءاشتلا نك سكك زو نقكا لاجتإلا خل لوك ماعطلا

 نبع تعمس لاق قآل فربخا لاق. ماشه

 هلوق 3 ميرا نب + | ىتسيعا ع جسما ل ةملكب كوشي

 لعادكم لاقو في

 ع تب 5 هت 0 هسا 3! 6 يي 5 0

 ىسوم لأ رح ترلعحإ ىنادمهلا قومه اكيعود لاق قرم هةر رروهمع يضع دعت انتدح لاق

 رئاس ىلع كيرثلا لضقك ءاسنلا ىلع ةشئا- ٌلضق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةردره ا

 ةانحا لبالا 0 ةادسن ريخ َنِئايَرق است لوقد ملسو هبلع هللا ىلص

 0 0. 10 0 5 ١ م
 تن ميرم بك ذ ملو ككلذ رثآ ىلع ةريره وبا لوقب هدي تاذ ىف 2 ىلع هاعراو لفط ىلع

 م 31

 اريد نار نبأ معدات طق ابعد .رأمع

 ىنكدح لاق ئناع ىب ا ينثدح لاق 0 نع

 ةم 3
 ىبلكلا فدكشسأو ى

 هريغ لاقو ناكف 0 هقمل نييَه وك)' لاق 000 ىلأ ما ٍّق 3 3 باتكلا 0 اي ا

 هلوق باب 0

 ةدابع نع ا نبأ نب ةدانج



 زرزعت كماكم لاق ةيرعلا

 كف ا[ لاقي ابوس لاَ تالق هلوق ىلا اين ربك 5 رم تْعَلَ دو اوقع 2

 منو ؟. ءابينآلا  باتح

 لوسر اي اولاقف نيملسملا ىلع كلذ قش ملظب مهئاجا اوسبلي لو اونَمآ نيذلآ تلون ا

 هنبال نقل لاق ام اوعمست ملأ كَرَشلا وع امنا كلذ سيل لاقف هَسْقَن ملظَي ال انْياذ هللا

 أ َباَحْتَأ التَم ْمُهَل ْبرْصآَو باب 88 ءميظع مُلْظَل ٌكرَشلا نا هللاب ُكِرشُت اق ب اي هظعَي وهو
35 

 اك اندر هد م

 هللا لوق باب مر» ء مكيياصم مكرئاط نابع (ىبا#" لاو 0 اند

 © 2 هس © سه . د

 نبا لاق امس لك 3 ل لعد مل هلوق ىلأ - 0 كبر تييحر و تو ذ لجو ٍِع

 تاكو مالْغ ىل ْنوُكَي نا ند دس اضل ا

 أم ١ ©

 ىو باركملا نم هموق كخ ىيحكإ اب راشان ات ايشعو ركب اوحجس 0 مهمل

 د 267 <60

 نب 00 انتدح 5 ىتثألاو ركّذلا اوقع اغيل ايفح 0 تعبد موو ىلا ةوقب كك

 نب كلام نع كلام نب سنتا نع ةدانق انتدح لاق ىبكج نب ماغ انتدح .لاق نلاخ

 0-0 07 5 / هس هع 2 6 - تراها هم

 أ ى أ مح دعص مث هب ىرسأ ةليل نع مهتدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن نأ ةعصعص

 ةكروركك ا ني لاك كعب نونا لك ليئربج لاق اذه نم ليق جتفتساذ :بئاثلا, ءامسلا

 1 -ِ ههه و ل ١1 سب 8 هز 9 03

 ىوحعحا 8 دز لاق د انبأ ا يس وحال ىبيكل ا!فذاف نعد املخ م لاق هبا لسسرأ

 تان مع 2 حاصلا ىنلاو ملاعل الاب اًبَحَرَم ًالاق 5 أدر 2 اهيدلع ملسف ىسيعو

 تَلاَق ناو ايي اًناَكَم 0 نم َتََبَعْنَأ ذأ ميم باتكْلا ف ركْذأَو ب رع هللا لوق

 مددسءا 16 مددنل 2 3س سامدم سس .- همم مترصا 300 5 26 كيال -

 ميعربا لآ نم نونموملا ن .ارصع ل 7 لاقو 55 ريغب ىلا يمنات 1 55

 نوشموملا ثو دعبتلا نيذلل ميعرباب ساملا وأ 5 لوقي دمحم لاو نيبساب لاو نارمع لآو

 انربخا لاق ناميلا وبأ انتدح لبا اولاق لسصألا ىلا هوُدر لآ اورغص اذا بوقعي لآ لاقيو

 ىلص هللا لوسر 0 ةريره وبا لاق كسلا نب كيعس ىتلدح لاق ىرعزلا نع 0
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 1: ءاببنالا بانك

 02 ع ةلبللا نئوطأل دواد ند نفيلَس لاق لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع ةريره

 رثو لقي ملف هللا ءاش نا هبحاص هل لاقف هللا ليبس ىف ثعاجج اسراف ةأرما لك لمكت رمل

 اودقاجت اهلق ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف هيقش ليحأ اطقاس اهحاو الا كك

 لاق ا ند ار 5 72 ء مص وشخو ناس دانؤلا 2 نبأو بيعت * لاق هللا لاييشا 8

 تلك لات رةتأ 0 11 عا يبتلا :ميهرب: انتدح لاكن سمعألا اندحت لادن نال انكدح

 دحسللا مدل للا 110 نذل نكانلا لاكإ لزا حسو نجاسم ا ىأ هلا الر ال

 كل ضرألاو لصف ةولصلا كتكرذأ امثيح رت نوعبرأ لاق امهنيب ناك مك تلق ىصقألا

 نجرلا دبع نع دانزلا وبأ انثحح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وسبأ انتدح 5ع

 سانلا ُلَثَم» ىلَثُم:لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عمس هنأ ةريره ابأ عمس هنا هتدح

 ناتآرما . تّداك .لاقو راّملا ىف عقت_ ٌباودلا هذعو .شارقلا لدعجت !رانا ىقوتسا لسجر. لّتمك

 نتا بمذ املا [يحاص تلاقف [ييجحا ناب بهمهّذذ بكذلا ءاح امءانبأ 0

 كا 3 8 5 ه2

 اتجرخن ىربكلل هب ىضقف مالسلا هيلع واد ىلا اتيكاحاف كنباب بهذ امنا ىرخالا تلاقو

 هم سدت سما نسم 5 ١

 - 2 ه5 - دو ل هم ه - 3 5

 نييكسلاب تعهد نأ ةريره ودأ لاق ىرغصلل ب ىضقف اهنبأ وف دللا كهرب لعفنت ١ ىرغصلا

 هس ا١هد

 هلوق ىلآ ةيحْلا مقل انيتا ىقلو .دللا لوق_ باب 1 +. «ةيكملا الا لوقت انو دمر  تتموي الا

 دولاب شضارسعالا رعصت درو لإ لدرسَح ْس ةيح َلاَقشم 5 نأ ا 23 ب 1 دلوقو م

 هللا دكيبع نع خويقلع نع ميهربأ نع شيعألا نع 5 انتدى> لاق 50 وسبأ انتدح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكتأ لاق 3 مهناميأ اوسبلي مو اونمآ نيذلا تلون ان لاق

 للك فكل انتدح ميظع ملظل كرشلا ن ١ دل كرشت ال تلزنف مّلظب هناا سبني م انيأ
- - 3 

 لاق هللا كبع ندع ةبقلع نع مهيهرمبأ نع شمعالا انتد> لاق سنوي ىب ىسيع .انربخأ



 1 طحُؤُح

 مدام ؟: ءابيبثالا بناتك

 قفيلسو: أك هشبرذ نمو ًارقف ص ىف كحسأ سابع نبال تلق لاق دفاجم نع ماوعلا ١1هم >< د تا د » هذك

 .. 1 ل م عا
 لاقذ هدتقا 2ك يبخ ىلا ىنتح

3 

 ام 0 نبأ نع كرر نع توف انتد>> لاق 52 انتدح .لاق لبيعمسا نبأ

 تح - 35 »5 ع2 3 2
 لوق باب 2. «اهيف لحاسي ملسو هيلع هللا ىللح ىفنلا تيارو دوكاسلا مثازع نم ص

 س37
 م6

 ىغبنب ل اكلم ُُ قو دلوقو بينا عجارلا كارلا كا نمل معذ : نميلَس دواحل اَنِيَقوو دللا
5 2 - 

 ترعر م هر رك لا حاجا هم متم

 مهم 5 ءهمل ه2 - تل هلع 56 2
 نود ل نم نجلا سو ديدخأ اتق 0 هل اَنِبَّذا 3 انلسأو رهش اَهَحاَوَرَو وج اهودغ

 3 7-2 ساد 5 دو 56.2 حج هزي © - دو 3 هم ا 0-7

 نم ءاشي ام هل نواب ريعسلا ٍباَذَع 3 دكا انرمأ نع 0 غزي نمو د ندب ديدن

 لاقو لبالا ضايحت باجل نافجو ليتافتو زؤطقلاانواد-ام+ ناينب ىماجم لاقا ِبيِراَكت

 فا نس ليلك ةكنش' ةوادا نأ اولمعأ تايسأر رؤتقوا'ضرألا نم ةيوجلاك سابعا نيل

 5 2 ريكا 2 نيهملأ ٍباَلعْل 2 ىلا 5 00 ةاصع هَتاَسْنم لكأت صضرألا 0 الا روكشللا
 و

 م 33

 قاتولا داقصالا اهبيقارعو ليك فاو 3 عسَج اك فقفطن فر ر ركذ 3 و َر كذ

 د الل فرط 2 نوكنت اق ده هيلجر ىدحأ عفر 1 لفرفلا نقص كانكاشلا دفاد

 4 وه. ه5 ن6 2 © ته سبيع

 روغب باسح ريغب طعأ ىنماف ءامتن يح ا كتيح ةخيبط ءاخر اناطيش 5-- عارم هللا
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 ليك ىع ةبعش انتك> لاق رفعج نب ديح اندك> لاق راشب نب ىليمح انتدح 2“ جرح

 ةحرابلا تلقت نإل نم اتبرْقع نأ ماسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةربرغ نأ نع دايز نبا
 م نع

 ددكسملا ىراوس نم ةيراس ىلع هّطبرأ نأ تدران هتذخاف هنم هللا ىنكمأت ىنالص ىلع عطقيل

 م 532 0 5 - © د 5 7 6 - -

 نس دَحأل ى ءعبنب م كلم َُ بع بر نميلس ىخا وعد ترككذف مكلت ءبلا اورظنت ىتدح

 د ام

 انثدح « ةيناَبَ اهتعامج ع د لق ن اح 3 0 نم نرمننم تديرفع اًيساَخ هتاددرذ ىدعب

 أ نع جرعالا نع 5 لأ نع ىكرلا ديع ند ةربخم انتد> لاق ناكَُم نب كلاخ



 ؛. ءايبنالا باتك

 0 هي هع هكا هاا ا هعم
 مايدص كلذو اموب رطفاو امود مصق لاق كلذ نم لضفأ فيطا ىلا تلفقف 0 راحذاو امود

 93 و 55 هع 03 5 د د هع 3

 «كلذ نم لضنأ 23" لاك هللا لوسر اب هنم لضتأ فيطأ لف تلق مايصلا لدعأ وغو دوأد

 ع

 ىأ نع تباث نأ نب بيبح انككح>ح لاق رعسم انتد> لاق ىيكج ىب دالخ ًانثدح

 11 ملسزا لم ١ 1011 211 لاق لاك ماعلا قي ورمع نيادللا قنع .ىع نيلبعلا
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 -ر 2-2
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 ارَجأ هيلع تذختل تثش ول مهطئاح ىلا تديع انوفيضي ملو انوعطي ملف جانيتأ موق لاق

 5 5 6. ِ وس ع هد هم ميرو 0

 هللا ىلص ىبنلا لاق اريص :بلع عاتست مل ام ليواعت كقيذاس كنيبو ىنيب قارف اذه لاق

 8 ١ 0 5 53 8 د 5 ع 6م

 سابع ىبا ةرقو لاق اهرمأ .نم انيلع نق ا ناك ونل“ سوم هللا حرم مامك 1 ل وللا
 - رومص ةذمك 3 2-0

 اًرفاَك ناك فو نينموم ٠ هاوبأ ناكف مالغلا امأو ايصَع ةخاص ةَديفَس لك 6 لَم مهمامأ

 - - ع 4 اح 1

 نم دعمست نأ لبق هتظفح سل لبق هنم ةتظفحو نيترد هنم 6-5 00 لل لاق

 5 ع انك 0 د - 031 03115

 مام مع جمب ىرصغو ورمع نع دحا ةأورو ءظفخحا نيم لاقن ناسا نم هتلطفكت أ 00

 رصا -

 نبأ انريخا لاق ىناهبصالا نب كيعس ىب كيح# كح © كبم هتظفحو 56 3 نيبنوسم

 اهتأ لاق ماسو هياع هللا ىلدح ىبغلا نع ظرير» بأ نع م نب مان ى 8 رغم نع كرابملا

 2 2يرع كه هع 0 6 - كك هد

 انقدح باب « ءارصخ هفلخ نم ورقيث 4ك اذان ءاضوب ةورف ىلع سلج هنأ رضخأ ىهوس

 ع سمس 3

 ةريره ابأ :عمس' هنأ هبنم نب ماك نع رعم نع .قازرلا دبع انثدح لاق رصن ىب فقحسأ

 اًوْلوُقَو ادجس' بابلا ولحد ؛ليئازللا, 'ئبل: ليقف »ملسو ليلك هللا لص: وللا »كلور نط ل1

26 0 
 ند (قدكسأ انكوحل) 25 كي 5 تح ]5 كامو هانا 0 نوفحزي اولخدف اولكبق 0

 ىأ نع سالخو ليد نسل نع فو انتد> لاق هنا نب حور را انردخأ لاق ميهربأ

 نم ىري ال اريتس ايبج الجر ناك ىسوم نأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر لاق لاق ةريره

 0 5 6 ا 2 د 21 0 ا
 الأ ردسنلا ا! مناسب ام !ولاقف لبدارسأ ىنب نم هءأذأ نم هاذا دهنم ءايكتساأ 2ىتن «دلج

 1 وين سد هع 3 ىلا هم هه هؤ ا ه هلا ضف 3 -

 ىسومب اوناق امم هتربي ْنَأ دارأ ىاعت هللا ناو ةغآ اماو ةرذأ امو سرب اما هدلجب بيع نم

 نأد احّدخأَيل هبايت ىلا ل غرف املخ لستعا 05 رجا ىلع هدابت عضوف هلو اموي الخف

 اح رجح نوف رح نوت الوقي لعبت رج اييطظوا ءاصع ' كيوم نحل يرتب ادعي

 نولوقي امم هأربأو لجو رع هللا قلخ ام ىسحأ انايرع هوأرف, ليثارشا ىنب نم لَم ىلا ىهتنا
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 يعم م نل كك 1 لاق كعبتأ
- 

 هد هاسع همه هدك

 أ 0 يس امهد ترف ركلا لاحاش! لع نايف قلظَنان اردمأ

 هللا مّلع نم كمّلعو ىمّلع صقت ام ى

 دقو الا ىسوم افي ملذ احول عونف سأفلا ذخأ ذأ رجلا نم هراقنع روفصعلا صقت ام

 >2 3 ه م 5 6 2> 3 - 5 6 ١

 مهننبغس ىلأ تدمع لون رمغب اذولج موق تعذص ام ىسوم» هل لاقف مودقلاب احول علق

 60 © - 2 003 0-2 ع س6 1 - 2ع 1 : 5

 لاق أريبص ىعم عيطتسنت ىل كنا لقا مآ لق ارمأ ايش تح دقت اهلها قرغفأ اهننرخت

 3 1 6. 3 8ر5 هع 5 د 2 2 - 2 ١

 اذكو هدب هعلقف هارب رضا نقد نايبصلا عم ل مالغب

 سفن ريغب ةيكر اسفن تلتقأ ىسوم هل لاقف ايش فطقي هذأك هعباصا فارطأب نيفس ًاموأو

 نع كىتلأس نا لاق اربص ىتم عيطتست ىل كنا كل لقأ ملأ لاق اركن ايش تمثج دقل

 ةيرق لعأ ايذأ أنأ ىنح اكلنا ارد ىندل نم تغلب لد ىنيحاصت الخ اهدعب ءىتن

 اموأ الئام ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادجوف اهيفيصي نأ اوباذ اهلغأ امعطتسا

 م الإ الثام ركذي نيفش عمسأ ملف قوف لأ اًيش مسج هذأك نيفس راشأو' اذكع ' هديب



 55 94 ءايبتالا باتح

 لاقف سبح با ىاكرف ا للعت ىج رخل" امه رق صح وعد ساتعا ١ ١ اان! يسوم ,بجالم

 تغمس له هيقل ىلا ٌليبسلا لاس ىكلا ئسومب بحاص ىف [ذغ ىحاصو انأ. تيرامت ّنأ

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر تععمس معن لاق هتاش ركذي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر

 ادحأ ملعت لح لاقن لجر هءاج ليئارسأ ىنب نم الم ىف ىئسوم امنقي, لوقي ةظاك ركذي

 مق ىلا ٌليبسلا ىسوم لاسف رضَخ انديع ىلب ىسوم ىلا هللا ىحوأل ال لاق كنم :ملعأ

 وثا عيني ناكف هاقلتس كتاف عجرأت تول تدفذ طنا هل لبقو ذليأ تول هل 2

 - هع - د - - 3 ءآظ "© ت قكسحب 3 2

 الا هيناسنأ امو تولل .تيست ىف ةرضدعلا ىلا انيوأ نا تيارأ هاذ ىسومل لاقف رحبلا ىف

 0ه-

 ارضَخ ؟دجوف اصصق اهراثآ ىلع اَذَترف ىغبت انك ام كلذ ىسوم لاق هكذا نأ ناطيشلا

 نيفس انثدح لاق هللا ىبع نب ىلع ًانثدح ء«هباتك ىف هللا صد ىخلا امهنانت نم ناكف

 انونث- نأ سابع» نبال تلق“ لاق :نيبج ىب .تيعس قويخا' لاق رافيح نب ورمع اقدح لَك

 ٍرَخآ ىسوم وه امهنأ ليثارسأ ىنتب ىسوم وه سيل رضخأ بحاص ىسوم نأ معزي ىلاكبلا
 مع 3 3 5

 دما هلا ذا هيلع هللا بيمعف-اثأ لاقح ملعأ.شافلا ىلا لثشت ليثارسا نضع ىءانيطخا ٠

 كب ىل نمو تر َّّكأ لاق كنم ملعأ 0 ىديركبلا عمد يي ىل ىلد هل لاقف هيلا معلا

 تدق ام ثيح لتكم يف هلعجتف اتوح ٌثْحَأَت لاق هب ىل فيكو بر ىأ نيفس لاق امترو

 عشوي هاتفو وه فقلنا رق لّمكم ىف هلعجن انوح ذخأن همت وهن لاق ارو مث وهف تول

 فاطلا لثم ىف راصف هاما ةيرج تول نع هللا كسمات ابرس رجلا ىف هليبس كختان ركلا ىف

 دقل انءادع انآ هانفل لاق دغلا نم ناك اذا ىقح امهمودو امهتليل ةيقب نايشع اقلطناف.

 لاق ىلاعت دللا هرمأ ثيح :واج ىنتح ٌبصنلا ىسوم كجَب ملو .ابصَت اذه انرفس نم اًنيقل



 91 ءايبنالا باند

 كك ديعل ىنغبنُي ال لاق ماسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا ىنعي مكيبت مَع نبأ

 ىرسأ ريالا كسو هيلعا كلا لرش ىذلاا ركدتو ببال ىلا اعبشتو, ىتم/ جا نسئوو ١ نما :ريبخ ءانأ لوقو

 نزاخ التام ركذو عوبرم ٌفعَج ىسيع لاقو ةَوْئَش لاجر نم هنأك ٌلاوط ْمَدآ ىسوم لاقف هب

 نبا نع نايتكسلا بويأ انتدح لاق دللا دبع نب ىلع انتدح «ٌلاجدلا ركذو راقلا

 مدق 1 لاق مل هلك زللا لط: ىبتلا, نأ سابع ىباا: نع هيبأ ١ ندع .ريبجب» ىبأ هسعس

 هلأ ىَّت موياوعور يكس | نال اذعا الاقفا رو دهام موي قنعي اوي 'نوموصي ةداجو .ةنيكللا

 زهد ةمفاصماا مهنم قلل ا ذوز دابنأ, .لاقفا هلل دارك ئسوم ماصقا اوصف لآ -قرغأو ١ ىنوم هي

 هكد لاقي َنينموُمْل ا ان ىذا ةليلد نيلك «ىدوم# انكار للا لوك بايب ١١٠6-00 هبايصب

 ضرألاو تاوهسلا نأ لجو رع هللا لاق امك ةدحاولاك لابلْلا لعج نّككْذف انك كف هلو

 ه هم - ءوم - - ءءهد 5 هه هد 3 عمهم  هءاد

 تسجكاينا سابع نبا لاق غوبصم برشم بوت اوبرا نيقصتلم اقتر 3 لقي منو اقنر انناك

 نب ورمه نع نيفس انتدح لاق فسي ىباأ دمحم انثكح انعفر لب انقتت ناو ترجف

 مود نوقعبعي ناكل لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ى ع كيعس كلا نع هيبأ نع ىبكح

 قافأ ا الف شرعلا مّداوق نم ةامثاقب يب ىسوع انآ !ذاف قيغي نع نوال نوت ةميقلا

 قازرلا دبع انثّدح لاق ئفعلمل ىمح نب هللا دبع انتدح «روطلا ةقعشب زوج مأ ىلبق

 لييثارساأ ونب الول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريره نأ ىع ماه ىع رعم انربخا لاق

 لسيملا نم نانوطل نال ]7 ١ ءمشللا اهجور كنا نك رق ةاودخ الوعل :مجللا رتخجارل
2 

 82 هو 52 م

 نم لك طقس فح قيقَح ملل نانغص .هبشي نانململ لمقلا نانوط -ريثكلا توملت لاقيو

 دح مالسلا اههيلع ىسوم عم رخل تيدح باب: ب ءةدلكي 3 طقس ىكقف ماكست

 باهت نبأ نع ص نع بأ انتدح لاق ميعربأ ند بو.ةعب انتددح لاق كيح ند ورمع

 ىرازغلا سيق ننارشل لَم وف ىرامت 0 نابع . نبأ نع ةريخأ هللا لديع 0 هللا ةكنع نك



 دن ىرتب ؟. ءابيبنالا بانك

 ع م 6 »م هع عم سدا د

 متكتكسيف ىرهظ ىرزا ةكقع ىسهض ةانان أ 2 دعبح 31 فرخ قطني من ام لك هريغ

 لاقي: اقيم وقتك, ف ,نممألا .نخ لكما .ةخل لاقي .مكيحب لوفر لكمال طبقت ةقنا ككلوبم

 3 د 5 هم ع وةك 3 2 5 - د - (300-

 ةفيخ نم واولا تبعك ق انوث رمضأ نسخ هيذ ىلصي ىذلا ىلصملا ىنعي مويلا فيلا كيتا لع

 تم مخل اساسم عسا ردم ساسم كلاب كيطَخ عوج كَ لكنلا ع يح ىف هال ركل

 25 «د يي

 2 كيلع صقن نك مالللا صقت أ نوكي لكقو رد ىلا ميبصق رك ! ىحضلا هتيرذلت

 ل 0 ل نعوم ركق ىلع دهاجم لاق كحاو تانقحلا نعو 1 نعو 0 نع 1

 مم 15 اد - 0-6
 لأ نم اوراعتنسأ ىدلا ع موقلا ميز ننس اسباب 10 مهب فصنم نىوس اناكم افعضنت

 س30 جب سى

 عيلا عجري ال نأ ٌبرلا اطخأ هنولوقي © ىسوم ىستف عنص ىَقْلأ اهتيقلا اَهَتْدّدَعَف نوعرف

 نب سنا نع ةدانق انتدح لاق ماف انثدح لاق كلاخ نب ذيبردح انتدح لجتلا ىف الوق

 حرس ةليل نع مهتدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن َنَأ ةعصعص نب كلام نع كلام

 رق درف هيلع تكلسفا يلع :ماسف , نوره قلق علاق نورك اذاذ ةسئمافل :ءامسسلا "نأ حل ١

 ىبنلا نع سنأ نع لع نأ نب دابعو. تباث هدعبات جاسصلا ىبنلاو مئاصلا جلاب ايحرم لاق

3-0 5 527 

 هيأ مثكي نوعرف لآ نم نيوم لج ٌلاَقَو ىلاعت دللا لوق ا نرد « ملسو هيلع هللا ىلص

 ليم 965 2 0.

 سر دللأ ماكو 0 0 كان لفو دللا لوق تا 0 1 تر وى نم ىلا

 نع ئرعرلا نع رمعم انربخأ لاق فسوي نب ماش انترد> لاق ىسوم نب مهيردأ انتدح 51

 ىو م تنبأو + ىرسأ خليل ماسو بلع هللأ ىلص ىبينلا لق لاق ةربرض فاو لل نب لييعس

 ورا 1 5 602 3 عع تعد

 يو اهتاك رجا ةعبر لجر وف 6 ىسمع تيأَرو وفدا لاجر نم ةلئاك نحر برص ل وح اذاو

 لاقف رمح رد قو نبل اهدحأ اف نيءانإب ثينأ مث هب ميجربأ كلو هيشأ انأو سايد نم

 ١ كننمأ تِوَء رمل تذخاول كذا امأ ةرطفلا تذخا ليقف هتبرَشف نبللا تذخاذ تتش امهيأ برشأ

 انثّدح ةيلاعلا ابأ تعمس لاق: ةداتق نع ةبعش انثدح لاق ردنغ:انثدح لاق دمحم انثدح



 و

 هانعم هللا حور نم اوستين الو فسوي نم هنم نسستي نم اذاعتفا اوستبتسا هللا ليك ردا

 رمغ نبأ نع ديبأ نع ني دكيع نع ٌقنيَصلا ديع انتدح لاق ةدبع انت>> « ءاجرلا

 اكرقعيا نب فسوني اهيرللا ن١ كرللا يبا« ميرللا :ىب» ميركلاا لاقا "ملسو. ةيلعا هللا لض ىبنلا“ نأ
 6 م تا 3 تم هيما 6 سل تكس مدس

 برضأ نضدكرا خيالا مسير ىدان ذأ بوبداو دللأ لوق باب 1 « ميهرسبأ ند كيكشساأ نبأ

35 

 5 قازولا نيع' انتدخ لاق 00 نيم

 لشن تو امنمد لاق مادسو هيلع هللا ىلص

 ده هك

 كتنينغأ نك ري ويا ب 35 دادانذ هدوت ىف ىتح لعد 53 نم دارج لج

 ه- هم ها هيض مس 2 © 3-5 -

 ةكامعلل) 3 رك ذاو هللا لوق باب 1 « كتكرب ىح لن ىنغال نللو بر اب ىلد لاذ

 لاقي ايبت نوره هاخأ اَنتَمْحَر نم هَل اتبقوو همك ايجأ هلوق ىلا اًضَآْخُت نك هنا ىسوم

 نوجا يأ عيشلو اودز 0 0 اورصلخ لاقيو ىجأ عملو نيفالاو كحاولل
5352 

 باهش نبأ نع ليقع ىتدح لاق ثيل انتّدح لاق فسوب - ىد هللا كيع انتدح مقلد

2 3 

 فجري ةيجدخا ىلا املطاو: هيلع هللا ىلص

 ع 5 7 5 2 5 30 01 توغل 6
 ةقرو لاقف ةيدرعلاب لليجأالا ارقي رصنت الجر ناكو للفوذ نب ةقرو ىلأ هب تقلطناف هداوذ

1-2 5 

 34 4 ١ ا ا 0 0-0
 جللا لونا ىدلا سوماخلا ف خثرو لاقذ هريدحات ىرت اذ

 : دعلطو ىذلا رسلا باس سومانلا أرزوه أ

 3 ن0 دم 2 عي © د د - 1 هم

 تءدسنا ف سَدقُنا داوُلاب دلوق ىلا اران ىأر 3 ىسوم تير كان ذأ ىلفو

 ئداولا مسأ ىوط كرابملا سدقملا للابعاا دأ لاق خيالا سقب اهنم ممم مككيفلأ اراك اران تريصبأ
2 - 

 اقر ىسوم و رك نس الا اَعراف ىف ىو انرمأب انكلم 0 ىهَنلاو اهتلاح اهتريس

 ءءء تا د

 نم ةظيلَغ ةعاجق ه ةرّللو نورواشتي ند 2 شطحبيو شاحبب اميعم وأ اتيغم لاقيو ىنق قصي

 20 م ساد ء اس -

 لاقو 0 هل تلعخ ل5: ميم تروع املك 7 لانا بيهن اهيف سيل ليي

- 

. 



 1 ءايينالا بانع

 انتردح <فسوي ىسك نينس اهلعجأ للا رضم كَع كتاظو ندع علا نيتموملا نم

 نع ءامسأ نبذ ةيريوج انتدح لاق ةيريوج ىخأ 0 وىخثو ءامسأ نب ديحن نب هللا كبع

 لوسر لاق لاق ةريره نأ نع هاربخأ سيبع ابأو بيسملا نب ىيعس نأ ىورعزلا ىع كلام

 ّق تب ولو ديدش نُكر ىلأ ىوأي ناك .تقلي اطوُت هللا محرَي ملسو: هيلع هللا لص هللا

 نبا انثدح لاق مالَس نب ديحم انتدح ء«هتبجأل ىاذلا ىناتأ رف فسوي ثبل ام نكسلا

 ةشكاع 5 و نات 5 تلاش لاق قورسم نع فيقش نع نيصخ انتدح لاك لكشف

 نك هك اانيلح تو نا ناتسلاج ةشئاع عم انأ امنيب تلاق ليق ام اهيذ لسبق اَمَع

 تلاقف ثيدلمل ركذ ىمت هنا تلاق َرث تلقف تاق لعّتو نالفب هللا لعق لوقت هو راصنالا

 تالاف. ملسو؛ يلع ةدللا لدم .هللا) لوسرو ركيا وبأ ادعيستا تلاق'اهتريخأت تيدح نك 2

 ليس ديلع اهلل لدقإا ىدلا فاح سضفانب ىمم اهيلعو الا تقاثأ ان اهيلع اًيشْعَم ثرخن معن

 هم هي ردد

 3 هللأو 5 تدعقن هب تلد ثيلح لجأ 0 اًيكذخأ ّىط تلك هذيل ام لاقف

 هللاو هينبو بوقعي لتمك مكلتمو ىلثق قورذعت ال ترذتعأ نئلو ىنوفقذصت ال تفاح

 اعربخأت لونا ام هللا لوناف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فرصُنا نوفصت ام ىلع ناعتسملا

 ليقع نع ثيللا انثدح لاق ريكب ىب ىيج انتدح ؛دحأ كبح ال دللأ دمك تلاقت

 تيأرأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا جوز ةشئاع لأس هنأ ةورع ىنربخا لاق باهش نبا نع

 ثلقن موق ميد لب ثلاق اوبْذُك ْنَك مهنا اونطو لسرلا سايتسأ اذا ىتح هللا لوق

 كلذب اونقيتسا كَقل ةيرع اب تلاقذ نىظلاب وه امو وبّذك عموق نأ اونقيتسا كقل هللاو

 يالا هذه امأو اهرب كلذ نظت ٌلسرلا نكت رف هللا ناعم تلا اوبذك وأ اهلعلف تلق

 رصنلا: نع رخاتساو ةاليلا مهيلع لاطو ٍجوَكَدصِم مهترب اونمآ نيللا لْسْرلا عابتأ م تلاق

 لق هللا رصت مءاج وبّذك مهعابثأ نأ اوتطو مهموق نم عبدك -نمم تسثيتسا اذا: ىتح



 هلوق باب ١ ء«مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ نيبكاب اونوكت نأ الا مهسفنأ اوملظ نيذلا

- © 3 

 لاق روصخم نب فكس ضدك خيالا تومأ ل كو رضح ذأ عاشه متنك مأ لح ع

 نع رْمَع نبا نع هيبأ نع هللا دبع نب نيرلا دبع انتدح لاق نقلا ليغ انربخا

 دوه.

 بوقعي ند 0 ميرللا ى د مييوللا .ن . دا ميرللا ن م لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىل ىبنلا

 نيلئاسلل تا هدو فيقوب 3 ناك نقل ىلاعت هللا لوق "اب 11 « ميهربأ نب قكسا نبأ

 كيعس ىأ نب كيعس قربخا لاق هللا ىيبع نع ةماسأ نأ ىع ليعبسا نب كيبغ انتدح

 اولاق هلل ماقْتَأ لاق سانلا مركأ ْنَم ملغ هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثس لاق ةريره نأ ىع

 نب دللا ىبن نب هللا ع ند هللا ىع نقع ىبن فس سانلا موك لاق لل اذد

 نداعم سانلا :ىنولتشت برعلا نداعم نعف لاق كلتست اذه نع سيئ اولاق هلا ليلَخ

 نع ةقبح قربا مالس نب كبح ىقتلح «اوهقق اذا مالمسالا 3 8 ةرابخ ةيلعام-مل ىف عرايخ

 لَكَب انتنح اذهب ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا نع ةريره أ نع كبيعس ىع هللا 0

 2 ب 2 |. 6 .. 0 0 . 07

 ةشثاع نع ريبزلا نب ةوورع تععمس لاق ميعربا نب دعس ىع ةيعش انيبخا لاق

 لجر هنا تلاق سانلاب َنَصُي ركب ابا ىرسم انهنا لاقإ, مليلو هيلع هللا لاض] ئبتلا
 هدد

 ركنا ةعبارلا وا ةتلاثلا ى ىف لاقن يعش د لاق تداعف داسع.ذ كل كماقم مقب ىنم فييسأ

 كلملا نبع ىغ ةكتازاانتدح لاق ىيج نب عيبرلا انتدح ءركب ابا ىرم فسوي .بحاوص

 لاقف ماسو :بلع هللا ىلص ىينلا ضرم لاق هيبأ نع ىسوم دبا نب ةدرب بأ نع 0 نبأ

 35د - 23 5-5 - 51

 لاقو ماسو هيلع هللأ ىلص ىبينلا ابحع ىف ركب وبأ م ان فسوي بداوص نكنان ركب ابدأ ورم

 وبأ انثّذدح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبأ انتدح «فيقر لجر ةدئاز نع. نيسخ

 شايع' ميذأ للا ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره أ

 نة فدتسملا مذ هللا ديبلولا نب كيلولا م مذ للا ماش ى د ولت ذأ للا ةعيبر كبأ نبأ



 ؟. ءاببنالا ٍِناَنَح

 > ا 0 2ع ته - سماد 35 26

 ب ليخأ نم ىتقنألل لاقيو لوضقم نم ليتق للقم موطحت نم قتشم هناك ارح تيبلا

 نيف انكدح لاق, ىديملا .انتدحت, ٌنرمْلا وهذ قمايبلا تح امأو او 2 لثعلل لاقيو

 هللا ىلص ىلا 5 لاق ةعمز ند هللا كيع نع ةينأ ندع ةورع 8 ماش انثدح لاق

 «ةعمز أك ةوق ىف ةعنمو زع ءذ لجر اهل بدتنا لاقف ةقانلا رقع ىذلا ركّذو ملسو هيلع

 ءابركز د نايح ند ناسح ىب ىيحج انتدح لاق ىدسلل 5 نك ند دمح“ انتدح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر' نأ رمع نبا نع راتيد نب هللا يع نع نييلس انثدح لآق

 امكأ زرلاع اهنم ةرعتسي ا الوإإ افتر نك: ويرش هلا نأ رت 1 كوبق موزع فا 0 لة ال

 اوقيرهيو نيجكلا كلذ اوحرطي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مرمأف انيقتساو اهنم انجح

 رممأ ماسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا أ 0 ل او ننعم نب ةربس ندع ىوربو ءانا كلذ

 ميعوبا اتتدحج: «قاع, ناش: نم. ملسو.هيلخ هللا, ىلصأ قينلا»ا نع .رث .وبأ .لاقو , ماعلا .
 مع تى 5 . نع دللا ل نع ضايع نب سنا انثد> لاق وجلا اى

 تا 3 0 00 - 2 3
 نم ا أ 2 ل ضر مالسو هبلع دللا ىلص هللا لوسر ع اولوذ سانلا نأ ةريخأ

 همس ه ت3 6ع د 3 05

 اهراثي نم !ىفتسأ ام اوقيرعد نأ ملسو ءباح هللا ىنص هللا م خرماف عد اونجاعأو 0

 3 - 0 3 3 هع ع

 ند. ماس ىنربخأا 5 نع ا نع هللا دبع انريخا لاق 56 امتدح ء« 5 نع

 ىكاسما زولكتكا الوزاق 0 1 ان د هيلع هللا .ىلص ىبتلا نأ هببا نع هللا ليع

 نأ نيبكاب اونوكت ن أ الا مهسفنأ اويلظ نيذلا

 نع سنوي تعمس لاق نا امدح لاك بهو انتدح لاق كيك ىب هللا دبع انتدح « لولا

 كاسم ا!طلخدت ال ملسوا هيلع. هللا لص اهلل الوسرا/لاق لاق رفع نأ( لإ لاس نع ىرعزلا
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 ؛؟. ءايبنالا باتت

 مدمس ا م ءةرص م6 > تمتع

 متاح انثدح لاق ديعس نب ةبينق انثتدح دعولا قداص نك هنأ | ليعمسا باتكلآ ىف ركذأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر رم لاق عوكألا نب ةملس ىع كيبع نأ ىب ديزي نع

 ليعمسا ىنب اومرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نولصتني ماسأ نم رقت ىلع

 اولاقف مهيديأب نيقيرقلا ثحأا كسمأت لاق نالف
2 

 ىخب

5 

 كك ةصق كا 2 « مكلك مكعم انأو اومرأ لاق مهعم تنأاو ومر فيك هللا ٌلوسر اي

 «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره 001 رمع نبأ هيف مالسلا هيلع ىينلا ميعربأ

 فحكحاسأ 1 خيالا هينبل لاق لأ ١ ومآ َبوقعُي و 0 لا | اة متنك 0 دلوق بابا [خ

 ىبنال ليك لاق ةريرظ 3 2 0 لايبعد 2 هللا لي 3ع رمتاعملا عمس ميهربأ نبأ

 هدد هده

 اذه نع سين هللا ىبق اب اولاق جاقتأ مهمركأ لاق سانلا هرم نسا لغو ميلع اذللاوو

 اولاق هللا ليلَخ نب هللا ىبن نب هللا ىبنا نب هللا" نتا تفسوي سافلا ميكأف لاق كلتست

 ىف مكرايخث لاق معن اولاق ىنذولاست برعلا نداعم َنَعْفُأ لاق كلئست اذه نع سيئ
 - دع 2 - 3 '/ لا -_-ٍ د د>. 3 7 2 -

 نوناتا هموقل اق ذا اًطولو ىلاعت هلوق باب ١> ء«اوهقف اذا مالسالا ىف مكرايخ ةيلعاتل

 ع 0 0 عال م هدوسش دعس 2-2 70

 وبا انتا> لاق بيعش اًنوبَخا لاق ناميلا وبا انتدح نيرذنملا ر طم ءاسف ىلإ ةشحافلا

 8 0 17 0 3 0. 5( 0-0 36 ا
 نأ ول هللا رفغي لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةرب ١ نع جرعالا 5 كدؤلا

- 1 - 

 ولسوفلا طول لا د فلنا لجو رع هللا لوق تاي 14+« ىيحت ننكر ىلا وامل ناك

 هل و523 هددت 3 - دودود ©5ه- هدد

 عركتتسأو غكتو وكذا اوليمت اونكرت هنوق مهنال دعم نمي هنكوب نوركنم موق ما لاق

 1 - 2 1 5 0 2 9 5 هد ل

 فيرطبل ليبين نييرضالل نييم.وتملل تافه 0 ربا و مبأد نوعرسي ناوعرفب دكحأو

 ع هد 0159 ع

 00 ارق لاق دللا دبع ع كوسألا نى ع فحسأ نأ نع نيفس انتدح لاق دومحن انتدح

 ال دوو هج رب وصقل ثا قع مسي ييص اذللأ قل
 تن ع نأ ١ د قع تا ار 3 9 © 5 2 دره 3 0 2

 وين عودهم لكو مارح رج تر.> امأو دوهمت عضوم رج نيلسرملا رج ١اباكص) ١ نيتك



 مدعي 4 ءايبنالا نانح

 لوسر لاقذ كيلع ىلصُن فيك ملا لوس ١ ب  اولاق. مهن :ىدعاسلا جي وأ -ئفربخا لاق

 تيلادح امك هقايرذو هجاوزأو ديمح ىلتع لص قالا اولوق ملسو هيلع هللا ىلع .هللا

 ليَ كلا ميعربا لآ ىلع تكراإب امك هقيرذو هجاوزأو دمحم ىلع كرو ميعرسبا لآ ىلع

 دايز ند دحاولا دبع انتدح الق ل.يعيسأ نب ىسومو صفح ىب سيف انتدح « ٌليجت

 عبس ىسيع قب:وللا :تبع ىنكدح لاق ىقاديهلا) ماس نب ملسم :هؤرق وبآا انكاكا لاك

 ل ا ايا 010 ١-0 هد 0 َّ 0 ََت

 ةيلع هللا ىلص هللا نك انلأس لاقذ ىل اهداف لب ثلقذ ملسو هيلع هللا ىلص 0 1

 ميعربأ لأ 5-0 ميجربأ لع كباليع ابك ني نإ ىلعو دمحم ىلع لف مهللا اولوق لاق كيلع

 لآ ىلعو ميعرببا يلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا ٌكيِحَم كيت كنا

 نع روصنم نع 0 انددح لاق بيش أ نب نمتع انتدح « نيكم 086 كنا ميعربأ

 نوعي ملسو هيلع هللا ىلص ىببنلا ناك لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع لامثملا
2 

 ةماغلا هللا تاملكب فوعأ [كتكح سا. ليعمسا اني نوعي ناك امكابأ نا ١ لوقيو نيس نسل

 فيض نع مهُتَبَنِو لجو وع هلوق باب ١ ء«ةمآل نيع لك نمو ةماعو ناطيش لك نم

 ىيَك فْيَك 5 ىر ميعربأ لاق نو حا ال للحرم ذا هيلا هيلع ارلحت 3 ميش

 نبا نع سنوي ىنربخا لاق بهو ىبا انثّدح لاق ماص ىب دجا انتدحا ةيآلا ىتولأ

ِ 

 هللا لوسر 5 ةرسيره لبأ نع كيلا نب كبعسو نمرسلا دبع ىب ةملس نأ نع باهش

 < 0 همم

 ىلوملا تح 22 فو 5 لاق أ ميخربأ نم كشلاب فحأ نح < لاق ملسو :بلع هللا ىلص

 هو

 نكر ىلا ىوأب ناك فقل اطول هللا محريو ىبلق نمل نو ىلب لاق نيوسن ملوأا لاك

 هللا لوق باب | عادلا تيبجأل .فسوي ثبت ام لوط نكسلا ف كتتثبل ولو ىيدش

 1 يب _ 11 مع



 ؟. ءايبنالا باند مدح

 هل البت علصي مزمز ءارو نم ليعمسأ فقاوف ءاجن ىتكرت علطم ىنأ هلقأل لاقف ميعربال
 د ع :- 3 64 ه 317 دك ع 1-1 6

 ىننيعت نأ ىنرمأ لاق كسر عطا لاق اميب هل ىنغبا نأ ىنرمأ كبر نأ لبيعمسا اب لاقف

 نالوقيو ةراجعأ هواي ليعيسأو ىنبي ميعربا لعجت اماقف :لاق ذك وا لعق ؤَذا لاق هيلع

 لقت 0 جبيشلا كفر ءانبلا عفقرأ ىنح لاق ميلعلا عيمسلا ا هكنأ نوب 0 انقل

 1 اي ا حل اضل اعل سي 2-20- ط 1 2 0 كلل ك3 ا
 عيمسلا تنذنأ كنأ - ليغن اندر ناوقبو ةراجحأ هلواني لعجت ماقمأ رح ىلع ماسقف ةراجت أ

03 

 شمعألا انتدح لاق دىحاولا دبع انذد> لاق ليعمسأ نإ ىسوم انةدح باب ب مِاَعْلأ

 نجحشما ىأ هللا. لوسز ءاما تلق لاق رّذ.ابأ تعمس لاق ءيبا نعميتلا ”ميعربا انقدح لاق
5 

 ناك مك تلق ىَصقألا كجسملا لاق ىأ رت تلق موكل
2 

 انتدح «هيف ّلاصفلا ناف هلصف عب ةولصلا كتكرذأ امنيأ مث ةنس نوعبرأ لاق امهنبب

 وأ كلام نب 0 نع بلا و ورم أ نب ورع نع نكلام نع ةخواسم . نب دللا كيع

 مرح ميعربأ نأ للا هيو اني لبج اذع لاقف ليك ا علط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع حيز نب هللا دبع .داورو اهيتبال نيب ام ْمَحُأ ىثأو ةكم

 نأ هللا نبع نيا الاس نع باهش .ىبا ىع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا "تبعا انثدح

 لوسر نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يوز ةشئاع نع رمع نب هللا دبع ربخا ركب ىأ نبا

 ميحربا كعاوق نع اورصنقا ةبعالا انب امل كموق نأ ىَرت أ لاق ملسو هيلع هللا .ىلص هللا

 دبع لاقف راب كموق ناثّكح الول لاق ميعربا دعاوق ىلع اهدرت الأ دالا ٌلوسر اب تلقف

 نأ ىرأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعبَس شتا ثناك ْنَمَل رم نب هللا

 رن تيبلا نأ الا رجتا نايلي نيّذلا نينكرلا مالتسا كرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع كلام انربخا لاق فسوي ىب هللا ىبع انثدح ليعمسا لاقو «ميعربا دعاوق ىلع متي

 هنا قرولا ميلس نب ورمع نع لأ نع مزح نب ورهع نب كيح نب ركب ىنأ نب هللا دبع



 ؟, ءابيبنالا بانتك

 ىلا ميعربا عجر رت ةحوذ تحن اهعضوف ةكم مدق ىتح اهيِبَص ىلع امرين رديف ةنشلا

 لاق. .امكرعتك ١ نم لاا (ميعربلا,ابآ متارو: نم وكدا ؟ةادكلاوغلب املا ناجح لكلا 11 ةقعيتاد ا ءلعا

 اينيصا 10 ين رديو ةنشلا :نم :يرشت تلعجف«:تعجرف لاق هللا كيضر كيلاق هللا كا

 اَقّضلا تدعصن ثبعذف لاق اًدحأ شحأ َقَعَل ثرظنن ثبعذ ول ُتلاق هان | ىنق امل ىتح

 رق اًطاوششا كلذ تلعفو ةنورلأ تت تا ىداولا تمعلب املف !دحأ ست لع ترظنو ترظنف

 نك ةلاح ىلع وه 1ك ترظنف كتيبهذف  ىبصلا ىفعت لسعف ام .ثوظنف تبمذ ىلا ل

 تحدت نحا 06 0 تام تيهذ ول كثلاقف اهسفن اهرقث ملف توَملل ْعَشُنُي

 كيِفَد ول تلاق م ا 5 ىنح ]نس سك ملف ترظنو ترظنف اك تاعك

 لاق لاق ليئبج وه اذان ريح كحنع ناك نأ ثغأ كتلاقف :توَصب ق اذان لعق ام ثرظنف

 رف كتلعش ليعيش مآ تشع دق هاملا_فشبناث لاق. ضرالا ىلع هبقع زمَعو اذكه هبقعب

 نم برشت تلعجغ لاق ارهاظ ءاملا ناك هتكرت ول ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا وبأ لاقف لاق

 اوركذأ منك ريظب م اذاف ىداولا نظَبِب ممْرَج نم سان مي لاق اهيبص ىلع اهنبل رحّيو ءاملا

 ربخأف معاتاف ءاملاب وه !ذاف رظنف مهّلوسر اوثعبف 2م ىلع الأ ريطلا نوكي ام اولاقو كلذ

 اهْنبا غلبف كعم نكست وا كنعم نوكن نأ انل نينّذأتأ ليعمسا مأ اي اولاقف اهيلا اونأف

 ملَسف ءاجن لاق ىنكوت عل علطم 0 0 لاقف ميعربال أحب هثا مث لاق ةأرمأ مهيف جكنف

 املف كتيب ةبتع ريغ ءاج اذا هل ىل 5 لاق كيصي بعد هذأرما تلاقن ليعمسا ىنيبأ لاق

 علم ىنأ هلغأل لاقف 000 0 5 "رف لاق كلما ىلا قذف كاذ تسذأ لاقف هتربخا ءاج

 برشَتو معْطَتَف لمت الأ تلاقف ديصي بقذ هتارما تلاقف ٌليعمسا ىيا لاقف ءاجن ىتكرت

 مهماعط ىف هل كراب مهلا لاق املا انبارشو مكللا انماعط تلاق مكبارش امو مكماعط امو لاقف

 الدر ك١ رق: لاف ملسو امهيلع دللا ىلص ميعربأ ةوعّدب ةاكوت مساقلا وبأ لاقذ لاق مهبارشو



 "1 ءاييذالا نك مدن عم

 : 0 ليلا ا ع ا را ل ل ا
 ميعربأ عقنع ثيبلاف ىرخا مهفم ج وزتو اهقلطف كلعاب ىقحلا كقرافأ نأ ىنرمأ كفو أ كاذ

5 

 غنيب يرخ تلاقن دنع اهلاسف هتأرمأ ىلع اخت هذي ملف ل.عد تان 1 هللا ءاش ام

3 5 0 

 دللا ىلع تع.ضأو ةعسو 56 نك تلاقذ قتقيقو مشبع نع اهلاسو متنا فيك لاق انل

 ىف مهل كراب علا لاق املا تلاق مكبارش اف لاق مكللا تلاق مكماعط ام لاق لجو رع

 اعد ناك ولو .بح فموي مهل نكي مثو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ءماو مكللا

 1 اج أذ ٍِ لاق هاقفاوب رم الأ حم ربخب 0 امهيلع ىلخ 2 اي لاق هبف مهل

 د هدد ا هساو 5
 نحل نم مكانا لف لق اركب عاج املذ دياب ةينع تسب ةيرمو مالسلا هيلع ىءرقاف

 د ه 3 و. 5 - كه ه
 ع

 انتيع#' كفيك ىلا هتربخاف كنع لاس ديلع ا ةكيعلا تح خيش انانأ معن تلا

 هم سمو 62 دعم - ع اه هه 3 هع 001 ع د

 تبت ن نأ كرمابو مال ملا كيبلع ارقد ىو معذ تنلاق ءىبشب كاصواف لق د اذأ هتريخاف

 مث هللا ءاش ام مهنع تبل مث ككسُمأ نأ ترم ةبحعلا تسثأو نأ كاذ لاق كباب بشع

 همم

 اعنصف -- ماق ءأر ايلف مزمز نم ابرق ةحوذ تصح هل البت ىربي اريعسا؟ كلذ 0 ءاج

 كرمأ ام َعنصأُ لاق رمأب ىنرمأ هللا ٠ نأ ليعمسأ ايالاقأ رق دلا ذا كلولاو دولاب لاول ١ عنشي امك

 ةمكأ ىلا. راش اعنا انعاه .ئنبأ نأ نام هللا ناف لاق كننيعأو لاق ىنفيعتو لاق كبر

 5١ 2م -: 3 3 0

 ك :راجحاب ىلإب ليعبمسأ لعدجت تييبلأ نم دكعاوقلا عش هكلذ دنعذ لاق اهاود ام ىلع خعفترم

 اليعمساو ىنبي وهو هيلع ماقف هل هعضوف 5 اذهب ءاج هانبلا عفترا اذأ ىتح م ميه ربأو ا

 5 ١ 5د د

 ىنح ناينب العجن لاق ميلعلا ع 2 ع ا انم ل اقر نالوقب اهو ةراجحأ هلواني
 ع -

 دما د . 6 2 مها هع 2 3 ه3-+< 33 5 0 32

 كي انثنح « ميلعلا عيمسسلا تم-ذأ بكذا انهم ليبقن امير ندلوقي اف. تيبلا :لوح ار ودب

 نع عانت ند ميج ردأ انتدح لاق ورمع ند نكللا كبع رماع وأ انتداد لاك نوح نب هللا

 هلها نيبو مهيخنردأ نجيب ناك ا لاق نابع نبأ نع ريبج ىب كيعس نع مخك نب ريك

 نم برشن ليعمل مأ تلعد هام اسهبف 2 مهعمو ل..معمسأ مأو ليعمساب جرخ ناك

 تر --



 كك

 4 ءايبنالا بانج

 اذاف ثاوغ كدنع ناك نأ تعمسأ دق تلاقن اضيأ تعمست رث اهسفن شيرت هَص تلاقذ

 هيو تلعجت هاملا ريطظ ىتح هحانجج لاق وأ هيقعب ثحتف مرمر عضوم دنع كّلَلِب
 نبا لق فرغت ام دعب روفي وصو اهتاقس ىف ءاملا نم فرغت تلعجو !ذكم اديب لوقتو

 رث ول لاق وأ مزمز تيكرت ول ليعمسا مأ هللا محوري ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق سابع

 ال للملا اهل لاقف اهّدلو تعضرأو تبرك لاق انيعم انيع مَومَر تدنالت ءاملا نم فرْعَت

 ناكو هلأ عصي ال هللا نأد هوبأو مالغلا اذه ىنبي هللا تيب اذه نذ ةعيضلا اوناخأ

 ءامسود

 كلذك 50 هلامشو ه 506 0 نخاف وقّصلا ا ةييارسلاك ضرألا نم اعفترم تي

 9 3 6 ه

 ىف اولونف ةادك فقيرط نم نيلبقم غج نم تيب لمأ وأ مج ننس ةقفر مهب ترم ىنح

 امو ىداولا اذهب انكهعل ءام. لع 0 رثاطلا اذع نأ اولاقتذ اغئاع اًرئاط اوارذ كم لفسأ

 دنع ليعمسا ماو لاق اولبقأف ناب موربخاف اوعجّف هاملب مث اذاذ نيج وا ايرج اولَسرأت هام هيف

 معذ اولاق ءاّنا ىف ملك فشخ ال نلكو معن تلاق ىكدنع لونت نأ انل نيِنَذأَنا اولاقف ءاملا

 نيش بح قو ,لييعيسا مآ كنك ىقلانا ملا راع لإ لص ىبنلا لاهرإ لايك 07 ن تاو 33 نع

 مالغلا ٌبّشو مهنم تايبأ للعأ اهب ناك اذا ىتح مهعم اولوزنف مهيلعا ىلإ اولسرأو أولونق

 ُ تكامو مهفم ناره ةوجموز كرذأ املف 1 نيبح مهِبَحْحَأو مِهَسَفْنَأو مهم ةيبرعلا ملعتو

 هتارمأ لاحم ليعيساأ دج ملف هتكرذ علاطي ل. بمعمسأ جوزت ام َلَعَب مهيعربأ ءاجن ليعتسا

 8 نك وشب نك تلاقف مهتم مهشيع نع اهلاس 0 امل 06 جرسصخ ا هدع

 ةبتع رجعي هل ىلوقو مالسلا هيلع ىدرقأ كجور ءاج !ذاذ لاق هيلا تكشف ةّدِشو فيض

 جيش انءاج 7 تلاق دحأ نم مكءاج له لاقف ايش سنأ هناك ليعمسا ءاج املف دباب

 لاق ةحشو بج ىف ل 5 رخأف ا فيك 2 هتربخاف كنفع انلاسف ا!ذكو اذك

 هع مدع

 لاق كباب خيقع ريغ لوقيو مالسلا كيلع رع نأ ل مسعت 0 506 كاصوأ ليف
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 ل ءاببنالا كا مسرع

 نا نمف ىتنا لاه ىنتكك ردت لبا ريتك اها لاق عيزحت نبا :انفدخ . ىراضتالابا لأحو

 ميعوبا ١ لبقأ لاق هقلكو نابغ نبا 'ئنكّدخ !ذكه ؛ام لاقف' رينج نب ىيعس عم سولج نمي ىأ

 هع 5س

 دبيع انت>> لاق كيد ىب هللا كبع انترح « عقرب 2 ةنش اهعم هعضرت و مو ليعوساب

 5 ةعادو لأ نب بللتللا موس ىنايتكسلا بو. 0 3 انربخا لاق فازرسلا

 نم فطنملا ءاسنلا فخلا ام لوا سابع نبا لاق ريبج نب ديعس نع رخآلا ىلع اهْدَحْأ

 ل اهنأبو ميعربا اهب ءاج رق ةراس ىلع اعرق ىقعتل اًقطْتم تدخل ليعبسأ مأ لبق

 سلو كحاسملا ىلعأ ىف؛ مزمز قوف ةحوذ دنغ تيبلا دنع اههعضو ىتح هعضرت هو

 هين داقسو رمث هيف اًيارجن اهدنع عضوو كانه انييعضوف كاما اهب سولو احلا تتموبا دك

 ىف انكرتتو بعذست نيا ميعربا اب تّلاقن ليعمسا ْ هتعبتف اقلطنم ميعربا ىقك 0017

 اهلا تفعلي ال لكحل رم قلد ذل :تتاقفا فق الو (شينأا هيفا نيل لوتلا ىداولا 3ع

 ىتح ميعربا قلطناف تعجر مث انغعيصي ال ْنَذا تلاق معن لاق اذهب كرمأ هللا هل تّلاقف

 عفرو تاوعّدلا ءالدكلا اق رثا تيبلا ين لبقتسا .هنوري ال. نيخ ةينثلا كنع ناك !ذأ

 1 ىنح محمل كتيب دنع عر قَد 0 خ داوب ىتيرُذ ْس تكل كن بر ,, لاقف هدب
30 

51 

 ىف ام كفت اذا ىتح تال للذ نم باشتوا ليعسشا عضرت قايد أ تلكخما ىراكتي

 ةيعارك تقلطتات ١ قاتم لاك 1 قرح ديلا رظنت تلق انهنبأ شطظعو تنضطع ءاقسلا

 ىداولا تلبقتسا رق هيلع تماقف هيلي ضرالا ىف ٍلَبَج َبرُكَأ اًقصلا تدجوف هيلا رظنت 7

 فرط تعفر ىداولا تغلب اذا ىتح افصلا نم تطبهف !دحأ روث ملف ادَحأ ىرت لق رظنت

 اهيلع تيماقف َدورْللا تا رق ىداولا تزواج ىتح دوهجاملا ناسنالا نيس تععس رث اهعرد

 ىبنلا لاق سابع نبا لاق «تارم عبس كلذ تلعفف ادحا رث ملف اًذَحَأ ىوث لم ترظنف

 انوَص ع ظورملا ىلع تمر املذ انينهتمي يالا يس كىلذلف ملسو هءبلع هللا ىلص



 ؟. ءايبنالا بانك

 ىنيبّذَكُت الخ ىنخا كف كنأ هتربخاف ىنلأس اذه ن او كرهبغو ىريغ نوم ضرألا جو لع, .سيل

 تع3ّف كرصأ الو ىل هللا ندا لاقف قي نق 08 بعذ هيلع تدخد :املذ اهيا نشا ١

 < ه او 0 تا مع 0 5 2 .ه 9 : 3

 تعححف كاضا الو ىل هللا جيدا لاقن كا وأ اهلثم ل خان ةيناث اسهلوانت مرق فلطان هللا

 ناَسْناب ىنتأل مل كنا لاقف هتبجتك ضعب اعدخ فلظأ هللا

 هرخأ ىف رجافلا وأ رفاكلا فيك هللا تر تّلاق اًيِهَم هديب اموأذ ىلَصي مئاق وهو هنن رجاه

 ىسوم نب هللا كيبع انثدح «ةامسلا هام ىنب اي 2 كلت ةريرع وبأ لاق رَجاه مّدُخُأو

 تيسلاقبا ةيعس نع ريبج نب ىيملل تبعت نك هرج: نبا اانربخز لاك ودع مشا للل

 ىلع ْمْفْنَي نكو لاق غّرولا لققب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كيرّش ْمُأ نع

 انتدح لاق شمعألا انثدح لاق نأ انثدح لاق ثايغ نب صفح نب رمع. انتدح «ميعربا

 5 ملظب مهناجا اوسبْلَي رو اينما نوح توف ال لاق دللا طبع نع ةمقلع ىع ميعربأ

 وأ كرشب ملظِب مِهَناَجا اوسبلي ل نولوقت امك سيل لاق هّسفن ملّْظَي ال انيا هللا لوسر اب

 هللا كرشَت ال .نمقلا لوضع كا انه

 ع ماسلا وبا انتدح لاق رص نب ميعربأ نب تل ىشْلا ىف

 + هللا نأ لاقف مخالب اموي ملسو هياع هللا .ىلص ىبنلا 5 لاق ةريره أ نع ةعرز ىلا

 راكككو وصبلا .هوعنيوا عادلا مهعمسيف دحاو كيعص ىف ىف ىيرخآلاو نيلوألا ةهيقلا وذ

 نضرالا ران ةليلكو راللار ىف تاكأ قون 5 نوتأيف ةعافشلا :تيدحت ركذف. ٌسِمَلَقْلا

 5 ع

 سنأ هعبات ىسوم ىلا اوبهذأ ىسفن ىسفن ىسفت هنابذك ركذو لوقيو انير ىلا انل عفشأ

 بهو اندتدح لاق هللا دبع وبأ كيعس نب دكا انت>> «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 1 0 نبأ نع هيدا نع بنج نب كيعس نب هللا دبع نع توي - هيبأ نعار ريبوج نبأ

 "م "را هد دم هع م © حا ةع 5 تقلل 11 5 :١

 انيعم انيع مزمز نالت تلج اهنأ لول ليعمسأ مأ دللا مدح رب لاق ملسو بلع هللا ىلص ىلا فرح
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 3 ١ '؛. ءايبنالا بانك سرع

0 

 قلك نيايلالولاق: هللا .ليلخاقواىللا [نلبفا نبا هللا [ئبن :ىبا هللا "ىبن.'فسويف لاق لِالَسَم

 اذا .مالسالا ف عرايخ ةيلعاجل ىف غرايخ ىنتولتست برعلا نداعم ىعف لاق كّلثست !ذه

 هللا ىلص ىنلا نع ةريره بأ نع كبعس نع دللا 0 نع رقحمو ةماسأ 5 لاق 0

 لاق فوسع انتدح لاق ليعمما انتد> لاق باهأ نبأ وخو اوم انتل “ ماسو هيلع

 ةلبللا ”ىتانأل ملسو !ديلحادللا قضءادللا :لوسر. لاق لاق“ رمَس :انثدحا لاق. ةآجنر ونبأ انفدح

 ورمح نب نايب اهكداجت ١ قربا هذاوأ لوطا دسار ١ ضرأ ”داكأا ال: لئيوط. لجن .ىلع :انيتأف ناش
 ه2 2 -

 كلرحسمل) (ةديطتص 0 ان كاد تت ر و ذآ اياتكدر سابا 20 ك5 سنعات 2 مح » ار شكا لاقأ ضنلا انكي لات

 ىلا اورظناف ميغ بأ ام لاق هنللو ا م لاق را ك 33 راك تع نيب رك لاجدلا

 5 هع 3 هد د هس هم 8 اضل لا 00 د سع

 ىف رذحاا هيلا رظنأ ىنأك ةبلخ موطخت رمحأ لمج ىلع مذآ تعجبت ىسوم اًمأو مكبحاص

 5و دس د
3 

 3 د 0 5

 ىأ نع ىترقلا نجرلا دبع نب ةريغم انتدح لاق دكيعس ىب ةيينق انثتدح «ربكي ىداولا

 ميهربا١ ىتتخا ملسوأ ةيلعا هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريرع ىلا ن

 لاق ناميلا وبا انثدح  ةملس نأ نع ورمع نب دم هداورو ةريره ' نأ

 0 ب - 1 ا و 2 2 35 م 0 1[ 0 9 7 . 0

 لاق ةريره لأ نع دمحم نع بويأ نع مزاح نب ريرجلا ربا لاق بعو نبأ ىنربخا لاق

 56 5 لإ 1 د
 بوبح ىب لمحت انتدحو َح 56 الأ ميعربأ بدكي م ملسو ءباع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 3 2 نط 2 5 6 - 0 1
 لأ مه بأ بحبي من لاق ةريرق لأ نع كيح“ نع بوبأ نع كسبز نب دانح .انثىتع لاك

 +2٠ وىءس (6© 2 6 هى 5 7 5 ساد 7 9 - : ود

 مرمبك هلعف لب هلوقو ميقس ىنأ هلوق دللا تاذ ىف نهنم نيتنث تابذك تالت
3 - 2 8 ِ 2 

 لاقو ا!ذع
21 

 ع 2 _ 5 2 0 ع 3 00 1

 ةارمأ دعم الجر انهاه نا هل ليقف ةربابأل نم رابج ىلع ىتأ ذأ ةراسو موي تاذ وه
 حم

 0 - ع 00 9 هم 0 7_1 3 هع ١ هع



 سس

 مينو ؟. ءاببنالا بانك

 انثكح هشبل ,ناسلب ميحرلا ةرسْيم وبا لاق .ميلح هأوألا ميهربا نا قجلو:رغ .دالا' لوقو الل
2 1 2 2 

 حير كعمل ىجوانختر لاق ٠ قمعتلا“ نب ةريبخملا انكتيح لاق نيفس انربخا,الاق ريقك !نبا مخ

 الخ. ةارع :ةافح 'نوروشت# مكتا لاق ملسو. هّيلعا هللا للص ىنلا :نع نابع قبا' نع ريبخ
 58 يبي © 3 2 - 5 - ةاد 3 هوم طعانصرم (ى د هد ماك هحتلد ء 22 اذه اع 2

 موي ىسكي نم لوأو نيبلعات انح انا انيَلَع اذعو هديعن فلخ لوأ اناَدب امك ارق مث

 2 مهنا لوقيف ىاكيحصأ لوقف لامشلا تاذ مهب ُفَخوُي ناككأ نم اًسان ناو ميعربا ةمايقلا

 اَديِهَش مِدمَلَع تنكو ملاصلا دبعلا لاق امك لوقاف مهتقراف لنم مهباقعأ ىلع نيدقرم اولاؤيي

 لاق هللا كيع نب ل.يعمسأ 0 « ميكحلأ زيوعلا ةلومت ىلا ىنتيفوت مك مهيف م م

 فلا نع ةريرغ 3 - ىربقملا ديعس نع بذدذ أ نبأ نى 95 نشا ل ىخأ ىنتتدح

 لوقيف ب رت را ةجو ىلعو ةيبقلا مود رز مايا ميعربأ ىقلي لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 كثمرح ىلا ىلاعت هللا لوقيف كيصعأ ال مويلاف هوبا لوقيف ىنيصعت ال كل لقأ رنا ميعربا هل

 قاكلكف تاحاعم يذيب وه !ذاف رظفيف كيلر تحت ام ميعربا اي لاقي مث ىنيرناكلا ىلع ةنمل

 ىنريبخا لاق بعو نبأ ىنثدح لاق ىويلس نب ىبك انتدح ء رانلا 3 ىقليف دهيثاوفب

 دللا ىلص ىبينلا ليَخَد بايع نبأ نع ءاسابع نبأ م فيك نع هت ا 1 ع

 ةكئالملا نأ اوعمس كقف © اَمأ لاقف ميرم ةروصو ميعربا ةروص هيف دجوف تيبلا ملسو هيلع

 ىسوم نب ميعربأ انتل « مسقتسي هلاخ رد ميهعربأ اذومه روض هيف ايد ليوكتلك 59

 هللا ىلص ىبيغلا نع سابع نبأ نع ةمركع نع بونيأ نع وعم نع ماش انتدح لاق

 ٌليغمساو ميعزبا ىأرو تيحف اهب رمأ ىتح لخدي رث. تيبلا ىف روصلا ىأر امل ملسو هيلع

 دبع نب ىلع انتحح « لحق مالزالاب اهمسقتسا نا هللاو هللا مهلتاق لاقف مالألا امهيديأب

 حكيعس لأ نب كيعس ىنتدح لاق هللا ديبع انثتدح لاق ديعس نب ىيك انثدح لاق هللا

 اذع نع سيل اولاقف مقنأ لاق سانلا مركا نم هللا لوسر اب ليق ةردرغ ىنأ نع هببا نع



 ؟. ءايبنالا بانخ مت

 قع 1 ناو تتلو لوي ا يدلل صضرألا نم كادكذلاو اهل َماَنَس ال هاكَد ةقانو

 بّدَح لك نم مو ٍجوجامو يوجاب تصنف اذا ىتح ركعتا ف جوج ذئموي مهضعب انُكرتو

 ّلثم ٌدسلا تير ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ٌّلجر لاقو. ةَمكأ !بّدَح ةداتق لاق نوُلسُنَي

 هلا نه لببقغت ل اللا ايدج العن ربع نبا ىبحأ انكوح ىعتبار ناقه رقما نبل
 3 . 03 2 ع 2 ع 0

 نبأ تحانب يبيح مأ نع هنتدح ةخولس نأ تنب بذيز نأ رجبزلا نب ةورسع نع باهش

 هللا الا هلآ ال لوقي اعف اهيلع لخد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ شخ تنب بنيز ىع نيفس

 هيعبصاب قلحو هذه لثم جوسجامو يوجاي مدر ل مل حدف كاما كا دش قم ةضرعللا كو

 لاق ن ولالا انيفو كيلبتأ هللا لوسر اب تلقف شخ تبنب بنيز تلاقف اهيبلث هلو ماهبالا

 سواط نبا انتّدَح لق بيو انثدخ لاق ميعربا نب ماسم انتدح «كثبشل وْثك اذا معَ

 جوجاب مدر نم دللا تق لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىنأ نع هيبا ندع

 ةماسأ وبا انثدح لاق رصن نب فحسا انتدح «نيعست هديب دقعو اذه لم جوجامو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىرذُخل ديعس نا نع اص وبا انتدح لاق شمغألا نع

 جرْخَأ لوقيف لاق كيدي ىف ريَثْلِو كيحعسو كيبل لوقيف لاق ْمَدآ اي ىلاعت .دللا لوقي لاق

 بيشُي هدنعف نيعستو ةعستو ةئام َعْسَت فلأ لك نم لاق رانلا عي ام لاق رانلا تعب

 ترضخ 5 0 <: تا 7 00 -ِ ءو 22 001 هر 2 20

 باذع ىللو ىراكسي © امو ىراسكس سانلا ىرشو اهليح لمح تأاذ لك عضنو ريغصلا

 جوجاب نمو الجر مكنم نافذ اورّشبا لاق كحاولا كلذ انيأو هللا لوسر اب اولاق تيدش دللا
- 

2 

 لاغف انربكف ةنق للعأ عر اوسنوكت نأ ىجرأ هديب ىسفن ىدذلاو لاق مث اغلا جوجامو

 لاقف انربكف ةنل لعأ فصن اونوكت .نا وجرا لاقف انيبكف ةنكل لما ثلث اونوكت نأ وجرأ

 روق كلج ىف ءاضيب ةرعشك وأ ضيبأ روك كلج ىف هادوسلا ةرعشلاك الا سانلا ىف من

 امنا مآ ناك معرب نأ هلوقو اليل ميعرلا هللا َفَحأَو ىلاعت دللا لوق باب م



 مب "12 ءاببنالا" بانك
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 نهَف اهلوصا ةيواح لت راجتأ مانأك رص اهيف موقلا ىرتف ةعباشتم امسح مايأ ةينامثو

 دماجتم نع محلل نع ةبعش انثدح لاق ةرعرع ىب ديح انتدح ةيقب ةيقاب نم خل ىرت

 0 ه ا. هغ 0 د د 1 5 5
 روبدلاب داع تكلعاو ايدصلاب ترسعن لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىينغلا نسع سابع نبأ نع

 ىلا 0 كثبعي لاق ,نيعس كا نع معن بأ نع 50 نع نيغفس نع ريثك نبأ لاقو لاق

 ىشاجما رث ىلظنلل سباح نب عرقالا ةعبرأ نيب اهمسقف ةييخالاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 2 ىرماعلا ةتالع نب ةمقلعو قاهبت ىنب دحأ م ىثطلا كيزو ىراوقلا ركب دا 0 ب

 امتأ لاق اتعّديو نك لأ قيدانَص ىطعي اولاق راصنألاو شيرق تل بالك ىنب دخأ

 نكي 31 -

 لاقف قولحت ةيكللا تك نين 5 نيتنجولا فرشُم نئتيعلا وئاغ لير ! زهق هلال

 0 ضرالا لا ىلع هلال تما تييضح 151 ل عيطب نمبلاتن نفك ١ كلا فنا

 ىف وأ اذه يضّتض نم نا لاق لَو اًملف هعنت ديلولا ىب تلاخ هبسحأ هلت لجر هلاسف

 ةيمرلا نم مهسلا فورس ىيدللا واع نام ٍةَرِجاَتَح ةواجب الا نارقلاا نوري دله بش

 انقدح 6 داع ّلتق مهنلتتأل مهتكرذأ انأ ْنُدَل ناتوألا لها نوعديو مالسالا لها :نولتقي

 هللا دبع تعمس لاق دوسألا نع فحسأ ىلا نع ليثارسا انثدح لاق كبزي نب كلاخ

 كييولتسيو (دللا 'لوق_ باباي ا: كتم نما ليك ركتر لسع اهدلعا هللا ص «ىبنلاا تح
 ه

 اهدحاو ديدلل 5 ديدحلأ 7 نوثآ اًمدرإ لوف ل اًقيرَط اكس ةلوق ىذ. نع

 نيدسلاو نيلِبْخل سامع نبا نع لاقي نيتدصلا َنبَب ىواس اذا ىنح عطقلا ىو ةّرسب

 هيلع اًرطق هيلع غرفأ ىنونآ لاق اران هلعج اذا ىتح اوُخْفْنا لاق ارُجُأ اًجّررَخ نِّلَبِنِل

 فرهظي ,ناا اوعاطشلا اخ !(ساكتلا سابع ىباب لاكو رفصلا ل قير. تيدتلل لا اما ارق

 عيطتسي ا مهضعب لاقو عيطسي عاطسأ عتق للولت دل تعط نم لعفتسا عاطسا وىَلْعَي

 صرألاب هولا اكد هّلَعَج ىر كعو ءاج !ذاف َر نم ةجر اذه لاق اًبْقَن هل اوعاطتسا امو



 ؛. ءايبنالا بانك ميرا

 سيرا تاومسلا ىف دجو هنأ ركذف سنأ لاق جتفف لوألا لاق ام لثم اهنراخ هل لاقف

 ءامسلا ىف مدآ جو دق هنا ريغ مهلزانم فيك ىل ثبتي رثو ميعربار ىسيعو ىسومو

 حلاصلا ىبنلاب ابحرم .لاق سيرداب ليثربج رم املف سنأ لاقو ةسداسلا ىف ميعرباو ايندلا

 حاصلا ىبنلاب اًبحرم لاقف ىسومب ثررم رث سيردا اذه لاق اذع نم تلقف اصلا حألاو

 حاصلا ىبنلاب اًبحرم لاقف ىسيعب ثررم رث ىسوم اذه لاق اذه ْنِم تلقف اصلا خالاو

 نبال ل ىنلاب ايحرم لاقف ميعرباي تررم رث ىسيع لاق اذه نم تلق مناصلا الاو

 34 ه ١ 8 5 د

 85 ىتح ليئربج ن يرسَع رث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق نولوقي اَناَك ىراصُنألا

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق كلام نب سّناو مْزَح نبا لاق مالفألا فيرص عمسأ ىوتسل

 ضرق ىذلا ام ىسوم لاقف ع ره ىنتح كلذب تعرف ةولص نيسيخ ىلع هللا ضر 5

 0 سا 3 3 0 3 3 3 ٠

 فيطن ال كنمأ ناذ كدر عجا يف لاق ةولص نيسوخ مهيباع ضرمف تلق كننمأ ىلع كبر

 هلتم ركذف كبر عجار لاقف عوشوم ىلأ تعج رف اعرطَش عضوف كر تعجارف تعج كلذ
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 ىسوم ىلأ تعج اهّرطَش عسضوذ كتالكفم كلذ لاقذ 17 نأ تعجرف اهرطش عضوف

 2 كلو 6 ل 0 5 هن
 سمخ 82 لاقف ضر تعجارذ تدعجرف كلذ قيلت 3 كنمأ نان كبر عجأر لاقذ هتربخاف

 3 هم 6

 0 لذ 0 كبَر عجار لاقذ ىئىسوم اى ىلا تعرف قد ٌلوقلا ل 3 و وسيخ كو

 ةيلشت م قام ىرذأ قا ناولا اَهَيَشَعَف ييتبملال ةردسلا ىف ىلا ىتح فلطنا مث قر نم

 ىلاعت هللا لودق باب 4 + كسملا اهباَرت !ذاو ولوللا ُقِبانَج اهيذ !ناف .ةند
 نو مك 0-20

 0 ماحد تاع أ
3 

 ممإ ن٠ ونهم ءام هم

 ءاطع 05 ةبث نيبمرجت 599 موقنأ ىرجأ كلذك هلوق ىلا فاق ديمو 1 3 دارفور اًدوع

 اوكلعأت َ ىلاعت هللا لوقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا نع اهضر ةشثاع نع قيشاس

 لاين عبس مهيلع 55 نارك ىلع 50 2 نبأ لاق ةمذع ةكيدت رص جورب



 7-35 4. ءايبنالا باتحج

 هّلثم دلبق بصغُي مل ابصغ ميلا بضغ قر لوقيذ كبر ىلا انل عفشَت الأ انغلب ام ىلا ىرذ

 نم لكس ىنوتأيف ملسو هيلع هللا لص ىنلا اونثأ .ىسغن ىسْهَت, هيثم, دك بصغي الو

 ظفحأ ال ىديبع نب كيم لاق هطعت لسو عفشت عفشاو كسار عفرأ دمحم اي لاقيف شوعلا

 دوسألا نع فحسا بأ نع 0 نع تبيح ىلا انربخا لاق ىلع ىب رصن انتدح « هرئاس

 ةءارق قم ركذم ْس لَهَف أرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هللا تبع نع تيزي ىبأ

 هيلع انكر كل وقت كن هموقل لاَ 3 نيلسومْلا نمل سايل نأو هلوق باب 5. «ةماعلا

 نينسحتملا ىِزَجَأ كلذك نا نيساب لآ ىلع مالَس ا ريح ركذي سابع نبا لاق نيرخآلا ْق

 سيرد وع سايلا 3 ا نبأو 0 ىبأ ىع ركذي نينموملا تدابع نس هنا

 انرمخا لاق نادبع انثدح الع اًناَكَم ةاتعقرو هللا لوقو مالسلا هيلع سييرْدأ و كف باب. ه

 لاق ةسينع انتدح لاق ملاص نب دجا انتدحو ح قرعزلا نع سنوي انربخا. لاق هللا دبع

 هللا لوفر نأ تدك, رذ ىبأ ناك كلام. ىبر نيكأ لاقإ لاقاباهش: نباذ نع نسنوف ايقيح

 ُّص 1 7 5 أ قف ليكربج لوفف ذكمب اَنأو ىتيد فقس 0و لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هقبطأ رث ىردص ىف اهغرتأذ اًناهاو كح ىلتمم بق نم تسب ءاج رث مزمز هاب هلسغ

 ءاهيلا نزاخ + ليكربج لاق اننا ءاهسبلا ىلإ كا اًملخ داملا ىلا ا جرعف جحد نحأ م

 لاك ل لسرأ ل ىىَم لاق بحل كيب لاك لكبح ىف ناقاراذك قم لح متفأ

 اذاف ةدوُسُأ هراسي نعو ةدوسأ هنيجب نع ٌلسْجَر اذا اينكلا ءامسلا انوَلَع املف جقنآت معن

 ملاصلا نبالاو ملاصلا ىبنلاب ابحمم لاق ىب هلامش لسيق رظن اذاو ىحد هني لبق رظن

 هينب مسك هلامش) نلعو منيع قع ةدوسألا هذهو مدآ اذه لاق ليئربج اي !ذه نم تلق

 كك هنيع لبق رظن اذاف رانلا لها هلامت نع هلأ ةدوسألاو ةنلل لغأ مهنم نما لعأف

 متفأ اهنزاخل لاقذ ةيناتلا ءامسلا ىلأ ىتح ليئربج ى جرع مث ىكب هلامش لبق رظن !ذاو
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 1 ءاببنالا " بانك

 نقل هموق' هزذسنأ .ىقو" الا ىف نم امو مكر ذنأل أ لاقن لاجدلا ركذ رث هلها وه

 اللأ هناواوراوعأ هنا نوملعت هموقل 0 لعب ا دلوخك ديف دلل "لوف ىللوا هموت حون رّذُنَأ

 تعمس لاق خملس نأ نع ىنيكا نع نايف انتد> لاق مِهَعُت وبدأ انتدح روع سيل

 5 5 3 5س هاذ ..ءع

 ثدحح ام لاجدلا نع اتيدح مكتدحأ الأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربرف ابأ

 زاغلا 2 غدد اهثأ لوقي ئلاف راغلاو انجل لاتمن دعم ءئيع هنأو روع 0 هموق بن هد

 مديسسللا 5 8 كل م يل -

 كيع انت>> لاق ليعمسأ نب ىسوم انتدح «هموق جون هب رذنا امك مكرذنأ أو

 ىلص هللا لوسر لاق لاق كيعس ىنأ نع مماص نأ نع شمعألا انثدح لاق دابز نب دحاولا

 دس 2<

 مكغاب لع هم لوقيف تك 8 معذ ٌلوقيف تغلب 6 هللا لوقيف هتمأو حون 6 ملسو هيلع هللا

 وعو غلب لق :دثأ كهشتف هقماو لمت“ لوقيف كل حهشُي نم ح وفل لوقيف ىبذ نم انءاج ام ال نولوقيف

 فحسا انتدح «لّذعلا طسولاو ةيآلا ساثلآ ىلَع ءاَدهش اوُنوُكَمل اننَسو ةمأ مك ام كلْذَكَو هلوق

 مك لاق ةريرق لأ ى ع ةعرز ىننأ نع نابيح وبأ انتدح لاق 0 نب ديبح# انتدح لق ردعذ نبأ

2 1 2 

 ةسائن اانهنم نيت هيجات ناكر عارذلا هيلا عقرف ةوعد ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم

 ديعسص .ىف نيرخآلاو نيلوالا هللا عمجت مب نوردت لع ةهيقلا نوم [سانلا ققسلا 6101لاقو
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 نورت الأ سانلا ضعب لوقيف سمشلا مهنم وُدّْدَت» ىاذلا مهعمسيو رظانلا عرصبيف دحأو

 مكوبأ نسانلا :نضعبا لوقيف مكبر ىلا ملك عفشي نم ىلا نورظنت آلآ مكغلب ام ىلا ديف مننا. ام ىلا

 رهو ةحور نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ رشبلا ونبأ تن مذا اب نولوقيف هنوتايف مدأ

 انَعلَب امو. هيف نأ ام ىرت الأ كبر ىلا انل عفشت الا ةنل كنكساو كل اودحَسف ةكئالملا

 ةرجكشلا نع ىاهنو هلثم هدعب بضغي الو هام هلبق بضغي م ايصغ مويلا بضغ در لوقف ل 9 0 2 3 0 سم د

 60 د ا
 هد د 2 3 د 5 2 ا 1

 ع -5ظ < - 03 د - هع هع 2 د 7

 الأ اهيف لوحن ام ىلا ىرش امأ اًروُكَش ادبع هللا كامسو ضرألا لممأ ىلا لسرلا لوأ تنذا



 ؟. ءايبنالا بانح

 لجتلا ناو نيل لخديف ةتمل لعأ لتي لعَيف باتللا هيلع فبسُيف عارذ الا اهنيبو

 ليف ! بانا ”ءيلعت فسيح 'عارذ+الا اهقيبوا هني« نوكيا امي ىتعملا هلل الاف لعب لِيَ

 هللا نيبع نع دير نب دا انثدح لاق ىعنلا وبا انثدح «راتلا لخليف رانلا لقأ لعب

 مخولاب لكو هللا نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع .كنام نب. سنأ نب وكب :قأ نبا

 ركذأ بر اب لاق اهقلخت نأ دارا اذاف ةغْضْم بر اب ةقلع بر اي ةفطت بر اب لوقيف اكلم
 0 6 6 هد 3 ص وس 5 تأ هع فا ا هذع ه

 « ةمأ نطب ىف ك.لاذدكك بتكيف لجالا اف قزولا اف تا مأ 0 بر ب ىتقناا بر 5

 نارمع نبأ نع 0 انتّدح لاق ترا نب دلاخ انت2>> لاق 6-1 نب نسي انتدح

 م 0<

 ضرألا ىف ام كل نأ ول اباذع رانلا لهأ نوعأل لوقي ىلاعت هللا نأ هعفري سنأ نع قود

 تأ اذه نم نوعأ وع ام .كتلأس دق لاق معن لوقيف لاق هب .ىدتفت تنك ؛ءىتث نم

 لاق ثايغ نب صْفَح ىب رمع انتدح « َكَرَشلا الأ ا كرشُت الدنا مدا كلا

 >6 مس

 هللا دبع نع ىنورسم نع ةرم ىب هللا دبع ىنثدح لاق شمعألا انتدح لاق نأ انثدح

 نك الل املظ سفن لتقُت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :لاق لاق

 ةدنجام كونج حاورألا باب » 2« ّلَثَقلا نس نم لوأ هنأل اهمذ نم لفك لوألا مدا نبا ىلع

 ىلص ىنلا 00 تنلاق اهضر ةختتاع نع ةرهع نع كيعس نب ىيك نع تبللا لاقو لاق

 فلَتْخا اهنم ركانت امر فلتُتا اًهنم قراعت اي ةدنجم ثونج حاورألا لوقي..ملسو هيلع ا هللا

 ءوهمهظك ن هءس مدسس 5 ع

 املسرأ كقلو هللا لوق باب ٠ ء اذهب كيعس نب ىبج ىنتتالح بويأ نب ىيكإ لاخ

 2مل عبق رونتلا رادو ىكسُمأ ىلكأ انل رهط ام ولأ ىداب سابع نبا لاق دسوق 3 اًخون

 0 اَنْلَسرأ نا 0 ا ةوبز غاب 1 دود دمام لاغو صضرألا جو ةموكع لاق

 نع سنوي نع هللا بع انربخا لاق نادبع اند ءر وسلا تاركا هموق

 ىلع ىنقان :سانلا"ى' ملسو, ةيلعا هللا قلصت هد لولو اك ركل نبا لامر ناقل



 1 4 ءاهمنالا تانك

 ٍلوسر لاقف ةكئالملا نم نوههلا ودع كاذ للا دبع لاقف لاق ٌليئربج افنآ نهب ىربَح ملسو

 برعلا ءاذأ ا ىرشلا .نم .نسانلا ريشكلا زانق :ظعاسلا' طاوشا .لوأ“اامأ ملسو: هيلع: هللا ىلص هللا

 اذا لجرلا ناف كولا 3 هبشلا امأو توسخ دبك ةدايوذ ةتلَل لعأ هلكأي ماعط ْلوُأ امو

 5 د2 2 3 3 50

 كنأ ىهشأ لاق اهل بسلا ناك اهءاَم 00 !ذاو هل هبشلا ناك هءام اهقبسف ةأرملا ىشَع

 مهلأست نأ لبق ىمالساب اوملع نا تهب رق 0و نأ هللا لوسر اي لاق مث دللا ٌلوسر

 ملسو هيلع هللا قص زل لو شر (لاهف.تيبلا هللا كليع .لتكاكو  دونهيلا»: تءاجف نلنتع نومي

 لاقف انريبخا نيباو. انويحاو انملعأ باور اهلعازرارلا ١ كت يو دن حم كبد لخ

 جرخن كلذ نم هللا هّناعأ اولاق هللا 0 ل 3 مني وق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ماو 02 اولاقف هللا لوسر !ادمح نأ كهشأو دللا الا هلآ ال نأ طهشأ لاقف مهيلا دللا طبع

 ماه نع رعم انثدح لاق هللا دبع انتّدح لاق سم ىب رشب انثدح «هيف اوعقوو انش

 س 9-

 محكللا رتك ل ليثارسأ نب الول ىنعي وحن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره نأ نع

 نس انتدح االاق مارتح ند ىسومو تيك وبأ 0 « اهجوز 0 حك 0 ءاوح لولو

 هللا لوسر لاق "لاق ةريرق نأ ىع مزاح نأ نع ىجّشالا ةرسْيم نع ةدئاز ىع ىلع ىبا

 ءىتن. جوعا نأو عّلض نم تقلخ ةأرملا ناذ اريخ ءاسنلاب اوصوتسا ملسو هيلع هللا ىلص

 ةءاسنلاب اصوات 98 221 لرقر نا ةقكرت ناو هكوسك ههيقأ تيفذ ناف لاق هلأ عّلصلا يف

 هع 5 2 هم 0

 بهو نب كيز انتدح لاق شمعالا انتدح لاق نا انتددح لاق صفد نب رمع انتدح

 قداسعلا وتفو م-اسو ءبلع هللا ىلص هللا لوسسر انتدح لاق هللا دبع ىنتد> لاق

 ا ا - هعا سل 1
 مت كلذ لقم ةقلع نوكي مث امد نيعبرأ همأ نطب كت عم + مكدحأ ل نأو قودصلا

1 05 

 0 د وه ايلا 500 6 و( 593

 هقزرو 2 هلمع تنكس تامملك عراب اكلم هيلا هللا تعبي“ رث كلذ لم ةغضم نوكي

055 9 

 هنيب نوكي ام ىتح راثلا لقأ لب النعبلالجلا ناذ 1 يبق مفي 7 كيعس ةاىقشو ١١



 .١1 ءايبنالا بانك

 ريغتيلا نيطلا وهو 0 2 اا علا 7 ل ريع ا وعم م امهلرتسا

 ىلا ةعاس نم برعلا دنع 1 ةميقلا موي ىلأ اًمفاَع نيح ىلأ حمم امهيَجَرَف نع ةيانك

>١١ 3 2 8 

 انتدح لاق سود ىب هللا دبع كن «مهنم وه خلا هيج هليبق هددع ىصحع

 فقلاخ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نبأ نع اع ع وعم نع قارا دبع

 كنويحا م عيتسات خكددلملا نم كلو ىلع ملَسَف بعذآ لاق 5 اعار د نوتس ةلوطو مدأآ هللا

 هم رد*»

 هللا جرو دودازف هللا جرو كيّلع مالسلا اولاقذ مكيلع مالسلا لاقف كتيرذ ةيحأو كتي

 ا ا لل مل ل ا نع

 ١ ىلص هللا لوسر لاق لاق ةردرف بأ نع ةاعرز بأ نع ةرامع نع ربرج انترح لاق كيعس

 حا مهنوليا نيحلا رْدْبلا دليل ىمقلا ةروص ىلع لل ىولكحي - لوا ناب ملسو هلل

 نوطختج لو نوكفتي و نو وظوغتي الو نولوبي « ةءاضا ءامسلا ىف ىرد د .بكوك لدتا

 علا نيعَلا رولا مهجااوراو ّ ”وجتلألا ةولألا رسماجحمو كسملا مهكشرو بعهّذلا مهطاشمأ

 - 2111-5 مس 2 9 - هءادحم ن َط 3 31

 انتدح لاق ددسم انتدح  «ةامسلا ىف اعارذ نوتس مدأ مهيبأ 0 وص ىلع دحاو للجر قلخ

 35-5 دخل ©

 ميلس مأ ع نأ ةملس مأ ىع.ةملس ىأ تنب بنيز نع هيبأ نع ةورع نب ماش ىع ىبعك

 لاق يلمح اذا لسغلا ةأملا ىلع لهف فلل نم, ىيكتسي ال هللا نأ هللا لوسر اب تلاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةأرملا ملتح تلاقف ةملَس مأ تكحضف هاَلأ تأر اذا معن
 دال 9 تع هي

 غلَب لاق سنأ ىع دي نع رازغلا ىنربخا لاق مالس نبا انثدح «دلولا هبشي مبق

 ى
 كلاس ىذا لاقذ هاتان خذبدلملا ملسو هيلع هللا

 ( نمو ةّئلمل لعأ هلكأب ماعط لوا امو. ةعاسلا طاوشا رار ل 8 الا نهملعي ال ثالث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هلاوخأ ىلا عومي ل هيبأ ىلأ كلولا عوني ةىنتن



 ه١ قلخل ءدب بانك

 بلك الا ظاريق موي لك هلَمَع نم صقنُي ابلك كَسمأ نم ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر

 ديزي ىنربخأ لاق 0 انتدح لاق 0 نب دللا كيع نق دح « خيشام ىلك وأ ثرح

 مس ا ةلثأ ىونشلا و 2 نب نيفس عض تيزي ندب بئاسلا ىقريخا لاق ةفيصخ نبا

 ىنغي ال اب ؛ نك لوقت ملسو .هيلعا»ةللا «لص ىبنلا

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص.هللا لوسر نم اذه تعمس تنأأ بئاسلا لاق < طاربق موي لك

 5 ةلبقلا هنود برو ىأ

 مسيحرسلا نه حلا هللا مسبب

 ءايبنالا بانك

 لاقيو راّكَقلا لصلصي امك َلَصْلَصَص لمربي طلخ نيط لاصلص هقيرذو مدآ فّلَخ باب ١

 ىنعي هتبكبك ّلثم ىالغالا قدح ًيصرصو «بابلا -رصا"ىوتوقي“ امكا لص ادب نوكيري نئتنم

 00 هةمع

 ّلاَق ناو هللا لوقو قست 0 نكست م 0 هتاف ليدل اهب رمتسأ حد ترمف بك

 ى.اهيلح لل ظفاح/ يلف ان سابع نبا. :لاقا ةقيلتخ !صرآلا ق٠ عاجل :ىتا ةكتالَمل 59
 درا اشاشب

 نيآبللا «٠ نم نهط:اام وقر تحانا نقيرلاو :شايرلا هريغ لاقوب انافلا انكيرو ا فلخ ةدش

 ُُك لااا ىف ةفطنلا رداقل هعجر ىلع نماجام لاقو ءاسنلا ماحرأ ىف ةفطنلا نونمت ام

 5 الا نيبلفاس لقسأ قلخ ىنسحأ ىف ميوغت هللا 0 عفش ءامسلا 0 ويف هقلخ ءىن
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 خيست ا َفَلَخ أ ٌْق مُكَمْشُمَ مزال برال ني

 اًمهلراف لاقو انسفدأ انملط .اًنبر هلوق وه مآ 55 ةيلاعلا وبا لاقو ٌكيظَعن كدْمَحب



 مسن ه١ فلخا ءدب بانك

 ىلع نب رصن انثدح «هللا دبع نع دوسألا نع ميعربا نع شمعألا نع مرق نب نميلسو

 ىبنلا نع رمع نسبا نع عفان نع رمع نب هللا كيبع انثدح لاق ىلعألا ىبع انربخا لاق

 نم للتو اهيل ملف اهنطبر ةره :ىق .رانلا ةارما تّلخَد لق ملّسو هيلع هللا ىلص

 ىنلا نع :ةريرم نا نسع ىريقلا ىيعس ىع هللا نيبع انتدحو لاق ضرالا .شاشسَخ

 نع دانزلا نأ نع كلام ىنتح.> لاق ليعمسا انتد> « هلقم ملسو هيلع هللا ىلص

 نيج ةيسفالار قير يدر لت لاق ملسو يلح هال 1١ 0! لوسر نا يفد تأ جرعالا

 .- هع

 هللا ىدوأو رانلاب قرحأذ اهتيبب 0 رت اهتتحخ نم جوخ هزاهجك رمأذ هلع يدلك اةرجكادش

 قى ن 0 ع 5 و د ان ةميختلم دحا بارش ىف تايحلا كمن زذإ كانا )ب _ 4ةنكلو ل د

 نب ل انتد> لاق ست نب نكلاح انمدك كب ىرخألا 3 د ديحانح تحل

 لوقي ةريرع ايأ تععمس لاق نيتح نب كيبع قربخا لاق ملسم نب ةبتع ىنثدح لاق لالب

 هعزتنيل رث هسمغيلف مكدحا بار ىف بابذلا عقو اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 انتدح لاق حابص نب ىلا انثتدح «  ءاغش ىرسخالا ىفو ءاذ ءبيدانخد ئدخحلا 3 اق

 دللا لوسر نع ةربوق أ نع نيريس نبأو ىسلم نع فوع انترح لاق قرزلأ فحكاتلا

 داك دق تْهلي ىكر سار ىلع بلكي ترم ,ةسموم ةارمال رفغ لاق ملسو. هيلع. هللا لص

 انتدح «كلذب اهل رفغف ءاَلا نم هل .تعونف اعرامخ متقنواف اهفخ كعرنف شظطعلا هلتقي

 ىقريخأ لاق اذعاه كنا امك ىرهزتلا نم هتظفح لاق نيفس انثد>ح لاق هللا تبع ىب ىلع

 لخدت "5 لاق ملسو هبلع هللا ىل اص ىببنلا نى ع ئلط يأ نع سابع نبأ نع هللا 1

 عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع انثدح ءةروص الو بلك هيف اتيب ةكتالملا

 ك0 2 0-31 1 35 د

 ند ىسوم انتدح «بالللا ل.ةقبد ومصأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسسر نأ رمع نبأ ند

 لاق لاق هتذح ةريره ابأ نأ ةفلس وبأ ىتثدح لاق ىبح نع ماكا انثذح لاق ليعمسأ



 ه١ فلكل ءدب بانك

 ةهمم6 0

 نب هكلام 251 « دولتك ريصبلا بعٌذيو قولا طقسي مق نيتيفط ىذ رك لك لأ

 كرف تاينأ لنقي ناك هنأ رمع نبأ نع عفان نع مزاح نب ري انتدح لاق لبيعيسأ

 « اهنحأ كسمأت. تويبلا  ن رانج لكفأ | نع -ىهت» ملط, هيلع هللا "لص ىبنلار قال نات وبا

 ا ن ىف ناف هسيغيلك م بارش ٌبابْذلا عقو اذا كابالا

 همسهود

 نب كديزي انتدح لاك هدم 0 مر قع نلغقي (قساوف باودلا نم ا ءاغش

 ملسوب هايلعا هللا ١ لص» ىبنلا | نع, ةشتاع نع, ةوزع + نع. ىرهزلا/ نع ارم ؛ انثدح لاق عيزز

 انقثدح «روقعلا ٌبْلَكلاو بارغلاو ايددْلو برقعلاو ةراقلا مرلل ىف نلتقي فساوف سمخ لاق

 هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع رانيد ىب هللا دبع ىع كلام انربخا لاق ةملسم ىب هللا دبع

 ةراقلاو برقعلا هيلع حانج الق مرح وصو نهلَتَك نم ٌباودسلا نم امك لاك تير هللع

 انثدح لاق كيز ىب دام انثدح لاق دّدسم انثدح « ةأدللو باَرُعلاو روقعلا ُبلكلاو

 ةيقسألا اكوا ةينالا اوريخ لاق ةعفرب هللا كيع نب رباج نع ءاطع نع ريطش ند ردخكا

 جباصملا اوقفطأو ةفطخو اراشتنا نجل اذ ءاسملا كنع مكتايبص اوتتفك او باوبألا اوفيجأو
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 بيبحو مدرج نبا لاق تيبلا ّلمأ ثقرحأت ةليتقلا ترّدجا امر ةقسيوفلا ناذ تاقرلا نبع

 ه ء

 نع مدأ ند ىبكا ىنوبخأ لاق هللا كبع ند ةدبع انت1> « نيطايشلل نان ءاطع نع

 هللا ىلاص هللا 0 عم انك لاق هللا كبع نع ةمقلع نع ميعاربا ىع

 اء عم ةهدن

 اعردح نم ةبح تجرح 8 كبش نم اهاَقلَتَتَن نا ان - تالسرملاو 5 تلو

 ص اص

 ءءود - 2 ن6 عع
 م ماسو هبلع هللا ىلص دللا لوسر لاقذ اهرخ ا انتقيسف اياذقنل اهانرد تبا

 خللا كبع نع ل نع ميحربأ ى ع شمعألا نع لمد اردسأ نعو اهرش مئقو امك مكرش

 0 , هع | 530007 0
 5 دخلا 2 6-21 2-52 55 8 0 مك 06 5 :بءاعم .١ صفح لاقو ةبغم ءبع ظناوع وبدأ هعباتو ةبطر ديف نم اعافلمن]) اناو لاق هلثم

2 - 



 مال ه١ فلكل ءدب بانك

 ظ
 | نيطايشلا نذ مكتايبص اوُقكف متيسْمُأ ا ليللا َحّنِج ناك اذا ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر

 ّناذ هللا ّمسا اورخنذأو باوبألا اوقلغأو موُلَحن ليللا نم ةعاس تبعذ اذاف قئثنيح رشتنت

 اَم وُحَت هللا دبع نب رباج عمس رانيد نب ورِمَع ىنربخأو لاق اقّلغم اباب حتفي ال ناطيشلا

 انتدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح ءهللا مسا اوركذأ ركذي لَو ءاطع ىنربخا

 ماسو هيلع دللا ىلص ىنلا نع ةريبرغ نأ نع نيريس نب دمح نع دلاخ نع بيقو
 0 000 . 10 0 3 5 ءمد حل 5 0 1

 اهل عضو اذا َراقلا الا اعارأ ال ىقاو ثلعف ام ىَرْخُي ال ليثارسا ىب نم ةمأ تدق لاق
 - ع كون 6 6122ه ما هل 53 هع 3 همس6

 أ تعيس تنأ لاقف اًبعك تتدح تبرش هاشلا نابلا اهل عضو اذاو برشن م لبالا نابلأ

 ١ ت ع يع د ه

 انكدح « خبر لاررإ فانا كلف اراوم ىل لاقف معن تلتف هلوقي ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا أ

 3 9و

 نع تحج ةورخ نع باهش ىبأ ىع سنوي ىنتدح لاق بهو نبأ نع ريفع نب ُسيعَس

 معو هلتقب رمأ هعمسأ رثو فسيوفلا غزولل لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع

 لاضقلا ىب. ةقدص انقدح .« هلتقب رمأ . ملسو :ةيلغ /هللا ٠ لص ئبنلا . نأ :صاقو ا نأ: نيا فعن

 نب ديعس نع ةبيش نب ريبج نب ديل ىبع انثدح لاق ةنييع نبا انربخا لاق

 انتدح «غاروألا لّدَقِب اعرمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هدربخأ كيرَش ْمُأ نأ بيِسْنلا

 | ٍلوسر لاق تلاق ةشثاع نع هيبأ نع ماشعه نع ا | ا نابعدسح كاع لب ىب كينع

 دا َمّبات 'َلّبال بييصبو رصبلا سمئتلي“ هناذ نيتيفطلا 13 اولتكا ملسو هيلع هللا ىلصا هللا

 6 ل حمم للرك

 نع ضآ ىنتد> لق ماشع نع ىبيك انتدح لاق ددكسم انتدح «ةماسا ابأ ةملس نبأ

 0 00 د 0 5 هك 0 ١ 3 5 لإ 7

 بج لدو ريعبملا بيببعي هنأ لاقو ردبالا 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ تلاق ةخشكاع

 أ نع ىريَشقلا سنذود نأ نع ىدع شل نبأ انتر لاق ىلع ند ورهع انتدح ليش

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نا ىهن م تابشل لققي ناك رهع نبدأ نأ خكيلم ىبأ نبأ 5 ٍّ كا م لل --02  3 ةالح

 2 د دود هع د دهم 357 5 07 5 5 5

 اهلغقا تدذكف هولتقا لاقذ اورظنف وه نبأ اورظنأ لاقذ ذخيبد حاس هين لجوف هل اطتاح م2



 ه١ فقلتخل ءدب بانك سلا

 اولقثقأ تايم اولققا لوقي ربنملا ىلع بطخ# ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ رمغ نبا

 دراطأ انأ انيبف هللا دبع لاق َلُبل ناطقستسيو رَصَبلا ناسمُكَي امهناف رتببألاو نيَتَيفتلا اذ

 رمأ لذ ملسو هءبلع كلا ىلص هللا لوسر نأ 6 اهلتقت 23 ةبابل وبدأ ىلادانذ اهلتتقأل يح

 قازولا دبع لاقو رسماوعلا ىو تويبلا تاوذ نع كلذ دعب ىهن هنا لاقف تام رع

 س6 د د

 لوشتو 0 نع لكلا (قكسأو خنييع ندأو سسنوب هعباتو م نب كبز أ اعلا و َّش

 56 نبأ نع ماس نع ىرسؤولا نع عمجام ندأو ةصقشح نأ نبأو خ ا لاقو ىديبزلاو

 لاب فعَش 59 عبتي مُنْع ماسلا لام ب تب 1 «باطشل نب كيزو ةدايل وسدا لأرف

 كبع نب هللا دبع نب نونا ديع ىع كلام ىنتدح لاق سيئوأ ا ب ا اندد>

 2 5 همم 6 3 1

 تا 20

 ةهخردب رغد ار راحقلا هو لابج ا اهب ٌعبشي 0 32 لام 0 نوكي ن أ كشوي ماسو

 نع حج جرعألا نع دانؤلا ىل اءأ ىع كلام انربخا لاق فسود ىب هللا دبع انتد>ح « ىتفلا نم

 3 د مر 2 3 سار و ) رومهبلو كر + ءاليخلو ركفلا ف دلل سل لاق ماشو ل ل كئابلا ل 2122-2 1

 انتدح لاق ركدسو نوح « مّنْعلا لعا ىفب ةنيكسلاو ريولا لقأ ىيداخقناو لبالاو. ليث . لعأ

 ع ع 6 ع كك نهم 3

 وهن راما لاق ثوعشيم ىببأ ورمع ند ةبقع ىع سيق ىنتدح لاق لبعمسا نع ىيك

 بولقلا 0 ةوسقلا نأ الأ انهام ناي ناميالا لاقف نميلا وحن هديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 انقتانح . © رضمو ةعبب ةعيبر قل ناطيشلا اًنِرَق علطي كتببح لبالا بانذأ لوصأ َدّنَع نيدادغلا و8

 ع 0 هع - - دءهءد

 ىلص ىينلا نأ ةريرغ ىبأ ىع يوُعألا نع ةعيبر نب رقعج نع تيللا انة لاق خيينق

 اذاو اكلم تأ اهناف هلضَق . نم ةللأ .اولتسأف ةكيّذلا حامص متعمس اذا لاق ملسو هيلع هللا

 ١ ن مسلسل هم 535 - - 5 5 ٠

 لاق فحكسا انتدح ءاناطيش .تأر اهتاف ناطيشلا نم هللاب اوذوعتف رامخل فيهت. متاعمس

 لاق لاق هللا دبع نب مباج َعمس ةاطع ىنربخا لاق يدرج نبا انربخا لاق. حور انربخا



 كل ىبلخل ءىب“ بنبانك

 2 نر لفرز 6 تنانإ لعد لاق ناكر 1 ةتنا كيوم نعم :املخ_ىدانلا لا نو كقوع نمد كيح

 دللا ّلوسر ىبهت الو ىَتبِهَتَأ نهسفنأ تاوذع ىا لاق مث ىبهي نأ قحأ كنك هللا لوسر ءوممع

 هللا لوسر لاق ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر نم ظلغأو ظذأ تدنأ معن َنلق ماسو هيلع هللا ىلص

 ابق كلّس الا ابق انتاس ظق ناطيشلا كيقل ام هدبب ىسفن ىذلاو :ملسو هيلع هللا ,ىلص

 نب دبحن نع كبزي نع مزاح ىأ نبا ىنثدح لاق ةزج نب ميعربا انتدح « كج ريغ
 ؟ذأ (لاقا مشو, هيلع هللا صا ؛ىنلا نع ةربيرع' ىأ قعر ةحلط قي .ىسايع ”نعا ميه

 ءدموْسُْيَح ىلع تيبي ناطيشلا ناذ اتلت رتثتسيلف ًاضوتف همانم نم مكذحا ظقيقسا

 لسر لسر رمكتأب ا سننالاو نجلا و رشعم اب ىلاعت هلوقل ماباقعو عباوستو نمل ركذ باب !» دو
 هد رةم كك 5 هدر
 لاق 000 تل نيبو هنيب اولعجو دمادم لاقو اصقن اس خيبالا بأ مكيلع نوصقي مكنم

 مآ ةنلل تملَع دقلو هللا لاق ند تاور ثانِب نيناعماو هللا تانب ةكثآلملا شيرق ٌراقك ةهعا دم

 ا ج7 سس 632+

 كي انذت انذز تعا حلم ندع خب انتدح ا دنع 0 0 باسحكلل هضخاس مرورضك

 هنأ ةيبا نع ا ةعيصعص ىنأ ندب ا دبع نب هللا لبيع ىب نمجرللا كبع

1 
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 ردوا توسص ئدك عمسي 2 مناف ءادنلاب كتوص ع اذ ةولدصلاب تنذأف كتيدابو

 ىبا لاق 0 لك 1 افك تار كاسل 8 باب +٠ ءانهجو اًيفرص الدعم

 اهتيصاثب للا ناَنسلاَو يافألاو نال سانجا ثايممل لاقي اهنم ركذلا ةيل نابعتلا سابع
 - "1 1 - ٍِ و هد

 دبع انتد> « نيتك ل ووصل نى : ضبقب ضيقظي ىهنك جنحجا طسبي تافنابح لاقي هئناطلسو هكلم ىف

 ىرهزلا نع رعم انربخا لاذ فسوي نب ماشع انثدح لاق .كبحم ىب هللا



 ها فاشل 55 تح

 ملك هللا رفغ ةفيذح لاقف هلنق ىدح اوزجناحا ام هللاوف ىأ نأ دللا دابع ىا لاقف ناميلا

 عيبرلا نب نسل انتددح «وهللاب فخ ىو ا ةيقب هنم ةفؤيذح ىف تلاز اف ةورع لاق

 كل سنع تسلاقر لاك قورسم نع هيبأ ىع ثعشا نع صوخحالا وبا انتد> لاق

 ناطيشلا سلتخت سالتخا وه لاقن ةولصلا ىف لجرلا تاقتلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ١ نب ىبكج ىكدح لاق قازوالا انتد> لاق ةريغملا وبا انثدح «مكدحإ ةولص نم

 نميلس ىنثدحو ح ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيبا نع ةدانق نأ نب هللا بع نع

 نأ نب ىبكب ىنتدح لاق جازوالا انث>> لاق كيلولا انثدح لاق نيرلا دبع ىبا

 ماسو ءبلع هللا ىنلا لاق لاف ىءببأ نع ةدا..نن أ ب هللا دبع ىنتتدح لاق ربخك

 نع فمصبيلف هفاخ امّلَح مكذحا ملح !ذاذ ناطيشلا نم ملُثْلِو هللا نم ةغاصلا ايورلا

 كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع انتدح «درضت ال اهناف اهرَش نم هللاب نوعه دراسي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر ْنَأ ةريرغ لأ نبع مئاص أ نءع ركب ىأ لوم ىهس نع
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 العاوعو تيمور يحب نمل دلو. قلك هل. هلا كييرش ال امدح: هللا "91 هلا: .2لاق نم لاق

 تايبتكأو يي قام هل تا باقر مع ١ اك هل تناك نر ختام مو 3 ربدق عىتن كا

 لاشفابا# لسع تأب ذر وس ىح كلتا هموي'' ناطيشلا) نم ازوح هل تناكو ا عرس مان هع

 بوقعي انتدح لاق هللا دبع نب ىلع اتكوح :4كلذ نك رثكا لمع يح كلا هب ءاج امم

 نكيع ىب ديبخأ كيع قربخا لاق :باهش نبا ىع مملاص نع ىأ انثتدح لاق ميعربا نبا

 لاق صاقو ىأ نب دعس هانأ نأ كربخا صاقو لأ نب دعس نب دبح نا ديز نب نجرلا

 نسمع

 هنرتكت سيو دتملكي شر نم 8 ددنعو ملسو باع ءللا ىليص هللا لوسر ىلع ره نذانسأ

 و

 ةيلعاادلللا .قذح هللا“ لوس اعلا 'ناقاق "تانجكأ نرد ىمق رمع نذاتسا اماف نهتاوصا يلع

 لاق هللا لوس اب كتس هللا ككضأ ومع لاقت كتكضي ملسو هيلع هللا ىككض هللا لوسرو ملسو



 ه١ قلخل ءدب باتك

 ةولصلا عطقي ىلع كشف ىل ضرع ناطيشلا نأ لاقف ٌةولص ىَّلص هنأ ملسو هيلع دللا ىلص

 ىيك نع جعازوالا انتدح لاق فسي نب ديحن انثتدح- «هركذنف هنم هللا ىننكمأت 1

 ىدون اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريره نأ ىع ةملس نأ ىع ريثك نأ نبا

 حل لبقأ ىصضق اذان ربُذأ اهب بوك اذاف لبقأ ىصق !ذاف طارض هلو ناطيشلا ربدُأ ةولصلاب

 !ذاف .اعبرا مأ للص اثلتأ ىردي ال ىتح ؛ذكو :اذك ٌركذآ لوقيف .ةئلقوأ , ناسنالا 'نينا 5

 بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انثتدح ءوهسلا قدس سجس اعبرا مآ لص انلثأ ردي مل

 مدا ينم لك ا ملْجوأ هيلع دلتا خلص“ قيقلا# لاق: لاهأ ورق نأ ىو الام نوعا دانإلا "ىلا 38

 نعطخف نعطي بهذ ميرم نب ىسيع ريغ كّلوي نيح هيغبصاب هيبنج ىف ناطيشلا . نعطي

 نع ميعربا نع ةريغملا نع ليئارسا انتدح لاق ليعمسا نب كلام انثدح «باجا ىف

 ناطيشلا نم هللا هراجأ ىذلا مكيفأ لاق ءدرّكلا وبا اولاق ماشلا تمدق لاق ةمقلع

 ىلع هللا هراجأ ىذلا لاق ةريغم نع ةبعش انثح> لاق نميلس انتدح «هيبن ناسل ىلع

 نا نب ديعس نع كيزي نب دلاخ ئنتدح ثيللا لاقو لاق !رامع ىنعي هيبت ناسل

 الق 'علسو ؛عيلع هللا "للص" ئبتلا نع اهضر !ةتشكاحأ نع 'ةووع نع كبخا :دوسالا الآ نأ لالكا

 ٌةملكلا نيطايشلا عمستف صرالا ىف نوكي رمالب مامّعلا نانعلاو نانعلا ف ثدحت ةكثالملا
 ىلع ند مصاع نيو « دوك ةئام اهعم نودكيزيف ةروراقلا ر 1 جك نعال لق 0 اهرقَتف

 ىلص ىبنلا نع ةريرعه ؛ىأ نع يبا "ندع فربقملا كيعس نع بقذ ىأ ىبا انكدك لآق

 ناف عاطتسا ام هيف مكذدحا بءاثت اذا ناطيشلا نم بءاتتلا لاق ملسو هيلع هللا

 لاق ةماسُأ وبا انثدح لاق ىيج ىب ءايركز انثدح ؛ناطيشلا كك اه لاق اذا مكدخا

 سيلبا حىاصق ن 0 00 دحأ 0 ناك ال تلاق ةشئاع' نع هينا "قع 00 ماش ظ



 ه1 فلكل ءدب بانك

 هللا ىلص ىنلا نع رباج نع ءاطع ىنربخا لاق جيرج نبأ ىنتتحح لاق ىراصنالا هللا كبع

 نيطايشلا نافذ مكتايبص اوقكف ليللا جنج ناك لاق وأ ُليللا مينجتسا اذا لاق ملسو هيلع

 ىفطأو هللا مسا ركناو كباب فقلغأو مولك ءاشعلا نم ةعاس تبهذ !ذاذ ذئنيح رشتنك

 وذو هللا مسا ركذاو كءانا رمخو دللا مسا ركذاو كءاقس كوأو دللا مسا ركنذاو ك.تحابصم

 ىرهزلا ى ءارمعم انربخأ لاق قازرسلا دبع انددح لاق دوهحتا 0 » كك هباع ضرعت
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 افكتعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ىببح تعد ةيفص نع نيسح ن ىلع نع

 يي ةماسأ راد 9 اهنكس ناكو ىنبلقيل ى عم ماقف كبلقناف ع 7 وف دليل ةرو أ هتيتاف

 اص ىبنلا لاقف اعرسأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ابأر املف راصنالا نم نالجر رف كير ىبا

 نأ لاقف هللا لوسر, اي هللا ناك الاقخ- ىّيح تنب ةيفص اهنا اكسر ىلع ملسو هيلع هللأ

 , وا ادوس  اًنكبولق ق ديرتنا | تيسح ىثاو مّدسلا ىرج# ناسنالا نم ىربج ناطيشلا

 نميلس_ نع تباثا نبا ىدع :نع. شمعالا نع ةزجك قا ىنع؛نادبع انثحدح «اًيش' لاق

 اهدحات نابتسي نالجرو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم اسلاج تنك لاق دّرص ىبا

 ةملك ملعأل ىنا ملسو هيلع هالا ىلص ىبنلا لاقف هجادوا تخفتناو ه«اهجو رجا

 اماه نع كفقا نانطيشلا اعلا قولا لاق: وخلا نجر امهم كاهن اكهلاق' ىدل

 ى لعو لاقف ناطيشلا نم. هللاب ٌفوعت لاق ملسو هيلع هللا“ كص ىبنلا نأ هل اولاقف دج

 ارخا ىعلل - نا" نْيأ راك | هو وظرمأ انه دخ لاق :ةيحش انكلسحا لاق" دفا انتدح» ؛ نْوَنَخ

 لاق هلا, قأ ذا: مدح“ نأ اول املسو : هيلع هللا لص 'ىبنلا لاق: لاق سابع نبا نع "بيرك

 قاظييشالا, رضي لا. كلو اسس نك ناف ىنتؤزر ام ناطيشلا بّتِجو ناطهشلا ىنْبْنَج هللا

 انتدح ء«هلثم لان نبأ نع بيرك نع مرثاس نع ن شمعألا انتد>و لاق هيلع طلسي نو

 ىبينلا نع ةربرظ نأ نع دايز ند لبحت نع بعدت اندتد> لاق خباب انةدح لاق دوهحتا



 سان ه1 فلثل ءدب بانك

 رمو ؟ىت مكدحا ىدي نبب رم اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق كيعس نأ نع

 متيهلا نب نمثع لاقو لاق ناطيش وع اهناف هلتاقيلخ نأ ناف هعنميلف نأ ناذ ةعنميلف ّلصي

 ءبلع دللا ىلص دللا لوسر ىف هلكو لاق ةسيرط لأ ى - نيربس نب لوح نع انوع انتدح

 3 . 5 07 - 0 مهم 8

 ىلا كنعفرال تلفقذف هددخاف ماعطلا نم وتكح لعجت تا ىناناث ناضمر ةوكن فك ماسو

 ىسرللا ةيآ ًارفاذ كشارف ىلا تيوأ اذا لاقذ ثيدلمل ,ركذف ماسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر

 هيلع داثا ىلص ىنلا لاقف جبصت ىتح ناطيش كبرقي الو ظفاح هللا نم كيلع' لازي َنَل

 قع! تيللا ىتددح لاق يكب نير ىبح ءاصدع ؟ناطيشلا: كاذ بودك وجو كدمدص لع

 هللا ىلص دللأ لوسر لاق ةردوف ىبأ لاق رمز ا نب ةورع ىنربيخا لاق باهتش نبدأ نع ل

 اذك قلخ نم اذك فلَخ نم اذك فلَخ نم لوقين مكدحا ناطيش أب ملسو هيلع

 لاق بكس د يح ؛انكييح ؛ ِهَْنِمْلو هللاب ٌلعتسُيلف هغلب.!ذان كبر فلَخ نم لوقي ىئح

 علا ىلوم 0 لأ نبأ ىنتدح لاق باهش نبأ نع ل ىفدتدح لاق ثيللا ىفتدح

 لخد اذا ماسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر .لاق لوقي ةريره : ايا عمس هنأ هتدح هابأ نأ

 0 انثتدح « نيا ايشلا تلسُلسو منهج باوبا كلغ ك2 لا باوبأ تك ناضمر
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 لاق يوم نأ لوقي ملسو ءبلع هللا ىلص هللا لوسر مس دذأ بعك ند ىليأ انتد> لاقف

 الا هيناسنا امو تولمل تيسن ىتاف ةرضصلا ىلا اندوأ ذأ تايأرأ لاق انءادغ انثآآ هاننقتل

 انثدح ء«هب هللا وما ىذلا ناكملا زواج ىتح بّصَتلا. ىسؤم دج رو هركذأ نأ ناطيشلا
 3 ع

 تيار لاق رمع نب هلإإ كبع نع راغنيد نب هللا كيع نع كلام نع خماسم ند هللأ ليع

 ةنتفلا نا اه انهاه ةئتغلا نأ اه لاقف ىرشملا ىلا ريشي ملسو هيلع هللا ىلد دللا ٌلوسر

 علطي ثيح نم انهام
 مدسم-للا 1

 نب ادمحت انتدح لاق رفعج نب ىبيحج انتدح «ناطيشلا نر ع



 ه1 فاذل ءدب بانك إل

 مون د معو مب 3 - د 2 ص

 رخالل اهدحا لاقن ىلجر دنع رخالاو ىسار كنع ا©دحا سعفف نالجر ىناتأ ىءاغفش هيف

20 

 طشم ىف لاق اذ اميف لاق مصعألا نب دهب لاق هبط نمو لاق بوبطم لاق لجرلا عجول

 - 5 00 8 8 1 هع 0ك ا 0

 هيلع هللا ىلص ىبنلا اهيلا جرخت ناورذ رب ىف لاق وه نياف لاق ريك خعلاط فحو ةخقاشمو

 هتجرختسا تقف نيطايشلا سوور هنأك اهْلْخَأ عجر نيح ةشئاعل لاقف عج رث ملسو

 «ركبلا تنفذ رق ارش سانلا ىلع كلذ ريثي نأ تيبش حو هللا ىنافش قف انأ اّمأ ال لاقف

 ِء م دك
 نع ديعس نب ىبكح نع نميلس نع ىخا ىنتتدح لاق سيوأ نأ نب ليعمسا اند

 ناطيشلا كقعي لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ ىلا نع بيسملا نب ديعس

 ليل كيلع اهناكم ةكقع لك ىلع برضي كقع تلق مان وه اذا مكدحا سار ةيفاق ىلع

 ىلص ناف ةدقع تلك اًضوت ناذ ةدقع تّلكا هلا ركذف ظقيتسا .ناف ٌكقرد ليوط

 انثحح «نالسك سفنلا ثيبخ حبصا الار سفنلا َبْيَط اطيشن جبصأت اهّلك ِهُدَقُح تلا

 زكذ ,لاقادللا كيدي 0 لقلوب نأ قع روضتمر نع ريرح انكدح لاك, ةبيشا قا. ني: نآمتع

 ىف ناطيشلا لاب .لجر كلذ لاق حبصا ىدح ٌةليل مان ٌلجر ملس هيلع دللا ىلص ىبنلا دنع

 قحالمتا نب هدا 00 ل نع ما امدح لات لعاب يوم اتدح يدنذأ

 نأ اذا مكدحا نأ امأ «لاقا,ملسو. هيلع هللا. لص ىبنلا  ىع سابع نبأ نع نييرك نع

 هرضي مث اذلو اقزرف انتقرر ام ناطيشلا بدتجو ناطيشلا اينَجح هللا هللا مسب لاق هلعا

 رهع نبأ نع هيبأأ نع ةورع نب ماشع نع .ةطبع انربخا لاق نيك انثدح « ناطيشلا

 زوبت ىدحخ ةولصلا اوعدف سفشلا بجاح علط اذا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 سمشلا عولط مكتالصب اوني الو بيعت ىدح ةولصلا وعدن سمشلا بجاح, باغب !ذأو

 انثدح «ماشع لاق كلذ ىإ ىرذأ 5 ىاطيشلا وأ ناطيش ىقرق نيب علادت اهنأن ؛اهبورغ الو

 خاص نأ نع لالغ نب 6 نع سوي انتد>ح لاق تراولا دبع انةدح لاق عم وبأ



 6 فليشل عاب احح

 ىنتدح لاق لبعمسا انثتدح « ءاملاب 000 منهج جف نم م لاق ماسو هيلع هللا

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرسيره ىنأ نع يرسعالا نع دانزلا قنا نع كلام

 تلقت لاك خالك تناك نأ هللا ٍلوسر اب ليق منهج ران نم ارج' نيعبس نم ةزج مكران

 3 م-لل ل 5 سا 5 5

 هءباع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ هببأ نع ّلعَي نب ناوقص نسمع و ربت ءاطع عمس ورمع نع

 لاق نيفس انتدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح «كلام اي اودانو ربنملا ىلع ارقي ملسو

 نأ ”نوزتل مكنا.؛لاقةتملكف انالف تيتأ ول. ةماسألا ليق .لاق لثاو. نبا ىلا نهمحالا' انربخا

 لوقا الو دحاف نم لوأ نوكأ ال اباب متفأ نأ نود وسلا ىف هملكأ ىنأ مكُعمْسُأ الا هيلكأ

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ءىش كعب سانلا ريخ هنا اريمأ لع ناك نأ لجرل

 فلدنتف رانلا ىف ىقليف ةميقلا موي لجرلاب ءاجج لوقي هثعمس لاق لوقي هتعمس امو اولاق

 ام نالف اب نولوقيف هيلع رانلا لها عيتجيف هاحّرب رامكل رودي امكرودُيف رافلا ىف هبانتقأ

 هين الو فورعملاب مكرمأ تنك لاق ركشم ا نع اناهتَدو فورعملاب انرمأت تنك سبيلا كتاش

 سيلبا ة.ةص تان لل « شمعالا ىع ةيعش نع ردنغ هأورو ديذآو ركشملا نع مكاهنأو

 نيابعا با لاقو مشاذبضاو نيدؤرطم دارزبح> ناومد لوس 3في ماك > لاكي

 لجرلاو ناسي هلأ كليخ فختسا زوفتسأو معطق هكتب ادرمقنم اديرم لاقيو !دورطم اروحدم

 « ناطيش نير ناصأتسال نكنتحأل وجو رجاتو ا ل لجار اهدحاو ةلاجيلا

 تلاق اهضر ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع ىسيع انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انتدح

 نع هاعوو هعمس هنأ ماشع . ىلا. بتك ؛ثيللا' لاقو لاق ح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رس

 هنأ هيلا ليك ناك ىتح ملسو ةيلع هللا للص ىبنلا ريكس تيلاق. انهضر ةشقاعأ نع .ءيبا

 أ يم مع

 اميف ىناتنأ هللا نأ ترعشأ لاق مث اعدو احد موي تاذ ناك ىتح هلعفي امو <ىشلا لعفي

 2ظ 11111111 1 ]1 ] ] ] ] ] ]ز]ز]|ظ|ذ|1[ذ|[1[1خ 0 7 ا



 ه١ قلخا ءدند بانك

 نوركسي ىماجم لاق انارسخ ايَع اشاطع درو فيعص توصو كيد ثوص قيبهّشو

 نم اذه سيلو اوبرجو اورشإب اوقوذ لاقي مهسور ىلع بصي رفصلا ساكو رانلا مهب كقوت

 ضعب ىلع مهضعبود عي الخ اذأ هع ر رمال جوه رانلا نم سصلاخ جر ام مقلا قوق

 انثدح' ءاهتكرت ىا كقباد تجرم نيركلا م طاقخا سانلا رمأ جرَم سبل جير

 لوقيا بهو قب ليز 'كعرس لاق“ ىسلملا نبأ رجاهم نع ةبعش انثدح :لاق' كيلولا وسب

 2 رب لاق رب 0 تشق :ملتبو "ةيلعا هللا" للص" كلقلا ؟3اك !لوقي ز3 انا تعبك

 كيحم انتدح «متهج مق نم رَثْل ةذش ناذ ةولصلاب اودربَأ لاق رث لولتلا ينعي فلا 6

 ىبنلا, لاق لاق ىيعش نأ نع ناركذ نع شمعالا نع نيفس انثدح 'لاق تشوي نبا

 لاق ناميلا وبا 'انتدح « منهج 0 نم
3 

 ذأ ةدش ناف ةولسصلاب ودرب ملسو هيلع هللا ىلص در

 لوقي ةريرق ايأ عوس هنأ نكولا ند ةولس وبدأ ىنتلدح لاق ىرهزلا نع يع انريخأ

 اضعب ىضعب لكأ بر 'تتلاقف اهبر ىلا رانلا تكتنشا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ام ا ل نم نودع ام كا فيصلا 3 0 ءاتشلا ىف 4 سفن نس اهل نذأف

 لاق ىدقعلا وه رماع وبا انثدح لاق كيح نب هللا دبع انةليح «ريرهمزولا نم نودك"

3 

 ملل "ىنتدحات ريكا لئاتقل نا -نيلاجأ تنك :لاقائّبصلا' هرمج قا“ نع داق نقد

 متهج مق نم مه. لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف مزمز 2ع كنع اهذربأ لاقف

 نجرلا دبع انثدح لاق سابع نب ورمع انتدح «ما كش مزمز ءامب لاق وأ ءاَناب اهودوباف

 ا لاق جيدحخ نب عشار ىذروبخأ لاك عان ذر نب ةخيامع نع هيبأ نع نبفس انتدح لاق

 نب كلام: انتدخ ء«ءاملاب مكنع اهودربا متهج روف نم ىململ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا

 ىلبص شنان ع اهضر تاع نع ةورع نع ماش انترح لاذ رسهقز انتدح لاق لبيعمسأ



 ه1 فلخا ءدب بانك

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ردك نا نيا ىجرلا“ ىبع“ موع

 ءامسلا ق قرد بكوك ىسحأك عراثآ ىلع نيذلاو ردبلا ةليل رمقلا ةروص' ىلع ةنللا لخدت

 نم نانجوز ىرمأ لكَ نساحأ او نمد ضخغابت ال ليحاو لجر بّلق ىلع مهيولق ةءاضا

 انتدح لاق لاينم نب اج امتدح مك للا مظعلا ءارو نم نيقوس حم ىَرب نيعلا ر

 لاق ملسو 'هيلع' هللا لش |ىبنلا "عا كربلا تعمس لاق ىنربخا تباث نب ىدَع ناك

 ىنثدح لاق هللا بع ىب زيزعلا دبع انثدح « ِهَنَْلُل ق اعضرم هل نأ لاق ميعربا تام ا

 ىلدع ”ئبقلا 'ىع 'ىردخلا ىيعس نأ نع راسي ني ءاطع نع'ميلس نب ناوفص نع كلام

 بكوكلا نوءازنت امك مهقرف نم فرغلا لسا نوءاؤتي ةنل للعا نأ لاق ملسو هيلع دللا

 كلت هللا لوسر اي !ولاق مهنيب ام لضافتل برغلا ىلأ قرشملا نم فئذألا' ىف رباغلا قرحلا

 * نيسرلا وهدسو ادللاب انما لاجر :ةدايب' سقت لاو لبا لاق :هريع .انهعلبي الا؟ءايبنالا لزانم

 ناب نم ىعد نيبجوز فقثنأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو ةنِلا باوبا باب 1

 انثدح لاق رميرم' لأ "نيا قنيعس انتدتح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةدابع هيف هم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دعس نب لهس نع مزاح وبا ىنتح> لاق فرطم نب محن

 «نومئاسصلا هلا هاخدي ال ناّيرلا ئمشي تاباةالهيف"كاوبا 'ةينامخ :ةثتل قكاناق ني

 قاسعلا نأكل حول فسغيو هنيع تقسغ لاقي افاَسَع ةقولخت اهنأو رانلا ةقص باب ٠١

 هم © ه 000 3 - 1 0 : 5 171

 0 . د - لا ا 3 د

 8 د د ب س2

 منهج ىف هب ىمري ام منهج م هفمو جدولا هب ىمرذ ام كضاشنف فيصاعلا

 .دك.دح قر 2 2 نم 0 فيصل بهذ ضرالا ع بصح لاقبو
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 ه١ فقلخلا ءدب بانك مك

 ومد 0 1 , ع د

 نيح نتن « برغت ةأرأ ن ىلا سمشلا 0 ىشعلاو ري فلا لو راكبالا دفاكم لاقو

 كعس ند مللهس نع مزاح أ نع نميلس ند ليف انتدح لاق ىمدقملا ركب لأ نبأ

 ةئام عبس وا افلا نوعبس هند ىمأ نو ىلحسيلا لاك |ةلسو؟ هيلع هللا ىلض ئنلا نع 5

 انتدح «رديبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ماقوجوو عرخآ ليخدي ىتح علوا لخدي ال فلا

 لاق ةدانق. نع نابيش اانثدح ديحم نب سنوي انثدح لاق ىَفْعْل نيمحت, نياادللا "لييع

 زويل نعد ىهني ناكل 5 يبجي ملسو هيلع دللا ليضا ىبللا يدا لاق سنا انكدبح

 ىسحا :ةنألا ىف: ناعم ني نعس ليدانم هديب, سمك سفن,,ىذلاو لاقذ اهثم سانلاا بجكف

 قحسسا وبا انثدح لاق نيفس نع كيعس نب ىهيج انتدح لاق ددسم انتدح «!ذه نم

 ولعب ريرحت نم كلا ليو ةوكللح هللا لص -دالا لوفر ىلا لاق "كراع" ىم كرثلا تعش لاق

 ىناناغم نيب دغشا لكيدانك ملسو+ هيلع. هللا ىلص ,هللا :لوشر,بلاقف# ةنيلوا هنسح م :ناويجكي

 رلهس نع مزاح نأ ىع نيفس انتد> لاق هللا دبع نب ىلع انتدح «!ذه نم لضفا ةتكك

 اينقلا:نم مك هلك تب طرب عضوم .ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٍلوسر لاق لاق. ىدعاسلا دعس نبأ

 نع ديعس انثدح لاق عيرز نب ديزي انثدح لاق نيوملا طبع نب حور انثحح «اهيف امو

 ةرحشلا ةنللا 3 نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا ىع كلام نب سنا انتد> لاق ةدانق

 نب م دلع انتدح لاح ناتس ىب كيج انثدح «اهعطقي ال ماع ةث ام اهلظ ىف بكارلا ريس

 وه ب

 ىبينلا نع ةريرغ لأ نع ةرهمع لأ نب نونا دبع نع ىلع نب لاله انتدخ لاق نميمس

 نأ اوارقاو ةنس ةثام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجشل ةنلل ىف نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 «برغذ وأ سمشلا هيلع تعلط امم ريخ ةنلل ىف مكدحا سوق باقلو دودمم لظو منش 2 - 8 م تا 0 - 5 5

 ىلع نب لالع ىع ىنأ انثدح لاق جلف نب لوح انتد>ح لاق رخنم نب مدربا انتدح

 . حس صج سس سس سس يحس صح حصص



 لاهنم نب ناجح انثدح ء«هللا 5 اي راغأ كيلعأ لاقو رم ىكبف اربدُم تيلوف هتريغ

 سيق نب هللا دبع نب ركب نأ نع تح نول نارمع ابا تيعمس لاق ماه انقدح لاق

 بسلا ىقاهلوط !ةفوحم رد ةقيخلا لاق لسور يلح دإلا لص ىتلا »نأ :ةيبا نع قرنا

 تثرامللو مصل دبع وبا لاق نورخآلا .ماري ال لها نيوملل اهنم ةئيواز لك ىف اليم نوثلك

 اندئحت الاقي نهي اقدح !لاقا ىديمللا انتيوح عالى رتس .نامخ نإ منوع ندع 1

 ااعذ هللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربره كبأ نع جرعالا نع داذؤلا وبا

 ندع - 97 82

 رشاد فلس بْلَق ىلع رظَح 8 تاعمس ل لو تار نيع هِي اه نيحئاصلا ىدابعل 5

 د هزذ ت> ه هد - 217392-96-12 3

 انوبخأ لاق لتاقم د ليحتل انتدح موال لك نم ل ىغُحَأ ام ني ملعتا الخ متكش ن :

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرميردا» يأ .ىع 8 ند ماج ندع رعم اذربخا لاق هللا كبع

 الو اهيف نوقصبي ال ركبنا ةليل رمقلا ةروص ىلع تروص ةنكأ جلت ةرهز لوأ ملسو هيلع

 عرماجمو ةضفلاو بهذلا نم 0 ٌبهذلا اهي نشيل نوط 5 3 57

 لوسر نأ ةربر# نأ نع جرعالا نع دانزلا وبا انتدح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبا

 نيخذلاو ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنِلْل لخدن ةرمز لوأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 الو مهنيب فالتخا ال. دحاو لجر بلق ىلع عيولق ةءاضا بكوك ذأ ©

 نم اهمدكل ءارو نم اهفاس خم ىري امهنم ةدحاو لك ناننجوز مهنم ىرسمأ

 تعذلا مهتينا نوقصبي الو نوطختج و نومقسي >] ايشعو 8 ةركب هللا



 ه1 فلأل ءدب بانك مروع

 ةركب وباو سنأ لاق هقاقل نم ةيرم 7 هيأ هللا نعارأ تايآ ىف لاجحلاو رانلا ّنزاخ

 ىف ءاج ام باب ١ ء«لاجدلا نم ةنيدملا ةكئالملا سرحت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 اوثأ اوقزر املك ىاصُملاو ٍلوَيلاو ضيخل نم ةرّهطم ةيلاعلا وبا لاق ةقولخم اهناو هَل ةفص

 اهباشتم دب اوتأو لبق نم انيتوأ لبق نم انقر ىخلا اذع اولاق محب اوُنَأ رث ءىشب

 كئارألا ةبيرق ةيناد اوءاش فيك نوفطقُي اهفوطق معطلا ىف فلتختو اضعب هضعب هبشي

 ه ت 53 كي

 ةديدح اليبسلس يهاجم لاقو بلقلا ىف روسلاو هجولا ىف ةيضنلا ىسلمل لاق ررسلا

 بعاوك اثلتمم اقاهد سابع نبا لاقو مهلوقع بعهذت ال نوفوني ندب عجو ٌلوَغ ةيرلل

 ناتضاّيف نانتخاضن كسم هنيط هماتخ ةنلمل لها تارش ولعي مينستلا رمثمل قيحرلا: نهاون

 د 0 ا هد 5 3 د 5 0 5

 لعاو ةبرعلا ةكم لها, اهيمسي .مبصو روبص لشم بورع اهذحاو ةلقثم.ابرع .ىرعلاو ناذآلا

 قررلا ناكرلاو | ءاكرو دنج حور دماجم لاق ةلكشلا قارعلا لعاو ةجكنغلا ةنيدللا دوضنماو

 بوكسم لاقي نهجاوزأ ىلا تاببخل برعلاو هل كوش ال اضيأ لاقي المت ,قوملا دوضخملاو زوما
 5 5 هع 2 2 2

 نيتندل انجو ناصغأ نانفأ ابذك اميتات الطاب أوغل .نضعب .قوف انهضعب خخ عونرم  شرفو راج

 انتدح لاق سنوي .ىنب سدا انةكح « ىرلا نم ناوادوس ناتماهدم بيرق ىتجج ام. ناد
 ن

 ملسو هيلع .هللا .ىلص هللا لوسر .لاق .لاق رمع .ىب هللأ ىبع نبع عفان ىع .دعس نب ثيللا

 ١ س0 ء س0 د 5 5-5 -

 لعا ىف ذل لأ, نم ناك ناف ىشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرعي هناث مكدحا تام اذا

 5 ,نم ملس انكر لاك ف نزلا رودرا سدح ٠ «رانلا :قعار ىف نامل ليفلا :ئم ناك ناواغتللا

 تاكا ملسو:ةلجلا 0 ا تنقال وع نيَّصح نب ردع نع ءاجر وبا انقتدح لاق

 انثدح « ءاسنلا اهلا رثكا تيزأرف رانلا ىف تعلطاو ءارقفلا اهلخا رثكا تيلرف هنا

 ىنربخا لاق باهش نبا نع لسيقع ىنتحح لاق ثيللا ىنتدح لاق ميرم ىنأ نب .سيعس



 هك فلخل ءدب بانك

 ]3اس هقلخو هتروص ىف ليثربج ىأر تك نكلو مظعأ دقن 5 3 ا|كمحم 9 مز 0

 مس 3 مدملسسسلا 01

 ند ءايركز انتدح لاق ةماسا و.دا انت>> لاق فسوب نب ديح* انتدح « قفالا نيب ام

 ند مث هلوق نيت ةشئاعل تلق لاق قورسم نع ىعشلا نع عوشألا ىبا نع ةحئاز كأ

 ىنا اهتاو لجرلا ةروص ىف هينإب ناك ليتربج كاذ تلاق قا نا ناكف ىلدتنف

 تكتل“ هد 3-35 , 5-5 1

 انثدح لاق للييعمسأ نب ىسوم انتد> «فقئفالا كسف هتروسص يع كل هتروص ىف ةرملا هذه

 ارهس  ىع ءاجر وبأ انتددحح لاق برج ةليللا تيأر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق 8

 «ليئاكيم !اذهو ليثربج انأو رانلا نزامخ كلام راتلا دقوي .ىذلا لاقف قايتأ نيلِجر

 لاق لاق ةريرف ىنأ نع مزاح نأ نع سشمعالا نع ةداوع وبا انتدح لاق 1

 اهتتعل نابضغ تابف تباف هشارف ىلا هتأرمأ لجرلا اعد !ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر

 انتدح < شهمعالا نع ة*يواعم وباأو دواد ناو قو وبأو ةبعش هعبات عبصت ىندح ةكتاللا

 يآ ١ تنعمس لاق باهش .نبا ١ نع ليقع ىتدح لاق تيللا انتدح لاق فسوي ىنب هللا قبع

 رثق مث لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عميس هتأ هللا دبع نب مياج ىربخا لاق ةملس
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 ككل لبق ىربصب تءعشرف قال نم اتوص 0 ىشمأ انا انيبخ ةرسخف ىع ىحولا

 يرد ىتح هنم ب ضرالاو ءايسلا نيب ىسرك لع قع عارصخإ ىئدعاج ىذلا كَلَملا !ذاف

 هلوق ىلأ رخذأت مق مق رثكملا اَهَيَأ اي هللا لزنأ# ىنولمر ىقولمز تلاقق ىلعا تكجت ضرالا ىلا

 ردنغ انتد>ح لاق راشنب نب دكيح 0 < قانا رج لاو فلس ىبا لاق رجافاف َر رجل

 دبيعس انتدح لاق عيرز نب ديزي انتك> ل ١+ لاقو َح ةدانق نع خبعش انتد> لاق

 ملص ىبنلا نع سابع نبأ ىنعي 0 مع نبأ انت>ى> لاق خيلاعلا لأ نع اةداننق ىع

 ع هم 2 هل 2 5

 موضعا

 5 دارو سارلا طيس ضايبلاو ةرملل دك نيل عوبرم اعوبرد الجر ىسيبع تيأرو لوف



 نأ قلل 01 كحل

 مكذحأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ كا نع ةرمع وأ نكولا دكديع نع لع

 هتالص ىف مقي مث ام هّمحراو هل رفغا هللا لوقت ةكئالملاو هسبحأ ةولصلا تمماد ام ةولص يف

 0 2 6 6. ل 9 62

 ناوفص نع ءاطع نع ورمع نع نيفس انتدح لاق هللا دكيع نب ىلع انتردح> « تدل وأ

 كلام ب وداد وبقملا ىلع ارقي ملسو هيلع هللا ىلص 1 كي لاق هيبأ نع ىلعب نبأ

 نبأ انربخأ لاق فسوي ند هللا دبع انتدح ء«لام اب !ودانو هللا كيبع ةءارق ىف نيفس لاق

 ىبنلا وز اهضر ةشئاع ْنَأ ةورع ىنثدح لاق باهش نبا ىع سنوي ىنربخا لاق بهو

 ناك موي كيلع ىأ له ملسو هيلع هللآ ىلص ىبنلل تلاق اهتأ ؛هتكتح ملسو هيلع هللا للص

 موب مهفم 0 ام لتأ ناكو عل ام كموق نم تيييقل دقل 0 نحل مو-3 نم لد

 ه د 3

0 
 اح

 انأ !ذاف ىسار 3 كلا 0 0 هلا 0 ملف ىهجو ىلع مومهم انأو تقلطناف

 كموق لوق عمس ل ةللا ن لاقذ ىلادانف ليش ميج اهيف اتاك ترظنف ىنتلظا ل خيا حاس

 لابلمل َكَلَم ىنادانف مهيف تش امب هرمأتل لابلمل َكَلَم كيلا ثعب دقو كيلع اور امو كل

 ,هع

 نيبشخالا مهيلع .فقبطأ نأ . تعش نأ تش اميف كلذ لاقف كم اي لاق رق ىلع ملسف

 هّدحو هللا دبعي نم مهبالصأ نم دللا يركب نأ وجرأ لب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 ع - 5 2 ع هد 75

 تلاس لاق ىلابيشلا فكساوبا انذدح لاق ةناوعوبأ انتدح لاق ةبينق انتدح « ايت هب كرشي ال

 م 6ع هم هع 52 م 05 0 هد 3

 لاق ىحوأ ام هدبع ىلأ نىئد> واف ىندا وأ نيسوفق بق ناكف دللا لوق نع شيبح نب رز

 2 ممم 2 ع ع

 لاق رمع نب صفح انتدح « حانج ةدام تس هل لبئربج ىاأر هنا دوعسم نبا انئدد>

 ع

 ىار دقل هللا دبع نع ةخيقلع نع ميهربأ نع شمعالا نع ابعش انتدح

 ملل كت ءادطا س 6 3 7

 ليعمسأ نب هللا كبع نب دكيحن انترددح «ءامسلا فدذآ كس ارضخ افوفر ْْى

 تلات خشتاع نع م مساقلا اناينأ لاق 0 نبا ى ع ىراصنالا هللا كبع نب دمع انثل> لاق



 نأ ةّيمأ نب ليعمسا ىع مييرج ىبا انربخا لاق سلكت انثدح لات كيج انثدح هبنذ نم

 هللا ىلص ىبنلل ٌةداسو توشح تعلاق ةشئاع نم هتدح سم ىب .مساقلا نأ هثّدح .اعقان

 انل ام ثلقف ههجو ريغتي لعجو نييابلا نيب ماقف ءاجن ةقرمن اهنأك ٌليثات اهيذ ملسو هيلع

 لاق اهيلع عجلطتصتل كل اهتلعج هدا ملكا ىلع ةداسولا هذه لايز/ ام لاق هلل ليالي

 ةميقلا 'موي بّذعي روصلا عنص نم نأو ةروص هيف اقيب لخدت ال .ةكئاللا نأ ثيملع ام

 نع ثُم انربخا لاق هللا حبع انربخا لاق لشتاقم نبا انتدح « مَتْفََخ ام اويحأ لوقيف

 لوقي ةكلط ابا :تعمس لوقي سابع نبا عمس هنأ هللا: دبع .نب هللا هيبع .ىع ىرغلا

 ةرونح الو باك هين اتيب ةكئاللا لخدت ال لوقي ملسو. هيلع .دلا .ىلصا هلأ :لوسر ١ تعمس

 هتدح متشألا نب 3 نأ ورمع انيبخا .لاق بهو نبا انثدح لاق: دحا انثدح «ليتاغ
 هه خد ع 6 د مع

 كيبع كيعس ند 3 عمو هتلح يي دلاخ نب كجز ن .رأ هتدل كيعس ند سب نأ

 نب كير امهتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يوز ةدوميم رخ ىف ناك ىخلا قالوخل هللا 3

 هيف اقيب ةكئالمللا لخدت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هتدح ةحلط ايا نأ كلاخ

 ثلقف ريواصت هيف رئسب هتيب ىف نحن اذاف هانذعف دكلاخ ىب ديز صرف رسب لاقو 8, وص

 كلك دععمس .ةلاراكوت (ق قت الا لاق هنا لاقن ريواصتلا ىف انتذج ما ىالوخأ هلا ديبعل
ِ 

 ىنكدح لاق بهو نبا ىنثدح لاق نميلس نبا ئيج انثتدح « هركذ لف قب لاقل

 ليكربج ملسو هيلع هللا للص ىبتتلا لعو لاق.هيبا نع راس نع, ىرعلا نشك ,نبز وه رثع

 سم ىع كلام ىنتد> لاق لييعمسأ انتددح 0 الو ةروص هيف اتيب لخدن ١ انآ لاقف

 عمس مامالا لاق اذا لاق ملسو هيلع:دللا ىلص دللا لوسر نأ ةريرع ىأ نع حلاص قأ نع

 مدقت ام هل رفغ ةكئالملا ّلوق هلوق قفاو نم هنا كمل كل انبر مهللا اولوقت هحجت نمل هللا

 نب لاله نع ىا انتج لاق يلف ىبا انثدح لاق رذلا ني ميعربا انثدح « هبنذ نم



 ه1 قلخل ءدب بانك د

 قر املخ فرحي. لع :ليتربج .:قارقأ»«لاكأ ملف هيلع دلل ليف .دللا» لوسر نأ سابع .ىبأ لع

 انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق لئاقم نبا انثدح «فرحأ ةعبس ىلا ىهتنا ىتح هكديوةسأ

 لوسز :ناك- لاق: سابع :ىبا + قع هللا !هبخ ؛ىب هللا قيبع .ىنتدح لاق قرعؤلا نع سنوي

 ناكو لبيتربج هاقلي نيح ناضمر 8 نوكي ام دوج ناكو سانلا دوجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نيبح .ملسو هيلع .هللا» لص هللا“ ٌلوسراف نآرقلا هسراديف. ناضمر نم ةليل لك ىف هاقلُي ليئربج

 دانسالا اذهب ربعم انربخا لاق هللا دبع نعو لسا حيرلا نم ريخلاب نرجأ ليئبج هاقلي

 ناك ليئربج نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع مالسلا اهيلع ةمطافو ةيره وبا ىورو هوك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مامأ ىّلصف لون دق ليثربج نأ اَمأ ةورع هل لاقف ايش رصعلا رخآ

 ابأ تععمس لوقي دوعسه ىأ نب ريشب ثعمس لاق ةورع اب لوسقت ام ٌملعا ريع لاقف ملسو

 ةعم. تيلصف :ىنماتا ليكريجلا لزن.لوقي: ملسو .ةيلع هللا ,لض للا“ لوسر تعمن لوقي دوعشم

 نب بيبح نع خدعت نع ىدحع أ نبأ انتد> لاق راشب نب ديمد انتل « تاولدص

 ليئربج ىل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق رَّذ نا ىع بقو نب كيز ىع تباث قا |

 ناو قر ناو .لاق-رانلا لسخدي ل وا ةتلل لخت ايش :هللاب كرشي ال كتمأ نم تام نم

 جرعالا نع دانؤلا وبا انتثتدح لاق بّبعش انربخاو لاق ناميلا وبا انتدد> و لاق قرس

 ةكئالمو ليللاب ةكئالم .نوبقاعتي ةكئالملا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريره ىا ىع

 وهو مهلاسُيف مكيف اونأي نسيذلا هيلا ٍيرَعَي مث رصعلاو رجفلا ةولص ىف نوعمتجو راهنلاب

 تان ١*٠ ؟نولصي مانيثاو .نولصي عانكرت اولاقن ىدابع متكرت فيك لوقيف ملعُي

 مدقت ام هل رفغ ىرخالا اهادحا تقفاوف نيمآ ءامسلا ىف ةكئالملاو نيمآ مكل>أ5 لاق اذا

 جححع 1



 رس 01 قلخل ءدب بانك

 ٍلوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسأ هللاب كدشنَأ لاقو ةريوع نا ىلا تفتلا مث

 ةبعش انثدح لاق رمغ نب صفح انثدح « معن لاق سكقلا ورب هذيأ مهللا ىتع ٌبجأ

 وأ مهجحه) ناسحل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ءاربلا نع تباثت نب ىدع نع

 لاق نا انثدح لاق ريرج نب بهعو انربخا لاق قحسا انتدح «كعم ليئربجو ةجاه

6 

 مْنَع ىنب ةكس ىف عطاس رابغ ىلا رظنأ ىنأك لاق ككاما قبري نننا نع لالع نب ديك تعمس

 ةررع نب ماشم نع رهسم نب 0 انتدح لاق ةورف انتدح “ ليتربج بكوم ىسوم دأز

 كنينأب يح ملسو هيلع هللا :ىنلص ئنلا, لاس ماشع نب ثرادمل .نأ .ةكشتاع ندع :هيبا نع
 , - 5 0 ١ هع د ءءء 08-50 كال ا

 ام تيبعو كقو ىنع مصفيف سرخأ ةلصلص لتقم ىف انابحأ كلما ىنإاي كاذ لك لاق ىحدولا

 لاق مذآ انتدح «لوقي ام ىأذ ىنيلكيف الجر انايحأ كلا ىل لّثمتيو ىلع هحشأ وهو لاق
- 

 تعمس لاق ةر-در# لأ نع خماس ىأ نع ريقك نأ نب ىبيعك هك لاق ناييش انتلدح

 لف ىأ ةتلل نرخ هتعد هللا ليبس ىف نيِجوز فقفنأ نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ع 0ك ا : 0 50

 لآ نع م انرسبخا لاق ماش انثدح لاق سيح نب هللا كبع ىنتتددح « مهنم

 اذه ةشثاأع اب اهل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهضر ةشتاع ىع ةملس نا
3 

 ىرأ ال ام ىرش هتاكربو هللا ةجرو مالسلا هيلعو تلاقن مالسلا كيلع أرقي لسيتربج
 د

 انثدحو لاق رَّذ نب رمع انثدخ لاق ميعن وبا انتدح «ملسو هيلع هللا لص: ىبنلا هيرت

 203 د

 ريبجج ندب كيعس نع هيأ نع رَذ نب مع نع عيكو انتدح لاق رفعج نب ىبعج)

 تلونغ لاق انروؤنت امم رثثكا انروزت الأ ليثربج ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر لاق لاق سابع ىبا

 مسلسل مم همم دس ا |سم 8 نك همم م وع ءرعمل هي حج 7-32 اع

 ىنثدح لاق ليعمسا انت>> « ةيالا انفاخ امو انيديأ نيب ام هل كبر رماب الأ لؤفنت امو

 هد د

 دوعسم نب ةبتع ىب دللا دبع نسب دللا كيبع نع باهش نبأ نع سنوي نع نميلس



 ه1 فشل عنب كانك

 رث اموي نيعبرا همأ نطب ىف هقلَخ عمج مكّدحا نا قودصملا قداصلا وفو ملسو ةيلع

 تاملك .عبراب رمويو اكلم هللا ثعبي رث كلذ ّلثم ٌةغضم نوكي مث كلذ ّلثم َةَقَلَع نوكي

 مكنم ّلجرلا ناذ 55 ْمَقْنَي رد يعن وأ قش ةلجآو دق ةررو هلمع ٌبتكا هل لاقيو
2 

 ءو

 زانلا لها لعب لعَيف هباتك هيلع فيسيف عارذ الا ةّنلَل نيبو هنيب نوكي ام ىتح لعَيِل

 للما للعب لعيف باتللا هيلع بسيف ع عار الأ رانلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح ليعيو

 ىسوم ىنريخا لاق جيرج نبأ انربخأ لاق دكت انيبخا لاق مالس ىب كمح# انتدح «< خادل

 مصاع وبا هعباتو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع ةريره وبا لاق لاق عفان نع ةبقح نبأ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ئع.ةريرغه. قا نع عفان نع ةبقع نب: ئسوم ىقوبخا عورَج ىبا نع

 0ليييح هيدجف هيبحأف انالف بحل هللا "نأ لسيتربج ئدان :ةبعلا هللا :بحأ .!نا. لاق .ملس

 عضوي رق ءامسلا لفا هّبكف هبحات انالف 2 هللا نأ ءامسلا لعا ىف ٌليئربج ىدانيف

 انقدح لاق ثيللا انربخا لاق. ميرم ىا ىبأ انثدح لاق دمحم ًانتدح © ضرالا ىف لوبقلا هل

 ىللص ىبنلا جوز ةشماحل خا ريل نبراةووع ىع ىعولا كبعا/ نب. نمك _نعا رفعجاا نأ نبا

 نانعلا ىف لزنت ةكثالملا نأ لوقي ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌليسر تعمس اهنأ ملسو هيلع هللأ

 هيحوتف هعيستف عمسلا نيطايشلا قرتستف ءامسلا ف ىضق رمالا ركذتف ٌباكسلا وهو

 لاق سنوي نب دحا انتدح « مهسفنأ دنع نم ةبّْذك ةئام اهعم نوبذكيف ناهكلا ىلا

 لاق ةريره نأ نع الا ةيلس نبأ موه ىع باهش نبا انربخا لاق دعس ىب ميعربا انتدلح

 دحسملا .باوسبا نم باب لك ىلع ناك ةعلمل موي ناك اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا .لاق

 (ركّذلا نوعمتسي اوءاجو فكاشلا اووُط مامالا سلج !ذاذ ٌلوالاذ لوألا نوبنكي .ةكئالم

 بيسلا :ىب_.ىيعس , نعا ىرقزلا 'ىنثدح لاق نيفس انتدح» لاق .هلآ تبعا نيب لع, انقدح
 5 - هع 0 : هد سام 5 -

 انكنم ريبخ وع نم دبثو ةببذ دشنأ ننحخ لاقف لشن ناسحو لاعاد لأ َّق رمع ره لاذ



 ه١ قلخل ءدب باتك

 ع
 لسرأ دقو ليق لمح ليق كعم نمو لبق ليثربج لسيق اذع نم ليق ةسماخل ءامسلا

 كب ابحرم لاقذ تملسف نورع ىلع انيتأت هاج :ىجملا مْعنلو هب ابحرم لاق معن ليق هيلا

 لبق كعم نمو ليق ليئربج ليق اذع نم ليق ةسناسلا ءامسلا ىلع انيتأت ىبنو أ 0

 هه .ه 0 ع مم هه

 هيلع تملسف ىسوم ىلع تيتان ءاج هىجلا معنو هب ابحرم لاق هيلا لسرأ دقو سيح

 مالغلا ؟ذم بر اي لاقف كاكبأ ام ليقف ىكب تزواج املذ ئبنو أ نم كب ابحرم لاقف

 ةيياسلا] نقلا ةلنيفأ , نأ نم راك اص نضل نر رع دل كدي طع اك اآ

 ليق معن ليق هيلا لسرأ لقو ليق كبح ليق كعم نم ليق ليثربج ليق اذع نم لبق

 نبا نم كسب ابحرم لاقن هيلع تملسف ميعربا ىلع تينأذ ءاج هىجلا معنلو هب ابحرم

 موي لك هيف ّلصي روجملا ثيبلا اذه لاقف َليئربج تلأسف روعملا تيبلا ىل عضرف ىهنو

 اذاف ىهتنملا ةردس ىل تعفرو مهيلع ام رخآ اودوعي ف اوجرخ اذا ىَلَم فلآ نوعبس

 نارهنو نانطاب نارهت راهنأ ةعبرا اهلصا ى .لويغلا نأذا هنأ اهقروو َرَجَف لالق هنأك اهقبن

 ثا لينلاو تارفلا نارعاظلا امأو ةنل ىفف نانطابلا امأ لاقف ليئربج تلأسف نارعاظ

 قلع تاضرك, تلك تعض" رام .لاقخاا ليطوم (تحجلا يح تلئقا5 ةولضالوسيحا لك كيدت

 ا 0

 اثم 5 نتلطياو هلثم رث نيعبرأ اهلعج هتلاشف  تيعجرف هلق: كبر :ىلأ عجراف فيطن

 ىسوم تينأف اسيخ اهلعبن هلثم لاقن ىسوم كتيتأن ارشع لعجن هلثم 2 نيرشع لعجن

 كتبضما ,ىق, 3 ئذودنفا تفلس ١ تلق .هلكم لات اسيح  اهلعجت ,ىتق» تلك تكد ك١ لاعف

 د

 نع سل نع ةدانق نع ماع لاقو ارشع سك ىزجاو ىدابع نع تففخو ىتضٍدرف

 عيبرلا نب نسلمل انثدح «روعملا تيبلا ىف ملسو هيلع دللا ىلص. ىبغلا نع. ةرير» ىأ

 هللا ىلص هللا لوسر انتددح لاق بهو نب كيز نع شمعالا نع سوخحالا وبا انتددع لاق
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 ه1 فلخل ءدب باتك م

 هللا ىلص ىجنلا ناك تلاق +خكتثاع نع ءامع نع جيرج نبأ انثتدح لاق ميرا نب ب

 ترطحمأ اذاف ههجو ريغتو جرخو لسخدو ربدأو لبقأ ءامسلا ىف ةليخت ىأر اذا ملسو هياع

 انك لعل ىرْذأ امو هلسوا هدلع هللا لص ىبنلا لاقفا/ كلذ. ةشئاح ةتفرعف.ؤنحا ئرتساةاهدللا

 لاق. .ستأ .لاقو. ةعتالملا ركذ.باب 9 ١ هغيآلا مهتّيدوأ . لبقتسم اضراع. هوأر املك موق لاق

 لاك دكتالملا نما كركوللا نع نكيتزبجت نا ملسو ةيلع هللا لبا ئنلل مالسا ىيااقللا اهنبع

 نع ماه انثدح لاق كلاخ نب ةبذه انتدح ةكثالملا نوقاصلا نَحَنَل سابع ىبا

 ةداتق انتدح الاق ماشعو ىيعس انثكح لاق عيرز نب كبزي انثدح ةفيلخ ىل لاقو ح

 انأ انيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ةعصعص نب كلام نع كلام نب سنا انثد> لاق

 نالم بَحَذ نم نسب ثينأف نيلجرلا نيياالجر ركذو ناطقتلاوا مقاعلا نيب "تيبلا دنع

 ىنح ليثربج عم تقلطناف قاربلا رامثلا .قوفو لغبلا نود ضيبا ةبادب تيبتأو اناجاو

 ل دقو لييق كم لاق كعم نمو لبق ليئربج لاق اذه نتالي للا تا لا

 ابحرم لاقف هيلع تملسف مذآ ىلع تينأف ءاج هىجملا معنلو هب ابحرم ليق معن لاق هيلا

 لاق كعم نمو ليق ليثربج لاق اذه نم ليق ةيناثلا ءامسلا انيتأف ىبذو ىبا نم كب
 0 "6 6 ع هل 3

 ىويعو ىسيع ىلع تيتان ءاج *ىجللا معنأو هب ابحرم ليق معذ لاق هيلا لسرأ لبق كيد

 نما لبق. ليقربح لكك (كف نم لايف. ةتلاثلا .ءامسلا انبات ع 3 نم كب ابحرم الاقف

 0 6ع مس و 33 ل

 تسبئان ءاج وى معنلو هب ايحرم ليق معن لاق هيلا لسرا كذو لاق كبح ليق كعم

 نم ليق ةعبارلا ءامسلا انيتأف ّىبنو أ نم. كب ابحرنم''لاقف..هيلع "تيلسف؟قشؤي لع

 هب اًبحرم ليق معن لبق هيلأ لسْرأ دقو ليق لب ليق كعم نم ليق ليئربج لاق اذه

 اييتاكد بنو 5 نم كب ابحرم لاقف هيلع تمّلسف سيردا ىلع" تينأت ءاج ءىجما معد

 ود بجسم



 61 قلخل ءدب بانك

 ءةميقلا موي ناروكم رمقلاو سمشلا لاق ملسو هيلع هللا ىكلض ىنلا نع ةريرغ قا نع

 نب نجرلا دبع نأ ورتمع قربخا لاق ثعو نبا ىقدنح .لاق .نميلس نب نينجا انتدح

 ملسو هيلع دللا لص ىبنلا نع ربك ناك هنأ رمع نب دللا دبع نع هيأ نع هتدح مساقلا

 ؛ذاذ ةللآ كايا نم" ةنيك امهتلتو هشويشلا الو, كاك تومل نافسحخت ال رمقلاو سمشلا ن

 راسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز نع كلام ىثدح لاق ليعمسا انتدح ءاولصف دمتيأر

 ناتي زيقلاو ! :سمشلا اه علا علسؤإاعئيلع . هللا ص اهلك[ # لورا قاف لاق: ساسعلا نَح-ةللأ تبيع الك

 ىبح انثدح ءدللا اوركذأذ كلذ مقيأر اذاف هتويحم الو دحا تومل نافسُحَب ال هللا تايآ نم

 قربخا لاق باهش. نبأ قَح ليقع نع كتيللا !انكذح لاق يبكن

 رق ةلياوطر.ةءارق رق :.اريكف ماق نيمشلا هت 2 موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 3

22 
 ةليوط ةءارق أرقف وه امك ماقو هدج ىمل هللا عمس لاقف هسار عذر رث اليوط ايوركر عكر 0

 ادوجاس دجحاس ارث ىوالا ةعكرلا نم ندا قو اليوط اعوكر عكر مث ىلوالا ةءارقلا نم فدأ قو

 سانلا :بطخ 'سمشلا تلج دقو ملَس رق كلذ ّلثم ةرخالا ةعكرلا, ف لعف ثا اليوط

 هتويحن الو دحا تومل نافسخ ال هللا تابآ نم ناقيا امهنا رمقلاو سمشلا فوسك ىف لاقف

 ليعمسا نع ىتيجك انتدح لاق ىنتملا نب لمحت انتدح «ةولصلا ىلا اوعزفات اهومتيأر؛ !ذاذ

 الاومقلاو: | سيشلا !اناق :ملسوء هيلع /دللا .حلض ؛ىنلا "ىعا ادوعسم ”قاذأ نع سيفا: ىقيت لا

 باب ءاولصف اهومتيأر !ذاذ هللا تايآ. نم ناتيآ امهتللو هتويح الو .دحا :توملا نافلكني

 ءىش. لك فصقت اًقصاق 3-5 ىَدَي نيب اًرْشِب حايرلا لسري ىذلا وهو ىلاعت. هلوق ىق ءاج ام
2 

 2 مهل سه د. 5 5 5 ع5 هد د د هل ه

 درب رص رأت هبذ دوعك ءامسلا ىلآ ضرالا نم بهت فصاع حدر رامععأ كعب جقالم جقاول

) 1 

 نع كد ءعادم نبأ نى ع دعاحم# نع مكلل نع ةبعش انت>> لاق مدآ انحدحا « ٌةقرفتم ارشن

 ةمسسسسسسا 0 و 0 ًّء 0 36 -

 انتدح «روبدلاب داع تيكلفأو ابصلاب تردعت لاق ماسو ةيلع دللا ىلص ىنلا نع سابع نبأ

 د



 ه] فلأل ءدب باتك

 : كلك كيدز ن د 0 يي لاف , لاتكل دن] نع ماش نب 2 دان أ لا نبأ لاق « نيبضرأ عييدس

 ايندلا ءامسلا انيز ىقلو ةدانك لاقو موجاتلا ىف تاب " «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع

 20 تامالعو نيطايشلل اموجرو ءامسلل ةنيز اهلعج ثلثل موجانلا هذع فقلخ مباصمب
 - 5 .- - م ع 2 هعر -

 سايع نبأ لاق « هب هل ع هل ام فلكتو دبيصن عاضأو اطخا كلذ ربخغب اهيبذ. لوات نفذ اهب

 فيلم اذاقلا بفاكما لاه يحاح ع ضروب قلك مانالاو ماعنألا لكأت ام ايانار اردتم اهسشع

 يك ءاليلق اذكت 0 ضرألا ىف مللو ىلاعت هلوقك اداهم اشارف ةقئلملا بلعْلاَو

 اهناوُدعي ال لزانمو باسح هريغ .لاق» ىحرلا نابسك دماجم لاق نابسك ّمقلاو سمشلا

 ةوبض 5 ال َرمَقلا كركت :نأ اعدوص اها نابهشو باهش لثم باسل ةءامج لابس

 خلسَت نيتيثح نابلاطتي راهنلا فيباس كلذ اميل ىغبني الو رَخآلا ءوض اهدحا

 قشني مل ام اهئاسجنرأا اهققشت .اهيفو. ةيفاو امهنم طسحاوا لك ىرجُو رخآلا نم اهدحأ

 ثروك نسخ دل لاقو ملظأ ل نجو شطْعَأ و ةملأ ءاجرأ لع هلوقك اهيتفاح ىل عاوهذ اهنم

 سمشلا ٌلزانم اجرب. ىوتسا فستا ةبأد نم عمج .قسو امو ليللاو اهنوض بعذي ىنح

 000 5 0 3 0م غد 5 5 0 1 و
 لاقي راهذلاب موهيبلاو للاب رورو ةبورو سابع نبأ لاقو سمشلا عم راهنلاب رورشكو رمقلاو

 نيغس انتد> لاق فسوي نب كيح ا «ءىش ق  هتلخذأ ءىتن لك كيلو روكي جلوب

 ماسو هيلع هللا ىككلص ىبنلا لاق. لاق رّذ ىا' ىع هيبا نع.ىميتلا ميهردأ نع شمعالا نع

 بهذ اهتاف لاق ملعأ هلوسو هللا تلق بهذت نيأ ىردتا سمشلا تبرغ نيح رّذ ىال

 نذاتسّنو اهنم لع الخ قحكذتست نأ كشويو اهل 7 . ناتيستم شو علا نك " ليكاسلنأ ىح

 ىاعت هلوق كلذف اهبرغم نم علطتف تثج ثيح نم ىججرأ اهل لاقيو اهل ندر كف

 مم 62 010

 دكيع انتىدح لاق تكس انتدح «ميلعلا و مبوعلا ريدقت كل !نذ اهل و رقعساب ىرج متلو

 نجرلا ادبع نبا ةملس اوبا١ يتدح لاق جانالسلا هللا دبع انثدح. لاق راتخملا ىب زيزعلا



 ه] فلخل ءدب بانك

 3 حمششاسلل 1ك ا 0 د هم هم 0” | ا هل «ه مع

 نب ةريغم انتدح لاق ةيينق انتدح «ىلادب ابيك ىنديعي سيل هلوقن هييذكت امأو اذَلو

 5 هللا ىلص هللا يوسر لاق لاق ةرير نأ نع جرعالا نع دانزلا نأ نع ىئرقلا نجرلا دبع
54 

 ع ىو نأ شرعلا قوذ هدنع وهغ هباتك ىف بنك قلخل دللا ىصق ال ملسو هيلع

 نيو تاوُمَ عبس َفَلَخ ىذا هلأ هناجس هلوقو نيضرا عبس ىف ءاج ام باب م

 تنذأ اهنسحو اهواوتسا بلو اهءانب اهكمس هامسلا َعوُفْرْلا فقّسلا ةيآلا نيلتم ضرألا

 ةرهاسلاب اهاخّد اهاحط مهنع تلختو قولا نم اهيف ام تجرخا تقلأو تعاطاو .تعمت

 قف نتا ةناح نبا انوبخ لاق لع ”طهجج) 4 لاح هموت ناوي, اهمكد ناك ضال

 ةملس نأ نع ثراخل ىب ميعربا نب دمح نع ريثك نب ىيج انثدح لاق كرابملا نبا

 اهل ركّذف, ءشتاع ىلع لخدف, ضرأ ,ىف ةموصُخ .سانأ نيبو. .ةئبي, تناكو. ىورلأا قيعا ىبأ

 ملط نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر ناف ضرالا بنتجا ةملَس اأ اب تلاقف كاذ

 ىسوم نع هللا دبع انربخأ لاق ديح نب مشب انتكح «نيضرا عبس نم هقوط ربش تيق

 ضرالا (كما ايش خل رم ملشبو يلح هلل قص ىدلا لاق الاق اةيباء نع فاس ىنكالل

 انثدح لاق ىنتملا نب ديحت انثتدح «نيضرا عبس ىلا ةميقلا موي هب فسخ دقح ريغب

 ىلا نح , ةركب نأ غيب نع ةركب- نا ىبا نع ديك نحب بويآ انتدح لاق باقولا كح

 ” تسلا ضرالاو تاوهسلا هللا فلَخ موي هتثيهك رادتسا دق نامزلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص
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 ع مو تسمم 5

 ماش ىع ةماسا وبا انتدح لاق ملبعمسأ نب ديبع انتدح «نابعشو ىدامج نبب ىذلا

 هنأ تمهعز قح 0 1 هتيردإت من ليقن نب ورمع نب كيز نب كدكبيعس نع هيبأ نع

 - 0 ع ع 3 - 5 ع

 لوسر تععمسل كهشا ايش اهقش اهقح نم صقتنأ اذا دبعس لاقف ناورم ىلا اهل هصقننا

 نم ةمبقلا موي هقوطي هناذ ايلُظ ضرالا نم اربش قخأ نم لوقي ملسو هيلع هللا ىمص هلأ



 ه١ فلذل ءدب بانك

 اروط اراوظأ بصنلا بوغل مكقْلَخ اشنأو مكأشنأ نيح انيلع ايُمأنَأ انييعْتَأ فّيَصو فيضو

 نع نيفس انربخا لاق ريثك نب كبح انثدح هدق ىا هووط ادع ذك اروطو ذك

 لي رفق. ءانج لاق نيتصتخلا | ندباب ناس. ندع رشف, با ناوفض نغي دانش "نم ماج

 انترشب اولاقف !وو شبا ميم ىنب اب لاقف ملسو هيلع هللا ىكلص ىبنلا ىلا ميم ىب

 ونب اهلبقي ل نا ىرشبلا اولبقأ نميلا ّلعا اب لاقف' ىميلا لها هءاجن 59 ريغتخ انطعأت

 تايغ نب صفح نب رمع انتدح ءمْثَأ رل ىنتيل تنّلفت كتلحار نا ناومع اي لاقف لجر
 زرسن نب ناوفص نع داّدش نب عماج انثتدح لاق شمعالا انثدح لاق ىلا انثدح لاق

 ثلقعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تلخد لاق نيصخ نب نارُمع نع هتدح هنأ

 انترشب كف اولاق ميغ ىنب اب ىردشتإلا اوليقأ لاقف ميه ىتب نم سا ةاثأذ بايلاب ىتفان

 راء :ىطعلا لفل اناا ير فلا, اولبقأ ا اونلاهخ ' ىميلاا ملا سانا يلح« لكتح هت نيتوم انطفأت

 ناك لاق رمالا اذه نع كلأسن كانثج اولاق هللا ٍلوسر اب انلبق دق اولاق ميم ونب اهلبقي

 تاوهسلا نضل ءىقاا لك ارك كلاؤ ى؛ بتكو ءانا ىلع هشرع ناكو 'هريع 9ىت" نكي رقواةللا

 بارسلا اهنود عطقت ى !ذاف تقلطناف نيصامل نب اب كتقان ثيبعذ دانم ىدانف ضرالاو
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 ىراط» نع«:ملطسما ندا دعا نعااةتقزا نحن ىسيع"ىوزوا «اهتكرت تنك قا تذادؤل هالاوف

 نا انربخأت ءاناعمهلكوز ويح دللاب لولص»ىتلا انيق: ماقالوقي , مَع ,تعمس لاق .بانهنش' قبا

 هظفح نم كلذ ظفح مهلزانم رانلا لعاو مهلزانم هَنْلَل لقا لخد ىتح فلخأ ءدب

 دانزلا نأ نع نيقس نع دجا نأ نع ةبيش دا نب هلأ دبع انتدح ءءيسن نم هيستو

 هج لاق لاق ةريرغ نا نع جرعالا

 َّئ 0

 ىل نا هلوقف ىايأ همم امو ىنب



 هم برخلو ةمذلا لما عم ةعداوملاو ةيزلل بانك

 ع 0 ع 5 - 3 © م « همس دع

 نأ لبق هلاصوأ تعطقت هورج اهلذ امكض الجر ناك 0 ىأ وأ ةيمأ ربغ وثب ّئ

 ةبعش انثدح لاق دكيلولا وبا انثدح وجافلاو ربلت رداغلا قا يباب "81 [(ةايوتنلا .ة .ىقلي

 هللا ىلص ىببنلا نع سنأ نع تباث ىعو هللا دبع نع لثأو نا نع شمعالا نمياس نع

 ةقيقلا موي ىري رخآلا :لاقو بسصني اهذحا لاق ةميقلا :موي كارل رداغ لل لاق .ملطوا هيلع 2

 نع عفان نع تويأ نع كيز نب داّح انتدح لاق بريح نب نوميلس انقدح ء« هب فرعي

 موي هتركعب بصتي ءاول رداغ للك لوقي ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا تعمس لاق رمع نبا

 نياط لع نماكام عع" رودضتم» قع :ويرجأ انه .لاق' دلل .ىبع نب لع «امكيحت ؟ :تيعلا

 ناي نلكو ةرجع ال ةّكم مْدَق موي ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع

 تاومسلا فلخ موي دللا همرح َنَلَبلا اذه نا كم حتف موي لاقو اورفذاف مترفتتسا !ذا ينو

 لأ رثو ىلبق دحأل هيف لاتقلا لس رث هناو ةيبقلا موي ىلآ هللا ةمدك مارح وهذ ضرالاو

 ةديضا رغتي الو هكوش 'دلصعي الا ةميقلا عوي ىلا هللا ةمرك مارح وهف :راهت نم ةعاس لا

 هناف ّرخّذالا لا هللا لوسر اي سابعلا لاقف هالَخ لَمْ الو اهنرع نم الا هتطقل طقتلي الو

 هن ردتتالا لا لاق ملهتويبو !مهتلكا

 كلل كل للا ل

 فقلخا ءدب بانك 1

 هدم 35 © 0 د بو هوم نص ل 6. .ةه ومص 5 مب مدح

 كك نوكأ وعو هددعي م فلكلا ودبي ىلا وهو ىلاعت هللا لوق ىف ءاج ام باب ١

 ه2 0 ب ديا فهم 9مم د مب عود ورع ف5 110 و
 تيمو تبمو نيبلو نيل لثم نيو نيبو نيم هيلع لك نسْلو ميثخ نب عيبرلا لاقو ةيآلا
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 كح

 هم برو خمذلا لقا عم خءداومللاو ةيولل ض0

 ١ لوسر اب تاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر بيف تساف اهيبأ عم مهتالمو ماسو هيلع هللا

 نتكتا# د ع ه3 هَ 3 نك

 ةتالث ىلع هحلاصملا باب !! ء«اهيلص معن لاق اهلصان ةبغأر كو ىلع تمدق ىمأ نا هللا

 ىنتدح لاق فحسا ىنأ نع ىنأ ىنتدح لاق فكسا نأ نب فسوي نب ميعربا انتدح

 مهنذاتسي ةكم لما ىلإ ليسرأ .رمتعي نأ .دارأ امل. :ملسو هيلع .دللا لص ,ىنلا نأ كربلا

 السلا نابْلَب الا اهلخدي الو لايل كلت الا اهب ميقي ال نأ هيلع اوطرتشاف ةكم لخدَيل

 اذه بتكف بلاط نأ نب ىلع مهنيب طرشلا بتكي ذخأن لاق مهنم ادحا وعدي الو

 ناو كانعيابلو كعَتمت رث هللا لوسر كتأ انملع ول اولاقف دللا لوسر كدح هيلع ىضاق ام

 هللاو انأو دللا ىبع ىب كمح# انأ دللاو لاقف دللا دبع نب دمحم هيلع ىضاق ام اذه كك

 ادابا داحأ ال هللا. ىلع لاقف.ادللا- لوسر يآ ىلعل لاقف. لاق .بستكي ال ناكو لاق هللا لوسر
 ع

 اوت مايالا ىضمو لخد اًملف هديب ملسو هيلع دللا ىلص ُىبنلا هاحف هيا هاف هينرأف لاق

 لاق ملسو يلع هللا ل ال1 ل كلذ , تكرتن نخ دلك _ كيحاص م ائلانن انك
 1 -2 و 2 ظل 2 5

2 

 ىلع مك :أ ملسو اغَيلح دالا للص ,ىبنلا لوقو تقو ريغ ىف ةعداوملا باب "م. < لحتراف معن

 دبع ًانتدح نمَث مهل ْفَحَوي الو رثبلا ىف نيكرشملا فّيج حوط باب 8" هللا مكرقأ ام

 نع نوميم نب ورمع نع فاح سا نأ نع ةخبعش نع ىنأ ىنيبخأ لاق نمقع نب هللا

 نيكرشملا نم شيوف نم سان هّلوحو ىجاس ملسو هيلع,هللا ,ىلص ىبنلا انيب .لاق هللا طبع

 هد 35 3

 ملف ملسو هبلع هللا ىلص ىبيغلا رهظ ىلع هن ذقف روزج دا 0 ىنأ نب ةبقع هءاج نأ

 متللا لاقف كلذ عفص تك ىلع تعدو ةرهظ نم تذخان خيطان تءاج ىندح هسأر عشرب

 اك ع - 5 7 2 2 1

 ةعيبر ىب بيشو ةعيبر نسب ةبتقعو ماش نب ليج ابآ كيلع مهللا شيرف نم دللا كيلع

 5 0 د ه 5 2 د

 ردد موي اولغق كق مهتجأر دقاذ فلخ نب لأ ءأ فلخ نب ةيماو طبعم لأ ند ةبقعو



 هم. برللو ةمذلا لعا عم ةعداوملاو ةيزدل باتك

 وبا لاقو لاق لّْدَع الو قرص هنم لّبقي ال نيعمجا سانلاو ةكئالملاو هللا نعل هيلعف هيلاوم

 ةريرغ لأ نع هيبا نع ديعس ىب فحسا انتدح لاق مساقلا نب مهاه انتدح ىسوم

 ةريوه اب اب انثاك كلذ ىرت فيكو هل ليقف اهرد الو ارانيد اوبتجت ,رث اذا متنا فيك لاق

 لاق. كأذ مع اولاق قودسملا قداصلا لوق نع هديب ةريرخ ىنأ سعنال/ عشا أ لاق

 «ةيديا ىف ام نوعنميف ةّمذلا ىلعا َبولق لجو رع هللا كَشْيِف هلوسر ةمذو هللا ةمذ ُكَهَمْنَت

 لثاو ايأ تدلاس لاق شمعالا تعمس .لاق ةزج ومنا انربخا لاق . نادبع انثدح باب م

 ىنأ موي ىنقيأر مكيأر اومهتا لوقي فينح نب ٌلهس تعمسف معن لاق نيبفص تدهش

 حا انقايسأ !انعضو امو. ,هتددرل ملدا ةيلحر هللا لذكر ىئبنلا ومآ درا «نأ  عيطتساراولفا لكم

 دمحت نب هللا دبع انتدح ء«انرمأ ريغ هفرعت رمأ ىلا انب نلهسا الا انعظفي رمأل انقتاوع

 لاق هيبا ىع هايس نبا'ىه ريرعلا ىبع نب كيوي انتدح لاق. مدآ ىب ىبكج انت>> لاق

 يح ند ىلليس ماقف نيبقصب مك لاق لكاو وبأ ىنتدح لاق تمبدات ىنأ ند بيبيبد انتدح

 ةيبيزلملا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عم انك انف. مكسفنا اومهتا سانلا اهيأ لاقف

 ىلع مو فال ىلع انسلُأ هللا لوسر اي لاقف باطخل نب رمع ءاجن انلتاقل الانق ىرت ولو

 ةينكلا ىطعن مالعف لاق ىلب لاق رانلا ىف مالققو ةنلل ىف انالتك سيلا لاقف ىلب لاق لطاب

 ىلو هللا .لوسسر ىنأ باطخل ّنِبا اي لاقف مسهنيبو اننيب دللا مكج رثو عجرتأ اننيد ىف

 هيلع هللا ىلص ىبنلل لاق ام لق هل لاقف ركب ىنأ ىلا رمع فلطناف !ادبا هللا ىنعيصي

 ىلص هللا لوسر اهأرقذ متفلا ةروس تلونف !هبا هللا هعيضي ىلو هللا لوسر 3 لاقف - ملشنو

 ةبيتق انثدح «معذ لاق وه مثقوأ هللا لوسر اب رمع لاق اهرخآ ىلا زمع ىلع ملسو هيلع دللأ

 تحد ءانمسأ نع هيبأ نع ةووع نب مان نع لبعمسأ نب ماح انتدح> لاق دكبعس نبأ

 ىلص دللا ٌلوسر اودعاع أذأ سش.برق دكديع 35 ةلكوشم هو ىمأ 0 000 تمااق ركب يأ



 هم برلل ةمذلا لعا عم .ةعداوملاو ةيزملو باتك

 0 رك نيجقلا تيب جتف ّ ىقوسم فلسا ىدي ا نين انس كك لا مذأ نو لبق

 اطخاس ٌلظْيف رانيد ةئام ٌلجرلا ىطعي ىتح لاملا ةضافتسا مث 2 صاعقك مكيف ْنْحُأ

 نوردغيف ر رفصالا ىنب نيبو مكخيد نوكت ندم هتلخد الا برعلا نم تيب

 فيك باب ! ءةيارلا ةياغلا ءاغلا رشع انثا ةياغ لك تح ةياغ نينامث تحن مكتوب

 لع مهمل ذيِناد ةَناَيخ مى نم نئاحأ اماو اناعتو . هناك هللا لودر, تيعلا  لخأر لا نيب

 نكولا ديع ىب دي د قام ٠ رهولا ى ع ني انربخا لاق ناميلا وبا انتنك ةاش

 ماعلا كعب مكي « ىنمب ركتلا ل دوب نممف تيريودأ ىنتعب لاق ريوق أ ن 3

 سانلا لوق لجأ نم ربكالا ليق اماو ركتلا موي ربكالا يدل مويو : نايرع تيبلاب فوطي الو

 مح ىذلا عادولا ةح ماع مح ملف ماعلا كلذ ىف سانلا ىلا ركب وبا ذبّتف رغصألا

 لجو زع هللا لوقو ردش رق دفاع نم رقا باب ٠0/0 « كرشم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ديف

 لاق. كيعس .ىب .ةبيتكا انثدح ةيآلا رم كا 8 منيع .نوضقنير مهنم تدفع نييذلا

 لاق ورمع نب هللا كبع نع قورسم نع قرم ىب هللا دبع نع سفعألا ن ء ريرج انددج

 اذا نم اصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم لالخ عبرا ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر :لاق

 ةلصخ هيفا كاك 5 0 مصاخ !ذإو ردغ دعاع اذاو انك رق /ا نإ تنك .تدح

 انريخا لاق ريثك نب. سمح انثدح ءايعدي ىتح قافنلا نم ةلصَخ هيف. تناك ّنهنم

 هللا ىلص ىبنلا نع انبتك ام لاق ىلع نع هيبا نع ئميتلا ميعربا نع شمعالا نع نيغس

 مارح ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ةفيحصلا هذه ىف امو نآرقلا آلا ملسو هيلع
 هد مس 2 هس اك 7

 8 و 0 ٍِ قواك 05 تر .يعمجا سانلاو ةكفالملاو دللا ةنعل هيلعذ اثدحت ىواو اتدح تددحأ ين !اذك ىلا داع نبب ام

 ةيلعف ءاملشم ,رفخأ ىف متاندا| 40 ىدي ,ةدخاو .نيملسلا : ةّسنو :فرصا الوز لشعر اهنا لَبقَيال

 نانا معي! اموق: ىلاو . نمو .لتنع 3 فرضا! ةئم ليقي 3 نيعمجا. سانلاو: ةكماللاو ادللا ١ ةةنغل



 هم برخلو ةمذلا لأ عم ةعداوملاو ةيزلل باتك

 ىبا وم رشب انثدح لاق دكسم انتدح اهل حنجاف مّلَسلا اوبلط اوحنج مّلسلل اوكنج

 ديع فلطنا لاق ةمّثح ىلا نب ٍلهَس نع راسي نب ريشب نع ىبحج انتدح لاق لضفملا

 نجرلا دبع قلطناف ةنيدملا مدق رث هنندف الينق مد قف طكشتي وهو”لهس بالا بع

 ىنجرلا دبع بهذف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا دوعسم انبا ةصيوحو ةصيحو لهس نبا

 مكلتاق مد نوقحاستو نوفلختأ لاقف ايلكتف تمكسف موقلا ثدحا وهو ربك ربك لاقف ماكقي
 رو

 فيك !ولاعن نسخ رك مكُتربتف لاق. رق.-رلو قهشت رهو فلخأ فيكو اولاق مكبحاض وأ

 د

 ءاقولا | ليصق باب ال, ,ءةدنع نم. ةلسو» هيلع اهلا لص ىلا. هلقعف,رافك ١ موق ناك نكات

 كيبع نع باهش ىبأ نع سنوي نع كثيللا انت>> لاق رمكب نب ىبك انتدح كيعلاب

 ع

 بردحح ىد نبيغس ايا و هريبخأ 0 ند هللا كيع ل هربخا 0 نب هللا كيع نب هللا

 هلال سرخلا ىب ماتهنإب (اراجت ,اوناك- ضيرق نم, .ككرارىاراديلا لسرا .لقرع“ نأ كبحا»ةعأا نل

 ىقعي له باب ٠

 رجس نما لعأ لمس بلهش# ىفان] ىع ؟سسنؤه ؟ىبح] تمو نما لاق, نكشأ ذأ نهحنلا

 «نئيرق راقك نم نيفس ؛ابآ ملسو هيلع دالا ىلص هللا لوسر اهيف أه

 ملف كلذ هل عنص كق ملسو هيلع دللا ىلص دللا ٍلوسر نأ انغلب لاق لتق كيعلا لعا نم

 لاق ىيحك انتدح لاق كنا نب ديحن انكوح © نابللا لثحا نم ناكو ةعدص) نما لكك

 ناك . ىتح 6 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةشئاع نع ىنا انثدح لاق ماشع انثدح

 نأو ىللعت هللأ لوقو ردَعلا نم رّذحي ام باب ٠١ < هعنصي رو ايش عنص هنأ هيلأ ليخ

 >2 52 0 هك د

 ملسم نبا ديلولا انثدح ؛لاق. ىديبلل  انتدح ةيآلا .هللا كبسح نا كوعدشلا نأ اوكيري

 سيردأ انآ عمس هنأ هللا ديبع ع نب وسب .تبعمس لاق ربو نب ءالعلا ىب هللا دبع انتدح لاق

 ىف وغو كوبن ةوزغ 3 + ملسو ءبلع هللا ىلص ل 6 لاق كلام ند قوع اتبعمس لاق



 ةل برو خمذلا ىللعأ عم ةخعداوماو يزل ب .. -

 . ءايحأ ىلع وعدي عوكرلا دعب ارْهَش تنفق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثدح مث

 نيحرشملا نم لأ ىلا ءارمقلا نم هيف كشي نيعبس وأ نيعبرأ ثعب لاق ميل ىنب نم

 اح سوار. اذ .تهح+علطو ةيلسادللا ىلضأ ىبنلا' نيبو امهتمت» ناكر .قولتقتا لوف ,مهل ضرعف

 اكسوو :نب هللا نزف اتوحت قمر اوجو ءاسنلا» ناما 21009 ٠7 « مهيلع« لجو ام أدخأ !ئلع

 تنب ئسناع.امأ قوم هوم اانا ' نأ هللا كيبع ىم رمع» لوما رضتلا» ثا نع كلام: اننربخا لاق

 ىلص .هللا لوسر ىلا تبعذ لوقت بلاط قا تنب ئناه مأ عمس هنأ هربخا هنأ بلاط قا

 نم لاقف هيلع: تملشفإ ةرئسك“ هتنبا ةمطانو لستغي ةتدجوف متغلا ماء ملسو' هيلع هللا

 هلْسُع نم غرف اًملف ئناع ْمأِب ابحرم لاقف بلاط نا ثنب ئناه ّمُأ انأ ثلقف هذه

 ىلع ىمُأ نبا معز هللا لوسر اب ثلقف دحاو بوث ىف افحتْلُم تاعكر ّىنامث ىلصف ماق

 انرجأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةريبغ نب نالف هثرجا دق الجر لئاق هنأ

 مراوجو نيملسللا ةةمذ باب ٠١١ « ىف كسلذو ئناع مأ تاق ىناع مأ اب تْوَجُأ نم

 يتلا مهرب نع شمعالا نع ا انتد> لاق لديحت انتدح عاندأ اهب ىجسي ةسحأو

 هذه ىف امو ىلاعت هللا باتك الا هورقن باتك اندنع ام لاقن ىلع انيطَخ لاق هيبا ىع

 ثدحا نف اذك ىلا ريع نيي'ام مرح ةنيدملاو لبالا نانسأو تاحارممل اهيف لفقف ةفيحصلا

 هللإ ١ لبقي .ال (نعيجلا الار تك فاللاو هللا :ةنعل هيلخت .اننكت اهيف' ىوأ واءاتدح  اهيف

 رغخأ ىف ةدحاو نييلشلا ةّمذو كلذ ٌّلثم هيلعف هيلاوم ريغ وت نمو الْثَع الو انرص هنم

 لعجت رمغ نبا لاقو انملسأ اونسح رثو انابص اولاق اذا باب !١! . «كلذ لثم هيلعف املسم

 5و مل 4 5 2 ء 2 2ك

 اذا رمع لاقو «كلاخ عفبص امم كيلأ اربأ ماسو هيلح هللا ىلص ىببنلا لاقن لتقي كاخ

3 01070- 

 ةعداوملا باب 1 <ساب .ال ملكت لاق وا اهلك ةنسلالا ملعي هللا نأ هنما نقف «[شّرتم لاق

 6 علا 01-2 1 1 | 0-5 كانا
 نأو دهعلاب كد اعب م نم ماو دكيعلاب ءانولا للضفو هةربغو لاملاب نيكرشملا عم ةكتادصماو |



 32د هم برلملو ةمللا لأ عم ةعداوملاو ةيزلل باتك

 انربخا لاق دمحم انثدح «هلوسرو هلل ضرالا .نأ اوملعأت الاو هعييلف ايش هلاع مكنم ّنِجح

 موي لوقي سابع نبأ عمس ريبج نب كيعس عمس ملسم ىنأ نب نميلس نع ةنييع نبا

 سبي ين امو سابع اب اب تلق اصلمل هعمد 0 ىن> ىكب - سمكا 1 امو سيبك

 ال اباتك ملك ٌبْنُكَأ فتكب ىنونثأ لاقف هْعَجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ٌتتشا لاق

 لاقذ كميفتسا ركقأ هل ام اولاقف عزانت ىبن دنع ىغبني الو اوعزانتف ادبا هدعب اولضت

 نم نيكرشملا اوجرخأ لاقف ثالثب خرمأن هيلا ىننوعدت امم ريخ هيفاانا ,ىخلا ىلا

3 
 عاش - عا ه9 100

 اهلاق نأ اماو اهنع تكس نأ اما ةثلاثلاو عزيجأ تنك ام وحنب اوزيجأو برعلا ةريزج

 لع نيبلسلاب نوكرشملا ردغ ذا باي ع« . «نميلس لوق نم !دع نيفس لاق. اهتيسنقف

 قا نع دكيعس ىنثدخ لاق ثتيللا انتدح لاق.فسوي نب هللا ىبع انثتدح نع ىقعي

 قتلا | ناعذ مه الهبقأ ةاشن ملمو هيلع ادللا لص كلا تييذعمأ ربيخ نكيسال لاك

 ىع مكلئاس ىنأ لاقف هل اوعمجن دوهي نم انهاه ناك نم ىلا اوعمجا ملسو هيلع هللا ىلص

 اولاق مكوبأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مهل لاقف معن اولاقف هنع قداص متنا لهف ءىش

 ثلأس نا ءىت نع قداص متنا لهف لاق تقدس اولاق نالف مكوبا ْلَب متبذك لاقن نالف

 نم هل لاقف انيبا ىف هتفرع امك انيذك تفرع انبذك ناو مساقلا اب اب معن اولاقف دنع

 اوسخا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف اهيف اننوفلخت رث اريسي اهيف نوكن اولاق رانلا لهأ

 اولاق هنع مكتلأس نأ ءىت نع قداص متنا لع لاق رث ادبا اهيف مكفلخت ال هللاو اهيذ

 كلذ ىلع مكليت ام لاق معن اولاقف ايس ةاشلا هذه ىف متلعج لع لاق مساقلا اب اب معن

 ىلع مامالا ءم3 باب ٠ «كرضي ل ايبن تنك ناو جيرتسن ابذك تنك نأ انذرا اولاق

 تلاس لاق مصاع انثدح لاق ديزي نب تباث انثدح لاق ىمنلا وبا انثدح ادهع ثكن نم

 بذك لاقف عوكرلا دعب تلق كنأ معزي انالف نأ كتلقف عوكرلا لبق لاق تونقلا نع اسنأ

38+ 



 هم برلملو ةمذلا لعأ عم ةعداوملاو ةيزللل بانك 5

  ىلص هللا ُليوسر ضبق املذ اذكهو !ذكعو !ذكع كتيطعأ كف ىيرحجلا لام انءئاج دق ول

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع هل تناك نم ركب وبا لاق نيركَجلا لام ءاجو ملسو هيلع هللا

 ول ىل لاق ناك دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثلقف هثينأت انتيلف ةّذع ملسو

 لاقذ ةيّثَح توثحن هثحا ىل لاقف اذكعو اذكهو اذه كتيطعأل نيرحلا لام ىنءاج كف

 ءةئام سمخو اغلا ىناطعأو ةثام سمخ ىناطعان ةثام سمخ قى !ذا اهّثددعف اهّدع ىل

 ةيلعر هللا صا نلقلا 0 كل نجح «كيهصا نبا رتيرعلا  نبح ح .نامهط# نب“ ”ةيفربا) لاقو

 ةلثلم لص مدلل, نوم نقبل كل لام رتك! ١ ناكف" سكاس اء هوزسقنا لاقفا ىيزرجلا نما لاع ملط

 اليقع تيدانو ىسفن تيداف ىنأ ىنطعأ هللا لوسر اي لاقف سابعلا هءاج ذا ملسو هيلع

 لاق ال لاق ىلا هعفري مهّصعب وم لاقف عطتسي ملف هلقي بهذا 2. هيون ى انك خت لاقف

 لق ىلع هعفري مهضعب رم لاقذ عطتسي ملف هلقي بهذ رث هنم رثتف ال لاق ىلع تنا هعفراف

 هعبتي لاز اف فلطنا رث هلعاك ىلع هلمتحا مث هنم رثتف ال لاق لع تدنا هعفرأف لاق ال

 سما ص

 اهذم ا ماسو بلع هللا ىلص هللا لوسر ماق اذ ةدصرح نم اي انيلع ىفخ ىنح دردعإ

 انثلح لاق صفح ىب سيق انثدح 0 ريغب ا!دعاعم نيكنقأ نما ارذأ كا 3 « جرد

 د و

 ورمع نب هللا بع نع تفاجم انثدح لاق ورمع نب ىسلمل .انتدح لاق لحاولا .ديع

3 

 !ادح
 ى

 ىبيخلا حرتي ل ادعاعم لمق نم لاق ملسو هيلع هللا

 ىلص ىبنلا نع رمع لاقو برعلأ ةردزج نم دوهببلا 2 ا 4 « اماع نييعبرأ ةريسم نم

 مدل 0 - ع 00

 كثيللا انتدح لاق فسوي نب هللا نبع انتدح هب هللا مكرقا ام مكرذ ملسو هيلع هللا

 ىبنلا يرخ دجسملا ىف نحن امنيب لاق ةريره نأ نع هببأ نع ىربْقْلا ديعس ىنثحح لآ

 لاقف سارملا تيب انُمج اذا ىتح انجر دوهيلا ىلا اوقلطنا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 0 سس هذ ع ع - ىلا «ع 5 ه6 هك



 ملم هم بولو خمذلا لأ عم ةخعداوملاو ةيرلل بانك

 برو تاومسلا بر تعي نأ كلذك نحن اينيبف رجلاو حشلا ىبعتو عشلاو ربولا سْمْلَتو

 انّير ُلوسر ملسو هيلع هللا ىلص ابيت اتزماف ليما ىدابأ .فرخت ءامسعتا 11 |: اميلا د

 ند اندر ةلاسر نع نق انربخاو ةيزلل اوذوت وأ هدحو هللا اودبعت ىتح مكلئاقث ن

 ْ ١ يس ل سلول

 تدهش ىلكو كرا رو كمَدَتي ملف ملسو هببلع هللا ىلص ىبنلا عم اهّلثم هللأ كّدهشأ امتر

 ٌبهَت ىتح رظتتا راهنلا لوا ىف لئاقي مل اذا ناك ملسو .هيلع دللا ىلص هللا لوسر عم ّلاتقلا

 مهتيقبل كلذ نوكي له ةيرقلا كلم مامالا عداو اذا باب » ءكثاولصلا رضحتو حاورالا

 نع ىدعاسلا سابع نع ىيكإ نب ورمع نع ك1 انتدح لاق راكب نب ليس نمو

 ةليأ كلم ىدعأو كوبت ملسو .هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انوزغ لاق ىدعاسلا كي قا

 ةاصولا باب ا» ءعرحجب مهل بتكو ادب هاسكف ءاضيب ةلغب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل

 سايأ نب مدآ انتدح ةبارقلا لالاو ثيعلا ةمخلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمذ لعأب

 0 لاق ىميهتلا ةماوق ند ةيريوج تفس لاك ةرمجوبأ انتدح لاق ةبعش انتد>ح لاق

 د 5 3 - 1 0 ع 2 بيبح هع 5 0

 قزرو مكيبن خمذ هناذ هللا خمدب مكيبدصوأ لاق نينموملا ربهأ اب انصوأ انلق باطل نب رمع

 نام ,نكراطكطو ةابو :خيركلا »نم هلل هيلع دلل 2 بعل عظفأ ام كالا « مكايع

 نع ريقز انتدح لاق سنوي ند نجا انكذخحخ ةيزشملو 2ىفغلا مسقي ىو يوكو نيرجلا

 || بتكيل راصتألا ملسو ؛هيلع هللا "ل اض.!ىمتلا اذ لاق اسنأ تعمس: لاق:نيعس نب ىوَك

 ءاش ام مهل كاذ لاقف اهلثع شيرق نم انناوخال بنكت ىتح هللاو ال اولاقف نب .ريوكلاب مهل

 « ضوخل ىلع ىنوقلت ىتح اوربدصاق قرش ىدعب 0 مكناف لاق هل نولوقي كلذ ىلع هللا

 || نع مساغلا نب حور ىنربخا لاق ميعربا نب ليعمسا انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح '
 أ

 ىل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك لاق هللا نبع ند رباج نع رحكتملا ن دايك



 هم 1 خمكلا لعا عم ةعداوملاو ةيودل كان

 ةديبع ايآ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر. نأ كبخا ارب دهش ناكو ئول نب رماع

 لما ملاص وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو اهقيزجع أب نيرجلا ىلا

 راصنالا م ندرحكلا نم لأع ني وبدأ مدقن ىَهز صقل

 ركفلا كن هب ىلص املف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم جيدعلا ةولص تشذاوخ 10 ىلزأ موكب

 دق 0 لاقو 20 054 لتر هيلحت هللا ىلص هللا لوس' ملسيتت هل اودصرعتف  فرصنا
 سد ع هع هم ع 0 8 مل 7 مع

 مكرسي ام اولماو !ءرشبان لاق هللا لوسر اب لجأ اولاق ءىشب ءاج كف ةديبع ابأ نأ متعمم

 تطسب امك ايندلا مكيلع طسبت نأ مكيلع ىشخأ ىنلاو مكيلع ىشخأ َرَقَعْلا ال هللاو

 نب ليضفلا انتدح « مهتكلعأ امك مككلهتو اهوسكانت امك اهوسقاتتذ مكلبق ناك نم ىلع

 انتدح لاق ىنميلس نب رمتعملا انثدح لاق قِرلا رفعح ىب هللا دبع انتدح لاق بوقعي

 نع زيبج نب دايزو "قوما هللا كيع ند ركب انت>> لاق ىفقتلا هللا كببع نب كيعس

 نازمرهلا ملسأت نيكرشللا نولتاقي راصمالا ءانفنأ ىف سانلا مع ثعب لاق ةيح نب ريبج

 كح نم سانلا 02[ نك لتمر .ايذتم معن لاق هذه ىزاغم يف كرييشتسم ىلا لاقف

 8 ه 2< 0 3 5 9

 تّضهن نيحانللا ىحا رس ناذ نالجر هلو ناحانج» هلو سار. هل رئاظ .لقم  نيملسملا

 2 1 2 5 0 3 0 0 0 1 د : 0 5

 0 5 7 2 ركل 0 يو ل ء6م د : 2 1 ا ل 5 8

 رف سر 0 حانجو رصيق جانو ىرسك سارلاف سارسلاو نادانإلو نالجرلا بعذ

 2د

 رمع انبدنف لاق ةيَح نب ريبج ىع اعيمج دايزو ركب لاقو 6 ىرسك كا. اورغنيلف نيملسملا

 ىف ىرسك لماع انيلاع يرخ .دعلا ضراب انك اذا ىتح نرقم نب نينلا انيلع ليفساو

 لاق متنا ام لاقف تعش مع لس ةريغملا لاقف مكنم ليجر ىنملكيل لاقف نامجرت ماقف افلا نيبعبرا

 / 5 5 ١

 عوللا نم ىونلاو َدْلِيل صمن كيل ءالبو 55 ءاقش 3 انذ برعلاأ نم سانا تى 3



 ثا 00 ضرذ تع انك

 هللا ىلص هللا ليسر ىداتم ىدان رودقلا تّلَغ املف .اهانركاناذ ةيلعالا ربل ىف انعقو

 انلقف : هللا .ةبع لاق « اًئيش' ومثل مو نم اويعطق' الو رودقلا اومفيكا ةملسو هيلغ

 كلاس ةئبلا اهمدح. نوودخا لاقو' نيم زهوانهتألا ملسو, ةيلع هللا“ ننقل قاتلا !(كاوفا انا
6 318 2 93 

 2“ ةخةبلا اهمرح لاقف ربيبج نب لابس هدم )ا | - ك0

 برخلو خمذلا لعأ عم ةعداوماو ير بانك هم

 7 وثموي ال نيتخلا اولئاق ىلاعت هللا لوقو برثشلم ةمذلا لها عم ةعداوماو ةيرلل باب |

 3 95 د مم 2 د - هد 2 دس سد

 تا نفل دا يلب الو لب كيما( :لكا دعم ةنكسللو ءالذأ ىتعب رغاص و ا وميتعإ

 0 0 رص 35 3 1 ل 5 3ع
 دوهبلا نم ةيِوْج كخا ىف ءاج- امو نوكسلا ىلا بعذب مو هنم جوحا نالث نم ىكسأ

 لا ناش ام دماج تلق ميج ىلا نبا نع ةنييع نبا لاقو «مجكلاو سوجملاو ىراصفلاو

 انتدح «راسيلا لبق نم كلذ لعج لاق رانيد مهيلع ىميلا لعأو ريناند ةعبرا يلع ماشلا

 د رباج عم اسلاج تنك لاق أورمع ا لاق نيفس انتدح لاق هللا دبع نب ىلع
 هز

1 

 رهبؤلا نب بعصم حح ماع نيعيس ةنس, ةلبع نسب لاح اميتدح م نب رم كيز

 رمع باتك اناتاف فنحألا مع ةيواعم نب ءوجن ابناك تمنك لاق مزمز جرد ىنع ةرصبلا لعاب

 ةيولمل فخأ رمع نكي رثو سوجملا نم مرتكت ىذ لك نيب اوقرق ةنسب هتوم لبق باطخل

 اهذخأ ملسو هيلغ هللا ىلض هللا لوسر نأ فوع نب نجلا دبع سنت ىدت سوجالا نم

 نب ةورع انثردح لاق ىرهزلا نع 0 انربخا لاق ناميلا وبدأ يي « جف سوم نم



 ب 0 ضرف كاتح

 ع - هد هسد ع ِء ء هع - هع 3
 ) كو اسانا ىطعاو كلذ لقم ةنيبيع ىطعاو لبالا نم ةثام سباح نب عرغالا ىاطعا خيمفقلا

 ام وأ اهيف لدع ام ةيسفت هذه نأ دللاو لجر لاق ةمسقلا ىف فثموي رْثآَو برعلا فارششأ

 - ةاكس

 لاقف هتربخأت هقيتأف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نربخأل هللاو تلقن هللا هجو اهيف كير

 - 0 ١" "0 5 3 02 2”. 5 ل
 “ ريصصخ 5 نم ركاب ئذوا قل ىدسوم هللا محر هلوسسرو دللا لدعبي 0 غل] لدعب ند

 ع 52 03 ع هل

 نع ىتأ ىربخا لاق ماشع انتد>ح لاق ةماسأ وبا انتدح لق نالمغ ىب دومح انتددح

 ىلص هللا لوسر رعت هكا ربيبؤلا ضرأ نم ا لقنأ تن تلاق ركب لأ تننب كام

 ه مود هب

 هيبا نع ماشع نع ةرمض وبأ لاق خسوف ىقلث ىلع ىنم كو ىسار ىلع ملسو هيلع هللا

 كلا انتدح «ريضنلا ىني لوس نم اضرأ رييزلا عطبقأ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ّنأ

 ىنربخا لاق ةبقع نب ىسوم ىنتدح لاق نميلس ىب ليضفلا انثدخ لاق مادقملا ىبا

 م هع ب 4 مم 2

 لوسر ناكو راج ضرأ نم ىراصنلاو دوهبلا ىلجا باطذل نب رمع نأ هع نبأ نع عفان

 ضرالا تناكو اهنم وهيل جرخ“ نأ دارأ ربيخ لحما ىلع رهظ امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ل (ملَسورديلع للا لل هللا قوسر دويهبلا .لاسكا نييلمرمللو .لوشسرلو, هلل .اهيلع رهط

 مككرتذ ملسو هيلع هللا ىض هللا لوسر لاقف ومتثلا فصن مهل
3 

00 
 _ضر

 بيصي ام باب م. ءءاجرأو ءاميت ىلا هترامآ ىف رمع غالجأ ىتح ١

 ىع لاله نب دي نع ةبعش انثدح لاق كيلولا وبا انتدح برا ضرأ ىف ماعطلا نم

 ثوزنف مكانش عبق باروع [ناقطلا ىمرف ربهم رصف نيرصاح# كك لاق لك نب دللا كيع

 انتدح لاق بحسم انتل 4... تيبحسان ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا اذاف تفتلاث هذخال

 بتعلاو ّلسعلا انيزاغم ىف بيصن انك لاق رمع نبا نأ عفان نع بويأ نع كيبز ىب دا

 انثدح لاق دابز نب دحاولا دبع انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح ء«هعنرن الو هلكأنف

 دجال موي .ناك املك بيحاول اللا لدكباصا لوفي قرأ ىا نا كش لاق يتابيشلا



 هال نييك ضرف لد

 ٍةعمجن راصنألا ىلا لسرأف متلاقع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدخن سنأ لاق مثامد

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مثءآج اوعيتجا املف متريغ ادحا مضعم علي رثو مدأ نم ةبق ىف

 اولوقي ملف هللا ٍلوسر اي انيأر وذ امأ مواهقف هل لاق مكنع ىنغلب ثيدح ناك ام لاقف ملسو

 ئطغي»ملسوا هيلع هللا -ىاضا هلا .لوشرت .هالا بقي اولاقف: مهئانسأ ةعيدتحتا اتم «سانأ اهاو انين

 ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .مهتامد نم رطقت انفويسو راصنألا كرشيو اشيرق

 ملتاجر ىلا اوعجرتو لاومألاب سانلا بهذي نأ نوضرت اَمأ رفكب مذهع ثيحح الاجر ىطُعأ

 اييضصولدك ردللا» لوفر الن لب ءاولاق يك :نويلعسي افك قحاب. .ىويلعتك كار كلام ءدللا را

 لاق ضوللل ىلع هلوسرو هللا اوقلت ىتح اوريصاف ةديدش ةرثأ ىدعب نورتس مكنا

 - هم مدس سس ه ع

 خاص نع ميعوبأ انتد> لاق ىسيوالا هللا كيع نب زيزعلا دبع انتدح ؛“ ريصَت ملف سنأ

 لاق ريبج نب كمحن نأ معتم نب يب نىب كمح نب ع ىلربخأ لاق باهش نبأ نع

 البقم سانلا هعمو ملسو .ءيلع هللا كلص هللا لوسر عم وه انيب هنأ معطم نب ريبج. قربخا

 ومس ىلا هورطضا ١ ىحا هولي, بارعألا + ملسو :عيلع هللا ٍ.ىكض هللا :لوسب َتقلَع ني

 ُثحَع ناك ولف ىثآدر قوطعأ لاق رث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فقوف هءادر تفطخ
 دة -

 0 2 « انابج الو. "ايودكأل الو :تليخ نينح اذ م مكنيبب ةتطسقل انك هاضعلا هذه

 00 تنك لاق كام نب سنأ نع دللا كيع نب قحسا ى ع كلام انتك> لاق رمكب نبأ

 5 همر كه د

 ءهبذج نأ 0 :كردأف ةيشانل طظيلَغ قر مسد ةياعو ماسو هيلع هللا ىلص ىبذلا عم د
- 

 هدب ترث 3 ملسو ديلع هللا 00 ىينلا نقش كم لإ ثرظن ىنح ةديلدت ةبدج

 هيلا تقتلاف كدنع ىذلا هللا لام نم كوم لاق رث هتبذج ةدش نم ءادرلا ةينقاح

 نع روصنم ىع 0 انثىح.. لاق. ةفت نأ نب نمقع انتدح « ةاطعب هل 0 2 ككصضف

 ع 5 هم عاق هو

 نم اسانأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىذأ نينح موي ناك ال لاق هللا كيع نع لاو كأ



 60 نييمخا ضرف ا اح

 نع بويبأ نع كيز نب داّح انتدح لاق نمنلا ىبأ انتدد « قوت ىند ملسو هيلع هللا

 ١ هرم ةيلهالل ىف موي :فاكتعا ىلع ناك هنأ هللا لوسر اي لاق باطخلا ىب رم نأ عفان

 ف لاق خكم توبي ضعي ىف امهعضوف 0 8 نم نييقيراج رمع باصأو اق هب ءىفي

 اب رمع لاقف ىكسلا ى نوعسي اولعجت نينح ىبس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر

 بهذا لاق ىبسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نم لاقف لاق اذه ام رظنأ هللا دبع

 رف رمتعاولو ةذارعملا ىم .ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر رمتعي رثو عفان لق نيبتيراخل لسرأف

 نمو لاقو رمع نما نع عشان نع تَوديأ نع مزاح نب ور دازو هللا ديع ىلع ع

 انقدح * موي. لقيا متلوا راذثلا 4. رفع -نبا ٠ نع عفان( نع بويأ "نع رغما ءاؤرو؛لاقا نسما

 نب ورمع ىتدح لاق 0 هللا ؟انجلخ لاق مزاح نى د 0 انتدح لف لبعمتا ند ىسوم

 لاقف هبلع أ أوبتع متهتاكماب دو عفصو اموذ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لولو ىطعأ لاق بلغت

 1 2ك -ِ 0 2 ل 5 ه2
 ريخلأ نم مهبول ىف هللا لعج ام ىلا اموق لكاو مهعزجو مهعاض فاخا اموق ىطعأ قا

 ََ ع 5 03 - هم

 !ص هللا لوسر ينك نأ جحا ام بلغت هرب ورح لق بلغن 0 5 رجع مهذم ىنغلاو

 ورمع انثدح" لوقيب نيسلللا نعمس- لاق“ ريرج نع :مصاع“ شبا داز معنلا رح 'ملسو هيلع: هللا

 هةشمد-ل 1 2 هم 3 8 1 ١
 وبا انتدح « اذهب ههسقف ىبَسب وا لاب ىلأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ بلغت نبا

 لأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق لاق نيلكنا نع ةدانق نع ةبعش انتدح لاق كيلولا

 هه

 يعش انربخا لاق ناميلا وبأ م « :يلعاك دكديع كينيخ مهنال مهغل انآ اشيرف ىطعأ

 هللا ىكص هللا لوسرل .اوسلاق زاصتالا نم «اسان نأ كلام نب سنا ىنربخا لاق ىرعزلا نع

 نم الاجر ىطعي كفاقذ#ةللأ فاكر دام نزاوع اوما نم هلوسر ىلع هللا ءافأ .نيبح ملسو هيلع

 2 2 0 "نر 2 7 00 0 7 52 000
 نم رطقت انفويسو انعديو اشير ىطعي هللا لوسول هللا رفغي اولاقن لبالا ىم ةذثكملا شيرف



 نبأ ىلو-م ليح نا نع مدنأ ىبا نع ,ديعس :ىئب ىيج ,نع' كلام ىع ةملسم ن د هللا

- 

 انيقتلا املف نيّتح ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق نإ .ىعرةذلغتق

 ىتح تردتساف نيملسملا نم الجر. الع نيكرشملا نم الجر تيأوف .ةلوج .نييلسملل .تناك

 اهنم تدجو ةمْض ىنمضت 0 لبقأف هقئاع 0 ىلع فيسلاب هتبرض ىنح هثارو 5 56 3 - -ب

 لاحأ شفلا لان. اه هلويخلةرماصتا نب رمع .تقحلف ىنلسرأت توما هكردأ مث توملا خدر

 ضلع ملجم لمت نورلاك هع سلجت 303 ن1 نم تلاع نسف ا كلنا

 قاحر .لاعد هلقم ةتلاعلا لافررف..ييدسلح )كاد هو نما تلفت يق لسيد

 دبي ال اَذأ هللا اع ال فيدصلا ركب وبا لاقف ىنع هضرأق ىدنع هبلسو هللا لوس اي ىدص

 لس ىيلح ١ هلال لك بنل لاذ بلع ٍكيِطْعُي هلوسرو هللا نع لتاقي هللا نسل ل م

 ء«مالسالا ىف هتلتأت لام لوا هذا ذليل, ئنيا ىف انرخت تعتباذ عرذلا تعين ,ناطعأ ند

 هوكاو سمخلا ىم عريغو  هيولق ةفلوملا ىطعي ملسو هيلع هلا] ص( ىيقلا راك اه ركل 0

 لاق فسوي نب ديح انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كيز ىب هللا يبيع هاور

 مازح نب ميكح نأ ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس نع ىرعزلا نع ازوالا انتدح

 متكح اي ل لاق كم' ىناطعان متتلاس رق“ اطمأن مليو هيلع دالآر قيمردللا لومو تل

 فار.اب من. نمو هيف هل كروب سفن ةواخسب هذخا نِف ةولح ةردطخ لاملا اذه نأ

 لاق. لفسلا::نيلا نم ويخ .ايلعلا نيلاور عضو الوب لكأت ىخلاك_ ناكو:ةيفدفل لكل 3 ليقن

 ىانأ ىتح اًنيش كدعب ادحا اررأ ال قحاب كثعب ىذلاو هللا لوس اب, تلقن ميكح

 هاعد رمع نأ مث ايش هنم لبقُي نأ أذ ءاطعلا هّيطعيل اميكح وعدي ركب وبا ناكف اهندلا

 هلل)» مسه :ئذلا .هقح  ةَبَغ ضرعأ نأ نيملسملا رشعم اي لاقفا هني ليقي نأ .ىتأذ هيطعيل



 ثا نبيشل ضرف بانك

  ئظعأ ىذلا ناك ناو هيلا 1-1 وع 0ك نود ابيرق صخب مو كلذب مهي من زيزعلا دبع

 اللا ىسبع انتحدحس «مهئاقلخو مهموق نم هبنج ىف ميسم ايلو ةجالمل نم هيلا وكشي امل

 ريبج نع بيسملا نبا نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثدح لاق فسوي ىبا

 وسر اب انلقَف ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ىلا ناقع نب نمثعو انا تيشم لاق معلتم نبا

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةدحاو ةئزنع كنم مو نحو انّثكوتو بلطملا ىب كيرالا

 لاق دازو سنوي ىنت>> ثيللا لاقو «لحاو ةىتن مشاه ونبو بلطملا ونب اما ملسو هيلع

 نبأ لاق «لغفون ىنب) الو سهش كبع ىنبل ماسو هيلع هللا ىلص ىبيخلأ مسي مثو وبيبج

 9 3 د 0 3 3 د

 مكحو سيلا يع 41 480 هانا ليتم عك" نما تالشلا سمح رن انااا كلمت

 دبع نب ميعربا نب ملاص نع نوشجاملا نب فسوي انثحح لاق دّدسم انتدح هيف مامالا

 قع ترطن ربا وود فلملا ؟ذا كففاو ؛انأ انيب .«هذجا نع ادهن نح كوع نب: نووتلا

 نوكأ -نأ تين اسهئانسأ ةقيدح راصنالا نم نيالكعم "انآ, نان لامست نتن, نت

 كتجاح ام معن تلق لهَج ابا فرعت لع مَع اي لاقق اهذحا ىنزمغت امهنم حّلصأ نيب

 ىسفن ىذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٍبْسي هنأ ثربخأ لاق ىخأ نبا اي هيلا

 قرمغف كلذل تبجكتف اثم لجمألا“ توج .ىتح هداوس ىداوس قرافي ال هقيار نمل هديب
 ص

 ه ع

 اذه نأ الا تلقف سانلا ىف لوجج لهج نا ىلا ثرظن نأ'بَّشْنأ ملف اهلتم ىل لاقف رخآلا

 قص هللا لوسر ىلا افرصنا رث هالتق ىدح هابرضف ايهييقيسب هاركتباف ىقامتلأس ىذلا اهبحاض

 انيس ايتحسم لع لاق ةتلتقا نأ امههنم ىحاو لك لاق هلتق اكيَأ لاقف ”داربخاف ملسو هيلع هللا

 قب' داعم اناك» سود نب ورمع نب ناعم هبَلَس هلتق ايكالك لاقف نيفيسلا ىف رظنف ال الاف

 ممل سس ع -_ِ 5 3 5 5: هم

 دبع انتدح «هابأ مدخربأو اكاض فسوي عمس ليح# لاق © حوش ند ورمع نى ناعمو ءارفع



 ةا سيخ ضرف بانح

 لحال مسيق امو اهنم .اناطعان لاق وأ انل مهسأق سيخ جتتفا نيح ماسو هيلع هللا ىلص

 هباختأو رفعج عم انتنيقس باتا الا هعم دهش نمل الا ايش اهنم ربيخ متق نع باغ

 نب رباج عمس ردكنملا نبا انثدح لاق نيفس انتدح لاق ىلع انتدح «مهعم مهل مسق

 اذكعو لكم كيطغأ نيركب لأ لآ انعاج دق ول ملسو هيلع هللا ىل لص ىينلا لاق لاق هللا دبع

 هلا ناك نم ئدانف !ايذانم ركب وتانارمأ :ىيركلا لاماءاجنب امل ' نصبف لع , ئبج ملفا 23

 ىلض هللا لوسر نأ تلقق .هتينأف انتاهلف ةدع وأ نيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر دنع

 لافيم امي دتعكي ردا ناعش ليعج ند اتحث اذكو اذك ىل لاق ملسو هيلع هللا

 مفر هتيحأ ا رقا ىطغي ملح“ هقلأسح لكبر ابا تايناكل هزه لاقو. ردكنلا !ىبأ /انلأ لاقار اككتحال امل
 نأ امذ ىنطعت ملف كتلأس رت ىنطعت ملف كتلأس تلقف ةئلاثلا هتيتأ رث ىنطعي < 2 2ع

 هر ه2 2 ع ع 5 32 2 5 ترافم ارا 1 5 5 2 عا اس

 كيطعا نأ كيرأ انأو الا ةرم نم كنفعنم ام ىفع لكيت تلق لاق ىنع ليخبت نا امأو
0-3 

 «هع6ه -

 ايقلكوت اهّدع لاقو ةيتح ىل ان رباج ىنع ىلع نب دكمك* نع ورمع انتد> نيفس لاق

 مكس ه د ن5 هم كاع ه2 ه د. 3 7 - 85

 انتدح «لخكبلا نم ىودأ ةأاذ ىأو ردكنملا نبأ ىنعي لاقو اهيلغم دىلخت لاق ةثام سمت

 نب رباج نعار ,رانيد نب وردمع انت>> لاق كلاخ نب رق انتد> لاق مهر دأ ند ملسم

 لجر هل لاق ذا ةنارعجملاب مينغ مسقي ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنيب لاق هللا دبع

 لح ليتر هيلي دلل لعاب ىدلا نم كف ةضاطإ ل وع الدعاة. نأ يق دقل لاق لجعا

 مع -

 دي دلع دا لع ا نأ دبا نع مل نب رتل نب دمتم نع قرا نم

 مهتكرتل ىنتنلا الوم 8 ىنملك 2 ايح ىدع نب معلجملا ناك ول ردب 5-5 ىف لاق

| 
 - تر - د مه ا 7

 ام ضعب نود هتبارق ضعب ىطعي هناو مامالل نيش نأ ىلع ليلدلا نمو باب ٠ « هل
 . : - 5 ع

 2 0 هد 1 3 2



 ثا يي (ضرذ بانك

 5 تيدخ انأو للا مصاع نب مساقلا ىنتدحو بويأ لاق ةبالق ىلأ رح بويأ انثد> لاق

 0 - 0 11 0 هم 6 هن

 ددنعو ا ردذ ىنان ىو نأ كنع اند لاق مدخز ىع طظفحا مصاع نب مساقلا

 هترذقق ايش لكأب هقيأر ىلإ لاقف ماعطلل هاححف ىلاوملا نم دنأك رجأ هللا ميت ىنب نم لجر

 -ِ 0 ءعاس 4 دس خلا سدد 00 3 5

 ) د هع

 هيسلا اب لل 35 م 0مل نس 0 أ ام ىدنع ام 0 ا هللاو لاقف ةليكاسنإ .نييرعشالا ١ نماازقَت

 هزات سموخإ انل رمأف نودرعسألا رقفلا ا لاقف نع لاكش لبدأ ع ماسو هيلع هللأ ك

 نأ كانلاس نأ انلقف هيلا انعجرف .انل كرابي ال انعنص ام انلق انقلطنا اًملف ىَرّذلا مَع

 ءاش نأ هللاو ىو مكلجت هللا نلكو مكتلج تسل لاق تيسنقأ المحل ال نأ تفلخ انآيَح

 انثدح «اهتلل و ريخ وه ىذلا تينأ الا اهينم اريخ اهريغ ىرأت نيب ىلع فلخأ ال هلا

 هيلع هللا ىلص هللا لو 1 5 نبأ نع عئان نع كلام انربخا لاق فسوب نب هللا كيع

 ىنثا مهماهس تناكف اريثك البا اومنغف لجن لبق رمع نب هللا دبع اهيف ٌةيِرَس ثعي ملسو

 انتد>- لاق ريكب نب ىيح انث « اريعي اريعب اودلقتو اريعب رشع نح وأ أربع رشح

 ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر : نبأ نع راسا نع باهت نبأ نع 0 نع كتيبللا

 انثت1> 2س خئماع ماع مسق نىوس ةلصاخ مهسفنأل ابأو سلا نم ثعبي 0 ضعب لفني ناك

 هدرب نا نعااذللا اب 2 كر ضي دا انتدح_ لاق" ئاضاوولار انقناح "لاق الغلا نب قمح

 2 2 د 1 0 386 ا 1
 نيرجاهم انجري نميلاب نحكأو ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جر انغلب لاق ىسوم ىلأ نع

 ىف لق اَمأ عضب ىف لاق اما تر با رخآلاو ةدرب وبا اهدحا ماغصا انا ىل ناوخأو انأ هيلا

 0 ه مع 3 ب م

 ىئتاجنلا ىلا انتنيفس انتقلاذ *ذيفس انبكرف ىموق نم الجر نيسمخو نينثا وأ نيسمخدو ةتالت

 د

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رفعج لاقذ هدنع هباكاو بلاط ىقأ نب رفعج انقفاوو. ةشبحلاب

 ىبنلا انقفاوف اعيمج انمدق ىتح هغم انآثأت انعم اوميقأف ةماقالاب اذرمأو انهاه .انثعب ملسو



 هنان ركب ىع نمثع بيغت امتأ لاق رمع ىبا ىع بعوم نب نمثع- انثدح لاق ةناوَع وبا

 ةيلاحت مللا ,لضا نلا هل : اقف. ةصورم, تافاكو كيلو ماع : دللا ١ لصإ: هللا لور تالي هزت, تناك

 نال ا ليقجلا نموا ناكر نما تانالم ! زك فعول ازاقام ىنيع نم لجَر رجأ كل نأ مب

 نم لّثكتف مهيف هعاضرب ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا نزاوع لأس ام نيملسملا بئاونل سمشل

 اهذالاو ءىقلا نم مهيطعي نأ نمانلا+تغيأ عَلَشِم هيلع هللا لص. ئنلا )ناك امو نقلنا

 كيعس اانتحح هويجح نكي نذاذللا سبع قلبا باخ طغت امو ناصنالا + ىفعأ اهو نوما ا

 ناورم نأ ةورع معرو لاق باهش ىبا نع ليقع ىكدح لاق ثيللا ىثدح لاق يقع نبا

 هءانج نيبح لاق ملسو ديلع دللا ىلص هللا لوسر نا هاربخا ةمركم نب روسملاو مكن نبا

 ةيلع هللا ىلص هللأ لوسر مهل لاقف ٍهّيبسو جلاوما هيلا تري نأ هولاسف نيملسُم ن زاوه كفو

 بك انكر لاك امأو لا اما نيتفئاطلا ىدححا اوراتخاف هقّدصأ ىلا ثيدلمل 8 ملسو

 الا مهيلا تار ريغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مهل نييبت اماذف فقثاطلا نم لفق

 نيملسملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر ماقف انيبس راتخ انأذ اولاق -نيتفئاطلا ىدحا

 م هع

 ا نيسان اخراج نفنوف مكتاوخا ناذ كعب امأ لاق ثا هلها وهءاعااهللا لع كات

 5 س ماع ع

 نوكي ن 1 مكفم كاكا رهو لعفيلف بيلي نأ بحا نم مهيبس مهملا درأ نأ

 كلذ انييط دق سانلا لاقف لعقيلق انيلع هللا ءوفي ام لوأ نم هابأ هيطعت ىنح

 ىرذَت ال انا ملسو هيلع هللا ىلص هللا قوس مبل«لانهكا مشو تيلعا هلل قلطاتالللا ليل
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 سانلا عجرف مكرمأ مكوانرع انيلا عفر ىنح اوعجراف ند م ننعم كلذ ىف مكن نذأ نم

 اونذأو اوبيط دق مهن. هوربخأت ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلا اوعجر رق مراكرغ هملكف

 دا انثدخ لاق باقولا دبع“ ىب هللا دبع انثدح « نزاوع .ىبَس نع انغاب ىذلا اذهف



  هتدجوف/ قيدلا نم. ميلع, امي تيتيحت نييزلا/ نيادللا نبع لاق « مهضرا شعوب رمعو را اذا

 ىخأ ىبا اب لاقف ريبزلا ىب هللا دبع مازح نب ميكح ىقلف لاق فلا ىتثامو فلا ىقلا

 عَست ملئاوما ىرا ام هللاو ميكح لاقن فلا هام لاقر دينكف نّْيَّحلا نم ىخأ ىلع مك

 موجع ناف اذه نوقيطُت مكارأ ام لاق فلا ىقلأ تناك نا كَتيَرثأ هللا دبع هل لاقف هذهل

 دبع اهعايف فلا ةثامو نيعبسب ةباغلا ىرتشا ريبزلا ناكو لاق ى اونيعتساف هنم ءىت نع

 ةياغلاب انفاوهلق فقح ويبزلا ىلع هل ناك نم لاقف ماق مث فلا ةاثام تسو فلا فلاب هللا

 متكش نا هللا ىبعل لاقف فلا ةئام عبرا ريبزلا ىلع هل .ناكو رفعج نب هللا كبع هاثاف

 دبع لاق مترخأ نأ نورخوت اميف اعومتلعج متئش نان لاق ال دللا دبع لاق ملت اهتكوت

 ىضقف اهنم عابف لاق انهاه ىلا انهاه نم كل هللا دبع لاقذ ٌةعطق ىل اوعطقان لاق ال هللا

 رذُْثُماو نيتح كر للا لدحر , ةيراعم لغ مدقنا تصنو ل ةعبرأ اهنم ىقبو هانواذ هتيد

 مك لاق .فلا:ةقامر مه, لك .لاق , ةنباغلا نسوق مك ,ةنيواعم هل :لاقف . ةتعمزا .ىباو نيبولا نأ

 هرمع لاقو فلا ةئامب امهَس تذخا لاق ىيبزلا نب رخنملا لاقق فصنو مُهسأ ةعبرا لاق ى

 لاقف فلا ةئاب اميس تذخا ىدق ةعمز نبا لاقو فلا ةئاب امهس تذخا دق نيتع نبا

 هللا ثبع عابف لاق فلا ةئامر نيسيحب هثذخأ سلق .لاق فشنو مهس لاق ىقب مك ةبواعم

 هنيد ءاضق نم ريبزلا نبا غرف املف لاق فلا ةئام تسب ةيواعم نم هّبيصن رفعج نبا

 نينس عبرا مسوللب .ئدانأ ىتح مكنيب مسّكأ ال دللاو لاق انّئاريم اننيب ٌمسقأ ريبزلا ونب لاق

 املف مسوملاب ىداني ةنس لك لعجت لاق هسّفَتْلَك اننأيلف نْيَد دسك له ىل ناك وقر

 فلا .ةأرما لك باصاخ َتْدَْلا عفرو .ةوسن عبرا ريبزلل ناكو لاق مهنيب مسق نينس عبرا ىبحم

 مامالا تعي !ذأ باب ا «فلا انئئامو فلا فلا نوسيخ هلام عيمجت فلا اتئامو فلا

 انثدح لاق ليعمسا ىب ىسوم انتدح دأ مهسي لف ماقمل 5 فرم وأ ةجاح ى الوسر



 قل نبا' ىع بويا _انكد :نانزو نبي ماحب لاق ىبيعيا .نعا لك زر ةاوز ةحش هقلخ

 0” 3 0 008 503 ه5

 كتبللا هعباذ ةيبقا ملسو هيلع هللا ىلص. ىنلا ىلع تمدق ةمركم نب ر وسما نع ةكيلم

 امو ريضنلاو ةظيرق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مسك فيك باي |" ٠ « ةكيلم قا, نبا نع

 0-5 لاق مببأ نع رمتعم انتدح لاق دوسالا نب هللا كيع انت>> هبيثاون ىف كلذ ىطغأ

 جتنا ىتح تالخضنلا ملسو هيلع دللا ىكلص ىنلل لعج لسجيلا ناك لوقي كلام نب سنأ

 ل

 اني َ ةهناع 8 ىناغلا خحرب ا 3 “ مهيباع دري كلذ دعب ناكف ريضنلاو خظيرف

 3 ع د هدللس نع د

 خماسأ نال تلق لاق ميعربأ نب فقفحسا انتدح رمالا ةالوو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم

 لكل مود ريبزلا فقو أهلا لاك رهبؤلا ىب هللا دبع ىع 50 نع ورع نب ماجه من كنَنَحأ

 الزاب قنارارا» !قاوايعودظما وا داظا الإ ل ةوملاءنكقما دكان سب زي نافع راديمح 13 كن ذاك

 "ع تق 07-5 5-3-2 هم « هم

 اي: لاعتيا كبش انلامرر نم !ققبي ال ينيدرا ىرمتا | يسكت ىقييربكا, ,نم» ناو ملمولظمما مودلا لكمال

 لوقي رهبزلا ند هللا دبع ىنب ىنعي هينبل 0 كتلخقلاب واد 0 ضقأو انلام عب 5

 ماضفردلاف ككتول  ةقلخم عئش وتلا عاصم نك لفت !انلام نم. :لدصت ناف ثلثلا 00

 5 هادو

 عدس ذئموب دلو ما بيبخ رببؤلا ىنب ضعب ىنزاو ىف. هللا نبع .ىلو ضعي ناكو

 هت مد

 ءىتن نع 5 نأ ىنب اب لوقيو 52 ىئيطوج لعجف هللا ىيع لاق تانب عستو نينب

|| 
 اي .تملق. ىتح دارا ام تيرد ام هللاوف: لاق ىالوم هيلع .نعتساف هنم لاق كالوم 0 1 |

 هيضقيف هنيد دنع ضصقأ ريبزلا وم اي. تلق الا هني نم ةَبرك ىف تعقو ام. هلاوف لاق هللا

 د سلك 30 5 هه م د ,

 ةنيدملاب اراد ةرشع ىدحاو ةباغلا اهنم نيبضرأ الأ اهيرد او ارانيد عدي مثو هضر ريبزلا لئقتف

 هيتأب. ناك لجرلا نأ عيلع, ىذلا ! هند. ناك ؛اماو لأق رصمب ارادو ةئوللاب ارادو .ةرصيلاب نيرأدو

 3 - - ه- هن آك -ِ كو ءم ما د 5 و 5

 ظرامأ ىلو امو ةعيضلا هيلع ىشخا ىنان فلس هنللو ال ريبزلا لوقيف هإبأ هعدوةسيف لاملاب



 6 نيا ضرف .باتك

 -2- 5 مث سم

  اتوبب نب كحاأ الو اهب نب انملو اهب ىنبُي 3 ديري وهو ةأرمأ َعضب كملم لجو ىنعبتي ل

 ةيرقلا نم انرف ازغف اهذالو رظتني وهو تاقلخ 1 اهي ته يدع ازال( انهقوقما عفري مو

 انهلع اهسيحا مهللا رومام انأو ةرومام كنا سمئشللا لاقف# كلات# نم .ابيرق, ىلا: رصعلا ؛ ول

 لاقف اهيطت ملف اهلكاتل رانلا ىنعي تءاجن مثانغلا عمجن هيلع هللا تف ىتح نسبت

 لولغلا مكيف لاقف هديب لجر ْنَي تقزلف ٌلجر ةليبق لك نم ىنغيابيلف الولع مكيف نأ
 د0

 ملام سأرب اواجغ ان لودغلا مكي لاقذ هللبب ةسقالك وأ نياجر ب تموت اخ كتليبق ىنعيابشا

 انَفْعَص ىار مثانغلا انل هللا لحأ مث اهتآكأف رانلا تءاجن اهوعضوف. بَقٌّذلا نم ةرقب سأر

 كيع انيبخا لاق ةقدص انتل> ةعقولا كهش نمل ةمينغلا "باب 1 ءانث اهلحأف انّوجاَعو

 ام نيملسم ا رخآ الول مع لاف لاق 5 نع ا نب كدز ىع كلام ى

 < ينك ءلسو هديل هللا .ىلضا تلا همهنك انك اهلها : نينداهتمسك, الا 0

 ةبعش انثدح لاقرلنغ انتدح لاق ذاشب نب نيح انتدح جا نم. صقني له مّنْغَملل

 هللا ىلص ىبنلل قارعأ لاق لاق ئرعشالا ىسوم وبا انكدخ لاق لثاو ايا تعمس ورمع ىع

 ى نفذ ةظناكم ذل ل.-تاقيو ر تكي لتاقي لجولاو متم لستاقي ندحل لأ ملسو هيلع

 باب | هللا ليبسا قااوهف .انيلعلا و. .دللا ةملك' نوكتل لتاق:ىم لاقفهللا: ليس

 ماسلا - عاش هد

 هللا/ تنبح !انكدحت هك اهانه قالا ورصح  ثث نمر اكيكو ,ميلع (مُدسقي ام. مامالا|ةمنق
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 ةكيلم ىأا نب هللا دبع نع كي نع كبز نب دا انتدح لاق باهولا كيع نبأ

 5 - 0 300 8 © هك ها 3 1

 ىف اههمقف بعذلاب ةدروم جابمد نم ةيبقأ هل تايدعا ملسو هيلع هللا ىلص

 7-00 0 3 -] مم 71 .٠

 مرت نب روس أ هنأ هعمو ءاجت ل شومن نب ةمرخكا 1 و اهنم لزعو

 ع

 2 :وبص 9 3 ىف ئىئت 2-0 قلما ياك تخاف. عت آر لك اعللا ليك. ٠ تلا . يم ل !ةعدأ ,لاقف

 ىف ناكو كل اذع ثاّبخ روسملا ابأ اب كل اذه تأبخ روسملا ابا اب لاقف هرارزأب هلبقتساف هب



 مآ تاب نسمح ضرف ب ١

  3 3هغ 1 3 6-١ -

 مساق انا انا مكعَتْمُأ الو مكيطٌعَأ ال لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع

 ىنثدح لاق بويأ نأ نب ديعس انتدح لاق ديزي نب هللا دبع انثتدح « ثرمأ 59 ْعَصأ

 هللا لض ىنلا , تبعمس , لاق: ةيراصنألا لوكا ىعحا قعد همساو: شايع, نبا بلا نك كوسالا اودأ

 «ةةميقلا موي رانلا مهلك :فقح ريغب هللا لام, ف .نوضوختي الجر نأ لوقي ملسو هيلع

 هللا مكدعو لجو رع هللا لاقو مئاتغلا مل تللحأ ملسو .هيلع هللا ,ىيص :ىبنلا..لوق تان

 انتدح لاق ددسم انثدح لوسرلا هنيبي ىتح ةماعلل ىهف ةيالا اهنيذخأت ةريتك مناغم

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع قرابلا ةورع نع رم نع نيصح انتدح لاق كلاخ

 انربخا لاق ناميلا وبا انثتد>ح «ةميقلا موي ىلأ متغْلاو رجلا ريخا اهيصاون يف نوقدعم, لش

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ قا نع جرعالا نع دانزلا وبا اتثتحدح لاق ٍبْيَعُش

 ىسفن ىذلاو هدعب رصيق الف رصيق كله اذاو هدعب ىرسك الف ىرسك كلهم اذا لاق

 نع كلملا دبع نع اريرج عمم فحسا انثدح « هللا ليبس ىف اهزونك نققنتل هديب

 دعب 8-5 الف ىرسك كلف. !ذا ملسوا هيلع هللا قص هللا لوسر .لاق لاق .ةرمس نم. وباجت

 « هللا ليبس ىف اهزونك َنَقَفْنَتَل هديب ىسفن ىذلاو هدعب َصيق الف رصيق كلق اذاو

 لاق ريقفلا ديزي انثدح لاق رايس انربخا لاق ميش انثدح لاق نانس نب دمحم انتحح

 < مثانغل زداكلوا وصانع دلاناو سلا 0١ ناك لاق: هللا ىبعب قب يباح 05

 ها 0 لإ 0 ال هليبس ىف دعاج نمل هللا لفكت لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هع د

 اب هناملك فيدصتو
 5 26 2 ا هد

 نم لان ام عم هنم جرخ ىذلا هنكسم ىلا هعجري وا ةنأل هلخدي ن

 دف تح 0 نع كرابمل نبا انثدح لاق العلا نب ىبح انثدح « ةمينَغ وا رجأ

 «ءد

 هموقل لاخ ءاب [يبنألا نم رس أوسغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نام لاق ةريرش لأ نع هبنم
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 هز نجيح ضروف بانح

 . امم ريخ ىلع اكلذأ الأ لافن ىرذدص ىلع هيمدق درب تدجو ىنح ايناكم ىلع لاقف موقنل

 نيثلتو اثلث احّبسو نيثلثو اثلق ىتأو نيثلثو اعبرا هللا اوبكف اكعجاصُم اّثذخا اذا هايعلأس

 ني لل سمت ال نا لبجو زع هللا لوق باب « ءايتلأس امم اًهَل مريخ كلذ
 راج! مساع !انأ 5 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاق كلذ مسق لوسرلل

 اوعيس ةداتقو روصنمو نييلس نع ةبعش انثدح لاق كيلولا وبا انثدح

 5 هيمسي مز قرأ مالغ راصنالا نم اتم لجيل كلو لاق هللا بع نب رباج نع كعمل

 هللا»لاتح ّىقلا هب "تيقافا ئقنغ لع .هتلج لاق ىراصألا نأ رؤصنُم تيذح خ ةبعش لاق

 الو ىمساب اوُمَس لاق ادمحم هَيِمسُي نأ داراف مالعارول :ىنلو مايل يدخل قو“ لطسو  هيلغ

 2 مس اًمساق كيتكا قيصخ, لاقو «مكنبب مسْقَأ امهساق, تلعج امتأ ىتاذ ىينكب اودكت

 مساقلا هيِعَني نأ دازأ رباج نع املاس تعمس لاق ةداننق نع ةبعش انربخأ ورمع لاقو

 تسوي نب كيج انثدح «ئينكب اونكت الو ىمسأب اومست ملسو هيلع هلآ ىلص' ئبنلا لاقق

 قراصنالا هللا ىبع نيب وباج .ىع نعل ىإ ني ارئاسصا ىعا نتنعالا نع نيفس اتثدح لاق

 كمعُنُذ الو مساقلا ابا ل 2 لاضتالا» تلاعف .تاعلاا ةاكخ» مالع انه" لدجَبلا الو 1 لاذ

 تلاقف مساقلا هقيمسف مالع ىل ىلو هللا لوسر اب لاقف ملسو'هيلع هللا ىلص ىبنلا أت انيع

 تتسحأ 'ملسو اةيلع اهلا |(لاضا ئبعلا لاقف اًنيع كمعتت الو مساقلا ابأ كينكت ال راصتألا

 انربخا لاق ئسوم ىب"نايحإ انثدح « مساق انأ اهئ ىينكي ونكت: لو ىمساج اوستن راضنالا

 لاق لوقد ةيواعم عمس ةسثأ نكرسلا كيع نب دي نع ىرعؤلا نع سنوي نع هلأأ كبع

 و3 ىك ح انأ طعما هلثاو ىيدلا 3 هيقفي أريح همت هللا دري ض ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 « نورصاط: مو: هللا رسما أب ىف ئ مهفلاخ نم ىلع 5 ةمألا هذه لاؤن الو مساقلا

 ةرمع قنا نب نكرلا دبع نع لالع انتدح لاق جيف انقدح لاق نانس نب كبح انثدح



 ه١ سمخلا ضرق بانك

 هل لاقف ال هل تلقف "اهب قرمأت ةجاح“ نم ىلا كل لع هل :لاقف ةمركت نب روسملا يق

 هيلع' موقلا كبلغي نأ فاخأ ىثاف ملسو ةيلع دللا ىلص هللا لوسر فيس ىطعم تنا

 وخلا بلاط < ' قب نلحق :كسغف "بت فحل سبأ جلاب قمل د هول نرعكادللا

 اص :هللا“ لوسر تعمسف ةمطاف لع ليج أب تدب

 2 اجت وة 10( وتكا نالاوا لا : نأ لاقف ملتح فئموي انأر اذه هربثم ىلع

 ىتقدصضف ىتقدح لاق هايبأ ه«ترهاصم ىق هيلع 2 سمنش دبع ىمي نم هل اًوهص 22د

 ةقوس نب دمحم نع نيفس انتدح لاق كيعس نب ةئبيتق انتدح «!لكبا هللأ ودع تنبو هلأ

 سان هءاج موي ديوحكذ هضر ىمقع اركأذ مضر ىلع ناك ىمل لاق ةيفتخل ا رذ ت1 يم# كس يلا . 01 1 520 ١

 دللا/ كك هللا ٍلوُئْسَر : ةقحنص هنأ ”ةربخأت "نمثعا ىلا كهذا“ ىلع“: لاقغ“ ىيعع .ةاعس "وكشف

 م ع - د ع 0 ه5 وهمع - ديو

 لاقف هنربخاف ايلع اهب تيتاف انع اهنخغا لاقذ اهب كةيتان اهب اولعي كتاعس رف ملسو بلع

 د

 كلعمتا الاق' ةعوس نب قلمك انهدتح لاق نفس :انتدحعا ىديملل لاقو اهتذخا "تيك اهعك

 03 - 6 مخ 30 د هم وناك 0 00 -

 نمتع .ىأ مب بسءنان :باتللا !ذه كتدخ قنا ئنلسرا" لاق يقفل نبا ىعا (ىروتلا ارنخك

 5 مع 5 ميسا ماس م هك 35

 4 سمخلا نأ ىلَع لكلزلا باب 0 « :قددعملا 8 ملسو ءباع دللا ىلص ىنلا رسمأ هب ناف

5 

 قسلا نم اهمدك 5 ىح أو نكطلا هلا نكنشو طاف هتالاس نيد لمار ةلأو :قدحلا

 10 لاق مكلل ىنربخا لق ل انربخا لاق وبكل نب 05 انتر>  «:هللا ع اهلكوذ

1 

 اهعلبخ نحطت امم ىلا: نم ىقلت ام تكتشا ةمطاف نأ كغ انربخا لاق ىليل خا نبا

 مع هما ه 1

 ختتاعت تركذف هقفاوت ملف امداخ ةلاستت هننتان < هدب ىللأ ماسو م دللا ىلص هللا لوسر :

 انبوذف انعجاضم انلخد كقو اناتأث هل ةشئاع كلذ تركذنا ملسو هيلع“ هللا ئلص: ىنلا ءاجف
253 



 هب سوخلا ضرف بانك ان“ 0-0١ 05 3

 اهتاو اهدنع ناك ملسو هيلع هللا ىكيص هللا لوسر نأ اهتربخا ملسو هيلع دللا ىلصي ىنلا

 ىف نذاتسُي لجر اذه هللا لوسر اب تلقن ةصفخح تبب ىف نذاتسي ناسنا توص نعبس

 ةعاضرلا نأ ةعاضرلا نم ةصفح مَع انالف ءازأ ملسو. هيلع: .دللا ىتع هللا. .لوسر..لاقف ك
30 2: 

 هاصعو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عرد نم ركُذ ام باب ٠» ءةدالولا نم مرحب ام موت

 5 وه ه2 602 - : م همهم 3
 هرعش نمو هتمدق ركذي م امم كلذ نم هدعب ءافلخأ للعتسا امو هعاخو هحَدَتو هفيسو

 ىراصنالا هللا كبع ىب دكيحت م هتانو كعب 00 هباكتأ هيخ كرش م هتاينآو هلعتو

 هلا بيمكو نيركلا/ لإ همي ففلختسا ان ركب, ابأ نأ سنأ نع مامت نع قأ, انثدح .لاق

 همك رطسأ 536 مناخأ شقت ناكو ماسو هبلع كلا ىلص ى ل ماد دينو بانا ألف

 تت 22-0 -
 دللا كبع نب ديح#“ انتد>ح لاق لوح“ نب هللا دبع انتد> طع هللاو رطس لوسرو رطس

 ءمج 3 ع و 6م

 نالابق امهل نيبتو ادرج نييلعن أ انببلا جرخأ لاق ناهمهط ند ىسيع انتج لاق ىدسالا

 ديح# انتدح ' ملسو هيلع هللا ىلص ىبنثأ العن امهنأ سن نع نا نال تمبأت قو

 اك 2١ د اهل - 2د -

 ةدرب ىنأ نع لالع نب كيوت نع بوبا انذلح لاق باهولا .ىنىبع انتدح لاق راب نبأ

 : ١ 2 اس ا ا 00000
 هيلع هللا ىلص ىينلا حور عون اذه ىف تناقو اديلم ةاسك ةشئاع انيلا تيججرخا لاق

 س6 د 3

 عّنصي امم اًظِيلَغ ارازا *كثاع انيلا تجرخأ ةدرب نا( نع تدك نك نويلسر دازوب ملس

 نع مصاع نع هةر ىبأ نع نادبع 0 «ةدبلملا اهنوعدت ذلأ هذه نم ًءاسكو .وهيلاب

 ناكم نختأت رس ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا جدق نأ كلام نب سنا نع نيريبس نبدأ

 لمحت نب كيعس انثد> «هيف تبرشو حدقلا تيار مدصاع لاق خضن ئم ةلسملم بعدتلا 4 د 3 - 0 ا 0 0 ا

 نع متددح ريتك نب كيلولا أ بأ انتد> لاق ميخربأ نب بوقعي انثدح لاق مرش

 ع با ع كي سس سه اه ء

 نيسدح نب ىلع نأ هتدح بابش نبأ أ هتدح ىللودحسلا :ةلكلح نب ورمع نسب لكيحت



 ه. سمخلا ضرف باتك

 كيعييب لاق يقام انك دجا لاك مير نأ نبز انكهحاول نذذاف قير قرا سرج نأ ديجاوول

 م6

 نيبو ىنيوذ ىفو ىتيب ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قوت ةشئاع تلاق لاق ةكيلم نأ نبا

 2د د - 2 - © ٠

 ىبذلا فعضفذ كاوسي. نجرلا دبع ليد تلاق دقيرو ىقير نبب هللا عمجو ىرتكأو ىركاس

 ىقوحل لاك ىيفع نيل ةننعس اكدح هب بقتل قر تعسف مكتجات ميحم مالو للك لإ لص
 مع ه2 د

 ةيفص نأ نيسح نب ىلع ىع باهش نبأ نع نكلاخ نب نولا دبع .ىتتدح لاق ثيللا

 لوسر اهعم ماقف بلقنت مات رف ناضمر نم رخاوالا رَشَعلا ىف دجاسملا ىف فكتعم وهو

 جوز 5 5 باب ىنع ىجسملا باب نم ابيرق غلب .اذا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر. ىلع ايلسف راضتالا نم نالجر امهب رم ملسو هيلع. دللا ىلص ىبنلا

 ابا هللا ,ناحجس الاق السر ىلع ملسو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر اميل لاقن !طفن رق ملنسو

 نم غلبت , ناطيشلا نأ .ملسو+ هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كلذ .امهبلع ربكو .هللا لوس

 رذنملا نب ميعربا انتدح,ءايش اهبولق. يف فذقي ل تيشَح أو مدلا غلبم ناسنالا

 نذ شاور نع_نابحا نين ىبح نبي سكي قد دلل ديبع نع ضايع نب سنأ انثدح لاق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأرذ ةصفح تيب“ قوف. تيقترا  لاق.رمع .ىب هللا ىبع ىع نابح

 انتدح لاق رذنملا .ىب .ميهربا انتد> «ماشلا لبقتسم. ةلبقلا ربدتسم متجاح .ىصقي .ملسو

 هيلع .هللا: ىئلص هللا لوسر . ناك تاق اهضر ,ةشتاع أن هيل : نع, ماشق, نع ضاقع نبا سبأ

 انتدج لاق ليعمسا نب ىسوم .انثدح ءاهترجم نم يرُخأ رل سمشلاو رصعلا ىلصي ملم

 يكسم وح زاشاقا اًبيطخح مل هيلع هللا نص“ نيبنلا .ماق لاق ةللا تبع نع عفان نع ةيريوج

 ٍفسوي نب هللا ليع انثدح .؟ناظيشلا»ْنوق علطي ثيح نم تلك ةئتفلا انه .لاقن ةشتاع

 0 نكرلا ءكبع تبنب ةرمع نع ركب نأ وب هللا جبع نع كلام انيبخا لاق



 هر سيكل ضرف باك
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 الا نضرالاو. ءامسلا موقت هتذاب ئذشلا دللاوف كلذ ريغ ءّنضق ىتم ناسمتات# لاق معف الق

 ءاذا باب " ءامايفكأ قاف ىلا اهاعنداف اهنع اًمثرِحَع ناف كلذ ريغ ءاضق اهيف ىضقأ

 لاق [يبصلا  ةريج ىلإ لك ىلر لبا, داج اتكدح-لاق ”قاحتلا »وبا "انهن كييحلانم» سجشل

 ةعيبر نم :ىلمل اذَف انآ هللا لوسر اب اولاقف سيقلا كبع 5 مدق. لوقي سابع بأ تعمم

 وعدتو هب فخأت رماب انوف مارد رهشلا ىف الا :كيلا لست انسلف: صم راقك ”كنيبو اتنين

 هللا الا هلآ ال نأ ةداهش هلل ناالا عبرا نع مكاهنأو عبرأب مكرما لاق انءارو نم هيلا

 متمنغ ام سمخهلل اودوت ناو ناضمر مايصو ةوكزلا ءاقياو ةولصلا ماقاو هدنب كقعو

 هيلع هللا : لدم تلا, «ةكست !هقفن باج -ه 4 نقلا مكاو بعتلاو "ةابكلا ىلع هكاهقأو

 ىلأ نع جرعدأ نع دانؤلا نأ نع كلام انربخأ لاق فسوب نب للا 20 امتدح هنانو دعب ماسو

 ةقلفذ كعب تكرت ام ارانيد ىتقرو مسّقُقت ال لاق ماسو هيلع هللا“ ىلص هللا لوسر نأ 8

 ةماسأ وبأ انتدح لاق ةبيش نا ىب هللا دبع انتدح 50 قسي_ذ ىلماع ةنذومو ىتاست

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قوت تلاق اهضر *:ثثاع نع ديبا ىع ماشه انثدح لاق

 5-0 2 ع 07 26ص - دعس 1

 ىلع لاط ىنح هنم تلكاف 3 فر 3 ريعش رطش هلأ نكيك 0. :لكاب ءىتن نم

 لاق :فحسأ وسبا ئنةدح لاق نيفس نع ىبيك انثدح لاق ددسم انثدح «ىفذ هتلكف

 ءاضيبلا هقلغبو  هحالس الا :ملسو :هيلغ »هللا لص ىبنلا كرثام :لآق ثراممل نب .ورمع تعمس

 امو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزأ توبب ىف ءاسجن ام باب « ٌةقدص اهكرت اًضرأو

 - ترمه م د 3 تن - م27 - - 0-2 5 5 - 5 , 2

 ىذلا توبد اولخحن الو نكتوبب 3 نوشو لل-جو رع هللا لوقو نينا توببلا عننم بسمع

 ءوء 2-70 ملل موع .ةيرركثر هك 2

 عم انربخأ لاق هللا كيع انوبخا الق كيحو ىسوم نب نابح انذدح ملت نذوب نأ الأ

 خةشتاع ل دوعسم نب بقع نب هللا كيع نب هللا َقْيبَع ىنربخا لاق ىرعزلا نع سنودو عإ

 نّداتتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لقت امل تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا بوز



 58 : ١
 اند نا سمخلا ضرف ناننك

 لع“ امكدكشنأ لاقف.:سابعو قع ىلع“ رمع لبقأت :كللذ لاق ىق :ظعزلا لق هّسفن ملَسو هيلع

 رمع لاق كلذ لاق دق معن الق كلذ لاق كق“ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر نا ناماعت

 ادحا هطعي مث ءىشب ءىقلا اذه ىف هّلوسر صخ دق هللا ناازمالا اذ نع مكثدحا ىلاذ

 رهذق ةلوظ“ ىلا +باكر ؛الو"ليخ نخ'ةيلع مدفجوا اق #مهنم هلو ىلح هلا 2اقأ ام اوك رش هزيغ 14

 رتاغسا الو مكنود اهزانتخا ام هللاوو ملسو هيبلع هللا ىلص دللا لوسرت ةصلاخ هذه تناكف

 دللا "ىص هللا ٌلوَسر' ناكف لاما ؛ذع اهتم ئقب ئتح مكيف اهّنبو ةومكاطعا .كق' مكيلع اهب

 لعجمت هلعجيف“ ىقب ام نخلي رق لاما !طع نم مهتنس ةقفن داعا ىلع ففني  ملسو هيلع

 كلذ نوملعت ّلَع هللب مكدشنأ هتايح كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لبق هللا :لام

 ديار هللا“ قوت قرم لاق كلن «ناملغف نذل اككخسنأ- ابعو» لكل لاه !ا81 معني لولاك

 ولا اهضْبَعف» ملينا يلع © ,دللا“ لضدللا . لؤسر (ةيكلانأل هكا ركب. و٠٠: لاعد.لسو يلع مالا لقط

 راب ىداصل اهيف هنأ ملعي كلاو ملسو هيلع هللا ىلص دللا لور“ لكك اهماهيم كرات لح

 قواها نك نيتتشا اهتضبعنا ركود ىو | اكيفعم! يب بأ ذللا قوص! رفا تاتو

 اهيف ىلا ملعي هللاو ركب وبا اهيف لْمَع امو ملشو هيلع هللا ىلص هللا لوس لمع .امب اهيف

 ىتقثج ثحاو امكرمأو ةدحاو' امكتملكو ىقاملكت قامتثج .رث .قّحلت عبات كشار راب: ىذاضل

 دع - -977-_

 املف ةقحص انكرت ام ثرؤن ال لاق ملسو هيلع هللا 'ىلص هللا لوسر نا املك تلقف اهيبأ

 هتاتيمو هللا "ةيعءاكيلع“ نأ لعا اجلا ابتعد اهنعش قا تدق“ انكرلا ادعند)ا نإ اذ انَب

 تلبع امير ركب وبا اهيف لمع ابو: ملسو هيلع دللا" ىلص هللا لوسر اهيف لمع امب اهيق نالعقل

 امهبلا اهتعفد' لع هللاب مكدشتاذ اهيلا 'ايتعند كلذبغ انيلا اهعندأ امنقن .اهتيلو ذم اهيف

 كلدب اهيلا اهتنعند لله هللاب امك د شنأ لاقذ سابعو ىلع ىلع ليبقأ م معذ طمهرلا لاق كلذب 117 4 3 1 3 39 3 1 ءءء 5 7 2 020 . 2 1 2. 00
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 هاب سيخ

 : 5 لانو كلذ اهيلع رحب وبا باف ةنيدملاب هنن لدصو كدفو ربيخ نم ملسو ءبلع هللا

 نأ ىئشخلا ىلا هب تلميح الا هب لعيا ملشو .ةيلع هللا قص هللا لوسر ناك ءاًينش :اكرات

 -ٍ 5 . , 3 ع ع ع 0
 رببخ اماو سابعو ىلع ىلأ رمع اهعفدنذ خنيدملاب هتقدسص امن غيزأ نأ هرمأ نم ايش تكرت

 هورعت هلأ .هقوقحل انناك ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ةقحص اهث لاقو رمع اهكسمأف َكَدَيو

 كارنعأ هللا كيع وبأ لاق « مولا ىلا كلذ ىيع ا.مهف لاق ومالا و 0 ىلا اهيمأو هبثاوذو

 وه هد - - 2 3 تنس د دو <

 ىورفلا دمد نب قكسا انترح كدن خصق « ىلارغعأو ةورعب ةنهو متيصاف هتررع نم تلاعتفا

 نب دكمحت ناكو ناتدشل نب سوأ نب كلام نع باهش ىبأ نع سنا ىنب كلام انتدح لاق

 هب سوا نب. كلاما ل ]جدا ىح : تقلطنان» كيلذر ةقيؤح نم

 ., اذا راهنلا عتم نيح ىلعا ىف سلاج انا امنيب كلام لاقف ثيدلل كلذ نع

 ؛ذافإ رم. لع لخدلا ىدتإ عمر ىقلطناف, نينموملا ريما ٌبجأ لاقف .ىنينأب هضر باطخل ىبا

 مناخ كفلشت 5 ني لك تم شارف ةنيبوا نمبر نين ريبرمس لامر ىلع .شلاج وف

 يضرب مهيف ثرما دقو تاببأ لسا كموق نم انيلع مدق هنا لام اي لاقف تسلج رف

 د ةزملا .اهيأ ,اهضبقات لاقي ئريغ دب .ترما ول .نينموملا نمما اي .ثلق..مهنيو, ههدقات .هصيقاذ

 د كوع“ ىبأ نحرلا !ةبعوا,نمتع ىف كل له .لاقو .انري هيجاحت ءانأ 'هدنع, سلاج رانا

 رق اهسلكو لول تا راج نع ا حبلا نداف“ معن لاق اوت انانتسي نمافوا نا قم اهعسو

 لاق :اسلجغ املسف الخد امهلا .نذأف معن .لاق سايعو. لع ىف كن لخ لاق مث اريسي انوي

 نم. هلوسر ىلع هللا ءاثا اميف نامصتخإ اهو اذه نيدو ىنيب

 - 3 0 2 د ع 2

 9لحأ حرأو امهنيب ضقا نينموملا ريما اب دباختاو نى

 5 ع

 ذأ: نوفلعت لع ضرالاو ءاصلا !موقت هناناب : ىذلا هللاب متدشنأ مكةيت.ومع ؛ل

 دللا ىلص هللا لوسر ددرب ةقددص انكرن ام توت 9 لاخ ملسو جيلع هللا ىلص دللا لوسر



 ل تر ل ل بج

 ؤ امنا 00 نيك ضرف بانك

 ت - 0 2 د 3 1 هد هه

 تعبجأ دق ىانراش !ذان تعيج ام تعمج نبح تعجرف راصنالا نم لجر ةرج بنج ىلا

 اهي 4 دو- حم

 رظنملا كلذ ثيسيار نيح ىيع كلُمأ ملغ اهدابكأ نم فدخأو اهرصاوخ ترقبو امهتمنسأ

 تسلا اذه قة ويعو بلطلا دبع نب 22ج اوداعنإ اذه لكعت نك 6 اهي
 يي اقرأ هدنعو ,ملسور] هيلع : دللا,«ىص فلا قعر ليخذأ  ىحب تقلطتافراصتالا 0 اياه ف

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقن تيقل ىذلا ىهجو ىف ملسو .هيلع هللا ىلص ىبنلا..فرعق .ةقراح

 هع ه5

 امهتتمنسأ حلف ىتقان ىلع, اقوي 7!كع 1 مويلاك تيأر ام دللا لوسر ب ل كل ام ملسو

 ىحتراف هثادرب ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا اخف ٌبِرَش هعم تيب ىف اذ وه اهو. اهرصاوخ قبو

 نذاتساف ةزج هيف ىذلا تيبلا ءاج رق ةقراح نب ديزو انا هتعبتاو ىشع قلطنا رق
 5 هم

 !ذاذ لعم ايف ةزج مولي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ففطق برش م !ذاذ مهل اونذان
 ه2 د

 ٌرظنلا ىعص رق ملسو. هيلع هللا ىلص هللا, لوسر ىلا ةزج رظنف .دانيع .ةريكت لمت دق ةزك رق

 لاق رث ههجو ىلا رظنف رظنلا عَ رث .هترس ىلا رظنتف رظنلا دعص رث هيتبكر .ىلا رظتف

 نضكفما لك :نق تأ لسور هيلع لا «لض للا لور فرغم قال ىيتح اللا معنا لك

 زيزعلا كبع انتدح ءدعم انجرخو ىرقهقلا هيبقع ىلع ملسو هيلع هللا ىلض هللا :لوسر

 نب ةورع ىربخا لاق باهش نبا نع ماص ىع دعس نب ميعربا انتدح لاق هللا دبع ىبا

 ىلطختللا لوس تاني دليطاوا نإ .هكريحا : نيمو اما لستم هنآ كلا ماسو دياع هللا

 كرت ام اهقارهم اهل مسقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةاثو ىعب. قيدصلا ركب 5

 ىلص هللا لوسر نا ركب وبا اهل لاقن هيلع كلا نأ امم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ئلص هللا لوسر تنب ةمطاذ تيبضغف ةقدص انكرت ام .ثَرون .ال.لاق ملسو هيلع .دللا

 هللا ىلص هللا .لوسر 'فعب تشاعو تيثوت ىح هترجاهم لوت .ملخ..ركبب ايا: ترجهف .ملسو, هيلع

 ىللض هللا لوسر كرت. امم اهبيطن ركب :ابأ .لاست .ةمطاف  تناكو: تيلاق, ىهشأ,ةتس ملسو -
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 ها داهلل ناب

 , كدجسللا لخذ رفس نم مدق اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بعك نع بغعك

 نمل رطفي رمع نبا ناكو مودقلا كنع ماعطلا باب 1! 2 سلجب نأ لبق نيعكر لصق

 كبع ىب وباج نع راثد .ى ل برات نع ةبعش نى ع عمكو انربخأ لاق لوح انتدح كشغي

 قع ناعم :دار ةرقبأ ىلا ازوزجس ركآ :ةنيدملا'.مدق امل "ملسو هيلع هللا" ىلع "هللا  لؤشنير نأ هللا

 أرهعب ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا ىم ىرم#دتنأ هللا كيبع نب رسباج عمس براحت نع ةبعش

 انتدح..لاق. ديلولا وبا انكدح..«ريغبلا نمث ىلا نزوو نيتعكر. قطان 'قجاسملا أ نا 1 قوما

 ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا لاقف رفَس نم تمدق لاق رباج

 سيبك ضرسف باتكحك هد.

 هزلا ىنع سنوي انربخا لاق هللا ىبع انربخا لاق نادبع انتدخ سيكل ضرف باب ١

 فراش ىل تتناك لاق مضر ايلع أ هربخا ىلع نب نيسح أ نيسح ىب' ىلع ىنربخا لاق

 نسمكل نم انراش قاطعا“ ملسو هيلعادللا ىلص ىبنلا *ناكو زدبا موي: مّنْغَملا نم' ىبيضت نم

 اغاوص الجر تدعأو ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر تنب ةمطافب ىنَعِبأ نأ تدرا اهاف

 : 3 7 ماه ع م دع وا ل
 ىف هب. نيعتساأو نيغاوصلا نم هدعيبأ نأ تدرأ خذا نئاتنق ىبم لككري نأ عاقنمف ىني نم

 ناتخانم .ىافراستو لابخلو رئارغلاو باغقألا نم اءاتم قراشل عمجأ انأ انيبف ىسرع ةميلو هد



 هل داهيلل بانك

 انيرلا نوهماخ وديان وابكات «هللا اش نا + نولبق لاعا اقلك ريك لعق ل نا, ناك متو

 انثدح لاق رغم وبا انثدح «هّدحو َبارحألا مزعو هدبع رصتو هذعو دللا ندّص نودجاس

 ىجذلا عم انك لاق كلام نب سنا نع فحسا ىنأ ىب ىيك انتدح لاق ثراولا 00

 قنقوأ اةنلخار ىلع ملشو (ةيلعاوللا "ىلص“ هللا" ٌلوستزوا :نافسع نم :هلققم , ملشو هيلع هللا قص

 هللا لوسر اي' لاقق' ةحالط, وبا : مقا اعيلمج ١ اعزتقف' هذقان : ترشعف, ئَيح:تنب . ةيفص فقرأ

 امهل ملصأو اهيلع ةاقلأف اهاتاو' هيجو ىلع ابوت 585 ةأملا كيلع لاق كءادف هللا ىلعج

 لاق ةنيدملا ىلع انكرشا اًملف ملسو هيلع هللا ىلص دللا ّلوسر انفنتكاو امهبكَرذ امهبكرم

 «عجر بات ةئيدملا لخذ ىتح كلذ لوقي لوي. ملف نوحماح انبرل :نودباع نوبات نوبثآ

 ام قب ندا نعا"تخشلا ' قا جا ىبكلا 02 لطفلا  نب"وشبا انكدخ الاه نك كك5ك

 علَسو هيلع هللا" لع ئبنلا' عمو ملسو هيلعاهللا ١ ئلص' ىنلا عم: ةحلط وبأو وع لبق هثأ
 هد دس

 لص ىبنلا ع رصف اجلا ترثع فيرطلا ضعبب ناك املف هتلحار ىلع اهفدري 0

 - د كد 5 ع

 ىنلعج هللا ىبن اب لاقفن هريعب ىع مكاقا لاق بسحا لاق خكاط ابا نأو ةارملاو ملسو هيلع

 ههيجو ىلع هبوت ةكلط وبا ىفلأف ةأرملا كيلع ىنلتو ال لاق ءىت نم كباصأ لع كءادغ هللا

 اوراسف ابكرف امهتاحار ىلع امهل كشف ةأرلا تماقن اهيلع هبوث ىقلاف اهّدصق كصقف

 ء هك هع

 ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا لاق ةنيدملا ىلع اوفرشأ لَك وأ ةخنيدلما رهظب اوناك اذا كح

 باب ٠١! 2 «ةنيدملا لخد ىتح اهلوقي لوي ملف :نودماح انبرل نودباع نوبثات نوبثآ

 نع ةبعش انت لاق برودح ند نمبملس انثتدح رفس نم مدقق اذأ ةولصلا

 و د

 3 ماسو هيلع هللا ىلاص ىبنلا عم تنكح لاق هللا كبع ند رسباج تدحعبمس لاق

 حادرج نبأ نع مدصاع وبأ انتدح ' نبعكر لصف قكيسيلا لخذأ ىل لاق خنيدملا انمدَك

 ند هللا دكيبع دمعو هيبأ نع بعح ند هللا دبع نب نيرا دكبيع نع باتش نبأ نع



 ه4 دايلمل بانك ان

 5 ال لاقف ةركاعلا ىلع كعبابي كلاكم اذه لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ,ىنلا, ىلإ دوعسم نبأ

 نيفس انثدح لاق هللا دبع ىب ىلع انتد> « مالسالا ىلع هعيابأ ناو ةكم متن دعب ةرجف

 - 2 و د 3 3 مس 2 هم د 2 1

 ةرواجحم و ةشتناع قل رمبهع نب دكديبع عم تيبهذ لوقي ءاطع, كعب جدرج نىبأو ورمع لاق

 دظص) 1ذ)ب باب اذهل كك دعيت« لعاامللا متف لم ةرجهلا تعطقنا انل تلاقن َريِبَت

 ديحم انتدح نمت هللا 5 اذا باع ةمذلا لما روعش ىف رظنلا ىلا لجرلا

 ىدنا ام 00 ىلا ايولع ناكو ةيطع نبال لاقف اينامثع ناكو 7 نبع أ نع لدين

 8 لاقف,ريبرلاو بلك راشيل! 8نص) نبنلا دعب لورا تعمم ءامذلا لع كحاصت روح

 مل تلاق باتلكتا انلقف ةضورلا انيتََد اباتك بطاح اهاطعا ةأرما اهب نوحجأو اذك ةضور

 لك ال ؛ل.ةن «بطاخ لأ لسرأف اهو نم يجر خأف كندر ل 0 ند جركل انلقف ىنطعي

 عفدُي نم ةكمب هلو آلا كباكتا نم ٌكحا نكي رثو ابح الا مالسالل ثددزا الو ثرفك ام دللاو

 ىلص ىبنلا هقدصن 05 دنع نختأ نأ تببخأت نا نكي مثو هلامو هلعغأ ورع. عب هللا

 علظا هللا لعل كيرذي امو لاقف قفان كق هنا هقنع برضأ ىمعد رمع لاقف ملسو هيلع هللا

 انثدح ةاوغلا لابقتسا“ باب 111١ .«هأرج ىذلا !ذهف .متتش ام اولمعا لاقف ردب ليا ىلع

 نب بيبح نع دوسالا نب ني عير 7 نب تيزي انتدح لاق دوسالا ىنأ نب هللا كيع

 ىلص هللا 0 انيقلت ذا. ركذتأ رفعج نبال ريبزلا نيازي لاف ةكيأم ىلا . قبا ىع نيفنلا

 لاق ليعمسا نب كلام انتثد> « ككرتو انلمحن معن لاق سابع نباو تنذأو انأ ملسو هيلع هللا

 ىلص هللا ٌلوسر ىقلتن انبهذ كيزي ىب بئاسلا لاق لاق ىرعزلا نع ةنييع نبا انثدح

 انثدح وزغلا نم عجر اذأ لوقي ام باب نايبصلا عم ملسو هيلع دللا

 هيلع هللا ىلص ىبفغلا نأ دللا كبع نع عفان نع :يريوج انتدح لاق لبعمسأ ند ىسوم



 اَهَنَعَو دلبأ انْبضأو عوج لسانلا باصأف و ىذب ملسو هيلع دللا .ىلص ىبنلا عم امك لاق

 03 3 1 1. 0 - - ها

 كتفك اف رودقلاب مك رودقلا اوبصتف اولجكف:نمانلا  تايرُخُأ ىف .ملسو ,هيلعا هللا للص ىبنلا ناكو

 ايعات هوبلطق طخ ةريسي 2 06 موقلا و ريبعب اهنم كنف ويعبي مّدْعْلا كرو رش لدعف مسق إم

 قي اك 0 دياوأل ثباوأ اهل مئاهبلا هذه لاقف دللا هسبتن مهَسب .لجر هيلا ىوعأت

 سيلو اًدغ .دعلا ىقلت نأ فاخ' وا وجرت انا ىدج لاقن !ذكهف هب اوعتضان مكيلع

 ٌرْفظْلاَو نرسلا سيل ٌلُكَف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رَيثنأ ام لاقف بصقلاب عبذننا اًذم انعم

 ىف ةراشبلا كار 14 اع مشتمل ىدن و فلكل امأو عفا نسلا امأ كلذ ىع 2

 م ىنتد>ح لاق ليعمسا انتدح لاق ىبكج امتدح لاق ىنتملا نب دكيمحن انتل حوتفلا

 قل نم ىخيف الآ ملسو ميلعا هللا «لصافلا] 'لوشو لادم لاه هللا: شبح دوب ويرجح ىااذلق) للك

 250000 ىمسي مع هيف .اتيب :ناكو ةصلخل

 ىف برضف :لييبل ىلع تبثأ ال ىلأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ثربخأت ليَح باكعا .اوناكو

 فلطناف يدهم ايداع. هّلعجاو هتبت قللا لاقف ىركص ىف هعباضا رثأ تسيأر ىتح ىردص

 لوسرل ريوج لوسر لاقف هرْشَبُي ملسو هيلع هلأ ىلص ىبنلا ىلا لسرأف اهقرحو اعرسكف اهلا

 برجأ .لمَج اهنأ/ اهتكرت ىح كتتج ام فَحاب كتعب ىذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٍ كك 1 لاقو تاره نيه اهلاجرو سجا لبيخ ىلع كرابخ

 همس سد 1 د م 6 سن د

 ةريكف 3 باب 117 « خيوتلاب ور نيح نيبوت كلام نب بعح ىطعأو ريشا ىطعي

 نع دفقاج# نع روصنم نع نابيش انتحح لاق سابا نأ نب مدآ انتد> متفلا دعب

 0 ةركاف 32 خكم عتف موي ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لق ساق 27 نع سواط

 نع 1 ديزي انربخا لاق ىسوم ىب ميعربا انتدح ؛ اورغنأف ارك ا اذاو ةايذو داهج

 ٠ 2 ' هم ع 5 - <, 7 0

 دكدلاح“ هيخاب عشاجم ءاج لاق دو.عسم نب عشاجلم نع ىدهنلا نمتع ىنا نع كلاخ



 هل دايلل بانك

 همم هدم دس

 6 : ةيشبخاب هند ةخس ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر لاق رقص سين خلع ىلأ ماسو هيلع

 اهعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 0 ىقربوف ةوبنلا مهالك كلعلا تيهذش تلاذ لسد

 ثيقبف هللا دبع لاق ىقلخأو ىلْبَأ رف ىقلخأو ىلبأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لق رث

 نب كيحث نع 5 انتدد لاق ردع انت>> لاق راشب نب كمحت 2 ؛ ركذ ىنتح

 ئيلالاقح يح /ىأ اهلهم ةهحصلا رقد نم' ةرغ ,نخأ: ىلع: نبا نسل نأ يبرق "قار قع فاير

 هللا لوقو لولغلا باب م1 ١ «ةقدصلا لكأت ال انأ فرعت امأ ِْخ َ هك يك ملسو هيلع هللا نص

 ع هه وهم ن» <

 نأ نع ىيكإ هما اعدم جلا يح هس

 هيلع هللا ىلص ىبغلا انيف ماق لاق ردو وسبا ىنتدح لاق ةخع 2 ا ىنتدح لاق

 اهل ةاش هتبقر ىلع ةميقلا موي؛ مكدحا نيف ال لاقف رمل مظَعو دمظعف ّلولغلا 00 اهلْبَش

 نق اًيش كل كمآ ال لوسقاف ىتخأ هللا لويس لوقا همك اولد سراح ادعيقر :نلعأ هلك

 دق اًيش كل كلمُأ ال لومقاف تأ هللا لوسر اب .لوقي ءاغر هل ريعب. هقبقر .ىلعو كتغلبأ

 يتغلبا حق ءاكيسي كلل كلف ال لوقف. ىتغأ + هللا ١ لولا ١ ان كلو قف .تماصههيقرل/ لص( كتنعلم]

 لاقي كسعلبا ؟هدقاسا الا ] كالما للا لوخأت ىننغأ هللا لوسر اي .لوقيف - قفُحَ عاقر ةدبقز هيلع

 هللا تنبع كتيرا للعلا )د لدلقلا تام 196: 4 بايع عقر در ةيكتجمدل نمزف نامتح نال خا توبا

 نب ىلع انتدح مص !ذعفو ةعاتم قرح هنأ ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا نع ورمع نبا

 لاق ورمغ ىب. هللا دبع. نع .كعلملا نا -:نب ماس نع.ءورمع نع .نيفس انثدح لاق هللا .لنبع

 هللا لوسر دل لاقف تاف ةركرك هل لاقي ٌلجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لقت ىلع ناك

 نبا لاق ءاهلَغ دق ةءابع اودجوف هيلا .نورظني اوبهذف.رانلا ىف وه ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق .ىسوم انثدح .مئاغملا ىق“.منَعلاو لسبالا ميذ نم دركي ام باب 11 «  ةركرك مالس

 جيدخ نب عفار هذج نع ةعافر نب ةيابع نع ورسم نب ليعس نع ةناوع وبا انتددح



 | طم ها دايلل بانك

 | مقغلا نم ةرشع لدعف امنَعو البا انبصاف ةفيلتمل ىذب ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا عم انك

 مدع

 ا رمتعا لاق دريبخأ 0 نأ ةداننت نع مامع انت>> لاق كادت نب 2 انترد> روعمب

 |١ منعا لاذأ [باب ام... « نيتح, مانعا مسقا تليكح اننا علما نم لتسو .هيلح دللإ لا قلاب . |

 نبأ نع عفان نع هللا ديبع انثدح ريمت نبا لاقو ملسملا هدجو رث ملسملا لام نوكرشملا

 دللا .لوشر نمو , ىف, ةيلع كرف! نوملسملا: مهيلع اوهظف ودعلا : ةذخأف اهلا, سرك (بّهاك لاق دك

 دلاخ هيلع هدرف نوملسملا هيلع ريظف مورلاب فحّلف هل دبع فباو ملسو هيلع هللا ىلص

 | نب كلاخ هيلع ريظف مورلاب فحلف فبا رمع نبال اًدبَع نأ عفان ىنربخا لاق هللا دِيَبَع نع

 ديع ىلع هودرف هيلع رهظف .مورلاب فكلف راع رمع ىبال اسرف ناو هللا ثبع ىلع هذرف ديلولا
 د

 د٠ هد

 نب دحا انتدح «برغ ىا شخحو راك وهو ريعلا نم فتشم راع دللا دبع وبا لق هللا
 : 5 - 5 0 دا ا 2 18 هد

 سرغ ىلع ناك هنأ رمع نبا نع عفذ نع غبقع ىب ىسوم نع رممغز انثدح لاق سنود

 20 ع

 | ودحعلا هق-خاف ركب وبا, هتعب .ديلولا . نب كلاخ فموي نييلسملا. ريمأو -نوملسملا ىقل مود

 5 - لا اثسسل ل سهم كه د 35

 ٠ رع هللا لوقو ةناطرلاو ةيسرافلاب ملكت نم باب امم . «هسرف كلاخ نر .دعلا مزه املف
  2ب

 هد

 ورمع انثدح هموك ناسلب الا لوسر نم اَمْلَسَرَأ امو لاقو مُكناولأو مكنتسلا فالتخآو لجو

 نبي كيعس اتبخا, لاق نيفس ىأ"نب .ةلظنح, انكثدح لاق مصاع وبا .انفدتح, لاق ىكع ىلا

 ءاص تنحطو انل ةييهب انكبذ هللا +لوسز اي .تلق.هللا ىبع .نب رباج تعمنا لاق ءانيم

 نأ ىدْتَحلا لعا اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اصف رّفتو تنأ لاعتف ريعشش نم ظ

 نع هللا ىبع انريخا لاق ىسم نب نابح انثدح « مكب اله ىَتن. روس عنص دق ارباج

 - د ع 5

 || للا ىلص هللا لوسر تبا تلاق دبعس نب دلاخ تنب كلاخ مأ نع هيدا نع ديعس ىب دلاخ

 تتجه حد تجج _- تلح - ته



 ها دايلل بانك مع

 احارج. هب ىكلو .تمب مل هنأ ليق. نا .كلذ ىلع عانيبق باتري. نأ. سانلا ضعب داكف:لاق

 ميرو لاا نص - ىبنلا# | مخانا هدوذلا للعم ارد /لع بصي مث ليلا نكبر ناكاملف ديد

 كال سانلا قالى ذل 111 2لتر ودللا جبع قال ديسأ تكا, هللا لاقت للحب ملسو

 باب ارل» ءرجافلا لجرلاب ىيدلا اذه ديويل هللا نأد ةملسم سفتسلا ل

 كل 7 معمم -

 اًئكدح لاق ميعربا نب !بوقعي» انقدح وذعلا ءفاخ !1ذا. .ةرمأ ريغ .نم برللا ىف رمأت, نم
 2 ١

 هللا: ىلص هللا .لوسرا بطخ لاق ..كلام- ىب :سنا نع. لاله نبا.ديجح .نع.بويأ نع ةيلع ىبا

 310 : ع 8 2! 2, - 3

 2 0 - ه 1 3 : 03 2 هد

 ىنرسي اذ هيلع هللا متقن 0 ريغ نع كياولا نب دكدلاخ اهدخا مم بيبصاف ةحاور نبأ

 انتدح دَدْلاب نوعا“ باب 168 « نافرختل 0 نأو لاق اندنع ,مهتأ اب عرسي: مام لاقل

 نع ةداننق نع دكبيعس ىع افسوب نب لكهسو ىلاقخ وأ ىبأ انتد> لاق راني نب دكديحت

 لاق. راصنالا نما نيعيستب ملشو..هيلح, دالا للص ىبنلا ١ عدمت مهموق“ ىلعي هوديفتساو , اوملدأ
53 

 ةنوعم رثب اوغلب ىتح مهب اوقلطناف ليللاب نولصيو راهنلاب نوبطخج ءارقلا مهيهسن انك سنأ

 انثدحو ةدانق لاق: نا ىنبو ناوكذو لعر ىلع وعدي اره تنقف ٌتولتقو مهب اورد

 رث اناضرأو اع ىضرف اَنِبَر انيق 0 نأ نمو .انع اوُعلَ اي كلا يجر وارق يقال

 نب. ديح انثدح اثلك مهتصرع.ىلع' ماقأت ودعلا بلغ نم:باب امه. «كلذ دعب عفر

 نب سنا.انل ركذ ةدانق :ىعاىيعس انثدح لاق ةدابع.نب مور انثدح لاق ميحرلا دبع

 ةصرعلاب :ماقأ موق ىلع رهط اذا ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةحلط. أ ئع كلام

 خكلط نأ نع سنأ نع ةدانن نع كبيعس انتد> الاق ىلعالا ديعو ذاعم هعبات لابأ١ تلت

 .رانلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقذ تام دقو !ديدش الأتق مولا لتاق كف هناف راغلا



 هل دايلل بانك

 ليعتسا' باطشل نب رمح نأ ةيليأ نع ملسا .ىب ةيراىحااةلام ينكح لاقي ليعتسا اابكناحع

 ةوعدا ف قاو ا نيملشملا | نع .كدحامجيب صا. نشا اب . لافح ئملل لعالم عجتيم ءل+اَّقوَم

 َفْوَع نبا معن ىايأو ةمينغلا برو ةميرصلا بر لخذأو ةباجاسم مولظملا ةوعد ناذ مولظملا

 برو. ةجوصلا بر نأو لخأو عرز ىلأ ناعجري امهتيشام كلهت نأ امهناف نافع نبأ معذو

 مهكراتتأ نا ريمأ 8 نينموم ا ربمأ ب لوقيف بفعل ىننأب امينيشام كلهت نأ ةقئتعلا

 د ع وهء- 0 د هع - 0 35 هع هن ع

 مهتملظ دق ىنذأ نوريل مهنا دللا ميأو قرولاو بهذلا نم ىلع رسيأ اللاو غاملذ كل ابأ ال انا

 الول هديب ىسفن .ىذلاو مالسالا ىف اهيلع اوملساو ةيلعاتمل ىف اهيلع اولتاق عداليل اهنا
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 مامالا ةياتك باب اما ءاربش مدالب نم قياع دل ليش . قتل لجأ حنا نانا
 -_و

11 

 ينجي يع العازل ىحأ نصتعألا» نع اييقتاو اند لاك : سوي ويب هكا اتناك رشا

 افْنُأ هل, انيتكف, نمانلا نم. مالسالاب :ظفلي نم ؛ىلا .اوبقك 1: ملسو هيلع .دللا -لص, ىنلا لاق للك

 نأ ىنح انيلثبا انتيأر ىقلف ةثام سمخو فلأ نك فاخن انقذ لجر ةئام سمخو

 عاندجوف شمعالا نع ةزج قا ىع نادبع انتدح ٠ فئاخ وهو هدحو ىلَصِيِل لجرلا

 انثدح لاق :ميعن وبا انثدح ءةئاعبس ىلا ةئام تس نيب ام ةيواعم.وبأ .لاقو ةئام .سمخ

 لجر ءاج لاق. .سابع نبا نع. كبعم ىأ .نع راني نب ورمع نع ميرج نبا نع نيفس

 قأرماو اذكو اذك ةوزغ ىف تبتك ىنا هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا

 ًانتثدح رجافلا لجرلاب ىيدلا ديوي هللا نأ باب ام" ءكتأرما عم مك عجرا لاق ةجاَح

 دبع انتدح لاق ناليَغ نب. دومحم ىئنثدحو.- قرعزلا. نع بيعش .انربخا لاق ناميلا وبا

 ىبنلا عم اندهش لاق' ةريره ىنأ نع: بيسملا نبأ نع ىرعزلا نع وعم انربخا .لاق قازرلا

 لاتقلا رضح ايلف رانلا لما نم اذه مالسالاب:ىذي نمم لجرل لاق ملسو هيلع دللا ىلص

 )تاق لها نم..هنأ هل كتءاق ىلا. هللا لوسر اب ليقن .ةحارج . هتباصان. !ديدش .الاتق .لجرلا
 1م
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 202 ؛هلللر لص : ىتنلا لاقل ءامسو للاب تنم: ملسو.. هيلع هللا ,نلص ا ىتلا ذل قاع

 طلخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ول ىداصب ىتيانإب,هايض جب :لاقأ ىرك 13ه ملطف

 وه ذدايض نبا لاق بح كل ؛ثآبخ كك ىلا, ملسو هيلع .هللا خلص: ىنلا. لاق سمألا كيلع

 نأ هللا لوسر اي رمع لاق كردق ودعت ناف اسخا ملسو هيلع دللا ىلص ىبغلا لاق خدلا

 را ناو ةيلعا ظليسح )ناك رم ركب ناز ب ملطو يلع“ ةللا» لاضر عيبملا بلاها ةقانحاا برضا هلق ا

ِ- 2 2000 3 

 نم ناو. ملسوا هيلع ادّلْلاا لص ىبنلا فلطتا ريع نبا: لاق.ةلتق ىف. كل.ريخ الف وه نكي

01 3 

 هللا [كصا' ىبنلا قفط, لكتلا لخد اذا. ىتج .نايص نبا ؛ديف .ئذلا لكنلا..نايتأب بعك

 2 - - هدم هم 0 35 1 8 - 0 - د

 ىلص ىببنلا داميص ىبأ مأ تارف زهر اهيذ هل خفيطق ىف هشارذ ىلع عجاطصم دابص نبدأو

 نبأ راثف همسا وهو فاص ىا.دايص نبال تلاقن لضنلا عواذج ىقتي وهو ملسو هيلع هللا

 دفلاا ماير يلا را د انب (ياناقو د نييددتك م درول ملل «للعادنإلا صر ىجعلاناقف «دايص

 قا لاقت لاجدلا كت هي ةلعا اى اع ؛هللا :لغد,ىكاكإ نماسنلا .ق#ميلمكا هيلع اذللا نق

 الوق. هيد. ملك .لوقاس ىلكو | دّموق و ون هرخنا كدقل هموق هرذنأ دقو الأ ىبن نم امو هومكر ذأ

 ١١ لضاوبنلا الروك لا 1 ير وحلا شيل هللا (ناووو ع االادداب, ن وولعت !ديوقلا وداعتك وؤلا

 | ملسأ اذا باب امم 2 «ةسيره نا نع ىربقملا هلق اومَلَسَت اوملسأ دوهيلل ملسو هيلع دللا

 لاق قازولا سبع انوبخا لاق..دومدم انثدح ول ىهف ن د لام علو برذل راد يف موق

 كيز نب خاماسأ نع ىمتع نب ورمع نع ىبيسح نب ىلع ىع ىرسعزلا نع رجم انربخأ

 5 - 2 2 1 : عم د 0 3
 نك لاق م الوغم ليقع انل كرت للخو لاق تكا عر ألخ لون نبأ هللا لوسر اب تلق لاق

6 
 - د ا كلا : 2 1 1
 كلذو رفكلا ىلع شيرق تمساق ثيح بصخاأ ةنانخ ىنب فيخب ادغ نولزان

 - : هعو
 «ىداولا «فيشلو ..ىزعولا لاق .ووؤي الو عوعيابي ل نأ .مشاع -ىني. ىلع اهشيرذ تقلاح ةنانك



 ما هك دايلأ بانتح

 هدعب اولصت نل اباتك ملت ٌبقكأ باتكب ىنوثثا لاقف سيمكل موي هْعَجَو ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر رجحت اولاقف عزانت ى دنع ىغبني الو اوعزانتف ادبا

 نبك شمل اوجرخأ ثلث هتوم كنع ىصوأ 3 هلا (ةدوحدت د امم ريخ هيف انا ىذلان ىوعد

 نب بوقعي لاقو « ةتلاقلا كايشتو عزيجلأ تكور وكنب تخولا اوويبجأو برعلا ةريزج نم

 نمبلاو ةمامملاو ةنيكم او ةكم لاقف برعلا ةريزج نع ىكرلا دبع نب ةريغملا تيلاسرلا ل ييكم

 لاق ريكب ىب ىيج انثتدح دكفولل للمجتلا باب ١») ء«ةماهت لوا جرعلا بوقعي لاق

 كجو لاق رمع قبا 3 هللا دبع نب ماس ىع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انتدح

 لاقخ هللسو اةيلع هللا: ىلض» هللا# لوكس 'انهجن قأذ, ىوسلا ,ى.. غابت ىربتسا ةلخ هصر رمع

 امنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقغ دوغوللو كيعلل اهب لمجتف ةللمل هقع عتبا هللا لوسر

 قلسر ف هللا ا تاق ام :ةهبلق هل, قالتخ بال (قكي دقت ,سبلي امناء هانل .ئالخلاالا نك نال

 ىبص هللا لوسر اهب ىقأ ىتح رمغ اهب لبقأت جابيد ةّبجب ملسو هيلع هللا .ىلص ىنلا  هيلأ

 بلي 'امنأ وأ“ هل« قالخ ال. ىم سابل هذع اامتأ تلق هللا لوسر اي لاقف.ملسو. ةيلع هلأ

 «كتجاح ضعب اهب بيصذ وأ اهعيبت لاقن هذهب ىلا تلسا مث هل قالخ ال نم هذه

 ماشع انثدح لاق كبح نب هللا دبع انتدح ىبصلا ىلع مالسالا ضرعي فيك باب 1

 نأ هريخأ هنأ روع نبا نع.دللا دبع نب راس. ىنربخا لاق ىرهزملا نع .:رعم .انربخا لاق

 ملسو هيلع هللا ىتص ىبنلا عم ملسو هيلع هللا ىلص. ىبنلا باك نم طقر ىف فقلطنا رثخ

 دابض يأ براق دقو ةلاغم ىنب مظأ دنع ناملغلا عم بعلي هدجو ىنتح داّيضلا ىبا لبق

 لاق . رثث.ىخييب :هرهظ, غلسو عيلحأ هللا «لض ٠ ئبتلا برص :ىح :ءئشب رعشو مله لطك تغنوي

 كنأ كهشأ لاقف دايص نبأ هيلا رظتف هللا لوسر ىنأ دهشتأ ملسو. هيلع. هللا .ىلص ىبنلا

 للا وسر ىع نأ لكييشدا ملسو ةكيلتع "هللا لكَص ىيذلل داتبشك نبأ لاق نييمالا لوسر
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 ها دايلل باتك م ؤ

 _ يخلو الا للاك ارفللا) .باعك . قيناشن ا ةلاز لونا نر عقنن مكديقعل ليغ مضر ٠ نعل :ثيلق لاك فيك

 ةفيكصلا هذه ىف امو نآرقلا ىف الجر هللا هيطعي اًمهف الا هملعا ام ةمسنلا أربو هبل قلق

 باب )8 ٠ «رفاكب مل لمعي ال نأو ريسالا كاكفو ُلقعلا لاق ةفيحصلا هذه ىف امو ثلق

 هود 3 كل اللا 0 8

 خبقع نب ميح بأ نب لسيعمسأ انتلدح لاق سيوأ لأ نب ليععسأ انتد> نيبكرشملا ءارق

 راصنالا نم الاجر 3 كلام ىب سنا ىنتدح لاق باهش نبأ نع يق نب ىسوم ىع

 نابع انتخا نبال كرتتلف نّذتآ دللا لوسر اب اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اونذاتسا

 500 نب ز.يرعلا 0 انثدح نامهط نب ميعربا لاقو اهنرد نم نوعدت ال لاقف هءادذ

 د خم 3

 3 1 9 2 م41 د. كما 3 . 50 2 0 يل

 لاق دومحم انثدح ”هبوت ىف حافر تح لاقف اليقع تيدانو ىسفن تييدافن

 ءاج ناكو هيبأ نع ريبج نب كم ىع ىرعؤلا نع رمعم انربخأ لاق 1 5 انتددح

 -ص 31 يام 0 ع

 باي ند «روطلاب برغملا ىف ارقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس لاق رحب ىراسا ىف

 سابا نع سيلا وبا انثدح لاق ميعث وبا انثدح ناما ريغب مالسالا راد لخد اذا رخل
 50ه

 وجو نيبكر كر نم نبيع ملسو هيلع هللا ىل 0 د أ لاق هينأ نع عوالا نب يلع نبأ

 ىلتقاو هوبلطا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقذ لتفنا مث ثّدح هباكصأ دنع سلجن رفس.ق

 نب ىسوم انتدح ويف فالس و ةمذلا لتفا نع ىلتاقي كا اذ كلش هلقنف هنلتقف

 نع نوميم نب ورمع نع ا نع ةناوع وبا انتدح لاق لبيعمسأ

 ذاق ) قوي نأ هلوسر ةماذو هللا ةمدب

 58 انثدح جمتلماعمو ةمذلا لما ىلا 0 لح باب 1/4 ء«ىفولا رئاوج باب امد

 ع ةفيبع ل انتدح لاق لاق هنأ سابع نبأ نع يي د ليعس نع لوحألا نميملس نى



 ١> مكبحتأ ال دللاو ردا لوا اذه تلاثلا لجرلا لاقف متوقتوأت عيسق راتوأ اوقلطأ مانم
 هم 5 2 ع 6-2 2 5 - هنآ همها 5

 بيبخ اوقلطناو دولمقت نان 57 نأ ىلع هوجاعو ةوروتلو ىلنفلا ديري ةوسال ءالوم ىف ىل

 ارييسأ لكنع 0 كبلق ردب موي رماع نب 0 لف وح 0 ناكو افانم كيع نبأ

 اهنم راعتسا اوعيمنجا نيح مهتأ هتربخا تراخلا تيد 1 ضايع نىب هللا نيبع ىقيبخاف

 لع هسلج هندجوف تاق هان ىنح علما انأو 1 اكن خاف هثراعأف اهب ككحآأسي ىسوم

 4 9 ا 0 00 0ك م 00
 تنك ام هلنقا 5 نيشخل لاق ىهجو ىف بيبخ اهفرع ةعرذ تعرفذ هديب ىسوملاو هذخت

 ءءء

 د 1 0 8 ا
 كر هذأ لوقت  تناكو رمك نما امو نننر وقلب ىق فقتولل هناو غلو ىف بنع فطق

 ع

 نيتعكر عكرأ قورذ بيبخ يل لاق لل ىف ةولتقُيل مولا نم اوجرخ ا هللا

 >.ام نأ اونظت .نأ الول لاق رث نيتعكر عك

 س6 ء

 كرابي ا اشد نأو هلالا تا ىف كلذو يرصم هلل .ن ك قش 6 6 اهلقف لَتقأ نيح ىلابأ

 باب لكلا طمع نإ قسيس كس
 ملسو هيلع .هللا .ىلص ى نبا ربخأت بيبحأ مود تفباث .ىسب مصاعل هللا باجتساف اربص لشفق

 اوتويل لتق .هدنأ اوذاخح نيحح. مصاع ىلا شيرف راقُك نم سان ثعّبو اوبيصأ امو خربخ هباحتا

 لثم مصاع ىلع هللا تعيف رد موي عئامظع نم الجر لشق دق ناكو. فرعي هنم ءىشب

 اردنا كاشيش طك نما اوعطقتن نأ كور كعبلا ملف :هلوسر أوم قوس او وذللا | ندا ةلظلا

 لاق ىئسوم نأ" ىع لثاو نأ نع روصنم ىنع ريرج انثدح لاق ةبيتق انثدح ريسالا كاكف

 < ضيرملا اودوعو عئاشل اومعّطأو ريسالا ىا قاعلا اوكف ملسو هيلع ءذللا [لص اللا. لوْسر لاق

 نأ نع مهثذح ارماع >ْنأ فرطم انثد> لاق ريقز انثدح لاق سنوي نب دجا انثدح



 ها دايلل بانك اثنم
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 عد

 , امتدح لسجر مكح كح هدنعلا لؤف اذابابااعا.:١ ؟هثم .قشأ .تثموي : سانلا :نمأن قوز
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 نب لهس نبا وه ةمامأ دا نع ميحيبأ ىب دعس ىنع ةبعش انثتلح لاق برد نب نهيلس

 تعب ذاعم نب دعس مكح ىلع ةظيرق ونب تيلوق ان[ لاكإ مر لفل هجدس نأ نع فيتخ

 هللا لوسر لاق اند املف را .ىلع ءاجغ هنم ابيرق ناكو هيلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا سلجغ ءاجت مكديس ىلا اوموق ملسو هيلع هللا ىلص

 - د هد - «د همعا سس

 نأ مكحأ ىناف,لاق .كيكح ىلع اولون ءالوه. نأ .هل

 ىنتدح لاق ليعم»ا انثدح ربصلا لثقو ريسالا لشق باب 14 كلتا مكَح مهيف تبيح دقل

 مَع لسخت. ملسو هيلع هللا لص .هللا  لوسر + نأ .ككلام: نجا: لتتنأ | ,خرعا:باهشأ : نمل »قع كلام

 ةبعللا راتسأب فلعتم لسظخ نبا نأ لاقف لجر ءج هعزن املف رفغملا هسار ىلعو حْدَقلا

 ليقلا يدع ناكعك ن]ا نور ىساتسيا اذان تو لجرلا» تاتو لاعا بانا اه. داع كلم لاقف

 د متت

 مع

 ةريرش ابأ نأ ةرير» نأ باكتا نم ناكو رز ىنذيل 0 وخو ىَفَقتلا ةيراج نب ديبسأ

 تباث نب مصاع مهيلع رمأو .انيع ةيرس طقر ةرشع ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ثعّب لاق

 نافسع نيب وعو ةعءادقلاب اوتاك !ذا. ىتح اوقلطناف باطخل .نب رمع' نب مصاع َنَج ئراصنألا

 اوصتقاف. مار ميلا خلا كلل ا ةايورف نايح ونب مهل لاقي ليَذُه نم ىل اوركُذ ةّكمو

 اهلف معراتا اوصتقاف بري رمت اذع اولاقف ةنيدملا نم هودوزت ارمت ٍهْلَكأم اودجو ىدح عمراثآ

 مكيديبأب انوطعأو اولوتا جل اولاقف موقلا مهب طاحأو تدق ىلا اواجن ةباكتأو مصاع. مقار

 هللاوف انأ امأ ةيرسلا ريمأ تمباث نب مصاع لاقف اًدحا. مكنم لثقت الو قاثيملاو دهعلا ملكو

 لؤنف ةغبس ىف امصاع .اولتقف.لبنلاب مهومرف كيبن انع ربح ثلا رفاك ةمذ ىف مويلا لونأ ال

 اونكمتسا .املف رخآ لجرو ةنثذ نباو ىراصنألا بيبخ تنم قاثيملاو دهعلاب طقر ةتلك جيلا



 هأإ داهلل تن

 هللا لوسر اب اولاق بيج“ الأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ليف ّلغأ لبخ لعأ رجتري

 هللا ىلص ىبنلا لاقف ملك ىزع الو ىزعلا انل نأ لاق. لجأو ىعأ هللا اولوق لاق .لوقن ام

 «ملك لوم الو انالوم هللا اولوق لاق لوقن ام هللا لوسر اي اولاقف هوبي الأ ملسو هيلع

 لوسر ناك لاق سنا ىع تبات نع داج انثدح لاق ةبيتق انتد> ليللاب وعزت اذا "باب 0

 لا عرف دقو لاق سانلا عجاشأو ساننا دوجأو سانلا ىنسحأ ملسو هيلع هللا لص هللا

 ىرع ةكلط ىأل. سرف ىلع. ملسو هيلع هللا لص .ىبتلا اقلتف :لاق؛ اتوص. اوعمس ةليل؛ ةنيؤلأ

 ةحهجو ملطوا هيلغاتللا قطر هللا لؤسر لاقليم ار حار ع 3 رعاك ناهد هع هتعسا ارك

 سانلا عيسي ىتح هاحايص اب هتوصب ىدانف هدعلا ىأر نم باب !!! 2؟سرفلا ىنعي ارك

 جرخ لاق هربخا هنأ ةدلس نع كيبع نأ ىب كيزي انبخا لاق ميعربا نب ىكملا انثدح

 نكرلا  دبعل .مالغ ىنيقل ةباغلا ةينثب تنك !ذا ىتح ةباغلا وحن ابعهاذ ةنيدملا نم

2 

 مث هاحابص ايا هاحايص: اي انهيتبالا نيب ام. تعمسا تاخرص ثلث .تسخرصف ةراز

 عضل[ موج, ىقلاو :عوكلا [قيا لت لوقاو  مييقرا لحل ف اموذعت نمودكاقلا نجح نا

 ملْييو :ميلع. هللا قص. ىبتلا يئيقلف ! اهقوشا لهل تلبقأت اوي هني نأ لبق مهتم يهده"

 لاقفا مكركا قب تيعياف: مهيفسا اوبرشي ! نأ مهنا 3 0 موقلا .نا+دللا“لوسراوابا كلل

 *و

 عودألا ىبا اب اهّذخ لاق 0 ا اذ * مهموق نم تدر ب موقلا ّن ١ مج كساف تكل 2

 ١ ىع ليثارسا . نع .هللآ 0 81 ع وكلا ع 3 اهّذُح ةملس لاقو نالفا نبا"اانأو

 امأ عمسأ انأو ءاربلا لاك ند موي مثيل ةرامع ابأ ب ل.فف ءاربلا 6 ك1 لاخ فاكسا

 هئالغت نانعب تك ثراخلا نب نيفس وبأ ناك كةموي لو م ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ا لاق بلطملا دبع ىبأ .انا ٌبذَك ال ْئبنلا انأ لوقي لعجت لوزن نوكرشملا يشع املك

 - 2 تتح تتح -



 ها داهيلل بانك الخلا

 همه هل

 , «ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حرج هب ىشح رث قرخاف ريصح فخأو ةهجو نع مدلا

 رع هللا لاقو همامأ ىصع نم ةبوقعو برخأل ىف فالتخالاو عزانتلا نم دركي ام باب 1

 َعيكو انثدح لاق ىيج ًانثدح َبرلَل ىنعي مكبر َبَقْذَتو اوُلشْفَتَف اوعرانت الو لجو

 كعب ملسو هيلح.هللاا لط ىلا! نأ -هلج :نع هيب: نع ةدوب قا نب ىيعس, نع ةبعش نع

 انثدح ءافلتخأ الو امواطتو ارفَتت الو ارشِبو ارسعت الو اسي لاق نميلا ىلا ىسوم اأو انذاعم

 بزاع نب ةاربلا تعمس لاق فحسا وبا انثدح لاق ريقز انثدح لاق ىلاخ نب ورمع

 الكل ني سختا: اوناكو تقلا ىبهدلاجرلا ىلع :ملمو! هيلعا هللا لذقا ىبلا . لعجب لاق ثّدح

 لسرأ ىنح اذه مكناكم اوحربت الف ىيطلا .انفطخا |انومتيأر نأ لاقفا ريَبح نباهللا  قبع

 و انت لاق مهمزهف مكيلا لسُرأ ىح وحريم الف جاتاطراو فلا ءانمرف انومتمأرأ ناو ميلا
 دد هع

 ليع باك لاقذ نهبايت تاعفار نهقوسأو نهلخالخ تدب ل5 ندَدتشَُي اسيل تسيأر

2 

 رببج نب هللا دبع لاقث نورظننت اف مكباحتا رهظ خمينغلا مو ىأ ةمينغلا ريبج نب هللا

 نم نويصنلت اجلا نيبأنل هللاو اولاقو ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ملك لاق ام متيسفأ

 02 هّ

 أ م ثأ 0 لوستزلا وعدي نأ كلذن نيِمِزَمْنم اوليق 0 مهشوجو تفرص مههومتأ اًنيلَم ةيبنغلا

 ناكو نيعبس انم اوباصان الجر شع ىنثا ريغ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم فبي ملف

 اريسا نيعبس ةئامو 'نيعبرا رْذَب موي نيكرشملا نم اوباصأ هباكتاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا معاهنف تارم نلت سم“ موقلا ىفأ نيفس وسبا لاقف الينق نيعبسو

 يدا (ىقلا أ لاقبرق اتاردم تلك عفاحق ىا نبا موقلا قأا لاق .رث وبيج :نأ املس

 لاقف هّسفن رمع كلم اف اولثق كقف ءالوه امأ لاقف هباحتا ىلا عجر مث تاّرم ثلث باطخل

 لاق كدوسي ام كل ىقُي- ىقو مهلك .ةايحأل تددع :نيذلا نأ هللا ودع اب دللاو تبذك

 و 0 9

 5 5 و رو اهب به 0( لدم موقلا 0 ند 7-1 مكنا لاجكاس برو ردد مومد مود



 ها داهلل بانك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فقلطنا لاق هنأ رمع . نب هللا بع نع هللا بع .نب راس ئع باهش

 هللا قصر وللا الوبر هيلع نكد الع قت ىدفب غيرك دايص يبالون نكك ىفلا نال معم

 تأرف ةمرمر اهيف دل ةفيطق ىف دايص نباو لخنلا .عوذج ىقتي ففط ّلْكَنلا ملسو هيلع

 دايس نبأ بتوف دم اقع فاص اب تالاقف ملسو هيلع دللا ىلص.دللا لوسر. دايص نبا مأ

 توصلا .عفرو برخملا ىف رجرلا باب )1 2« نب هتكرت ول ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ةملس نع كيوي هيفو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نيسنأو لهس هيف ىدتشل رفح ىف

 نع فحسا اوبا انتدح لاق !صوحألا وبا انثذحج لاق ددسم .انتدحا

 هريدلط اود بازكلا ب ىزاور اج ةيللرتلا لعق: لودر نى هع موب ,ماسوب ةسلع مالا للسلام

 لوقيو ةحاوز نب هللا كيع رجوب رك ا وهو ةعشلل نيك الجر ناكو

 كي م د اوس اًميحقح! ام. :تنأ :الول 9

 انيقال نا مادقألا تيتو انيلع ٌةنيكس نلونأف

 انيبأ ةنقف اودارا اذا 2 انيلع اوغب دق ءادعألا نا

 ريم نب هللا ىبعا نب ديح انثدح ليخل ىلع تيتي الا نم باب )/» 2 ء«هّتوص اهب عفري

 ةيجتتام لاق ةنيرج يح ا[سيفاىح لنعمل | كلا 5ع وع سكرت تا ليكي

 ىلأ هيلا توكش كقلو .ههجو. ىف: مسنت.الا ىلار لو. تيملسا نم ملسو: هيلعا ءالا .ىكص ئذلا

 ءابدهم ايداع هلعجاو دقيت مهللا ..لاقف ئهجو ىف هديب برضف لييخل ىلع نيبقأا ال

 ى.فاملا البيجو وهج انع“ مدنلا انييبل . نع ةازلاا لشعو ويصل .قاز حاب حولا ةآودا باب 11

 اوئاس لاق مزاح وسبا انتدح لاق نيفس اند لاق هللا كيع نب ىلع انتدح ؟ نيزعلا

 ىقب ام لاقف ماسو هياع دللا ىلص ىنلا رج وود ءعىتن 1 ىدعاسلا كعس نب ليدي

 < م هد هس 3 - 0 تل
 للسغت ةيطان ىنعي تيناكو هسن .ىف ءاملاب ءىجج ىلع ناك ىنم هب ملعأ د١ سانلا نم نع + دا 15 0 0 ع 1 / . 3
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 نأ دايلل تانك

 ,هاتاذ هللا !ديبع نب رعل ابتاك تنك رضنلا وبا رلاس ىثدح ةبقع ىب ماس ىكدح بق

 «ودعلا عاقل اوتيتت ال. لاق, ملّسو ةيلعا هللا . ىلص .دللا لوسر نأ 'قوا ىأ' نب هللا .دبع .باتك

 نع ةريرغ نأ نع جرعالا نع دانزلا نأ نع نجرلا دبع نب ةريغم انتدح رماع وبا لاقو

 باب «٠١٠ 2 ءاوريصات جومتيقل اذاق ودعلا ءاَقل اونمتت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ى

 لع رح انيبحا ا اناعلا فاران ردع اسدح .«لاقأ سب: نبأ هللا ب جبع اهتدح + ةهتكما كر

 يرسك نوكي ال رث رشا كلم لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىع ةريره نأ ىع ماي

9 

21 
 بإدَل كو هللا ليبس ىف از ونك ندسقتلو ددعيب حبق نوكي هل نكمل رصيقو هدعب

 0-5 نب ءاكشاو حام انربخأ لاق هللا دبع انربخا لاق مرصأ نئب ركب وبا انثتوح 00

 وها !ذللأ: نايح وضياع لاق ك3 كل ير دعو هيلع دللا ضل ئى غلا نومدا لاق: ةرسورغ قا | ىع

 بذلتا باب اهم « ةعدخ كَ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هللا دبع نب رباج

 نب رباج نع رانيد ند ورمع نع نيفس انتدح لاذ كدعس نب خيدتق انتددح نَ 8
 و

 هللا ىذا كنق هنافا فيشألا» نب: بعّلل نم لاق ملسو هيلع .دللا ىكيض ئبنلا“ نأ. هللا كسيع

 دع

 نأ لاقف هاتاذ لاق مدعم لاق دللأ لوسر اب اب هلتقأ نأ 1 كا زولذنمم نب نىنيحت لاق « لوسرو

 ةتلمتل دالاو اضياون لاق ةقدنصلا انلأسو انانع دق ملسو :ةيلع هللا لص ىبنلا ىنعي اذه

 ىج هيلي لوي ملف لاق هرم مدعب ا رظنذ ىتح هعدت نأ هركنف هانعيتا دق اتاف لاق

 انتد> لاخ دكيحت نب هللا دبع #0100 برك ١ لعاب كتقلا ا 5

 لاق فرشألا نب علا نك لاق ملسو «؟بلع دللأ ىلص ىبنلا

 باب 14. «تلعف دق لاق لوقف ىل نّذأاف لاق معن لاق هانقأ نأ 0 ةملسمر نوب ان

 سم 63 5

 نبأ نع ليليفع ىنت>> تثبيللا لاقو هثرعم ىشخلا نم عم 5 لابمحالا نم زوجي ام

 د



 هن دايلل بانك

 لاق مهنصح ىللخدف مهنم لجر فقلطنان هواتقيل عغأر ىأ ىلا راصنالا نم اطعر ” ملسو هيلع

 هنوبلطي اوجرخن مهل اراج اودقف مهنا رف نصف ّباِب اوقلغأو لاق مهل باود طبرم ىف تلخدف

 5 5 - 2 ع ع 5 1 0 5

 باب اوقلغاو تلخدو اولخدف رامثمل اودجوف مهعم هبلطا ىلأ مهيرأ جرخ نميف نجرخأ

 باب 5 جيتافملا تح اومان املغ اعارأ تبيح ةنك ىف + جتافلا أوعضوخ اليل نصل

 اصف هتيرضف توصلا ثدّيتف ىنباجاف عفار اب اب تلقف هيلع تلخد رث نصل
5 

 للا سل جر رق

 هيلع كرمباخ م كب ىف ىفيس تو لاق ىنبروضف ىلع لخد م ىرذأ "ل. لاق كنأش

 5" 5 0 0 ع هد 3 5 - ع 0 5 ه2 1

 اياعن تعمس ىتح' تحرب اف ةيعادلا عمسأ ىتح حرابب انأ ام تلقف ناك ىلا .تجرخف

 ملسو: هيلع هللا ىلص ىنلا انيتا ىتح ةبلق ى امو تمقف لاق زاجكأ لسعا رجات عفار ىأ

 ةدئاز ىأ نبأ انتدح لاق مذآ نب ىيج ىقثدح لاق ديحن نب هللا دبع انثدح « هانربخاف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثسعب لاق بزاع نب ءاربلا نع قحسا ىنأ نع هيبا نع

 «تانابوفو هانقف اليل هقيب كيننع نب هللا كبع هيلع لخدف عفار ىنأ ىلا راصنالا نم اًطقر

 تفسوي نب مصاع انثدح لاق ىسوم نب فسوي انثتدح ودعلا ءاقل اون ال. باب لذا

 لطتلا وبا الاس ئكدح 'الاه+هبقح نجوم علخا ئرارقلا وصسا وبا انهذحا لقال

 جارخن ني قوأ قا نب هللا نيك ديلا تمكنك 120 ؛ انكاك«تنكما هللا ديَبَع 20

 اهيف ىقل هلا. همايأ ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيغ اذاف هثارقف ةيرورخلل ىلأ

 ةدعلا 253 هاون الإ سانلا اهيا انآ لاف «سيانلا قب ماها ارق ١نسسشنلا» تلال اك ظقا وودعلا

 لاق “رت «فويسلا لالدظا تح ةقلملا نأ ؛اوملعاو !اوريصأت متومتيقل اذاف ةيفاعلا ّدللا قلع ا

 نب 'ىسوم لاقو «مهيلع انرصتاو مهموعأ باوحألا مزاتتو باكسلا قوتجمأو باتل لوم للا



 راتبا هللا + لوسز+اب :اولاقف نيد ]ووك جلا» علو .ةيلغإ هللا -ىص ىبنلا :نع اومدقأ هيام

 ىتح اهنايلأو اهلاوبأ نم اوبرَشف اوقلطناف دولاب اوقحلت نأ الا ملك دجأ ام لاق السر

 هللا ىلص ىبنلا ييرصلا قف ممالسا دعب اأورقكو ثودثيلا ءاوقاننللاو جعارلا اولتقو اونمدو اوُحَت

 وتما ١ رثا'ولجرأو مهيد عطقفا مهنا قأ ىح 0 لسجرت افأ ٌبلّطلا ثعبق: ملسو هيلع

 وبا لاق .اونامأ ,ىنح وقمع اف نوقستسي فر دا ماحرل .رظو ابيب ةاككنف كنيمحأت روماسمب

 ىيحج .انةدح .باي,.|ها» ١ 6 !ناسف' نضرالا . ىف اوعسو .هلوسرو هللا اوبراخو اوقرسو اولئك ةبالق

 ناو بيسملا نب ديعس نع باهش نبأ نع سنوي نع ثيللا انثدح لاق ريكب ىبا

 ع1 انني دلع تصرق لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيعمس لاق ا

 امال نم رلما تحتل ل1 كيظركر نأ ريلا هللا ىئحراتا ىرخأترنامَتلا ةيزقب ازمأت" تيبنألا

 نع ىيح ,انثدح لاق' دّدسم انثدح .لئيخنلاو روكلا قرح باب !ه* «ذللا حبست

 هيلع, هللا :كصرمدلإل» للشر ىلإ لع !ريرج- !لاه:. لاه, ماحلا ع لج !سايك ىددحت لاق: !لايعتللا

 تقلظناف لاق :ةيناميلا ةبعك ئمشي معتَخ ى اتيب ناكو ةصلخل ىذ نم ىنكجرت الثا

 تبثأ . ال: ننكو :ليخ باد! اونالو سمحا نم سراف ةئامو نيمخ

 فالطناف ابديم ايداه هلعجأو هدب ٍضللا لاقو ىردص ىف هعباصأ َرَقَأ تلبزز ىنح ىَرْدَص

 21 و ظزحي , وسير "لاقف] ربكم لوو هيلع هللا لص -ذللا ' لوسر ن1 1تقيباةرقا ةانهقرخوا اهرديكفا اهيل
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 ىف كرابف لاق برجا وا فوجأ َلَمَج اهثأل اهتكرت ىتح كثمج ام قحاب كثعب ىذلاو

 ىئسوم. نع نيفس انربخا 'لاق ريتك نب كبح انتدح «تارم سمخ اهلاجرو سمحا ليخ

 « ريضنلا ىنب ل ملسو هيلع هللا ىلص ىلا 0 لاق ٌّط نبأ نع عنان نع ةبقع ىبأ

 نب ءابركز نب ى.بعح انثتكح> لاق ملسم نب ىلع 0 كرما مكانلا لق باب اذه

 هللا ىلص هللا لوسر ثدعب لاق بزاع نب ءاربلا ن ءافحاسأ لنا نع نأ ىنتحح لاف ةدكاز نبأ



 امذأ هل دايلل باتك

 ديبع قربخأ ىرعزلا نم هانعمسف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع باهش نبا نع انثّدح

 «فانا نما 2 ورضع لاق ابك .لقي هوان مهنتها م لاق: بعصلا» نىك يلم | تاب ىح ادال)

 نأ عفان نع ثيل انتدح لاق سنوي نب دجا انتدح برذمل ىف نايبصلا لقق باب 8

 ركنات ةلوتقم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىزاغم ضعب ىف تدجو ةارما نأ هربخا هللا دبع

 برلمل ىف ءاسنلا لثق باب 12> 2« نايبصلاو ءاسنلا. لست ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وقح: نها (قلحي عفانإ وعداللل ! قيبع ,مكفدحي ماشا قال تلق .لاق !ميعربا, ىب عكم) انكوكا

 هللا ٌلوسر ىهنغ ملسو هيلع.دللا ىلص .دللا لوسر ىزاغم ضعب ىف ةلوققم ةارما تدجو لاق

 انتدح هللا .باذعب بدعي ال باب اخ «نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ملسو هيلع دللا ىلص

 هنأ .ةريرع نأ .ىع راسي نب نييلس نع ريكي: نع. تيللا انكدح لاق: كيعس ىبةبينق

 اهوقرحأف انالفو انالف 8 نإ لاقف تقفي اقبل ملسو هيلح هللا :قضا_ءالاز لور كعتجي لاك

 انالو انالف أ وقرأ 3 ١ مكترمأ 45 0 اندرأ نيبح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر»لاق « رق راكلا

 ىب ىلع انتدح ءاهرلتقأت  اهومدجو نإ هللا الا اهب بدعي ال راغلا نأو لاك ك1 نش

 2 ول لاقق رباع نبأ غلبف امو ع امنع نأ ةخمركع نع بويأ نع نبيغفس انتد>

 لاق امك عتلتقلو هللا باذعب اوبذعَت ال لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نال هقرحا رف انأ

 امأو ا مَ اعتز هلوق, كانالن. ع ناتان دسك نركب نم. اةلتيو هياكل دلل هني

 نوكب 1 ىبنل لاك ام 7 لح رع هلوقو 500 ثيدح هبن اه ةرازوأ ب بردكلا عضتت ى ادق

 هله مع تام ايه 35 0 هك هرص هم 6ع هاكوم 35 5ك دع س0

 « يالا ايذدلا ضرع نوحيرت ضرالا قب كلعقا يعي ضرالا 0 نىكتي ىنح ىرسأ هل

 وسما هيذ .ةرفللا نم وكاني ىتح- دورسا ىنيذلا عدخي وأ لفقي نأ ريمسدلل لم باد ادا

 انتدج ىرج له ملسملا كرشملا قرح اذا باب. اد*. .« لس ةيلع هللا لح ىبتلا نع

 لكع نم اظهر ل كلام نب سنأ نع ةيذلق لأ نع بوبدأ نع 52 انتدح لاق ىلعم



 ها دايلل بانك 00

 .ىلص ىبنلا لاق لاق لهس ىنربخا لاق. مزاح. نأ نع ٌىراقلا دبع نب دللا دبع نب كيح

 ةلوسوا هللا بح هيدي ىلع متفي الجر ادغ ةيارلا نيطعأل ربيخ, موي, ملسو .هيلعا/ هلأ

 5 8 2# 6 مع - د هي

 ننهاتاقا لاقح ءاطنأفلب عّجودالبب نكي له نأك . ابق .ذلا امدو..هينيح# ىف فصُيق اةيفيع ىعشم

 عديخأو 0 ىلا مهعدا. ث مهتحاسب لونت ىتح كلسر ىلع ٌفْغنا لاقف انلثم اونوكي ىتح

 «اهعتلا ارمخت كلو وك نأ نم اكل ريح الجز كب اولا ئدعيا نآل ةلاوع»مهيلع كنك

 انكريح لاق: ردنخ "انقل |لاق-ر ابقي نبا سبح .انفدح. .لئمالسلا/ ق٠ ىراسألا باب 1ع

 نو هللا تبق لاف لير | لح ةللاما رص ئنلا! نع هزيزفأ نانا عاهيارز ا نقال ع البغل

 لع: انشهحج نياعللا لقا ن١ للسأ# نم: لصف. باب 16, ,ك1وءلسالسلا قا هنا نولي موق

 تعبمس لاق ىسح وبا ّىَح نب ملاص انثح>ح لاق ةنيبع نب نيفس انثدح لاق هللا دبع نبا

 تلت لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هابأ عمم 5 درب وسبا ىتدح لوق.ب 2

 همعد

 اهبدأ رس ب اهبدويو اهميلعت نسخبو اهملعيف مالا ل نوكت لجيلا 1 م عاج نوتوب

 خدع: ائفلاب .نماكيقا اهيوم١ا ناكاءئذنلا باتلكا ا لبعا نيومو "ناجل | ةلقر اهجورغتق اهقتعي رق

 ىبعشلا لاق رق هديسل جصنيو دللا فح ىدوي ىذلا كيعلاو نارجأ هلف ملسو هيلع دللا

 مدسسسلا 2-6 - 3 03

 للعأ) باب 4 « ةنيدمللا ىلا اهنم نوعا 1 ل..حرب لجرلا ناك كقو ءىت ريغب اهكيطعأ

 انتاد>ح لاق هللا دبع نب ىلع م اليل انابيب زار ٌكلاو نادلولا اصب نوتييداف ادلا

 رم لاق. ةماثج ىب”بعصلا نع سابع نبا نع هللا كيبع .نع ئرعزلا انثدح لاق: نيف

 نم نونيبي راحلا لا رح لئثسف نأدوسب وأ ءاوبالاب ملسو كبلع دللأ ىلص ىبنلا

 ةلوسولو اهلل الا مح ال .لوقي دتعماف' مهنم © لاق :مهيرارذو مهثاسن نم باصيف. نيكرشلا

 هرمج ناك 500 ىف بعصلا انثدح لاق :سابع ىبا نع هللا ثيبع عمس هنأ ىرهزلا ىعو



 م هل دايلل بانك

 تادقملاو ريبزلاو انأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنثعب لوقي اًيلع تسعمس لاق عفار أ

 ىداعت انقلطناف اهنم هءذخن بانك اهعمو ةنيعط اهب نذ خاخ ةضور اونأت ىتح اوقلطنا لاقو

 ىم ام تلاقف ٌباتللا ىجرخأ انلقف ةنيعظلاب نحن !ذاذ ةضورلا ىلا انيهتنا ىتح ائْلْبَح انب

 ٌلوسر هب انينأف اهصاقع نم هتجرخأف بايثلا نيقلتل وأ باتللا نجرختل انلقف بانك نم

 3 هم

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر رمأ ضعبب عربخ ةكم لفا

 اقصلم أرمأ تنك ىلل ىلع لجتت ال هللا لوسر اي لاق اذه ام بطاح. اب ملسو هيلع

 قوم دك: انازز عم هلا ,ىنرج اهلا نسواكتمس نر ناكر اهسفتا نانو كتا و ن1

 نومك ادي مدنع نختأ نأ هيف بَستلا نمءكلذ ىتاف ذا تببحأت ةلاوماو ةيلخأ اهب

 ىلض هللا لوسر لاقف مالسالا. دعب رقكلاب اضر الو ادادترا الو ارْفح تلعف امو ىتبارق اهب

 هنا لاق فئفانملا اذع فقنع برضا ىنعد هللا لوسر اب رمع لاق مكقذص دق ملسو هيلع هللا

 ام اولمعا لاقف رحب لحا ىلع علطا دف نوكي نأ هللا لعل كيردي امو أرحب كيش كق

 ىراسألل ةوسللا باب 1" «1ذه ذانسا ىأو نيفس لاقف مكل ترفغ دىقف مقتش

 ءللا كيع نب رسداج عميس ورمع نع 0 5 انتدح. لاق نبك نب هللا كيبع انتدح

 ع 7

 هللا ىلص ىبنلا رظتف بوت هيلع نكي .رثو ,سابعلاب ىق أو ىراساب ىلا ردب م

 3 2 ضد 2 -

 هللا ىلص ىبخلا هاسكف هيلع رحقي نأ نب هللا دبع صيق اود جون اصيق ءل ماسو بلع

 ةنيبع نبأ لاق هسبلا ىذلا هَصيِت ملسو هيلع دللا ىلص ىينلا عزن كلذلف هانا ملسو هيلع

 نم. لصف..باب_1م* .).. «دعئاكي نأ/اببحأتا لح ملسوا ا ةيلع هللا لق بقل, لقع اهل :تناكك

 نب نكولا كيع ىب بوفق.عي انتدح لاق كيعس نب 30 انتدح لجر هيدي ىلع مالطا



 ها دايلل بانك م

 كلام انربخا لاق فسوي نب هللا بع انتحح عابت اهارف سرف ىلع لح اذا باي ادب

 ةللإ لا كنسا ى سرف ىلع ىل#ي هدضر باطخنأ نب رمع نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع

 دعت الو هعتبت ال لاق .ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر لأسف هعاتبي نأ دارا عابي هةحجوف

 تعمس لاق هيبأ نع ملسا نب كيز نع كلام ىنثدح لاق ليعبسا انثدح «كىتقدص ىف

 هدنع ناك ىذلا هعاضأت وا هنعاتبأت هللا ليبس ىف سرف ىلع تلج لوقي باطخلا نب رفغ
2 

 هرتشت .ال لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأسف صخرب هعئاب هنأ تننظو هيرتشا نأ تدرأف

 نويوبالا نذاب داهنل باي |. . ءهتيف ىف دوعي بلالاك. هتبه ىف كثاعلا ناف دب ناو

 ايلا, ..ايلا, ىعمسا/ لاك[ تاق نذل! نيد بيبح انثدح لق ةبعش انثدح لاق مدآ انتدح

 ىنلا ىلا لجير ةجلب لو يو ورفع ند دللا نبع تعمم لاق هتيدحا قف أهتيا الا ناكو: رغاشلا

 « يعاد ايييفف لاق معن لاق كادلاو 0 لاقف داهلمل ىف هنذأتساف ملسو هيلع هللا ىلص

 انربخا لاق. نفسوتيت نب ادللا »تبع اكدت لبالا .ىانعأ ؛ى ةوكاو. نسوللا ىف, ليق» ام باي

 ناك_ هنأ هربخا  ىياضنالا يشن, ابا ١ نأ, ميم نب .دابع نع نكم .ىأ١ ىب هللا دبع نع :كلام

 4 سانلاو لاق هنأ تبسح هللا بع لاق هافسأ ضعب ىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 ام

- 
 أ رثو نم ةدالق ريعب ةبقر ىف نيقبت 3 نأ الوسر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليسرات ٍقتنيبَم

 م اد م 8 1 5 2 3 0 5 ه9 د 2
 ركع هل ناك وأ ةجاح هتارمأ تجرخ شبج ىف بئتتكأ نم.باب |. «<نسعطق الا ةدالق

 نابع نبأ نع نع ىلبأ نعاوردع نع نيفس انتدح لاق كبعس نب ةبينق انتدح هل ندوب لف

 الا ةارمأ نرفاست الو ةأرماب لجر نولخ» ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا عمس هنأ

 مي - : . : د - ا ين 93مهد

 هد

 هللا لوقو ثّكجتلا نسسختلاو سوسالمل باب ١ ء«كتارمآ عم محا بعذا لاق ةجاح

 ها ن5 ه3 م

 نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثح> ءايلوأ مكودعو ىودع اودخكنت ال 'ليجو رع

! 
 تح



 5 5 داهلل باتك

 لاق“ نيفس .انتدح لاق ىديململ انثدح هدحو ريسلا بايبا»ه ب هاجم انيقم لتعَي

 هيلع هللا عبط ينلا» بحق :لوقي“ للا ؟جيحإ نيب ربا: تعش لاك ردكللا ١ ىا قمح .انكدك

 بدتنات مهبدن رث ريبزلا بدتناف عبحت رق رييؤلا بدقناف ىدْتَحْلا مي شانلا ملسو

 نيفس لاق. ربيزلا ىراومحو اًيراوَح ىف لكك نإ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق انلت ريبؤلا

 هللا دسيع نب كيز نب دمحم نب مصاع انثدح لاق كيلولا وبا انتدح ءرصانلا ىراوشل

 ح ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع رمع نبا انثدح لاق ديح نأ ىنتدح رمع ىبأ

 يع ردع 'ندجدللا قبح نبا"دتوو ؛قي همنا ناد علصاع ءانتدح لاق ميعن وبا انثدحو

 ملعَأ اما ةدحتولا) قا: سانلا.ملعي ول, لاه ةلْسوآةهقلَح اذللا قص :ىنعلا [ىعاونعىباان عدا

 لاق' ىدعاسلا هيج وبا لاق نيسلا  ق. ةعسلا» باب 19. ء هنخو: ليلب ؛ بكار راسابام
 ع

 املخ لجتتيلفا ىدم :لجكتي“ نا .دارأ نف ةنيدملا ىلا لجاتنم ىأ١ ملسو هيلع هللا ىلص ىتبنلا

 لاق ماشه. نع ىيح .انثدح لاق ىتثملا نبا ديح انتدح كتيدلل :ةنيدملا ىلع فرستأ

 ريسم نع ىنع طظقسف عمسأ اأو لوقي ىبحكك ناك كيز نب ةنفاسلا لس لاف لأ ىقربخا

 نمن هو كجو !ذان..فتعلا ريسي ناك لاقف عادولا ةّجْح ىف ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 ئنربخا لاق رفعج نب كيد انربخا لاق ميرم قا نب كيعس انتدح ءفقتعلا .قوف ضنلاو

 نع .هغلبف' ةكم فيرطب رمع نب هللا دبع عم تنك لاق هيب نع ملَسُأ نبا وه كيز

 ة لون زق ففشلا بورغ سعب: ناك. اذا: ىتح ريسلا عرسأت عجو ةدش كيبع نأ نت

 هب َنَج اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأر ىّنا لاقو امهنيب .عمج ةمتَعلاو برغملا

 نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدح ءايهنيب عمجو برغملا رخأ

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرسره نا نع. ملاص قا نع ركب قا

 ىلا لّجتيلف هَتْمْيَ مكذحا ىصق اذاف. هّبارشو هّماعطو هدون مكدحا عنج باذعلا نم ةعادق



 نأ داهلل بانك

 0 د < هذ 3 - -

 رودقلا تفك رمكل موج نع مكنايهني هلوسرو هللا نا ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا ىدانم

 هوكي ام باب از*“[ «هيدي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عذر نيفس نع ىل 00 اهيف امب

 نع مصاع نع نيفس انثدح لاق فسوي نب دمحم انتدح ريبكتلا ىف توصلا عفر نم

 0 اذا انكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم امك لاق ىرعشالا ىسوم نا ىع نمتع

 اوعبرآ سانلا اهيا اب ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاقف انثاوصا تعفترا انربكو انّلْلع داو ىلع

 نوعذدت ال مكتاذ مكسفنأ ىلع

 نحرلا دبع نب نيّصح نع نيفس انثدح لاق فسوي نب ديح انثتدح ايداو طبق اذأ

 مييسنلا ا اد « بيرق عيمم كك مكعم هنأ ابتاغ الو مصأ

 «انكجس انلزن !ذاو انربك انذعص اذا انك لاق هللا دبع نب رباج ىع عمل نا ىب رئاس ىع

 نع ىدع ىنأ نبا انتدح لاق راشب نب ديس“ انتدح انش الع اذا ريبكتلا باب امد»

 انكي ا انك لاق هللا. كبع نبر مداح نع مئاس نع نو 2<.] كبع نب

 نع ةيلس ىنا نب زيزعلا دبع ىنتثدح لاق هللا دبع انتحح ءانحس انبوصت !اذاو انربك

 اذ دع هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ا نب هللا بع نع هللا ىبع نب رئاس نع ناسيك نب اص

 5 طا و ليش

 رفد ءئد لك لك قعر ليملل دلو كلما هل هل كيسا ال, وجحو  دللل الا لاول لاق قت اغلك

 وفاسملا .بتكي. بايرل#ع ,١ كال, لاق هللا اش نأ هللا دبع لقي لا هل ثلقف ملاص لاق هدحو

 انربخا لاق نورع ىب ديزي انتدح لاق للضقلا نى دوم انتدخ _ةماقالا فرو لي ناك ام

 قيوم 5 وب مو ْن نب أرارم بأ تعمم لك خل لاقف رقسلا ىف ىصصي ديزي ناكف رفس ىف ةشيك ىنأ ىبا

 ناك ام قاقمر دل بك ارعاشا ايلا ضرم اذا ملسو هببلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي



 هن دايلل بانك

 موب هماسأ اندر امهلكلار لف اديكط, لأ نم مستعلا»مولتت لست كيو هيله ةذللا :لضزاللأ

 نأ هرم نجسملا ىف حاثأ ىتح ةبجكا نم ةكالط نب نمثع هغفو لالب هعمو ديز

 متاع“ لالبو ةماتسأ هعمو ب ملسو :هيلغ- هللا ؛ىلضادللا لوس لخدوا متقف تيبلأ «ىاعفم 0 ظ

 لشخد نم َلْوُأ ريمع .ىب هللا بع ناكف 'سسانلا انبتسان ' يْرَخ .رث اليوط اراهن اهيق !تكت

 ىلا هل ٌراَشأف ملسو هيلع' هللا ىلص هللا لوسر قص نيأ هلأسف .امتاق بابلا ارو الالب جوف

 باي 16 ”. «ةدكس نم .ىلص مك هلأسأ نأ تيسنف هللا بع لاق هيف كضا ىئذلا ناكلا ظ

 نع رغم انربخا لاق قازرلا دبع انربخا لاق فحكسا انثدح هوك .باكرلاب قخأ نم 14

 موي لك ةقدص هيلع سانلا نم ىمالش لك ملسو هيلع دللا ىلص دلتا لوسر لاق لاق ةريره نأ ىع ما

 2 اهيلعإ ليكم دعبادا نلغا لَجَفلا نيبعبو ةنالس  نانكالا ني ؟لدع سيلا مف علطت

 5 5 5 5-5 03 تل ها اك. 5 : ف. 2 00

 طبعو خةللدح ةولصلا ىلا اهوطخ ةوطخ لكو خلص ةخبيلطلا :يلكلاو زخقددح هعانم اهياع عرب

 كلذكو ٌودعلا ضرا ىلا فحاصملاب رقسلا ةيعارك باب |" 2« ةقدص فيرطلا' نع ئذألا

 ثا

 ش

 ةيلع 'هللا "لص ىتيتلا ١ نع رمع نبا نع "عفان [ىعردللا .ديبعا نع رشبا قب قمح نع [ىؤري ْش

 رئثاس كقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رباع نبأ نع ع عفان نع فكسا نبأ ءعباتو ملسو

 هللا دكيع انتد> < ناوقلا نوملعي ف ودعلا ضراأ ىف هباكتأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر 5 رمح ل هللا دبع نع ع عخان نع كلام نع ةماسم ى

 ع دو
 هلل كبح ءانتدحا "را: نافع :يييكتلا» باباي 2 اقعلا صراط . ىلا. زكزقلاب رفاشتم نأ 4 م

 هللا ىلص ىبنلا جيص لاق ل نع ديحن نع كر نع نيفس انترح لاق كبح نبا

 سيمخلاو سيخ اذه اولاق هوأر املذ مهقانعأ ىلع ىحاسللاب اوجرخ كقو'ربيخ ملسو هيلع

 ربكأ ةللآ لانو ميدي ملسو هيلع هللا ىلص .ى

 ىدانف اهانكّرطف 2 انيصأو ى درو 0 ءاسيش مود ةحاسي

1701. 1 0323 



 اهرومتكاو 0 2 252555252525255: 29522217 222525252523222235يئلص

 هل داهشدل كلاناتح لارقلا

 كريو !انحفاا عداوزأ  لضفب. نوتأبا نئانلا ىف دان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهلبا

 ليو يلح هللا بلاص: :دأللب لويسر الاكل م راو غإدي ى جس شانلا,.ئتتجاف مهتيعوأب ماعد رث مهيلع

 ةقدص انثدح باقرلا ىلع .دازلا لمت باب ام© ءهللا لوسر أو هللا الا هلأ ال نأ ثَيشأ

 -: ناسيك ىبر بعوإي نع. ةزرع ىب  ماشغإىعراةدبع انقدح لاق ليصفلا نبا

 ان نب نر لع ءانداز ا ليمكت .ةئامتلك "نكتو ءانجرخ لاق وللا ضبع

 نقل لاق, لجرلا نم.عقت ةرمتلا تناك نيأو دللا ىبع اي لجر لاق رمت . موي لك ىف لكأب اًنِم

 اهنم انّلكأت رجلا هفذك لق توح اذان ركلا انيتأ ىتح اهانذقن نيح اهَدَقَف انّدَجو

 ىلع ىب ءرمع انتدح اهيخا فلخ ةأرملا فادرأ باب اند «انيبحا .ام اموي رشتع ةينامث

 هشقاخ ىع اديبلم قاب لإ عانس دج لاق ,دوسالا نير «ىمقع_ انتج لاق مضاد وبا انتدجت لاق

 اهل لاقف كَل ىلع ثزأ رثو ةرمعو ّجَح رجأب كباكتأ عجري هللا لوسر اي تلاق اهنأ اهضر

 هللا لوسر اهرظتناف ميعنتلا نم اهرعي

 انتدح لاق كنيحت ند دللا 0 1 2 تا نئئح خذكم ىلعاب ملسو هيلع هللا

 ةهمد

 ركب ىأ نب نكرسلا كيع ىع سوأ ىنب ورمع نع رانيد نبأ وو ورمع نع ةنيبع

 ه2 0 ع 3 2 55

 « ميعنتلا نم اهرمعاو ةشثاع فدرأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنرمأ لاق قيدصلا

 لاق باهولا دبع انثدح لاق كيعس نب هونك ان جدو وزغلا ىف فادترالا باب ا

 3> © س د ع ص

 نو وخر .دحببل مهّناو :خكلط ىلا فيدر ند لاق سسنأ نع خبالق يأ نع بوبأ 5005-

 همم كل ان ]5

 ىبا انثت1> لاق 50 انتنح رامدل ىلع فدو! باب ا" «ةرعلاو يمد اعبيمج امهب

 5: هس

 نع ورع نع باهت نبأ نع كيوي ند سنوبد نع ناوقفص

 ةعارو ةماسأ نترأو ةفيظق بلع فاكأ ىلع رامح ىلع بكر ماسو هيلع هللا ىليص

 لوسر لأ هللا كوع نع ع عئان ىنربخا سن سسنوب انتوح لاق كينللا انتدح لاك وبك نبا ىمك



 مرو ه١ دايلل بانك

 ىرعزلا ىع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انثدح « اهنولتتتَت متانأو ملسو هيلع هللا ىلص

 لقرع نأ ةربخا: نيفس ابآ نأ هربخا سابع ىبا نأ هللا دبع نب هللا كيبع ىنربخا لاق

 ةءارق نم غرف املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, باتكب امد رث ءايلياب ومو هيلا لسرأ

 دقل انّجرخُأ نيح ىناععأل ثلقف انّجرخأو ثاوصالا تعفتراو ٌبَحَسلا هدنع رّثك باتكلا

 ةلرق. هامل قالا تار نازل ٠ عضال 121 كلم مناضوإ دنا كلك كا 11 40 7
 ىي ل 0 35 60- 03 تب 02 2 5

 نع ةماسأ ودا انتد> لاق ليعمسأ ع ند 1 كح فوقعت دازلآ َرْيَخ ا ودور ىلاعت

 أ ىلص دللا لوسر ةوفس كل تلاق اكلنا رح خيطاخ ا 4 ىلربخا لاك ماش

 0 لف قاطن الأ دب شيا ا 1 ام هللاو ركب ىبال 5 5 0 ام هئافتسل

 « نيقاطنلا تاذ تيمس كلذزلف كل ةرقسلا رخآلابو ءاقسلا كدحاوبي هيطبراف نيكي

 كبع نب رباج عمس 5 ىنرسخا ورمع لاق نيقس انربخا لاق هللا دبع ىب ىلع اتحد

 انتدح ء«ةنيدملا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دبع ىلع ىحاضالا موج دوؤتن انك لاق هللا

 ١ اسي ”نبااريسي, قوبحا لاق !ئيخر تع لاك تامولا دبع“ انهدحت لاك عملا لو 0
2 

 - د مع

 قىنح ربيخ ماع ماسو :بلع هللا ىلص ىنلا عم جرخ هنأ هريخأ نمعفلا نب كيوس نأ

 ع

 هيلع هللا لص ئنلا, اعديف رصعلا اولصف ربي !ىندأ قو. ربيخ نم قو ءابهصلاب اوثاك اذا

 ماق 0 م انلكأف انكلف قيوسب لأ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا توي رمثو ةمعطالاب ملسو

 انثدح لاق موحرم نب وشب انتدح < عر انضمضمو ضمضُق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ءوع

 اوقلماو سانلا ثأو أ 0 لافإ لم ندع ل نبأ نب كيزي نع لبعمسأ ند 2

 مكواقب ام لاقف هوربخاذ رمع مهيقلف مهل نذأف مهلبا رك < ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اونأت

 نتعب عواقب ام هللا لوس اب لاقفا ملسو هيلع .هللا لص ئبنلا , قلع رمع لخدف“ مكلبا دعب



 ها دايلل بانك

 ىلص هللا لوسر عم توزغ لاق هيبا نع ىلعي نب ناوفص نع ءاطع نع ٍجِيَرَح نبا انربخا

 سقت ىف ىلامجأ فقرأ وهف ركب ىلع تلمخف ؛كوبت ةووغ مل هيلع هللا

 هياع دللا ىلص 2 أف م عزذو هيف نم هدب عونناف و خآلا اهدحا ضعف الجر لئاقف

 ىف ليق ام باب "١ 2 ءلٌلحفلا مضقَي امك اهيضقتف كيلا هذي عقْدَيأ لاقو اهردفأف' ملسو

 قربخا لق ثيللا انكدح لاق ميرم قا نب دىيعس انثدح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاول

 ئراضنالا دعس .نج :ييشي نأ ىظرقلا) كلام. نأ ١ نب ةبلعت  ىنربخلا لاق بانهش نبأ نعال يقع

 ديعس نب ةبيتق انتدح «لجرف مدل دارأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاول ٌبحاص ناكو

 ناك لاق عوكالا ىب.ةملس نع كيبع نا نب ديزي نع ليعمسا نب ماح انتدح لاق

 فلختأأ انأ لاقف مَ د ناكو : نييخ: ىف": ملسو هيلع هللا, لص للا ١لوسور نوع , تلك اذض 10

 ناك اهلف ملسو هيلع دللا ىلص ىفلاب فحلف ىلع يرض :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ئع

 - 5 0 مم

 أ خيارلا نيطعال ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقذ اهحابص ىف اهكان ملا ةليللا ءاسم

 نحا اذان هيلع هللا حتفي هّلوسرو هللا بح لاق وأ هلوسرو دللا هبج لجر ادغ نذخايل

 «هيلع هللا متقف ملسو هيلع هللا ىلص. هللا ٌلوسر هاطعاف ىلع !ذه اولاقق هوجرن امو ىلع

 ند عفان نع ةيبأ نع ةررع ىب مايثت# ى - ةماسأ وبا انت0> لف ءالعلا نب ني 0

 «ةيازلا ركرت نا ملسو ةّيلح هللا ب كض ىنلا .كرمأ. انهه ! يبول, لوقيسايعلا تعمس لاق ربح

 انيترح ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نى 2 رباج هلاق تح ا وردك ّن 1 بْوُلَق 3 ىقلخس

 انا. انّيِبف .بغرلاب .ترصنو ملكلا عماوجب تتعب لاق ملسو هيلع اذللا .ىلُض هللا . لوسر نأ قرير. ىأ

 1 5 0 5 0 8 2 3 نتا باو 3 0 عاب
 هللا لوسر بهذ كقو ةريرع وبا لاق ئدي ىف تعبضوف ضرالا نئارخ جتافم تينوا مان



 كي داهتل بانك

 كلام. :ىنب :سنأ نع :ديح نع" مزاح نب ريرج انثدح لاق قمح ىبا نيسح ؛انتدح لاق

 يرخ رق اًمطَب ةحلط ىال اسرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس بكرف سانلا عرف لاق

 ضعي فبس اف لاق رْكَبل هنا اوعارث رث لاقف هفلخ نوضكري سانلا بكرف هّدحو ضكوي

 ليبسلا ىف .نالمللو لصاعلل باب 111: < هدحوب عرنقلا جورشلا باب ٠6 ١١ موجلأا كلذ

 0 3 3 0 2 هس 0 د 0
 كَ تلقف ىلام نم ةفئاطب كنيعاأ نأ بسحا ىلا لاق وزغلا رمع نبال تماقن سواح لاقو

 د 2 5 عا اس اظ  ه 35 4 0

 م لاقو هجولا ادع ىف ىلام نم نوكي نأ بحا ىلاو كل كانغ نأ لاق ىلع دللا
 -ِ ع

12 

 عفوا

 هلاع فقحا ىنكنف لعف ىف نودعاج ال رق اودعاجيل لاملا اذه نم نوذخاب اسان نأ
 ه

 ب هللا ليبس ١ ى اهي يرخت ءىش كيلا عفذ :1ذا :دعاجموا سواط لاقو ةخلأ اما هنا ةطخأت | ى تح
 ند

 تل لاق نيفس انت>ح لاق ىديبلا انتدح « كلغأ سنع ةعبضو 2 د عنصات

 تلح :باطل نب رمع لاق لوقي ىأ تبعمس كير لاقف ملسا نب ٌتيز لأس سنا نب كلام

 هرتشت ال لاقن هيرتشا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تأسف عابي هتيأرف هللا ليبس ىف سرف

 2 عفان نع كلام ىتدح لاق ليعمسا انت « كنقدسص ىف كعنت ل

 هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر ل ةعاتنج أ دارأف عابي هليجوذ هللا ليبس ىف سيف ىلع لج

 كيعس نب ىبكج انتدح لاق تةؤسم هت وكلا © كيت نص 3 5 الو ل ال لافقف ملسو

 دللا لوسر لاك نق ةريرف ابأ تععمس حلاص وبأ ىنتدح لاق ىراصنالا كيعس نب ىيحإ نع

 ع 5 39 53 سه دع ع

 اما تلحس نآلو ة-برس نع تفلخت ام ىتمأ ىلع فسنا نأ الو-ل ملسو هيلع هللا ىلص

 ى رك تيلعفم هللا مليش ى :تلفاق» لأ تدولو 00 هع اوفلختي 1 9 0 :بلع علمحأ

 ربجالل مسفب ندرس نءأو نسخ لاقو ربجالا باب 1. تنجح 1250 تلح 1 تينحا 2 هد 0 0 7 يءا تيس ل 0 هن رن ” ذم و ه

 - 0 - 5 د 7 ل 1-0
 رانيد ختام عجرأ سرفلا مهس غلبف فدصنلا ىلع اسرف رسبت ند ةيبطع لخاو منغملا نم

 لاق نيفس انربخأ لاق سديح# ن هللا 5 اندلل> « نيتئام هيداص



- 

 نيذلا ن ونموُمْلا اما ىلاعت هلوقل مامالا لجرلا ناذيتسا باب ال" ء«مهيلع انرصنأو مهمؤعا

 لاق ميهربأ ند فقحكاسا انتدح خيبالا عاج رم ىلع 0 اوناك اَذأو ١ هلوسرو للاب وكل

 ىلص هللا لوسر عم توزغ لاق هللا لديع نب رباج نع ىلا ع ةريغألا نع اريرد انربخأ

 ايعأ ىق انل حضان ىلع انأو ملسو هيلع هللا ىلص ىتا' نب 'قسخالتفا لاق ,ةلسو» هيلع اللا

 هيلع دللا ىلص هللا لوسر فّلضتف لاق َىِيَع ثلق لاق كريعبل ام ىل لاقف ريسي داكي الف

 لاك د ىرت فيك ىل لاقف ريسي اهّماّدق لبالا ىدي نيب لاز اف هل انو هرجرف ملسو

 لاق هريغ مضان انل نكي رثو تيّيكساف لاق هيبنعيبتفأ لاق كتكرب :هتباصا دق ريخ .كثلق

 هللا لوسر اب تلقف لاق ةنيدملا َعْلبَأ ىتح هرِهَط راقف ىل نأ ىلع هايا هقعبف لاق معن تلقف

 ا

 8 - 0 ع 2 د 31 00 0 7 59 د2

 ىلاخ ىنيقلف ةنيدملا تينا ىنح ةذيدملا ىلا سانلا تمدقتف ىل نذان هتنذاتسان سورع ىلأ
 5 ده

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ىقو لاق ىنمالف هب تعنص امب هتربخان ريعبلا نع ىنلأسف

 تجورت اله لاقف ابيت 000 لق ابِهَت مآ 7 00 له ةكدداتسا نيحا لنا لاق هلع

 02 - معد سا - ع

 ىلع 0 50 ىلاطعأف ربعبلاب حبلع 0 ةنيدلا ماسو هيلع هللا ىلص ال مدت املف

 نوع تيدحا قفز أنغ نفك 118 ١ ءاسأب«دب ىرف.ال نسح انتاضق ىف اذه ةريغملا لاق

 ءانيلا' كعب وزغلا رانخا نم ك0 ءملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا نع رباج هيف نيرعب

 انتل عرفلا دنع مامالا ةردابم فاننا اإل “ ملسو جياع هللا ىلص ىنلا نع ةرب د2 وبأ هبق

 اك لاق كلام نب سنا نع ةدانق ىنتدل_>ح لاق ةبعش نع ىبكا انتدح لاف 00

 نم انيأر ام لاقف ةحلط ىال اسرف ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر بكرف عَرَف ةنيدملاب اهني

 للهس نب لضفلا انتدح عزفلا قف ضخكزأاو ةعرسألا باب 0 «ارك ل هاندجو نأو ءىنن ا

 هل يلا 1 7 يلا



 5 دايلل باص

 لاق ريع ني صفح .انثدح «توملا .ىنع' لاق :قمموي 'نوعيايت' متنك ءىث: أ .ىلع ملسم اب

 ْملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهياجاف اديأ انيبح ام داهلل ىلع !ديحم اوعيأب نيقلا ىح

 ميعربلا نب فحسا انثدح «ةرجاهملاو راصنالا ميكا .ةرخالا شيع. الا شيع :ل مهللا لاقت

 - " نا هو 2: 2 2- 7-_ 6

 ايلعو ةيجهلا نضم لاقت ةرجكايلا ىلح انعيأب تلقت ىخاو انا ملسو جياع دللا ىلبح ىنذلا

 3- 5 - 1 ١ ا د 01
 نوقيذد اميذ سانلا ىلع مامالا مرح باب 1 «داهل-لو مالساا ىلع لات انعيابت ام ىلع تلق

 3 2 5 ١ ء. اج 3 1 3 1 د لا
 نع روصنم ىع ريرج انتلح لاق ةبيش ا  ىنأ ىبا نيتع انتدح

 ٍّ ١ ١ 5 مم :1- د -- ع - دع ع ع
 لاق ةينح درأ امه ت يرد 3 رمأ نع ىاسحك لجو مويلأ ىلا دكعغل

0 3 
 ىءاعتشتمع هايعملا ىزاغما 3ىق انثاومأ عم

 هللا ىلص ىينلا عم انك انآ الأ كن لوقأ اهم

 : تك 8 7 7 165 - 1
 ام ريخ لازي نل مكدحا نأو هلعقن ىتح ةرم الأ

 هلا 3 ىتلاو دودج الا كشموأو هنم هاغشف الجر

 اورت .ىتح لاتعلا رخآ راهنلا 2

 لاق ورمع نبأ

 لاق هل ايناك :ناكو .هللا قيِبع

 هلأ همايأ ضعب ىف ملسو هيلع هللا

 [ذاذ ةيفاعلا .هللا اولسو .دعلا ءاعل !ونمتح الإ سلتا كانا لاق ناتلا

 مللا لاق مق



 ,ةعاطلاو عمسلا باي ١.١ «اهولثقأت اهوبتذخا ناف هللا الا اهب بّذعي ال رانلا ناو. رانلاب
 ةمم-لل 8

 ىنثدح لاق هللا ديبع نع ىيك. انثدح لاق دحدسم انتدح ةيصعع رمأي ره ام مامالل

 انثحدح لاق حابص نب كيحم انتدحو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبا نع عقان

 ملسو هيلع ..هللا لص علا نك ومع! نبا نع. عفان ىع-هللآ :ةيبغ»: نع .ءايزكو+ نب, ليعملا
 تست 2 اه 3035 1 هه 0 0 همعد ارك

 باب 1 « خءاط الو عمس الخ ةيصعع رمأ ا!ذاف خيصعع موب مم ام فقح ةعاطلاو عهسلا لاق

 وبا اتثدح لاق بيعش. انربخا لاق نابيلا وبا انثدح هب ىقتيو مامالا كرو

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ةريره ابأ عمس هنأ . هثدح يزعالا

 ىصع دقق. ىاصع نمو هللا عاطأ ىقف ىنعاطأ نم دانسالا !ذهبو نوقباسلا نورخالا ىح

 د - -

 نم لتاقي ةنج مامالا اتأو ىلاصع كقن ريمالا 0 نمو َ اطا دقق ريمالا ع عطي نمو هللا

 لح نان هريغب .لاق ناو. ارجأ كلذي هل ناف لدعو

 2-5 لجو وع هللا لوقل توملا ىلع عضعب لاقو اورفي 23 نأ

 ىلع نانثا انتم عمتجا اذ لبقُلا ماعلا نم انعجر ريع نبا لاق لاق عفان نع ةيريوج انثدح

 توملا ىلع .مهعيابر عش أ عا اهات .تلاسف هللا نم جر تناك اهتحت :انعياب هلأ

 ىب ورمع انتدح لاق :ٍبيقو انثدح لاق ىسوم انثحح «ربصلا ىلع مهعياب لب ال

 هل لاقف تآ هاتأ ةرخل نمز .ناك امل لاق ديز نب دللا كبع نع ميمت نب داع نع ىيج

 لوسر دعب اًدَحا اقع ىلع ٌعييابأ 5 لاقن توملا ىلع ّسانلا عيابي ةلظْنَح نبا نأ

 لاق ةيلس نع ديبع. نأ نب.اهيري انتدح لاق ميعربأ نب ىكملا انتدح « ملسو هيلع هللا

 اي ؛لاقإ سانلا فخ .انلقاةرجشا لظا ىلا تلدع ارث ملسو هياع هللا ص :ىفلا كخياب

 ءةع

 اي هث تلقف يناثلا هتعيابف اضيأو لاق لوسر اب تعياب دق تلق لاق عيابت الا عوكألا ىبأ



- 

 نييلس انكثدح ف دعب 0 0 «سيمكل موي: يرخا, نأ! بح (ناكو .كوبت ةوزنغ

 مسنأ نع ةيالق ىلا ىع بويا نع دكيز نب داج انثدد> لاق برح ىبأ

 لع: ىبلر ةقلطت) نابع نيل ىع ثيرك "لاك روكلا وخك حورخل باب ٠.١ ءاعيمج اههب

 نم نولخ لايل عبرال كم مدّتو ةدعقلا ىذ نم نيقب سمخل ةنيدملا نم ملسو هيلع هللا

 -- 01 5 ' ١ حاحا 0
 افي ةرمع نع كيعس نب ىيعجا نع كلام نع خملسم ند هللا دبع انددح 1 ىد

30 
 ىلص دللا لوسر رهأ خكم نم انوند املف جخ لا 1 الو ةدعقلا ىذ نم هرم نيقب لايل

 لكل نإ ةورملا ءاعصلا نيببا ئسو كييبلاب كفاط اذا يدع .دعم نكي رهام ءلسو هل ا

 هللا لوسر رحت لاقف اذه ام تلقف رقب محلب ركنلا موي انيلع لخمدف اهضر ةشئاع تلاق

 لاقف دمحم نب مساقلل ثيدلمل اذه تركذف ىيك لاق هجاوزا نع .ملسو هيلع هللا, ىلص

 هللا كيبع نب ىلع انتدح ناضمر 38 جورخ باب « هيجو ىلع ثتيدحخاب دللاو كننا مستعمل ذا : 1 ١

 ىلص ىبنلا يوخ لاق سابع ىنبأ نع هللأ دكيبع نع ىرعؤلا ىنثدح لاق نيفس انتدح لاق

 ىقربخا ىرمزلا لاق. نيفس .لاق رطفأ ةيحكلا غلب ىتح ماصخ ناضمر ىف ملسو هيلع هلآ

 فخوي امناو ىرعزلا لق اذه هللا دبع ويا لاق تيدلل ىاسو سابع نبا نع هللأا كيبع

 ب.هو نبا لاقو لاق عيدوتلا باب ١! «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 7 ل رخالاب

 ابص تدللأ لوسر انّدعي لاق مق ةريرق أ ن ع راسي نب نويملس نع او 5 نع ورمع قربخأ

 اهتوقرحت اهامس شبر نم نيلجرلل انالذو انألف مقايقُ نأ انل لاقخ 0 ب ماسو بلع هللا

 انالفو انالف اوقرخأ نأ مكترما تنك ىقا لاقف بورك انْدرَأ نيح هعدون هانيتأ مث لاق راغلاب

 ني كال# 031



 ها دايلل بانك موس

 هللا ىلص ىنلا نأ سنأ نع كيت نع كلام نع ةملسُم نب هللا دبع انتدحو ح انب

 ىنح مهيلع ريغي ال ليلب اموق ءاج اذا ناكر الين كاعد ا رييخت ىلا رح ملسو هيلع

 ديحم هللاو يمحي اوبلاق هوأر املف ميلتاكتو مهيحاسم دوهي تجرخ محبصأ اًملف حبصي

 موق ةحاسب اَّلَْت اذا نأ بيخ 00 ربكا هللا ملسو هيلع هللا قلص ىبنلا لاقف. سيمّنلو

 ىنثدح لاق ىرهولا ىع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتحح «نيرّذنْلا حابص ءاسف

 لتاقأ نأ ثرمأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوس. لاق :لاق ةريرع ابا نأ بّيسملا نب "يع

 الا هلامو هّسْقَن ىتم ممتع كقف دألا الا هلا ال لاق نف كلا الأ ملا الو  يانلا

 نم "بابء[.أ» 1+...« ملشو هيلع هللا يش ىبنلا ىعار مع قباوا مغ ماور لجو وج هللا لع 0 هقَح

 ىنتدح لاق ريكب نع 5 سو موب جور كرا نس اهريغب ىروف ةوزغ دارأ

 كلام نب تعكا | نب دللا دبع نب نيو لآ 0 ىنريخأ لاذ باهش ىبأ قع لي نع ثيللا

 لومسر نع فلخت نيحا كلام نب بعك تعم لاق هينب نم بعك .تثاق ناكو بعك نب هللا فبع نأ

 اهريغب ىرو الا ةوزرغ ملسو هيلع دالا  ىلص هللا ٌلوسر ديري نكي رثو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 قنربخا لاق ىزعزلا ىع سنوي انربخا لاق هللا سبع :انربخا. لاق ىمخ نب دجا انتدح

 لوس" ناكر لوقتلا لاكاكأ قر اكعك !كعمش "لاق , كلام" قب بعسل نب الاللا نابع, نب بى ولا: هابط

 كوبت ةوزغ تناك ىتح اهريغب ىرو الأ اهوزغَي ةوزغ كيري املك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ليقتساو ازافمو !ديعب ارقَس ليقتساو كيد ح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهازغف

 مس 3 00-0

 نعو ديرب ىدذلا ميجوب هك ودع بع اوبعاتيل عما نيماسيلل ىل 1ك رمقك ودع ورغ

 ناك كلام نب بعك ل نكلام نب بعك ند نكولا 0 ىنربخأ لاق ىرهشؤلا نع سنوبد

 ؛« سيشل موي الا رقس ىف جرخ اذا يرخ ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوشر -ىاكا ام "لقلاا لؤقي

 دبع نع ىئرعرلا نع رع انريبخأ لاق ما انوبخا لاق سيح نب هللا دبع 'انةدح



 أ دايخ باتك

 ىبأ لاق هتملك تل «لضع تنك ولو هيل 0 هبلا ضل ل وكر وأو نيتاف

 ىجرسلا هللا مسب هيف اذاذ ئرقن ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر باتكب اعذ رق نيفس

 ىدهلا عبتا نم ىلع مالس مورلا ميظع لفرع ىلا هلوسرو دللا دبع يح نم ميحرلا
 هم هوه م« 0

 كيوت ناف 'نيترم كج هللا قدري ملساو ملسلا ملسا مالسالا ةنيطقب انكوحنا  ىقانا هاك "اق
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 يعن الأ مكنيبو انمِيب ءاوس ةملك ىلا اولاعت باقدلكا ّلهأ ابو نييسيرالا ثا كيلعف

 اروع ولو نا هللا نود نم ابابرأ اضعب انفي نتحتي: الو .انيش هب كرشُت الو هللا الأ

 هلوخ نيذلا تاوصا تلع هتلاقم ىضق نأ املف نيفس وبا لق « نوملسم انأب اودَيَشا

 ثجرخ نا اًملف انُجرَخُأف انب 'رمأو اولاق اذ ام ىردأ الف مهطْعَل رثكو 'مورلا ءامظع نم

 هناك رفصالا ىنب كلم اذه ةشيك ىأ نبأ يمأ رمأ دقل مهل تلق مهب تولخو ىناكا عم

 مالسالا ىبلق هللا لخدأ ىتح رهظيس هرمأ نب انقيتسم اليلذ تل ام هللاو نيفس وبا لاق

 نع هيبا نع مزاح ىنأ نب زيزعلا دبع انثتح+ لاق ةملسُم نب هللا دبع انتدح ؛ هراك انأو

 5 -ِ سعا هم معد - 3 : 6 6.

 ىلع عتغي الجر ةياولا نيطعال ربيبخ موي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمم كعس نب ليس

 ليقف ىلع 5 لاقف ىطعي نأ وجرب مهلكو اودغف ىططعي مهيأ كلذل نوجري اوماقن هيدي

 لاقف ءىتت هب ىكي من أك ىتنح هناكم أربق هينيع ىف فقدصيق هل يلف رمأذ ةبخبع 0

 جّربخأو مالسالا ىلا معدأ رق تحاسب لونت ىتح كلسر ىلع لاقف انّلْثم اوذوكي ىتح مهلئاقت

 دبع ًانثدح «معنلا ري نم كلا ريخ لحاو لجر كب ىدهي نأل هللاوق مهيلع بجي"

 تعبمس لاق دي نع فحسا وبا انثدح لاق مع نب ةيواعم انتدح لاق نمح ىب هللا

 عمت ناذ جيصي 0 رغي رل اموق ازغ ذا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ناك لوقي اسَنأ

 مدلل 3 هد ع ع هو 3 هيقزك 12 ١

 لاق ةيينق انثدح «اليل ربيخ انلونف حبصي ام دعب راغأ اناذأ عسي مث ناو كسمأ اناذأ

 اوغ اذأ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا أ ند نع دي نع رفعج نب ليعمسأ انتدح



 هل دايلل بانك

 ىتكُمت لو نيفس وبا لاق رحغي نأ فاخأ نحن ةّدم ىف هنم نآلا نحو ال تلق ردْغَي لهذ

 مكلتاقو هويتلتا ليف لاق اهريغ ىتع كوي نأ فاخأ ال هب هصقتنا ايش اهيف لخدأ 0

 لاهنتو ةرملا انيلع لادي ال, اليكسوا الود تناك تلق مكبرحو ةدرح تناك ف يكف لاق معن تلق

 اًيش هب كرشن الو هذحو هللا دبعت نأ انرمأب لاق هب مكرمأي اذ اف لاق ىرخألا هيلع

 ةنامألا داو ىهعلاب ءاّيولاو فافعلاو ةقدصلاو ةولصلاب انرمأبو انوابا كبعي ناك اًمع اناهنبو

 ست وذ هنأ تعزف مكيف هبسن نع كتئلأس ف دل لق كلذ تلك نيح هنامجرتن لاقف

 تيغرف, هلبق لوقلا !ذه مكنم حا لاق له كتلأسو اهموق بسن ف تعبت لسولا كلذكو

 هليق ليق سلق لوقب أب جر تلق هلبق لوقلا !له لاق مكنم 0 اكول تلقت نأ

 رل هنا تفرعف ال نأ تيمعرف لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنوبهتت متنك له كتلأسو

 نوصقني مأ نوحبؤي للف ىخاسم لسولا عابتأ م مو ةوعبذأ خءافعض

 ها 5 «ث دمام دع 7-02 01 0 ع -

 هنيدل ةطخس دكحا كتري لله كقلاسو منيا ىنح ناجالا كلذكو نودهبدزب مهنا تهعوذ

 هطخسي ال ٌبولقلا هتشاشب طلخأ نيج نامالا كلذكو ال نأ تمعزف هيف لخدي نأ دعب

 هومتلتات لع كتلأسو نوردغي ال لسرلا كلذكو ال نأ را ردغي له كتلأسو دحا

 نولإلتو: 8 ظ 8 مكيلع لاحت لود نوكت هبرحو مرح و لع ل 0 تمعزف مكلتاقو

 هنأ تمعرف مكرمأي !ذ امب|كتلاببو ةيقاعلا اهل نوكتو قتبت' لسرلا كلذكو ىرخالا هيلع

 ةولدصلاب مكرمأيو مكوابأ دكيبعي ناك يع مكاهنيو ب اوكرشت 2و هللا أودبعت نأ مكرمأي

 ع 2 - 2 4 ع 0 5 7 9 ٠ > هع

 هنأ ملعأ تانك سض.5 ىبن ةفص هذعحو لاق ةئامالا ءاداو ههعلاب ءانولاو فافعلاو نىدصلاو

 - >2 نم ع د 0010 - ع 5-3 0-2 5 3 3

 ىمدت حصوم كلك نأ كشويف اقح تماق ام كم تأو مكنم 1 نضا مم نكأو 2

 صد ج7سححح



 0 ناهد 5ك--

 هللا ىبع نع ةبتع نب دللا دبع نب دللا شيبع نع باهش نبا نع ناسيك نب ماص نع

 مالسالا ىلا وعدي رصيق ىلا بنك ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر نأ هربخا. هنأ سابع نبا

 ىلا هعفحُي نأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر هرمأو ىلكلا ةيخد عم هيلا هباتكب ثعبو

 ضي نم ىشم سراف تونج منع. دللا فشك ان رصيق ناكو رصيق ىلا هعفدي

 لاق .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك رصيق ءاج اًملف هللا هالبأ امل اركش ءايليأ ىلا

 لاق ملسو هيلع هللا .ىلص .دللا لوسر نع مهلأسأل هموق نم اًذحا انهاه ىل اوسيتلا هأرق نيح

 ىف اراججأ اومحق شيرق نم لاجر ىف ماشلاب ناك هنأ برح نب نيفس وبا ىربخأت سابع نبا

 انجحود '”نيغس وبا لاقا:نشيرقاقاقك نيت لسشإا وايل هللا /كلص هللا .لوسر ناب |تاناك دنلاب هلا
 د

 وه !ذان هيلع انلخدأن ءايلي' انمدق

 مهيأ مهّْلَس هنايجرتل لاقف مورلا ةامظع هلوح !ذاو جاتا هيلعو هكّلُم سلج ىف سلاج

 ابسن هيلا مهبرقا انأ تلقف نيفس وبا لاق 0 معزي ىذلا لجرلا اذه ىلا ابسن برقا

 فب نبا نحنا هدعتوي بكزلاا 8. نيعينلوو عل نيا رد [تشلعن ةبيبوا فييمادام كال

 لاق رث ىفتك دنع ىرِهَط فلخ اولعج ىاكأب رمأو هنذأ رصيق لاق ىريغ فانم دبع

 وبّدكن بذك .ناذ ىبن هنأ معزي ىذلا نع لجرلا اذع ٌلئاس ىلا هباكتأل ّلق هنامجرتل

 نيحير عا هند _بتقكلا صعد حاسما كاي نأ« نم دةمري هاير اليل هللا نيل

 ق

 هلق كن نحل ١لوعلا !نه' لاف لح لامر وبست ل3 انيفروم كتله كيش لجلا نك تلد

 كلم نم هئانآ نم لاق لهغ لاق ال ثلق لاق ام لوقي نأ لبق بذكلا ىلع هنومهنت متنك أ لاق ال ثلق

 نوصقني ما نوديزيف لاق عوافعض لب تلق واتعص مآ هنوعبتي سانلا فارشأف لاق ال تلق

 لاق ال تلق هيف لخدي نأ كعب: هنيدل ةطخش لحا نتي ليف لاق (لالدقوي“ لب ' تلق



 ها داهلل بانك مست

 ' له باب 41 «مكيلع تلق ام ىيهست ملف لاق اولاق ام عمست ثوُأ تلاق كلل ام لاق

 ميعربا نب بوقعي انربخا لاق فقحسا انتحح باتالا مهمّلعي وأ باتلتا لا ملسملا كشري

 ةيناع :نب..ةللا نبع نب اهللا نيبع ىقربخا لاق همع نع :باهش ؛نبأ. ئخا “نب. انثد> لاق
 مع

 دب ١ تشح ماسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر 3 هر يحأ سايع ى د دللا ديع نأ دوعدسم نبأ

 انللكرلا كحد نلا دانزلا وبا انتدح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبا ًانتدح مهفتلاتيل

 اولاقت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع هباكصاو ىسودلا ورمع نب ليقط مدق ةريره وبا لاق

 دمأ مهللا لاقف سود. تكلم ليقف اهيلع هللا عدآف كتمبأو تصع اسود نأ هللا لوسر اي

 ىبنلا  بتك امو هيلع نولّداقي ام ىلعو ىراصنلاو دوهملا :ةوعد باب .٠ ع مهب تنّتأو سو

 لاق نعل نب ىلع انتدح لاتقلا لبق ةوعدلاو رصيقو ىرْسَك ىلا , خاسو هيلع !اذللا, لق

 ملسو 98 هللا ىلض ىنلا كارأ امل لوقي كلام ند نع و ناكأ ةتانق نع خيعتت انربخا

 ع

 نما اعاح ا قختاف#ب ابوتم (ىركي؛ نآلءالااباتك نوءرفي الام كهتا: هل :ليق ميلا ىلا كتكي: قأ

5. 

 ند هللا يبيع انتدح ءدللا لوسسر كيحت هين شفتو هدد ىف هضايب ىلآ رظنأ ٌللاكف ةضق

 نب هللا ديبع قربخا لاق: باهش نبأ ىع ليقع ىنكدح لاق, ثيللا انثدح لاق فسوي

 كثعبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريخحأ سا نب هللا كيع تك ع نب هللا دبع

24 
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 ديبك ىلا نيركلا ميظع ةهعندذ نيرحلا ميظع ىلا مء:دلب نأ ةرماف كر ىلا هدانكي

 هللا ىلص ىبينلا مهيلع اعدخ لاق فيس نب نيش نإ 0-5 هقرخ ئرتشنكا دأ رق اهاق

 كل لتانلاببملسو .هيلع”دللا# كيش ضبع ءاطخا كايا. :٠ 82 ىو لك ياوعرج خرأ لهوا عياخ

 - م هي - 2 1 - ا

 تاه رده لث) هع ءِ

 دعس نب ميعرسبأ انتدح لاق ةزمك نب ميعرسبأ كنك يالا َتاَنبَكْلا هلل هينوي نأ رش
5 



 معنا ها دايلل بانك

 نبا انأ ٌبْنَك ال ىنلا انأ لاق رق رصنتساو لزنف هب دوقي بلطملا دبع نب ثرامل نبا

 انتدح ةلرلؤلاو ةيزهلاب نيكرشملا .ىلع عدلا باب .٠ «هباحتا ص رث بلطملا دبع

 مضر ىلع نع ةديبع نع ديحن نع ماشع انربخا لاق ىسيع انربخا لاق ىسوم نب ميعربا

 اران متروبقو جتوبب هللا الم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق بازحألا موي ناك امل. لاق

 ناوكذ نبا نع نيغس انتدح لاق ا انتدح « سيشلا تباغ ىنح ئطسولا ةولصلا ع نع انولغش

 ا جدأ ٍّقللا تونقلا قو عدي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق ةريرع نأ نع جرعالا نع

 نيفعضتسملا ذأ هللا ةعيبر نأ نب شايع جذأ ٍقللا نيلولا ىب دياولا ٍجّذَأ عللا ماشع ىَبا

 نب دجا انثتدح «فسوي ىنسك .نينس هللا رضم ىلع كتأطو دكشا للا نينموملا نم

 ا ىب هللا دبع عمس هنأ بلاخ ىأ نب ليعمسا انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق سيح

 َلْمَم ثللا لاقف نييكرشملا ىلع بارحألا موي ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر اعد لوقي وأ

 بيش ىأ نب هللا دبع انثدح « هّلولزو 1 للا َبازحالا مزن قالا باسل عيرس باقل

 نع نوميم نب ورمع نع اقكسأ ىأ نع نيفس انتدح لاق نوع نب رفعج انترح لاق

 وم ل لِهَج وبا لاقف ةبعللا لظ ىف ؟ ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ناك لاق هللا ديع

 هتقلات ةمطاذ تءاجن ديلع اوحرطو اهالس نم اوءاجن اولسرأ ةكم ةيحانب روج ثرحأو شبوق

 ماشع نب ليج قال شيرقب كيلع مهللا شيرقب كيلع مهللا شيرقب كيلع مهللا لاقف هنع

 طيعم قا نب ةبقعو فّلَخ نس 37 ايقاع نب ديلولاو ةعيدر نب ةبيشو ةعمدر نب ةبتعو

 دبع وبا لاق عباسلا تيسّنو فدحسا وبا لاق َلَتَق رذب بيلق ىف مهتيأر ىقلف هللا دبع لاق

 نبأ ول ب ةيمأ | يت ١ لاك [فلخ ىلا رمز انس ىان نجر تيس اوكا 0100 15 دك

 نع ةكيلم نأ نبا نع بويأ نع دا انثدح لاق برح نب نميلس انثدح « ذايمأ جيكصلاو

 مهتنعلف كيملع ماسلا اولاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع اولخد دوهيلا نا اهضر ةشتاع
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 هل دايأل بانك

 ' ميعربا نب فحسا انتدح «هلتقاف ىثارو ىدوهي اذع هللا دبع اب لوقيف رجا كرو مدحا

 دللا ىلص هللا لوسر نع ةريره نأ نع ةعرز نأ نع'عاقعقلا نب ةرامع نع ريرج انربخا لاق

 انا ئادونيجلا  هءارو أ لوقي'  ىدح .نوهيلا اولتاقث ىتح ةةعاسلا موقت ال لاق ملسو هياع

 افرح لاك قيعنلاا وجا همدحب اقرثلا" لاس بارالكو +...« هلتماد ؟ىقاوإلا ىدوتبل ايه "لد

 هللا ىلص ىبنلا لاق لاق 0 نب ورمع انثدح لوقي نسل تمس لاق مزامح ىب ريوج

 3 مرآ :ةةغاشنلا»:طاربشنأ نم نأ ملسو :هيلع

 نب كيعس ىنتدح 0-2 0 عقوجو 1 ةوجولا ضاوع امومق اولتاقت نأ ةعاسلا

 لوسر لاق ةريرغ وبا لاق انقل نع 0 نع نأ انتدح لاق بوقعي انتد> لاق كيح

 لاق نيفس انكدح لاق هللا ىبع نبا ىلع انتدح ا ل 00 نحيانلا'لاسفا باببكأ

 مهقوجو 5 اموق 7 ىحا ةعاسلا' موقت -الو "2 58 امْوَنَص اولا": حع-عاسلا

 نيعآلا راغص ياو ةريرف أ ع نع َج  رعالا نع دانؤلا وبا ةبع دازو نيقس لاق ةقرطألا ن ا

 لؤنو ةجرهلا كنع هباككا فقص نم بان 10 ءةقرطملا ناجا مهعوجو' نأك فونالا فْلُذ

 فحسا وبا انتدح لاق 00 انتدخ لاف 00 دلاخ نب ورمع انتدح ريصنتساو هتبأد نع

 اموق اوتأف دع نيل 350 مهفافخو هباحعأ 5 جارخ 0 ملسو هيله هللا“ خلص هللا

 30 00 8 ا
 نوثطخ نوداكي ام اقشر قوقشرف مهس مهل طقسي داكي ام وصن ىنبو نزاوع عمج ةامر

 نيفس وبا دمع نباو ءاضيبلا هتلغب ىلع وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا كلانه اولبقات



 0. داهلل بانك

 نب نجرلا ىبعل صخر ؛ملسو هيلع هللآ لص 'ىنلا نأ , هتدح اسنأ نأ ةداثق نع كيعس

 ماج انتدح لاق كبل )| وبأ انتدح « ايوب تتناك خكح نم ريوح نم سيق ىف ريبزلاو فوع

 نينا ئع ةدانق نع ماه انثدح لاق نانس:ىب دنيح انثكحو  ح سنا اى

 ىق“امهل نضخزات لمقلا ىنعي ملسو هيلع هللا" قكض ىنلا: ىلا ايكش' ريبزلاو :نورلاا تبع أن

 ىقربخا لاق خبعش ىع ىدحج انت>> لاق نوم ار اسدح « ةازرسغ ىف امهيلع هتيأرغ 2

 ريضولاو# وعني «ىجوتلا#سبعل“ملسو -ميلغ هللا علف ٠ ىبنلا ,صخر :ميكدح اًسنأ» نأ

 لاق“ هبعش“-:انكحح ' لاق ومع :ان ربحا" لاق' راثقم+ نواناحبح انكدخا.« يرحل 8 ماوعلا/ نبأ

 ىف روكي ام "باب .1 ١7 ءامهب "تناك كحل اميل “ضخر وان صخر سقأ ىع' ةدانق تعمشس

 باهتش نبأ نع كعس نب ميحربأ ى كوحت» لاقااةللا 0" تليغ نب زسيزعلا ديع انتدح نيبكسلا

 07 ماسو بلع هللا ىلص ىبنلا تي لاق عيبأ نع ىزمضصلا ةيمأ نب ورمع ىب رفعج نع

 اتربخا ناميلا وسبا انكدحا < اضوقي رو : قصف! ةولصلا +ىلا ىذ ارق اهثم زتخ: !فتك ؛نم

2 

 فكسا انتدح+ مولا. لاقق::ى ليقف. ام باب +, ءنيكسلا ىقلا» دازو# ىرهزلا

 ىكئاخ نع كيد نب ويف ىنتلح لاق ةزك نب ىبكا انن>> لاق ىقشمىلا ددزي نب

 3 لزان و2 نفماصلا 0 ا نأ د هقولك ىسنعلا دودسالا ند ربمع نأ نادعم نبأ

 53 43 م هن رع - 013 هب -

 ىبفلا تعمس اهنا مارد مأ انناتلحت ريمع لاق مارح مأ دعمو هل ءانب ىف وعو صحح ”لحاس

 هع - 3 هه دع

 لوا  ملسو“ هيلع هللا للص :ئبنلا لاق. زق الاقا مهيف تينأ لاق مهيف اانا هللا !نودشلو مانا لق

6 3 5 3 
 ء ال لاق دللا لوسر اب مهيف انأ تلقف مهل روفغم رصيق ةنيدم نوزغي ىتمأ نم شيج

 نع عفان نع كلام انثدخ» لاق :ىورقلا ليكم نب ديا انثدح نوهيلا' لانك. باب 9ع

 ع 5 - و 5 ١

701. 1 30 



 كب دايلل تايَح لارا

 ' نقف .نلاخ اًمأ .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو بوذا صيمقلاو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا عرد

 اد حا لاق باهولا 2 انتددح لاذ ىنتملا نب ديت انتدح هللا لدتشا ىف دعار دأ سينحا

 ىلا ملل ةبق ىف وهو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق سابع نبا نع ةمركع نع كلاخ

 لاقف هديب ركب وبا فخأن مويلا دعب كيعت م تش نا هللا كتعوو كدبع كدشنأ

 َعُمَنِ - : 8-5 5 3 ا د6

 م لوقي وعو جرخت عردلا ىف وتو كبر ىلع تحكدكلا دقف هللا لوسر اب كبيسح

 6 4 1 3 ١ 8 5 5 0 ١" 2 همد كي ءعم هع 0 0 و 223
 ء«ردب موي للاخ انتللح بيكو لاقو رماو دا ةعاسلاو ّم”دعوم ةعاسلا لد رودلا نواودو

 ةشاع ىع دوسالا نع ميجربأ ىع شمعالا نع نيبغس انريخأ لق ريتك نب كبح انتدح

 - ١ 3 2 « د 0

 «ريعش نم اعامص نيقلتب ىدوهي كنع ةذوترم هةعردو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا قوت تلاق اهضر

 م د -

 انذدح لاق دحاولا دبع اندد> ىلعم لاقو 2<ديدح نم عرد شمعالا انت>> ىلعي لاقو

 © .د 2-6

 ىلص ةربلو ليخبلا ْلَثُم لاق ملسو هيلع هللا ىنلا .ىع.ةريرعا نأ نعا هيباءا نع نسؤاطا) نبإ انتدح

 املكف امهيقارت ىلا امهيديأ ترادضأ دق كيدح نم ناتبج امهيلع نيلجر لك ىدصنللاو

 ت.ضيقفنأ ةقدسلا ليكيلا مك اهلكو هر ىفعت ىنح هياع تيعسنا خةدصي ىدسصتملا مح

 هيلع هللا ىلص ىنلا عمسف هيقارت ىلا هالي تمصناو هيلع تصلقتو اهغيحاص ىلا ةقلح لك

 مس - 01 سدع د

 ل بردو رمقسلا 3 ل كا 1 « عسنت الخ اهعسوسي نأ ىيتكيف لوقي ملسو

 نع ىحكصلا ىلبأ نع شمعألا انتدح لاق كحاولا كيع انتدح لاذ ليعمسا نب ىسوم

/ 

 0 - - * سد عا مع 3 ع

 بهذن هيجو للسغو فشنتساو ضمضف ةيماش ةبج هيلعو اضونذ ءامب هتيقلت: لبقا مث

 0 ىلعو هسارب جحاسمو امهيلسعف تنصح نم امهجرخأف نقيض اناكو م نم كح َج 6

 انثدح لاق ثراذل ىب كلاخ انربخا لاق مادقملا ى دنا انتد> بولملا ىف ريرلل باي. 1



 نانو ها دايلل بانك

 نابع .ىب ورمع .انثدح .توملا, ىنع السلا رسك ري رث نم باب. هل“ ...« مدلا. كسمتساف

 2س
 ىبنلا كرذ: ام لاق ثراخلا نب. ورمع نع فحكاسا ىنأ ىع نيفس نع ىنجرلا دبع انتد> لاق

 سانلا قرفت باب م4 «ةفدص ايلعج .اضرأو ءاضيب ةلغبو هحالس الا ملسو هيلع هللا ىلص

 نع .بيعش .انربخا .لاق .ناميلا وبا .انتدح رَجّشلاب لالظتسالاو .ةائاقلا سنع, مامالا نع

 ىسوم انثدحو ح اهتربخا ارباج نأ ةملس وباو نانس غنا نب نانس ىنتدح لاق ئرعؤلا

 ناس .ىأأ نب. نانس .ىع. باهش نبا انربخا .لاق دعس نب ميعربا انثدح. لاق ليعمسا ىبا

 عتكردأف ملسو هيلع .دللا. ىلص..ىنلا .عم ازغ هثأ هيبخا هللا دبع نب رباج نأ كوكلا

 ىلص ىنلا .لؤنف رَجاَشلاب نولظتسي هاضعلا ىف سانلا قرفتف هاضعلا ريثك داو ىف ةائاقلا

 وعو هدنع لجرو. ظقيتسان مان. رت هقيس اهب فقلعف ةمرجش تحت ملسو هيلع هللا

 تلق كعنَي. نف لاقن. ئفيس. طرتخا 1ذع .نأ ملسو. هيلع دللا ىلص ىبنلا .لاقف هب رعشَي-.ال

 وكذمَو املا هكيف ,ليقياام بان مل.« .عيفاعي طوارق وسلاج  !ن. نه اهني لعيسلا ماكل

 2-5 د 0 000 22 5 1 : 53

 راغصلاو ةخلدلا لعجو ىدر لض تحد ىقزر لعج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع ىب نع

 ىو زتضنلا + ىأ:نع::هكلاممانوبخاا لاق. :نسوه# نب. هللا نبع انتدح“ ىرمأ .فلاخخ قم: لع

 دللا لوسر عم .ناك هنأ. ةدانتق نا نع ىراصنالا ةداتق ىنأ لوم عفان نع.هللا ىيبع خب رمع

 وهو نير هل باججصا عم فلخت كم .قيرط ضعبب ناك !ذا ىتح ملسو هيلع» هللا, لص

 مهلاسف .اوبأذ :ةطوش :كولواقي« نأ مياصع لاسفا عسب ىعا ىوتناذ شخو رامج ىأرف مرج ويبغ

 غيلع..دللا «ىكلص' ىبنلا . باكا. ضعب .منم  لكأت :هلغقف .راململ . لع كش رق :هط خاف اويأن عكر

 ع . اتا لاق: كلخ نوع هولاس ,ىلسو» ديلعا دللاا+لضرلدللا + لوس وكردا .اهلغا نصب مار هلسو

 3 2 5 31 ا 05615 اذ 56

 رامخ ىف ةدانق ىأ نع راسو نب ءاطع ىع ماسأ نب كيز ىسعو هللا اهومكمعطأا خعط

 قى .ليق ام .باب م1: ..«9ىئثش هيدا نم مكعم. لَه :لاقو رصنلا+ نقاء تيدح ,لثم ىشحولا



 ها دايخ تتاح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مالبقتساف.توصلا ون اوجرخث ةنيدملا لها. عوق. دقلو سانلا

 اوعارُت هر  لوقي وهو .كفيشلا 4 هقنع قو 0 ةحلطا نوال نمرفا ىلع هو بشل .ةًربتسا ' فتقو

 ةفويتملا ,ةيلحمت نب 1 اير .لللق رحجل هنا لا اوس رك ادخلو لاكي ق ودع ةاديج

 نب نميلس تعمس لاق ؛خازوالا اندبخا لاق هللا ىبع انربخا لاق .دمحت. ىب نجا انتدح

 بعذلا .هفويس' ةيلح تناك ام موق حوتفلا حتف.كقل لوقي .ةمامأ ابأ تعمس لق بيبح

 رججشلاب .هقيس فلع نم«بابام» م كنالأو العلا جتياح تناك امنا ضغلا الو

 2 م 50-7

 نانس ىنتدح لاق ىرهؤلا .ى عابيعت انربخا لاق ناميلا وبا انتدح ةلكاقلا دنع رغسلا ىف

 عم ازغ هنأ اهربخا.هللا»ىبع نب رباج نأ نمرلا دبع نبأ ةملس وباو :هيدلا نانس نأ نبأ

 دعم لفق .ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لفق املف سددت لبق ملسو هيلع دللا ىلص.دللا» لوسر

 نسانلا نورتو ملسو ,ةيلك دالا كتقنردللا .لوسسر.:لونف هاضعلا ريتك داو ىف ةلئاقلا عتكردأف

 اان مون انهو هقيس اهب ل قرم كتر ماسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر لوخف ركشلاب نولطتسي

 يفيس ىلع طرتخا, !ذه:,نأ.لاقو ور هدنع. اذأو انوعدحي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تلقحو م كنس نم ىنم كعنجي نم لاقف اتلص هدي ىف وهو تظقينساف مكان ان 4 200 1 3 2 1 1 عإ.

 8 5 556 - 0 2 ١
 3 ىرصولا ىع دعس نب ميحربأ نع ىلليعبساأ ىب ىسوم ىورو سلجو هبيفاعي مو انقذ

 د

 ج نع ل هنأ لكس نع هيبأ نع مزاح نأ نب زيوعلا ع اتتونح.:لاف» ةبلشم نبأ

 0 ملسو بلع .ةللثال لضإ» ىفلا 0 ا لاقذ. نأ مويا ولسو::هيلع هللا لص !ئلقلا

 هد 7 0

 هم ع

 هتكولا رق .ادامر راص ىدح 8 اريصح تذخا درك الا ديزي ال مدلا



 هث دايلل بانك

 رظفي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فرشن عوف اذأ ناكو ىمرلا نسح

 لأ نع نمرسلا دبع نب بوقعي انتدحع لاق ريقع نب كبعس انتد> « هلبت عسضوم ىلا

 , هغ د 0 35 .ه

 ديجو ىمدأو هسأر ىلع ماسو ءبلع دللأ ىلص ىبنلا خضببد ترسكح ام لاق ىللهس نع مزاح

 2 ع َ تاو 17 هما صدلا 0 0 35 / 0 0

 مدلا تأر املغ هاسغت .ةمطاذ تناكو ىجاملا ىف ءاملاب فلتخ» ىلع ناكف هةيعابر ترسكو

 انتل « مدلا اقف هحرج ىلع اهتقصلأو اهنقرحأف ريبصتح ىلا تدمع 0 ءاملا ىلع ديؤب

 ناتدخل نب سوأ نب كلام نع ىرعزلا نع ورمع ىع نيفس انتدح لاق هللا كيع نب ىلع

 نويلسلا فدجوي: رف امما.ةلوسر لح هللا ءانأ اهم تيضتلا ىبا لاوفمل  .تكتاك ءلاقا مع

 هلعا .ىلع ففتي ناكو ةدداخ ملسو ةيلع .دللا .ىكص هللا لوسرل تناكف باكر الو ليخب هيلع

 لاق ةصيبق انثدح ء«هللا ليبس ىف ةّذع عاركلاو السلا ىف

 ايلع تعمس لاق دادس ىب هللا دبع ىتد- لاق ميعربا

 كأدذ نأ لوغي 0 دعب الجر عدو ملسو هيلع هلل

 ىتثدح ورم لاق بهو .ىبا .ىثدح لاق :ليعمسا انةحح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل لليخد تلاق اهضر يا ةورع نع دوسالا ىبا

 ِِ 2 ا 006 ا م 0 3 .

 ركب وبا لخدف ههجو لوو شارفلا ىلع عجطضاف ثاعب ءانغب ناينغت ناتبراج ىدنعو

 دللا لوسر ميلع ليقات ملسو هبلع هللأ ىليح هللا لوسر كنع ناطبشلا را هونم لاقو

 ىدنع ديع مود ناكو تلاق امجد“ امهتزمغ لفغ املخ امهعد لاقن ملسو هيلع دللا ىلص 5 4 5006 5 0 2 ا 2 :

 02 6 ٠ - 0 ع ب 0 2 , 3 -

 لاق امأو مالسو خم هللا ىلص دللا لوسر تتلاس اماث بارو قردلاب نادوسلا بعلي

 - هع - -2 م هل 3 د

 ةدقرأ ىنب مكنود لومقيو هد.خ ىلع ,ىدخ ددعأ ىنماقاف معذ تءافقذ

 لفغ الف ىحأ لاق هللا ىبع. وبا لاق «ىبعذاف لاق معن تلق .كبسح



 2 222222222 2 2 سس ص يحيححييحيحيححيحيحيحييحححححيييييببببييييبحبصصصجججصٍإ©١ سس ب 777+ خلا

 هن كذأ يل 2-5 ناو

 ' ىذلا لجيرلا لاق كاذ امو لاق هللا لوسر كنأ دهشأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رت هيلط ىف تجرخن هب ملك انأ تلقف كأذ سانلا مظعأن رانلا لها نم هنأ افنآ تركذ

 رث هيبدت نبب هبابذو ضرالا ىف هغيس لصت عضوف توملا لجتتساو اديدش احرج 5

 لكلا لجرلا ن نأ كلذ سنع ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسي لاقن هسفن. لتقف هيلع لماكت

 جديد اويخ راغلا 00 لعبت لسجيلا نأ راغلا لعا نم وعو سانلل ءدنب اميخ كل لمع

 ام مهل اودعأو لجو ز ات ل هلوقو ىمولا ىلع ضيرح لا مككانإ ام 258 ىلا نم وحو سانلل

 مم جد هد 5262-2 ٠

 نب هللا دبع انتدح مك

 ملعب ةبلس تنل لاك ىيبعر نا نب .كيزيب نعيلبعملا, نيا ماج انكلحكر لاك نعمل

 ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا لاقف نولضتني مّلسأ نم ٍرَقَذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص نإ لا

 عيديأب نيقيرغلا كحا كسمأت لاق نالف ىنب عم انأو ايمار ناك مكابأ ّناذ ليعم»ا ىنب اومرا

 لاقف مهعم تسنأو ىمرذ فيك اولاق نومرت ال ملت ام ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف

 كيعءانتدح لاق ميعتا وسبا انتدح ١ « مكلك. : مكعم“انآو راومرأ . ملسو هيلع هالأ لاصا_ ىبتلا

 ع هءغ ع -

 ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لاق لاق هينأ نع كبسا نأ نب ةرّي ىع ليسغلا ندب ىنكرلا

 وهلا باب..ا «١ لكيتلاب, مكيلعت :مكوبتك اذا انل اوَقْصِو شيرقل انقفص .نيح. رْذَب ىني و -

 نبأ نع ىرشو لأ نع رمعم نع ما. انربخأ لاق ىسوم نب ميعربأ انتدح اهوكأو بار اب

 هم و 3 ١

 - د 3 3 © - . 9006 5 5

 قازولا ديع انتدح ىلع انداز رمع ب مهعد لاقذ اهب مهبدحد ىصخ ىلا ىوعان رمع لخد

 مسميسيش+شش٠تشس8لس 65 - "- ايل بى حلا 0 هم 02 . .

 كحا انتدح هبحاص سرني سرت نمو ىجاملا باب «دحاسملا ىف رعم انربخا لاق

 أ نب هللا بع نب فحسا ىع جازوألا انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق كبح نبا

 هو 35 0



 مرفم هنأ داهلل بانك

 - 5 ع - يءام 3 مم د 1

 تيقفنلاذ تعوذ اهبكوتت ةداد تيرق "تعجب املف وزغلا ىلإ اعب جر -
 - د د

 تيماسصلا ند ةدابع

 ا د 5 و
 -_ هل يو نيبلاصلاو ءافعضلاب ناعتسا نم باب د « اهقنع

| 
 2: هع يجوع 5: - ئ

 'ءاقعض مآ دوعبتأ سانلا فارشأ كتلاس رسعبق 4 لاق نيبفس عابتا مو م 'ءافعض تمهعَو-ذ م .190بب _ ري .- 5

 س6 د

 بعصم دع ةحكلط نع ةحلط نب ديح انترح لاق بروح نب نمياس انثرح « لسرلا

 لع مالسو. هيلع هللا ىلص ىجنلا. لاقف  هثود ّض ىلع اح الّضق هل 0 نع 7 لاق كعس نبأ

 ممسللا هس د -. س١6 5

 هرممع نع نيفس انثدح لاق كمحت ىب هللا دبع انتدح «ءمكثافعضب الا نوقزوتو نورصنت
0 

5 

 نم. ماثف هيف وزغي نامز قب لاق ملسو هيلع, هللا ىلص ىبنلا نع دتيعس. نا نع ارباج عمس

 د

 أب مث جَتقيَف معن لاقيف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا َباحتأ بعص نم مكيف لاقيف نافز

 « عَتْقَيف معن لاقيف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باكا بحاص نم بحت نم مكيف لاقيف نامز

 قير ملغ هللا ملنلو هيلطا مالا نيك يملا عل ناد ىلا لاك بيوس, ىالقر لوقت دكا ١

 ديع نب بوقعي انتثد> لاق 2 انتدح, هليبس ى ملكي ا ملعأ هللأو هليبس ىف دماج

 ىقتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر. نأ ىدعاسلا ىعس نب. لنهس نع مزاخ ىنا١ نع نجرُنا

 نورخآلا لامو هركسع ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لويس لام املف اولتتقاف نوكرشملاو وه

 الا هداف الو ةَداش هن عَدَي ال .لجر .ملسو هيلع .دللا ىيص هللا لوسر باكعا قو. عركسع كآ

 ىلض دللا .لوسر. لاقف نالف ًارجأ امك دحأ اّنم ميلا ارجأ ام' لاقف هفيسب اهبرضي اهعبتا

 كفقو '.انيلك دعم, يؤم هيحاض انأ موقلا نم. لجر. لاقف.نانلا لعأ نم هنأ اّمُأ ملسو هيلع هللا

 عضوف توملا لجكتسان اًديدش اًحرج 'للجرلا حرجغ لاق هعم عرسأ عرسأ اذاو هعم فقو

 1 302 2 ل 3 زكي : ا
 ىلأ لولا جرد هسفن لتقن هفيس ىلع للماك م هييدت نبب هبابذو ضرالاب معجب لصن

 ىسببأ ىربخأ سايع نأ لافوا نادل



 ةأأ داهلأ نانو

 ' طوس عاضوسمو اهيلع امو ايندللا نم ريخ, هللا ليبس ىف موسي .ٌطانر لاق. ملسو هيلع هللآ

 ةودغلا وأ. هللا ليبس ىف. كبعلا اهحورَي ةحورلاو اهيلع امو ايندلا نم ريخ“ ةنلملا نم مكداحا

 انتدح لاق ةبيتق انثدح ةمدخلل ئصب ازغ نم باب 8*٠ ءاهيلع امو ايندلا نم ٍيخ

 سمتلا ةكلط ىأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلام نب سنأ نع ورفع نع بوقعي

 َء د 5 2

 رخآ ىنح ىنمدخ» مكنايلغ نم امالغ
02 

: ّ 1 00 06 7 

 مالغ اناو ىدرم ةكلط, وببأ نب جوخ ربيخ ىلأ

 اريثك هعيسا تنكف لزن اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مذدخأ تنكف ملل تقفار
 3 5 1- 5 "2 ه2, ع تالا و0 كا -- 8 ع 5 - 5

 ةبلغو نيدلا علضو نبذلو لخيبلاو لسالاو رجكلاو نزلو كلا نم كب ذوعأ ىلا هللا لوقي

 نب ىيح تنب ةيفص' لامج, هل ركذ نصلمل هيلع دللا تف اماف ربيخ انمدق رق لاجلا

 3 0 2 0 هس هك

 لاق لق ريغص عطن ىف اسيح ع ضربا ةاايب م ئبنا تسلك ءدحلا نيا انكي ناحل

 هببلع هللا“ ىلصا.هللا «لوسر ”ةميلو كلت تناكف كّنوح نم نذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كارو اهل ىو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيأرف لاق ةنيدملا ىلا انجرخ رث ةيفص ىلع ملسو

 هو 20 وه 3 2520006 2 2 ع 500 6

 بحرت ىنح هتبكر ىلع اهلجر خيفص عضتخق دتبكر عضيف هريعب كنع سلج م ةءابعب

 7 اننا اد ا .٠ 0 - . ب .

 ظن هبكو انبك, لييج طله لاقن حا ىلا رظن ةنيدملا ىلع انذرشا اذا ىنح
21 

 و 3 030 0 35 07 ساطع سا س

 0 مضل كراب مجحللا كتم مي ردأ اير ام لتع اهينبال نو ام مرح ىأ محللا لاغقن خنيدلا

 ىيح,؛ نع ديز ب دج انتدح لاق ناعنلا وبا انتدح رجلا بوكر باب

 ككحشي .ام هللا لوسر اب تلق هكككحضي وهو ظقيتسان اهتيب ىف اموي لاق ,
 5 ه د ه2 م 210 - 10

 نيترم كلذ ّلثم لاقف كحصي وهو ظقيتساف مان مث هنم تنا لاقف نم



 هث داهلل باتك

 لك نم َجعُف نوط دللا عَّسْعْنَد لقي هنأل اًسعتف عفشي مل عفش ناو هل نّدوي م نذاتسا

 ءرغلا ىف مدخل ليبضف باب أ ؛ بيطي نم وهو. واولا ىلا تلوح ُهَب و بيط ءىش

 نع قانيلا تسبات نع 0 نب سنوي نع ةبعش انتل لاق ةوعرع نب ديحن م

 ريوج لاق سّنأ نم'وبكا وهو ىنمدخ: ناكف هللا دبع نب 0 تبت لاق. كلام عفا

 نب زيزعلا دبع انثدح «هتمركا الا»مهنم. !دحادجا ال ايش :نوعتصي ؛راصنالا تيرا لأ

 هنأ تطبخ نب بلطملا ىلوم ورمع لأ نب ورمع نع رقعج ىبإ دمدن ىتدح لاق هللا كيع

 ةمدخأ ربيخ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر عم ت.جرخ لوقي كلام نب سنأ عمتس

 هن

 هبتكأو اننح“ لبج 13ف ؛ لاه: نلت مل + لوسرال كلر" كشم  هيلح هللا الاطلا ىقلإ 1 فيحا ارت

 3 - 2 0 2 س20 ظل ما "5 ته 4 ٍِء .

 كراب 3 دكم ميعربا ميرختأك اهيتبال نيب ام مرحعأ ىلا هللا لاق ةنيدملا ىلا هديب راشأ مث

 لاق 00 نب لبعما نع عيبرلا وبأ دواد نب وميماس امتدح «اندمو انعاص ىف انل

 الظ انرتكا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم امك لاق ن0 نع ىلجتل لأ قروم نع مصاع انتدّح

 َباكرلا اوثعبف اورطفأ ىيذلا امأو ايش اولعي ملف اوماص نيذلا امأو هئاسكب لظنسي ىذلا

 تاي ل8. هبعيجألاب : مويلا نورطفملا بهذ :ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا لاقو اوجاعو اونهقماو

 نع قازولا دبع انثدح لاق رصن نب فحسا انتدح رقسلا .ىق هيحاص عاتم لمح لسصف
 تا - 1

 ا هيلع ىمالس لك لق ملسو هيلع هللا قص ىنلا نع ةريره لأ نع ماي نع رم

 ةبيطلا ةملكلاو ةقدص هعاتم اهيلع عفريت وا اهيلع هلماج هتباد ىف ٌلجيلا نيعي م

0 5 5 5 3 5 ّ- 

 كابر لصف باب انا" 2 « ةقدص فييرطلا لكو ةقدص ةوللدصلا ىلا اهيشمي ا ةوطخ لكو

 اوقناو اوطبارو اورباصو اوربصصأ اونمأ نيذلا اهيا اب لجو رع هللا لوقو هللا ليبس ىف موي

 نكرذا دبع انتدح لاق رضخلا 5 عمس 06 نب هللا كبع 152

 بع هللا .لوسر نأ :ئدعاسلا + عتاب قبب لئهسا ئعا مناح , قا نعازاميدا ىبا هللا اهيع. ىبأ



 هنأ دانيل نايك ا

 موقلا ىقسُت ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم انك تلاق ذوعم تنب عبرلا نع ناوكذ نبا

 ةييدملا ىلا قتقلاو ىح خرب 0 ,٠ باب خم «ىلذفقلا ثوذو ئحبلل ىوادنو مهمدخأو

 تكد عيبولا نع ناوكَد نب دكلاخ نع لضفملا نب رشب انتحل لاق, ىدسم نتن

 0 درو مهمدخاو موقلا ىقستف ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا عم وزغن انك تاق ذوعم

 زثدح لاق ءالعلا نب كيح انتوا ندبلا نم مهسلا عت تاب 0 يدينا للا ىلتقلاو

 هد 5 0 2 5

 هتبكر ىف رماع وبأ ىمر لاق ىسوم نأ نع ةدرب نأ نع هللا دبع ىنب ديرب نع ةماسأ وبا

 هللا ىلص ىبنلا ىلع تلخحذف هاملا هنم ازنف هقعونف مهسلا اذه عرنا لاقف هيلا تيهتناف

21 
 لديبس': ى. ءزغلا ىف ةشاولملا كناين..1+ < رماع . قب ديبعل زغغا مهللا لاقف هتربخأت, ملسو هيلع

 لاق سيعس نب ؛ىيكي انربخا .لق رهسم نب ىلع انيبخا لاق. ليلخ ىب ليعمسا انتدح هللا

 هللا اضن ينبشلا م ناكل لتعم 5 ةيشثاح تعمس لاق :ةعيبر , نجا رماح, نب هللا سبع زانرمخإ

 7 3 22 اون نا ةليللا ىسرك احاص ىاكأ نم الجر تييل لاق ةنيدملا مهق اًملف رهس ملسو هيلع

 اسأل ام *-

 ىبنل )ا مانخ كسرحالا ل صاقو ىنأ ند 0 انأ ل.ةذ اذه 0 لاقذ جالس تودص 0

 نع شايع نبأ ىنعي ركب وبأ انتدل> لق فسوب نب ىبج انتدح « ماسو هيلع هللا ىلص

 دبع سعت لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره قا نع ملاص نأ ,ىع نيصخ أ

 لا ءوم 6 8 0 - 2 0-5 :

 | ليكارسأ دعفري م ضروري م طعي م نأو ىضر ىطعأ نأ ةصييشلو ةقيطقلاو مردلاو رانيدلا

 د 0

 هللا دبع ند نيرلا دبع انثتدح لاق ورمع اندازو لاق نيصخ لأ نع ةداجج نب كيمو

 سعن لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةربرغ لكيأ نع خخ ماسح نأ نى ع هيبأ نع رانيد نبأ

 . سمس هد

 سعت 0 طعب رم نأو ىضر ىطعأ نأ :فيمخكلا كيعو عردسلا ليعو رانيدلا لكيع

 2 هم ههع

 دسار ثععشا هللا لميس ىف هسرف نانعب لذا كبعل نوط شقتنا .الف .كيش !ذاو  شكتناو

0 
١١ : 14 

 خببأ 5- خ] نأ هامل كغ ل
 نا ةقاسلا ىف ناك ةفاسلا ىف ناك ناو ةسارشل ىف نا رد ل 1 17 ا 5 ١

 1 2 سلىلىلىىلى[ -92لى[  ىىىىهيلي55141555551551151555-5-5-5-5ئ229-51111141111555ل2د1ل



 م هل دايلل بانك

 نب ةدابع تجوزنف سنا لاق لاغ نيرخآلا نم تسلو نيلوألا نم تنأ لاق مهنم ىنلعجج

 نطقسف اهب ئتصقوف امهتباد تبكر تلفق املق ةظرق تنب عم رجلا تبكرف تماسعلا

 نب حاج انثدح هثاسن ضعب نود وزغلا ىف .هتارمأ .لجرلا. لج باب ؛1* ع نناف اهنع

 لاق ئرعزلا كعمس لاق سنوي انثدح لاق. ىريمنلا رمع ىب هللا, ىبغ انتدح لاق لاهنم

 س01 د

 ف هللا لدع خب دللا نبع صاقو خم ةيقلعو هكا نب كيعسو ريبزلا ند ةورع كءعمدس

 اذا ملسو هيلع ؛دللا ىلص ىنلا .ناك :تلاق ثيدلمل نم ةفئاط ىنتدح لك ةشتم تح

 ع -

 دعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم تجرخ 0 اهيف 2 اهازغ ةوزغ ىف اننيب 0

 انثدح لاق ريم وبا انثدح لاجولا عم نهلانقو ءاسنلا ةرزغ بإب *» «باجنا لأ ام

 وح ىدقلا) نينا [ايصخأ, موي ناكدلشل ناك. .يسنالل ر كيوورعلا تبع ايدج لاه ]كرارألا

 ىرأ ناتريشملا امهناو مُيَلَس ماو ركب ىلا كاني كلل تيار. .ىغنو“ ملطو هيلع هان وظن

 هاوخأ .ىق“ هناغرفت+ب مث .امهنوتم ىلع َبَرقلا نالقنت. هريغ لقو برقلا نارقتت امهقوس مدح

 ءاسنلا .لمح .بان. «...44٠ موقلا داوفأ ىف هناغرفتو نايجت رق اهَنالِمَتف ناعجرت رث :موقلا

 ىبأ :ىع سنوي انيبخا لاق هللا كيع انبخا لاق نادبع انثدح, وزغلا ف :سانلا .ىلا برقلا

 مس مم "2 0 د ع 5

 ءاسن نم ءاسن نيب اطورم مسف دضر باطخلا ند رمع نأ كلام نأ نب ةبلعت لاق باهش

 لوسر 50 اذم طعأ نتمولل ربما اب هدنع 08 نضعب لاقف نيج طظوم ىقبف :نيدملا

 تا ءع هر ع

 تناك اهتاف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عباب مدر اصنالا..ءاست نم اطيل ف

 ءاسنلا 0 باب 4« ٠ « ظيخأ ارفق .هللا ىبع وسبا. لاق < ىحأ» موي برقلا .انل روت

 كلاخ انثدح لاق لضفملا ئب رشب انثدح لاق:دلا دبع.نب ىع.انثحت .وزغلا ىف ىَحرل
2 



 كلم :ئتهأب يح وسا' لاقر !نسثأب ةلاق ةيضيبلا !ملسو- هيلع هللا . للص ىنلا, ةلغبأ بابا

 لاق ىبيحج انتدح ناك لع 3 ورسع انتدح ءاضيب ةلغب ملسو هيلع هللا ىلص !ىنلل ليا

 هللا لوسر كرذ ام لاق تراخ ا ورمع اك لاف 1 وبا ىنتدح لاق نيفس انتدح

 نب دكيحن انتدح « خةدص اهكرورت اضرأو هتحالسو ءاضيبلا هدلغب الأ ماسو هيلع. هللا ىلص

 لاق أ ريلا نع فحسا وبا ىندلح لاق نيفس نع كيعس نب ىبكج انتدح لاق ىنثملا

 ةلشوم ءياقاللا لص ئلكلا (ةيداط .هللزوأ اال لاك :نينصعد موسيا متيلو كراع دايبان السجن اهل

 ءاضيب  ةلغب ىلع ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلاو لبنلاب نزاوه مهيقلف سانلا ناعرشلا د ىلع

 ككل ]دبل انأ لوقي ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلاو اهماجلب ا ترا: ىوج ,قيبفس :وباو

 نيفس انربخا:. لاق :ريثك .ىب ىمح .انثدح ءاسنلا داهج .باب 4 ..«بلطملا دبع نبا .انأ

 ع 3 -َ

 نسلاك اهضر نينموملا اع نع خئكلاط كتنسد خت اع ندع فكادسا نب خدواعم نع

 ايل لس 5ئ

 م نكداهج لاقف داهدل ىف ملسو هيلع هللا ىلص وبما "كان ذات

 نع نيفس انتدح لاق كر انت>> اذهب ةيواعم انت>> لاق نيفس انتدح .لاق ؛ديلولا

 ع تا م -َ وه 3

 نينموملا ما ةشئاع نع ةحلط تفنب ةشتئاع نع ةرمع لأ ىب بيبح ىعو اذيب .ةيواعم

 ء يدل ناهللا معن لاقف كاهل نع هواسن هلأس ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع

 انتدح لاق ورمع“ ىب ا انثد> لاق كيح نب هللا دبع 0 رجلا ْق ةأرملا ةوزخ

 لوقي اسنأ. تعمس لاق ئراصنألا ىجرلا دبع نب هللا دبع ىع قرازفلا وه فحسا وبا

 ل تلاقف كح رث اعدنع كتاف ناحذم تنب ىلع .ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر'ءلخد

 لدم هلم ؛دللا ' ليبسفييوطخلالا كلا .نؤبك م . ىتمأ نم سان /لاقح هللا, لوس: ايينلكشت

 مهنم اهّلعجأ .جللا لاقف مهنم ىنلعيج نأ هللا عذأ دللا لوسر اب تيلاقف ةرسألا ىلع كولملا

 نأ هللا عدأ تسلاقف كلذ ّلقم اهل لاقف كلذ مم وا ٌلثم هل. تلاقف كحكضف داع رث



 الا هل-دابلل بانك

 نم رمصي رث ام ىرجأأو عادولا ةينث ىلا ءايفمل نم ليخلا نم رمص ام ملسو هيلع هللا ىلص

 انثدح هللا دبع لاقو .ئرجأ .نميف تنكو رمع نبا: لاق فيرز ىنبا دحشم ىلا ةّينثلا

 نيبو نحس د١ لانيمإ د سيح نيس ربما ةءايعللا 5 ىيغسر لاقرب هللا ككيبع كلا لان نقش

 3 : نيتوي نب نجا ءانتدح بسال "ليغ راسدا»باب لم.  .ء«ليم فير ىب دحسم 1 هيك

 نيب فباس .ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا. نأ هللا دبع نع عفان .ىع. ثييللا انثذح لاق

 رفح نبدا مللا تبعد ىأو , قيرزا (ىبا نحسم| ىلا ةينقلا نم. اهذمأ ناكر: ومضت دفنا ليخلل

 قابسلا ةياغ باب هم. ءذمألا مهيلع لاطف يانغ اَذَمُأ هللا دبع وبا لاق اهب فباس نآك

 فحسا وبا انتدح لاق ةيواعم. انثدح لاق ديح نب دللا دبع انتدح ةرمضملا ليخلل

 د

 ملسو ءبلع هللا ىلسص هللا لوسر فيسياس لاق رمع نبأ نع عخان نع بقع نب ىسوم نع

 و هع 2-8 ع ع ه2 23 ساما ع

 مكو ىسولل تلقف عادولا ةينث اهدمأ ناكو ءايفخلا نم اهلسراف ترمضأ كق ذلأ ليك

 ع سه د .٠ تل 2 وه

 انوا (ةينما نور اهلسراف رمضحابف منا: ليخلا) نين عنا و ةعيسد وأ لايما حسا لاح كذذا ني

 قمم مع نبا: ناكو هوك وأ ليم ناقلات نيبز كف, تلق فير اج !نكسم واه نأد

 قري ملا رات درأ رمك بردا لافور ملسوم عيلحتب ل13 لدحر ليتل هاد. باك هان هاب كر اتا

 تألخ ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق روسملا لاقو ءاوصقلا ىلع ةماسأ ملسو هيلع هلل

 كيج نع كسا وبا. انثد> لاق ةيواعم انثدح لاق..دمح ىب هللا دبع انثدح, ةاوصقلا

 سوم. هلوط ءابضعلا اهل لاقي. هلشو .ةيلع.دالا للص ىبتلل ةقان :تناك لوقي اسّنأ |, تعمس لاق

 وع كبح 2 ريقز انتدح .لاق,,لايعمسا, ىب. كلاما انتدح .سنا.ئع كيباث نع داك نع

 الدوا هيج لاق كقتبشفا)ل :كيضعلا»: ىهنشإ مادو ملثنو -ميلغأ هللا لح قيل | 2لاك سك

 - هد عد 2 0 - ا ه6و 30

 ل.قن هقرع كح نييلسملا ىلع كنذ فشنت اهقيسن دوعق ىلع شارعا ءاجت فيس ناحل و

 ءهريبخ ىلع وزغلا باب «دعضو الا اهذدلا نم 2ىت عفترسب 02 نأ هللا ىلع فحم 6 5 5 2 هو! 20 عه. كل ' | 0



 هل دايلل باذخ ل

0 

 سل ده

 اتوبكرتل ريما َلاَغبْلاَو َلْيَكْلاَو لجو زع هلوقل اهنم نيذاربلاو ليخلل مهسي كلام« لأقو

 هم ناك 3-06-37 -- 

 نع دللا 00 نع ماس لأ ى ع ليعمسأ . نب 0 انتدحا 03 سيف نس 0 مهسي هلو

 نع فسوي نب ليس انتدح لاق خبينق انتدح برذلا ىف هيبغ ل داق 0س باب هزل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع متروفأ بزاغ اع ىب ءاوبلل لسجر لاق لاق (قكسا ىلأ ىع ةبعش

 امر. اموق. اوناك نزاوع !نأ رف. ره. ملسو. هيلع هللا. ىلصا.هللا 'لوسر, ىلآ لق نينحخ موي. ملشو

 امق ماسهسلاب انولبقتساو مكامغلا ىلع نوملسلا ليبقأف اومزهنان. مهيلع انج انيق امل. انأو

 «كلطلل دبعأا نيل رانأ تنك دلل ئنلا رانأ .لوقي. ملسو .هيلعريدللا+ لص ئنلاو اهماخلبر تخل
 د ع دو ةممتستسا - مس

 هللا كيبع نع خماسأ ىأ نع ليبيعمسأ نب كيبع انتدح خباحلل زرغلاو باكرلا تاي نات

 زرغلا 8 هلجر لح ناك هنأ ماسو ءباع هللا ىلص  ى دنلا نع رمع نبأ نع عفان نع

 وسو ةهس د 01 7 2 د 0

 سرفلا بوكر باب ه* « ةفيلكلا ىذ كدسم دكذنع نم ليا ةمتاق هنقان هب تونسأو

 قر ئمفلا نيل تمل ا لك كنبات وع ؛داجر سدح ل لاو نراعي وب روزوع سدح رشا

 6 مل 0 هد 5 5 ند هد 2 :

 م
 ند

 ةداتق .ىع ديعس انثدح .لاق عيرز ىب ديزي انتدح لاق دا نب ىلعالا يع 1

 ىال اسرف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بكرذ ةرم اوعزف .ةنيدملا لعأ نا كلام نب سنا ى

 < اذه مكسرف انذجو لاق عجر املف فاطق هيف ناك وأ فلخقي ناك ةكلط

 لبيد نيب كبسلا» بانوما ج10 ل دشب هذ ىراجي ال هللا ىبع وبا لاق ىراجب ك كدذ

 ىبنلا قرجأ لاق رمع .ىبا نع عفات نع؛هللا نيِبع .نع نيفس انثدحالاق ةدعببَق انثدح



 15 ها دايلل بانك

 لاطأف هللا ليبُس ىف اهطبر لجرف رجأ هل ىذلا امد رزو لجر ىلعو رس لجرلو :نجأ لجيل

 تانسح هل تناك ةضورلا وأ جرملا نم ككلذ اهليط ىف تباصأ اف ةضور وأ جاوم قاعل

 اهنأ ولو تانسح مل اعراثاو :اهثاوزأ تناك نيِقَرَش وا انرَش .تتتساف اهليط تعطق اهنأ ولو

 وه

 21 2 .اهطبر' لجيو هل تانسح كلذ ناك اهيقسي نأ دري مرثو دنم تبردثف :رهنب توم
- 

 نع .ملسو هيلع هللا" ىلص.دللا . لوشر لئسو كلذ ىلع رزوا-ىهف مالسالاا لنعال ءوقو

 03 اني 6 < 0 < © ت

 لدعتا نم هزي اريح هرقل .لاقشم لمعي نبق“ هذاعلاا ةعمانملا ظيألا .هتع.الا ااهين لح لرثأ»ال

 نادل اتبلي : 53 7 دع 5 هد م5

 انثدح لاق ملسم انتدح ووغلا ىف ةريغ باد برض نم باب 8ا ءهري ارش 9 لاقتنم

 هل :تلقف .ىراصنألا هللا بع نب رباجت تيتأ لاق ىجانلا لكوتملا وبا انثدح لاق ليقع وبا

 لاق كافسأ ضعب ىف هعم ثرفاس لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس اب ىنْثَدَح
 نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم .انلبقا نأ املف ةرمع ما ةوزغ ىرْحَت ال ليقع وبا

 اهبف" سيل“ قنيسرلا ىل :لمجا لح“ انأوانلبفأت سياج لاق ٌلِجَكَيلَح.. دلع ىلا كلجحتيا نان بحل

 اي. ملسو هيلع .هللا لص ىبنلا 'ىل لاقف' ىلا ماق. نا, كلذك انا امنيبق ىفلخ سانلاو ةّين

 املف معن تلق لل عيبتأ لاقف هتاكم ريعبلا بشوف برص هطوسب هبرضف كسمتسا رباج

 تلخدف هباحصا فئاوط ىف ٌدجحتسملا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لخدو ةنيدملا انمدق

 لوقيو للاب فيطي لعجت جرحت كلمج اذه هل تلقف طالبلا ةيحان ىف َلَدِل تلقعو هيلا

 لاق مث ارباج اهوطعأ لاقف. بهذ نم قاوأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبف انلمج ُلَكل

 ةبعصلاو .ةبادلا ىلع بوكرلا باب » كل .لَِلو نمثلا لاق معن تلق نمتلا تيفوتسا

 ارجل" اهنال ةلوحفلا | (نوبحاسي !فقسلا ناك ةحعش !ىب :ةتستار لاق لكيفلا لك ةلوكتلاو

 كب ةدانق ىع ةبعش انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق ديحت نب دجا انت>> ءرضجاو

 ةكلط نبل اسرف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا راعتساف عت ةنيدملاب ناك لاق كلام ىب زيقا



 ها دايشل بانكد لاات

 ةوكردا اًملخ اومدنف اولكأت لكأ رث هرقعف لمت هلوانتق اوباف هطوس لوني نأ مهلاسف ةدارجل

 امكن 6 ايلاف ىلسو. ةيلك فلا ايم ىدلإ امك هلجر انعم لاق ءىش هنم مكعم لع لاق

 نب نع نب ا انددح لاق ىدسيع نىب نوعم انتحح لاق رفعج نب هللا دبع نب ىلع

 كلت لاعب نيكي انطتلكلا قي لير ةئاعطسفالا, ا لاض , ىافللا ناك لاف تانج تع ومأرب عب ليهط

 عم ميعربا نب فحسا  انثدح ءءاشاب فيلا من لفوز ملل ضيع راه لاق فدك

 ىردت لهو ناعم اب لاقف ريقع هل لاقي راج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فّدر تنك لاق

 هللا قح ناذ لاق ملعأ .هلوسرو هللا تلق دللا ىلع .دابعلا ٌشح امو هدابع .ىلع هللا شح

 ال نم. بدعي الان نأ كلا لع :دانبغلا تحور ايشوغب اوكرشِي الو .هودبعي نأ هدابع ىلع

 مهمل مع هس د 5 و سم ع 0 ع هو

 انتثدح ءاولكتيف عرشبن ال لاق سانلا هب رشبا الفأ هللا لوسر اي تلقف ايش هب كرشي

 كلام. ىب سنأ . ملرعا ةداتق:تعمس .لاق: ةبعش  انثدح., لاق ردنغ :انكذح .لاق 00 ىب ردك

 انيأر ام لاقف بوجنم هل:لاقي انل اسرف ملسو هيلع هللا للص ىبنلا راعتساف ةنيدلاب ع َوَق ناك

-- 

 لاق ناميلا وبا انتحح سرفلا موش نم ركْذي ام باب لس هاًرجل هاندجو ناو عرق نم

 لاق مع نب دللا حبع نأ هللا دبع نب راس قربخا لاق ىرهزلا نع بيش انربخا

 د

 2 رادلاو 3 ارهلأو نسرقلا قى 3 36 8 موشنلا اهنا لوفي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعيس

 نب لهس نع رايد نب مزاح نبأ ندع كلام نى ا يلو نب هللا دبع انتدد

 ليرعلاو ءأرملا ىففا ءاوت 6 ناك اه. لاقي مللسو هيلع ويلا قكضارادللا الوسو نأ :ىداعاسلا

 0-0 3 ل نمل < ل نهم د6 د نممم 1 2 همس هءر6 <

 اهتيبكرتل ريمكلاو لاغبلاو لييكلاو لجو وع هللا لوقو ةثلتل ليخل باب.» <« نكسّلاو

 3 3 د5 3822 ةصب اَض

 د نب كيز نع كلام نى 0000 نب هللا كبع م يودلعت هلا ام فلخو ةنيزو

 4/1 ليف لاق: مل .ةيلغ للا لاك انللا لوس أ !ةريرعش ول قم ىاجسلا حلاقص لأ ' نع
 -ص



 ليز دايشل حل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا دنع :نم تفرصتا لاق ثرسيولل ىب كلام نغ:ةبالق نا نع

 مدس 0 ديك ع 3 00 ع

 اهيضاوت ىف دوقعُم لبخل باب ما» .ءايكربكا اكمويلف اميقاو انذا ىل بحاصو انأ انل لاقف

 هللا دبع ى ع ع عفان نع كلام انتدح لاق ةملسم نب هللا دبع انثدح :ئيعلا موي ارك

 ءلفبعلا" قي ىلا يخل -انيصاوت 3 :لكلللا قتلوا بلص دللز دع. ءللا" لور ناق# لاك ف
 و

 مدد لا

 قع ئعشلا» نع رقسلا نا ناباو»نيصخ "نعا ةيعش انكدخ لاقارشحا نب نافحلا انكلك

 ىف دوقعم ليحل لاق ملسُو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دعتمل نب ةورع

 ندخل نح" غيبشع' يع -كحتشم ةكباتو' للعلا خيا قبال ةوزع" نع «عبعتش لح, ىقيلشا لاق ةئيكل]

 نع ةبعش نع ىبج انثد> لاق ددسم "انتل «نعللا ىلا نب ةورسع نع ىبعشلا نع

 ىصاون ىف ةكربلا ملسو هيلع هللا ىلص هللأ' لوسر' لاق لاق كلام نب نسنا نع حايتلا, قا

 ليكلا ملسو هيلع هللا للص: ىتلا لوقت رجافلاو رَبلا عم صام داهللا باب مع ٠٠ ليكلا

 لاف "رماع ”وعأ زكر ”اندلخخا لاه“ يمت وهلا انناجحلا هقيعلا»٠ ىي“ ىلا هش“ [ييظارت ق"نوكلا
« 

 موي ىلا ريخلا'اهيضاوق" قا دوقتمليخلا لاق ةةلسو ميلع ادللا للص قنلا نأ قزاجلا ةورغ انتاحح

 ليخلا طاير نمو ةلوعل "هللا ةريبشاق "اهوا ليد ١ عم بايد مه كاملا نحمل ملا

 ت1 نب ةكلط انربخا لاق كرابملا ىبا انثدح لاق صفح نب لع انتدخا

 سبتخحا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لوقي ةريره ابأ عمس هنأ تدك ىربقملا !نلعل

2 0- 29 

 مود هنأ ٍءميم 3 هلودو هتورو هيرو ع ناذ هكل.عوب اقيددصنو ةللاب | اناجأ دللا ليس 8 اسرف

 بلدكم ينيك انا نب كح :انتدخ رامللو سرفلا مسا»باب 01١١ ؟ ةقيقلا

 ىلص هللا لوسر عم ٍبرخ هنأ هيدا نع ةدانق نأ نب هللا دبع نع مزاح أ نع نميلس
 يد

0 

 دغ وخو نومك“ مو ةباكصأ ضعب ةدانق وبا فلختف ملسو هيلع هلثأ

 5 م 3

 اسخن بىهكذد ةدانق ولأ معأ02 2 2 - ذي ن1 عك ريح
 521 . 2 هيج 20 م رعد .



 ها دايلل بانك نإ ظ

 لاق نيسلمل انتدح لاق ثراولا دبع انثدح لاق رعم وبا انتكح ريخ هفلخ وا ايزاغ

 نب كيز ىنتدح لاق كيعس نب رسب قدح. لاق ةملس وبا انثدح لاق_ىيكج ىتدح

 نمو ازغ سقف. دللا لسيبس ىف .ايزاغ رهج ؛نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر' نأ كلاخ

 انيب. لخوي ىلا لش يلع هللا لصد ئتلال نأ. سنا :ىبع لا دنيع نيو فتحسا

 0 ءاط اه هه هع مو هس 2

 نب كلاخ انثدح لاق باقولا دبع نب دللا دبع انتدح لاتقلا دىنع طنكلا باب »1

 تل

 0 قا, لاق ةءمامبلا موي ركذ لاق .سنأ نب ىسوم نع نوع نبأ انتد> لاق ثراشل

 لات ءىجت الا ىسبكاام مع, اب ,لاق طنخكاي وهو هذخأ ,ىئع ىسح سقو سيق نب تباث
- 

 0.0 م : 5 3 6 5
 تيدكل ىف ردحلف سلج ءادج مر طونتل نم ىنعي طنخاأي ل.عجو ىدخا نبأ 5 نالا

 عم لعفت انك اذكه ام. موقلا براضن ىتح انهوجو نع !ةكف لاقف سانلا نم افاشكنا

 « سنأ نع تيباث نع. دام هاور مكتارقأ مادوع ام سي ملسو هيلع دللا ىلص هالأ لوسر

 نع ردكنملا نبيديح نع, نيفس انثدخ لاق ميت وبا انثدح, ةعيلطلا لئضق بانا

 ويبزلا ' لاقف باوحألا١ موي. موقلا ,ربخ ىنيتأب ,نم مملسو, هيلع هللا للص ىنلا لاق. لاق:رباج

 لك ناب ملسو دلع نائل ليكي ىبكل) لاقف .انأ ريبزلا لاقف موقلا ريخ ىنيتأب نم لءق مث انا

 ميل 2 سد يبححا د 3 5 3

 انوبخا لاق ةقدص انتك> هدحو ةعيلطلا تعبي لله باب ) 'ريبزلا ىراودو ابراوح ىن

 ىّص ىنلا بدن لاق.,هللا دبع ىب رباج عمس ردكنملا نب ديح انثدح لاق ةنيبع نبا

 بدتناذ سانلا بحت رث ريبزلا بدتنان ىدنخا موي هنط) *ةدص لاق سانلا ماسو هيلع هللا

 «ماوعلا نب ريبزلا ىراوحو ايراوح, ىذ لكك نا لاقو ريبزلا بحتناذ سانلا بحت رق ريبزلا

 مندل نلاخ, ىع :بابش وبا انثدحب لاق سنوي نب دجا انتدح نيينثالا وفس باب .#



 مز نأ دايلل تانك

 انيس تر هلا اجداوالو ابعش انكلس ام انَقْلَخ ةنيدملاب اماوقأ نأ لاقف ةوزغ ىف ناك ملسو

 لاق هيبا نع نق ند ىسوم نع 5 نع دا انتدح ىسوم لاقو رّذعلا مهسبتح كبف

 ىف موصلا لضف باب "8 . «مصا ىدحنع ُلْوالل هللا ىبع وبا لق ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا

 لاق ٍييرج ىبا انربخا لاق قازرلا دبع انثدح لاق رصت نب فحسا انثد> هللا ليبس

 قا“ خر شابمع. ىا- قب“ ناعنلا اعمس بهذا غاط.ا علا نب« ليهسا ديعش نب نيك «قرزكا

 قلع هللا ليبس ىف اموي مانص 0 لوقب ملسو ءبلع هللا ىلص ىنلا ب لاق ىرذلا كلبعس

 نب دعس انتدح اللا. ليبس ىف ةقفنلا لضف باب الي 2 «افيرخ نيعبس راغلا نع هّهجو هللا

 هللا 'ىلص ىبنلا نع ةريره ابا عمس هنأ ةملس نأ نع ىيج نع نابيش انثد> لاق صفح
 د ب 3 د 7 هم هع 2 54

 تي

 ىلا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاقف هيلع ىوت ال ىذلا كاذ هللا لوسر اب ركب وبا لاق مله

 نع لاله انثدح لاق ميَلف .انثدح لاق نانس ىب ديح انثدح «مهنم نوكت نأ وجرأل

 ربثملا ىلع ماق ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نأ ىرذخلا ديعس ىأ نع راسي نب ءاطع

 ةرقز ركذ رث ضرالا تاكرب نم مكيلع عتافي اما ىدحعي: نم .مكيلع : ىشخلا امثا لاقف

 قس رشلاب ريق: قاوأا هللا: لوشر؛ ان ءالاقف لجو ملح :خئرحألاب قدر اهادحلب ةنيبفد ايلول

 رق زياحلا مهسوور ىلع نك سانلا تكسو هيلا اي انّلق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع

 الا ىنأي ال ريخلا نأ انلث وع ريخوأ اغنا لئاسلا نْيأ لاقف ءاصحرلا ههجو نع حسم هنأ

 تلبقتسا اهاترصاخ تّدّتما اذا ىتح ثلكأ ةلياوا لمقو عيفرلا "تبقي اهوا كرارللب

 نمل ملسملا ٌبحاسص - ةولح ةرضخخ ّلاملا اذه نأو كتعتر رق تلايز تاكاشم) يمسلا

 هقح اعذخأب رف نيو ليبسلا ناو نيكاسملاو ىماتيلاو هللا ليبس ىف هلعجت هقح هذخأ

 رهج نم لضق باب 6 « ةييقلا موي اديهش هيلع نوكيو عيشي ال ىذلا لك لاك وهذ



 هن دايلل تاكد لاك

 وأ رضفنلا ىنأ ماس نع ةيقع نب ىسوم نع (قكسأ وبأ انتدح لاق ورمع نب ةيواعم
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 عويتيقلا ذا لاق ملسو هيلع. هللأ للص هللا. لوسر "نأ هتأرقف بتك. قوا .نا ىب هلا دبع

 لاتتقلا ىلع نينموملا ضوتح لسجو رع هللا لوقو لاتقلا ىلع ضيرختلا باب ا# 2« اوربصأت

 نع فحسا وسبا انتدح لاق ورسمع نب ةيواعم انتدح لاق دم ىب هللا دبع انتدح

 نورجاهملا اذف ىدنخلا ىلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر يرخ لوقي انآ تحل زاقر ند

 نم مهب ام ىأر اًملف مهل كلذ نولمعُي كيبع مهل نكي ملف ةدراب ةالغ ىف نورفتبإ راصنألاو

 نيبيج هل اولاقن ةرجاهملاو راصنالا رفغأت ةرخآلا شيع شيعلا نأ مهللا لاق عوُلْلو بَّصْنلا

 انثدح ىدنخلا رفح باب م ١ «!دبا انيقب ام داهلل ىلع !ادمحت انعياب ىيذلا ىح هل

 نورجاهملا لعج لاق سنأ نع زيزعلا دبع انثدح لاق ثراولا دبع انثدح لاق رمعم وبا

 نيذلا نأ نولوقيو مهنوتم ىلع بارتلا نولقنيو ةنيدملا لوح ىدنخلا. نورفك راصنالاو

 مهللا لوقيو مهبيجج ملسو هيلع هألا .ىلص ئنلاو !دبا انيق ام مالسالا ىلع !ادمح اوغياب

 انثد> لاق كيلولا وبا انثدح «ةرجاهملاو راصنالا ىف كرابف ةرخآلا ريخ الآ ريخ ال هنا

 لوقيو لقنُي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لوقي ءاربلا تعمم لاق فحسا ىلا نع ةبعش

 نع قحسا ىلا نع ةبعش انثدح لاق رمع نب صفح انثدح ءانيدتعا ام تنأ الول

 ُبارتلا ىرأاو دقو بارتلا لققنُي .بازحألا موي ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تيأر لاذ ءاربلا

 «انيلع ٌةنيكس نلرئاذ « انيلص الو انقدصت الو ءانيحتعا ام تّنأ الول لوقي وعو هنطب ضابب

 باب ا»» هانُيَبَأ ةنثف اودارا اذا ءانيلع اَوَعَب دق. لوألا نأ «انيقال نا مادقألا تبت

 ديمح انثدح لاق رّيقز انثدح لاق سنوي نب دبحا انثدح وزَعلا نع رّذعلا هسيخ نم

 نميلس انتدح ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم كوبت ةوزغ نم انعجر لاق مهتدح اسنأ نا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سّنأ' ىع دي نع دير ىبا وه دا انثدح لاق: بوح نبا



 نب ها دايلذل باذدك

 انثدح لاق مدآ انثدح موصلا ىلع وزغلا راتخا نم باب " سصاعلا نب ديعس ىب ورم

 موضي ال: ةحلط ابا أ ناك :لاق» كلام "نب سف :تعمس لاق" قانبلا» سبات انكياحا لاق !ةبعش

 ملعوللطأ للا! لص, ىلا, ندبقءاملفا زرقا قختيلإوم لسور يلع لا رس وص

 هللا يع انثدح لتقلا ىوس عب عبس ةداهشلا“ باب .. ٠ * ىحّكأو زطف موي الا اراحقم 25

 هللا ىلص .هللا لوسر نأ ةرير نا نع مناص قا ىع ىمس نع كلام انربخا لاق .فسوي ىبا

 ىف ةيهشلاو مهلا .بخحاضو قرغلاو نوطبملاو (نوعطملا :ةسمخ ةادهشلا لاق ملسو هيلع

 256 ةصقشح نع مصاع انربخا لاق هللا نبع انربخأ لاق لمحت نب رشب انتدح «هللاأ ليبس

 < ملّسم لك ةداهش نوعاطلا لاق ملسو هيلع .هللا ىلض ىنلا نع كلام ىب سنأ نع نيرببس

 همّ هم 2 26-- عددهم

 دلوق ىلا 0 وأ ريغ نينموملا نم نوحعاقلا ىوتسي ل لجو رع هللا لوق تاب نع

 هض ا( - يدوم 0 ور 2كاهاض اش ©

 دعاجت اد-دز ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسسر اعد نينموملا نم نودعاقلا ىوتساب م( تلون

 ههه - غدوش
 ريغ نينموملا نم نوُشعاَقْلا ىوتسي 3 تلوفق 35 ارض موتاكم مأ نبأ ىكشو اهبتكف ةتكب

 2 ميس د1 م ع
 لاق ئرعهولا 1 نب ميعرسبأ انتدح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انتد> « ررضلا انو

 تيأر لاق 5 ىد ءاسلا دعس ند لليس نع باهتش نبدأ نع ناسيك نب خخ كا ىنتدح

 نب ديز نأ .انربخأف هبنَج ىلا تسلج ىتح تلبقأت دجسملا ىف اسلاج مكلمل نب ناورم

 َنيِنموُمْلأ َّس نوكعاقنا ىوتسي ال ىلع ىلمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخا كنبات

 لاقف ىلع اهلمي ومو منكم مأ نبا هعاجن لاق هللا ليبَس ىف َنوْدَعاَجْمْلاَو روصلا ىلوأ 8

 هلوسر ىلع ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ئمعأ الجر. ناكو تدهاجمل نايل عيطتسُت ول هللا لوسر اي

 لجو رع هللا :لونأف طع رشا رثز ىدكت سوك أ تعش ىنجا لع داعلفتن يدخل لع ملكو

 انثدح لاق ديحم نب هللا دبع انثدح لاثقلا دنع ربصلا باي ن8 .ءروضلا ىلوا ريغ



 نناككأ لأ اح م

 كيبوب نب بئاسلا نع فسويب نب ليد نع متاح انة لاق سيعس نب ةببنك انتثدخ

 خلا .سبعوا نوسألا ئب«دادقماو .!دعسو هلأ كيبعا ىب ةحلط بكم ؛لاق

 ةكلظ هت ذل لإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر نع تحدد مهفم ادحاأ تبلل

 5 2 3 7-0 ع 5

 لجو زرع هلوقو 'ةينلاو داهشلل نم كج امو ريفنلا بوجو باب «للحأ مود نع تدل

 اهي اي .لسجوادوع هلوقو َنوُبْذاَكَل مهنا ىل مكسْفْناَو مكن :اومأب اوُدعاَجو الاَقتو اًناَقخ اورغْذا

 ىف .ء هلو شس 5 ّليق ومما ني إح هللاو .هلوق ىلا ضرألا لأ :لقاثا هللا ليبس ىف اورفثأ ملل 5 اذا ملا و يخل
 ا

 د

 تابثلا كحاو لاقبو نيقرفتم ايارس تابت اورق نابع نبأ! نفل كيور ريدق 2“
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 موب لاق ملسو هيلع دللأ عض ىنلا لأ سابع نبأ ندع سواط ى ع لفاح# ندع روصنم

 لثقي رفاذلا تاي 1 3 اورفنأت ارق غشتسا اذأو ةبتو ناهج ىلتو جدغلا كلعد ةرجاه ل جدغلا

 د هم 5

 ىع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كيع انتدحا ل 8 للعبد ددسيق ماسي 2 ماسملا

 هللا كحصضي لاق ملسو هيلع. هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع جرعالا -ىع دانزلا قا

 بوني رفد لكفمحا الا # ليك قرداذع لثاقب ةنلل نالخدي ّرخآلا :اهدحا لققي نيلجر ىلا

 لاق ىرعودلا انثدح .لاق نيفس انثدح لاق ىديبلل انتدح « ىهشتسيف , لتاقلا ىلع هللا

 2 ون

 وهو ملسو هيلع .دللا ىكص ةللا لوس كتييتأ لاك هردرعسادلا# رك ىيعساو نبا ةسبتعإ تربح

 صاعلا نب دكيعس ىب ضعب لاقف ىل مهسأ هللا لوسر اي .تاقف اهوكاتنا ام لعب ربيخ

 صاعلا نب ديعس نبا لاق لقوَف نبا لتاق اذه ةريره وبا لاقف هللا لوسر اي هل مهسف ال

 ديال عادلا ءمركأ ملل لكر لطفا لع ىني. ناض» مودق نم انيلع ىلدق ربول ل
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 ىدبعسلا هينتدحو نيفس لاق هل معسل رن وا هل مهسأ ىردأ الفا لاك عيدي, لع ١ ىنّتي رثو

 نب كبعس ىب .ىيكإ نب ورمع 9 3 وويعملا هللا دبع وبا لاق ةريره نأ. ىع هنج نع



 ال ها دايلل بانك

 ىف صاج سراغب أت نهّلك نيعستو عست وا ةارما ةئام ىلع ةليللا نفوطأَل ,دواد نب نميلس

 ةأرما الآ نهنم لمآ ملف دللا ءاش نأ لقي ملف هللا ءانن نإ لق هبحاص هل .لاقف دللا ليبس

 ىف اودعاجت هللا ءاش نأ لاق ول هديب دمت سفن ىذلاو لجر فقشب تءاج ةدحاو

 ننغا يعد اكدح» نيثلو برلل ف: ىفاكشلا باع عابر كيؤغيجلا اناسدالللا 4

 هللا ىلص ىبنلا ناك لاق سنا. نع تباثت نع كبز نب دامح انثدح لاق كقاو نب كلملا

 ىبنلا ناكف ةنيدملا لها عرق دقلو سانلا َدوجأو سانلا عجشأو سانلا نسحأ ملسو هيلع

 انربخأ لاق :ناميلا وبا. انثدح .“ ارك هاندجو لاق سرق ىلع مهقبس ملسو هيلع هللا لض

 ريبج نب دمحم نأ معطم نب ريبج نب دمحم نب رمع ىربخا لاق ىرعزلا نع بيعش

 هعمو ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر عم ريسُي وه اينيب هنأ معلم نب ريبج قربخا لاق

 فقوف هعادر تفطخف ةرمس ىلا. هوردضا ىتح هنولأسي بارعالا تقلعف نينح نم هّلققَم سانلا

 ةتيرقل ط هاضعلا» هذ ثحشا دلة ناك قل قار وضعا لامك ملسو (هيلختةللا) لضا١

 انددح نب نم نوعناي امد تاب8م .+١ ؟انابجل الو اييذك الو اليخ ىقودجت ال مكنيب

 0 لق زيمع ىب كلا 0 انتدح لاق ةناوع 0 انت>> لاق ليعمسأ ند ىسوم

 َنامّلغلا ملعملا ملعي ابك تاملللا ءالوه .هينب مّلعي دعس ناك لاق ىدوألا نوميم نب ورْمَع

 هللا لاقف ةولصلا ربد نهنم فوعتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نا لوقيو. ةباتكلا

 اجودلا يشمل قه كلوب .نودعأو لمعلا :لذز املأ فزأ ٠ نأ, كج وعأو نبذل نك لحب فرار
3 
 زثكعم انثذحب لاق نسم انتدح. « ةكدصق ايعطم هب نددج ربقلا باذع قم كب اذوعأو

 ىنا ثلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ناك كلام نب ٌسْنَأ تعمس نا تعمس لاق

 قوعاو يتانلاو ا اكيكولا ةيكن نم كي ذوسعأو مرهلأو نبذل لشسكلاو رجكلا نم كب ذوعأ

 كيس نع نمتع وبا هلاق برخل ا ىف هدعاشم ثّدح نم باب 4 «ربقلا باذع نم كب



 هل دايلل بانك ن4

 تست رق هانأرق نارث ةنوعم رثبب اولتق نيذلا ى لوُنُأ سَنُأ لاق هلوسرو هللا تّصَع َةْيَضْعو

 هللا سبع نب ىلع انثتدح «هنع انيضرو انع .ىضرق انبو انيقل دق يآ. ءاتموت وغلب دهب

 رث دحأ موي مثل سان حيطصا لوقي هللا دبع نب َرباج عمس ورمَع نع نيفس انتدح لاق

 ةكئالملا ّلظ باب م.  «ءيف اذه سيل لاق موهلا كلذ رخآ نم نيفسل ليقف ء[طهش اولتق

 ها ردكتملا نبا ثعمس لاق ةَنْيَيْع بأ انربَخأ لاق لضفلا نب ٌةَقَحَص انثدح ديهشلا ىلع

 هيدي نيب, ٌعضوو هب ف لور | لسرا :ةيلغ ..هالث,ا لطي ىعللاخ لا أب ءىج لوقي اًرباج عمس

 ا وأ ورمع تل ليقذ داص توبص عمسف ىموق ىناهنف ههجو نع كل نيمو

 د هدفا ةفالضلا كلك ا هلظن ةكتالملا : نلاز,.ام "بن ال وا. ىكبت ل لاقف ورمع

 راقب .نب دس انهدح ادحلا العجيري نأ. .دفاجلا ىتمت باب 8 «هلاق امتي لاق عفر

 ئع كلام نب :سعستا .تعيتس. لاق ةدانق .تعمس لاق ةبعش.:انثدح :لاق ردنغ انفدح, لاق
3 

 الع, ام. هلو ؛اينكلا لا , عجاو» نأ بج ةنللا لخدي ةخا# امن.لاق ملَسو هيلع هللا لص ىَنلا

 نم ىري امل تارم رشع لتقيف ايندلا ىلا عجري نأ ىمتي ا هلا, ءىلتت نم - ضرالل

 ةلاسر,ىعا انيق انربصلا ةنعشإ وبا ةريغملا لاق اكفويسلال قران تحايل بايال» "اع ةمارألا

 دلل ى.انالتقرا نغتيلا ملسوا| هيلع, هللادلص: ىنلل _ رمع#لاقو الل ىلا اواضرءانم لك, .نمإ,اننجو

 لاق ورصع ىب ةيواعم انتدح, لاق .نمح نب .هللا دبع انثدح «ىب لاق رانلا ىف مالتْفو

 تيبع نب رمع لوم رضتلا ىقأ راس نع ةبقع نع ةبقع نب ىسوم نع قحسا وبا انتدح

 ملليو/ هيلع .هللا لص, اهللا لوو قت, فوأ 'قأءا نب. هللا: فييع“ عملا, اشك لاق. .دبتاك + ىاكوذدللل

 ىسوم نع دانؤلا نبأ نبأ نع 0 هعبات فويسلا لالظ تكي طيش اايزوملخاو لاق

 نع ةعيبر ىب رفعج ىنتتدح ثيللا لاقو داهكلل قولا تبلط 0 يا ا 6 نبأ

 لاق لاق ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نع ةرسرمف ابدأ ل لاق زميظ نب نكرسلا كيبع



 كب داهلل 5ك5--

 ملك ن وكمل لقاك م لاق هللا"! ليسوا ف نق: طباكم ىَرهِل لئاقي لجرلاو ركذلا للتاقي

 زع هللا لوقو هللا ليبس ىف هامّكق تربغا نم باب !! ءدللا ليبس ىف وهف ايّلعلا هر هللا

 قل ردا هللا لوسر نعي فلكي وأ بارعُألا 3 لوح نمو ةَنيِدَمْل لعل قويا ديلكو
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 انثدح لاق كرابملا نب ديح انربخا لاق فحسا انتدح نينس حمل ا ٌعيصي ال هَل

 نب عفار نب ةعافر نب ةيابع ىنريخأ لاق مدر نأ نب دكيزب ىنت>> لاق قزح نب ىبك

 كيَع امدح ءانربعا امن لاق :ملسو رديلع مالا ليغ وللا .لوشر# نأ .شيعاةوبا ةربخا للق َعيِدَخ

 ميعريا انثدح ليبسلا ىف سارلا ىلع رابغلا جسم باب.1/ >ءرانلا ةسمتفوهللا ليبس 3

 ىلعلو هل لاق سابع نبا نأ ةمركع نع .كلاخ انثدح لاق باغولا دبع انربخا لاق ىسوم نبأ

 هنايقسي امهل ظئاح ىف ةوخأو وو ةانيتأف هتيرد> نم اعمءان كيعس ابا 0 دللا كبع نبأ

 لقي نامع ] ناكوا ةبَبَل نبل دكسملا ىبل لقنن انك لاقن سلجو ىتحان ءج انآر اًملف

 وعدد ر يع جو لاقو رابغلا مسأر نع حعسمو ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا دك رف نس

 مالس نب .دبجح ىتدح رابغلاو .برللل نعب لسغلا باب 1١ . ءكرانلا ىلا هنوعديو هللا, املأ

 هللا .ىلص هللا. لوسر نأ اهضر ةشتاع نع هيبا نع ةورع نب ماع نع ةدبع انربخا لاق

 هسار بصع دقو ليثربج هاتذ لستغاو حالسلا .عضوو ىدنخل موي عجر امل ملسو هيلع

 لاق َنيلَك ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف هعضو ام دللاوف َحالسلا تعضو لاقف رابغلا

 باب ! ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلا يرخت تلاق ةظيرق ىنب ىلا ًاموأو انهاج

 مير دنع ةاّيحأ لب اًناوأ هلا ليبس ىف اولتف نيذدآ نيَسْحت الو للجو وع هللا لوق

 ىنتل. تت لاف دللا ليع نب ل.بعمما 5 َنينمومْلا ا عيضي ال 1 كك هللا 4 ىلا 0

 ةللإ. لوس اند لاق كلام [ىب' نيستا منع ةكبط» نا ىبادللا تبح نبا تكشا نعا كلإم

 ناوكُذو لعر. ىلع ةادغ نيثلك,ةنوعم زتب. باكا اولتق نيذلا, نع ملشوا هيلع هللا ىلص



 "1 داهلل تانك ا

 د - نو

 هيلع هللا ىلدح هللا لوسر لاقف صاصقلا اوكوتو شرال الاب اوضرف .اهتينذ رسكن الا فحلاب كعب

 هد

 بيبي انريخأ لاق ناميلا مبدأ انتدح ورد هللا ىلع م ول نم كللا دابع نم أ مالسو

 رع ىخا ىنتدح لاق ليعمسا انثد>و ح ىرهولا نع

 ماتو ورع هللا لاض هللا 70 لي! 08 8 عم الا اعّدجا ملف اهب

 3 2 غدوم م

 اك الرد ؛ هيلع لل اودعاع ام اوقدص لج نيندوملا ند هلو وو نيج ةداقش هتداهش

 © دوس 4 20و هددزك هءهم 3مدل

 ديع نب كيح ىنتتدد> صوصرم ناينب معذاك 7! أ نواعفت هل اَم نول . اوذمأ

 مم ان د -

 1 1 هك / تمد 95 2 2 ص ا 2

 كلا لوسر اب لاقذ كىيدعلاب عفقم لجر مالسو هيلع كلأ ىكلص ىبنلا ىلا لوقي ءاربلا تعب

 هللا للص يزال لوا ١ لاه فنان تاق ةرق مكس لفتأك 80 لشأ "لاق" لسا اواو لْستاف)

 مه م 00 م و هم هه
 نب كيد انتدح هلنقن برغ مهس دانأ نم باب « اريتك رجاو اليلق لمع ماسو دياع

6 3 

 انثدح لاق ةدانق ىع نابيش انثدح لاق نجا وبا نيك ىب نيسح انتدد لاق هللا دبع

 3 ع د 8 هع 3 9 0 تا هع 1 ع

 هللا ىلص ىجنلا تت قارس نب خقراح مأ ىو ءاربلا تننب تل مأ نأ كلام ند سنا

 ن

 مهم ةباصأ ردب موي كف ناكو ةقراح قع ىقدخأ لالا ىبن اب تعااقف ماسو هياع

 كقراَح مآ .اب .لاق ءككبلا ىف هيلع ثدهتجا كلذ ريغ ناك ناو تربص ةنلمل ق ناك ناف برع

 ةملك نوكتل لتاق نم باب ١١ < ىلعألا سودرفلا باصأ كّنبا ناو ةنلا ىف نانج اهنا

 نع لسقاو ىأ نع ورمع نع خبعش انثى> لاق بروح نب مجالس انتد> ايل م. هللا

 لجرلاو منغملل لكاع لجيلا لاقف ملسو هيلع جالا ىلدص ئنلا أ لجر ءاج لاق ىسوم نا



 ملسو بلع هللا ىل.دص هللا لوسسر 5 ةرسيوفه لأ نء ع جرسعالا نع دانو لا ىنأ ندع كلام

 دموع

 ل هيتس + ملكي نمي مّلعأ ”هللاو هللا ”لسيِبَس 3م ملكي” 7 هتيب" ىكسقت"ئختلاو لاق

 لت لمجو زع هللا لوق باب ١ ؛ كسملا ير حيرلاو ملا نول نؤللاو ةميقلا موي ءاج

 تل ةهمء © 3 هرم

 انتد> لاق ريكب نب ىببكا انتردح لاجس بردو نيبسكلا ىَدَحا الا اان 0

 نب هللا دبع 3 هللا كبع نب للا 00 نع باهش نبأ نع سنوي ىنتثدح لاق ثيللا

 مكلاتق 0 بح كتنلاس هل لاق ها 01 هربخأ بروح ىب نيفس 5 7 هريخا سابك

 لك يا انع ©2390 2

 هيك ىضق نم مهنمف هيلع هلل اة ام 7 5 نم نس لجو رع هللا لوق

 ءممل مه هو6©

 0 انتدح لاق ياوخلا كيعس نب نيك نك اليدبت 0 امو رظتني نم مهنمو

 ىنثدح لاق دايز انثدح لاق ةرارز نب ورمع ىنتدحو م اسَنأ تلأس لاق دب نع ىلعألا

 اب لاقف رد لانتق نع رضنلا نب شفا 1 ء باغ لاق كلام نب سنا نى - ليوطلا دي

 عفص امم كيلا ركنعا ل للا لاق نوملسلملا 5 5 موي ناك املف 37 ام هللا

 5 _ً 5 1 مساعا 5 اع 5 ع مل عا

 دعس هليقتسا مدقت م نيكرشملا ىنعي ءالوه عنص امم كيلا !رداو هباكتا ىنعي ءالوح

 دعس لاقذ 3 نود نم اهكبر تل ىنأ و هل برو ا ا نب 0 اي لاقذ 2 نبأ

 وأ فيسلاب ةبرض نينامتو اعضب هب 0 ل لاق عنص ام هللا لوسر اب 5 اف

 - 0 ه- « م هلا <

 الا حا ةفرع اف ن

 2دومت م

 نينموملأ نم :فابشأ ىفو هيف تلون خيالا هذه نأ 5 وأ ىرن 5 سنا لاق هنانبب مح

 ترسك َعيبرلا ىهست ىو هتخأ نأ لاقو ةيآلا رخآ ىلا ءْيَلَع هللا .اوذقاع ام اشك لاجر

 قخلاو هللا لوسر اي "سنتأ 'لاقف ”صاصقلاب" ملسو' هيلع ذللا :قتفايدللا ا لرش رقاتا هارما" ةينف
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 ها دايلل بانك

 نإ سنا نع نابح نب. ىيح نب دنك | نع ىبج :ئنتدح لاق ثيللا. ئنتدحإ لاق

 ابيرق اموي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مان تلاق ناحلم تنب مارح أ هتلاخ نع كلام

 م ناوبكري ىلع اوسضرع ١ نك سان اناغإ تكمل ا تاقن مست طظقيتسا رث ىنم

 ةيذاتلا مان رث اهل اطدف مهنم ىنلعبج نأ للا حداق تلاق ةرسألا ىلع كولئاك رضخألا رجلا

 تنأ لاقف مهنم ىنلعجج نأ هللا َعْذَأ تلاقف اهلثم اهباجأت اهلوق قم تلاقف اهلثم لعفف

 عم ركبلا نوملسملا بكر ام لوا ايزاغ تماصلا نب ةدابع اهجوز عم تيجرخن نيلوألا نم

 اهتعرصف اهبكرتن ةبأد اههلا تيرقف ماشلا اولونف نيلفاق مهتوزغ نم اوفرصنا اًملف هضر ةيواعم

 يع ماظ: انتدح لاق 1 نب. صخ انتدحدللا ليس فا طكني 4نم1'باب 1+ < تنقاق

 دب ىلا ميلس ىثبا نم اماوقأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعب لاق سنا نع. فحسا

 ع معبأ ارب نونما- نان مكمدقتا .ىلاحا مهل لاك, اومدق املف الجر نعيش ق

 هللا لوسر نع مهثدج اهنيبق هةونمأف ملقتف ابيرق ىنم متنك الاو ماسو هيلع هللا ىلص

 - ياللا

 فرو نرخ تح للا !لاقف ه«تفينأت .ءدعاتف مهفم لجر ىل 1 ذأ ماسو هيلع هللا ىلص
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 رمخا ةأراو اه: لاق ليل ةقعبص جاوسعأ الجر الا ثولتقن هباكأ ةايقب ىلع اولام دير ةيعللا

 انتكف كاضرأو مهفع ىضرف ع اقل لذ مهنأ ماسو هيلع هللا ىلص ع لْيئربَج ربخأف معمم

 مهيلع اعردذ كعب خان م اناسضرأو انع ىضوسف انبر انيقَل ل5 0 انموذ اوغلب نأ ارغتذ

 « هلوسرو هللا اوصع  نيذلا ةيصع .ىنبو نايل تن .ناوكذو لسعر ىلع احابص نيعبرا

 د © د

 بدنج نع نق ف وح دوسالا نع ةناوع وبا انتد> لاق لبيعمسا ىب ىسوم انتدح

 كيل ام هللا مللدبس د تعبيمد عبصأ الإ 90 ىلد

 ان,ربخأ لاك ف سوي نب هللا ةيدنع انتل هللا لكم 3 5 نسم باب ١٠



 ما هل دايلل بانك

 نهد 2 6 ءاهآك 3' 82 2 6 عَ

 درمع نب ةيواعم انتدح لاق لكليحت نب هللا كبع انتدح ف راو انج

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كلام ند نع 7-5 لاق 5 نع فحسا ودا انثد> لاق

 كا ال اي

 ايذحلا هل نآأو ايندلا ىلآ عجري نأ هيسي ريخ هللا كنع هل توج سبع نم ام لاق ماسو

 لستقيف ايندلا ىلا عجري نأ درسي هذان ةدايهشلا)|ليصقأ- نما! ىرسي املا احيهشلاال)5انهيقأ امو

 2 2 ا
 دللز ليبس 8 حور ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ى - كلام ند سنأ تعملو لاق ىرخأ ةرمه

 5 4 ه

 ىنعي هديق عضوم وااو ند مكدحا سوق انانتوا,اهتق. امو اينكلل نم ريخ ةودغ وأ

 تءاضال ضرالا لا ىلا تعلطا ةتل لجأ نم ةارمأ نأ ولو اييذ امو اينحلا نم وطول

 ئنمع تايون رام .؟اهيقر ضو كيتاختلا , نه ويح لكيلا لع :انيفيصتلب 7-5 لج الملو انهي د اع

 بيسملا نب :كايعس: قربخا' لاق ئرعزلا نع :ببيعش اثربخ لاق ناميلا ىبا,.انقدح ةداهشلا

 اجر نك الول هديب ىسفن ىذَلاَو لوقب ملسو هيباع هللا ىلص قنلا 0 لاق ةرير ابأ نأ

 3 د 5 تاع 5 3 1 ع 0 نح 1 ع

 نع تفلخ ام هيلع مهلك ام دجا الو ىذع اوفلختي نأ مهسفنأ بيطن ال نينموللا ىم

 26 3 : 10 مغ سع تك 0 5

 ايحا مث هللا لليبس ىف للثقا ىلا تددول هديب ىسفن ىذلاو دللا ليبس ىف ءزغنا ةيرس

 د معه
 ليعمسا انتر> لاق راقدصلا بوقعي ند فسوي م لتقف 0 م لتقف ع رث لئقاف

 سمد

 هللا 'ىلص ىبنلا بطخ لاق ك لام نب سسنا ى ع لاله ند دي نع توك نع ةيلع نبا

 6 ع 5 2" 2 4 "ا 2 . َّ

 0 ع 5 0 - م .

 هل جتفذ ةارمأ مغ نع كيلولا نب كلاخ اهلخا م بصل ةحاور نب

 - ب - 31 ع 5 ع اهنأد

 نم للضف باب م 2« نافرحت هانيعو اندنع مهنا ترسيب امو لاق وا بودا لاق اندنع مهنأ

 - 2 2 9 3 © 36 «ىه د

 ىلا ارجايم هني م جرخ 0 لجو رع دللا لوقو مهنم وهذ تان..دللا لييس ىق ع رمي ّ 0070

 تاص م لإ د هدامعام ءم و نههش )5 © هدو ترا 3

 فسوي ند هللا كيع انتدح 50 عمو هلا ىلع هرجأ عقو دكقف توملا دحر رد 2 هلوسرو
 سك



 د ندد 0 03 5 00 4 0 31

 عدا هللا لوسر اب تلقف الج ىلوالا ىف لاق امك دللا لمبس ىف ةازغ ىلع اوضرع ىتمأ نم

 نيفس نأ نب ةيواعم نمز ىف ّحجلا تّبكرف نيلوالا نم تنأ لاق مهنم ىلعجت نأ ىل هللا

 ىف نيدفاجتا تاجرد باب ©” 4<تكلهن رجلا نم تاجريخ نيح اهنباد ىع ,تاعربعف - 1 ١ ا 5 ع 3 2 2

 5و

 نب ءاطع نع ىلع نب لالف نع جلف انت>> لاق حلاص نب ىبيك. انتدح تاجرد مل

 ةولبعلا ماقأو هلوسرو' هللاب نمآ نم ملسو هيلع هللا ىلبص ىنلا لاق لاق ةريره نأ نع راسي
 رار

 هضرأ ىف سلج وا هللا لييبس ىف دماج َهَنِدَل هلخذدي نأ هللا ىلع اقَح ناك ناضمر ماصو

 هللا اهذعأ ةجرد ةئام ةنلملا ىف نأ لف سانلا رشيَت د القل دلل لور ع اي اولاق اهتم هنو لاب

 هولثسأت هللا متلاس اذاف-.ضرألاو .ءامسلا نيب امك 00 نيب ام دللا ليبس ىف ىيدعاجملل

 35 0 500 - 2 37 هم هع 3 0 0 5

 لاق ةنلل راهنا. ركفت هنمو . نحرلا شرع هقوفو :ىرأ .ةنلمل , ىلعاو: ةندملا طسوا هان سودرفلا

 د

 د ا 2 ١ : 2 ا
 ادعصغت ىنايتأ نيلجر املا تجار ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةرمس نع ءاجر وبا

 0 31 ع رع : - 1 ع 0 ع د دل 9 - اربع 1 :

 رادلا هذع اما لاق اهنم ىسحا طق رأ رف لضفأو ىسحا ى اراد ىنالخداو  ةرجككشلا ى

 لعم يتدخل 21 نم مكدحا سوق باثو هللا ليبس ىف ةحورلاو ةودعل 1 تان هور ءادقشلا رادف

 د

 هيلع هللا.( ىلص ىبنلا ى ع كلام نب هي ع كيج انت2> كاف تيكو انتا>> لاق ني نبأ

 مدمسس-لل 5 7 30-6

 58 ميج ربأ اند « اهيف امو ايندلا ظرف رمخ ةحورلا وأ هللا ليييس 6 انودغلا لاق ملسو

 نب ىنمرلا سبع ىع ىلع ىب لالع نع نأ ىنتدح> لاق جلف نب نيج انةد> لاق رذنملا

 يب ان و 01 . 3 20 00 د

 اهم ربخ دا 3 نوح باقل لق ملسو ةيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرغ لأ نع ةرمع لا

 كعس نب لي نع مزاح دبا نع نيفس انتدح لاق ةصيبق انةى> <سمشلا هياع علطت

 امي ءايندلا نم ليصفا دللا ليبس ىف .ةودغلاو .ةحورلا لاق ملسو هيلع .دللا. لص ىنلا نع



 11 ه١ دايدل بانك

 د 6 <

 رققت الو موقتف كّدجسم لخدت نأ كماجملا جرخ اذا عيطتست له لاق هّمجا ال لاق

 0 ىف ندسبل عاجلا دل نأ 00 ان لاق كنَذ 0 0 طفت الف موصتو

 ' روقلا ىأ ميل ٍباَذَع نم ْمُكيِحْنُت ةراجن ىَلَع 1 ْلَع اونمآ نيذلا اي لجو رع معمم > 60 -©

 ا 0: ثيزي نب ءاطع ىترح لاق ا نع بيعش انيبخا لاق ناميلا وبا انتدح

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ليصفأ سانلا ىا هللا لوسر اب ليق لاق هثدح نيعس

 باعشلا نم قع 518 0 لاق 0 ا اولاق هلامو ديم قملد هللا لبيس 3 دفاح نيوم

 نع ا انربخا لاق ناميلا وبا انتدح « هش ىم سانلا عّديو هللا ىغتي

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنعمس لاق ةريرع ايأ نأ بيسملا نب كيعس نريخا

 هللا لكوتو مثاقلا مئاصلا لّثَمك هليبس ىف دعاجي ىنمب ملعا هللاو هللا ليبس ىف دعاجلا ٌلثم

 «ةيينغ وأ رجأ ع عم امناس هعجري وأ ندا هلخدي َّأ داقونإي نأب هليبس ىف سوفاجاملل
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 كلوسر كلب ىف ةداهتش ئدقزرا مهللا رمع لاقو ءاسنلاو لاجرلل ةداهشلاو دانهجلاب ءامزلا باي ا

 نع خكلمط كنأ نب دللا كيع نب فلقدككدسأ نع نكلام نع فسوب نب هللا دكيع انتدد>

 مارح م اع لخدي :ملسو هيلع هللا قصرهللا لوسر, ناك .لوقي هعمس .دنأ كلام نب. سن

 هللا لوسر اهيلع ليخدف نيماصلا نب ةدابع تحن مارح مأ تناكو همعطتف ناحلم تان

 رقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس. مانق: هسار لقت تلعجو .هتيعطأف  ملسو هيلع هللا لبع

 لاق هللا لوسر اب ككحضي ام ىلقن تلاق' كحضي ومو ظقينسا

 كولملا ّلثم وأ ةرسألا ىلع انولم ركلا اذه َمَبَث نوبكري هللا ليبس ىف ةازغ

 ىلص هللا لوسر اهل اءدف مهنم ىفلعجج نأ هللا عدأ هللا لوسر اب تلقف تلاق قحكسا كش

 سان لاق هالا لوسر اب كّكحسي ام تلقف كتحضي وعو ظقيتسا ثا هسارا عضو, مث ملسو هيلع



 مسير لا نسبحرلا :كتئاكلإ مم ددياسسإل

 داهجل بانكح ها

 هد هد هك مث ونبت

 مهسفنأ نيفموسملا نم ىرتشأ هللا نأ لجو وع هللا لوشو رهيسلاو داهل-ل لف

 2.63 م داع

 هيلع 1 نولتقيو نولتقيف هللا يبس ْق نولتاقي ةنكلا مه

 د

 كد سابع ؛ىبأ" لاك َنينموْلا ٍرَشْبَو هلآ دوذححل نوظفاحلاو ىلا نارقلاو ليجلأو ةيروشلا

 ٍلوُعم نب كلام انتدح لاق قباس نب دم انتدح لاق حابص نب نستمل ىقدح ةعاطلا

 دوعسم نب دللا كيع لاق لاق قايببشلا ورمع أ نع ركذ راومعلا نب د كيلولا ع لاق

 2 ةؤلصلا لاقت لوصتا لككلل ؛ قل هللا قوسر اكلها ملدلو ١ ديل هللا قص. هللا لوم“ تلآسا

 -تكسم هللا كسل | 110[ لاق .ىأ رق كذع ةيتلاولا ب د لاق نأ رقاب قف: انيعانب#

 انثدح لاق دللا ىَبع نب ىلع انتدح « ىدارل هتدوتسا ولو 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نبأ نع سواط نع دفاحم نع ر وبعخم ىنتدح لاق نيفس انددح لاق ليبيعدس نب ىبحج

 اذأو و داهيج نللو مذدعلا دعب رجه 2 ملسو هيلع هللا ىلص خللا لوسر لاق لاق سابع

 نع ةرمع ىنأ نب بيبح انثدح لاق كلاخ انتدح لف ددسم انتحح « اورفذف مترفتتسا

 '”الفأ لجلا ٌلضفا داهلل ىرن هللا لوسر اب تلاق اهنأ اهضر ةشئاع ىع ةحلط تنب ةشئاع

 انثدح لاق ناقع انرسخا لاق فحسا ًانتدح «روربم مح داهلل لضنا َنْكَل لق ساجأ

 ةريرع ابآ نأ هتدح ناوكذ نأ نيصخ وبا ىربخا لاق ةداح نب دمحم انتدح لاق ماه

 تاهل لدي لمع ىلع ىتثد ”لاقفا لسوا هيلع ةللا ىلع .دللا لوسر ىلا" لجر هج لاق !هتدح



 ذلك ه5 اياصولا بانك

 ليايخ نبا نع جيبأ خخ هج ىب لبعس نب كللأ دبع ن ع مساقلا لأ ن 3 قي ْن

 - هه مت - 6 <

 سيل ضراب ئمهسلا تاف ءادب نب ىدعو ىرادلا ميغ عم مهَس ىب نم لجر جرخ لاق

 هللا بالوسر 'ااهجقكح 6. بزغ3ّدا نما يدوخ هيطقراقعااذاك يوقف هتكرتب امدق اًملف كلسم اَهج

 نم نالجر ماقف ىدعو :ميمم نم هانعتبا اونلاقذ ةكع مالل دجو رث ملسو هيلع هللا ل

 هذع تلون مهيفو لاق مهبحاصل مال ناو امهتداهش نم فحت انثداهشت اهاَدغ هميلوا

 ءاسق باب ا" 2 تومْلا مكدحأ َرَصَح اذا ١ مكنْيب ُهَداَيَس اوذَمآ ئيذُلا قي (ب ةيالا

 بوقعي ند ليضقلا ا فيباس نب لكي 00 ةترولا نم رض رهغب تيبلا نو ىسولا

 هللا دبع نب رباج ىنثدح ىبعشلا لاق لاق سارف نع ةيواعم وبا نابيش انثدح لاق هفع

 د 5 -. 5 0 3012 هو عا نس

 دادج دهرضح املغ انيد هيلع كرذو تاغفي تحس كرتو كدا موي ليشتسأ هايأ نأ ئراصتالا

 00177 3 ع هل - 2 سس 5 2 هو ُ

 رديبذ بعذا لاق ءامرغلا كاري نأ ب.دحأ ذو اريثك انيد هيلع كرتو دحا موي ليتشنسا

 ع 5 - ١ 3 «٠ :0 3 د 2 7

 ام ىأ ر املخ ءءاسلا كلت كك اورتغا هيلا اورظن املث هتوعد م تلعفف يدان ىلع 1

 اف :كسباكا عدآ لاق رق هيلع سلج“ رث تارم ثالث اًرحيب اهيظعأ لوح فاط نوعنشي

 الو :ىدلاو ةنامأ. هللا ئدوي نأ ضار هللاو انأو ىدلاو ةنامآ هللا ىذا ىتح مهل ليكي لاز

 لوسر' هيلع ىذلا 'رديبلا ىلإ رظنأ قأ ىتح اهلك رذايبلا هالاو ملَسق ةرغ قاوخا ىلا عجل

 ىنعي ىئ اوؤغأ هللا دبع وبا لاق ةدحاو ةمثك صقني م هنأك ملسو هيلع هللا ىيض هللا

 «ءاضغيلاو ةرادعلا مهنمب انيرغأذ ىن اوجايع

  26كلام 7701٠



 هيلع دللا ىلص هللا لوسر لأسف اهعيبي اهغتو دق هنأ ريغ ريح الجر ابيلع لم اهيلع

 فقوسال ميقلا ةقفت باب مل «كتقدص ىف نعجرت الو اهعتبت ال لاقف اهعاتبي نأ ملسو

 ةريرغ نأ نع جرعالا نع دانزللا نأ نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا دبع انتدح

 لعب ادع اماكن الو ادتيزلا ىقرواب مسققتا ال: لاخا ملسو :ةيلع مدلل ضن ردللا لودر نأ

 اوغ اداب انمادت ,لاعر نك لإ نب بيتا انكدحا + ةكدص :ىهفا لماع ةنومو ىتتاسن ةقفن

 رع عيدا ! لكي كيلوا |1216 نأ دفقو قاطعا رمح نأ ومع“ نبأ نع عفان نع بويأ

 كققوو  نيملشملا ءالد لثم هسفنل طرتشا وأ ارهب وأ اضرأ .فقو ؟ذأ١ باب من" ' , « الام لومتم

 نأ هتانب نم ةدودرملل لاقو هروثب ريبزلا ىدصتو اهلزت اهمدق !ذا ناكف اراد سننأ

 هبيصن رمع نبأ لعجو فّح اهلا سيلف يوزب تنغتسا ناف رم الوا هرصم اربع قكشت

 هبعشر نع. نأ ىدنربخلا نادبعلاقوا هلا .دبع لآ نم. تاجانأل !ئوذل كس رمع رادا نم

 00 لاقو 9 فرصا, رصوحا كبيح .ىبتع نأ نكولا,كبع نا !ىعب فكتشا ادا نم

 ىلص هللا لوشر نأ نوملعت متسلا ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا باكا ألا دشْنُأ الو هللا

 شيج رهج .نم لاق هنأ نوملعت متسلا اهترفحت ةنلمل هلخ مور رفخ نم لاق ملسو هيلع

 أ هيلو نم ىلع حانج ال هفقو ىف رمع لاقو لاق اب دوقكصف لاق مهترهجن ةتلمل هلف ةرسعلا

 ةتمك بلطق' الا'فقاولا لاقاا!) تاب ضع .. < للك عساو وهف كريغو فقاولا هيلي .هقو' لكأب

 سنأ نع حايتلا قا نع ثراولا دبع انثدح لاق. دّدسم' انتكدح رئاج وهف هللا ىآ الا

 الا هيث بلطن ال اولاق مكطتاح ىنونماث راجنلا ىنب اي ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق

 مكدحأ رضح اذا مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اًهيأ اي لجو ردع هللا لوق باب مخ هللا ىلا

 نعي ل 7 دهلوق لا 3 0 نارخآ 3 ملكشم 0 وذ نان ةايبصولا نيبح توبلا

 ا - 6 نق

 ةىدد



 تزعز ابايح انصولا بانك

 0 هع د هذ

 رثادج وهف اعاشم اضرأ ةءامج فك اآذأ باب 3 «اهنع هب تقدصت كقخ ىلا كدهشأ

 دللا ىلص ىبنلا رمُأ لاق نسق 5 حايتلا أ نع ثراولا ىبع انثدح لاق دكسم انثدح

 ال هللاو | اولاق ١ذنم مكطتاخح ىنونمات ر اجنلا ىنب اب د لاقن لكسملا ءانبب ملسو :بلع

 ديزي انثدح لاق ندسم انثدح بنكي فيكو فقولا باب 8م . «هالا ىلا الا هقفت َبْلَطَت

 أ هع

 اًضرأ رببخإ ع هال لاق رمح - ىبأ نع عفان نع نوع نبأ انتدح لاق عيرز نبأ

 در

 ىرمات فيكف هنم لمعت ا ٌبصُأ مل اضرأ كاكبَضأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص دنا

 بهوي الو اهّلصأ 'عابي ال هنأ رمع ىدصتق اهب تقدسصتو ايلصا تسبيح تش نأ لاق هب

 ىلع حانج ال ليبسلا نباو فيضلاو هللا ليبس قو باقرلاو ىنرقلاو .ءارقغلا ىف ثروي الو

 ىنغلل فقولا باب 852 «هيق لومتنم ريغ اقيدص معطي ذل فورعملاب  انهفنم لكان :اهملوتم لك

 ع نبأ نع عفان نع قنوع نبأ انتدح لاق ميداع وبأ 102 كفشحأاَو ريقفلاو

 ىدستف اهب تقدصنت تش نأ لاق هربخاف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا قأن ربيخ الام ىجو

 ئنكدخ :ىجاسملل ضرالا كقو باب ا". . +6« فيضلاو: نقلا ىذو نيكاسملاو .ءارقفلا+ ىف اهب

 نب.سنأ ىنتدح لاق حايتلا وبا انثدح ىنأ تعمس دّمصلا نبع انربخا لاق فحسا

 رانكنلا ىنب اب لاقو ىجسملاب رمأ ةنيدملا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر مدق ال كلام

 تاودلا فقو باب م" إ هدللا ىلا آلا هتمك بلطت ال هللاو ال اولاقن اذه مكطئاح ىنونمات

 ىلا اهعفدو هللا ليبس ىف رانيد فلا لعج نميف ئرعزلا لاقر تماصلاو ضورعلاو عارللاو

 نم لكأب نأ لجرلل لع نيبزفالاو نيكاسمل ةةدص - لعجو اهب رجنأي رجات هل مالغ

 لكأي نأ هل سيل لاق نيكاسملا ىف ٌةقدص اهَحبر لعج نكي مل ناو اًيش فلالا كلت حبر

 نبا نع عفان ىنثدح لاق هللا نيبع انثدح لاق ىيك انتدح لاق دّدسم انثدح « اهنم

 لافكيل 'ملسو هيلع. هللا لص دللا> لوسر اهاظعا«ذللا-ليبس قايدلا نيزك لعل زخ يبغا نأ مغ ع



 هد اباصولا بانك

 قسفلا ملعي دللاو ارق ىماتيلا رما نم ءىثش نع لمس اذا سواط ناكو هل ريخ وه ىذلا

 نم هرّدقب ناسنا لك ىلع ىلاولا قفُني ريبالاو ريغصلا ىماتيلا ىف ءطع لاقو حلصملا نم

 اهجوز وأ مألا رظنو هل احالص ناك اذا رضالو رفسلا ىف ميتيلا مادختسا باب 8م ءهتّضح

 زيزعلا دبع انثدح لاق ةيلع نبا انثدح لاق ريتك نب ميعهربا نب بوقعي انثدح ميتيلل

 ةحلط وبا فخاف مداخ هل سيل ةنيدملا ملسو هيلع دالا ىلص هللا لوسر محق لاق سنا نع

 لك حساس نأ دللا ٍلوسر اب لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا ن فلطناف ىديب

 اذكم اذه تعنص رف هقعنص ءىشل ىل لاق ام رصْنْلو و رقسلا ى هتمدخن لاق, كمدكُيلف

 ودلمل نيب رو اضرأ فقو !ذأ باب "| اذكح اذه عنصت ث ر هعنصا رث ءىشل الو

 دبع نب فحسا ىع كلام ىع ةملسم ىب هللا بع انثدح ةقدصلا كلذكو رئاج وهف

 الام ةنيدملاب راصتالا َرَثَكُأ ةحلط وبا ناك لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ ةكحلط نأ نب .هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو ىجسملا ةلبقتسم ءاحريب هيلا هلام بحا ناكو لك نم

 امم اوقفت ىح ربلأ اولاتت "نَل تلون اًملف سنا لاق بيَط اهيف ءام نم برشيو اهلخدي

 امم اوقفنت 0 ربلأ اوُلاَتَت نَل لوقي هللا نا هللا ٍلوسر اب لاقف ةحلط وبا ماق

 هللا كارأ ثيح اهُعَصف هللا دنع اّرخُدو اعرب وجرا دلل ةقدص اهثاو ةاحريب لا ْبَحَأ نإ

 2-1 أو تلق ام :تعمس دقو ةيلسم وبأ كش محتار ءأ حبار لام كلذ 2 لاقف

 هبراقأ ىف ةكحلط وبا اهمسقف هللا لوسر اب كلذ لعفا ةحلط وبا لاقن نيبرقالا ىف اهلعجت

 0 ع كلام ىع ىديك ىب ىيكو فسوي نب هلا كبعو لييمعيسا لاقو دمع ىنب قو

 قكسأ نب عابر ركر انتثدح لاق ةدابع ىب 2 ر انربخا لاق ميحرلا لبع ىب دمحم ىتدح

 دللا): لا هللا .لوسرل لاق "الجر ىآ سابع. نبث. نع ةمركح نع اند نيا ورمح لنقدحت لاق



 اند هد اباصولا بانك

 اهم هلوق ىلأ مهلاومأ مهلا اوعفدات !كش ر مهنم متسنأ ن اق حاككنلا اوغَلِب اذ ىنح . ىماتيلا

 «* >ن 562 ن5 >6

 هنم لكأب ؛امو. ميتيلا لاما ىف لجعي .نأ ئدصوللو ايناك .ابيسح اًضورْعَم اًبيصت رثك وأ هنم م لَك

 لاق مشاه ىنب لوم كيعس وبا انتهد> لاق ثعشالا نب ني ىنثدح «هتلامع 587

 لوسر سدهع ىلع هل لاع قاكصت رمع نأ ردع نبا نع عئان نع ةيريوج ىب رخص انكدح

 ثدقتسا . ىلا هللا لوسر اي رمح..لاقف الخ. ناكو عمت ل لاقي .ناكو ملسو..هيلحأ هللا :لضأ هللا

 لص نجيطتو ملتسو :ةيلخ هلا |!اةيعراجنلا ا ىدصتأ نأ ثدرأت سيفت ىدنغ وقو الام

 هللا ليبس .ىا كلذ. هتقحصف رمع هب ىلدصتقا هريثا(ققتي, ىنلكو..ترؤي' الود: بكوب الو عابي 2

 كأي نأ هيلو نم ىلع 0 الو قرقلا ىذلو ليبسلا نباو فيضلاو نيبكاسملاو باقرلا قو

 وبأ انثدح لاق ليعمسا ىب .ديبع انتدح هب لومتم ريغ هقيدص لكوي. وأ: فورعملاب هن

 لكايلخ .اريقفا ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناك نمو اهضر ةشثاع نع هيبأ ىع ماشعه  ىع ةماسأ

 هلام رخقب .اجاتتح ناك !ذا هلام نم :بيصي نأ ميتيلا لام كو ى تن تسط صوخلا

 نو امنا اًمْلَظ , ىماَتبلا 1 ولا: نيدو | لجو زع هللا لوق باب 8» < فورعملاب

 نب نييلس ىنتدح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انتدح اًريعس نولصيسو ارات مهنوطب ىف

 لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىع ةريزه نأ نع ثيغلا نأ نع كيز :نب روق نع لالب

 نيقتلا لكقو ركشلاو هللاب كرشلا لاق نغ امو هللا ٍلوسر اي اولاق تاقبوملا عبسلا اوبنتجا

 تانصخحملا فّذَقو فخزلا موي ىلوتلاو ميتيلا لام لكأو اوبرلا لكأو فقكلاب الا هللا مّرح هللا

 ٍن حالَصا لق ىماتيلا نع كِيولاَسَيو لجو رع هللا ٍلوق باب >2 . « تالفاغلا تانموملا

 « تعصت كتنعو فيضو مكجرحأل مُكَتَنْعَأَل ةيآلا خآ ىلا مكن او ةوطلاخأ نأو تا

 يصو .دحا ىلع رمع نبأ ذر ,ام لاق عفان نع بويا نع دام انتدح نميلس انل لاقو
 و

 اور ظن ف اك او دوا.كصن عمتج 4 ميقيلا لام. .ىف هبلا ءاينالا بحاأ نيربس نبأ ناكو ع مم ةاماع



 هن اياصولا بانك 1

 اهنع ىزصنأنأ نكقوصت تيلكت قكل ١اهأ 1 اهسفن تلقا خم" نأ ملسو هبلع هدللا ىلص

 نع باهش نبا نع كلام انربخا لاق فسوي ىنب هللا ثبع انتدح ءاهنع ىّدصت معن لاق

 هللا ىلص هللا لوسر ىتفتسا ةدابع نب كعس نأ سابع نبا نع'هللا ىبع نب هللا ديبع

 1-2 داهششالا باب م, ءاهنع هضقأ لاقف 0000000 ىمأ نأ لاقف, هلو هيلع

 ٍميرج نبا نأ فسوي نب ماشه انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انتدح ةيصولاو ةقدصلاو

 ىعس نأ. لئاجح نباإ/ انابكآ لوقي,سانيع« ئبا «قونم ةمركع عمس هنأ لعي ىنربخا لاق عربخا

 ملسو#ةيلعا هللا :للص.ئقلا (قأذ اهنع :بضاغ وهو :دمأ,/ تيفوت“ةدعاسا ىنب٠ اخأ ةدابح“ نبأ

 هبأ تسقدصت' نأ ١ ةىت ا لمح اهنعا بكام ,اثاوأ كايقرفاا ىثأ نأ دللا لوسر اب لاقف

 هللا لوق كا لل « ايدلع قدح فار رخال ىطئاصح َُ كرش ىف لاق معن لاق اهنع

 ىلا مكلاومأ أ ١ مُهَلاوَمأ اوُلكأَت الو بيحب َتيِبَحُن اودع "لو مهتاومأ ئماقيلا/اوثاو لجو وه

 ةورع ناك لاق ئرهزلا» نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح ملت َباَط ام اوككنأت هلوق

 ملك باط ام اوصكناذ ىماتيلا ىف اوطسقت الأ متفخ ناف ةشئاد لاس هنأ ثّدح ريبزلا نبا

 نم ىنَذَأب اهجوزتي نأ سدربو اهلامو اهلامج ىف بَعريف اهيلو رجح ىف ةميتيلا ةشئاع تلاق

 نَم جاكنب ؟نزملو ١ ىاويصلا )لامك. ق+ هل اولطسقي ن .رآ الآ نهحاكن نع اوهنف !انهماسن؛ نس

 ملسو هيلع دللا .ىلص هللا ٌلوسر سانلا ىتفتسا رث اهضر ةشئاح تسلاق ءاسنلا نم نعاوس

 ىف هللا نيف تلاق نييف مكيتفي هللا يلق هْسْنْل 3 5 لح دو وع هللا ا لعب

 اييعب اهرفحتلي منو اهحاكن ىف اوبغر لام وأ لامج تان تناك !نأ ةييتيلا ن | هيلا هذه

 نم اعريغ اوسمتلاو اهوكرث لاكلو لاما لق ىف اهنع ةبوغرم تناك اذاف قادصلا لامكاب

 الا اهيف اوبغر اذا اعوككني نأ مهل :سيلف اهنع نوبغري .نيح اهنوكرتي اّكفا:لاق ءاسنلا

 اواتباو لجو رع هللا لوق باب "8 ءاهقح اهجوطعيو ىاحصلا نم ىقوألا اهلا اوطسقي نأ



 11 هو اياصولا باّتك

 كلام نب بعك تعمس لاق بعك نب هللا دبع نأ بعك ىب دللا تبع نب نجرلا نبع

 كِسضأ  لاق..ةلوسو : ىلاو: دللا ىلإ .ةقدص. ىلام. نم: علخأأ نأ ىتبوق نم نأ هللا لوسر اب كملق لاق

 نِم..باباط» .٠ «رييخ ىذلا :ىمهس كاسم ىف كر دي سام كلام لدفع هكيلع

 نأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع ىربخا ليعمسا لاقو هيلا نيكولا در ث هليكو ىلا ىدصت

 ىل تلرن ال لاق سفأ نع الا هيلعأ الا ةحلط. نأ نب هللا ىبع نب فحسا نع ةملس

 اي لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا ةحلط وبا ءاج َنوبَح امم اوقفتت ىتح وبلا اوُلاَمَت

 نأو ني امم اوقفنت ىتح تح - وبلآ اولاتت نل هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا لوقي دللا لوس

 اهلخدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ةقيدح تناكو لاق ءاحريب ىلا كاوما 0

 اهعضف هّرخُدو 0 وجرأ هلوسر ىلاو .لسجو زع هللا ىلا ىهف اهئام نم برشيو اهيف لظناسيو

 كلذ ةحلط ابا اب يب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا كارأ ثيح هللا لوسر ىأ

 ىوَذ ىلع ةحلط وبا هب ىتصتق نييرقألا ىف هلعجاف كيلع هانذدرو كنم هانلبق جبار .

 عيبت هل ليقف ةيواعم نم هنم هتصح ناسحت عابو .لاق ناسحو 6 منيشست ا ناك لاعياد

 ىف ةقيدلمل كلت تناكو لاق مارد نم عاصب رْمَث نم اص عيبأ الأ لاق ةحلط ىا ةقدص

 ةهدقلا ريصح اداو لجو وع هللا لوق تا د هانب ىذلا ةَلْيَدَح ىنب رشق عضوم

 لاق .ليضقلا . نب .كمح ىمعتلا وبا انتدح هنم قوقزراف اذ نيكاستلاو ىصاتيلاو

 نومعزي اسان. ع هني ا ضي لو ١ ىع ةناوع وبا انتدح

 ثري لأو » نابلاو اه قيلننلا ئنواهت انه انهن ةختشت نامنادالاو هالو تكس يالا هذه نأ

 < كب دظعأ جزا كل كلم ا لوقي فورغم اب لوقي ىذلا كلذو ثرد ال لاوو قزرب ىذلا .كلَذو

 3 سدد

 انتدح تيل نع روكنلا ةابضقو ةهنع اوقدصتي ن 5 ةءاج قوت نلف ب 7-52 ام الان 1

 اع ىع هيبأ نع ةظورع ىب ماش ىنع كلام ىنتدح لاق ليعمسا معا



 هد اياصولا .بانتك 11:

 يلوا نع "لع حانج ال رمع طرتنشا كقو هفقوب فقاولا عفتني له باب 1 .*باهش نبا

 نأ هلف هلل ايش وا ةندب لعج نم لك كلذكو هريغو فقاولا ىلي دقو اهنم لكاش

 ةناوع وبا انتدح لاق ديعس نب ةبيتق انتحدح طرتشي ف ناو هريغ عفتني امك اهب عقتني
 اهبكرأ هل لاقذ ندب قنوسي الجر ى ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 3 0 نع ةدانق ىع

 انثدح .< ككو وا. كليو اهبكرا .ةعبارلا ىف وا ةتلاثلا ق.لاقف ةنحب اهنا هللا لوسر. اي. :لاقف

 هللا . ىلص .دللا .لوسر وأ ةريرع نأ نع يرعألا نع دانزلا نأ نع كلام انثتدح لاق. ليعمسا

 اهبكرا لاق ةددب اهنا. هللا لوسر اب .لاق اهبكرا لاقف ٌةندب قوسي الجر ىأر ملسو هيلع

 وهح هريغ..ىلا هعفدي مآ لبق ايش فقو !ذا باب ا. 4 ةثلاتلا "ى وأ. ةيناثلا ق١ كليو

 وأ رمغ هيلو نأ ا مثو لكاب نأ هيلو 0 خلع حاس .ج ا لاقف فقوأ ّر

 لعفا لاقف نيبرقألا ىف انهلعجت نأ ىرأ ةحلط ىأل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا .لاقو هريغ

 ريغ وا ءرقفلل نيي» شو هللا ةقدص ىراد لاق !ذا باب 2*1 دمع ىنبو هبراقأ ىف. .اهمسقق

 ةكحلط ىنأل ملسو هيلع هللا .ىدص ىنلا لاق دارأ تيح وأ نيبرقالا ىف اهيطعيو زئاج وهف

 كلذ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا اهراجأت دال ةةدص اهناو حريب ىلا ىلاومأ بحا لاق :نيح

 قافتست او ىضرأ لاق اذا باب ١ 2< حصا لوألاو نمل نيبي ىتح زوسجج ال مهضعب لاقو

 2 كد دللا ٌء

 انربخأ لاق مالس ند ديحا انتد> كلذ نمل نبي 2 5 تاج ىهن ىمأ نع دلل قص

 نبا انأبنأ لوقي ةمركع عمس هنأ َكَعَي ىربخا لاق مييرج نبا انربخا لاق ديوي نب كلخت

 35 م سه 2 سرد 0 ع 5

 تيقوث ىمهأ نأ هللا لوسر اب لاقف اهنع بثاخ وهو همأ تيفوت ةدابع ىب دعس نأ سابع

 د 2اس »د هعءع ع مع

 ئطقاح نأ كدهشأ ىللاث لاق .معذ لاق اهيلع هب تقدصت نأ ءىت اهعفنيأ اهنع بئثاغ انأو

 هباود وأ هقيقر ضعب وأ هلام ضعب فقوو ىديعت اذا 277 « اهيلع ةخقدص فارخملا

 ىنربخا لاق باهش ىبأ ع ىع ليقع نع ثيللا انثدح لاق 0-5 ىيح انثدح زئاج وهف



 م3 هد اباصولا باتك

 لاق كتنارق ءاوقفل اهلعجأ لاق تسباث ثييدح لثع نسنأ نع ةمامث نع ىنأ ىتددح

 قلب ل ناسح ةبارق ناكو ىتم َبرقأ هيلا اناكو بعَح نب 53 ناسخ .اهلعجن سنأ

 نب ئدع ئنب ةانما كي دز . نب ورمع ىب' مارح. ىب دوسالا نب. .لهش. نب كثيز.دمسأو .ةكّلط

 ماوح ىلا ناعمتجايف مارح. نب رذنلا نب ثتباث نب ناسحو راجكنلا ىب كلام ند ورمع

 راكنلا نب انكلام نب ورمعا نب ىلع نب .ةانم' كيز نب ورمع .ىب“ مارحو ثلاتلا بلا وهو

 كح نب ُُنأ اوهو :كلام' خرب ورسمع ىلا ءابآ ةتس, ىأ ان ةحلط اب ناسح عماجب وعو

 كلام قنا وويتح رراجتنلا ىب»رككلاط:ىباورمغا با ةيؤاعما نب 'ديزاا نيااحلبع بلا نيه 3

 مالسالا ىف هقاثآ ىلا وهن هتبارقل ىّصوُأ اذا مهضعب لاقو ايو .ةحلط ارا نا كير

 لاق 1 عمس هنأ هللا دكيع نب فقحسأ عن نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا 5 0

 ةحلط وبا لاقن نيبرقألا ىف اهلعجت نأ ىَرأ ةحلط ىقأل ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاق
0 

 رخثاو تلون امل سابع نبا لاقو دمع ىنبو هبراقا ف ةحلط وبا اهمسقف هللا لوسر اي لعفا

 - مه5نرم هءرءم

 نوطبن ىدع ىنب اب رهف ىنب اب ىداني ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا َلَعَج نيرا كت ريشع

 هء 612

 ىئ اص ىذلا لاق نيببرمقلا كقريشع رخثأو تلوذ امل ةريره وبا لاقو ,شيرق

 لاق ناميلا وبا انثدح براقالا ىف كلوناو هاسنلا لخدي لع د سيرف رشعمالا
-_ 

 ابأ نأ ندولا كبع ند ةيلس وجدأو كيركلا - ادعس ىنيبخأ لاق ىرعزلا نع تب :, انربخا

 نيف َكَدَريشَع رْذّثأو ىلاعت هللا لزثأ نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر :ماق. لاق. ةريزه

 فيان بسلا نب كم ىنْع ال عكسفنا ءاوزسا انهو ةيلكدوا لشرف ايف اب لاق

 هللا نم كنع ىنعُأ ال بلطملا دبع نب ساّيع اي ايش دللا نم مكنع ىنْعَأ ال فانم دبع

 ىنيِلَس دمج تنب ةمطاف انو ايش هللا نم كنع ىنغأ ال هللا لوسر ةمع:ةيفص ابو ايش

 نع سنوي نع بو نبا نع ٌعبصأ هعبات اًيش هللا نم كنع ىنَْأ ال ىلام نم تش ام

 01 كِل 25



 هد اباصولا بانك امم

 ةأل/ اهب ذ اصول ؛ةقيصوا دعب نما دلوقر ليام تاو ادد« افلخلا ىعو ناو ناحت ىتوأا اناو .كيقنك

 نأ لجو ربع هلوقو ةيضولا لبق نيكلاب !ىئضق .ملسو هيلع هللا .ىلص ىنلا نأ ركذيو ِنْيَد

 ىبقلا لاقو ةيصولا عوطت نم قللخا ةئامألا ءادأف اهلفأ ّلا 1١ نم او نر مكساج هلل

 ندب الا كبعلا ىصوي ال سابع ىبا لاقو ىنغ رهط نع الا ةقحص ال ملسو هيلع هللا ىلص

 فسوي نب دم انثحدح هديس لام ىف عار ٌكبعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو هلغا

 جا ميكحج نا ينو نبأ ىاالكو تيسلا قم جيعللا وعر قزعولاا قع عار ءألا انربخا لاق

 ميكح اي ىل لاق رق ىقاطعأف هقلأس رق ىناَطعَذ ملسو هيلع دللا ىلص هللا ّلوسر تلأس لاق ماوح

 فن .كاوشاب .هذختأا) نوال بغا هلا .ك روب سفن ةواضسب هذخأ ىف ولخ رْضَخ لاملا اذه نأ

 ميكح .لاقلفسلا كيلا ]نما ريخ ,ايلعلا ىبلاو . عشاي .الوا لكأي ئىذلاك ناكو :هيفاددلا كرابني

 اهنددلا ئرانا فحل < كدب دخلا 01 لإ كسلا اكعمتج | ىاختلاو هللا لوسيا داو, (ثلقف

 اعد رمع نأ رث ايش هنم لبقي نأ ىقايف ءاطعلا هيطعيل اميكح وعدي ركب وبا ناكف

 هل هللا مسنق تلا هقح هيلع ضرعأ ىلا نيملسلا رشعم اي لاق هلبقي .نأ قفا هيطعيل

 اص ىنفلا يعول ناكل | لكمة حا" عيعح رونا ملكا ونسخ ملأ نافع قلقلا ة] كاع نم

 لاق هللا كينغ انيبخا لاق كم ىب ع انتدح هللا دكر قو ىتح ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص .هللا لوسر تعمس' لاق رمع نبا نع ماس ىنربخا :لاق' ىرعزلا نع سنوي انربخا

 أر ٌلجرلاو هتيعر نع لووسمو عار مامالف هتيعر نع لووسمو عار مكلك لوقي ملسو هيلع

 ىف مداخلو اهتيعر نع لو وسمو ةيعار اهجوز تايد ىف ةأرملاو هتيعر نع لووسمو هلغأ ىف

 «ديبأ لام ىف عأر ٌلجرلاو لاق كق نأ بسحأو !لاق هتيغر ىع لووسمو عأر هديس لام

 هللا :ىلص ىبنلا لاق سسنا نع كبباث لاقو ٌبراقالا نمو هبراقأل و دا تق هلت جالو

 قراصنألا لاقر بعك نب ّقأو ناسحل اهلعجن ىبراقا ءارقفل هّلعجأ َحْنَص أل ملسو هيلع



 عع نأ نبأ نع ءاقرو نع افسوي نب ليبحت انثدح ثراول ةيصو 2 باب 4 « ةرابجكأب

 كلذ نم اللا يسنف نيدلاولل ةيصولا تيناكو كّلولل لاما ناك لاق سابع قبأ نع ءاطع نع

 لعجو َسْدَسلا امهنم دحاو للك نيوبالل لعجو نئّيثنالا ظَح ّلثم ركّذلل لغجف بَحأ ام

 نب ديت ًانكدح توملا قنع ةقحصلا باب 0 ء«عيولاو رطشلا يووللو عبولاو َنْمُثلا ةأوملل

 لاق لاق ةريرسع ١ نأ :نمن ةعرز قا نع اةرامغا نع نيفس نع 'ةماسأ وبا انتداح .لاقا الغلا

 تنأو ىذصَت نأ لاق لضفأ ةقدصلا ْىَأ هللا لوسر اي ملسو هيلع هللا ىلص ئنلل لجر

 اذك نالفل تلق مىقللمل غلب اذا ىتح لهُمت الو َرْققلا ىَشْكَأَ» ىتغلا لمأت ضصيرح ميك

 ذأ اهبأ ئطوي ةيصو لعب ْس ند وح هللا لوس كارعذ» العلا ناك فو قلك د نالخلإ

 زرقا واج وذا نباودتطق انتر يرعلا سلك خور معو ااكوش نأ كافاتو“ يك

 نم مويا لواو ايندلا نم“ موي رخل ٌلجولا» هي ناصي ام قحأ ىسلمل :لاقو نيَدب !ضيرلا

 الا نأ : زياد نبا ”عفار قضوأو 2 نيللا نم ثراولا اربأ اذا 5 ميعربأ لاقو «ةرخآلا

 هتوم "كنخ ةكولمل لاق ١3١ ىسلأل لاقو ااهباب اهيلع فلغأ ام ىع ةيرازغلا -- كسشكح
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 زوج لاقذ نسحتسأ مم 17 هب ىظلا ل ةرأوقأ زوجك 2 سانلا ضعي لاقو «راج كغم

 ناذ نظلاو مكانا ملسو هيلع دللا ىلص ئببنلا لاق قو ةيراضملاو ةعاضبلاو ةعيدولاب هرارقا

 فنانا يأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل نيملسملا لام لكي الو ثيدلمل بدك نظلا
 ه2 0 لأ

 نَمُْحَب ملف اَهلْغُأ ىا تانامألا اوثوست نأ مكرمأب هللأ نأ | لجو زنع هللا لاقو ناخ نيو اذا

 نب يلع انكدح « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىئع ءرمع نب هللا 0 ءبق كريغ و اًنراو

 وبا رماع نأ نب كلام نب عفان انثدح لاق رفعج نب ليعمسا انثدح لاق. عبنولا وبا ثواد

 ثدح !ذا قئانألا 0 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نى ع ةريرف ىنأ نع ديبأ نع لبي



 يي جا

 مه > © م

 مكحأ ِنَأو لجو رع هللا لاقو كثلثلا لإ خبصو ىمذلل زوج ال ىسلمل لاقو ثلثلاب ةايصولا

 نع ةوردع نب ماشه نع نيفس انثدح لاق ديعس نب .ةبيتق انثدح هللا لَوْ 8 مهنيب

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لوسر نال لاول نياتلاب عبو ناك نيايع نما نع

 ىدع نب ءايركز انقدح لاق ميحرلا ديع نب دمحم ايتدح رد 1 0 كلتلاو كلتلا

 ىلص ىنلا ىداعف ُتيضرَم لاق هيبا نع دعس نب رماع نع مشاه نب مشاع نع ناورم انثحح لاق

 كعفرب هللا لعل لاق ىبقع ىلع ندري ال نأ كلا عذأ دللا لوسر اب تلقف ماسو هيلع دللا

 5 0 3 0 4 ٌٌ ع 13 د

 ىمقك فصنخلا لاق فصنلاب ىبصوأ تللقذ خندأ ىل امناو ىصوأ نأ كيرأ تماق اسان كب عفخيو

 «مهل كلذ راجن. ثلثلاب»سانلا ىضصوأف لاق ريبك وأ ريثك ثلثلاو كثلثلا لاق ثلتلاف :تيلق

 اللا دبع انتدح ىوعدلا نم ىبولل زوجج امو ىدحتو ثقاعت هيصول ىصوملا لوق .باب

 هللا .ىلص ىبنلا يوز .ةشثاع نع ا ل وا 0

 نأ صاقو ىنأ نب دعس هيخأ ىلا دع صاقو ىنأ نب ةبتع ناك تلاق اهنأ .ملسو هيلع

 نق ىخأ نبا لاقف دعس هذخا متغلا ماع ناك املف كيلا هضبقاف ىتم ةعّمز ةديلو ىبا

 اقراستق هشارف ىلع لو نأ ةمأ نباو ىخأ لاقف ةعمز نب ثبع ماقف هيف ىلا

 لاقف هيف: ىلا ىهع ناك ئخا .نبا .دللا لوسر اب دعس لاقف ملسو هيلع دالأ ىلص دللا لوسر ىلا

 بع اي كل وع ملسو. هيلع هللا ىلص. هللا لوسر لاقف قا ةديلو ىباو  ىخأ ةعمز نب ثبع

 ر امل مم ىبجاحا ةعمز تبيني ةدوسل لاق مت رجع رهاعللو شار ةلل كيرلا ةعمز نبأ

 و9 ةسارم ضيرلا» اميل اذا تاناردار ' عّلجو وعا هللا !ئقك ,ىتح اهار راف !ةبقعب . هبت نم

 اهدوهيا نأ: سنأ , نع رشدان نع ماه انتثدح لاق دابع نأ نب ناسح انتدح تزاج ةنهب

 ىدوهيلا ىح“ ىحح ندلغأ نالغأ كب ليعف نم اهل ليقذ نير نجيب ةبراج سأر نضر

 ةسار ضرءذ ملسو هيلع دللا ىكلص ىبنلا رمأف



 هذ اباصولا بانك

 ةيلع هللا ىلص هللا 'لوسر:ىوأ ٌرمع نبا نع. عفان“ نع كالام :انربخأ' لاق: كنسوي“ ىب. هللا كبع

 هدنع ةيوتكم» هقيصوو لا: نيقليل ثيبي :هبخا ىصوي 9ئش .دل: ملسم ' ئرمأ فقتحررام لاق ملسو

 انتدح « ملسو هيلع كلا ىلص ىبغلا نع رمع نبأ نع ورع نع ملسم ىب طيح هعبات

 ىفعشل ةيواعم نب ريعز انثدح لاق 0 ىفا نبا ىيج .انثدح .لاق .ثرالملا نب, عيعزبا

 ىخأ ملسو هيلع هللا للص دللا لوسر .نّمَح ثراخلا نب ورمع ىء فكاسا وبا انتك> لاق

 !دبع الو ارانيد الو اعرد هتوم كنع ماسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر كرت ام لاف تراثا تدب ةيريوج

 ىَيج نب دالخ انثدح «ةقدص اهلعج اضرأو هحالسو ءاصيبلا هقلغب الا ايش الو ذمأ الو

 ىب هللا تبع تلأس لاق فرضه نب ةكلط :انثدح لاق. لوغم نبأ وه كلام انتدح لاق

 نعاتلا :نع كنك فركب تبيها نافذا بكا لكزر ملح ىلا «نشوومل) ناك نط مالا
 1 مشا < هع - 2 عءامسس

 ليعمسأ انربخأ لاق ةرارز نب ورمع انتدح «دللا بانكد ىصوأ لاق ةيصولاب أورمأ وأ ةيصولا

 ايبدحو ناك دضر ايلع نأ :شتتاع لنع اوحن لاق دوسالا نع ميهعربأ نع نوع نبأ نع

 تسطلاب امدف ؛ رجح .تلاق وأ ىرْدَص .ىلأ هددنسم :تنك دقو هيلا 'ئصوا  ىتم :تلاقف
 ممسس < هآك 5

 هتثرو كرتتي نأ باب 7 ء«هيلا ىضوأ ىتف تام لق هنأ ترعش اف ىَرجَح ىف ثنخا/: كقلف

 نب دعس نع نيفس انثدح لاق ميعذ وبا انتدح سانلا اوفتكتي نأ نم ريخ ءاينغأ

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءامج لاق صاقو لأ نب كعس ىع دعس نب رماع نع مده مبأ

 ثلق ءارفع ىبا هلا محي لاق اهنم رجاع هلا ضرالاب توج نأ هركي ومو ةكمب انأو ىدوعي

 و دقي د د 35 ها 0 د5 2 2 هيد ع

 ثلثلاو تلتثلا لق ثلتلاف نللق ال لاق رطشلاف تلق ال لاق هلك ىلاب ىصوأ هللا لوسر اب

 ىف سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نما ريخ ءينغا كتترو تنأ عدت نأ كنا ريثك

 043 5 5 - ع 00-0 - 2

 ىف ىلا اهعفرت ةيقللا ىنح ةقدص اهناف ةقفن نم تقفنا امهم كنأو مهيدجأ

 « نبأ الأ ذةموي هل نكي منو قورخا كب رضيو قل كب عفتنيف كعنري



 اماعط عاب الجر نأ نيريس نبا نع بويأ لاقو «ديلع وهف هركم ريغ اعئاط هسفن ىلع طرش

 تسنأ ىرتشملل عيرش لاقف ىجج ملف عيب كنيبو ىنيب سيلف ءاعبرألا كنآ ف نا لاقو

 نع دانزلا وبا انثدح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انثدح «هيلع ىضقف ثفلخا

 انجن نيعسحو+ ةعستا ]هللا نا لاق" ملسو ٠ هيلع... هللا "تب هللا: لؤضمر« نأ": ةرباوهيلا قنا« نوعا ل وعالا
. 

 ةبيتك انتدح فقولا» ىف «ظورشلا باب ١ ءةنِل لد اهاصحأ نم ةححاو الا ةئام

 ىابنأ لاق نوع نبا انتثدح لاق ىراصنألا هللا دبع نب دمحم انتد> لاق كيعس نبأ

 ايو يرا اللات نبط قتلا لاني ارا :باصأ «اهئادظحل . قباني دي علأ .ازمح 1ىلا' قبعا#عفان

 هنم ىدنع سقنأ ظق الام بصأ ف ربيخ اضرا ثبصا ىلا هللا ٍلوسر اب لاقف اهيف هرماتسي

 عابت ال هنا ّرمع اهب ىدصتف لاق اهب تقّدصتو اهلصأ تسبح تعش نا لق هب رمأت اذ

 نفييتلاو لتتيملا فاو ]هللا ؟ليبص فو. قرقلا ىو .كوقعلا “ف اهب ىكضتوا ثراوت _ الو بوت الو

 قيريتس نيام تقردكللا لاغ لومتم ريغ معطْيو فورعلاب اهنم لكأي نأ .اهيلو نم ىلع حانج ال

 0“ لام لقاتم ربخ لاقف

 مسيح سلا ىسهحرلا هللا مسبب

 اياصولا بانك هم

 زع هللا لاقر هدنع ةبوتكم لجرلا ةّيصو. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو اياصولا باب |
 هم اس مس

 عا نأ نيدلاولل ةيصولا اًريَخ كرت نأ ِرَلأ مكادحأ رص اَذاَو ْمُكيَلَع بنك لجو

3 

 اتقدح لدتام فناجتم اَلْهْمِءافَنَحَِب مّيَحَر روُفَع هلل نأ هَل را الف مهني حلصات امن



 ع ع 1 هع هب اد 25" تقف 2 َ 5

 هللا لونا مهجاوزأ ىلع نوملسملا اففنا ام ءاداب أورقي نأ راغللا ىا اهلذ مدج وبأ رخالا

 هاك د 2< هووم ءم جدن هد 03 315 ت16 تا 3 هد

 بأ نوميلسملا ىدوب ام بقعلاو متبقاعف راسغللا قل مكجاوزأ نم 2 ىتن مكناث نأو لجو ع

53 2 3 32 ٍ- 

 نم قفنأ ام نيملسملا نم جوز هل بهذ نم ىطعي نأ ومأف راقللا نم هثآرما ثوجاع نم

 اهذاجا دعب تقرا تارجاهملا نم اًذحأ نأ مّلَعَن امم نرجاع ىناللا راقللا ءاسن ىادص

 ىتم نم انموم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع مدق َىَفَقَتلا حيسأ نب ريصب ايأ نأ انغلبو

 مصب ايا لاشي ملسو يلع ,دللا, كيط ىلا ل1 كقيوش :نب :سنحألا# بتكذ“ ةحملا ىاارجاما

 صضرقلا . ىف هلجأ اذا ءاطعو رمع نبا لاقو ضوقلا ف طورشلا باب ١ . «تيدلمل ركذتف

 نأ نع زمره نب نكرذا ديع نع ةعيبر نب رفعج ىنتدح لاق ثيللا لاقو «زاج

 فلا هغلسيا نأ ( ليتاوسأ ىير_ضعب لانس الحر ركت هنآ ' ملسو .ةيلعردللا ,لصا وللا الويلر نع

 خلل طر رقما نمر لك الامم, ستاكملا صب 14 ؟ىعبم لسجل كا هيلا ليعدو تراك

 ذا نمخا نيا»(لاقوإ مهنيب ١ مهظورش: .تداكملاو ىلا هللا ىبع ١ ىب: رباجت قامو ادللا  تاتك تلا

 دبع ىب ىلع انتدح طرش ةئام طرتشا ناو لطاب وهف هللا باتك فئاخ طرش لك 5

 0 يلاسك مدرب اهتتأ تلا اهضر 2 نع ظرمع نع ىبك» نع نيس انتدح لاق هللا

 هيلع هللا ىلص دللا لوسر ءاج اًملف ىل هآلولا نوكيو كلعا كيطعا تكن نأ تلاقف اهتباتنك

 فتعأ نمل ةالولا اماذ اهيقتعأت اهيعاتبا ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ككلذ هثركذ, ملسو

 اور نوطرتشيا ملوتحإ لانا! امزيئاقف ربثملا ىلع ملسو هيلع دللا ىلصص هللا لوسر ماق رث

 ةئام طرتشا ناو هل سيلف هللا باتك ىف سيل اطرش .طرتشا نم هللا بانك ىف تسيل

 سائلا اهفراعتي دلل. طورشلاو رارسقالا ف اهتقلاو ب طارتتشالا ب ىمروك دج ار 11 ةططرج

 ةيرللا ليجرلا: لاق نيم نبا نحكي ناوعلا ىو] لاق «ىيتنمو :ةنيجنور الر سلا 1 اةاوزوينا

 نم جيرش لاو يرخ ملف عرد ةئام كلف !ذكو اذك موي .كعم لحرأ ف. ناف. كباكر لحرا



 كحال ريدحب وبا لاقف مهل رمخ نم نولكاب اولزنف ةفيلذل اذ اغلب ىنح هب اجرخن نيلجرلا ىلا 5 َ 7 3 4 2 ا :: 0

 كبح هنا .هللاو لجا لاقف رَخآْلا هلتسان !ديج نالف اب !ذه كفيس ىرأل ىلا هللاو نيكجيلا

 ٌرْقو درب ىتح هبرضف هنم هنكمأت هيلا 27 ىنرأ ريصب وبا :لاقف تبوج ىقف

 أر نيح ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف ودعي لجسملا لخدف ةنيدملا

 وبأ ءاجث لوتقمل ىناو ىحاص هللاو لتق لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلا ىهتذا املف“ ارعُذ

 هنم هللا ىناجنأ رق مهيلا ىتددر دق كتمذ كل هللا قو هللاو دق هللا بن اب لاقف ريضب

 كندا َس املخ كحال هلا ناكاولا برخ رعسم همأ ل ليو ملسو هيلع هللا نص ىبنلا لاق

 فحاليف لدنج وبا مهنم تلفنيو لاق ركبلا فيس ىنأ ىح جرخن مهيلا هذريس هنأ فرع

 تععيتجا ىتح ريدصب قاب قح الا ماسأ دق لسجر شيرف نم جرخ ال للعجن يصب ىاب

 عولتقف اهل اوضرتعا آلا ماشلا ىلا شيرقل تدجرخ ريعب نوعمسي ام هلاوف ةباصع مهنم

 لا 3 محرلاو هللا هحشانت ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلا شيرق تلسراف جّناومأ اوذخاو

 جما م

 فد ىذلا وقو لو ومع هللا لوناف ماسو هيلع هللا ىلدح فلا لكسر نما وهذ لت نف

 هدود هود هاك هدوم هد هته

 دوطتا اورق رف مهن مهتبح تناكو ةيلعاجلا هب يك غلب ىتح مهنع مكيدباو , مكنع مهيد

 دللا ديع وبا لاق «تيبلا نيبو مهنيب اولاحو ميحرللا ىنيرلا هللا مسبب اورق رمزا

 تيجو ٌةيح ضِيرملا تيجو ةيمحو ٌةَيَح ىفنا تي ةيملل  اوزامأ اوليزتو برَذلا رعلا عم

 ّلجرلا ثيحاو قيدلمل ثيجاو لخدي ال ىح هتلعج ىملَل ثيجاو ةياَح ميقعنم مىقلا

 ىكص, هللا ٌلوسر 3 ةيتنكاع ىنترسخاف ةورع لاق ىرعؤلا نع ليقع لاقو « ءاججأ هةيضغأ اذأ

 نيكرشملا كح او دزه ٠ لسجتو نقااذللا !لرض' امل .اهثأث"امغلبو قيمت ناك .ملسو"هيلظالاللا

 نأ رفاوللا مصعب اوكسُي ال نأ نيملسملا ىلع مكحو مهجاوزا نم َرَجاَع نَم ىَنَع اوُهَعْنَأ ام
 جوز-ذو ةليواعم ةبيرق ج ووتف جاوشل لورج خنباو ةيمأ ىلنأ تمنب ةبيرق نيتارما فلط رمع 01 ترض طر لا ل 90010 ل ل



 امل ه8 :طورشلا , كاتك

 2 07 5 .٠ 0 2 ع 7 لس 8 2 -غ 0

 تلقف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىن تيتأن .باطخل ىب رمع لاق هللا ف !ديحش اباذع بّذع

 ملف. تلق ىلب "لاق لطابلا ىلع انودغو .انقلملا ىلع انسلا .تلق قب. لاق. اقح ةللآ ىئفتبسلا
 هه ه5 د - 6 2 هد

 سيبلوأ تلق ىرصان وقو هيصعا تسلو دللا لوسر ىلا لاق نذا اننيد ىف ةيندلا ىلعن

 لاق ال تلق. ماعلا هيتأت .انأ كيثربخأت ىلب .لاق. هي 'فوظنف تيبلا قأنس انأ انتدحن تنك

 لاعب اعجب ملل ١ تا ةانيعير سيلا كور امنا .ةتيلعفإا دك .اننءن تينا لاري وكي (توطتمز بتر

 انثيدا :خ. ةينجلا !ىئطغت, ملخ“ تلق لب "لاق .لطأبلا) لع انودعو, نقلل ىلع انستا تلقاني

 هذا هللاوف هزوعب كسيتسان هرصان وهو هبر ىصعي سيلو هللا لوسر هنا لجيلا اهيا لاق اذا

 يناسربخاتا وب نافع فوط تيبلا] خاسر اك تدع ناكل نلاس تا ركل

 المعأ كلذل تلعف رمع' لاق. ىرصرلا لاق هب ٌفوطمو هينآ كناف لاق ال ثلق ماعلا هيأت

 رق اورخأف اوموق هباحتال ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاق باتكلا ةيبضق نم خرف املف لاق

 لخد كحا مهنم مُقَي مف املف تارم ٌتالث كلذ لاق ىتح لجر مهنم ماق ام دللاوف اوقلحأ

 8 7 0 ا
 5 3 2[ - د هد 9 2 هسرد .

 ملكي ملف يرخأ كقاجف كقلاح وعدتو كندب ركانت ىتح .ةملك مهنم ادحا ملكت د

 اوركنف اوماق كلذ اوأر املخ هقلحت هقلاح اعدو هنحِب رحكأ كلذ لعف ىنح مهنم اًدحإ

 تانموم 5 ةعاسج مو مع اضعب لتقي ميدحع ل داك ىنتح ااضعب .فلكب ميضعب د ل.عجو

 . مصعب غلب .ىتح تاَرجايم تاَنموْلآ مكءاج اذا ارذعلا نينا اًبيأ اي. لجو وع هللا لونأت

 نيفس دبا نب ةخيواعم اهييدحا جورزتف كرشنلا ىف مل اننناك نيتاومأ ذكتموب رمع 2 ٍرفاوللا

 ريصب وبأ «ءاجغ ةنيدملا ىلا. ملسو هيلع هللا, ىلص ىنلا عجر رق ةيَمُأ نبا ناوفص | ئرخألاو

 ى نددت كلا 3اس دب م ا ر :هنوفإب ال .تبلعج لاخلا تقعلا راولاقن, نكح هبلطا قاارل ا ل1 02 ن١ ل



 نع طورشلا اكاننحلا

 !ذه ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاق مهيلع فرشأ املف هتثآ اولاقف هنأ ىنوعد

 ءاج ذأ هملكب وح اهنيبث ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ملكي لعجخت رجاف نا

 هللا ىلبص ى دنلا لاق ادب ءاج ان هذ ةمركع نع كوين ذريخاف رم 2 ورمع

 َ ورمع نب ليس ءاح هتيد>- ىف ىرمؤلا لاق م لاق اهكومأا نم ملل لي ل

 ىبنلا لاقف ٌبتاكلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اعدف اباتك مكنيبو اننيب بتكأ

 ىب ام ىرذأ ام هللاوف نكرلا امأ ليهس لاقف ميحرلا نجرلا هللا مسب: بتكا ملسو ء

 هللا مساب لا اهبتكت ال دللاو نوملسملا لاق بتكت تنك امك مهللا كساب بنتك ' مْوككو

 ىضاق ام ؛ذه لاق رث' مهللا كبسأب .بتكا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ميحرلا نمرلا

 كيبلا نع كاتدحض ام هللا لوسر كذأ ملعت انك ول هللاو لايهس لاعد “هللا :لوشر "نيك يلع

 ىلا دللاو ملسو هيلع هللا ىلص ىببنلا لاقف هللا دبع نب ديح بتكأ نلو كانلتاق الو

 ىننولاسي ال هلوقل ككذو ئرعزلا لاق هللا دبع ىب دمحم بتكا ىنومتبّذك ناو هللا ٌلوسرل

 لع ملسو هيلع هللا كلص ىبنلا هل لاقف اعايا مهتيطعأ الأ هللا تامرح اهيف نومظعي طخ
 ى

 0 2 تع و 5 0 031100

 انزل انأ برع تدحي ( هللاو لبيس لاقف مى قوطتف تسيمأأ ن5 اننبب اولخلا نأ

- 

 اك نأو لجر انم انم 5-5 حاز 3 ىلعو 0 لاقو بتكف لبا ماعلا نم كلذ نلكو 0

 ءاج كفو" نيكرشملا ىلآ ترب دري فيك هللا ناحس نوملسلا لاق انيلا هتددر الا كنيد ىلع

 ىقا.«دويق ىف فسري ورمع نبا لييس نبا لدنج وبا للخد نا كلذك م انيبف املسم

 اهايضانأ نم : لو" نع لجيل لادفأ يلاشلا ارهطأ نيب ةسفتبا مز1 ىحت# كم لسا: قذ

 كوت لاك تعب تانللا ضقت مل انآ ملسو هيلع هللا .ىللص ىبنلا 'لاقف  ىلآ .هذرت ا هيلع

 ريح انأ بام لاق ل دوجأفا ملسو+ هيلع اهلا لص“ ىبنلا لاق“ادبا ءئه قع ككلاضأ الانا

 ىلا لدنج وبا لاق كل هان م-جأ دق ىلب ز زوكم لاق ل..ءاغب ا لاق لعشاق



 | ه+ طورشلا باتك

 ملكي لئعجو لاق :كنبجأل اهب كرجأ ل ىدنع كل تناك ني ال ول هديب ىسفن ىذلاو

 5 5 3 نإ 160 ونا <" دو .

 ىنلا سار ىلع مئاق ةبعش نب ةريغلاو هتيكلب فذخا ملكت املكف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 قدح ئتلا ةيخ« لا هديب .ةورغ ىوع) املك رقما ةيلعو فيسلا ”حغمو ملسو اةيلع هللا لص

 هللا لض هللا لوس ةيحخ نع كدي ّمخأ ؛لاقو قيسلا' لثعتب هني برض .ملسو ةيلع#ةللا
 د ع

 تسلا 00 ىل لاقف ةيعش نب ةردغملا اولاق اذه نك لاقف دسار ةورع عفرف ملسو هيلع

 ع + نك 2 502 , ١
 ماساف ءا 6 خلا مأ كحاو ميانقف ةيلهاشل قى اموق بك ةروغملا نّكو كتردغ 3 ىعسا

 ةورع نا رث ءىتت ىف اهتم تسلف لاملا اماو'لبقأت مالسالا امأ ملسو هيلع خللا ىكص ىبتلا لاقق

 تح هللا لوسر مكنت ام كلاوف لاق هينيعب ملسو 'هيلع هللا ىلض ىبنلا تاكا قمري لعج

 رمأ !ذاو هدلجو ةهجو 'اهب كلدف'مهنم لجر فك ىف كعقو الا ةماخأ :ملسو هيلع هللا

 امو هككلتمع اةيئزو5) )مةيضصعصل“ 225 )تأ عتود. لك 4: لفتت

 ىلع :تدفو دقل هللاو موق ىأ لاقف هباكتا ىلا ةورع عجرف هل اميظعت رظنلا هيلا نود

 ام هباحأ هبيظعي طق اكلم تيأر نأ هللاو ىثاجنلاو ىرسكو رصيق ىلع تدنوو كولملا

 اهب كلدن مهنم لجر فك ىف تعقو الا ةماخأ' منتي نا هللاو |ادمحت لمح باكا مظعي

 اوماكت' 1ذاو ةكوضو ىلع .نوتلتتقي اوداك اضود ؟ناو هرما اور تبا عرما) ناو هتلحو ا ههحر

 | دّشر ةطخ مكيلع ضرع دق هناو هل اميظعت هيلا رظنلا نوذج امو هدنع مهتاوصا اوضقخ

 هللا ىلص ىبنلا ىلع فرشأ املف دتثا اولاقف غثآ وعد ةنانك ىنب نم لجر لاقف اهولبقأت

 نومظعي موق نم وىحو نلف أ! ملسو ءبلع دللا ىلص دللا لوسر لاق هباكتأو ماسو بلع

 ام هللا ناكجس لاق كلذ ىأر اًملف ن وبل قئلعلا_ ةليعتسا, دل. ننقعبفأ اهني اقرا" !نكافلا

 ا سس هد 2< - - 5 ا ع مس عا

 هم 98 تدع ع ع هج

 لاقذ صفح نب زركم دل لاقي مهنم لسجر ماقنذ تيبلا نع اوحصي نأ ىرأ 5 ترعتشأو

 ! : تسلا ةي ع



 ه* طورشلا بانك

 رق .هتنانك نم امهَس عوتناف شطعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىكشو دحون_قخ

 نأ كلذك متانيبف هنع اورد ىتح لاب مهل شيبج لاز ام هللاوف هيف هولعبجج نأ عرمأ

 ىلبح هللا لوسر عصن بيع اوناكو ةعازسخ نم هموق نم رفن ىف اول ًءاَقرو نب لييكب .ءاج

 دادعا اولزن ىول نب رماعو ىول نب بعك تكرت ىلإ لاقف ةماهت لما نم ملسو هيلع هللا |

 ىلص هللا لوسر لاقف تيبلا نع هل ةاصو كولتاقم ©. ليفاطَلا ثوعلا مهعمو ةيبيدلل دايم

 برلل جتكهت ىف اشيرف ناو نيريتعم انثج انللو دحا لاتتقلا ىجأ مث انأ ملسو هيلع دللا
 هم هع مم

 اولخدي نأ اواش نأو رهظأ نآث سانتا نيبو ىنيب اولي 2 هتددام ١ . ني ناف ماب

 35 ء : ع اه 0

 ىلع عنلتاقال هديب ىسفن ىدلاوف اوبا م 0 اويج كقذ لاو اولعف نيانلا هيبن لخد امين

 قلطناف لاق لوقت ام مغلبأس ليّدب لاقف هرما هللا نخقنيلو ىفلاس درفنت ىتح اذه ىرما

 هضرعت نأ متكش ناذ الوق لوقي هانعممو لجرلا اذع نم مكانتج دق انآ لاق اشيرف نأ ىتح

 تاه هانم ىأرلا اووَّذ لاقو ءىشب هنع انربُخل نأ انل ةجاح ال عوايفس لاقف انّلعف مكيلح

 ملسو ةيلع هللا لص ىنلا لاق ا عتّدحن !اذكو !ذك لوقي هثعمس لاق لوقي هتعمس ام

 ىلب اولاق لولب تسلوأ لاق ىلب اولاق كلاولاب مْمْسَلَأ موق ىل لاقف دوعسم نب ةورع ماقف

 ىلع اوحلب ايلف ظاكع ّلعأ ترفنتسا ىّنأ نويلعت متسلا لاق ال اولاق ىنومهتت لهف لاق

 كسر ةطخ مكيلع ضرغانق:1ذع: ناذ_لاق .ىلب. اولاق: ئدعاطا, نمو. ىدلوو 'ىلعأب مكتقج

 يتلا لافجت هلي تيلع لا ليك ىنلا ملكي .لعجن هانت هتثآ اولاق هنآ ىنوعدو اهولبقا

 نأ تسيأرا كمح ىا كلذ دنع. ةورع لاقف ليَدبل هلوق نم اوك ملسو هيلع هللا .ىلص

 ناك اننا نعت نار, الش لكلا للضلا ,يرعلا نمر ىحابا تعش له. كميق_رمأب (كللماشا

 وبا هل لاقف كوعديو اورفب نأ اقيلخ سانلا نم اباوشا ىرأل ىتاو اعوجو ىرأل دللاو ىتاف

 ع 39 و - 2د 6 3 م 35 دس

 امأ لاقف ركب وبا اولاق اذ نم لاقف هعدنو دنع رفن نكأ تاللا رظب ضصمأ فقيدصلا ركب



 هز طورشلا .باتك

 0 5 , 34 ها د ع

 كانه هلام ىلا يرخ رمع ىب هللا دبع ناو هللا مكوقأ ام مكرقن لاقو جلاومأ ىلع ربيخ

 سيلو هالجرو هادي تعدقف ليللا نم هيلع ىدحعف

 نينموملا ريمأ اب لاق فيقتل نأ ىب دحا .هاتأ كلذ ىلع رمع عمتجا املف مءالجا. نير دقو

 لاقف :املا كلذ طرشو .لاوسألا' ىلع انلماعو ملسو هيلع هللا ىلص .حمحم .انرقأ دقو انجوَتا

 نع تحرج ذا هوب تيكن الجو هيلع قالا قص سلا «الوس لوك مبيشت قا[ كس ١

 تبذك لاقف مساقلا نأ نم ةليزع كلذ ناك لاقف ةليل دعب هليل كصولق كب ودعت ربيخ

 باتتقأ نم اضورعو الباو الام رمتلا نم هل ناك. ام ةئميق ثطعاو ريع. مالجأف هللا ءدعالن
0 

 نع رمع نبأ نع عفان ى 2 هيسحأ دللا كيبع نع ةفلساب نب دامح هأور نككلذ ربغو لابحو

 عم ةحئاصملاو ناهلل ىف طورشلا باب ١١ 2 ء«هرصتخا ملسو هيلع دللا كص ىبنلا ىع رفع

 لاق كمدح ىب هللا د.بع ع لوقااب سانلا عسم طورشلاو طورشلا ةبانكو برا ىلا
 و

 نع ريبزلا نب ةورع- ئنربخا لاق ىرعزاا ىنربخا لاق رمعم .انربخا لاق قازولا جبع انتدح

 هللا .لوسر جرخ الاق هبحاص ٌتيحَح ادهنم دحاو َّك ىدصي تاوسرطلب روسملا

 هيلع هللا ىلص ئنلا لاق فقيرطلا ضعبب اوناك اذا ىتح ةيبيدكل نمز ملسو هيلع هللا ىلَص

 اوف نيميلا تاذ اين ةعيلط ندكرل ٍلِيَخ قل ميمغلاب نيلولا.'ىب .كلاخ نا,املَسَو

 ىلص ىلا راسو .شيرقل اريذن ضكري فلطناف شيلا ةرتقب © اذا ىنح .كلاخ مهب وعش

 سانلا لاقف .هثلحار هب ”تكرب .اهنم_ مهيلع» طبعي هللا ةينثلاب . ناك ذا ىح. ملسوةيلع هللا

 ام: ملشو هيلح هللا لص ئنلإ, قاف ءاوضقلا, تالخب ةوسقلاتالخإ ولاقت سيلا 1 1-

 هديب ىسفن ىذلاو لق رث ليفلا سباح اهسبح نلتو فلخج اهل كاذ امو هاوصقلا تالخ

 لدعن لاق تيثوف اعرجز مث اعايا جثيطعا الا هللا تامرح اهيف نومظعي ٌةَطُخ ىنولأسي ال

 كاملا: ميلي ملح ضربت ساقلا هكردتم كما , يلع انك نعد حلا ىَصقَأب لزن ىتح مهنع



 رضنلا لاقو انيهن مدآ لاقو ىهذ ئجرلا نيعوار دنع لاقو ةبعش نع. نمصلا: نبعو ناعم: ةعبات

 لاق ىسوم نب ميعربا انتدح لوقلاب سانلا عم طورشلا باب | ء«ىهن لاهنم نب جاجحو

 كيعس نع رانيد ند ورمعو ملم نب ىلعي ىربخأ لاق ةربخأ جيرج نبأ نأ ماش ىذربخا

 3 37 ادرإ 9 3 3 سد

 دكنعل ان لاق كءبعس نع هند ددعمم لذ اق رمغو هيحاص ىلع ا#دحأ ديري ,مبج نبأ

 لوسر ىسوم لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق بعك نب أ ىنتدح لاق ساّبع نبا

 عيطتست ىَل كنا لقا ملا لاق تيحلمل ركذف مع هللا
 ىلحسولاو انايسن ىلوألا تناك اوبص ىتم ع 0 2 4 هم

- 

 د 1-3

 امال ايقل ١ رمح كرم ىقعرت 2 ىنّذخاود ال لاق ادع ةثلاثلاو اطرَش

 رع ضن عا لم جمامأ سابع نبا اعأرق دماقاق ضقني نأ كيري ارادج !دجوف اقلطناف هلتقف

 اهضر ةشئاع نع هيبا نع ماشه ىع كلام انتدح لاق ليعتسا انتدح ءالولا ىف طورشلا

 تلاقف ىنينيعأت هقوأ ماع. لك ىف قاوا عست ىلع ىلعأ تيتاك

 اوبآت مل تلاقف اهلعأ ىلا ٌةريرب تبهذف كلعف ىل كوألو نوكيو عل اهكعأ ١ نان اوكا كك
 ا : 5 'خ ' 37 2

 تاضرع 55 ىذا تنلاقذ سياج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو منع نم تءاج اهيلع
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 ةشئاح: تريدحأفاي ملطو عيلخم.دللا لص ”ئنلا ' عمسم رولا ةالولا» نوكي_ قآ.األا وبات . غيلع كلان

 تلعفف قشعأ نمل ءالولا اتاف ءالولا هل ىطرتشاو اهيذخ اقف ا هلتيو هيلع الانزلاق فلا

 لاسامر لاه ره سيلع "كلو لا ؟قيمكف :نيانلا ىف. ملشو) ةيلعبدلل) لدم للا: لوَسر «ماق نق ةشقاع

 وهف هللا باتك 'ىف سيل طرتش نم ناك ام هللا باتك ىف تسيل اًطورش نوطرتشي لاجر

 « فتعا..ىمل, هالولا/ اهئاو. .فقوأ هللا . ظرشو قحأ هللا هاضق., طرش . ةقام ناك ناو . لظاب

 دمح انثدح لاق دجأ وبا ًانتدح كتجرخا تعش اذا ةعراوملا. ف طرتشا اذا باب )ع

 رييخ لها عجف ا لاق رمع نبأ .ىع عفان نع كلام انربخا لاق ىنانكلا ناسغ وبا ىيكج ىبا

 وهي لمع ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لاقف ابيطخ رمع ماق رمع نب هللا ٌدبع



32007 

 ةرير# نأ ىع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع ثيل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ بارعألا نم الجر نأ الق امهنأ ىهللي نلابخ نب كيو

 و -هآك

 هنم هقذأ وهو رخالا مصْنْل لاقف هللا باتكب ىل تيضق الا هللا كدشنأ هللا لوسر اب لاقف

 ىنبا نأ لاق لق ملسو هيلع هللا" ىلص هللا لوسر لاقف ىل نذآو هللا .باتكب اننِيب ضقأت | معن

 ةاش ةئام هنم تيدتناف مجرلا ىدبا: لع نأ تربح أو ةتأرماب قزف اذه ىلع افيسع ناك

 ةأرما ىلع نأ ماع بي تو .ةدلجا ةكام ىبا ىلع انآ قرربخان' ملغلا للعا تلاشف كيل

 باتكب .ايكنيب نيضقأل هديب ىسفن ىذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مجرلا اذه

 هم 3 نم 0 9522 5 0

 ةارسما ىلا سينأ إب كغأ ماع بيرغتو ةثام كلج كنبا ىلعو كيلع در منغلاو ةديلولا هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمت تفرتعاف اهيلع ادغف .لاق اهمجراف تفرتعأ ناذ اذه

 انثدح قتعي نأ ىلع عيبلاب ىضر اذا بئاكملا طورش نم زوجج ام باب ٠١

 قع تلخد تاق هبي ىع ىلا: نعأ نبا تحاوللا نبع انتدحخ لاق ىيج نب ادالخ

 ها نافذ ىنيرتشا نينموملا مآ اب تلاقف ةبئاكم هو ةريرب ىلع تلخد تلاق اهضر ةشئاع

 ا لإ ل اوطرتشي ىاح َقوعيِبي ل لقا نأ كلا 5 تلا ةي 00

 ىلص ىبنلا لاقف .اهءالو اهلها طرتشاو اهتقتعأت اهتيرتشاذ تلاق اوءاش ام اوطرتشيلو 7

 ىالطلا 5 ةطووشلا جانا لا ؛ طوَش ةئام اوطرتشا ناو فهما نمل, ةالؤلا ملئو سلال ولا

 ابكدح ': ديطّرقي كقحت ىيح رشا وأ قالعلاا دبا نا طع. نسل كيسا لاو

 لاق ةريره ىأ ىع مزاح ىنأ نع تنبات نب ىدع نع ةبعش انثدح لاق ةوعوع نب كيحت

 رتشي نأو شارعالل رجاهملا عاتبي نأو ىقلتلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن

 ١ نعو شجنلا نع ىهنو هيخا موس ىلع لسجرلا ماتسي نأو اهتتخا قالط .ةارملا



 : ني ن1 52525292292522 راد

 ه :طورشلا باتك

 قاوأ عيرأب لاق ها كوبن (قيرطب دارتشا مباج ىع مسقم ى د هللا ديبع ىع سوق ىبا

 نييع ىنإ:لاقر ردخ) دكقرأبا نشل لوقو# ارانيد ٠ ىيرهعب هارعسا .رباج نع .هرشتوبا: لاك
0 3 

 لاق ناميلا وبا 70 خلماعملا ف طرورشلا كاب 0 « ىدنع مصأو رثكا طارغشالا هللا

 ىنلل راسعنالا تنلاق لاق ةريره نأ نع جرسعالا نع دانؤلا ىبا انثدح لاق بيعش انربخا

 ع وشو ةنووملا انتوفكت اولاقف ال لاق ّليخنلا انناوخا نيبو اننيب مسقا ملسو هيلغ هللا ىلص

 ءامدسا نب ةيريوج انتى لاق ليعمسأ ند ىسوم انتل « انعطأو انعم اولاق ةريمقلا ع

 اهولعي نأ دوهيلا وبيخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىطعا لاق هللا طبع ىع عفان“ نوع

 حاكنلا ةدقع كنع رهملا ىف طورشلا باب * .ءاهنه يرخ

 اوُيوُت
 لق لب عوسأ ند كلام انتو ذعر اوملا 5 طورشلا ا 1

 0 314 -ِ د : 5 ©( 3 1-2-١

 تيعمس لاق قرزسلا ةلظنح تعوس لاق ديعس نب ىيك انتدح لاق ةنديبع ىبأ انث

 0 ِ ا 5 11 دل ١ او 5 0 3 5
 رنو هذه تجوخا اميف ضرالا ىركن انكف القح- راصنالا رثكا انك لوقي جيدخ نب

 ىف طورسشلا نم زوجي ال ام باب مه «قروتلا نع هنت رثو كلذ نع انيهنف هذ جرد 2
5 

 دبيعس نع ى ءرهولا نع او 5 انتد> لاق عيلرز نب ديزي ايتكحل لاك تدبسم انترح حاكنلا

 1 اوشجانت لو تان وضاح عيب " لاق ملسو ديلع هللا ىلص ىبنلا ى 2 ةرسر# لبأ نع

 ئفكتستل اهتتخا قالط رمل 37 و هتبطخ ىلع نيطخ: الو هيخا عيب ىلع ندري

 اًكلكخ لاق. نيعس نب : ةبيتقا انكلكلا ادودسلمل ؛ ف لس ال . دلل .:طورقتلا باج 9



 يس هل طورشلا باتك

 نع ثيل انثدح لاق ةملسم ىب هللا دبع ًانثدح عويبلا ىف ظورشلا باب ا ٠ « عاتبملا

1 

 اهتباشك 3 اهتيعتست 0 تءاج ردود ا هتربخأ اهضر اع نأ ورع نع باه. نبأ

 كنع ىصضقأ نأ اوبحأ كدا ىأ ى جرا ةشئاع اهل تلاق اًميش اهتباتك نم تنضق. نكت رلو

 وأ تءاش نا اولاقو اوبن اهلعأل ةريرب كلذ ترككذف تلعف ىل كوالو نوكيو كتبانك

 ملسو ةيلع هللا ىلص دللا لوسرل كلذ تركذف كالو انل نوكيو لعفتلف كيلع بست

 ةيادلا رهط عئابلا طرتشا اذا باب ع «فّقعأ نمل مالولا اه ىقتعأت ىاتبا اهل لاقف

 ىنتدح لوقي ارماع م لاق ءايركز انت>> لاق مهيعذ ىبأ انتدح زاج 1 ناكم هلا

 هل اعدق هبرضف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رف ايعأ ىق هل لمج ىلع ريسي ناك هنأ وباج

00 3 

 ايلف ىلعا ىلا هنالك تينكتسات ةناعلف هل واب هينعب لاق ل ل ردسي سيل ا راسف

 كّليج ذخآل تنك ام لاق ىرثا ىلع لسراف تفرصنا مث هّتمثت ىقدقنو لمجلاب هتينأ انملق

 ىلص هللا لوسر ىنرقفا رباج نع رماع نع ةريغم نع بعت لاقو « « كلام ويف كلذ كلمج دك

5 
 ىلع هتعبف ةريغم نع ريرج نع فحسا لاقو 'ةنيدملا ىلا هرهظ ملسو هيلع هللا راقف كن

 ردكنملا ىب نمحن لاقو «ةنيدملا ىلا هرهظ كلو كريغو ءاطع لاقو ةنيدملا غلبأ ىدح ههظ

 عجرت ىنح هرهظ كلو رباج نع ملسأ نب كيز لاقو ةنيدملا ىلآ ةرهظ طرش رباج نع

 رباَج نع ياسا نع. 'نتمعالا لقر“ <« هقيدفلاا| كا ييط' كانرقتأ رباجت "نع" ةيبزلا كا ذا

 ىلص .ئنلا ةارتشا رباج نع بهو نع فحكسا نباو هللا ىيبع لاقو «كلعا ىلا 'هيلع ٌعّلَبَت

 ةريغو ءاطغ ىع يجو دالاقو باجل نعال ءلسلا قبب قير "هعبات يق ملسو هيلع هللا

 نيبي الر *هرشعبرانياتلا باسح !نما يقرا !نوكي ذو يئاند"ةعيزإلا تدقتلا كنا نع

 نحط شمعالا لاقو 'ةرباَج نم ازينؤلا ؤباو ردكتلا :نباو- رباجلا نع ىلعشلا | نك ريغ ىدقلا

 قواك لاقو مرد .ىتامت باج نع! رداغا نك كقكسا وبا“ لافإلا فهو يقرا راجل نع ولات
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 هع طورشلا باتك |

 ناوزم مس. هنثأ ريبزلا :نيءةورح,ربخاا لاق باهت» نبا نع :لتيقفا نع :تيلل)_انقووح

 ل بناك ان لاق ملسو هدلع هللا ىلص هللا لوسر باكتا نع ناوبخب خمر نب روسللاو

 البناي ال منأ ملسو ةيلع هللا لذكا ىنلا لع وزمح نب ليهش طرتشا لمبق | ناك اققمؤي .رمع كي |

 كلذ: نوتموملا ةركفا لوو انتيك, تيلخو انيلا :هتددز الا كنيد ىلع ناك نأو نا

 ذئتموي درف كلذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هبناكف كلذ الا ليهس قاب ة دمى[ طعتماو ١

 ناو ةدملا كلت ىف هدر الا لاجرلا نم ٌدحا هني رثو ورمع نب ليهس هببأ ىلا لدنج اب

 نمم 1 ا ند ذيع كب موخلك 0 تنناكو تادحل تانموملا تءاجو املسم ناك

 ىلص ىنذلا نولاست اهلعأ ءاجض قناع 2 ذكموب ملسو هيلع هدللا ىلدح دللا لوسر ىلا جرخ

 3 - غونةمع

 و كَ نينا 3 ملح دلل نونا تارجاهم تانموملا

 مكءاج اذ نيبف هللا لونأ امل ميلا اهعجري ماق ميلا اهعج ري 0 ماسو هيلع دللا |

 3 ع هم 2

 ىنتربخان ةورع لاق « نهل نوي

 عع و

 اونما يذلا انآ . ايدل هنيف نهنحاع ناك لسور يلغي هللا [ىلطا هللا , لوسسر/ نار شقاع |
 - ترورت ورز مس 5 |

 اذهب رق نفذ اهضر خمتاع تلاق ةورع لاق 0 روُقَغ نإ تأ ارجاهم تاَنموْلَأ مك دج ا ا

 ام ةلئاو هب اهملكي امالك كثعياب دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لق نهنم طرشلا

 نه

 انتد> لاق موعَت وبا سوا « هلوفب الأ نهعياب ام :ئيابملا 2 طف ظارمأ ب 5 200

 طرتشاف ملسو هيلع مللا ىليص ىبنلا ا لوقي اريرَح ا لاق ةقالع نب دايز نع نيفس

 سيق ىنثدح لاق ليعمسا نع ىيحك انثد> لاق دكسم انثدح 0 للك صنلاو ىلع

 ىلع ,ملسو هيلخحا هللا ىليط هللا لوس تعيب لاخر هللا دبع ني ريرج نع مناخ ناب نيل |

 ها 005 تكتل 00 هم 2 9 1 : ا

 طرتشي رو تربأ ىق الخ عاب أآذإ باب 7 « ماس ىلآ جدصنلاو ةوكزلا ءاقيأو ةولصلا ماق ١

 | أ رهع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ لق فسوب نب هللا دبع انددح ةرمثلا
 أ

 طرغشي نأ هلأ عئابلل اهترمثف ترب نق الخ عاب 0 لاق ملسو ءبلع هللا ىلص للا لوسر |

 ا



 انا نإ جلصلا تا

 تركذف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تينأف ةاثو هيف نأ اوري مو اوبأت هيلع اب رمثلا اونخأب

 هعمو ,ءاجن ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسي تنذآ كيرملا ىف هتعضوف هثدلج اذا لاقف هل كلذ

 نا ىلع هل اًدحا تيكرت ا مافوأف كءامرغ عدا لق رث ةكربلاب امدف هيلع سلجن رمعو ركب وبا

 030 2 3 2-0 5 ها هو هم ته 1 2 5 560

 نود ريدديو ةوجح ال 5 هو : ع 0 5 2 نب 5 لشن وك ١ ختنس دل 0: ختسو :اتوكحح ,ةعرس ااقسو. شع _ةظختلك,. لضخو طةتيضصخك الا د

 يأ تيثآ لاقف كحضف كلذ هل تركذف َبرغملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيفاوف

 نأ عفص ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنص نا انملع دقل القن اهربخأت رمعو ركب

 كح الو ركب ايأ ركذي رثو رصعلا ةولص رباج ىع بهو نع ماشع لاقو كلذ نوكيش

 هيلا !ةولص رياج نعإ بفقو نعي فحسا» تأ لاقو ايد. افسو :نيتألت .ةيلع» نأ اكرتد .لاكو

 سنوي انربخا لاق نمتع انتدح لاق مح نب هللا دبع انتد> نيعلاو نيدلاب حلصلا باب ٠ع

 كلام نب بعك نأ بعك نب هللا دبع قربخا لاق باهش نبأ ىع سنوي ىنتدح ثيللا لاقو حج

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف هيلع هل ناك انيذ ردح نأ نبا ىضاقت هنأ هربخا

 بردت هقيب ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعيس ىتح امهتاوصا تعفتران كجسملا

 اي لاقف كلام نب ٌبعك ىدانف هترجح فكس فشك ىتح امهيلا ملسو ةيلع دللا ىلص هللا .لوسر

 لا تلعع هع نك لعق ةيكشلا عض نأ. .ةاحيج ناشف هللا .لوشر. اي دكيبلا لاق بحل

  هضخات مق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا

 ميسحرسلا ىنهحرلا هللا مسب

 د

 لاق ريكب نب ىبك انثدح ةعيابملاو ماكحالاو مالسالا ف طورشلا نم زوجج ام باب ١



 مادي عالصلا با ريح 12

 نب بعك ن ع كلام نب بعجح ىنب هللا دبع ىنتدح لاق ':جرعألا نع ةعيبر نب رفعج

 تعفن ىتح همزاف هيقلف لاق 01 ىملسألا د كرش أ ىب هللا دبع ىلع هل ناك اك هنأ كلام

 ولا لوقي هناك ه«لبب راسشأف كعك اب لاقف ماسو هيلع هللا ىلص ى لا امهب رق اَمهيقاوص)

 انثدح منيب لدعلاو سانلا نيب جالصالا ليضف باب ! ءافصن كرثو هيلع ام فصن ذخأت

 لاق ةريرف أ ن - ماع نع عم انربخأ لاق قازرلا 3 انربخا لاق روصخم نب فكاسأ

 هيف علطت .موي- لك ةقدحص.هيلع سانلا نم ىمالس لك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز: لاق

 مكشلاب هيلع مكَح ىَذ مّلَصلاب مامالا راشأ ذأ باب ا رولا ضاخلا) ا نين» لكاعي» رسسفكلا

0 

 5 رهبؤلا نب ةورسع ىل اريحا لاق قرف أ نع ني انربخا لاق ناميلا وبا انترد> نيملا

 هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا ارهب دهَش دق راصتألا نم الجر مصاخ هنأ ثذحح ناك ىيبزلا

 ريبزلل ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف اهالك هب نايقسي انك ةرثمل نم يارش ىف ملسو

 اكتمعت با: قاكذ ىلا دلللا كلوسراداب:لاقف .ئراصنالا ١ قيضعف كرات! ىلا لسزأ زق ةنويور ءايا 'كفلا]

 رحل غلبي ىتح سبحا رق فسا لاق رق ملسو هيلع دللا ىلص هللا سر هج“ ناولكت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ريبزلل دقح فئنيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جونساف

 هللا لوسر» ىراصنالا ءظفحلا ايلف ”ىراضناللو .هل عس ىأري 'رييزلا :ىلع,ازاشا كلذ لبق .ملّمو

 بسحا ام هللاو رييزلا لاق ةورع لاق مكمل ميرص ىف هقح ريبزلل يوتسا ملسو هيلع هللا ىلص

 «نيالا مهتيب رجش اميف كويككا ىتح نونموي ل كبرو الق كلذ قالا تلرن ةيآلا هذع

 نأ ساب ال سابع نبا لاق كلذ ىف ةفزاجالاو ثاريملا باحصتأو ءامرغلا نيب حّلَصلا باب !»

 ىلع عجري من اهدحال ىوت ناف انْيَذ اذهو انيع اذع فخأيف ناكيرشلا جراضتي

 بقو نع هللا ديبع انثدح لاق باقولا دبع انثدح لاق راشب نب ديح انثدح هيحاض

 3 هكامرغ ىلع ينزع نوي هبلعو بأ قون لاق هللا دبع نب رباج نع ناسيك ىبأ



 مز جلصلا 5--

 هك

 اوكلصات هلوقو نيتميظع نينف نيب ل 2 نأ هللا لعلو تح ادد ىغبا ىلع ند نسحلل

 نسل كغم لاق: ئسوم" نا نع نيفس-انثدح لاق. ثمح نب هللا "نسع  انكدح 'امهنيِب

 يأ سصاعلا نب ورمع لاقف لابد لاتنمأ تقانكي ةيواعم ىلع ند نسما هللاو لكفتسا لوقي

 هد هد ا - د م 26 «ءعد 3

 ريع ىأ نيلجرلا مي هللاو ناكو ة>دواعم هل لاقت اهناوقأ لدفن ىنح ود 7 بانك ىرال

 - ع - ع عا ءا هم < - 0-2

 8 2- - هِ

 الخوف هايقأا هيلا ابلطاو هل. ةلرفرت هيلع :اضرعاتا لجرلا اذه. ىا"ًابهذآ لاقوانويركا جارت

 انيصأ لق بلطملا فبع ونب' انآ: ىلع نب“ ىسللا مهل لاقف هيلا .ابلطو هل الاقو املكتو هيلع
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 اذكو اذك كيلع ضرعي هناف الق اهثامد ىف تتاع ىف ةمالا هذه نأد لاما اذه نم

- 

 كل ىحن الاق الا ايش امهلأس اف هب كل نحن الق اذهب ل نم لاق كلأسيو كيلا بلطوو

 امل امل - د 00

 ىنبأ نأ لوقيو ىرخأ هيلعو ةرم سانلا ىلع لبقي ومو هبنج ىلا ىلع نب نسللو رمذملا

 هللا تبع, وبا لاق" نيفلسما# نما نيتييطع,نتقنا نيد هب جلصي نأ هللا لعل

 بتايا: .+ ««كايتجدملا لهب" هركبا ونا نم» هلل عاملا اننا ىبق + هللا نبك نب ؟ئلهل الإ

 قليلعلا نها ئخأ ![ىسدح لاه سيو "0111 لكغسأ انكدح مأكلاب ماسالا: ريشي" لف

 كيع تنب ةرمع كلا نأ نمركلا+ نبعأ نيا نيح لاجبلا ىنأ نع كيعس نب ىبكإ نع

 موصخ توص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس لوقت اهضر ةشئاع تعمس تلاق نجرلا

 ال هللاو لوقي ومو ءىش ىف هقفرتسيو َرَكآلا عضوتسي اهذحا اذاو امهئاوصا ٌةيلاع بابلاب

 للعفي ال هللا ىلع ىلاتملا نأ لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر امهيلع جرخ لك

 نع ثيللا انثدح لاق يكب ند ىيك انتدح « بحا كلذ 2 هلغ دللا لوسر اب انآ لاقف قورعملا



 2 1 مر» يملصلا بانك

 ند افوع لاقو نيفس دكبأ نع ةبذ نيكرشم ا

 32 6 52 ءد 0 هاو

 هللا ىلص ىلا نع روسو ءاهسأو فينح نب ل.هس ميفو رفصالا ىنب نببو مكن خنت

 ءاربلا نع فادكسا لأ نع كيعس نب نيفس انتلل> فوعسم نب ىسوم لاقو «ملسو هيلع

 ىلع ءايشأ ةثلك ىلع ةيبيدلل موي نيكرشملا ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ملاص لاق بزاع نبا

 نم اهلخدي نأ ىلعو هودري ثا نيملسملا نم عماتأ نمو. هيلا هدر نيكرشملا. نم ةاتأ .نم نأ

 وبا لعجن هوو سوقلاو فيبسلا حالسلا نابلجب الا اهَلْخْدَي الو مايأ ةثلث اهب ميقيو لباق

 15 ابأ نيفس نع 0 ركذي را هللا تع وبا لاق ميلا هدف هدوبت ىف لكك لدنح

 اتثرخ لاق نيننلا نب ميرس انثدخ لاق عفار ىب دم انتدح ؛ الخل بلي ةلإ لاو

 د 2-3 اهي د © و

 00 000 3 3 ١ 0 ا
 شير راغك لا أرمتعم َج م ماسو ءبلع هلأأ ىلص هللا لوسر نأ ردع نبأ نع عفان نع جاف

 لبقملا ماعلا رمتعي نأ ىلع ماضاقو ةيبيدخلاب هسار فلحو هيدع ركنف :تيبلا نيبو هنيب

 لبقملا ماعلا نم ريتعان !وبحأ ام الا اهب ميقيو الو انريس الا مهيلع احالس ل.متكت الو

 لاق تدسم انثدح ءيرخث يرخأ نأ هورمأ اثالث اهب ماقا 'املف محاص ناك امك اهلخحف

 تقلطنا لاق .ةمتحا نأ ىبا لهس نع راسي نب ريشب. نع ىيج انثدخ :لاق رمشب انثدح

 ده سس سد

 باب 4 ؛ حّلَص ذةموي ىو ر يح ١للأا كب دز نب دوعسم نب ةرصبخو ليس نب مللا كيع

 اوفعو موقلا ئضوف و هللا باتتك 0 اب لاق اهتينك 0 هلا كحاب كتعتي :١ ىدلاو
 ةءع < هنآك - -

 رفلا داز دْبأل دللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم نأ ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 ملللو ذيلعا ةللا+ لص: قبنلا, لوقب تاني( 4 شرألا !اولبقو  موقلا يضف  سنأ يعاب نع



 ه* ملصلا بانك

 لاق ردنغ انثدح لاق راشب نب دم انتدح هبسن وا هتليبق ىلا هبسني رث ناو نالف نبا

 هللا ىلص هللا لوسر حلاص ال لاق بزاع نب كربلا تععمس لاق قحسا ىا نع ةبعش انثدح

 هلثا»ب لوسر 5 تكن ا مهنيب بلاط ىقأ ىبا لهن يلا مينو !ةيِلَغ

 هنآ ىلعل لاقف كلتاقُت رث هللا ٌلوسر تنك ول هللا, لوسر نمح .بتكت ال نوكرشملا. لاقف

 مهحلاصو هحبب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاحق هاحنا ىذلاب انأ ام دضر .ئلع لاق

 نابلجت ام. هولاسف جالسا نابل الا اعولخدي الو مايأ ةثالث هباكاو وه لخدي نأ ىلع

 كدحسا .عأ .نعإ ليثأرسا نع ىسوم,!نب هللا ,كيبع انتدح ء«هيف.اع بارقلا لاق حالسنا

 هوردعّدي نأ ةكم لعأ أت ةدعقلا ىذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمتعا لاق ءربلا نع

 ام اذه اوبتك ٌباتللا اوبتك اًملف مايأ ةتالث اهب ميقي نأ ىلع ماض ىن> ةّكم لخدي

 تنأ نال كانعنم ام هللا ُلوسر كنأ ملعت ولو اهيرقن ال اولاقذ هللا لوسر ٌيمحن هيلع ىنضاق

 لوسر منأ ىلعل لاق رث. هللا نبع. نب دي .انأو هللا لوسر+انأ لاق هللا دبع نب كبح

 بتكف باتالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .نخأت .اًنبأ كوحأ ل .هدللاو. ال.لآق. هللا

 ال. نأو بارقلا ىف الا احالس ةكم لخّدي ال هللا لسبع نب سيح ةيلعت ىضات, اماه

 اهب ميقي نأ دارأ هباصصا نم ادحا عنمت ال نأو هعبتي نأ دارا نا دحأب اهلعأ نم جرخت

 لجألا ىضم دىقف انع جرخأ كبحاصل لق اولاقف الع اوتا ْلَجَأْلا ىضمو اهلخد املف

 اهديب فخأت ىلع اهلوانتف مع اب مح اب ةرج نبا. مهتعبتف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا جرج

 فحا انأ ىلع لاقف رفعجو كيزو ىلع اهيف مصتخاف اهثلج .كَمَع نبا كنود ةمطافل لاقو

 اهب ىضقف ىسخا نبا ىيز لاقو ىتحت اهتلاخو ىمع ةنبا رفعج لاقو ىَمَع نبا ىو اهب

 كديماناوبر سا رساكللا ىلعلا لاعو مألا ةلزنم لاك لاقو .اهتلاحل ملسو ميلع هللا ىلص ئبنلا

 عم مججلصلا باب « ءانالومو انوخأ تنأ كيزل لاقو ىقلخو ىقلخ تهبشأ رفعج لاقو



 مزن جلصلا بانكك

 نيب حلصي ىذلاب باّذللا سيل ٍلوقي ملسو هيلع دللا ىلص دللا ٌليسر تعمس اهنأ هتربخا

 انكدح جلصُن انب .اويهذا هباحمألا مامالا لوق تاب ا»“ ٠ءاريخ لوقي وأ اريخ ىبنيف' ساثلا

 نام .ىب . قكساو ئسيوألا هللا ىسبع نب ريزعلا ىبع انتححت لاق هللا دبع نب نمح

 اهلتذفب بق قفاز نإ سلا لوب لوح مراح قنا نطو ععجملا عقر تك اطهالخلا .الاق. .ىورقلا

 جلَشُت انب اوبعذأ لاقف كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر ربخلأف ةراجحأاب اومارق ىنح

 ةبيتق انثحدح ريخ ملصلاَوا اكّلص امِهنْيِب اصلصي نأ لجو زع هللا لوق باب * “ مهنيب

 كيما ةارفل» قاود شقاع رع عيبا قع. ةررع خب .ماشع« قع قافساانخدح لاق. .نييعس ىبا

 هريغ وأ اربك هبجكي ال ام هتأرما نم ىري لجرلا وع تالاق اضارعا وأ ازوشُن اهلعب نم

 انا او هن "كائيضارخإلا 310 بإب الف تلاه. تاقشآم لل مقابقأو ىَكسُمأ لوقتف اهقارذ. كيريق

 أ نبأ انت>ى>ح لاق مدأ اند دودرم وهف ر 0 عّلص ىلع اوكالطصا انتوحيي لاق, كنان

 شارعأ ءاج الاق ىهْلل دلاخ نب كيزو ةريرفغ لأ نع هللا دبع ند هللا 0 نع ئرهزلا

 هللا تانكي: اننيد ضقأ ىدص-لاقذ همَصَح ماقف هللا باثكب اننيب لقا هللا ٍلوسر اب لاقف

 تيدفف مُّجرلا كنبأ ىلع ىل اولاقف هتارماب نزف اذه ىلع اقيسع ناك ىبا نأ كيارعألا لاقف

 ةئام كلج كنبا ىلع امنا اولاقف ملعلا لحما تلأس رث ةديلوو منغلا نم ةثاع هنم ئبا

 منَعلاو ةدحيلولا امأ هللا باتكب امكنيب نيضقأل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ماع بيرغتو

 2 ف و همم 5 د 0 2

 قاوسمأ ىلع كغاف لجيل سونا إب تننا امأو ماع بيرغذو خدام كلج كنبأ ىلءو كيلع درف

 مسا | “ 6 نم ند مه 5

 نع دعس نب ميعربا انتدح لاق بوقعي انت>> ءاهمجرذف سينا اهياع ادغف ايمجراف اذه

 تدح/..نم . ملسو هيلع هللا لص ىبنلا..لاق -تلاق ةشئاع نع سمح نب مساقلا نعةيبا

 أ. نب دحاولا دبعو ؛ئمرخملا زفعج نب هللا كبع هاور در وهفاهنم 'سيل'ام !ذه انرمأ ى

 نالفو .نالف نب :نالف ملاص ام اذه بتكي فيك باب * ءميعربا نب كلعس نع نوع



 نإ“ جالت ١) .بانك

 لالب نذأف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تأب مثو ةولصلا ترضخ مهنيب جلصي هباحا نم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ لاقف ركب نا ىلا ءاجن ملسو هيلع هللا ىلص 00 رثو ةولتصلاب

 ةولصلا ماقان تلةش نأ معن لاقف سانلا موش نأ كل لهفغ ةولصلا ترضتدح كقو سبح ملسو 3 7 ةيرع . 00 0 -هطإ 2 8 2 ف د

 فصلا ىف ماق. ىتح فوفصلا ىف ىشمي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاج ث ركب وبآ مدقتف

 تفتلاف .ةولصلا ىف: تفتلي داكي ال. ركب. وبا! ناكو ءاورتكا ,ىتح مفصلا :'ى. شانلا, دخت لوألا

 عفرف وع ام ىلصي أ هريصأف هديب هيلا را ةعارو ملسو هيلع هللا ىلص ىينلاب وع اذاف

 ىلص ىبنلا مدقتف فصلا ىف لخد ىتح هءارو ىرقهقلا عجر رث هللا دمحن هدي ركب وبا

 ءىش مكبان اذا سانلا اهيأ اب لاقف سانلا ىلع لبقا عرق املخ نمانلاب لصق ملسو هياع هللا

 ناحبس لقيلف هتالص ىف ءىتن هبان نم ءاسنلل جقدعتلا امأ ميفصتلاب ماذخا مكتالص ىف

 )ذب كعلار يشأ" نيح وعنا امن ركب رابأ اي كنملا كا نتحت عمت ةلايدتاةةدالإب لاك
 39 م

 ةيلح لاا لضىبنلا! !ئدي نيت قضي نأ مالكق نا نبال. ىقتتيا ناكاما لاقت

 ىلص ىبنلل ليق لاق اسّنأ نأ نأ تسعمس لاق رمقعم انثدح لاق ددسم انتدح « ملسو

 ملم -ةيلعا "هللا "ىَلْص قبنلا هيلا كلطتات ىإ | نيالا :تبعتيعأ زكا ملسو مملح ١

 هللا ىلص ّىبنلا هاتا ايلف ةخبس ضرا هو هعم نوشم نوملسملا قلطنان اراجع بك

 هللاو مهنم راصنالا نم للجر لاقن كراج نم اذا ىقل هللاو ىنَع كيلا لاق ملسو هيلع

 هموق نم لجر هللا كبعل بصغف كنم ار بْيطأ ملسو .ةيلع هللا ىكلص؛ هللا لوسر رامكت

 انتعلبف" لاعنلا, ”ئديألاو !كيرجلاب 3 ابهنيب ناكن هباكتا امهنم دحاو ٌلْلل بضغف: امتثنف

 ىذا تناللا» سين تانالن» امي لأ 0 نيبنموللا نم ناتَفئاَط نأ تلون اهتأ

 نعش د مبهر اسلي لاح 0 هللا دبع نب زيزعلا دبع انتدح سانلا نيب علصي

 3 5 -. د عع
 خبقع تنب موقلك مأ ةمأ نأ هريخأ نونا كبع ند كيج نأ ب جم



 هل" تاداهشلا

 ءاضر كلذب ىغتبت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةشئاعل اهتليلو اهموي تبعو ةعمز

 مس نع كلام ىنتدح لاق لسيعمسا انثدح «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سانلا ملعي ول لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع ماص قا نع ركب

 امل وملعي ونلو هام شالا هياجأ اومهناسيا نأ الا و ديا نق رق لوألا «فضلاو ان ننلا ١ قباام

 رمُع ًانثدح ءاوبح ولو اهوتأل حبصلاو ةمتعلا ىف ام نوملعي ولو هيلا اوقبتسال ريجهتلا ىف

 عمس هنا ئبعشلا ىنثدح لاق شمعالا ىنتدح لاق ىاأ انتدح لاق ثايغ نب صفح ىبا

 عقاولاو هللا دودح ىف نمخْلا لَتم ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لاق لوقي ريشب ىب معلا

 ىذلا ناكف اعالعا ىف مهضعب راصو اهلفسا ىف مهضعب راصخ ةنيفس اومهتسا موق َّلَثُم اهيف

 ةليعمللا لاعسا وقتل لعجفا اسأد .نيحاذ هيا ذانح اهنالعا# قا كلا ىلع 'ءاناباب ن ورمي اهلفشسا

 اوجاو-.دوجلا هحنيا» ىلع اوذخأ ٠ خذ كنا نم“ لل ببر الو تب: ظطيذأتا . لاق كل 'انم' اولاقن ' نوتأف

 سس 2ع ع 2

 « مهسفنا اوكلعأو دوكاحأ ةوكرن نأو مهسفنا

 ملل | بانح هى“

 م.5 6. تا هبي هد 5 ١ - 20 ٠0 اسس

 رما نم الا اوك نم ربثتك ىف ريخ ال لجو زرع هللا لوقو سانلا نيب حالبصالا باب ١

 ةيعس انترح باكرا سانلا ب جلصيل عضاوملا ىلا مامالا يورخو ةيالا رخآ ىلا ةَقّدصب

 13 ايل -

 اسانا نأ دعس ىب ليس نع مزاح ىبأ ينتددح لاق ناسغ وبا انثدح لاق مير بأ نبأ

 07 ١ . : ن جل 1م 0 .



 ريس ه تادايشلا بانك

 ا هللا مكتدح كو عي مم هنو فوقنا دللاب رابخألا تقع هيب ىلع لون ىذلا مكباتتكو

 هب اورتشيل هللا دنع نم. وه اولاقف باتللا مهيديأب اوريغو هللا بنك ام اولد باتللا لعا

 لظق الجر نم انيأر ام دللاو الو هتلاسم نع ملعلا نم مكءاج ام مكاهني الفأ اليلق انمت

 وقلي ذا لجو رع هلوق» تالكشملا ىف ةعّرقلا باب ا. ءمكيلع لوحأ  ىذيلا) يت ناسي ِ د٠0<2
 - ا هد - سماك

 ءابركز 1 لاعو ةيرجل عم مالقالا ترجن اوعرتقا سابع نبا لاقو ميم لفكي ثيأ امال

 ىدأ لاقو نيمويسلل نم ىنعب نيضخْرْلا نم ناكف َعَوْأ ثءاسف 5 هلوقو ايركز اهلفكف بو كى

 عيأ منيب م

 كيز ىب ةجراخ انتدح لاق ىرعولا نع بيعش انربخا لاق نابيلا وبا انثدح < فلك

 نأ رمأف اوعرسأن نيميلا موق ىلع ملسو هيلع دللا ىلص ئبتلا ضرع ةريره

 ةدربخا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تعياب ىف مهثاسن نم ةارما ءالعلا مأ نأ ىراصنألا

 تلاق نيرجاهملا ىدكس راصنالا تعرفأ نيح ىنكسلا ىف همهيس هل راط نوعظم نب نمثع .نأ

 سدد 0355 2 ب 2

 هدابت ىف دانلعجو قود لكلإ ىنح دانضرو ىتشتاف نوعظم نب نمقع اندذع نكسف ءالعلا مأ

 كيلع قذاهشف بئاسلا ايأ-كيلع هللا جر :تلقذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخد
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 تلقن همركا هللا نأ كيرذي امو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىل لاقن هللا كمركا قل

 مع 5 ع َّط ع

 تلاد هيا لفك اقدادللا ! لوس .اانأو- ردا ام هللاو رخل هل وجرأل ىلاو نيقيلا هللاو هءاج

 00 هد د, 5 هن 0 س ع+
 1 نيتعل تيراق تعنت تلاق كنذ ىننزحاف ادبا هدعب ادحا ىحرأ 89 هللاوخ

 لمحت ىنكدح «هلمع كاذ لاقذ هترميخاف ملسو هيلع هللا لص هللا لوشر كأ تتجن

 ةشئاع نع ةورع ئنربخا لاق ىرعزلا ىع سنوي انربخا .لاق هللا دبع انربخا لاق لتاقم

 نهقبات' هئاسن نيب عرقأ ارفس دازأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك. تناق اهضر

 - - - - تدر - 2
 ا ََ 05 ملل 9 5 5 5 3 : - اقم :
 اكعد اةدوس نأ بح اهنلبلو اهموي نيمم ةارمأ ىللل مسعب ناكو معمم اهب 5 د اهوبس ًََ ردح



 هل تاداهيشلا نايك

 لاف يخلا ةرئابع- ند هللا دبع ناندلللا هتك نيادللانيبع نع بائهش .نبل_-ىع حلاص نع

 ةولصلاب مكرما هنا تمعزرف مكرماب اذ ام كقلأس هل لاق لقره نأ نيفس وبا ىنربخا

 ىب ةبينق انتلح «ىذ ةفص هذهو لاق ةنامالا ءاداو دهعلاب ءاّتولاو فافعلاو ىندصلاو

 ع رهاع نأ نب كلام نب عفان نع ل لأ نع رفعج نب لييعمسأ انتدح لاق كبيعس

 تادحب 31 ثالك فال هيا لاق: ملسواا هيلعا دللا "ىصدللا' لوس نأ. ةريره "قا نع.ديبل

 ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انتدح «فلخأ دعو اذاو ناخ ىمثوأ !ذاو بذك

 هللا دبع نب ر.داج نع ىلع نب دمحن نع رانيد نب ورمع ىنربخا لاق جدرج+ نبأ نع

 لاقف ئمرضلمل ىب ءالعلا لبق نم لام ركب ابا ًءاج ملسو هيلع هللا. ىللص ىنلا ثام امل لاق

 انتايلف ةّدع هلبق هل تدناك وأ نيف ماسو :بلع هللا ىلص ىينلا نع هل ناك م مكب 0

 ءادلشنك اذكعو اذكه ىنيطعي كك ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر ىندعو تلقف رياج لاقف

 « ختام سمخ رت ةئام سمدخ رمث ةكام نيف ادد 8 عن رباج لاق تارم تالت هيدي

 نب ناورسم انتا>> لاق نمباس ى د كيبعس انربي.خا لاق ميدرلا كيع ىنب دتيحن انتدح

 ىلأ ةريثمل لها نم ىدوهي ىنلاس لاق ريبج نب دكيعس ندع سطفألا راس نع عاجش

 تلاسف مدقق. هلاسا برعلا ربح ىلع مدقأ ىتح ىردا ال تلق ىسوم ىضق نيلجالا

 «لعق لاق اذا ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر نأ امهَبْيَصَأو ارتكا ىسق لاقف سابع نبا

 للملا لها ةداهش روجت ال ئبعشلا لاقو اهريغو ةداهشلا ىع كرشلا لش لانس لإ كتاب

 ميم ن0“ رم ملأ س نبت >> 0 موس نك 5 1

 ىهنلا نع ةريره وبا لاقو ءاضغبلاو ةوادعلا انجب انيرغاف لجو زع هلوقل ضعب ىلع ماضعب

 انثدح «لوُأ امو هللإب اَنَمآ اولوقو موبّذكت الو باتكلا ّلعا اوقدصُت ال ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا كبع ند ءللأ نسق نع باهتش نى دأ نع سنو نع كثيللا انتدد> لاق ربكب نب ىبجعج

 باتالا ّلعا نول لاس 7-2 نيملسملا ر متع, اغا لاق سابعا ن د هللا دبع نع يقص نبا

 ادع 1



 ه8 تادايشلا بانك

 اني د د 27

 اهيتداهش َس فقحأ انثَداَهَشْل هللا نامسقيك ىلاعت هلوقو مكوضويل ملت هللا نوفل ىلاعت هلوقو

 ريصعلا دعب .ابذاك هللاب فلح نحو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو هللاوو هللاتو هللاب. لاقي

 ليهس نأ هّمع نع كلام ىنتدح لاق هللا بع نب ليعمسا انثدح ء«دللا ريغب فلك الو

 هللا ىلص هللا د ا ءاج لوقي هللا ديبع نب ةحلط عمس هنأ هببا نع كلام نبأ

 تاولص سمخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسالا نع هلأسي وه اذاف ملسو هيلع

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف عوطت نأ الا ال لاق اهريغ ىلع لع لاقف ةليللاو مويلا ىف

 هللا لوسر.هل. ركذو لاق عوطت نأ الا ال .لاق هزيغ ىلع لج لاقف ناضمر ٌزهش .مايصو. ملشتو

 وعو :لجرلا وبدأت عوطت نأ آلا ل لاق اهريغ ىلع لف .لاق. ةوكزلا .ملسو هيلع, هللا نيف

 ءىدص نا علتَأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق سْفْنَأ الو اذه ىلع ديزأ ال هللاو لوقي

 ىبنلا نأ هللا دبع نع عفان انكذ لاق ةيريوج انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انتدح

 ماقأ نم باب "ل «تسمصيل ءأ هللاب فلكتلف افلاخ ناك نم لاق ملسو هيلع هللا كيم

 ضعب نم هتك نحكلأ مكضصعب لعل ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقو نييلا دعب ةنيبلا

 نب هللا دبع انتدح ةرجافلا نيميلا نم قحا ةلداعلا ةنيبلا .ميرشو ميعوباو . سواط: لآقو

 هللا بح هللا لوس نأ ةملسا ما: :نحبتيو ١ نعا عيبأ نع .ةورع: نب« ماشع نع ملط

 دعولا زاجتاي 3 نم باب مم ءاهّذخاب الف رانلا نم ّةعطق هل عطقا اًمناذ هلوقب ايش هينخا

 نبا :ىصقو اهعولا“ىداصضرا ناكل دنا ليغمشلا|بانلثاا ى رك ذاو :ىاعتا للا, لاكو نيش الجر
7 00 5 ِ- ٍ- 

 ىلص 0 ت0 خمر نب روسملا لاق َنَدَتَج نب ةرمس نع كلذ 7 ىكعولاب َعوُشأ

 دعس نب ميعربأ انتدح لاق ةري نب ميعربا ندد ىف نبأ ثتيدحع معج ميخربأ



 ه١ تاداهشلا بانت

 اذكو اذك اهب ىطغأ دقل ةللاب فلتن رشعلا دعب ةعاس الجر واس لرد رمل تنحي قتلا

 نما فاني. الو. نيميلا هيل كاليحو ام[ تيحح ةيلعا دلما فلك باب 1: . « اهنذيجلات

 ىناكم هل فلحأ لاقف ربنملا ىلع تبباث نب كيز ىلع نيميلاب ن رم ىضقف « هرمغ ىلا عضوم

 ةيلع ذللا لص, ىنلا لاقو,كجخي ناورم لعجت ربنملا ىلع فلك 1 او فلج ديز لعجن

 لاق لسيعمسا نب ىسوم انثحدخ «ناكم نود اناكم صخت مثو هنيه وا كادعاش .م

 طلع اهلل قص ئدلارب ككإ در يسب وبا نح : لقاؤنا وحر [صدعالا نح دجاولا تبع اننادخ

 اذا باب 8ع .«نابضغ ةيلغ وهو هللا ىقل الام اهب عطتقيل نيمي ىلع فاَح نم لاق ملسو

 نع رعم انربخأ لاق ازولا ديع انتد> لاق ر ع 1 كحكس 55 نيميلا ىف 5 عراست

 نا رمأت اوعّرْسات نيميلا موق ىلع ضرع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريرغ قا نع ماه

 نورتشي يذلا نا لجو وع هللا لوق باي ٠ فلج مهيأ نيميلا ىف مهنيب مهسي

 انربخا لاق نوره نب ديزي انربخا لاق فحسا ىنثدح اليل اّنَمَث مهنا دال ديس

 ماقا ؛لوقي ؛قوأ .ىأ نبا هللا دبع عمس ىسكسلا ليعمسا وبا ميعربا ىنثدح لاق ماوعلا

 هلا ديعب نورتشي نيذلأ نأ كرف ظني هامل ىلخغأ دقت هللب فلحت هّقعلس لجر

 دلاخ نب رشب انثدح « نئاخ !وبرلا لك نيحاتلا قرا كار ىنإ لاق اليل م مهناجبأو

 نقلا: نعافللا كلع لت ملا نع نيباس نع ةلعشلا نفي رفعج ني دمج انزوخا: لاف

 ىقل هيخا لاق وأ لجرلا لام عطتقيل بذاك ني ىلع فلح نم لاق ملسو هيلع هللا ىلد

 8 شم نيذنآ نأ نارقلا ىف كلذ فقيدصت لسجو زع هللا لونأو نايضغ هيلع ومو هللا

 دبع مكتذح ام لاقف ثعشالا ىنيقلف ميلأ َباَذَع هلوق ىلا ليلَق اَنَمَق مهناَميأو هللأ دهعب

 لجو رع هللا لوقو فلْحََسي فيك باب "8 كلون ىف لاق اذكو اذك كلق مويلا هللا
 ا 3 م6 َ 2مم و ها هد#مبس تدب مه د © هد

 مكن مهن هللاب نوفلكو ىلاعت هلوقو اًقيِفوَتو اًناَسحا لا اَنْدرَأ نا هللا نوفلك َكواَج



 ه١ تاداهشلا بانك

 يّدملا نييو دعاش ةداهشب ىفَتْكَي ناك اذا تلق ىرخالا اهادخا َركَّدتف اهادحا ٌلصت

 مهعن وبا انتدح «ىرخالا هقع ركذب عنصي ناك ام ىرخالا اهادحا ركذت نأ اتي اذ

 ىبص ىلا نأ ىلا سابع نبا بتك لاق.ةكيلم .نأ: نبا ىع رمع. نب عفان انتؤوح لاق

 انثدح لاق ةبيش نأ نب نمتع ىتثحح «هيلع ىّتّدملا ىلع نيييلاب ىضق_ملسو هيلع دللا

 الام اهب 00 نيمي ىلع فلح نم هللا ىبع لاق لاق لثاو نأ نع روصنم نع ريوج

 ب ل ه -

 ديعب نورتشي نب قلل كلذ قيدصت للجو ز هع هللأ لون ص نابضغ هيلع وهو هللا قل

 1ك

 مكتكك ام لاقف انيلا ٍحَرَخ سيق نب ثعئتالا نإ مث ميلأ ىلا اليلق اَنَمَت مهناجأو

 ةموصخ :ليجر نييو_ىبب“ ناك تدلون فلا قدم .لاقن. لاق ان ةانثدحف نجلا ىبعو

 هنا هل نيلقف هني وأ كادعاش لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا انيصتخاف ءىت ىف

 الق اين ةعحسيا نبيا لع (فلخ (قماوملسو هيلع دلل لص_ضنلا) لاقف كاب الو 86

 هذه ًارثقأ مث كلذ قيدصت هللا ؛لونأف نابضغ هيلع وهو لجو رع هللا ىقل رجاف اهيف وهو

 انتدح ةنيبلا بلطل فلطنيو ةنيبلا سمتلي نأ هلف فذقك وا ىذا !ذا باب 8 ءةيالا

 نأ سابع نبا نع ةميككع ىنع.ماشه نع ئدع ىأ ىبا انتدح لاق راشب ىب سمح

 ىلا لاقح ءايكس_نبكيرشألا لو ةيلخ هللا ملط ىنلا ىتع ىتارما قيحك 0 ىب لاله

 الجر هتارمأ ىلع طخا اذا دللا لوسر اي لاق كرهظ ىف دَح 0 وأ ةنيبلا ملسو هيلع .دللا قيص

 «ناعللا تيدح ركذف كرهظ ىف ٌفَِح وا ةنيبلا لوقي لعجن ةنيبلا سمتلي فاطني

 ديبأل دبع نب ريرج انثدح لاق هللا دبع ىب ىلع انتدح رصعلا دعب نيييلآ باب 8'»

 ةئالك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريرغ نا نع ملاص نا نع شمغالا ن

 فيرطب ام لصف ىلع ٌلجر ميلأ باذع ملو عيكري الر ميلا ظني الو هللا ملكي ال

 3 01 كبري ام داطعاأ ناف اهندلل هلا هعيابي ال الجر عيب 7-5 ليبسلا كك 0 عنج

21 



 ه» تاداهشلا بانك

6 , 000 

 جلاس نب نسما لاقو نيلج ى ع ن هلوق ىلآ مكئاَسن نس ضيم نم َنِسَكُي 0

 لاق كيعس ىب دللا لليبع انتدح «ةذس نيرشعو ىدحا تنب ةدحررانل ةراج تكردأ

 0 5 د 1

 ١ رمع ىبا ىنتتدح لاق هللا ديبع ىنتدح لاق خماسا وبا انتدح
54 

 ندنكل موب ىنضرع ا زج ملف ةخضدس ردع عبرأ نبأ وو دخأ مو هضرع ماسو باع

 د - ع

 ةفيلخ وهو ريزعلا دبع ىب رمع ىلع تمدقف عفان لاق ىنزاجاف ةنس ةرشع سفهخ نبأ انأو

 !رلضرغي , نأ" هلامع ىلا تقكو | يبكلاو زيغصلا نبي :نلللء نه« نا لاقن ثيرللل .اذنف هتندخ

 ناوفص ىنتدح لاق نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثدحج ءةرشع سيخ غاب

 لسوهئيلع اهلا "ص ! ىلبقلا عب: غلبت ئردكل .ىيعس قا: قعازاسي :نبرئاظع نع“ حيلش قب

 ةنيبا كل لع تلا مكاتمل لاوس باب 11  «ملتح“ لك ىلح بجاو ةعل لا موي لسغ لاق

 هللا كيبع نع كيقن نع نشتمءالا نع ةيواعم وبا انربخا لاق ىبحم انثدح نئيلا لبق

 + عطتقيل رجاف اهيفاو»و نبمي ىلع فلح نّم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لاق لاق

 كلذ: ناك هللاو 5 سيق: نب ثعشالا لاقف لاق نابضغ هيلع وهو هللا ىقل ملسم ئرمأ ّلام

 لاقف ملسو هيلع هللا للص ىبنلا ىلإ هتمّدقف ا ضرأ -دوهيلا" نم" لجعر نيبو ىنيب

 تالق. لاق :تغلحت) دولا( لاقف 6 تلك لاق نيب كلا ماسو هيلع للا ' نها هللا, لوس

 دهعب َّن 0 نيخلا نأ لجو رع هللا لونأف لاق ىلا تيعاكيل ل ْنَذأ هللا :لوسرا !

 دودشملو لاومألا ىف هيلع جملا ىلع نيميلا باب "م ء«ةيالا رخا ىلا اًليلق اَنُمَ مناَجََو هلأ

 2< 62ه

 مرج نبأ 5 نيغس انتددح ةيبتق لاقو ع ل كأد فاتت ملسو بلع هللا ىل لدح ىبنلا لاقو

 اودهشتساو للجو زع هللا لاق 7 عدلا نيبو نيدعاشلا ةداهش ىف دانؤلا وبا ىنيلك

 عع ا مم هس 0 ع و - 2 0 5 5 1 3 < 6

-- 
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 تايآلا معتم ةَبصع كفالي اوناج يذلا نا لجو رع هللا لونأف هللا الا نأ الو هيلا موقأ
5 - - 3 - 

 هتبارقل اتقاثأ نب عطشم ىلع فْفْنُي ناكو قيدصلا ركب وبا لاق قءارب ىف اذع هللا لزنأ اًملف
3 

 لثإب لجو وع هللا لونأف ةشئاعل لاق ام كعب ادبا ءىبشنب عطشم ىلع قفثأ 2 هللاو ةنم

 بخل نأ هللاو ىلب ركب وبا لاقن ميحَر و ةلوق# قا داوُكوو 5 ةعسلاو مكنم لضقلا 5

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو هيلع ىرجب ناك ىذلا مطسم ىل ىلا عجرف ىل + هللا رفغَي و

 اهيصعف ىنيماست تناك للا قو ثلاق اريخ لا اهيلع تنملع ام هللاو ىرصبو تمس ىحأ هللا

 ةشثاع نع ةورع نع ورع نب ماشه نع جلف انتد> لاق عيبرنأ وبا انتد> عرولاب هللا

 د ىيكإو نكرا ندع 217 نب ةعمبر نع م ل انكدحو لاق هلثم رهبزلا ن .رد هللا كيعو

 لاقو هافك الجر ىَكَر اذا باب ! 2 هلثم ركب ىأ نب كبح نب مساقلا نع كيعس
 5 ع ااا ل 3 د 3 7

 ىفيرع لاق ىنمهني هناك اسودأ ريوغلا ىسع لاق رمع ىفار اماذ اذوبينم تدجو ةليمج وبدأ

 دبع انثدح لاق مالّس نب ديح انتدح «هتقفن انيلعو بهذا كاذك لاق ملاص لجر هنأ

 نع لجر اق هيبأ ىع ةركب نأ ىب نيولا كبع نع هاذا كلاخ ان3ةل> لاق باعولا

 م تسعطق ك.يحاص قنع 502 كليو لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لكذع لج

 هبيسح هللاو انالف بسحا لقيلف ةلاحص ال ءاخا احدام مكنم ناك نم لاق رق ارارم كبحاص

 باب ١+٠ 2 ءهنم كلذ ملعي ناك نأ اذكو اذك هبسحا !دحا هللا ىلع

 نب لبعمما انتدح لاق جابص 0 لديحت ”نتوح ملعب ام كعب جدملا 3 نيدطالا نم

 هللا ىلص ىلا عمس ىسوسم ىأ نع ةدرمب أ نع هللا دبع نب ديرب ىنتدح لاق ءابوكز

 مةكلجا لاقف حدملا 5 هيرطيو للجر ىلع ىنثي الجر ملسو هيلع



 || 2222و يس

 نأ“ تاداهشلا رح أن

 ا د تافررر ابضمالالا نم .ةاراضلا :كتاناعشا نإ ولا اعأو ب ئىدتتع ناسلاجت ؛اهاييبك لاق قب

 سلجت ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لخد ذا كلذك ىحا امنيبف ىم ىكبن 501

 ىناش ىف هيلا ىحوي الءارهش كثكم دقو اهلبق ليق ام ىلا ليق موي نم ىدنع سلجج رو

 ةقيرب تنك ناذ اذكو اذك كنع ىنغلب دق هنان ةشثاع اب لاق مث ديشّتف تيلاق هن

 فرنعا اذا تبعلا نافذ هيلا وشو هللا ىرفغتسان بنخب تيّلأ تنك ناو هللا كتربيسف

 يمد صلق هتلاقم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق املف ةيلع هللأ بات بات رث هينذب

 امهر لاقي ملسو يلع ذل ل[ ضايدإلا: !لوسر.. تعا بحب ١ تالا كدقو قطقا هنمإ. نمحأ ام. عج

 هللا. .ىلص..هللا» لوس. ىتحا| ىبيجا . ىمأل تلقف: ملسو هيلع ادللا لص هللا .لوسرل .لوقا ام. ىردأ

 تلاق ملط هيلع. دالا لص هللا .لوشرل لوقا ام. ىرذا ,امايدللاو« تلا لاق :اميف ,ملسو. هيلغ
 ع د 5 د 2ظ 2 - 0 52 2

 ملعي ةللاو ةقيرب ىلا ملل تلق نُملو هب متقّتصو مكسفنا ىف رقوو سافل روب يضدكي ]م

 ىقدصتل ةئيربل ىنأ ملعي هللاو رماب.. مكل .نفرتعا نتلو كلذب نوقدصت ال ةئيربل ىنأ

 ام ىلع ناعتسملا هللاؤ ليفجا ربصق لاق نا فسوي .انا..الا الثم ملوك دجا ام'هللاو

 كثدنظ..ام هللاو نلكو .لسجو. رع هللا. ىنّكبي نأ وجرا انأو ىثارف ىكع تلوح رثر نوف

 تفك ئتلكو ,اىرمألا ث نارقلالا ةلكتي. أ نم..ىسفنا ف نفح نالوا ليحو» ىداش

 ءاحربلا نم هذخُأي ناك ام هذخأت ّىحولا هيلع لود ىحلا تيبلار لقا نمادجدلا 5-5

 هللا ىدحا ةشئاع اب ل لاق نأ. اهب ملكت ةملك ّلوأ ناكف  ككحضي وهو ملسو هيلع هللا

 آل دللاو الات لقت» ملسوا هيلع هللا لض,/ةللا (لوسر ىلا .ىموق .ىما ل كيلاقفأ هللا كوب !لقن
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3 4 5 0 2 - 0 3 - 
 ثدحتي ام ىمال تلقذ ىوبا تيذان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل نذاف امهليق نم ربخأ

 عضو طق ةارما تناك ام ّلَقل هالاوف َناشلا كسفن ىلع ىنوه ةينب اب تلاقن هب سانلا

 اذهب سانلا ثّدحت .ىقلو هللا ناكجس كلقف .اهيلع نرثكا الا رئارض .اهلو اهبك لجنر نع

 د 5 0 201 2 5 هم ع د 7 0

 انلذ تحدصا م موب قخحا و عملا ىلل اقري 95 تخكاصا ىنتح ةلمللا كلت تبخ تنتنلاق

 د 5 2 3 5 3 5 4

 لاقف- هل ولا نم هسفن“ ىف ملعي ىذلاب هيلع راشأن ةماسأ اًمأد هلعا قارن ىف اهريشتسي

 كيلع .ذللا فيض ؛رث. لوسر اي لاقخ ىلع .امأو .اويخ الا: ملعن الو هللا :لوسر" اي. كلعأ  ةماسأ

 لاقف ةريرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اطدف كقدصت ةيراخل لسو ريتك اعاوس ءاسنلاو

 اهنم تيار نأ فحاب كتعَب ىذلاو ال .ةريرب تلاقف كبيري ايش اهيف. تيأر له.ةريرب اب

 نجادلا .قانف نيجتلا ىع ماع نسلا دك ةيراج اهنأ نم رتكأا طق اهيلع هيحمخأ ارمأ

 ىبا قأ ىب هللا دبع نم رّذعتسان هموي نم ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ماقن هلكاتف

 هللاوذ ىلقا ىف هاذا ىنغلب .لجر نم ىنرذعي نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف لولس

 لخدَي ناك .امو اريخ الا هيلع تيلع ام الجر اوركذ دقو اريخ الا ىللفأ .ىلع..تملع ام

 سوألا نم ناك نا هنم كرذسعَأ هللاو انأ هللا لوسر اي لاقف دعس ماقف ىجم الأ ىلعا ىلع

 ةدابع نب دعس ماقف كرمأ هيف انلعفف انثرما يرزوخل نم انناوخا نم ناك ناو هقنع انبرض

 هللا رعل تيك لاقف ةايمخا هتلمتحا .ناكو احكناض الجر كلذ لبق .ناكو 5 روخل كيس وو

 - , اع“ ا 5 هده 5 .

 «ةلتقنل هللاو هللا رمعل تبذدك لاقف روضح ىب كدبيسأ ماقف كلذ .ىلع ردقن و هلئقت

 هللا ىلص هللا ٌلوسرو اوت ىتح جرزلو سوالا نايل راثف نيقفانملا نع لداجت' نقفانم كناذ

 ١١
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 تلبقا ىقاش تيضق املف شيلمل تزواج .ىنح تيشف ليحرلاب اونذآ نيح ' تيقف ليحرلاب

 ىريعب ىلع :هواحرف ىجيوف اولامنحاذ ك نولحر-ي نيدلا ليقأف هواغتنبأ ىنسبح ىدقع

 هدوع

 فو ناقتي م افنافخ كاذنا كسنلا ناكو هيف نأ ,نوبسك 8و بكرا تنك ىذلا

 جدوهلا لفت دوعشر نيح مقا كسي ملف مايعطلا نم ةقلعلا نلكأي امتأو مكاللا نهشغي

 رمتسا ام دعب ىدقع تدجوف اوراسف لل اوتعيف ىسلا ةتيدح ٌةيراج كتنكو هلمتحان

 - 2 ع د د : د يءع ؟يذ 0 - 2 0

 ىننودقفيس مهنأ تننظف هب تنذك ىذلا ىلزذنه تموماث دحا هيف سيلو ملونم تمجت سيشل

 قملسلا لطعملا نب: ىاوفص ناكو تينف ىانيع ىنتبلغ ةسلاج. انا انيبف. ىلا . نوعجريف

 ىناربب ناكو ىنانأف مكان ناسنأ داوس ىأوف ىو ام لكنع جبصأت ساي ارو نم ىناوكذلا 1

 : دوقي قلطناف اهتبكرف اهدي 3 هتلحار حانا ىتح هعاجرتساب تظقيتساف باجتا لبق

 ىذلا ناكر كله نم كليف ةريهظلا ركأ ىف نيسرعم.اولزن ام دعب شيلمل انيثأ ىتح ةلخارلا

 " وضيفي ساسْنَأَو شايب تييلكسات - ةنيدملا , انمدقق لولس, ىج» ىأ !ىب . هللا #ببع كفالا قوت

 نال فلل كيو لل دل لص ىبنلا نم: ىرآ ال مودل جو ىف ىنبدريو كفالا بادكعأ لوق نم

 كلذ نم ءىمتنب وعشأ ل مكين فيك لوقيف مآسيف لخدي امنا ضرمأ نيح هنم ىرأ 6

 1172 6- 7 2 م 6 03 5 0 1 0 5

 كلذو ليل ىلا اليل لا جرخأ 3 انرريعم عيصاشملا لح حطسم مأو اذأ تاجر شت تيهقاذ

 ع
 كثلبقأف هرنتلا ى.وا ةيربلا ىف لوألا برعلا رمأ انرمأو انتويب نم ابيرف فنللا نخضتن نأ لبق ا

 , 3 م 3 3 5 0 د 5 0 13 0

 سب اهل تلقف مطسم سعت نيلاقف اهطرم ىف ثرتعذ ىشمت ثر ىنأ تنب محطسم مأو انأ

 لا لوقب ىنتربخاف اولاق ام ىمست رلا داتنه اب تلاقن ارذب. هش الجر . نيبستأ تاق ام

 هيلع هللا ىلص هللا 0 ع لخد ىنيب ىلا تعججر املذ ىسضرم ىلع اضرم ثددزاف كفالأ



 نرد هذ تادايشلا .بانك

 هزاجأو الع ناك اذا ةزئاج كبعلا ةداهش .سنأ لاقو.نيبعلاو ءامالا ةداهش بابا . ءاهلقع

 نسل هزاجاو هدّيسل نبعلا : الا ةزئاج هتداهش نيريس نبا لاقو :«قوأ' نب: ةرارزو جيوش

 نبأ نع مصاع ىبا انتدح « ةامأو ديبع وب مكلك حيرش لاقو هفاتلا ءىسشنلا ىف ميعرباو

 - - <2 23 2 ٠

 انتدح لاق هللا نبع نب ىلع انتدحو َح ثراشخل نب ةبقع ىع ةكيام نأ نبأ نع جيرج

 تثراخلا نب ع ىنتدح لاق يلم نأ بأ كب لاق جيرج نبأ نع كيعس ىب ىبح

 ةيبرتت كا 00 ا
 كق تلاقف ءادوس خمأ تءاجث لاق تباعا ىلبأ تان.د ىيحإ مأ جوردن هنأ دنم هقعمس وأ

 كلذ ثركذف تيكنقف لاق ىنَع صرعأت ملسو هياع هللا ىنص ىبنلل كلذ تركذف امكتعضرا

 انثدح ةعضرملا ةداهش باب © ءاهنع هاهنف ايكّتعضرا دق نأ تمعز كقو .فيك لاق هل

 تءاجغ  ةارمأ تجورت ثراكمل ىب ةبقع نع ةكيلم ىأ نبا نع .ديعس نب رمع نع مصاع وبا

 ليش انهو ب يكول لاق ملسو "ا هياحددللا!نلص للعلا .تيناذ ابكتعضرا جك 3!يلالا ١

 نميلس عيبرلا وبا انتدح اضعب نيهضعب ءهيقلا لتي دعك بابا اهبل, موكل و1 كنعأل

 نع ىرعزلا باهش نبا نع نمياس نب ملف انثدح لذ لحا هضعب ىنمهنأو .دواد: نبأ

 ىب ادللا اهبعت نيالدللا «تيبعوا ىعيللا , نداقو كيو ةيقلعالا بيسلل,. الج :نايعسو ايبا اول 17

 اعأربخ اولاق ام كالا لعا اهل لاق نيح ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا يوز ةشثاع ىع 5

 هل تبثأو ضعب نم ىوأ عضعبو اهتيدح نم ةفئاط ىنثدح علو ىنعزلا لاق هنم هللا

 تيدح ضعبو ةشئاع نع ىنثتدح ىذلا ثيدلمل غنم دحاو ّلك نع تيعو دقو اضاضنقأ

 نأ دارا اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهضر ةشئاع نأ اومعز اضعب ىدصي

 اعازغ ةازغ ىف اننيب عرفأف هعم اهب 56 اهيهس برخ نهتيأذ هجاوزا نيب عرفأ ارفسا يرخ

 ىنح انرسف هيف لوو جدو يف لَ انف باج لوسنأ ام لعب دعم تجرخف ىمهس جرخُ

 ةليل نذآ ةنيدملا نم انوندو لفقو كلت هتوزغ نم ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر غرف اذا



 هنأ تادايشلا ابتانخ

 اذز .ةللجر ا كلعني ؛ سابعا ئناذا عاكوا لكرف,تدكأ هداهش لع سى هس ىل سابع خذل كوأزا

 راساي» ني .نميلس .لاقوأ) نيقعكإلا لص «علط ليك .اثذانروكقلا»:ىنح .لأسيو 'رظفأ.' سمشلا تباغ

 ءىث كيلع ىقب ام كولمم كتاف ٌلخدأ نىميلس تلاقف قوص تفرعف ةشئاع ىلع تنذأتسا

 لاك: ىنومبم ا نبر قنيرحأ نبانليجكر انتاجح بقسم ةارسمأ ةداهشا بكنج. نبا ةرمس ناجأو

 هللا ىلص ىبتلا عمس تلاق اهضر ةشثاع نع هيبا نع ماشع نع سنوي نب ىسيع انربخا

 نينطقسلا ةياءاذكو اذك َئنركذأ دقل هللا هجر. .لاقنا دجسلا ىف ارقي الجر ملسو هيلع

 ةيلع.ةللا ىلص ئبنلا دكت ةشثاع نع هللا دبع نب دابع دازو اذكو .اذك .ةروس .نم

 تلق اذه .دابع. تولصأ ةشئاع اب لاقن ىجاسملا ف ىلكصي دابع توص عمسشف: ىتيبا ىف ملسو

 ةهلس 7 نأ نب: ريوعلا ياض دح لاق ليعمسا نب كلام يتوج 4 تابع مخحرأ للا لاق معن

 ىبنلا» لاقرب لاق. رمح ىب هللا نبع :نج ,طاس نع, باهش نبأ ءانربخ) لاق

 ناذا ؛اوعمست ,ىدحج لاق وا نذوي ىح اويرشأو !اولكفب ليلب نذوب الالكي نا ملستو

 «تّحصأ سانلا هل لوقي ىتح نوي ال لقعأ الجت وعكس 1 2

 زيا دلك نكي دس 2 باكا ابكدحت ءلاقا نادرو, ىو ةماالحج .انهدحا##لاق_ب ى

 ندب اقف: دةيبقأ ف ملسو لعلك هللار الص ىتنلا ٠ لع «تعكقإ لاق عضرفقال

 فرعف.:ملكتف. بابلا ىلع نا: ماقف ايش اهنم انيطعي نأ ىسع هيلا انب 3000 مودا

 هيرب وهو ءابق هعمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يرخ هّتوص ماسو هيلع هللا ىلص ىبنل

 مم متت 5 د ع 5 د ع - -

 ىلاعت هلوذو ءاسنلا ةداهش باب ا» ءكل اذه تابخ كل اذه تابخ لوقي وهو هنساد
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 لاق رفعجج نب ليي انوبخا لاق ميرمه ل ىبأ انتدح ناناو ارهأو لج نيياجر اوكي ل نافذ
 طا

 اللا اهلض. ىبنلا لاق, لاقإ ىرهتلا كيسان ىع ددللا «ىبعت نب, ضايع نعوبدبزو ئقوبخا

 ناضصقن نم كلذف لاق .ىلب قلق لنجرلا .ةداهتش .فصن .لثم .ةارملا. ةداهش نييلاباملسؤا, ةيلع



 ه تادايشلا بانك

 تعمس لاق برضم نب مَهقَر تعمس لاق ةرمج وبا انثدح لاق ةبعش انثحح لاق مذآ

 م مهنولي_ىيذلا رق :ىنرق مكريخ ملسو هيلع للا .ىلص ىبنلا :لاق: لاق انيصح ب بأن

 دا نيكرق. هفرق (ةحي ملسو) هيلع هللا ١ لض- ىبنلز رك ئرذأ اال :ىايمحت لأ هولي قيخلا

 او نوحيشيو نوني الو نونوخ امرق مكدعب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق نالت

 انربخا لاق ريتك ىب كم انتدح نمسلا مهيبذ رهظيو نوفي لو نورذنيو نوديشنسي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دللا دبع نع ةديبع نع ميعربا نع روصتم

 ةداهش :فيست..ماوشأ ءىجج مث 'هنولي .نيخلا رق ؛هنولي .ىنيذلا رق ىقرق, سانلا 2 لاق

 املا ند ةداهشلا ىلع اننوبرضي اوناك ميعربا لاق هتداهش هنيجو هتيج 2دحإ

 ةداهشلاب مُكَتَنسْلا او 5 0 نوت اب هللأو هبل 1 هذاف اهمثكي نمو ةداهشلا اومتكت الو

 يعش انتدد ,الاق مي2ربأ نب كلما 7-50 ردوج نب بهو عمس ريغم نب هللا ديع انتدح

 زئابللا نع. ملسو, هيلع .هللا ىكلص ئبفلا لثس سنا, نع سنآ نم ركتا نا ١ نب هللا فيبعأا ]2

 وم

 قو رم اواو, زاداتغ دعياةاروزللا ١» ةداهشو ” نسعتلاب لقتو« قيدلإولاب قوقعوبهللل كارششالا لاقن

 ىويولل :انتدح ..لاق .لضفملا .نب ارشبا انتدحا لاق (ةدسم انتدح <.ةبعشئع. جيبضلا قعر

 مكتبنا الأ ملت. هيلع. هللا لثم ىبنلا :لاقا/لاقيغيبا نع :ةركيا قار نبا: ىكرلا نبكي 7

 اًمكّتم ناكو سلجو ىنيدلاولا قوقعو هللاب كارشالا لاق هللا .لوسر اب ىلب اولاق اتلث رئابللا وّبكاب

 ىريرتلل انتدح .مي»ربا نب ليعمسا لاقو تكس هَتيَل انلق ىتح اعروكي لاز اف روزلا لوقو الا

 هلوبقو هتعيابمو هحاكناو هحاكنو هرماو ىمعالا ةداهش باب || «نجرلا كبع انثذح لاق

 2 د - سد ا 3

 بريس ىباو ىسكلو مساق هتداهش زاجاو تاوصالاب فرعي امو هريغو نيذانلا ىف

 وجت . ءىشن بر .مكحلل لاقو .القاع ناك اذا .هثداهش روج ئبْعشالا .لاقو ءاطعو



 ه* تادايشلا باتك

 براختو ىرعزلاو ةمركعو ىعشلاو .ةصاجمو : سواطو: ريبج نب ثيعسو زيزعلا دبع نب رهعو

 فناقلا عجر اذا ةفيدملاب اندنع رمالا دانزلا وبا لاقو «ةَرق نب ةيواعمو حيرشو راثد نبا

 هيلي ىلح شفت تكلل نأ يدانعواب ىلا . لاقو وت داعش“ تالبق 0 رفغتساف هلوق. ىع

 دودي ى يضقتسا اذاو. هتداهش تزاج فتغأ رف كيعلا نلحا اذا عر 2 لاقو.. < هتداهيش

 7 روس ال لاقي بات ناو فذاقلا ةدابش روج ال نيانلا . ضغعب .لاقو ةرئاج هاباضقن

 اجلوردج رطل يدع ادلب يشب. يوؤت ناو زاج نودردك ةداهشب 0 ناف ىيكهاش ريغب

 ,٠ طع, ىبنلا .قفنوب ةيود, (صرعت..تايكو.. ناصمر .لالع !ةيوول م نودخلو. ىبعلا ةداهش

 نؤسيخ ىضم ىتح .ءيبحاصو كلام . نب بعك مالك. نع ىهنو نس « ىناؤلا ملسو هياع

 سنوب ىنتددح ثيللا لاقو طك سنودب نع ع نبأ ىفنتددح لاق لييعمسأ 0 « لل

 مع
 3 1 0 4 8 تا م 2 7 : 79 8

 لوسر اهب ىناف جففلا ةورغ ىف تقوس ةارمأ نأ ربيؤلا نب ةورع ىلربخا لاق بايش نبأ نع

 اهكيح تت اهضر ةشتاع كتسلاق اهدي قكئطقت اهب را 0 ملسو هيلع كلا ىلص .هللأ

 ىتدح «ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا اهتجاح عقرأت كلذ كعب أت تنذاكو تجوزنو

 هللا حتع ..ىب .هللا#قيبع. نع .باهش نبأ. نع ليقع :ىع كثيللا: انتدج لاق: ريكب , نب .ىيج

 نصح لو ىنز نميف رمأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص دلتا لوسر نع كلاخ ىب ديز نع

 نادبع انتدح ديّشأ اذا روج ةداهش ىلع دهشُي ال باب 1 ماع بيرغتو ةئام دْلَجح

 ةالعم نم كعنلا تاو لل نإ دلل يبقا: نايح نط اها ررحلا# ةناهالاللا قلع .انربخا لاق

 ىتح ىضرأ ال تلاقف ىل اهيهوف هل !دلد رث هلام نم ىل ةبهوملا ضعب ىا ىمأ كتّلأس :لاق
 هد

 ملسو هيلع هللا ىلص يذلا 2 قاف مالغ انأو ىدبب قخأذ ملسو ةباع هللا ىلص فلا بيشو
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 لاق معن لاق هاوس ع! كلأ لاقن اذهل ةيعولا ضعب ل ةحاور اعدت همأ نأ لاقث

 مدسمس-سللا 6 هه ع 5 ه هد هاا 1 3

 انتدح ءروج ىلع كيشا ال ىبعشلا نع زيرح وبا لاقو روج ىلع ىنههشت ل لاق هاران

 اححلللل7ا



 ه١ تادايشلا .بانك

 عاضرلاو باسنألا ىلع ةداهشلا باب « . «دحاولا ىع هلأسن رث رق نانثاو لاق نانثاو كلق

 تييثتلاو ٌةَبِيوَك ةملس اباو ىنتعضرا' ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقو .ميحقلا ثوملاو ضيفتسملا

 نب ةورع نع كلام نب كارع نع مكمل ان انربخا لاق ةبعش انثدح لاق مدا انثدح هيف

 كتلقف 7 اناو ىتم نيبجتحا .لاقف دل .نَذآ ملف حلفا ىكع نناتسا.تلاق ةشئاع ىع رينؤلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نع تلأس. تلاقف ىخأ ةأرمأ كقعضرا لاقن كلذ فيك

 ةدانق :انثدح لاق 0 انتدح لاق :ميعربا نب ماسم انثدح «هل ىّذتآ حلفأ ىدحص,لاقف

 لأ ال ةزمح ةنبا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق سابع نبا نع كيز نب رباج نع

 هللا دبع انكدح. «ةعاضرلا نم: ىخا ةفيا : و. بسنلا نم مرح اام ةعاضرلا ,نم. موكب ىل

 نأ“ نجرلا دبع تب ةرمع نع ركب :نأ ىب..هللابىبع .ىع كلام انوبخا لاق تسوي, ىبأ

 اهدنع ناك ملسو: هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ :اهتربخا, ملسو هيلع .دللا ىلض ئبنلا جوز. ةشئاع

 للجر اذع هللا لوسر اب ةشكاع تلاقذ ةصغح تيب ىق نذانسي لجر توبص تعميي اهنأو

 نبا ل دفحيالامعي.اكالفيسارأ السم ةيلخسللا ةيبض املا قودر» لاعف كتتلاقا كعمل ف نذاكلا

 لص, هللا لوس. لاقف غل خد .ةعاضرلا قمااهتعل اح. نالف_ ناك ول ةشقاعا تلاقف :ةعاضرلا

 لاق نيمك يب: ةيلعي انجرح. ءةدالؤالا ءقما اكلم: موس ةغاضرلا
 مع

 تلاق اهضر تاع نأ قورسعم ىع ديبأ نع ءاةعشلا يأ ع نب 2 نع نبفس انربخأ

 ئلخلأ' تلقح اذه. نم: ةشتاع' .اي«لاقف لج "ليحدعو:ملسو , هيلغ: هللا . قص: (نسملار ىلع لكد

 - 5 كي

 ىدهم .نبا .هعبات ةعاجملا نم .ةعاضولا .اماذ نكناوخا نم َنوظنآ. ةشئاع اب. .لاق ةعاضرلا نم

 هل اولبقت الو لجو رع:هللا لوقو  ئناولاو:تراسلاو .فذانلا ةداهش .بابام ١١ <نيفس, نع

 6 5 7 2 , - 6*3 هر. ه6 - دبع تمره وتاب سس اا م مع ة- كى

 ند لسبشو نع انآ رمع كلجو ءاوبات نيذلا الا نوقسافلا © كئلواو !اهبأ ةداهش

 70م كلم 20



 هن" تاداهيشلا بانك

 ةبقع نع ةكيلم نأ نب هللا دبع ىنربخا لاق نيسح ىأ نب سيعس نب رمع انربخا لاق

 دللو بقع كععضرا دق تلاقف ةارما هثتاف زيزع نب باعا أل اننب جوزت هنأ د

 مهلأسف باعا نأ لآ ىلا لسرأت ىفتربخا الو ىنقعضرا كذأ مّلعأ ام ةبقع اهل لاقف جوون

 لاقف هلأسف ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا بكرف انتيحاص تعضرأ اهانملع ام اولاقف

 باب هد, هيلع اجيرا كككتو. اهقراقف لايق نو “فيك علسوا هيلع“ هللا: .ىلض قلل لوسر
 تدل مها دج 9 د 2 3 م نم ةاس 630

 ءادهشلا نم نوضرذ نمو ل ل ىوذ اودهشأاو ىلاعت هللا لوقو لودعلا ءاديشلا

 ندولا كبع نب ن6 ىنتل> لاق 520 0 2 انروبخا لق عفان ىب مك انتد> 3

 ها تل 2 5 3 03 هد 3

 نوخخوي اوناك اسانأ نأ لوقي باطخل ىب رمع تنعمس لاق ةبتقع نب هللا كيع نأ فوع نبا

 مكذخأت اماو عطقنا ىف ىحولا ناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هع ىف ىحوناب

 ةىش هتريرس نم انيلا سيلو كنق دانمأ اًريخ انل رهظأ نف مللامعأ نم انل رهظ اب نآلا

 « ةنسح هّدريرس نأ لاق نأو هكدصن رثو هّنَمَأن رف اتوس انل ريظأ نمو هتريرس ىف بساحج هللا

 تباث نع كيز نب داح انتدح لاق برح نب ىميلس انثدح زوجج مك ليدعت باب 4

 ثبجو لاقف اريخ اهيلع اوَنْتَأت ةزانجج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا' ىلع رم لاق سنأ .نع

 قنا تلقافللا لوب ادعت تبجو .لاقف: كلذ ريغ لاهو” ارش هيلع اونا "ىرخاب رهن زق

 ىسوم انثدح « ضرالا ىف هللا ةادهش نونموملا موقلا ةداهش لاق تبجو !ذهلو تبجو

 ثكوسالا ىلبأ نع ةديرب ند هللا م انتدح لاق تاو ىلا ىأ نب دواد انذ>> لاق ليعمسأ نبأ

 تثرذ.هضر رمع ىلا .تسلجف اًعيرذ اًبوَم نوتوجب مو 5 اهب عقو دقو ةنيدملا تينأ لاق

 ةئلاثلاب رم مث كتبجو لاقف اريخ ىنتأف ئرخاب رم رثا: تبجو ومع لاقف اريخ ىنثأت ل

 ىلص ئبنلا لاق امك تلق لاق نيئموما ريمأ اب تيبجو امو 'نتماقف تيبجو لاقف امش ىنتأف

 ةثالثو لاق. ةتالثو انلق نمل . هللا ؛هلخدأ ريخب ةعبرا هل دهّش ملسم اأ ملسو هيلع هللا



 م هل تادايشلا تانك

 نم تملع ام دللاوف ىتيب لما ىق هاذأ :ىنغلب لجر" ىف انرذعي نم ملسو هيلع هللا ىلص

 زاجاو ىبنخملا ةداهش باب ا" 2 ءاريخ الأ هيلع: تملع ام الجر اوركذ دقلو اويخ- الا: ىلعا

 ةدانقو ءاطعغو 'ىيريس نباو ئبعشلا لاقو رجافلا تذاكاب: لعفي كلذكو لاق كثيوخ نب: ورمع

 انثدح !ذكو اذك  تعمس :نلكو ءئن ىلع قوديشي ل لوقي :نسلمل ناكو ةداهنش . عمتسلا

 قفلاحناأ لوقي رمع ىب دللا ٌكيع هع ماس لاق فقول ع ع انربخا لاق ناميلا بأ

 داّيتحا قبأااانهيحان دلل لفل نامؤي .ىراضنالا ةيبعك لبا ياو: ملص هيلع ةللا ليم لئلا ل

 عوذج ىقتي ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ففط ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لخد !ذأ ىتح

 ىلع عجطصم دايص نباو هازي نأ لبق ايش دايص نبأ نم عبسي نأ لمك ومو لخدلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قابص نبأ 3 تأرف ةخمزمز وأ ةمرمر اهيف هل ةفيطق ىف هشارف

 دايبص نبا كانتف ديح اذه فاص ىل دايص نبال تلاقن لضنلا عوذج ىفتي وهو

 املا نب هللا دبع ىتدح 20 هتكرن ا ماسو هيلع هللا ىلص ىبيذلا لاق

 هيلع هللا ىلض ىبنلا أ ئطوقلا ةعافر ةارما تءاج ةشئاخ ىع' ةورع ىع :ىرهزلا نع نيفس

 امنا ريبؤلا نب ىجولا دبع تجورتف الط تبأف ' ىقلطف ةلعافر كنع تنك كتلاقف :ملسو

 قوذيو ا هتليسع قوفنا ىتح الا ةعافر ىلا ىجرت"نأ نيددايرتأ لاقف بوتلا ةبذع لثم هعم

 هل ندري نأ رظتني بابلاب صاعلا نب ديعس نب كلاخو هدنع سلاج ركب وباو كتليسع

 باي * «ملسو هيلغ هللا ىلص ئبتلا حنع هب رهجت ام هذه ىلا عمست الأ ركبر ابا اب لاقف

 لاق ىهش نَم ٍلوقب مكْحي كلذب انُملَع ام نورخآ لاقو ءىشب ثوهش وا ٌدعاش دهش اذا

 لتصقلا :لاقو“ةبعللا 3 لص ملصو هيلغ هلثا# قص ”قبنلا نأ“ لالب بحي, اك النطأ قديما

 فلأ نالف ىلع نالفل نأ نادعاش كهش نا كلذك لالب ةداهشب سانلا قخأت لي رف

 هللا دبع انربخا لاق نابح انتدح «ةدايزلاب ىطعي ةئام سمخو فلأب نارخا دهشو رد



 هز ذبهلا .باتك

 ع اهمدخان ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ ىنأ نع نيربجس نب لاقو

 نأ دل. سانلا نضعب لاقو ةقدصلاو ىرعلاك وهف سوف ىلع الجر لج. اذا باب .هب

 1غ وب ةيزا لاشي كام :تعمس لاق نيقس“ انببخآ لاق :ئديملل اضيح

 هلئثر:ئلض.هللا ملوسرا تالاسلك ]خانوا ةقيأ ره ىللاب ليسا ىف ,نيرف ئلخت تلح: رم لاق لوي

 « كتقحص ىف ٌلعَت_ الو هرتشت ال لاقف. ملسو هيلع

 تاداهشلا بانك ه»

 وحفل, معني ايت !ذاي ل وتعلو دخلا اهيأ اي ناين, ةلوقل :رهتإلا "ىلع ةنيبلا نر ءاج امر بارا

 هللا لوقو ميلع هْىَش لك هللاو هللا مكملعيو هللا اوقتاو هلوق ىلا هوبتكات ىمسم. لجأ ىلا

 بي: .٠ «ازيبح نولي هلوق ىلا هلل ادهش طشقلاب قيم اونو انما نيذثأ اهب اي كلعن
 لاق لاهنم :نب يا انثدح اريخ الآ تملع امو اريخ الا ملعت ال لاقن الجر ّلَجر لّكع اذا

 نبايوع ينقي يشيب تيل لاقرب ع ندنوب انتدج لاق ىزيتتلاوزمع, نيرذللا ةنع !انتدخ

 نع هللا دبع ىب هللا ديبعو صاقو نب ةمقلعو بيسملا قيما رببزلا نب .ةورع ىنربخأ لاق باهش

 اعدق اولاق ام كفالا لعأ اهل لاق نيح اضعب ىدصي مهتيدح ضعبو ايضر ةشئاع ثيدح

 كله اممم سلا فلا نازي يح ماسر اهلعا ماس, مانع ردللا رص: دللا ليل

 هصيخأ ارمأ اهيلع تيار نأ ةريرب تلاقو اريخ الا ملعن الو كلا لاقف ةماسأ انف دلعا

 هللا لوسز لاقن : هلكاتخ نجادلا قاتخ اهلها نيجت نع مانت نسلا ةثيدح اهثأ نم رثكأ



 الرام ها غبهلا بانك

 ناسح .نع ىازوالا انتدح لاق سنوي نب ىسيع انته> لاق+:دّدسم انتدح ءهصلاخ نم

 ىلص هللا لوسر لاق لوقي ورمع نب هللا بع تععمس لاق كولسلا ةشْبَك نأ نع ةّيطع نبا

 هجر اهنم ةلصخ لعي لماع نم ام رثعلا ةكجنم نفالعا ٌةاَصَخ نوعبرا ملسو هيلع دللا

 زثعلا ةجنم نود ام انذَدعف ناسح لاق ةنِل اهب هللا هاخدا الا اعدعوم قيدصتو اهباوت

 غلبنا نأ انعطتسا اف هوك .قيرطلا ىع ئىنذالا ةطاماو سطاعلا تيمشتو مالسلا تر نو

 رباك قع دحر نمر تاو ناد امعدح نايس ىيرجتم انيرح «هيح عشعس ١

 ىلص ىينلا لاقف فصنلاو عبرلاو ثلثلاب اهرجاوت اولاقف نيضرا ٌلوضف انم لاجرل تناك لاق

 لاقو ءدضرا كسْميلخ قأ ناذ هاخا اهكنميل وا اهعرزؤيلف ضرا هل تناك نم ملسو هيلع هللا

 لاق ديزي نب ءاطع ىنثحح لاق ىرعزلا انثدح لاق ىازوالا انثل> فسوي نب دمحم

 لاقفر هبل نع .دلسع ملسو ليقع ىلا لف لكلا كيلر هنا. فارغا: ءاجن نيكس تلت

 معن لاق اهتقدص ىطعتف لاق معن لاق لبا نم كل ليف ثيدش ايئاش ةرجهلا ّنأ كتبو

 ءارو نم ليعاف لاق معن لاق اهدرو موي اهبلخاف لاق معن .لاق اًيش اهنم منت لهف لاق

 انتدح لاق راشب نب دمحم انثدح ءايش كلمع نم كرتي نل لجو وع هللا ناذ راجلا

 نبا ىنعي كلذب مهيلعأ ىنتدخ لاق سواط» نع ورمع نع. بويأ انتدح لاق باقولا 'هبع

 اهارتكا اولاقف هذه ني لاقف ارو تهت ضرأ ىلا جرخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع

 ءامولغم ,اًرجا اهيلع" حب + نأ نمل اريخأا ناك كايا: اهحنم ىل هتاياعا اقف نآلف

 سانلا" ضعب لاقو زئاج وهف -سانلا فراعتي ام ىلع ةيرادل هذه كتمدخأ لاق اذا. باب م“

 بيعش انرَبخا 'لاق 'ناميلا:ىبآ امتدح .ةبعاةذهف .بوثلا, نه :.كثوسكأ لق ناو ةيراك هذه

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنأ ةرير# لنا نع جرعالا نع دانزلا وبا انتحح لاق

 ةديلو مهخأو رفاللا تبك هللا نأ ترعشأ تلاقف تعجرف َرِجآ اهوطعات ةراسب ميعربا رجاه



 هأ ةبهلا بانك

 لاق مدآ انتدح امريغو باودلاو نيرفلا سانلا نم راعتسا نم باب سا“ . .« هلثم ملسو

 قلبص ةللا» ٌلوسر راغتساف:ةفيملاب عوف ناك« لوقي .اسنأ' !تعمس لاق. ةدانق. نخ ابعش. انقدحت

 ءىش نم انيأر ام لاق عجر املف بكرف .بودنملا هل لاق ةكلط ىأ نم اسرف ملسو هيلع هللا

 انثدح لاق ميعن وبا انثدح ءانبلا ىنع سورعلل ةراعتسالا باب منع . ءاركل هاندجو ناو

 نمث نق عرد اهيلعو ةشئاع ئلع تدخد لق ىلا ىنتدح لاق نميأ نب دحاولا دبع

 دقو: نيبلا» ىف ةسبلتا نأ ىروت اهنا اهيلا ظنا ىتيراج ىلا كرصب 0 تلاقف ارد ةسمخ

 2 نب ىبيحعإ انتدح ذكنالا لكَ تاب مو ©« ةريعتست 1 5 هلا خنيدملاب

 ماسو هيلع هللا :ىلص هللا لوسر نأ ةزيرع ىنأ' نع يرعالا نع دانزلا نأ نع كلام انتدح

 لكبع انقدح ءاقأب حورتو ءاناب ودنا ى ماعلا ةانشلاو -5-- م ىفدعلا ةحذلا خدجنلا معن لاق

 لاق فسوي نب هللا كيع كوخ ١ :فنلخلا معن لاق كلاق نع ليعمسماو فسوب نب دللا

 ماددق 61لاق. كامب لج“ نمفا مروع! باهشا. قبا'٠ وع "سنوي" قلتو حع "لاق اهلفو<ىبا  اقوبخأ

 راصنالا مهمساقو راقعلاو ضرالا لها راصنألا تناكو مهيدياب سيلو ةكم نم ةنيدملا نورجاهملا

 لس مأ -سقأ مأ همأ تناكو .ةنوملو ّلعلا عوفكتبو م لك علاوما رامث حوطعي نأ

 هللا ىلص,.هللا لوس نيقأ مأ -تظعأ  تناكف :ةكلط: ىنا!ئب. هللا“ سبع“ مأ .تناك

 لاق «ديز نب ةماسأ مأ هتالوم َنَبَأ مأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نهاطعأت اقاذع ملسو

 لا لشق نم غرش امل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ن ني سنا ١ قوبخخلاف :انهشا قلبا

 عرامت نم: عوحنم اوناك هلا. مهكئانم راصنالا ىلا نورجاهملا در ةنيدملا ىلا فرضناف ربيخ

 0 31 0 م ١ 3 هرقل
 ماسو ميلعغ هللا ىلص دللا لوسر ىطعان اهقاذع حما ىلأ ملسو ةيلع هللا ىلص ىهغلأ كرد

 - .نآك 2

 ىهناكم لاقو اذهب سنوي نع ىتا انربخا بيبش ىب ديا لاقو هطئاح نم ىوناكم نميا ما



 هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر. تيتقثتساذ ملسو هيلع دللا ىللص.دللا :لوسر ىهع ىف ةكرشم كو ىمأ

 عجري نأ .دحألا لحي الا باي ب, «كّمُأ ىلص معن لاق ىمأ لصأتا ٌةبغ قتل هاي تلق ملط

 نع ةداقق انكدح الق .ةيعشو ماشع انكلَج لاق ميعربا نب ملسم انتدح_ هتكلصو هتبع يف

 هتيع ى ٌدتاعلا ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا لاق لاك سابع نبأ نع بيسملا نب ديعس

 اتثدح لاق :تراولا دبع انكدح لاق :كرابلا ىن نجرلا دبع ىكدحو. « هثيق ى نئاعلاك

 لثم انل .سيل .ملسو هيلع .دللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ةمركع .ىع بويأ

 اتكدح لاق ةعوق نب ىيج انتدح «هئيق ىف عجري بلكلاك هتبع ى دوعي .ىذلا ءوسلا

 ذ سرسف ىلع تلج لوقي باطخل نب رمُع تعمس لاق هيبا نع ملسا نب دايز نع كلام
 صخري هعئاي هنأ تننطو هنم. ديرتشأ نأ ثدرأت هحنع نك ىذلا هعاصأت هللا ليبس .ق

 نات خرجب ةكاطعأ ع ناو هرمشت ال لاقت ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا كلذ ىع .تلاسغ

 ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميعريا ىتكذح باب : . ءدئيق ىف نوعي بلكلاك متكدص ق
-ٍ 

 نأ ةكيلم نأ ىب هللا نيبع ني هللا فيع قربخا لاق .جربخا ميرج نبا نأ :فسوي ىبا

 +.. نيعيب_ اوعدأ نطحج ىبا دوم بيهص .ىنب

 واو يج .  روويوو جا

 « 8) هتداهشي ناورسم ىضقف ةرجو نيب ابيهص ملسو هيلع هللا لص ,هلئأ

 ارامغ مكلعج مكرمتسا هل اهتلعج ىَرمَع ىهن رادلا هنرمْعَأ « ىَبَقرلاو .ىرهلا ق ليق
 ىبتلا .ىصق لاق رباج نع. ةملس نأ نع ىئيك نع. نابيش انئدح لاق .ميعُف وبا انكدح

 ماك انككح لاق: رمع نب صقح انتثدح هل تَبحو اهنا ىريعلاب .ملسو هيلع هللا ىلص

 نئبنلا ىع ةرير يأ نع كيِهَن ىب ريشُب نع سنأ ىب وصنلا ىتتدح لاق ةداتك انكدح لاق

 هيلع .هللا ىلص ىبنلا ىع رباج ىتكدح ةاطع لاقو ةرئاج ىّرعلا لاق .ملسو هيلع هللا ىلص



 هأ- ةبعلا ' بانك 12

 كلام ىب شنأ نع كير :نب ماهع نع ةبعش !انثطح لاق ثراغلا نب: كلاخ انثدح لاق

 الأ ليقف اهب ءىجت اهنم لكأق ةمومسم ةاشب ملسو هيلع دللا .ىلص ىنلا تكا ةيدوهي نأ

 وبا انكدح «ملسو هيلع' هللا :ىلص هللا لوسر تاوهل ى اهفرعأ تلو اق لاق ال لاق ايلتقت

 عرض

 ملسو :هيلغ دللا ىلص ىلا لاق“ ةثامم نيثالث ملسو ةيلع هللا لص ىبتلا عم انك .لاق ركب

 كرشم لجر ءاج م خد ةوك وأ ماغخ نم عحامح لجر عم اذذ ماعط مكنم دحأ عم لح

 ةبع مآ لاق وأ يطع ما اعين ملسو-هيلع دللا ىلص ىبتلا لاقخ اهقوسي -منغب ليوط ناعشم

 طبلأ كأوسي 526 ةبلح هللأ ىلص ىبنلا رصأو تعنسصت ةاشا دنم ىربتشاف عيبا لب لاق

 9 و هدك 0 -

 نم ةرح  ملسو هيلع ةللأ لص ىبتلا رخ“ لق الا ةئائلو :نيكالثلا ىف ام هللا ميا وشي نأ

 ع هم < 85

 اوكاذ نيتعصق اهنم لعج هل ابخ ابكئاخ ناك تأد هايأ اعاطعأ !ىعاش نآك نأ اهنطب تكاوس

 - 5 د 1 : 1 3 3
 3“ ليوط ناعشم لاق ابيك وأ ربعبلا ىلع ءانليكح ناتعصقلا تلصقت انعبشو نوعبجأ

2 

 رن نيللا نع دللا مكاهتي ال ىلاعت هللا لوقو نيكرشملل ةيدقلا- باي 1 « لوطلا نئوق

 ا 0 5 أي ته 0 تا 0 ب تف - 2 5 2 هد د هد هعد هو صا و 0 - 2

 ن.دسقلا بح دللا نأ يلا اوطسقتو اوربت نأ مكرابد نم مكوجردكخ رو نيدلا ة مكولتاقب

 ١هعو 5 مدمسلل

 نع رانيد, ني هللا ىبح ىكدح لاق لالي نب نييلس انتدح لاق نحت نبا دلاخ :انتدح

 3 - 2د «»س 2 د 2 2

 «لخ عمي ميسو عينلع هللا ىلص ىريملل لاعف حابت لجر نجع ةلح رمح ىار لد ممع دهدذكق ءتئدأ آح / هلل 2 ٍ < عا ا 4 -

 ةخالا ىف هل ىالخ ال نم هقح سبلي امأ لاقت دقولا كءاجا !ذاؤ- ةعللا موي ايسبلتا ةلخأ
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 | هأ ةبيلا بانك

 ةملسم نب هللا دبع انثدح اهسيل هركي ام ةيده .باب "0 . «هللا نبع اي.كل وه ملسو

 باب دنع هاريس ةلح باطخل نب رمع ىأر لاق رمغ نب هللا ىبع نع عفان نع كلام نع

 قالخ ال نم اهسبلي لاق دنوللو ةعملل موي اهتسبلف اهقيرتشا ول دللا لوسر اب لاقف كجسملا

 لاقف ريل ٌةلخ اهنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىطعأت لكذح تءاج رث ةرخالا ىف هل

 انكأ ريع اهاسكف اهسيلتل اهكسكا د ىلأ لاقف»تلق.:ام  دراطع.ةلح ىف تلقو اًهينتوَسكأ

 نع هيبأأ نع ليصف نبا انثدح لاق رفعج وبا رفغج نب يح انثدح ءاكشم .ةكب هل

 اهيلع لخدي ملخ اهضر ةيطاذ تيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنأ لاق رمع نبأ نع عقان

 ارُثس اهباب ىلع ُثيبر ىلإ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل هكذف كلذ دل ثركذف لع جو

 ءآش اهب هيف ىنرمايل تلاقن اهل كلذ ركذف هضر ىلع اهانأف ايندللو ىل ام لاقف اًيشوم

 ةبعش انثدح لاق لاهنم نب ٍءاَحح انتدح «ةجاحا, مب تيب لما نالف ىلا هب ىلسرُت لاق

 ديد ىاكنعأ "لاك 2220 كيز تحل لاق ةرسيم نب كلما دكبع ىنربخا لاق

 «ىثاسن نيب اهتققشف ههجو ىف ٌبصغلا تيأرف اهتسبلف ءاريس لح ماسو هيلع هللا ىلح ىبنلا

 رجا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا .نع ةريره وبا لاقو نيكرشملا نم ةيدهلا لوبق باب 8

 لدا للص ىبنلل يدعو ّرَجآ اهوطعأ لاقف رابج وا كلم اهي ٌةيرق لخدف راسي ميعربا

 ملَسو“ هيلع“ هللا !ىلض. ىنلل ةليأ كلم كفا ادي وبا لاقو: مسا اهيح هان عليو كلك

 سنوي انثدح. لاق ”ىيح :نب.هللا دع انكدح « عرجي .هل بتكو :!درب -اشكف :ءضيبا الغد

 هللا ئىلض ىبنلل ىدفأ لاق سنأ انتثدح لاق ةداتق نع نابيش انثدح لاق طيح نبا

 سيم شقتا ئذلاو لاح )اهتم نماعلا كككفزيرلللا ىعا وهنتا ناو دنس لد [دلجو هيلع

 سنأ ىنع.ةداتق. ىع كيعس:لاقو :!ذه نم. ىسحا ةئلل ٠ .ناعم- نب قعس ليدانملا هديب

 تاّقولا دبع 'ىب .دللا بع انقدحعب «ملسُو هيلع, هللا ئلض.ىبعلا»لا) [ىدع) مود ارديكأ نأ



 تي

 هز ةبهنا بانك 8

 نم لفق نيح ةليل ةرشع عضب مرظننا ملسو هيلع هللا ىلص اضيق اكوا تالداتتلا ا كلهكم

 نيتفئاطلا ىدحا الا مهيلا دار.ريغ ماسو هيلع هللا ىلص ىئنلا نأ مهل نيبت املف فئاطلا

 ن
1 

 6س عت ا امأ ؛ناءاطؤق' ةلعا ةيلهنام اللا 1 رعا تأت 1 نييلشسملا »ىف /الاذعف, اقيِبَس رام:  اناف:لاونلاق

 م

 ببطب 5 مكنم بلح ن4 عميس

 انيلع هللا ءىفي ام لوأ نم هايآ هيطعت ىدحا طخ راع اولا قا دسحلا" نيل لك ترف ةكعلن

 نمم دهبق مكنم نذأ نك ىردن ال انأ ضل لاقف م ©ل هللا لوسر ب انيبط نيالا لاقذ لعفيلف

 ىلا اوعجر م رق 8واترع مهملكق نانلا . عجرف مكرما .مكواترع انيلا: عفوت +ىدح  اوعجراف ؛ نذأي رف

 «نزاوه ىبس نم انغلب ئذلا !ذهف اونذدأو اوبْيط مهنأ ةوربخأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هلا, ىدفأ نم باب 88 -«ئرعرلا لوق .نم وه انغلب :ىذلا+اذهف هلوق هللا :هبع با :لاق

 انثدح مصي رثو هواكرش هءاسلج نأ سابع نبا نع رك هكا تح ارب مراه وقع يدع

 قع بلس نافعا ازا رو عبلس نع عبعش .انربخا: !لاكا هللا نبك _ انوا لاق لتقف" قول

 هل اولاقت داضاقتي ةبحانم ءانجن اة قدخأ ةثأ .ماسو هيلع هللا .ىلض ىبنلا "ئنع ةريوه قا

 ىنتدح “« ءاضق مكنسحا مكلضفأ لاقو هس نم ليَصْأ هاضق رف الاقم قلل بحاضأ نأ لاقف

 ع 4 9 :

 طادح ىبذلا عم ناك هنأ رمع نبأ نع ورمع نع ل 8 انتو.> لاق كبح ند هللا كبح

 ملسو هيلخ :دللا ىلبح ئبنلا' مدقتي اكو رعل بعص..ركب ىلع ناكو رغس ىف: ملسو هيلع .ةللا

 هللا ىلص ىبنلا هل لاقف كحا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدقتتي ال هللا دبع اب هوبا لوقيف

 «تش ام هب عنصاف هللا تبع اي كل وه لاق مث هارتشاف كل وه روع لاق هيذعب ملسو ةيلع

 ىلع تتكو رفس ى ملسو هيلع هللا ئلص ىبتلا عم اَنُك
 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف هعابذ ةينغب ريع ملسو ديلح هللا ىلص ىبغلا لاقف بعص ركب

 لاق رهع نبأ نع ورمع امتدح



 رو هأ ذبهلا بانك

 مالغلل لاقف. ٌحايشالا كراسي نعو.مالغ هنيح نعو برشف بارشب :ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىف هلتف ادتحا هللا لوسر اب كنم ىبيصنب رثوأل تنك ام لاقف ءالوه تيطعُأ .ىل تنذأ نا

 ىبنلا بهو دقو ةموسقملا ريغو .ةموسقملاو ةضوبقملا ريغو ةضوبقملا ةبهلا باب ا»» . «هحي

 انتدح لاق :تباث انثدج .نزاوهلا موسقم ريغ وهو مهنم اومنَغ ام هباكتاو ملسو هيلع هللا ىلص

 قاضقو ؛دجاسملا أ ملسو |ديلعا هللا قلص ىّينلا تيتا لاق رباج نع براح نع رعسم

 تعمس لاق" براحم نع ةةبعش انثدح لاق ردنغ انتدح لاق راشب ىب كبح انتدح «ىذازو

 انيثأ املف' رفس' ىف اريعب .ملسو .هيلع للا ىككص ىنينلا نم تيعب لاق هللا سبع ىب وباَج

 لاز اذ ججنأت ىل نزوف هارأ ةبعش لاق .نزوض نيتعكر لصف نجاسلا .تنآ لاق :ةنيدملا

 مزاح .ىأ نع كلام ؛نع ةيبينق انتدح « ةرلمل .موي .ماشلا لقا اهباصا تح ءىت اهنم ىم

 نعو مالغا نيج: نعو :بازشب لج فر يطور ولان ريم: الز اتوا واب ةجعرم سيصل

 ىبيصنب رثوأ ال هللاو ال مالغلا لاقف ءالؤه ىطغأ .نأ ل نّدأتا مالغلل لاقف خاينثا هراسي

 نع :ىأ' ىنروبخا.لاق ةليجا ىب . نمثع .ىب هللا كبع .انتدح هدي. ى .هلتن .اًدحا: ةكنم

 ىلنع للا, لوس: هع ليجول :ناكملاه زيها وا ,قع لس: ابا تن لاه ةيلس لح

 هل اورتشا .لاقو .الاقم فلمل بحاصل ناذ هرعد لاق هباحتا هب مهِف. نيد ملسو هيلع هللا

 اهوطعأف اهورتشاف لاق هس نم لضفأ مه. انس الا انس دكت ال انأ اولاقف هايآ اهوطعأت انس

 بهو وا موقل. ةعامج بهو. !ذأ باب ٠ع ءةصق مكنسحا: مك ريخىا .مكرتتخا نمر ات, ةايأ

 باهش ..قبأ . نحر لايقع نع( تيللا + انتداب لاق ريكي: نم ىيج :اهدج نار ةعاوج لجو

 ملسو هيلع هللا ىلص..ىبنلا نأ هاربخا ةمرخم نب روسملاو مكلملا نب ناووم .نأ ةورع نع

 نم بم مهل لاقف جيبسو ملاوما هيلا تري نأ هلأسف نيملسم نزاوه ثنو هءاج نيح لاق
 هع 3 0 / ١

 كيقو.ّلاملا اماو ئبسلا اما نيتفئاطلا ,ىدحا اوراتخان مقكصأ ىلا ثيدحلللا بحأو نورت



 ها ةبهلا بانك

 نأ نع ىنحرلا دبع نب دبي نع ئرعزلا نع رعم انتدح لاق  ددحاولا دبع انثدح لاق

 لاق كاذ امر لاقف تكلمه لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءآج لاق ةريرع

 نيعبانتم ىيرهش موصن' نأ عيطتسك لهف لاق ال لاق ٌةبقر دجتآ ١ لاق. ناضمر ىف ىلقأب تعفو

 قرعب رادطنالا نم. لجر ءاجن ال لاق انيكسم نيتس معطت نأ عيطتست لهف. لاق ال .لاق

 : , 5 2 ء 6ودك 5 هس 3 - 3 1 5 تن 3 006 39

 ىدذلاو هللا لوسر اب انم جوحا ىلع لاق هب ىدنستف اذهب: بءذا- لاق رم يفر لقكملا نرعلاو

 باب ا" ء؟كىلعأ هيطأت بهذا لاق رث اتم بوُخَأ تيب ّلعا اهيَتبال نيب ام قحاب كثعب

 قيد لجول ىلع نب نسلل بشخوو زئاج وف امكتلدا ع ةبعش لاق للجر ىلع انيد بهو .!نأ

 لثق رباج لاقو هنم هللكتيل وا هطغيلف كاسي ناك نك لال ىيلح هللا لص ”قينلا:الاقو

 زد, اولكر .ئطقاح تبق: اولئاقو ٠ لأ -كءامرغ: ملسو ةليلخ: هللا ,ىبص!ئنلا لّوسف» نيك ةيلعو: نأ

 نع سنوي ىنتدح ثيبلا لاقو م سنوي انربخا لاق. هللا كبح .انربخا .لاق نادبع انتدح

 لق اءابأ نأ هيبخا هللا ىبع ىب رباج نأ كلام -نب بيعك ىبا, ىتتدح لاق: باهش.. ىبل

 هتملكف ”ملسو 'هبلعااذللا قبض, مللا» لوس: تيتأذ 'مهقوقح . ىف: ةامرعلاب قاتشاخ_!كيهشا نخأ موي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قطعي ملف اوبأق 'ىأ اولكحو :ىطئاج رمق .اولبقي ن أ علاسف

 لخنلا ىف فاطف حبصا نيح انيلع ا|دغف كيلع وكيغاس لاق قلو, هل اءرسكي رفو  ئطتاخ

 وسر كتقج ارق. ةيقبإ اهرركأ نم .انل“ ىقبو مهقوقح. مهقيضقخ» اهثددجف ةكؤبلاب لمت ّق احدن

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف. كلذب هتربخأت نسلاج وعو, ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كنا هللاو هللا لوسر كن 31غ يلح ا نقا «عوزوكفا . الأ رفح "لاق مضي انتل ا وهز عمسشإ زعل

 ىأ نباو كبح نب مساقلل ءامسا تلاقو ةعامجتلل ضحاولا ةبع باب 88 هللا لوسيل
 3 ةعا ى 0 / ِِ 111 3 :

 «:امكآ قهف فلا كام >د ةيواعم  ناطعأ كو ةباغلاب الام خشداح ىنذا نع. تقرو

 نوح نأ دعس نب لسهس نع مزاح. ىنا' نع كلام 'انتدح .لاق. عوق نب



 نع ىرعزلا نع. نيفس .انثدح لق :ديح نب, هللا: دبع ىكححجا« مدح اكو كيلع 5 انب

 نم. الجر, ملسو هيلع. دللا لص ىنلا لعتسا؛ لاق. ئدعاسلا ! دي. قا. نع. ريبزلا نب: ةورغ

 لاق ىل ىدقأ اذعو ملل !ذع لاق مدق. اًملف ةقدصلا ىلع .ةسيبتألا نبا هل, لاقي. دزالا

 الراب يسن( ىكلاووآل مار ايلا _ئدكيأ اوظتمسزادمأ  تيينن وا بيتا اقلك نامل ايف

 ةكرشلا ادع اه نإ يكسو نع سدح شكلا ويقوودم 0 ل ليش دبم حك

 هللا تغلب لع عللا هيطبا رف رفع انيأر ىتح هديب عفر مث رعت اش. وأ راوخ .اهل ةرقب وأ

 لاو ديلا ليغت. نأ لس تامر ره هده يد كوزوز و فهر . اذا كدا لك اكلت[

 تليقنلا لكك فاي رازر هتكون ليف ع هر ىلا دولا تلا نأ 00

 اقضي دز هل ئجلل رههروليقلا لدعإ ختاموا وقل نجا. لاعوز قدها حلا ةقرولا ىهف

 ملغ اتنت !نكم كتيطعأ نيركلا نع ءاج ب ماسو هيلع دللأ ىلص غلا 3 لاف لاق اباج

 دنع هلا ناك نم ىداتغ .ايدانم. ركب وبا رمأت ملسو. هيلع هللا :ىلص, ىنلا .قوت ىح مدقي

 تلخمللا ىلع اصلا نأ كلف انتأيلف قيد ةدع ملسؤاب بلكي رماان!ىلضاا ىلا

 00 يبل ) د 0 ملا 1 1 -2-

 انثدح ء«دللا دبع اب كل وع لاقو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا هارتنشاف بْعَم ركب ىلع

 د

 لاق هنأ زمرد نب روسللا نع :كيلم ىنأ نبا نع ثيللا انتدح لاق كيعس نب ةبينق

 004 0-لا ا د مك 5 ١
 ىنب اب ةمرخت لاقن ايش اهنم ةمرخت طعي منو ةيبأ ملسو ءهباع هللا ىلص هللا لوسر مسق

 ةعداق .لخدا. لاقف دعم, تقلطناخ, ملسو. هيلع. دللا :ئلص هللا .لوسر ىلا ,انب كقلطنا 07 5

 : 0 ٠ 00 3 ا 0 | 5 1 1 3 1 : 5 - ّ مل : د
 ىمضر لاقن هيلا رظنف لاق كل اذ انابخ لاقن اهنم ءابق هيلعو هيلا َج رخ هل هنوعدنف

 يسيل د 1 هس 2

 بوبحكأ ند ىكيحت انزردح تناقش لقب مثو رخالا اهضيقت خب بقو آذإ باب ا هريس



 هأ ةبهلا باتح

 نع كو د نع ثيللا ى ع اه نب ىبكإ انتدح « كبلع هللا جيويف م و كيلع هللا ىصخيف

1 

 رو ةديبالك قكقتعا اهنأ هتربخأ ثراخأ تان ةخنوميم نأ (اريانع نبأ ليوم بيرك نع رو 2

 تعش . لاق هيف اهيل ,زودني + ىذا اهموي. ناك املف ملطو: هيلع. هللا ىلص .ئبنلا نذاتست

 ع 8 50 د 23 د عا سع 1

 اهتيطعأ ول كنا امأ لاق معن تلق تلاق تماعفوأ لاق ىقدملو تقننعا : ىلا هللا لوسر اب

 ةخنومبم 5 بيرك نع 7 نع زمن نع 0 نب ركب لاقو كرجل مظعأ ناك كلاوخأ

 نع ىرعزلا ىع سنوي انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق ىسوم. نب نابح ىتدح « دتاقننعأ

 نيب عوقأ ارقس دارأ اذا ملسو باع دللا ىلص هللا لوسر ناك تنلاق اهضر ةخشتاع نع ةورع

 ربغ انهتلبلو اهموي نهنم ةارمأ لل مسقي ناكو دعم اهب جرخ يس جرخ نهتيأذ هتاسن

 ىخنابت ملسو هبلع علا ملص ىبذلا جز خشكاعل اهتلْيَلو اهموي تيقو ذعمز تَلْيمَي ةدوس 0

 نعار يب لاقو يحلب 1 نم كا 4 « ماسو بلع هللا ىلص ءللأ وسر عابضز كاذب

 مع عا لا د

 ةديبلو تنقتاعا ملسو هببلع هللا ىلص ىبيذلا جز ةنومبم نأ بيرك نع رمكب نع ورمع

 لاق راشب- نب :ديحم ىنتدح كرجأل مظعأ ناك كلاوخأ نضعب تلصو ود اهل. لاقف اهل

 هللا دبع نب ةحلط نع ىنوذل ن لح دعت: طياغع لاختي
 .د

 ل نأ دللا لوسر اب تلق تلا اهضر شاع نع ةرمه نب مين ىنب نم لجر ١١

 0 - 5 را مس .ه* ع

 نب رمع لاقو ةلعل ةيدقلا لبقي: م نم باب ٠ « ابا كينم امهبرقا أ لاق ىئىدعأ امههيأ

 تع

 انثدح ةوشر مويلاو يده ملسو' هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز ىف ةيدهلا تناك زدرعلا تبع

 بمص ىبدبهللا) سبع ,عوبألاةللار | هايليعأل نابخا لاق. .ى رولا ع تِفْعَش" انربخا»لاق /نامبلا قا

 .راكو ىتيللا ةماتج نب تعيصلا عمس هنأ دربخأ كاس نب هللا كبع َّقآ

 راك ماسو هبلع هللا ملسو هب 2 ىئاص ضال ادي لوسرل»+ وع مقابر“ كقوإ هنيه ظلت
2 

 ه5
 هدر ىهجو ىف :فرسع+ املف بعص. لاقذ هدرذ مرح“ وهو نادوب وا. ءاوبالاب رمي



 اما ع_ هن - - 2 هع © نع 5 5-8

 كدلو رئاش تيطعا "لاق. هللا "لوتس اب كدهشأ نأ ىنترمات ةيطع ةحاور . تنب ةرمع نم ىنبا

 باي. اخ . « هتيطع انرق, عجيف. لاق ,مكدالوأ. نيب اوملدعأو هللا طوقان لاق ال: لاق !ذه. لثم

 ال :زيزعلا دبعا:نم ارمع..لاقو :ةوئاجا, ميعربا لاق . اهجوزل ةأرملاو هتارمال لجرلا ةبن

 ىلص. ىغلا لاقو. «ةشتاع تيب. ىف ضرب قلاييخ ,ةعاسن ملسو ةيلح هللا ىلص دلل ل ةاقساو

 ىبح هتارمال لاق نميك هولا لاقو. «دتيق ىف دوعي .بلكلاك هتبه ىف. كئاعلا ملسو هيلع .هللا

 اهيلا َنْرَي لاق هيف -تعجرف اهقلط ىتح اريسي الا تكي رثارق هلك وا كقادص :ضعب ل

 لاق زاجب ةعيدخ هرمأ نم ءىش ىف سيل سفن بيط نع عطل تناك .حيلزلا ارحل نال
 ع مه 26 - ن < ه + 32

 انربخا لآق ىسم نب ميعربا .ئنتدح «اولكت اسفن هلم ةئش نع ملل نبط ند ىلاعت هللا

 لقت امل .ةشكاع تلاق هللا .دبع.نب. هللا, دبع :ئنربخا لاق ئربزلا ١ ىعارعم نع ماشع

 جوخ, مل نذأف .ىتيب ' ف ضرمب نأ هجاوزأ. نذاتسا هغجو ذتشاف .ملسو .هيلع دللا ىلص ىبقلا

 تركذف هللا كيبع لاق وخآ لجر:.نينو سابعلا : نيب :ناكو ضرالا هالجر  طخت :نيلجر نيب

 تلق؛:ةشئاع مسن رللا ىذلا لجولا نما ىرجت: لهوا ىل لاقذ© َةَشَتاَح تلاق ام ,سابع نبال

 انتثدح لاق: بيقو امتدح لاق“ .ميهرنا ١ ىب: ملسم انتدج «بلاط نا نب ىلع وه.لاق ال

 تبق: قياحقاعلا نلسو) هيلع دللا) قضت: ئببلاءالاقلا للق سابع نبا قرع اهيا "نخ ؛سواطب نأ

 انهلاداراك النثا اهقّتعو اهجوز ريغل ةأرملا ةبه باب ١١ «هدئيق ىف دوعي :ث ءىقي :بلكلاك

 ةاهفسلاءاوتوك الو !كاغت هللا .لاقو رج ه.:ةهيقس تناك اذان. ةهيفسا نكتا مها اذأ يما

 نع هللا هبعا ني: دابع. نع. ةكيلم 'قا+ نبا: نع: ميرج : نبا: نع. مصاع وبا اتكححب مللاومأ

 قلصت. لاق ىدصنألأ'ريبزلا» لع لخدا+اما:اقل.. لام, .ل ام. هللا . لوسر. اب« تلق“تلاقا ءامسا

 لاق. ريم: :ىجادللا ,:ةبع انكدح ا لاقانّيعش نم للا 'كايبع اهفدح ؛كيلع ع جون 7

 ئصخ 2 ىقفنأ لاق ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ ءامسأ نع ةمطان ىع ةورع نب ماشع امتدح 5.:ب تم ابا ل ع ١ ا 45 5 1 ه4



 هأ ةبهلا بانك

 [دسو:ةيلح هللا .ليص .ىنلا نأ .سن) معزو .لاق' بيطلا تري ال شبا ناك :لاق ابيط .ىلوابف

 قا نب ىيعس انتدح ةرئاج ةبئاغلا ةبهلا .نأ 107 نم..باب .٠١.١ بطلا: نري ال اك

 نب روسملا نأ ةورع ركذ :لاق باهش نبا نع ليقع ىنثحح لاق ثيللا انثدح لاق ميرم

 سانلا ىف ماق .نزاؤع كفو ءاج 'نيح ملسو هيلع. هللا ,ىلص ىبنلا نأ .كاوبخأ ناورمو. ةمرخت

 ترآ نأ .تمدلر.: ىناو نيبقاق .انوعاج :مكناوخإ ناذ كعب امأ .لاق رث هلهأ وه امي هللا ىلع ىنتأت

 هظَح ىلع نوكي نأ بحأ نمو لعفتلف كلذ بيطي نأ مكنم مح وفا كيسا وعلل

 ىف ةافاكملا باب. ٠ ١١ «كلذ انيْبط نئانلا' لاقف: انيلع: هللا عئفي.امب لوأ نم هانا هيطعن ىتح

 تلاق خةشتاع نع هيبأ ىع ماشه نع سنوي نب ىسيع انتد> لاق ىد5وسف,انك لاح خبعلا

 ناك وكذي ل هللا دبع وبأ' لاق 4اهيلع تيثيو ةيدهلا .لبقي ملسو هيلع دللا .للص دللا لوسر

 ىطعأ !ذاو كلولت .ةبهلا .باب 18... 'ءاهضر :ةشئاع .ىنع. هديب .ىع ماشق نع رضاخو .عيكو

 لاقو هيلع دَيشي الو هلثم ىيرخآلا ىلطغيو منيب .لدعي ىتح وج ره ايش هدلو ضعب

 ىف عجري نأ. دلاولل لعو ةيطعلا .ق مكدالوا. نيب:!ولدعأ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا

 نم ملسو: ةيلع .هللا' قلص ىبنلا ئرتشاو ىدعتي :الو: .كووعمل اب .هدّلو .لام, نم .لكأي امو .هتيطع

 لاق فسوي نب هللا كبع انتدح. «كتكش .ام هب تين لاقو رمع نبأ هاطعا رث اريعب رمع

 اتهتا: ريشب, نبا ىتعنلا ع باهش : ىبأ' ىع كلام .انربخا

 ا نع 0

 داهشالا باب ا ء«هعجراف لاق ال لاق هلثم. تلك كذلو ّلكأ لاقف امالغ !ذه ىنبا .تلحأ

 يمت ةلاق. نماع نع نىضخش جدخ نوع هولا انسخ لاق رمع نب دماح انثدح ةبهلا ىف

 ىنح ىضرأ 9 ةحاور ع ةرهع تلاَقَذاَو ةيطع ىاطعأ ىلكأ لوقي رين دل ىلع وهو نشب ند ىنينلا

 تيطعا ىلا لاقف .ملسو هيلع .هللا: ىلض هللا .ٌلوسر. ىنأث .ملسو هيلع هللإ ىلص هللا ٌلوسر دهشي



 هاآ ةبهلا بانك

 ىتح اهردخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر ىلا ابيدمي 5 كيري 500 ةدسد>ا

 لوسر ىلا اهب ةيدهلا بحاص تعب ةشئاع تيب ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا .لوسر ناك اذا

 3 ٍ 5م ناو ل هن 5 ' ٠

 ملسو هيلع هللا -ىلص هللا لوسر ىلا ىدهي نأ .دارا نم لوقيف سانلا ملكي ملسو هيلع .دللا

 اهل لقي“ ملقا نلق ا ةالس مآ هثملكفا هئاسنا توب نم ناك :تيخا هيلا اهب .اجهيلفأ هيله

 اضيا اهيلا راذ نيح .هقملكف تلاق هيملك اهل ىلقف ايش ىل لاق.ام تلاقف:ءاهنلأسف اني

 اهيلا رادن كماكي ىتح هيملك اهل نلقف اًنيش ل لاق ام تلاقف اهنلأسف انيش .اهل لقي  ملق

 ةشئاع الآ ةارما بوث ىف انأو ىنتآب .رهبىحولا نان :ةشئاع ىف ىئنيذوت الاهل :لاقت:هتنلكم

 ةلنإ  لوسسر كدب هوانا ىزنحدا قوتا نزف دللا و ةلؤالو ليف نأ نم هللا ىلا بوتأ تلاقف تلاق

 ككولشدي كءاسن نأ لوقت  ملسو هيلع هللا ' ص هللا: لوسر ىلا :نلسرأت:ملسو ةيلع .ةللا (ىص

 نوهبلا تعجرف ىلد تنلاقذ ٌبحأ ام نيب تالا 0 ب لاقف ا وكب ىلا تلغي 8 لنيك

 تللاقو تطلعات هثتاث ضخ تعب تنير نلسات«مجرت# نأ :تبأذ هيلا جنا“ تلقح نهتريحلت

 ىو ةشتاع تلوانت ىن> اهتوص تعفرذ ةناكق لأ تنب ىف لدعلا هللا كندشني .كءاسن نا 2 2 5 2 ايل ا

 تيلكتف لاق ملكت لع ةشتاع ىلإ َرظَنُيَل ملسو هيلع هللا ىكدح دللا لوسر نأ ىحب :اهتيسفإ سلس

 لاقو .ةشئاع ىلا ملسو هيلع هللا .ىلص:ىنلا رظنف .كلاق اهتتكسأ ىنح بنيز ىلع كرنب ةشتاع

- - 2: 5 - , 

 مود جاباحهب ن ركاب سانلا ناك ةورع نع ماش ْنَع ناورم وبا لاقو «ركب نأ تنب اهنا

 ١
 ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا كننع؛ تنك خشن نلاق ةورع نع مام2 نب تراخك نب نر لا كيع

 3 هديسسللا ني 55 مدمس 0 ته ع 1

 لأق ثراولا دبع انتدح لاق رعم وبا انثدح ةيحهلا نم دري الام باب 1 «ةوطان هتنذاتساف
 ب - 0. 270



 ةأ خيفلا تانك

 رثو«اولك اةبانكمأل لاق :ةقدصليق نإذ دقدبصا ما ةيدقأ هنع# لاس .ماعطب :قأ  ؟انأ. .ةلسو قلع

 ردنغ انت>> لاق ران نب دبحن ىنتدح « عم لكأف هدب برص ةيدم لق نأو لكأي

 ءةشتاع نسع مساقلا نع همم كل لاق مساقلا نب نكرسلا ديع نع ةبعنش انذدح لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ركذف اهءالو اوطرتشا مهناو ةريرب ىرتشت نأ تدارأ اهنأ اهضر

 محل اهل ئدعأو فتعأ نمل هالولا اًماذ اهيقتعأت :اهيرتشا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف ا

 و ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ةريرب ىلع ىدصت اذه ماسو هيلع هللا لص ىبنلل ليقف

 تلاشإ ا رقن هيكش لاقل قلقعال وا رح ءاهجور - نجلا نقع لاه كويخو يده انلو :ةهدضأ اهل

 انثدح لاق راشب نب نيح تو « نبع وااررحلاب ئردا مهلا لاك" اهجيوز* نع نجرلا احب

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا أ لاق كلام نب سنأ نى ع ةدانق ع ةرعش انتد> لاق ردغغ

 لئاقم ىب دكيح# انتدح «ةيدع انلو ةخقدص اهل وه لاق ةريرب ىلع ىدصت ليقف مكب

 ندريس تننب ةرصغح نع ءاّددلا كلاخ نع دللا كيع نب كلاخ انربخا لاق ىسلل وبا

3 - 

 كتلاق ءىش مكدنعأ لاقف ةشئاع ىلع ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لخد كتلاق ةّيطع مأ نع

 تغلي -كق اهذأ لاق ةفدصلا' نم اهيل تنذعب لا. ةاشلا نم ةيطع م لبا تيقعيبا 2 را ال 1

 نييلسلا امكدحتل ملعب | قويدر ةطاساف” ضعب :ئزحتو + هبحامد ه1( ئاداع) نم باب 6 < اهلك

 نتتاش اهضر :خكتداع نع ديبأ نع ةورع نب مان. نع كبز نب دا انت>> لق بروح نبأ

 دل تركدم قلت خيحا عت قا .عملس 6 ١ ىسلاقو مقربا 2اناةمبا#نوركي:شانلا نك

 معيبأ نع ةورع نب ماش نع نميلس ىع ىذا ىنتدح لاق ليعمسا انذدح ء«اهنع ضرع

 ةشئاع هيف بزخ نييرح' نك .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًءاسن نأ اهضر ةشئاع نع

 تي كيف اع ناد .ةسئا لطو ,نايلظو زال[ ىلضا هللا لوشسر « باخ + اليملاك, نفقا كاف لسملا) ق



 هذ خبهلا بانك

36 < 

 ِءام نم.هتبش ف انل .ةاش انبلسن .ىقستسان هذه .انراد يف ملسو هيلع هللا :ىلص هللا لور

 رمح لاق, عرش املف نيم نع قارعأو هقاجث :ريعو ةراسي .ىع ركب وباو هقيطعأل هذع انوتب
 ئهف .سنأ لاق. اونميف الأ نونجالا نونمألا لاق رف هلْضَن, نارعالا. ىطعأت ركب وبار اقع

 ماتوا هيلع ادللل ل قفل: ليبقو .قبصلا عودتق لوفر مجلمإ هير < عتساا يح 'ةقس دك لق

 جا ماش ىع  ةبعش -انثدح !لاق:برح :ىفاإ ىنميلَس انثحح : ىيصلا: نصع :ةداتق نأ نم

 اهتكرداف ,اوبَعَلف موقلا سف نارهظلا رمب اًبنرا انجفنأ لاق سنا نع .كلام نب سنأ نب كيز

 اهْيَذَحَِو اهكروب ملسو هيلع هللا ىلط هللا لوسر ىلإ ثعبو اهكذف ةكلط ابارايب:تيتأت: اهيدحاف

 ليش كاكا ٠ هلق سا رق .هنم .لكأو, لاق هنم لكأو ةلبقف هيف كَشأ ال اهيَذَحَت لاق

 هللا" ىبع نب هللا ديبع نع :باهش ىبا نع كلام ىنتحح لاق ليعمسا انتدح .ةيدهلا

 لزسرلا ىحعا ةنأ ,ةماقح ىب :بعصلا , ىع' سانيعا ىيدللا: دبع ؛ نع دوعسم ,ىب جمع يآ

 ههجو ىف ام ىار املف هيلع كرف نادوب وأ ءاوبالب وهو ايشحو اراح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 موق ياسمينا قسم عيجيلا نيبتزاجارلرم ع مج انا ناو هملا ةدرحراج اانا

 مووزكاي: اوناك .نانلا ىأ اهّضو شتا: قعنويبأو ىع !ماشع .انتدح لاق (ةدبغ انسيحالاك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةاضرم كلذب نوغتبي وأ نوعبتي ةشئاع موي عايادهب

 رببج نب ٌىيعس تعم لاق سابا نب رفعج انثدح لاق ةبعش انثدح لاق مدآ انثيح

 ايطَأ !ملسور ةيلعر هللا روض دلال .نشابح ىلا ةلاك ىّينح مث. تدفن لاق, نالبغب نار

 لاق. ارّكقت تضالا كرتو نمنلاو طقألا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لكأف. اأو اًنمَسو

 ىلع لكأ ام مارح ناك ولو .ملسو هيلع هللا كض. هللا لوسر ةدشام ىلع .لكأت سابع .نبا

 لاقد عم, امكرحي لاقي ركتمي ىف: ميعزبا ,ىددح« سو هيلع ىللا [قصرفللا الر مو منسم

 هللا ىلع هللا لوسر ناك لاق ةردرف لأ نع دايز نب دمح نع نامهط نب ميعربأ ىنتدح

| 



 هأ ذبهلا بانح ارد

 قا نع مزاح نأ نع ننيلس نع ةبعش نع ىدع ىأ نبا انتدح .لاق راّشب نب. دم

 لا ىدقأ ولو تببحأل عارك وا عارذ ىلا تيعذ ول ملسو هيلع هللا ىكلص ىبنلا نع ةريوع

 ئبنلا لاق كيعس وبا لاقو ايش هباكصا نم بعوتسا نم باب ا" : «كلبقل عارك وا عارذ

 ناسع وبا انثتدح لاق ميرم عىأ نبا انثدح امهس مكعم ىل اوبرضا ملسو هيلع هللا ىص

 نيرجاهملا : نم: ةارمأ ىلا لسرأ ملسو هيلع هللا للص ىبنلا' نأ لبس نع مزاخ وبا ئنتدح لاق

 عطقف بعهذف اهدبع كرمأت ربنملا داوعأ انل ٌلمعيلف كّدبع ىرم لاقف راجت مالغ اهل ناكو

 هاضق دق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا تلسرا هاضق ايلف اربنم هل عنّصق ءارطلا نم

 انثد> «نورت ثيح هعضوف ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا هلمتحاف هب اوهاجن ىلا هب ىلسرأ لاق

 لاجر عم اسلاج اموي تنك لاق هيبأ نع ئملسلا ةداتق نأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسرو ةّكم كقيرط» ىف .لونم ى.ملسو .هيلع. هللا, ىلص ىبنلا باكتا :نم

 فصخأ ٍلوغشم انأو ايشحو اراج اورَصِبأت مكن ريغ انأو نومركت موقلاو انمامأ ٌلزان .ملسو

 2 هجرس سرغلا ىلأ تيقف هثرصبأف تفنناو هثرصبأ لَ ول اوبحأو هب ىنونذوي ملف ىلعت

 كنيبعُت ال هللاو ال اولاقف صرلاو ظوسلا ىنولوان مهل تلقف جرلاو ٌطوشلا تيسنو تبكر

 تثج رق هثرقعف زاملللا لعإ ثددشف' تبكر رق' امهتذخاف. تلؤنف ثبصغف ءئشب "هيلع

 ٌكضعلا تابخو انحرف مرح .#و هابا عهلكا ىف اوكش مهثا مث هنولكأي ديف اوعقوف تام كقو .هب

 كثلقف ءىش هنم. مكعم لاقف كلذ نع هانلأسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انكردأف ىم

 نب ءاطع نع ملسأ نب كيز ب ىنتدخ يح وخو اهدغنز ىتح اهلكأف َليصَعْلا هتلوانق معذ

 لسهَس لاقو ىقستسا نم باب م ةملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةدانق أ نع راسي

 ١ نع 00 تس 0 5 1
 نميلس انتدح لاق كلخت نب كلاخ انتدح ىنقسا ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىل لاق

 اناثأ لوقي اسّنأ تعمس لاق. نجلا كبع نب هللا دبع ةلاوط وبا ىنتدح لاق لالب نبا



 1 .٠ بناكملا .باتك

 ىنأ ىب دللا ىبع نم ىتوعاب مهذأو هونب ىنتروو تامو بهل ىأ نب ةبتعل امالغ كنك

 هو ةريرب تلخد تلاقف هالولا ةينع ونب طوتشاو ورمع ىأ نبا ىنقتعأف. ئموزخملا ورِمع

 ةجاح ال نلاقف ىثآلو اوطرتشي ىتح قوعيبي ال تلاق معن تلاق ىنيقتعات ىيرتشا تلاقف ةبتاكم

 تركذذ :شئاعل ركذف اذه هغلب وا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا كلذب عمسف كلذب ىل

 كشتاع اهترتشاف اوءاش ام نوطرتشي يعدو اهيقتعأت اهيرتشا .لاقف اهل تلاق ام اهضر .ةشئاع

 ناو فتعأ نمل هالولا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف الملا اهلا طرتشاو اهتقتعأت

 « طرش ةئام اوطرتشلا

 مسي>رسلا نيحرلا هكلذلا مجسم سل

 متوكل بانك ها

 نع بتذ ىنا ىبا انثدح لاق ىلع ىب مصاع انتدح اهيلع ضيركلاو اهلضنو ةبهلا باب ١

 ال تاملسملا ًءاسن اب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةربيرع ىلا نع هيبا نع ىربقملا

 ىنثدح لآ ىسبوألا هللا دبع نب زيزعلا بع انتحح ةاش نسف ولو اهتراج ةراج نرقحت

 نبا اب ةورعل تلاق اهضر ةشئاع نع. ةدرع نع نامور نب ديزي نع هيبا نع: مزاح ىأ قا
 د د 5 _ض -

 هللا لوسر تايبا ىف تّدقوأ امو نيرهش ىف ةلعا ةثالث لالهلا رث لالهلا ىلا رظنَتل انك نأ ىتخا

 هنأ الا ,هلملاو معلا: ناذوسالا» لاق مكشجعم ناك امغلاخ ايد تتقح ناب, مدس لل 11 لص

 نوحتمي اوناكو جئانم مهل تناك راصنالا نم ناريج ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسرل ناك دق

 اتثد> ةبهلا نم ليلقلا باب 8 - «انيقسيف كنابلأ' نم ملسو' هيلع هللا ىلص هللا لوس



 د. بناكملا بانك ام

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق انل اهءآلو نأ ىلع اهلها لاق اهقتعتل ةيراتج ىرتشك نأ

 سانلا هلاوسو بتاكملا ةناعتسا باب م" ء«فتعأ نمل هالولا امتاف كلذ كتعنب ال ملسو

 خكثاع نع هببأ نع ةورع نب ماش ى ع ةنماسأ وبدأ انة لاق ليعمسأ . نب 0 انتلح

 تلاقف .ىنينيعأف ةّيقوا ماع لك ىف قاوا عست ىلع تبتاك ىثا تلاقف ةريرب تءاج  تلاق

 ع 0 2 هَ 2 ع 2 - د

 هل نوكي نأ الا اوبأت هيلع كلذ تضرع دق ىلل تلاقذ اهيلع كلذ اوبأق اهلها ىلا

 اهيقتعأت اهيذُح لاقف هقربخاف ىنلأسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذب عمسف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف' اهضر ةشئاع تاق فنعا نمل ةآلولا ناف ءالولا هل ئطرتشاو

 نؤطرتشي مكنم» لاجر لابااذ كعب اَمأ لاق "رق هيلع 'ئتآو هللا «دبحتا سانلا' ىق :ملسو

 ةئام ناك نآو لطاب وهف هللا باتك ىف سيل نك طرش ا اةلدللا قيباعك" ى كاسل ءاطرف

 الف ابا'قتعل وخالي مكنم لاجر لايءام ٠ قدا للا "ظرشو فحا' هللا طق طرق

 وع اهضر ةشثاع,"تلاقواىضر ذأ بتاكملا عيب باب م 2 ”«نتحأ نمل ةالولا اما ةالولا لو

 ا وح رمع نبأ لاقو « عرد هيلع ىقب ام تنباث نب كجز لاقو ؟ءىش هيلع ىقب ام 00

 انربخا لاق. فسوي نب هللا كيع انتدح ؟ىث هيلع ىقب ام ىتج ناو تام ناو شاع نا

 ةشاع نيعنتسن تءاج برب 5 نكولا لكيع تنب ةرمع نع كبعس نب ىبج نع كام

 0 ع هما هس 2- 2 هه دع 0 0 . ع 3

 كثلعذ كقتعاو ةدحاو ةبص كتمت 8 ٍبصأ نأ كلها بحا نا اهل تلاقف نينموملا ما

 ةرمع تمعرف ىيحج لاق كلام لاق انل ءالولا نوكي نأ الآ ال اولاقف اهلهال كلذ ةريرب تركذف

 هالولا اماف اهيقتعأو اهيرتشا لاقف ماسو هيلع هاذا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذ ةشئاع نأ
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 مدعت وكبا انكقدح كلذل دار. ةنشاذ ىنقتتعأ ٠ : ىرتشأ تناكلا ناَق اذا فان باب 6 0 فدعا نول

 ِد لحاولا كيبع انتد> لاق
ِ 2 



0 

 سنأ نب ىسوم نأ ىنربخا رث ال لاق ىحا نع نتأتأ ءاطعل تلق رانيد نب, ورمع لاقو

 نت هبناك لاقف. رمع ىلا قلطتأف . كاف لاملا ريثك ناكو ةبتاكملا .اسنأ لأس نيريس نأ ةربخا

 سنوي ىنثدح .ثيللا .لاقو «هبتاكف اًريخ يف مقملع نأ موبتاكق ودلع هول ةرحلاب هيرضف

 اهتباتك ىف اهنيعتست اهيلع ثتلخد ةريرب نأ اهضر ةشئاع تلاق .ةورع لاق باهش نبا ىع

 تيارأ اهيف تسفتو ةشئاع اهل تلاقف نينس سمخ ىف اييلع تم ىاوا سمخ اهيلعو

 اهلعا ىلإ ةريرب تبهذفا ىل كرالو نوكيف كَقتْعُد كلغا كُعيبيا ةدحاو ةَدَع مال ٌثددع نأ

 ىلع تلخدنف اهضر ةشتاع تلاق لولا انل نوكي نأ الا ال اولاقن عياع كلذ تضرعف

 اهيرتشأ ملسو هيباع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقت هل كلذ تركذف ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر

 لاجر لاب ام لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر مق رث فتعأ نمل ءالولا اماق اهيقتعأت

 لطاب هذ هللا فاتك ىف نييل اطوش: ظرتشاا نم, هللا باتك ىف .تسيملا اطورش . نوطرتشي

 قبل اطرختا ظاتشا ضو بئاكملا !!طورشك نم زاوعي امهنجار, ا. ىريقتر او نانا ملا لالا ٠

 باهش نبأ نع لبتعا نع تيبللا انتذح لاك د ب اهيدخت رمح نأ اح عبق هلا فاتك 82

 ا نكت ثو اهتباتك ىف اهنيعتست تءاج ةريرب ناوؤمرمجا» تكا أ ةدردح قي

 ئتباتك كنع ىصقأ نأ اوبحأ ناف كلعا ىلا ىججرا ةشئاع اهل تلق ايش اهتنباتك نم

 كيلع بست نأ تءاش نأ اولاقو اوبأت اهلعال ةريرب كلذ ثركذن كلعف ىل كوالو نوكيو

 هللا لوسر اهل لاقف ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف كوالو انل نوكيو ٌلعفتلف

 ىلص هللا لوسر ماق مث تالاق فتعأ نمل ءالولا امناف ىقتعأت ىاتبأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اطرش 3 معلا تامكر ىف كاسي اطر ىؤطرتسيب انآ .لايدامر ناهق لت لكرللا

 انثدح «فشواو فحا هللا ظرش ةّرم ةثام طرتشا ناو هل سيلف هللا َباَنَك ىف سيل

 خشتاع تدارأ لاق رمع نب هللا دبع نع عفان ن ع كلام انربخأ لاق فسوب نب هللا دكيع



 8 فنعلا بانك اللا

 رئاس قربخا لاق ىرعزلا نع بيعش انربخا لاق ؛ناميلا وبآ انتدح كيسلا .ىا ّلاملا .ملسو

 ا مهلك: لوقي+ مسي ديلجإ هللا لص ادإلإ" الوسز عفش هعنأ ]مخ نما وللا «ديبعا ع دلال .قابح هوب

 نمع لوسم وهو عار هلها ىف لجيلاو هقيعر نع لوُسمو عار مامالف هقيعر نع لوُسمو

 وهو عار هديس لام ىف مداخلو اهتيعر نع ةلوسم قو ةيعار اهجوز تدبأ ىف ةارلاو هتيعر

 ىبنلا بسحأو' لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم الوم ثعمسف لاق هقيعر نع ٍلوسم

 8-5 عار مكلكف هقيعر ن.ع لوسسمو عار هببأ لام ىف لجرلاو لاق ملسو هيلع دللا ىلص

 اههيبع نب دكيح ىنتدح ا هجولا بنتيكيلف كيعلا برض اذأ 50 هقيعر نع الوكت

 دكيعس نع نالف نبأ ىربخاو لاق سنأ نى د كلام ىنتد>ح لاق بعو نبا انتدح لاق هللا

 نب هللا دبع ىنتدحو َح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع ةريره نأ ىع هيبا ىع ئربقملا

 ان ىبغلا نع ةريره لأ نع ماق و ع رم انربخأ لاق قازرلا دبع امتدح لاق كيد

 برح نبأ ؤبا لاق قدكسا وبا لاق ةجولا بنتجيلف مكذحا لتاق اذا لاق ملسو هيلع هللا

 «« ناعمس نبأ ومو كف نبأ لوق ىف ندلف نبأ لاق ىذلا

 مسيحرسلا ىسه حلا هللا مسبب

 ككلم امم كل حوغتم َنيِخّلآَو ىلاعت هلوثو م خذس ََك قى هموكأو تكاكملا كنان ١

 0 مدس ُّ 0 سه 6 ةدمسل جود مل 6و سا 6 همس هور هنآك

 نع حور لاقو « مكاتأ ىذا هلآ لام نم كر اريح مهيف متملع نأ كوبتاكَف مكناجأ
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 انجلو 21هارأ, امن لاغ ةيتاكا7| نك .ةلاطالةلأ كملعأ اذا ! لع بجو فرطغل بيزلق جير نبا

 ة اا ةيتيييسنتسسس



 ل 81 فتعلا باتك

 ءالعلا ندب دكمدم انتدح « نيترم ةرجا هل ناك دير ةدابع نسحأو هديس كيبعلا جدصت ركل

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىسوم نأ نع ةدرب لأ ىع تعرب نع ةماسأ وبا انتدح لاق

 قلل نم هيلع هل ىذلا هدّيس ىلا ىدويو هْبر ةدابع ىسح !ئذلا, كولمبلا .لاقا ملسو

 قرع من 3 تفازر ى تأ و و هع دعم انبخا لاق ىادلا ثيع افدح زان ينيك موج 6151 ةعاطلا 2

 لقي ال لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثّدح ةريره ايأ عمس هنأ هينم نب ماق
 0 0 - - 3 3 هه 3 2« 3: 46+ هك د

 ىدبع مكدحا لقي الو ىالومو ىديس ىلقيلو كبر فساو كبر ىضو كبر معطأ مكدحأ

 نع مزاح نب ريرج انتد> لاق نمعنلا وبا انتددح « ىمالغو ىناتنو ىاتخ لقيلو ىلا

 ناك دبعلا نم هل ابيصن فتعا نم ملسو :هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق رمع نبا نع عفان

 ام دنم فتعأ سقف الاو هلام نم فتعأو لّدع ةميق هيلع موُق هقميق غلبي ام لاما نم هل

 هللا دبع نع عنان ىنتدح لاق هللا ديبع نع ىيج انتدح لاق ددسم انتدح «فقتع

 نال نعي قنا يقال وعتعر ع لوسي, ىلإ ملك الاد :ملصعيلح هللا قطر قنلأ

 ةيعار ةارملو مهنع لوسم وهو هتيب لأ ىلع عار لحولاو مهنع لوسم وجو مهيلع عار وهف

 الا هنع لوُسم وهو هديس لام ىلع عار كيعلاو مهنع ةلوسم عو هدلوو اهلعب تيب ىلع

 نع نيفس انثدح لق ليعيسا نب كلام انثدح «هتيعر, ىع لوسم #5 عار مكّلكف

 دللا ىلص ىبنلا ىع دلاخ نب كيزو ةريرغ ابا تعمس لاق دللا ديبع ىنتدح لاق ىرعزلا

 ةعبارلا وا ةثلاثلا ىف اهودلجاف تنز اذا رق اهودلجتان ةمالا نينو اذا لاق ملسو هيلع

 ىنكدح لاق لاهنتم نب جا اتثدح هماعطب همداخ نأ !ذا باب م « ريقضب ولو اتوعيبذ

 لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةريره ايا تنعمس لاق دايز نب دمحم قربخا لاق ةبعش

 ١ نيتبقل وا بَقُل هلوانيلف هعم هسلجي مث نان هماعطب همداخ مكدخا قأ اذا

 - 0 اسس - - هم .رغ

7701. 1 17 



 5 فقتعلا احح

 3 ايثا] تيرا لاق. ديوس نيارورعلا تعمش | لاق بَحَحألا :لصاو انثدح. لاق: غبعش, انشد

 ىلا قاكشف الجر كتبباس ىلا لاق كلذ نع هانلأسف ةلخ همالغ ىلعو ةلخ هيلع ىرافغلا

 نإ لاق رث ءنأب تقل لل ب يويزخا امال: قصد ىلا اذ (لاقفا مدعو يبلخاامللا لص تلا

 لكأي امم هيعطيلف هيدي تحن دخأ ناك نف مكيديا تحت هللأ قلعج مُلوَخ مكتاوخا

 ىيعلاوكلاب اذ( 69 ونيعأف ميلغي ام مومتفلك ناف عيلغي ام موفلكت الو سبلي امم هسبليلو

 نع عفان نع كلام نع ةملسم نب هللا ديع انتدح هديس جصنو هير ةدابع نسحا اذأ

 ةدابع ىسحأو هدّيسل محصن اذا كبعلا لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا

 حلاص نع نييفس انربخا لاق ر ريتك نب كيح# انتل < نيترم هرجأ هل ناك هبر

 تناك ص ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ىرعشالا ىسوم نأ نع كد قارب نع

 هللا فح ذأ دبع ع نارجا هلف اهجوزنتو اهقتعأو اهميلعتا دات اهدا 5 ير اج هل

 وي :انربنخا لاق للا ىبح .انربخا لاق ىبح ىب رشب: انكدحا © نارجا هلخ هيلاوم فقحو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق ةريرع وبا لاق لوقي بيسملا نب ٌثيعس تععمس لاق ىرعزلا :ى

 عدو هللا ليبس ىف ناهذمل الول هحبب ىسفن ىذلاو نحس ملاصلا كولمملا ديعلل ملسو هيلع

 تاس ىلا استجشلا لك دك ىب حسا ىددجحكوزمم :انأو تومأ نأ, [تببحتلا لمآ. بو

 معن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريرغ نأ نع اص وبا انثد> لاق .رشمعالا نع

 هلوقو قيقرلا ىلع لواطتلا ةيعارك باب 1١ «ه«ديسل حصنيو هبر ةدابع نسج مدحأل ام

 انتل كلن حبش لاه مكئاماو مكداّبع ْس نيح كاصلأو ىلاعت هللا لوقو نم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو تانموملا مكتايتف نم لجو زع لاقو باَبْل ىذلا اعدتس

 انثدح لاق ددسم انتدح «كدّيس دنع كبر دنع ىقركذأو مكديس نمو. مكدبس, ىلا أوموق

 لاق ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىع هللا يع ىع عنان ىنثدح. لاق هللا ديبع نع



 8 هع. 1 با ريع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىلا بتككف عقان ىلا تبتك لاق نوع ىبا انربخا لاق هللا

 مهيرارذ ىبسو مهتلناقم لتقف ءاملا ىلع ققست مهماعنأو نوراغ مو فلطصملا ىنب ىلع رامغأ

 انكدح «شيلل كلذ ىف ناكو رمع ىب هللا كبع هب ىنثدح ةيزيوج :فئموي باضاو

 ىيك نب دمحم نع نجرلا كبع ىأ نب ةعمبر نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع

 ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاقف هتلأسف كيعس ابأ تيأر لاق زيريكن نبا نع نابح ىبا

 قتشاف ءاسنلا انيهتشاف برعلا ىبس نم ايبس انبصأت قلطصملا ىنب ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا

 اولعفت الأ مكيلع ام لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر انلأسف لعلا انبيحأو ةبزعلا انيلع

 انتدح لاق بريح نىب ريعز انتدح « ةنماك هو الأ ةييقلا موسي ىلا فداك ةملن نم ام

 - - 20 كل - د

 عار ميع ىدا كحل 1 لازز "الري لاك ةريزع ١ نأ حك كرا قاع عامجعلا ا قب 5 حا ورجح

 أ نع. ثراخل نع ةريغلا ىع نيبلل ىبعا ىب ندرج انربخا .لاق مالس نيا ىنتدحو

 مدت ىنب َبحأ تلز ام لاق ةريره نا نع ةعرز نأ نع ةرامع نعو ةريره نأ نع ةاعرز

 نشأ © ٍوقي هتعمس مهيف لوقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعبس ثالث نم

 ثاقدص هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهئاخحص تءاجو لاق لاجحلا ىلع م

 خم جايا .1644 «ليعمسا:ىلو + نم :انهتافاايمضععا لاقك ههنا ١ سحب ليل يش ككاو اكل

 ىع فرطم نع لكيشف نب كمحي عمس ميعردا نب فكسأ 172 اهملعو هي هتيراج تح

 تناك نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىسوم ىنأ ىع ةدرب نأ نع ىبعشلا

 ئبنلا لوف «باي'16 “٠٠ ١ نارجلا دل ناكر اهجووقو اهقمعأ قا اهيلا ١ ىسحأوءاكلاعت ةيراج هل

 هللا 1.تبعأو. قاعت هللا "لوصقو'؛ورولكاق: امن ومع مكثاوخا ديبعلا ملسو هيلع هللا ىلص

 لانخ هلوق ىلا نيكاَسَم لاو ا 0 ىذبو ناسا ا 5 هب اوكرشت الو



 81 فئتعلا بانخ

 ةئام ىلع لصتو ةبقر ةئام ةيلعاجل ىف فتعأ مازح نب ميكح نأ ىنأ ىقرسخا لاق ماشع

 هيلع: هللا ىلص هللا .لوسر كتلأسق لاق ةبقر ةئام فتعأو ريعب ةئام ىلع لمت ملسأ املف ريغب

 ىعي اهب تتح كنك ةيلفالملا ىف اهعنصا تنك ءايشأا» تيرا /هللا .لوسو اي. تلق مل

 «ريخ نم كل فلس ام ىلع تيلسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف. لاق اهب روبتأ

 دلل لق ينام قيقيرا/ ىقاشفون عماجو ٠ عابو .تعود 1 اكرعلاو زو كيل «نمزلا كاز

 ىهف 00 زر انم هاَمقَرر نم 5| تعش نع

 0 ته 8 2

 نأ نبأ انثتود> 0 تر ءيلعي ل هكا نك هلل نقيل 1110 ىللف 15 ارجو

 راوممخاو عواورما قرا نبأ ن رح مير زم نارزرم ناز روف كذاب ليقع تلك كاف تيللا ان رح لاقا يم

 ىدحا اوراتخان هقحصا ىلا ثيدل بخأو نورت نم ىتم نأ لاقف مهيبسو جّلاوما ميلا دري

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ناكو مهب تيناتسا تنك دقو ىبسلا امو لادا امأ نيتفئاطلا

 هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ مهل نيبت املف فئاطلا نم لفق نيح ةليل ةرشع عضب عرظتنا

 هللا ىلص ىبنلا ماقف انيِبَس رات انذ اولاق نيتفئاطلا ىدحا الا مهبلا كر ريغ ملسو

 انواج دق مكتاوخا ناذ دعب امُأ لاق مث هلها وه اع هللا ىلع ىنتأث سانلا ىف ملسو هيلع

 تخلع نيو لعن لد كلت بيطي أ“ مكنم» بحلأ ' ىق. هيبسسرو ةبللا ١ ترآ نأ تعيأر 3 نا

 سانلا لاقف ٌلعفيلف انيلع هللا ءىفي ام لوأ نم هأبأ هيطعت احا هطخ ىلع نوكي:ىن

 مك وافر نقلا عفرب ىتح اوعجراف نانايدر نمم مكنم نذل نم ىئردن ال انأ لاف كن اننط

 تأ هوربخأت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا اوعجر رث موافرع هملكف سانلا عجترف مكرما

 ةللا ىلص ىبنلل سابع. لاق' سفأ لاقو, نزاوع ىَبس نع انغلب ىذلا .!ذهف :اوئذأو هوبيط

 لا ا د د

 كيع انربخا لات فيقد نب نسل ند ىلع انتدح « ليقع تيدانو ,ىسفن تميداف ملسو بلع



 1 فتعلا :باتك

 نبا ىخأ اذه هللا لوسر اب ةعمز نب دبع لاقف هنبا هنأ ىلا دهع ىخا ئبا اذه دللا

 وح اذاف عمر ةكحيلو نبا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظنف هشارف ىلع كلو ةعمز

 هنأ لجأ نم ةعمز نب دبع اب كل وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هب سانلا هبشأ

 : ١ .تنب :ةذوش ايا متم ئكتحاد لسوا يلع هللا «نصا هللا لوس, لاق عيضآ, شارف ل لذ

 تعبس لاق رانيد نب ورمع انثدح لاق ةبعش انثدح لاق سابا ىأ نب مدآ انتدح ربحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا اعدف رْبُذ نع هل !دبع اتم لجر فتعأ لاق هللا ىبع ىب َرباج

 ديلولا وبا انتدح هتبهو ءالولا عيب باي ٠١ ءّلوُأ ماع مالغلا تام رباج لاق هعابق هب

 ىبنلا ىهن لوقي رمع نبأ ثععمس لاق رانيد ىب هللا دبع ىقربخا لاق ةبعش انتدح .لاق

 انثدخ لاق ةبيش أ نب نمثع ىنتدح «هتبه نعو ءالولا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص

 طوتشاذ ةريرب تيرتشا تلاق اهضر ةشتاع نع دوسالا نع ميعربا نع روصنم نع ريرج

 ءأ نمل ءالولا ناف اهيقتعا لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ ثتركذف اهءألو اهلها
5 : 

 قاطعأ ول تلاقف اهجوز ' نم اهريخف ملسو هيلع هللا للص ئبنلا. اهاندق اهتقتعأت قولا

 لع هّمع وا لجرلا وخأ رسأ اذا باب ١  ءاهسفن تراتخان هدنع ثبت ام !ذكو !ذك

 ىسفن ثيداف ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلل سابعلا لاق سنا لاقو اكرشم ناك !ذا ىتذافي

 َّك
 هَيَعو ليقع هيخا نم باصا هلأ ةمينغلا كلت ىف 0 ىلع ناكو اليقع كففاك

 ىسوم نع بقع نب ميمربا نب لليعمسا انتدح لاق هللا دبع ىب ليعمسا انتددح « سابع

 ٌلوسر اونذاتسا راصنالا نم الاجر نأ كلام ىب سنا ىنثدح لاق باهش نبأ. نع ةبقع نبا

 نوعدت ال لاقف هدادف سابع انتخا نبال كرتنلف نّذيا اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع ةماسا وبا انثد>ح لاق ليعمسا نب كيبغ ىنثدح كرشملا .فتع باب | ءاهرد هنم



0010 
 مل كفتعلا َناَنَح 1. ا

 00 اا

 دحاو ٌّك لض الع هعمو مالسالا كيري لب امن هنأ ةريره لأ نع سيق نع ليعمسأ نى ظ

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم سلاج ةريرع وباو كلذ دعب لبقأت هبحاص نم ايهنم

 لاق رح هنأ كدهشأ ىلا اَمُأ لاق كانأ ىف كُسالغ اذه ةريرع ابأ اب ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا |

 لوقي نيح وهف

 «تجت رفللا راد نم اهّنأ ىلع اهئانعو اهلوط نم ةليل اب

 نحر سيك نحف ليعسا | دج لاق ةماسأ وبا انكدح لاك يعش نبللا كيبغ ايقيح

 فيرطلا ىف تلق ماتو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تممدق ان لاق ةريره ىأ

 تأ رفللا ةراد نم اهّنأ ىلع اهئانعو اهلوط نم هليل اب |

 هةعيابف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تممدق اًملف لاق فيرطلا ىف مالغ ىتم قبو لاق

 اذه ةريرع ابا اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاقف مالغلا علص ذا هدنع انا انيبف

 ةماسأ ىأ نع بيرك وبا لقي ث هللا دبع وبا لاق هتقتنءأت هللا هجول رح وهل تلت _ كابتن

 قضي سولو لا 02 1 دبع نب. هربا افدتك لاق نابع نيا تلهش ىددح اخ

 اهدحتت ليست كنب كلك وهو .ةمالغا ةعمر. ةريرهن وبا: لقا 3 .لاهر شايق نط']ليعمسا

 ىبنلا نع ةريرع وبا لاقو حلولا مأ باب م ءهلل هنأ كدهشأ ىلإ اَمُأ لاق» اذهب هبحاص

 انربخا لاق ناميلا وبا انتدح اهبر مالا كلت نم ةعاسلا طارشأ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ نب بقع ناك تنلاق اهضر ما ن ١ ريبرلا ١ ى د ورب ىنتدح لاق ىرعزلا نع تتيح

 هنأ ةبتع لاق معمر ةديلو نبأ هيلا ضبقي ن 0 صانقو لأ نب دعس هيا ىلا دهع صاقو
 د

 5 0 ل ف | ' . 0 8

 لد |( يهيعس  لاقف العمر ,نياةحبعي مم لبقأو. ملسو هيلع هللا: لص. هللا: لور. 'ىلا::هب لبقأت
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 فنغعلا بانك

 ءاكرشلا ىلا عفديو لذعلا ةييق هلام نم. موقي غلبي ام.لاما نم قتسعأ ىذلل ناك اذا

 هاورو ملسو .هيلع دللا ىلص ىبنلا نيع رمع ىبا كلذ بخ تعم [1110 مءابصُتأ

 عفان نع ةيمأ نب ليعمساو كيعس نب ىبكاو ةيربوجو فحكسا يف بثذ بأ نباو ثيللأ

 قير ابيضتا فقيعأ لاقإ يانا هيي كرست ليوا ةيرحادللا ملصر تلا نعيش ن١

 دجحا انتدح ةبانتكلا وك ىلع هيلع ىوقشم ع كبعلا ىيستسا لام هل سيلو كبع

 ةدانق 0 لاق مزاح ند رسدرج انتدح لاق مدأ نب ىبيكا انثك>ح لاق ءاجر نأ نبأ
54 

 ىَفلأ لاق لاق ةريره ى ١ نع كيت ب رمش نع كلام نب قي نب عت ىنتدح لاق

 نب ديزي انتدح لاف دوسم, انتوحو ح كيع نم اصيقش فتقعأ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ةريره نأ ىع كبيهن ىب ريشب نع ليا د رضنلا نع ةدانق ىع كيعس انتدح لاق عجرز

 ع

 قاميلع دصالخ كولمم ىف اضيقش وا ابيطن .كقتعأ ,ىميىلاق_ ملسو :هيلعرادللا عيص. ىبتلا ١ قأ

 ياخ نب ياجح هعبات «هيلع قوقشم ريغ هب ىستسا هيلع موق الاو لام هل. ناك نا هلام

 انه ,ئرما. لذ .ملسو .ةيلع هللا :ليص_ ىبتلا لاقرب <هللإ يجول الا ةفاعك الو, ولكوىالطلا

 رعسم انت>> لاق نبيفس انتد> لاق ىديبيلا ىتدحو « ىطخملاو ىسانلل 26 الو ىون

 دللا أ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةييره نأ نع ىفوأ نب ةرارز ندع ةدانق نع

 مدششسللا - 07 د 0ن 375 5

 صاقو نب يقلع نع [ييبتلا ميعربأ ع نب ليحل نع كيعس ىب ىيك ىنتتدح لاق نيفس نع

 قرم يتلا لابعألا لاق ملسو ءبلع هللا ىلص ىب معلا نع باطخل نب و 0 00 لاق ىتيللا

 ىلإ هثرجكه تناك .نمو هلوسرو هللا ىلا .هترجهف هلوسرو هللا ىلا هترجع؛تناك ىف. ىون ام
21 

 هلليوع هدتعل لاق اذا باب د ءءيلا رجاه ايم .ىأ هدردكاهف اهجورتني ةأرمأ وا اهبيصي ايند



 8 00 لأ با مسح

 ماشه ىع ةمادق ىب ةدئاز انثدح لاق دوعسم نب ىسوم انثدح تابآلا وا فوسكلا يف

 ةيلع للا للص  ئبنلا رمأ ؛تلاق ركب | قأ تنب ءامسا نع ركنملا تنب ةمطان "نع ةورع لقيا

 نب نيد ىتدح «ماشه نع ىدرورادلا نع ىلع هعبات سمشلا فوسك ىف ةقاتعلاب ملسو

 أ تننب ءامسا نع رذنملا تغب ةمطاق نع ماشعه انتدح لاق مانع انتدد> لاق ركب قل

 ظمأ دارا نيمكا/ نيب ندع معطل كلانا تاب ع ١ ءدفاتعلاب "فوسللا" نيك موق انك تلاق نكي

 هيبا ىع ماس نع ورمع قع نيفس انت>> لاق هللا كبع نب ىلع انتدح ءاكر.هثنلا نيب

 هيلع موق ارسوم ناك ناف نينثأ نيب !ادبع فتعأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع انتكح «فتعي رث

 نمت غلبي ام هل ناكف كْبَع ى هل اًئرش فتعأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 نقف لاو .تينعلا, هيلعا] قمعو مهصرخح تداك رش ىطعأف لاك ةيدفا هيلع تيعلا موق دكيعلا

 عمانلا نع :هلاب !اهيدعا ا ىط عاف ىأ نع. ليعمشلا "نب | قنيبعر اس دح «٠ تقوع ءام هن قاع

 هيلعف كولمم ىف هل اكرش فقعأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر لاق لاق رمُع نبا نع

 فتعملا ىلع لّْذَع ةميق هيلع موقي لام هل نكي مث ناف همت غلبُي لام هل ناك نأ هلك هقتع

 امددح « هرعخخا هللا ا نع 55 انعوخ لاه ةؤسم اننذح 2ععاا انه ةدنم (فدعا

 ىلص ىبذلا ىع رفع نبأ نع عفان نع بويأ نع كيز نب داح انتد> لاق نمعنلا وبأ

0 
 لاما نم هل ناكف كبع ىف هل اكرش وا هكولمم ىف هل ابيصن فئنغعا نم لاق ماسو ةيلع هللا

 ع 0 3 5 2 ه 2 2

 بوبأ لاق فتنعا ام هنم ففعأ كقف الأو عفان لاق فينع وهذ لدع ةميقب هتميق علبي ام

 د 20 ١ طك ٠5

 ليضف انتد> لاق مادقملا نب دجا ىنتتدح « تبيدشل 3 عى أ عفان مل ءىنتنأ ىردا 2

 ق«(ئتقي ناك هنأ رمع :ىبا نع عفاق قربخا لاق .ةبقع نب ىسوم انثدح .لاق ىميلس نبأ

 - 36 - - ف هد هب د : .

 هلك هقتع هيلع بجو كق لوقي هنم هبيدسصن ١|>22 فتعين ءاكرش نبب نوكن ةمالاو كيعلا



 1 عم نعرلا باتك

 هنيج وأ كادهاش ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر

 ىلع فلح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر لاقف ىلابي الو فلج نَذأ هنا تلق

 كلذ قيدصت هللا لونأف نابضغ هيلع وهو هللا ىقل رجاف اهيف وهو الام اهب قحسي نيب

 5 <45 2 - هدريء 00 ا ا هعمل تدم 0 2 ا لاس را ١ كوم ل 3 52 ع 3

 « ميلأ باّذع لَو ىلا اليلَع اَنَمَك مهناجأو هللأ دهعب نورتشي نيذلا نأ ةيالا هذع ًارتقا رث

 ةيعسم 'ىذ :مويا ق.يعطأ) وأ ةَبكر' كف ىاعت للا لوقو ايلصنو فعلا :قةءاجاام بانا

 دقاو ىئنثدح لاق ديحم ىب مصاع انثدح .لاق سنوي نب دحا انثدح برقم اذ اًميتَي

 ةرير» وبا ىل لاق لاق نيسلل نب نئلع كا ةناجرم نب ديعس ىنتدح لاق يمد نبأ
 ضرضر

 هل لجر ايأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق

 نب ىلع كتف نيسلل ىب ىلع ىلا هب تقلطناف ةناجرم نب كيعس لاق رانلا نم اوضع

 - 5 0-0 6 8 د :

 راضيد فلا وأ مرد .فالأ ةرشعح رفقعج- نب هللا تبع مهيب داطعأ تق هل ىبع ىآ نيسكل

 و .تكح 3 مدس ص كي

 ةورع نب ماش ندع ىسوم نب للا كيبع .انتدح لضنأ باقرسلا ىأ باب ٠ « :قنخعات

 ليلا :ىا:ملسو هيلع :ةللا ١ ئلص :ئبعلا «تلاش «لاقارَذ نا .نعرا وارسم هان لنا نك

 اهّسقنأو انمث. اهالغأ لاق: لضقفا: تاقرلا :ىأت تلقا هلّيبس .ى كاهجوعللاب ناجأ لاك :لصفا

 عدت لاق لعنا رث ناف لاق. ىّرحأل عنصت وا اعناص نييعت لاق لعفا رث نافذ تلق اهلها دنع

 ةقاتعلا .نم بكسي ام .باب م -:<كسقن: ىلع اهب ندصت ةقجتم ايدل رهن“ نكد سائلا



 2 ندولا كح

 فيك اولاق مكءاسن ىونعرتأ لاق نّيقسو وا اقسو انقلست نأ اندرأ لاقف هاتف انأ 8

 بسيف انءاتبأ كنعرتن فيك اولاق مكءانبأ ىنونقراف لاق بوعلا ٌلمجا تنأو انءاسن

 ىنعي نيفس لاق ةماللا :كنعرن اًّنلكو انيلع راع اذه نيقسو ءا.قسوب نعر لاقيف

 باب + هوربخأت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اوتأ مث هلتقن هينأي نأ هدعوف

 ردقب تلكو اهيفلع ركقب ةلابضلا بكري ميعربأ رح ةريغم أ لاقو بولحت بوكرم نعرلا

 ىنلا نع ةريره نأ نع رماع نع ءايركر انتدح لاق ميعن وبا انثحح «هلثم نعرلاو اهفَلَع

 «انوعرم ناك اذا رخلا نبل ترشايو هتاقفنب بكري .نمولاا لوقي» ناك ادنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ نع ئبعشلا نع ءايركز انريبخا لاق هللا دبع انربخا لاق لئاقم نب دمح انتدح

0 

 نبلو انوعرم ناك اذا هتقفنب بكري رهظلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا وسر لاق لاق ةريرع

 نعرلا باب ٠ ء«ةقفنلا برشيو بكري ىذلا ىلعو انوعرم ناك اذا هتقفنب برشي ردلا

 دوسالا نع ميعربا نع شمعالا ىع ريرج انثدح لاق ةبيتك انكدح مريعو ادوهيلا نع

 هنعرو اماعط ئدوهيي نم ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىرتشا تلاق اهضر ةشئاع نع

 ىّتدملا ىلع نيميلاو ىذملا ىلع ةنيبلاف هوك نهترملو نءارلا فلتخا !ذا باب 4 ءدعرد

 تنتك ١ لاكا هكيَلْسا | نادل لآ ها هوبح# نب عفان انتدح لاق ىيجح نب دالخ انثدح هيلع

 ىيَّذملا ىلع نيميلا نأ ىضق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نأ ىلا بتكف سابع نبأ ىلا

 كبع لاق لاق لسكثاو نأ نع روصنم نع ريرج انثدح لاق كيعس نب ةبينق انئثرح هيلع

 نابضغ هيلع وهو هلا ىقل مجاف اهيف وهو الام اهب فحاسي نيب ىلع فلح نم هللا

 ع اد مدي 0 فلا هش مل ا ةءودالام عمد 6-0-1 عد
 للا ارفف دايلق انبت مهناجأو هللا د ن ورتشب نيحملا نأ كلذ (نقيدصت ةالأ لسنا م

 لاق نجرلا دبع وبا مكتّكح ام لاقف انيلا رح سيق نب ثعشالا نا مث ميلأ مر

 . 5 لا ا 0 1
 ىلا انمصتخان ومب 3 ةمودعحخ لجر نيبو ىنبب تتناك تلؤذأ ىغل نددص لاقخ لاق ءانتى#



 5: ةكرشلا باتك

 ندع. رق  كمفكأو اهب ارماث (لسو ةولع» اللا !لصداللا' لوتسر :ءاكفإ رو هللا اهيزاكوتغأكا نوقلا

 هسبدت ليجر هامرف ةريسي لبيخ الا موقلا ىف سيلو لت اريعب نأ رت روزجع منغلا نم ةرشع

 مكبلَع اف شحولا ىباوأك كباوا مئاهبلا هذهل نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهسب

 ودعلا ىقلت نأ فاخن وا وجرت انا هللا لوسر اب ىَدَج لاق لاق !ذكه دب اوعنصاف اهنم

 هللا مدنا رَكْذو مدلا رِهتأ ام 5 591 للي | لاق عع عبذتفأ 005 انعم سبملو تاع

 «ذشبللا ره رقظلا- اهو مظعف نب دوسسلا امأ كلذ ىع مكتّدحأسو فظلاو حسا سيلا اواكك

 ميحرسلا نسمحرلا همللا مسب

 نمرلا بانح م
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 انتى> لاق ميعربأ ند ملمع انتل ةخضويقم نفرق ىلاعت هللا لوقو و صل 8 نعرلا ا أ

 ريعشب دعر عن ملسو باع دللا ىلص ىنلا نر دقلو لاق سنأ نى ع ةذانق انت>> لاق ماش

 ام لوفي“ هتعيس كقلو :ةضنس ةلافاو ريعش نخا ماسو:هيلع هللا, لص ىبتلا ىلا «تديشتو

 انتدح ةعرد نر س - 0 « تايبا 5 مهنأو سف و عاص الا نبح لال جيصأ

 نعولا ميهرأ كنع انركاذت لاق شمعالا انذد> لاق دحاولا تبع انكرحلا لاك ندي

 هيلع .هللا ىلص ىتينلا ّنأ اهضر ةشئاع نع دوسالا انثدح ميعربا لاقف .فلسلا !ىف ليبقلاو

 انتدح حالسلا نعر نم باب » «هعرد هنعرو لجأ ىلا اماعط ئىدوهي نم ىرتشا ملسو

 لوسر لاق لوقي هللا دبع نب ا تل ورمع لاق نيفس انثتدح لاق هللا ىبع نب ىلع

 نب طمح لاقن هلوسروو هللا ىذا كق هتاف فرشالا نب بعّلت نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مير



 0 ةكرشلا بانك

 نع 35 نب ةيريوج انتد> لاق تتسلم 0 فقيقرلا 2 ذكر شل ١١ تاب خ « فصنلاب

 “- 3 كك - 5 ١

 بجو كولهم 83, كرش (قمعا نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ئع رمع نبأ نع عفان

 س2 ها ماد 6-20 0 هد ع

 0 - دواكر دش ىطعيو لدع ةميق ماقي هنمث ردق لام هل ناك نأ هلك (قتعي نأ هيلع

 طنا. ىع ةداتقا ع, مزاح ىب.ريرج انثدح لاق نمعنلا وبا انثدح «فتعملا. ليبس لكبو

 قتعأ نك لاك ملسو هيلع هللا ىلص يذلا ىع ةريره يأ ىع 0 نب ريشب ىع ا نبأ

 تكتل 2 - < فر 0 2 3

 باب اذ « هيلع قوقشم ريغ ىستسي لاو لام هل ناك نأ هلك فنعا كبع ىف اصقش

 وبا انتدح ىدعا ام دعب هيدق ىف الجر ٌلجرلا كرشأ !ذاو ندبلاو ىدهلا ىف كارتنالا

 رباج نى ع ءاطع نع جيرج نب كللا كيع انريخأ لاق كيز ئب داّح انتد> لاق ىمعنلا

 ةعبار حيص 6 ملسوإ هيلع ,دللأ ىلص ىبنلا مدق ان الاق سابع ىبا ىع سواظ نعو

 ىلا لح نأو ٌةرمع اهانلعجت انرمأ انمدق املف ءىت مهطلخت ال مخناب نيلهم ذا ىذ نم

-_ 
 اًينَم رطقي هركذو ىنم ىلا انذحا وريف رباج لاق طع لاق ةلاقلا كلذ ىف نشفف انثاسن

 اماوذأ نأ ىنغلب لاقف ابيطخ ماقذ ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا كلذ غليف هقكب رباج لاقف

 نيرا نمر يتليعتسا ب ئتأل ولو, عهنم, لجو. رح هلل ئقتاوا ويآ انأل اهللاو اذكو "تكا نونوقي

 مشعج نب كلام ىب ةقارس ماقف تللحأل ىّْذَيلا نم نأ 9 ولو تيدعا ام ثربدتسا ام

 لاقف .بلاط. نأ نب ىلع ءاجو لاق دّبألل لير ال: لاك نبال وا انل قب هللا لوبسر ,اي, لاقت

 ةحح كيبل رخآلا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب لقأ اب كيبل لوقي اهذدا

 همارحا ىلع :ميقي نأ. ملسو يبلع هللا ,لص هللا ٌلوسر  هرمأت , ملسوا هيلع“ هللا: لص ةللا لوس
 ييحستا# 7 0 0 مع
 ديحت ىنتدح مسقلا ىف رووجع مذغلا نم ةرسشع لدع نم« باب 4 2« ىدهلا ىف هكرشأو

 عيدخ نب عشار هدج نع ةعافر نب ةيابع نع هببأ نع نيغس نع عيكو انربخا لاق

 لجكف البا وأ امنَغ انيصأت ةماهت نم ةفيلل ىذب ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا عم انك لاغ



 لو 5: ةكرشلا بانك

 هه د - هس هد د هه 53

 قرطلا تفرصصو دودل تيعقو !كاف مسقي رث ام لك ىف ةعفشلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نب ومع ىنثدح فرصلا هيف نوكي امو ةّضفلاو بهذلا ىف كارشالا باب ١١ هكةعفش الف

 ملسم. قا نب نميلس قربخا لاق .دوسالا, نتا ىعي, متع ىع( مصاعروبا ,انقدح لاق لع

 ديجي ضني ءايش, قا بكسيرشو انآ يزعم, لاقتا تيفدإ]ى و فرصلا نعي لاهتلا للا تلا 5

 ئنلا انلأسو, مقرأ .ىب»جيرا كيوشو_ انأ, تلعم لاقف [فانلاسق , برع قب كربلا اندست مشي

 «ءودرف ةقيسن ناك امو هوكطخت ىبب !دي ناك ام.لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص

 انثدح لاق ليعمما نب ىسوم انثدح :عرازملا ف نيكرشلاو ئمذلا ةكراشم باب ا١

 رببخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو ضح لاق هللا دبع نع عفان نع ءامشلا نب ةيريوج

 اهيف لدعلاو منغلا مسق باب ا" ءاهنم ب رد ام رطش مهلو اهوعرزيو اهولعي نأ دوهيلا
 هر

 نع ريخل لأ نع بيبح نأ نب ديزي نع كدللا انت>> لاق كيعس نب 50 انتدح

 هد
 اياك هباتص) ىلعا انهئسعَي امنغ ءاطعأ ملسو :ةيلع هللا ,لص هللا (لوشر نأ رماعا ىب بقع |

 ةكرشلا باب ا «تنأ هب مجص لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هركذف دوتع ىقبف

 انتدح ةكرش هل نأ رمع ىارف رخا هرمغف ايش مواس الجر نأ ركذيو هريغو ماعطلا ىف
3 

 هو
 لامعم نب 80

2 

 همأ هن 2 ماسو هيلع هللا ىلص هرعت كردأ لذ ناكو ماش نب دللا دبع هج نع

 وه..لاقف ,هعياب هللا ..لوسر..اي. تلاقف: ملسو؛هيلعأ هللا" ىلصادللا + لوسر ادا هيج تب بع

 0 9 2 5 8 5 2 ِ- ٠ 0 3
 ماش نب هللا دبع هدج هب رع ناك هنأ كيعم نب ةرهز ىنعو هل اعدو هسأر جحسف ريغص

 ىبذلا ناذ انكرشأ 3مل 2 غرك رمبو-أ نداو رهع نبأ داقلبخ ماعطلا ىرخش بف ىونسلا ىلا

 كعبرتت, هى. اامك ةلحارلا تاصأ امترف ميكرشبف ختربلاب كل اعذ كف ماسو ءبلع هللا ىلص

7 

 - 0 ف 56 ه هنآك 7 2

 هكيرش نوكيسف تمكس اذان ىنكرشا لجرلل لجرلا لاق !ذأ هللا دبع وبا لاق «لونملا ىلا اهب



 ري ير رص

 ب ةكرشلا 5

 متوكرتي ناف انقوف نم نوث رثو اقرخ انبيصن ىف انْفرَخ انأ ول اولاقف مهقوف نم ىلع اورم هال

 ةذكرش باب « ءاعيمج اوكتو اوكأ مهيدنيا ىلع اوذخا ناو اعيمج اوكلع اودارأ امو

 لاق باهنش نبأ نع غ مادص نع دعس ندد مهيب هدأ انثى لاق ىسيوالا انددح تثأرهملا لفاو ميلا

 لاق باهش نْبأ نع سنوي ىنتدح ثيللا لاق لاقو ةشئاع لأس هنأ ريبزلا ىب ةورع قربخا

 ّك اوطسٌقت 3 مناف ناو لسجو زع هللا لوق نع ع 0 هنأ ربيبؤلا نب ةورع ىنربخا

 اهلام هبجليف هلام قف هكراشُت اهّيلو رخآ ىف نوكت ةميتيلا ه. ىتخا نبا اي تلاق عار

 اهيطعي ام ّلتثم اهيطعيف اهقادص ىف طسقي نأ ريغب اهجورتي نا اهيلو كيريف اهلامجو

 قادصلا "نم نهتتس ىلعأ نهب اوغلبيو نهل اوطسقي نأ الا: نعوحكتني نأ اوهنذ هريغ

 2 1 000 كرت 3 5 "0 0 3 2 2

 ىف كنوثفتسيو هللا لزذأف ةيألا هذه دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر اوتفتسا

 3- نم

 ملأ ىوالا ةييالا باتكلا ىف مكيلع 1 هذأ هللا ركذ ىذلاو نفوصكتت ّن 3 نوبعرتو

 ةشئاع تاق داسنلا نم ملل باط ام اوككتات ئماتيلا َق اوطسقت أ مناكخ نأو اطهبف

 هتميتبي مكدحا ٌةبغر ه0 نفوحكُنت نأ" نوبخر تو « ئرخالا بدلا قب كاعت هللا لوقو انهضز

 اهلام "ق-اوبغر“ امةاوكتككتم#نأأ اوهنف .لاذإو لاما ةليلق نوكت نيحت هزكح ىف نوكت هللا

 ىف ةكرشلا باب م «نهنع مهتبغر لجأ نم طسقلاب الا ءاسنلا ىماتي نم اهلامجو

 ىرعزلا نع رمعم انربخا لاق ماشع انتدح لاق دمح نب هللا دبع انتد> اهريغو نيضرالا

 8 ةعفشلا ملسو هيلع هللا ىلضص ى هنلا لعج امنا لاق هللا دبع نب باج نى “لام أ نع

 هاكإشلا مسك اذا تاب 1-- ءةعفش 'الفا ىرطلا تفرصو دوددلا تعفو !ذاف مسقي رق ام لك

 لاق دحاولا كيع انثدح لاق ددسم انتدح ةعفش الو عوجر مهل سيلف اهريغو رودلا

 0 1 ا 5 6
 ىصضق لاق هللا دبع نب رباج نع نكولا كبع نبذ



 الأ ب ةكرشلا بانح

 لاقن اذكع هب اوعنصان اهنم مكباَغ اذ شخولا كباوأل ثباوا مئاهبلا هذهل نا لاق مث دلل

 ركذو مدنا رهذأ ام لاق بسقلاب حبذتنا ىَّدَم انعم تسيلو اًدغ ودعلا فاخن وا وجر انأ ىَدَج

 رفظلا امأو ملظعف نسلا امأ كلذ نع مكثدحأسو َرْفشلا» نسلا سيل هلكف هيلع هللا مسا

 دالخ انثدح هباكا نذاتسي ىدح ءاكرشلا نيب ممتلا ىف نارقلا باب + ء«ةشبلمل ىدف

 لوقي رمع ىتبا تعيس الا . ميكس ىب .ةلبج انتدح لاق نيس انتَدُ .لأك ئيك نإ

 «هباحصا نذاتسي ئتح اعيمج نيترمتلا نيب لجرلا نرقي نأ ملسو هيلع :هللا لص ىنلا ىهق

 نبا ناكف ةنس انتقياصاف ةنيدملاب اتك .لاق ةلبج ىع ةبعش .انتدح لاق .كيلولا وبا انتدك

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ناف اونرقت ال لوقيذ انب ري رمع ىبا ناكو ومتلا انقزوي ويبولا

 ءكرشلا نيب ءايشألا .ميوقت باب .٠ هءاخا مكنم ٌلجرلا نذاتسي نأ الا نارقلا نع ىهن

 عنان, نع بويأ انثدح لاق ثراولا دبع انتدح لاق سيم نب نارمع انثدح لد ةاميقأب

 وأ اكريش وا دبع نم هل اصقش قتعأ نم ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر لاق لاقرمع ىبا نع

 لاق .فتع ام ادتم فتتعأت لاو 0 قيد لوعلا نعي دنمك غلبي ام هل ناكو ابيصن لاق

 هيلع هإلإب ىلصا ىبقلا نع :تييدلللا ق وار عفان قمل لوتقا فنعم هتم: فخ ةلوقب ىذا ١

 ىع ةبورع ىأ نب هيعس انربخا لاق هللا كبع انربخا لاق دبحم نب رشب انتدح .«ملسو

 ةيلحر"دللا .لضر نيبنلا« نع هرم ىلا قع كلبك ا ريعب نحنا ىبارضتلا نحل

 كولمملا موق لام هل نكي من نا هلام ىف هصالخ هيلعف هكولمم نم اصيقش فتعأ نم لاق ملسو

 هيف ماهتسالاو ةيسقلا ق عرقي لعا بان 4 (6«هيلع قوقشم ريغا ىستسا ,رث لع يق

 نع ريش نب نمعنلا ا لوقب امماع 50 لاق ءايوكز انت>> لاق ميعت ىلا انتدح

 اومهتسا موق لثمك اهيذ عقاولاو هللا دودح ىلع مئاقلا ْلَثَم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نم اوقتسا اذا اهلفسأ ىف ىذلا ناكف اهلفسا مهضعبو اهالعا مهضعب باصاف ةنيقس ىلع



 2 :خكرشلا "مزاح

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع لخّدف مكلبا دعب مكواقب ام لاقف هوربخاف رمع مهيقلف مهل

 خف دان ملسو هيلع هللا ىكلص. هللا لوسر ؛لاقف مهلبا دعب عواقب ام هللا لوسر اي لاقف

 للا لوسر ماقف عطتلا ىلع ولعجو عطن كلذل طسبف مداوزأ لصفب نونأب سانلا

 نب دكيح انثدح ء«هللا ٍلوسر ىلاو هللا الا هلا ل نأ ثهشأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق ميدخ ىب ٌعفار تعمس لاق ىتاجنلا وبا انتدح لاق خازوالا انثتدح لاق فسوي

 احن لكانف مسق رشع مسقتف اروزج ركذتف رصعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا عم ىّلصت انك
 5 ع - مشل د 3

 نب داي ةماسأ وبأ انت>> لاق ءالعلا نب ديح انتدح « سمشلا برغذ نأ لبق اكيضن

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا لاق لاق ىسوم ىنأ ىع ةدرب نأ نع ديرب نع ةماسأ

 مجدتع ناك ام !زوعمج ةنيدملاب هلابع ماعط. لق وأ وزغلا ىف اولمرأ ؟ذا * نييرعشالا

 نم ناك ام باب 8 همهنم اناو ىتم مهف ةّيوسلاب دحاو ءانأ ىف مهنيب هوهستقا رث دحاو

 ىتثملا ىب هللا ىبع ىب دمد# انثدح ةقدصلا ىف ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهناف نيطيلَخ

 ركب اي. نأ .هكتخياستأب نأ .نسفأ نب هللا دبع نب ةمامث::ىنتدح لاق. قنا: قنتدح لاق

 نيطيلَخ نم ناك امو لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرق لا ةقدصلا ةضيرف هل بتك

 ئراصنالا مكلمل نب ىلع انثدح منغلا ةمسق باب » «ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهناف

 عيدخ ند عشار نب ةعافر 6 ةيابع نع قورسم ىب كبيعس ىع ةذاوع وبا انتدد> لاق

 اوباصأت عوج سانلا 00 ةفيلكلا ىذب ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ان لاق هلع نع

 7 ه+

 ِ 9 ا 2 2 ١
 منغلا نم ةرشع لدعف مس رت سنينفحاف رودقلاب ملسو ءبلع كلا ىلص ىبيذلا رماث رودقلا

 3 30 3 3 0 1 0 و 9 هي

 «سبحت سب نم لجر ىوعان ةريسي ليخ موقلا ىف ناكو قايعاف هيبلطف ربعب اهنم كنف يعبي



 1.1 ع4 ماظملا بانح

 جيرج نم وه تلاقف. امالغ تدلوف اهسفن نم هتنكمأت ايعار تنأف نأ هتملكف هل كتضرعف

 مالغ اب كوبا نم لاقف مالغلا ىنأ ث ىلصو ًاضوتف هوبسو هولونأو هقعمرص اورسكو تان
 ي«ء(ىيط نم لا ال لاق بهذ نم كتعموص ىنبن اولاق يجعارلا لق

 ةكرشلا ىف بانك ب

 نزويو ٌلامكي ام ةمسق فيكو ضورعلاو كمل نلاو ماعطلا ىف ةكرشلا ةكرشلا ىف باب ١

 اضعب اذهو اضعب اذه لكأي نأ اسأب ىْينلا ىف نوملسملا ري مل امل ةضيق ةضبق وأ ةفراجم

 انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع انتدح رمتلا ىف نارقلاو ةضفلاو بعذلا ٌةفراجم كلذكو

 هللا ىلص هللا لوسر ثعب لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع ناسيك ىنب بهو نع كنام

 مهنخ .انآوزهقاما ثالقإ كو حارخل نب ةديبع ايأ مهيلع رمآت لحاسلا لبق انثعب ملسو هيلع

 عمجغ شيلمل كلذ داوزاب ةديبع وبا رمأت كاولا ىنق فقيرطلا ضعبب انك اذا ىتح انجرخن 3

 انبيصت نكت مل ىنَث ىتح اليلق اليلق موي لك انثوقي ناكف رمت ئدوزم ناكف هلك كلذ
 ىلا انيهتنا مث لاق تينغ نيح اهدقف اندجو كقل لاقف ةرت ىنغت امو تلاقف ةرمخ ةرمت الا

 ةديبع:وبا رمأ رق. :ةليل ا ةرشع .قامثا.شيلمل كلذ هنم لكأت»برظلا, لضم توح ذات ركلا

 انتدح «امهبصت ملف اهننكخ ترم 8 تلاحرف ةلحارب رهأ 07 نك :عالضأ نم نيعلضب

 نب ةيلس نع ديبع ىأ نب ديزي نع لبعمسا نب متاح انتد> لاق موحرم نب رشب
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 نذان مهلبا رك ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىببنلا اوناث اوقلمأو موقلا داوزأ تفخ لاق عوكالا
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 م راظملا بانك

 هلل لوعي اناضيأ» كا نبا ناك هللا دبع وبا لاق اولسغا لاق اهلسغنو اهقيرسهن الأ اولاق

 انثدح:لاق نيفس انثدح لاق هللا ىبع نب ىلع انثدح «<نونلاو فلالا بصنب ةيسنألا

 علصاا ىبتلا :لبجق الاف دوجسللا قبلا نبع نع رعت هاا, نعا دماج نع جتا قا, ىبا

 هديا قل .ىوخبا انه عتيل كعب !انيطتا عر وتنلبو :ةتاط» كالثبإ ةاعللا لوجو ١ ةكما,ملسو: هيلع رغللا

 سنأ انثدح لاق رذنملا نب ميعربا ىنتدح ء«ةيالا لضابلا ققرو لا دا ل

 عض كللعلا, ربي تكا كاقلا قب نجوسلا ببكبغ لع رمع قيروللا» فيبخا نع. ضايع ىيا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دكتهف ليئامت هيف ارتس اهل ةرهس ىلع تذختا نناك اهنأ ةشئاع

 هلام قود لاق: نم بإب "1 .(١ ٠ءامهيلع( سلجج !تيبلا, ا اانناكف نيتقرغ هنم تذخذتاف

 دوسالا وبا ىنتدحا لاق بويأ' نا نبا وه ديعس انثدح لاق كيري ىب هلا ىبع انتدح

 نم«لوقُي ملسو هيلا دللإ ١ لضنذللا + لوسسرا, تعنس لاق ورمع قبر هللا :لسبع عا ةمركعب مند

 وسما اسد اولا كل. 10 عضم كتل اذاو باردا الكا تلات ويهاسفلاه نود سقف

 نيتخ“ ناك ملسوا:ديلع«ةللارلاصا:ىبنلا“ نأ : سنا نع ديت نع ديعس نب ىيحج انثدح لاق

 اديب تبرضف ماعط اهيف ةعصقب مداخ عم نينموملا تاهمأ ىدحا تلسراف» ةئاتممت > نضعب

 اوغرف ىتح ةعصقلاو ٌلوسرلا سبحو اولك لاقو ماعطلا اهيف لعجو اهمضف ةعصقلا ترسكف

 لاق بوُيأ نب ىيج انربخا ميرم نأ نبا لاقو ةروسكما سبحو ةكجحصلا ةعصقلا عفدق

 اطئاح مدعت اذا باب ال» ةءملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع سنأ انثدح لاق دي انتدح

 نيريس نب دمحم نع مزاح نب ريرج انثدح لاق ميعربا نب ملسم انتدح هلثم نييلف
 هل لاقي ليثارسا ىنب ىف لجر ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره نا نع

 هع خا ع

 تلاقف هتتا مم ىلصأ وأ اهبيجا لاقف اهبيججك
 ع . 6. هيع 0 مم . - 2

 1 2 85 حب ف
 نأ نافذ هتعدف هما ه«هنءاجت ىلصي ميرج

 اجكرج نىننفال ءارمأ تنللاقث هتعموص ىف جيرج ناكو تاسموملا هوجو هبرذ ىنح هنا ال مجللا



 عمنا ماظملا باَنَكَك

 ىسوم انتدح عرذا ةعبس فيرطال اهنم كرتخ َناينبلا اهّلعا كيري رث فيرطلا نيب نوكت

 با تععمس لاق ةمركع نع تبرخ نب ريبزلا نع مزاح نب ريرج انثدح لاق ليعمسا نبا

 * عرذا ةعبسب ءاقّثملا فيرطلا ىف اورجاشت اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىضق لاق ةريره

 الا؛نأ .ملسو .هيلع 'هللا لص ىلا -انعياب» ةدانبع لاقو هبحاص نذا : ريغي : يهنلا باي ان«

 كتبعم» لاق تباث نب ىئدع انتدح لاق ةبعش انثدح لاق سابا نأ نب مذا انثدح بهتنن

 ىع علسو“:هيلع دللا -ىلصا ئبتلا ىهن لاق هم وبا هقاج ومو ىراصنالا "ديزي. ىب.هللا ىبع

 ىع باهش نبأ نع ليقع نع ثيللا انثدح لاق ريقع نب ديعس انثدح « ةللاو ىبهنلا

 ىاؤلا ىنؤي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريره نأ نع نزلا كيبنعا جي ركب ءاكأ

 ديرب رون هنم عوني 5 هربيسفت سابع نبأ لاق هللا دبع وبأ لاق رفعج نأ طخ ثدحو

 انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح ريونكل لتقو بيلصلا رسك باب اا 2 «ناجالا رون

 .رع ةريرغ ابأ عهس تسلا نب كيبعس ىذربخا لاق ىرصعؤلا انتد> لاق نيغس

 ٌبيلصلا َسكَِيف اطسقم اًكَح ميرم نبا مكيف لزني ىتح ةعاسلا موقت ال ملسو هيلع هللا. ص

 نانكلا رسكت لع باب ان «ّذدحا هلبقي ال ىتح لاما ضيقيو ةيزلا عضو ربونكل لتقيو
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 هبشخ عفتني ال ام وأ اروبنط وا ابيلص وأ اينص رسك نافذ قاقزلا ىنركُأو رمخا اهيف, هللا

 دلخ :نب كاكضلا مساع وبا انتدح ءئشب هيف .ضقُي ملخ رسك روبنطاق جيَرُش قو

 انارهن أب ملسو هيلع هللا :لص ىيقلا قا عوكالا نب ةملس ن ىغ: اجيبعا نأ نب كيزي ىع

 23د

 اهوقيرعأو اهورسكا لاق ةّيسنألا رمكأل ىلع لاق نارينلا هذه قوت مالَع لاقف ربيَح موي دقوت



 انا وع! هج 0 نا مك 1 + ند كوعسشسا وع ٍ آ1121 3 تيضم لملف هللا يدل 02 دلع سد وج :ةدشأ نم النشا يلع 3كم

 ارهش انيلع لخدت ال نأ تمسقا كنا ةشئاع دل تلاقف اهب !دبف اهضر ةشثاع ىلع لخد

 عست رهشلا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف اذع اهّدعأ ةليل نيرشعو عستب انكصا انأو

 55 3 ّغ 0

 ملعأ ىق تلاق كيوبأ ىرماتسن ىدح ىلجتن ال أ كيلع الو ارما كل ركاذ ىلا لاق ةارما

 ىلا كجاوزأل لق ىبنلا اهيأ اي لاق ىلاعت دللا نأ لاق مث كقارغب ىارمأب انوكي رم ىوبا نأ
 هد 55 5 9 هم ِ ِ 2 - د ع 2 1 0 . 2

 ناقف هءاسن ربخ م ةرخالا رادلاو هلوسرو دللا دكيرأ ىف ىوبأ رماتسأ اذ ىف تلق ابيظع

 سفأ, ىع ليوطلا تي نع. ىرازغلا ىربخا لاق مالس. ىبا' ىنتحح «ةشئاع نبلاق ام لثم

 ىف سلجن همدق تكفنا تاكو ؟رهش هثاسن نم ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلآ لاق

 نيرشعو اعست ثكف ارهش نهنم تيلآ ىثلتو ال لاق كءاسن تقلطأ لاقف رمع ءاجن هل ةيلع

 انتدح دجكاسملا باب وا طالبلا ىلع هريعب لقع نم باب " ء«هثاسن ىلع لخخف لون مث

 هللا دبع نب رباج ثتيتأ لاق ىجانلا لكوتملا وبا انتدح لاق ليقع وبا انثدح لاق ملسم

 البلا نجا ف ليل تلوس ميتا: تلخبنف ةحاسملا مليو هيلع هللا ,لص نئنلا: لخديلاق

 فوقولا باب #8 ء«كل ليلو نمثلا لاق لجلب فيطي لعجت يرخن كّلمج اذه كلقف

 ليقاو.. ىأا ع وطعم كا تن نع برح نب نميلطإ ابكوح , موق. ةطابس تانغ. .لويلاو

 هللا. ىلص قبلا, أ ديل, لاق واإ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تير ,ىقل لاق :ةفيذح. نع

 قيرطلا ىف ٌسانلا ىذوي امو ىصغلا فخأ نم باب 8١ ءامثاق لابذ موق ةطابس ملسو هيلع

 نأ نع ملاص نأ نع ىئمس نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع انثدح هب ىمرذ

 ىلع كوش ىصغ دجو فقيرطب ىشجع لجر امنيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص دللأ وسر نأ ةريره

 ةبحرلا ىو داتثملا فيرطلا ىف اوفلتخا اذا باب ) هل رفغف هل هللا ركشف هرخأت قيرطلا

 تم



 مق رئاظملا باتك

 ثيلصف ىايث ىلع تعمجن نوكي نا كشوي اذه نأ نطا تنك ترسَخو ةصفح تباخ

 ىلع تلخدف اهيف لوتعاف هل ةبرشم لخدف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم رجفلا ةولص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكقلطأ كترذح نكأ وأ كيكبي ام تلق ىكبت ه !ناف ةصفح

 مهضعب .ىكبي طقر هلوح .!ذاذ ربنلا تئجف كجرخف ةيرشملا ىف اذ وه ىردأ ال تلاق, ملسو

 دوسأ هل مالغل تلقف اهيف وه لآ ةبرشملا تثجن لجأ ام ىنبلغ ث اليلق ميعم تساجن

 تمصف هل كتركذ هل لاقذ يرخ رث ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ملكف لخدف رعل ندانتسا

 كتلقف تشجن لجأ ام ىنيلغ رث ربنما كنع نيذلا طفرلا عم تسلج ىتح كفرصتاق

 مالغلا تعجن كجأ ام ىنبلغ رث ربنملا دنع ىيخلا طعرلا عم تسلجن هلثم وكذف مالغلل

 قزم كل نأ لاق وعدي مالغلا اذاذ انرصنم ثيلو املف هلثم ركذف ريل نذآتسا ثلقف

 هنييو هنيب سيل ريصح لامر ىلع عجطضم وه اذا هيلع تلخدف ملسو هيلع هللا ىلص دللا

 تيلَق زق «هيلحا تيلسح منيل اهتمت حل نيد رع 0-0 لامرلا رتأا جق. شرت

 ول هللا لوسر اب سنانتشا مئاق انأو تلق رث ال لاقف ىلا هرصب عفرف كءاسنذ تّقلطأ متاق انأو

 مسيتف هركذف. موأست بلغت موق ,لع انمدق اهلذ ًءاسنلا بلغن .شيرق شعم انكو ىنقيلر

 نأ كترغي ال تلقف ةصفح ىلع تلخدو ىنتيأر ول كلق رث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 مسيتت ةشئاع كيري ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا بحأو كنم ًاضوأ ى كراج تناك

 ايش هيك تنير اهاعلئأوف هتييوقلا قص تون وي نبس تيار[ ئحر تا اك

 يلع عسو مورلاو سراف ناذ كتمأ ىلع عسويلف هللا عدا تلقف ةثالث ةبقأ ريغ رصبلا نري
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 كلوا باطخل ىبا اب تنا كش ىف وأ لاقف اًمكتم ناكو هللا نودبعي ال و ايندلا اوطعاو

 ىلص ىبنلا لوةعاف ىل رفغتسا هالا لوسر اب تماقف ايندلا ةويلمل ىف عتابيط مهل تلج موق

 انا ام لاق دق ناكو ةشئاع ىلا ةصفح هتشفا نيح ثيدحلل كلذ لجأ نم ملسو هيلع هللا



 ملا رهاظملا باهك 1.

 لاكسأ نأ اصيرح» لزأ ره*لافا سابعا ىب'اهللا تبع نع-روك ' نا 'ىبا هللا كيبعا قولا

 انوع نأ امهَل ىلاعت هللا لاق نينللا ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا جاوز نم نيتازملا 3 رم

 2 اول

 تدركسم كح 6 ا ل انوادالاب دعم تلاحفو لدعن هعم ن1 امكبواق ا لَقق هلل لأ

 هللا ىلص ىبنلا جاوزأ نم ناتأرملا نم نينموملا ريما اب ثلقف ًاضوتف ةوادالا نم هيدي ىلع

 كن ابجت او لاقف اًمكيولق تغص كلقك للا ىلا اًيونت نا ١ امهل ىلعت هللا لاق نانلا ملسو هيلع

 نمل راجلو تنك قا لاقت ةفوستي :تيدلط ورع لبقتسا» ثا ةضفحو .ةشئاع !نمابع لبا ١

 ىلض' ىبنلا ىلع لوزنلا بواتتن انكو ةنيدملا ىلاوعنم هو كتيز نب ةيمأ ىنب ىف راصنالا

 امر ارمالا قلما ويلا ىلذلبخ !نل هقعج تلؤن :ااذاذا اوي لزنأو اهي: لني ملسو ميل هللأ

 موك © اذأ راصنالا ىل - انكالق اابلخ ءاسنلا بلغت شيرق رشعم انكو هلتم لعف لوذ اذاو

 تعج قاما“ ليغ تدكاصف راصنالا ءاسن بدأ نم نكي .انراسن ففطف مواسن بلغت

 هبلع هللا ىلص ىبنلا جاوزأ نا هللاوف كعجارأ نأ ركنت لو تلاقف ىنعجارث نأ تركناف

 للعنف نم تباخ تلقف ىنعزفأت ليللا ىتح مويلا همجهتل نمادحا نأد تعجب اريل“ :ملتسو

 بلصاعت# :ةصقخلا أ كلفنا ةطفح لع :تلخدنف اقايق لع تعج, رث ميظغت» وتم

 تسباخ كتلقف معن تلاقف لسيللا ىتح ميلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نكادحا

 ىلص هللا لوسر ىلع ىرتكتست ال نيكلهتف هلوسر بضغل هللا "كطصتتي نأ نئاعقا ترسخو

 تناك نأ كترغي الو كل ادب ام ىنيلَسو هيرجهت الو ءىت ىف هيعجارت الو ملسو هياع هللا

 انُكِو ةشئء سيري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلأ ٌبَحُأو كنم ًاضوأ د. كراج

 قاب برضفق ءاشع عجرش هتبوت موي ىبحاص لونف انوزغل لاعنلا لعتنت ناسغ ن 00

 تءاجأ وه ام تلقف ميظع ره ثَدَح لاقو هيلا تجرخف نعزفف وه رْثُأ لاقو !ديدش ابرض

 دق الاق ةءاسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فَّلَص لوطأو هنم مظعأ لب ال لاق ناسغ



 م رلاظلا' باتك

 عنوطب ىف كو موق لتخ دق موقلا ضعب لاقف ةنيدملا دككس ىف ثرجث اهتقرهف تجرخن

 ظيفتأ بابا" ٠ اومعلت اميف انج تاحاصلا المعد اوقات ريخلا ىلع سيل ىلاعت هللا لونأف

 هرأد ءانفب !ادجكسم ركب وبا ىنقباذ ةشئاع تلاقو تادعشصلا ىلع سولثلو اهيف سولتلو نجلا

 ىلص ىنلاو هنم نوبجكي عوانبأو نيكرشملا هاسن هيلع فشقتيف نارقلا ًارقيو هيف ىلصي

 نب صفح ربع وبا انثدح لاق ةلاضف نب ذاعم انتدح ءذكم فذئموي ملسو هيلع هللا

 هللا .ىلص + ىنلا نغ.ىردخل .ديعس قا .ىع راسي ىب ءاطع..ىع :ملسأ | نب:تير ىع.ةرسيف

 لاق هيف ثّدحكتن انسلاجم وه اما 3 انل ام اولاقف تاقر ذل نعي نال مكايأ ملسو هيلع

 فكو رصبلا ضع لاق فقيرطلا قح امو اولاق اهقح :فقيرطلا اوطعأت سلاجملا الا متيبأ !ذاف
 و

 اهدا, فييرطلا لع واثقا بايد ةنن ب ءركتملاب نك نونو فرجت رماد مالسلا كَ ىذا

 خاص نأ نع ركب ىأ ىلوم م ع كلام نع :ئاسم نب هللا 3 انتدح اهب ناني

 ةتشاف قيرطب لجر امنيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع نامسلا

 شطعلا نم ىبتلا لكاي تلي بلك اذاف برخ رق برشف اهيف لونف ارثب دجوف شطعلا هيلع

 الهر رعبلا لوب ١ تمن علب (ناكي ا ضخلا لحم ليش نم َبللتا اذه غلب دقل لجرلا لاقف

 ارجأل مثاهبلا ىف انل ناو هللا لوسر اي اولاق هل رفقف هل هللا ركشف َبْلَلْلا ىقسف هم هفخ

 ر ىح .ةريوع ١ ىلإ نع . ما :لاقو ىذألا ةطامأ باب رجا ةبطر ديك تاذ لك ىف لاق

 ةيلعلاو ةفرغلا باب 8 «ةقدص قيرطلا ىع ىنالا طيب ملسو مبلغا ملكا للط نادل

 نبا انثدح لاق كبح نب هللا دبع ىنتحح امريغو حوطسلا ىف ةفرشملا ريغو ةفرشملا

 ملسو هيلع" هللا: لع يتلا فرخ !لاها نكرر نمي ةماشأ (ىع وزع :قج ىجلاا ل5 ع
 -ِ 2 ص“ ع 1 همم د

 مكتوبيب لالخ نتتفلا عقاوم ىبرأ أ ىرا ام نورت لح لاق مت ةنيدملا ماطأ نم مطا ىلع

 لاق .باهش نبأ نع لع نع ثيللا انت>> لاق ربكب : 1 ىبكإ انتلح « رطقلا عقاومك

 الل



 ما ماظملا بانك 1.

 اذا مولظملا صاصق باب ١ كرِجَت مصاخ اذاو ردع دمام اذار فلُخُأ دعو اذاو بخك

 انثدح اهب متيقوع ام لثمب اوبقاعف' متبقاع 3 قل ضال ىهريسأ نفل لاقو هاظ لام دجو

 كتءاج تلاق اهضر ةيتنتاع نك ةورع ى ءهتدح لاق ىرهولا ى ع بيع انربخا لاق نانملا وبأ

 0-0 ىلع لهف كيسم لجر نيفس ابا نا هللا لوسر اي تلاقف ةعيبر نب ةبتغ تنب كنف

 دكديع انثلح « فو ر.عم اب مهيمعطت نأ كيلع جرح الإ لاغح, اننلابعا هل ىذلا نم معطأ

 ةبقع نع ريش ألا نع (انسح اان د كيزي ىنتتدح لاق ثيللا انت>> لاق فسوي نب هللا

 هيف ىرت اخ انورقي ال موقب لوننف انثعبت كنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلت انلق لاق رماع نبا

 قح منم اوذُ اولعفي رث نان .اولبقذ فيضلل .ىغبني اهب ملك رمأث .موقب متلون نا انث لاقف

 ىفإ هباككاو ملسو .هيلح هللا للص ىبنلا سلجو فئاقسلا ى 'ءاج ام .باب ! ف يضلا

 كلام ىتدح لاق بهو ىبأ ىنتدح لاق نييلس نب ىيك انثد> ةدعاس ىنب ةفيقس

 مولا نأ دعيفعار نياردللاي كارا ىبا ءللا :ىيبع قربك! لاق كانبش ! نبا! ىع ؟نسنوتي ,نوبخلاو

 ةدعاس ىنب ةفيقس ىف اوعمتجا راصنالا نا هيبن هللا قوت نيح لاق ريع نع هربخا سابع

 هرابجج راج عنج ال باب م. «ةدعاس ىنب ةفيقس ىف انتجت انب فلطنا ركب قال تلقف

 ع

 نع جرعالا ىع باهش نبأ ىع كلام نع ةملسم ىب هللا دبع انتدد هرادج 0 نأ

 3 د -

 قرالبشتع نوع أب هزاصلااراكخ عنج ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ أ ةريره كأ

 « مكن ذاتكا ىيب اهب نيمرال هلئاو نييضرعم اهنع مكارأ ىلل ام ةرسبر» وبدأ لوغي 00 ر 5-

 انثدح لاق ىيك وبا ميحرلا نبع نب دم انتدح فيرطلا ىف رمل بص .باب 8

 لوغم ى موقلا قاس انك ناك المان نع تبات انتدح لاق كيز نبا داع انترحح لاق نافع

 ىداني ابدانم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأذ ييضفلا ليتموف مح ناكو , ةكلط, نا

 ع

 ايقرهف جرخأ ةكلط وبا ىل لاقف ةنيدملا ككس ىف توجت لاق تمرح دق رمل نأ الأ



 عب ماظملا بانك

 باب. 1 ٠ ةرصبلاب . مهيلغ لمأ. امنا .كرايملا نبا: بتك 4 ناساربج» سيلا :تيدلا . دف

 دلبج :ىع !ةبعش انثدح لاق.زمعا نب. صفح انثدح زاج ايش رخآل ناستا: ىذا

 ناكف رمثلا انقرري ويبرلا نبا ناكقف نس .انتباصاف ىارعلا لها صعب ىق..ةفيحالب

 لجلا#نداتسي»“ ل. الا نازخالا) نوع حيين ملا ةيلعإاهللا صا هللا( لوسر, نا! (لزقيكا |

 ىا نع لثاو ىلأ نع شمعالا نع ةناوع وبا انثدح لاق نيعنلا وبا انثدح «هاخا مكنم

 ولظبا هل لاس مالنا ملمع نلا راكد بليعش اوكا عئاملاقي ناستنالا نم القجراا قأ ميه

 ةسيخاسماخ ملسو هيلع هللا ىلض ىنلا وعدا لعل ةسيخ ماعط ىل عنصا ٍبيعش

 ىنلا لاقت, عدي ل لسجنر: .مهعبتق» مامدف علا ملسو يلع هللا :لبض» ىبملا هجرة رَضِيَ

 ىلابعت .هللا لوق باب اذ ٠ ءمعن لاقف دل نذاتأ انعبتا ىف اذه نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اهضر خشتاع نع 520 أ نبأ نع جيرج نبأ نع مصاع وبا انتدح ماصخُلا دلا وح

 ربنا“ باي 10: .... + مصشلا نئألا, هللا ىلا! لاجترلا رصغيا ١ نأا لاق .ملسو 'هيلغاب هللا. للص ئنلا يع

 نب ميعربا ىنتدح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انتدح هيلعي وتو لطاب ىف مصاخ نم

 ةثلبخا !ةلملَس مأ تنب بغيز نأ كيرلا نيوكورحا 1 تالاف تاهشا ىباانح حلاص ىع دعس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهتربخا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وز ةملس مأ اهمأ نأ

 ٌلعلف مسد ىيناب دذأو رشب انا امن لاقف مهيأ جرت داك ناني ةموصخ عمس ةنأ ملسو

 هل 0 نذ كلذب هل ىضقأو ندص دق هنأ يف ضعب نم علبأ نوكي كا مكضعب

 رجغ مصاخ اذا باب +٠ ءاهكرتّيل وا اهّذحأَيلف رانلا نم ةعطق ص. امئاف ملسم قع

 نع ام هللا دبع ىع نمياس ىع ةبعش ىع رفعج ىب دمح انربخا لاق دلاخ نب رشب انتدح

 ناك هيف 8 نس عبرا لاق ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا نع ورمع ىب هللا دبع نع قورسم

 ثّدح اذا اهعدي ىتح قافنلا نم ةلصّخ هيف تناك عبرأ نم ةلصخ هيف تناك وأ اقئانم



 عمو ماظملا بان

 ا

 ىربقملا ىمس امتأ سيوأ ىنأ نب ليعبسا لاق هللا دبع وبا لاق «هيلع لمكت هبحاص كاس

 كيعس وهو ثيل ىنب لوم ئربقملا كيعسو هللأ نبع وبا لاق رباقملا ةيحان لوني ناك هنأل

 هيف عوجر الذ هملظ نم هلطح اذا بايد 1114 نايليكحم+ نايعش انا مشساوأ ةيعس . أ نيا

 اهضر ةشئاع نع هيبا ىع ةورع نب ماشع انريخا لاق هللا دبع انربخا لاق دىبح انثدح

 د « 26 هزك م« 2و ١65-26 ها ع سل نم -ِ 04 3

 هلنع نوكت لكلا تلاق اضارعأ وأ ازوشن اهلعب نم تفناخ ةارمأ نأو خيالا هعذع ىف

 هذع تلونف لح ىف ىناش نم كلعجأ لوقتف اهقرافي نأ ديري اهنم رتثكتسم سيل ارم

 نيادلا ا ىبحب سدح ١ ك0 نبينا هود :ةلخا»و از هل ذاك اذذأر تاي 18. . < كلف قل ديالا

 ىبنلا نأ ىدعاسلا دعس نب لهس نع رانيد ىب مزاح ىأ ىع كلام انربخا لاق فسوي

 0 ع

 مدلغلل لاقث خايشالا كر اسمر نعو مدلغ هذيج ىعو حنم برشغف بارشب نا ملسو هبلع هللا ىلص

 لاك انخناا قدما يقل 20)/ ةلشنلا لوسر :ايا:دللاو الل مالعلا «لاققز ءالوع» ىطعأ ١ نأ ن!نذلتأ 2 ع 03 ع عع

 ضرالا نم ايش ملط نم ثا باب ا» ءهدي ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر هلقف

 نا هللا دبع نب ةحلط ىتدح لاق ىرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبأ انتدح

 هللا ىلص هللا لوسر 0 نا ديز ند كيبعس نك ةريخأ ليهس نب ورمع نب نموا ديع

 لاق رمعم وبا انثدح «نيضرا عبس نم هقوط ايش صرالا نم ملظ نم لوقي ملسو هيلع

 نبا ىمكم ىتحتج لاق ريتك قاب نبا ئيج نع نيسح انتقد لاق: تراولاا ,سبع+انقدح

 3 5.5 03 هب - ع سع

 اب تلاقن ةشاعل ,كذف ةموصخ سانا نيبو هنيب تناك هنا هتد>ح ةملس ابأ نأ ميهمبا

 ضرالا نم ربش كيف ملط نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناذ ضرالا بنتجا ةيلس اب

 لاق كرابملا نب هللا تبع انتدح لاق ميهربأ نش ملسم انتل « نيضرأ عبس نم هو
- 

 هد

 ص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هببأ نع رفاس نع ةبقع نب ىسوم انتدح

 هللا دبع وبا لاق «نيضرا عبس ىلا ةميقلا موي هب فسخ هقح ريغب ايش ضرالا نم فخا



 ما ماظملا بانتك

 ىب ءاربلا كيعمس .لاق.نيوس نب ةيواعم' تمس لاق ميلس نب كبعشالا نع ةبعش انثدح

 عابتاو ضيرملا ةدايع ركذف عبس نع اناهنو عبسب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا انرما لاق بزاع

 ىكدح «مسقملا راوباو :سادلا .ةنباجاو مولظملا رن .مالسلا درو سطاعلا تيمشتو وئانلل

 قلل قع ميسؤمار ا ىزغ هجوو ىلا: قا فرم 1و باسا وجا اسمح / لاك "ةالخلاا خلا بق

 «ةعباضا :نيب كبيشو اضعب .هضعب تشي. ناينبلاك نموملل .نيوملا لاق ملسو هيلع هللا - للص

 ملظ نم الا لوقا نم هوسلاب َرْيَجْلا هللا بحي ال ىلاعت هلوشل رئاظلا نم زاصتنالا باب ؛

 نوعركي اوناك :ميهربا لاق قوس ىغبلا ةياصأ اذا نيذنأو اًميلَع اًعيمس هللا : نو

 د ه2

 وقح وال ايلا |وجسلا وأ ىلاعتامولوعل) مولظملا "نقع اكاجن نر. «كوفس اور داك اكان خ33

 ِعلْصأو اقع نمق اهلثم ةعيس ةّديس ارجو اريدق اوقع نك هللا نان

 دده ةك

0 
 تاملظ' ملظلا باب 2١ < ليبس !نم تره ىلا هلوق ,ىلا' نيماظلا بحجج ال هنا هللا لع ةرجأف

 يم < 07 7-1 -- - تت

 انربخا لاق' نوشجاملا ئب ويرعلا دبع انثدح: لاق سنوي ىب دجا انتدح ةديقلا موسي

 ملظلا لاق. ملسو هيلغا هللا ىلط .ىنلا نع زبغ :ئباةللا :ىنبع :نع رانيد ىب.؛هللاا دليم

 ئشوم ئب ىئيحج .انثدح .مولظملا ةوعد, نم.رذشلو ءاقتالا باب 1 « ةميقلا مي» تافلظ

 ىفيص. نب هللا دبع نب ىبكج نع ىكملا قكسا نب ءابركر انثد> لاق عيكو انتدح لاق

 اذاعما تعب .ملسو هيلع ' هللا لط ىنلا نأ سامع, ىبأ. ىغ سابع نب دومجبعم» نأ ىع

 تيتاك نم باب ٠.٠١ <باجح' هللا#نيبو  اهنيب سيل .هناذ مولظملا ةوعد فنا لاقف نميلا ىلا

 انتدح لق سابا نا ىب مدآ انتدح هتملظم نيبي لع هل اهللخن. لجرلا دنع .ةملظم هل

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره نأ نع ىربقملا تيعس انتدح لاق بكذ قا نبا

 الو رانيد نوكي ال نأ لبق مويلا هنم هللخايلف هىثن وا هضرع نم هيخال ةملظم هل تناك

 نم كخا تانسح هل نكي رث ناو هقملظم ردقب هنم لخا حلاص لمع هل ناك نأ رد : 1 . ل ف 3 . 911 لادن 5 95



 ع4 ماظملا بانت

 ىنح اهندلا ىف مهذيب تناك ماظم نوصاقتيف رانلاو ةنكل نيب ةرطنقب وسبح رانلا نم

 ىف هتكس ملدحأل مدبب نفح سفن: ىتلاوفا ةنللا لوخدب-هل نذأ اوبّذفو. اوقث اذا

 لاق. ةدانق. نعاا نابض اتجدخي ني نبا: سنوي لاق, ابتحلا اق! ناك هيكست لأ اهئ

 نب ىسوم انثدح نيلاظلا ىلَع هللا ٌةَدعَل الأ .ىلاعت' .هللا "لوق باي ٠-8 «لوتملا وبا .انثدح

 ىشما انأ امنيب لاق قزاملا زرحم ىب ناوفص نع ةداتق انثدح لاق ماه انتد> لاق ليعمسأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر تعيس فيك لاقف .لجر ضرع نأ هحبب ٌكخآ ريغ نبا عم

 َنيوملا قي هللا نأ لودقني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تغمس .لاقذ ىوجنلا ى لوقي

 بر ىل معن لوقيف اذك بنذ فرعتأ اذك ٌبنذ فرعتا لوقيف هرتسيو هقنك هيلع عضيف

 كل اهرفغأ انأو اينحلا ىف كيلع ايترتس لاق كله هنأ هسفن ىف ىأرو هبونذب هرّرَق اذا ىنح

 ىلع اوبذك نيذلا ءالوه ناهشألا لوقيف نوقنانم او رفالكا امأو هتانسح باتك ىطعيف مويلا

 نب ىيحج انثدح هيلسي الو ملسملا ملسملا ماظي ال باب ا". « نياظلا ىلع دللا ةنعل الا مهبر

 رمح ىب .دللا قبعا نأ هربخا اناس نأ .بايش  ىبا نع ليقع, نع .ثيللا انثدحب لاق ربك

 نمو هملسي الو هملظي ال ملسملا وخا ملسملا لاق 'ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخا

 ةيرك دنع هللا يرق ٌةبرك ملسم_ نع يرق نمو هتجاح, ىف اللا . نك هينا ةجاح .ىق..ناك

 اناظ كاخا نعُأ باب * ء«ةميقلا موي هللا هرقس املسم رتس نمو ةميقلا موي تابرك نم

 قى نب. هللا, اديبع انربخا لاقوميشف انكذح لاق ةبيش قار نب نمثتع ىكثدح امولظم,وأ

 كانا رصنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لوقي كلام ىب سنا اعمس كيو سنأ ىب ركب

 هللا لوسر لاق لاق سنا نع كي ىع رمتعم انتدح لاق ددسُم انتدح. «امولظم وا .املاظ

 فيكف .امولظم هرصنن اذه هللا لوسر اب لاق امولظم وأ املظ كاخا ردحنأ ملسسو هيلع هللا ىلص
 تك ل 6 0

 لاق عيبرلا ىب كبعس انتحح مولظملا رصن باب ه٠ ء«هيدحي قنوذ ثخات لاقن اناظ هرحنن



 َ ركب نأ نع ءاربلا ىنربخا لاق فحسا نا ىع ,ليئارسا انربخا لاق رضنلا ىربخا لاق

 ركب نا نع ءاربلا نع فحسا ىنا نع ليئارسا انثدح لاق ءاجر'ىب هللا ثبع. انثدحو

 هامف شيوق نم لجرل لاق ثنا نّل تماقف همنغ ىوسي منغ يارب انا !ذاف تقلطنا لاق

 هثرمأت  معت_. لاق: ىلا بلاحإ ِتَنَأ للع "تلقح /معتا لاقف ١ نبل نم, كمنغ, ىف لع .تلقف دتقرعت

 لاق هيفك ضفني نأ هثرما رث رابغلا نم اهعبض نضفني نأ هترما ث همنغ نم .ةاش' لققعاف

 هللا ىلص هللا لوسرل تلعج دقو نبل نم ةبثك بلح ىرخالاب هيقك ىدحا برض !ذكه

 يفلان (تيهعنا» هدلقسا حرش, ىجا ننللا لم اك ذيو رح اهي لخ مءااخل ملل اذ

 « تيضر ىتح برشف هللا لوسر اي برشا تلقف ملسو هيلع. هللا ,ىلص

 بدخغلاو اظملا ف باتك

 0 للا نأ هلوق ىلا نوملاظلا لي امع الفاَع هللا نيس الو ىلاعت دللا لوقو

 ح 4 قعر , ممءملا ه2 2 تاكل هووو . © هم كاوع موج هد هل هم

 “مهل لوقع ال افنيجج ءاوه مهتدقفاو مهفرط مهيأ دتري آل  <دحاو حمقماو عذقملا « ماقتنا

 « يالا ٌساّنلآ رذثأو

 قحسا انتكحح نيعرسم لاقيو رظنلا ىنمذم نيعطبم دماج“ لاقو مئاظملا صاصق باي ١

 ىجانلا لكوتللا ىإ نع ةدانق نع ىا ىنربخا لاق ماشعه. نب فاح انربخا لاق ميعربا نبا

 نونموملا صلخ اذا لاقف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىردخملا نيعس نا نع



 مه خطقللا بتاتكح 511

 ا وز وع عنف لوالد حلا نجرشلالا نبع قب عيب نوح رجس وبا

 فرعا مث ةنس اهفرتح لاق ةطقللا ىع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نأ ىنهلل

 منغلا ةلاضف هللا لوسر اي لاقف هيلا اهذأث اهبر ءاج ناف اهب ففنتسا مث اهءاكوو اهصافع

 بصقغف لاق لبالا ةلاضف هللا لوسر اب لاقذ بتذلل وا كيخال وا كل هر اماذ اهّذُح لاقف

 اهعف/اهلو اكنالام ؟لاقارف مهجور ,وا' ءاننجو- ترا "تح ملسو هيلع هللا [لاص'اهللا لوشو

 ىتح عيضت اهعّدي الو ةطقللا خاب لع باب ٠١ ءاهبر اهاقلي ىتح اهواقسو اهواذح

 ليك نب زةيلشا نع ةيعش انتدح لاق برحح نب نميلس 50 ةقكمو 5 نم اهذخاإب ال

 ةازغ ىف ناحوص نب كسيزو ةعيبر نب نميلس عم تنك لاق ةخلفغ ىب:احيوس كعمس لاق

 امعجتر العن دب قش تاو د بجاط: ثدجإا ىلا تكور الا قلك دقلا" نأ لاقد اطومل, ترجل

 دلثا أ[ نص غلا اه ةيوعر لأ نو بتدجي + لاقق «كعك بون "8 تلاسفا هنيدلاب# ترا انجح

 اهتفرعف الوح اهفرع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهب تيتأن رانيد ةثام اهيف ملسو هيلع

 2 0 روس ه5 : 4 ج3 4 0 و هلو يتفق, كل فاك لاقت دينا رثا الح ا[ينف ىف لوح [بكع ,لاقن دنا ف كر

 ءاذيي 3 هلاو اهيحاص عج ناف اهءاعوو اهداكوو اهتدع فرعأ لاقف ةعبارلا ا م

 الءلاقتا كعمل نيعزا تيقلف» لاقزرأ اذهب لئلس نع ةبعش ”ىعا نبا قربخا ! لاقأن ادبع, انقدحت

 ناطلسلا ىلا اهعندي لو ةطقللا فرع نم باب !! . «ا!دحاو الوح وا لاوحا ةثالث ىردأ

 دز نع كثعبنملا ىلوم ددزي نع ةعيبر نع نيفس انتدح لاق فسوي نب ليد انتدح

 ناف ةنس اهفرع لاقف ةطقللا ؛نئع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاس ايبارعا نأ كلاخ نبا

 هجن, رعمتت لكبالا :ةلاض ىف ةلامتوا اهب 0 الار اهداكوو اهصاقعب كربخإ دحا ءاج

 ع 3 017 3 5 2 1-5 1 3

 هلاسو اهبر اهدجج ىتح اهعد ركاشلا لكاتو ءاملا درت اهواذحو اجواقس اهعم اهلو كل ام لاقو

 ميهربا نب فحكاسا ىنكذح باي: .:6«بئذال وا كيخال .أ كل ه.'لاقف منغلا ةلاض نع



 *م خطقللا احلا

 دكلاخ لاقو اهفرع نم الا اهتطقل طقتلي ال ملسو هيلع دللا' لص ىنلا ىع سابع نبا ىغ

 فرعم الا اهتطقل طقتلي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع

 نع راسضيد نب ورع انتدح لاق ءابركو انت>> لاق حور انترح دكيعس نب سدجا لاغو

 رقني الو اهفاضع بعت, ال. لاق ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نأ سابع ىبا ىع ةةمركع

 رخذالا الا هللا لوسر اب سابع لاقف اخالخ قنخ الو ىشنمل الا اهتطقل لحت الو: اهذيص

 يعازوالا انتدح لاق ملسم نب ديلولا انثدح لاق ىسوم نب ىبيحج انتدح ءرخذنالا الا لاق

 وبا ىنتتدح لاق نكولا كيع نبأ خماس وبدأ ىنتتدح لاق ريتك ىنأ نبا ىيكإ ىنتدح لاق

 هللا نا لق مث هيلع ىنتأو هللا محن سانلا ىف ماق كم هلوسر .ىلع هللا حتف امل لاق' ةيره

 اهناو : ئلبق. ناك نخال لك ال اهناف نينموملاو هلوسر اهيلع طلسو ليتقلا ةكم نع سبح

 - 0 د 3 نس 3 9 سا

 ىلتخ الو امديص رفني ال _ ىدعب نم ضحال ليج ىل اهناو راهن نم ةعاس ىل تلحا

 ىاتفي . ىأ. امأ ب, نيرظنلا: نيخ وهذا ليتق هلا لتخ. نموادشتللا الا اهتطفاس :لك الو, ابكوش

 دللا ىلثح هللا لوسر'لاقف انتويبو انروبقل هلعجأ امئاف رخذالا الا سايعلا لاقف ديقي لأ اطل

 لاقف دللا لوسر اي ىل اوبتكا لاقف نميلا لا نم لجر هاش وبا ماقف رخذالا الا ملسو هيلع

 هللا لوسر اب ىل اوينكا ةلوق ام تعازوالل نملق هاش ىنال:اوبنكا ملسو ةيلع هللا. ىلص هللا لوسر

 لح البابا. «ملسو هيلع هللا ىلض َهَلَلآ لوسر. نم اهعمس هلا ةيطخل هذه: لاق

 دبع ىع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع.انتدح نذا ريغب دحا ا

 رغب تيطار هيفا ردكتا .ىبلستر الر قاهر ملقلو يلع ىلإ رص اذدلا_ةرشتإار قلبا © نارا

 عووض مهل نرخ انف هماعط لقتنيف هتنازخ رسكتف هثبرشم قوي نأ مكدحا ٌبَحْنَأ هنذا

 بخاص ءاج !ذا باب 1 ء«هنذاب آلا دحا ةيشام ٌدحا نبلك الف مهتامعطا مهيشاوم

 ليعمسأ انتلح لاق دبعس ىب ةيبتق انتدح هدنع ةعيدو اهذال هيلع اهذر خذس دعي ةطقللا



 ما وجم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيحح ىفأ ىردا ال ىذلا اذيف ىبج لاق هدنع

 اهردخا لسو :هيلح هللا ”لاطا ىلا لاك متغلا ةلاض ق"ئرتا فيح لاق رث هدتع نم 3

 ةلاض ىف ىرت فيك لاق رث اضي'' فرعد كو ديزي لاق بثذلل وا كيخأل وا كل ى اهاف

 ءاهبر اهدجج ىتح رجشلا لكاتو ملا درتو اهءآذحو اهءاقس اهعم ّناف اهعَد لاقف لاق لبالا
 ع

 نع هللا كيبع انتدح اهدجو 0 ىهف ةنس دعي ةطقللا بحابص دجوي رث 1نأ تاي ع

 ديز ع كتعبنما ىلوم ديزي نع نكولا كيع ىأ ند ةعيبر ىع كلام انربخا لاق فسوب

 فرعأ لاقف ةطقللا 'ىع هلأشق ملسو هيلغ دللا ىلص:هللا لوسر ىلا :لجر ءج لاق كلاخ. نبا

 ي لاق منغلا ةّلاضف لاق اهب كئاشف لاو اهبحاص كج“ ناف ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهضافع

 درت اهواذحو اهواقس اهعم اهلو كل ام لاق لبالا :ةلاضف لاق بكذلل وا كّيخأل وأ كل

 وا اظوجمدو اة سدكلا/ا قال ةبقهتلس حجت, 13٠١ باي- 0-5 ايو اهاقليد ىح !وجشلالكاقر تناقل

 نع ةريرغ بأ نع زمرس# نب ىكولا لكبع نع ةعيبر نب رفعج ىنتتد>.> كثيللا لاقو هوتكأ

 وظني 2رخف تيد قاسو ليتارسأ ىدب نم الجر ركذ هنا ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر

 للا حجو اهرشن املف ايطح هلعال اهذخان ةبشخاب اذا هلام ءاج دق ابكرم لعل ٠

 نيفس انثدح لاق فسوي نب ديح انتدح فيرطلا ىف ةرمت ىجو !ذا باب 1  «ةفيحاصلاو

 ىف ةرمنب ملسو هيباع هللا ىلص دنا ره لاق سنا نع فردعم نب خكلط نع روصنم نع

 لاق نيفس انكذح يح :لاقو اهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ افاخا .ىلأ الول لاقف قيرطلا

 نب ديح انثدح - سنا انثتدح ةحلط نع روصنم نع ةطشاز لاقو روصنم ىنتدح

 ىلص ىبنلا ىع ةريرع نأ ىع هبنم نب ما نع رعم انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق لئاقم

 اهلفال اهعفرأت ىتارف ىلع ةطقاس ةرمتلا لجأت ىلعا ىلا بلقثأل ئىنا لاق ملسو :ةيلغ هللا
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 سواط لاقو ةكم لعأ خطقل فرعت فيك باب « اهيقلاف خقدص نوكت نأ ىشخا مث

 الل ا 1 تت ا ا ا ا



 ىنثدحو م ةبعش انكثدح لاق مدآ انتدح هيلا عفد ةمالعلاب ةطقللا بر هيك ةلجا لحل

 نب ديوس تعمس .لاق ةملس نع ةيعش انثدح لاق ردنغ انثدح لاق راشب نب كبك

 هيلع هللا ىلص ّىبنلا تيتأن رانيد ةثام رح تطخا لاقن بعك نب نأ تيقل لاق ةلفَع

 اهتفرعف الوح اهذرع لاق هتينأ مث اهنرعي نم دجأ ملف اهتفرعف الوح اهفرع لاقف ملسو

 عتمتساف الاو اهبحاص ءاج ناف اهءاكوو اهذحعو اهءاعو ظفحا لاقف انالث هتينأ مث دجا ملف

 تاز للا «ةافحتلو كلوتخي نأ لاوحا ةثالتأ ىردا ال لاق ةكم دعب هتيقلف تعتمتساف اهب

 نيغس انثدخ لاق ئدهم. نب نجرلا كبع انتدح لاق سابع نب ورمع ىنتحح 'لبالا ةلاض

 اق ىنهلل دكلاخ نب كيز نع ثعبنلأ يلوم ديزي ىنتدح لاق ةعيبر نع

 اهصاقع فرعا رث نس اهفرع لاقذ هطقتلي اًمع هلأسف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا

 ميع دودو لدم ضرع ْن هذ أ كل لاق دمنغلا ءلاضا هللا لوس ظايد لاق ان لك ناو اهب كني جحا كا 0

 كل ام لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هجو رعمتف لبالا ةلاض لاقف بثذلل وا كيخأل

 ليعيسا انثدح منغلا ةّلاض باب » ء<كرجشلا لكاتو ماما درت اهواقسو اهواذح اهعم اهلو

 عهمس هنأ تعينملا لوم كيزي نع ىدبك نع لالب نب نويلس ىنتدح لاق هللا كبع نبا

 فرعا لاق ةننلا مسعزف ةخطقللا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لتس لوقي كلاخ نب كيز

 ةلعيدو تاكو اهبحاص اهب ققنتسا فرتعت ل نا كيزي لوقي ةنس اهفرع ث اهءاكوو اهصافع



 مع تاموصخلا بانك

 نم تت نجسلل اراد ثراشلا لكيبع ن د عسفان ىرتشاو مرا 3 نسيم طبرلا باب 4

-. 6 0 

 راغيد ةثام عجرأ ناوقصلف ر 0 ضري م نأو 0 عيبلاف ىضر رمع نأ ىلع ةيمأ ىب ناوفص

 لاق 0 نب ثيللا انتدح لاق فسوب نب هللا كيع انتدح 2 ريبؤلا نبا نجاسو

 اليخ ملص ال4 5-2010 ىبنلا تعبأ لاك ةريره انا | عبس ىيعس ق١ نبا نيعس ىددخ

9 0 َِ ٍّ 
 ىراوس نم ةيراسب هةوطبرف لاثا 3 ةمامت هل لاقي ةدييح ىنب نم لجرب تءاجث كدي ليق

 انثدح لاق ريكب نب ىهيج انتدح ةمزالما ف باب 1 ميحرلا نجرلا هللا مسي ء«لجاسملا

 كلام نب بعك نب هللا دبع ىع زمر نب نكرلا دبع نع ةعيبر نب رفعج نع ثيللا

 < ه-

 نيد ىملسالا دردح نأ نب هللا كبع ىلع ةل ناك أ كلام نب كفحل نع ىراصنالا

 لاقن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اييب رمخ ايهتاوصا تعفترا ىتح ايلكتف همزاف هيقلف

 باب ٠١ كهافصن كرتو هيلع ام فصنلا ذخأت فسنلا لوقي هنأ هديب راشأو بع اب

 شيعالا ىع ةبعش انيبخأ لاق ريرج ىب بهو انثدح لاق فقحسا انثدح ىضاقتلا

 نضاعلا ١ نخ كي ناكل ةيلغادلا ىق' انيق . تنك لاق, تانح 02 ىورسم» نع ئحضلا نا نع

 رفكا ال هللاو ال تلقف دمح# رفكت ىتح كيصقا ال لاقذ هاضاقتا هتينأف مارد لثأو ىبا

 رف تلو الما كرك تكا د ترنإ ع يعرفو الك كتعني رق هللا فلعتمار حت نيجي

 ياَنَلِوو الام نيتوأل لاقو ؛انناياب رقك ىذلا تيارثأ تلونف كيضقا



 ةروس ارقي مازخ نب ميكح نب ماشه تعمس لوقي باطخل ىب رمع تعمس لاق هنأ ئراقلا
 هي

 م ت2 جيلغإ هللا | [لض_ هللل ليست سكات ١ للتبا ك هلا
 ن 0 نييوضر و دوو 2-0 ذر 2 اك ضر

 مليت عيلطا هللا. لص .دللا :لوسر اهنود' تعنت ةقاوو, دكيبلا زق فرضنا قل 1١ يلح
 ع م م 3 ه هم هر“ اه عا 5 , - 0

 لاق ارقف ارق هل لاق مم هلسرا ىل لاقف اهينتارمقا ام ريغ ىلع ارقي اذه تععمس ىلا تلقف
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 فرحا ةعبس ىلع لزشُأ نآرقلا نأ تلرنأ اذكع لاق ثارقن أرفأ ىل لاق رف َتَلِوْنَأ اذكه

 دقو ةقرعملا كعب تويبلا نم موصخلاو ىصاعملا لحأ يارخأ باب ه ءرسيت ام هنم اوةرقاف

 ىتأ ىب ديح# انثدح لاق راشب ند نيك انكاكك نحان نيح ركب نأ تخا رمع جرخأ

 ىبنلا نع ةريرغ نأ نع نكرلا دبع نب دي نع ميعربا نب دعس نع ةبعش نع ىدع
 ال موق لزانم ىلا فلاخأ رث ماقثف ةولصلاب رمآ نأ ثم دقل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نب هللا بع ىنتحح تيملل ىصولا ىوضت باب 4 ء,مبيلع قرحأَت ةولصلا نودهشي

 نب ّثعسو ةعمز نب دبع نأ ةشثاع نع ةورع نع ىرعزلا نع نيفس انثدح لاق سبح

 هللا لوسر اب ىعس لاقف ةعمز ةمأ نبا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا امصتخا صاقو أ

 وه

 ةعمر فتن لاقو ىنبأ هتاف هضبقأف ةعمز ةما نبا رظنأ نأ تممدق اذا ىخا ىناصوا

 د

 ةبقعب .انيب اهبش ملسو هيلع هللا لص ئبتلا١ ئآرق. قا شارف ىلع كلو نأ ةمثا باو« ىحآ

 «ةدوس اب هنم ىجتاحاو شاوفلل كلولا ةعمز نب دبع اب كل وه لاقف

 غيبتك .انكحح ضئارفلاوىتسلاوربعارقلا ,ميلتتا ىلك ةمزكح ؛ سابع نبا كيكو

 هللا لوسر تعب لوقي ةريرع ايأ عمس هنأ ىيعس نأ نب كيعس نع ثيللا انثدح لاق

 نب ةمايث هل لاقي ةفيتح ىب نم لجيب تءاجن نحت لبق اليخ ملسو هيلع هللا ىلص
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 « مات اقلطأ لاقف تيدذل تك ربخ دبح اب ىدنتع لاق ةمامت اب كردنع ام لاقذ



 مع تاموصخلا باتك ؛

 ىخلل لاقو لاما ةعاضأ نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل هعنم كعب كسقأ ناف

 انثدح * هلام ملسو ةيلع هللا ىلص ئنلا ذخأي رثو ةبالخ ال نقف تعياب اذا عيبلا ىف عَحّدج

 لاق رانيد ىب هللا دبع انتدح لاق ماسم نب زيزعلا 0 انثتد> لاق ليعمسأ نب ىسوم

 تعيإب !ذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف عيبلا ىف عذخ# لجر ناك لاق رمع نبا تعبس

 ديح نع بثذ نأ نب انتحح لاق ىلع نب مصاع انتدح « هلوقي ناكف ةبالخ ال نقف

 هللا قص ىّبنلا ,هدوف يع لام هلل سيل هل ادبعي تعا ةلجر نأ رباع ىعاردكنملا يا

 ًانتدح ضعب ىف مهضعب موصخا مالك باب * «ماكنلا نب ميعث هنم هعاتباف ملسو هيلع

 اللا .لوسر لاق لاق هلل نبع نع فيقشا,ىع نيمعالا نع اةيواعمبوبإ انفدح لاق نيك

 ىقل ملسم ئرمأ لام اهب عطتقيل رجاف اهيف وهو نيب ىلع فلخ نم ملسو هيلع دللا ىلص

 ضرأ ىنيبو لجر نبي ناك كلذ ناك هللاو ىف ثعشالا لاقف لاق نابصَع هيلع وقو هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوشر ىل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ هتمكقف ىندحجن

 تعهذديو ىلكأ 31 هلا لودر "ايده لاق" تفلخآا"ىدوجيللا لاق! لامر الكلف نيف تكلا
5 

 انثدح ءةيالا رخآ ىلا اليلق انك مهناجأو هللا كهعب نورتشي نيذلا نأ هلأ لونأت ىامب

2 - 

 كيع نع ىرعزلا نع سنوي انتد> لاق رمع نب نمقع انتدح لاق كوح ى.بد هللا كيع
6 

 هل ناك انيد درْدَح ىنا نبأ ىضاقت هنأ كلام نب بعك نع كلام نب بعك ىب هللأ

 جوخ هتبيب ىف وو ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر اهعمس ىنح امهناوصاأ تعفتراف لكاسلملا ىق هيلع

 كنيَد نم عّص لاق هللا لوسر اب كيبل لاق بعك اي ىدانن هترجخ فحس فشك ىتح امهيلا

 هللا دبع انتدح ءدهصضقان مق لاق هللا لوسر اي تلعف كقل لاق رطشلا ىا هيلا ًامراو اذه

 ا نورشلا .يبع نغبارينزلا عجبا ةرغا نعي باهش نبا ءىض كلام انرتتختاالاق "كقول: ىبا م



 م+ تاموصخل بانك

 نكولا ديعو نيرا كبع نب خملس أ نع باهش نبأ نع دعس نب ميخربأ انثدح لاق

 ملسللا لاقذ دوهبلا نم لجرو نيملسملا نم لحجر نالجر تتنلا لاق ةريرط أ نع جرعاا

5 0 8 

 3 ع 5 ه6 ء - 2

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ىدوهيلا بحهذن ىدوهيلا هجو مطلخ كلذ كنع هدي ملسملا

 كلذ نع هلأسف ملسملا ملسو هيلع هللا ىلض ىلا اطدق ملسملا رماو هرمأ نم ناك اب هربخاف

 موب نوقعدعي سافلا ن ناف ىسوم ىلع ىورسيخأ م ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق هربخأف

 ناك فقردذأ الخ شرعلا بناج .رتطاب ىسوم اناف ب نك 51 نيك عم ا يد

 انقدح, لاق :ليعيتلاىب ,ىسوم انقدح هللا 2د2] قيم“ ناك .ىآ لقا لقاك فعص قيند

 دللأ: لوسر'' انيبز/لاق ,ئركخا :ةدبعس قاع هينا نع _ىيج  ىنييورتع انكدح ا لاك كك

 كباكتأ نم لجر ئهجو برص. مساقلا يأ اب لاقف ىدوهي كج سلاج: ملسو هيلع هللا ىلص

 نقلا 12 ديلا هتعمس لاق هتبرصُأ لاقف هوعذا لاق راصتال نم لجر لاق نم لاقف
 س6 -

 لاق ديجو تبر 50 ىفتذخأف ديح ىلع 0 ىأ ل رسما ىلع ىدسوم ىفطصا

 نوكأذ ةميقلا مويا نوقعضي' نسانلا ناف ءاببنالا" نب اوريخُأ ال ماسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 ناك ا الق شرعلا متاوق ىم ةمئاقب ذخآ ىسوعب انأ !ذاف ضر لأ دنع فسدت نم لوأ

 نع ةدانق نع ماه انثكح لاق ىسوم انثد>و «ىلوالا هتقعصب بسوح مأ قعص نميق

 ىنح نالفأ نالثأ كب اذم لعذ ىم ميلا نيرح نيب ةيراج سار ضر ايدوهي 9 سنا

 03 ع 3 0 هع ع

 ضرذ هب ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا رماث فرقعان ىدوهيلا دخان اهسارد تامواث قوريملا

 - 6 سنك «ع 5 4 38 ئإ

 هيلع د نكي رم نأو لقعلا فيعضلاو هيفسلا رمهأ در ىم اكان « نيرجح نيب سار

 د ىعنلا) لبق ىذصتللا ىلع ..رثر . ملمو هيلع اللا ١ لص! ئبنلا نأ باج نعوكتي مامالا

 5ك

 وحج ره هقتعاد هريع اهل ءىق ال لبغ اذلو لام لجر: لا ليجيلا ناك اذ كاملا لاقو .ءاسزنن



 م» نويدلا ءاداو صضارفتسالا بانك مخ

 نع روصنم نع ريرج انثدح؛ لاق نمثع ىنتدح «هلوقب لجرلا ناكف ةبالخ الالقن

 ملسو هيلع. هللا قص "ئذلا لاق لاق ةنبعش قب ةريغلا نع ةزيغلا وم دارو: ىع ىبعشلا

 ةرثكو ٌلاقو ٌليق ملك كركو تاهو اًعْئَمو تانبلا دأوو تايمالا قوقع مكيلع مرح هللا نأ

 وبا انثدح هنذاب الا لعي الو هديس لام ىف عار كبعلا باب 8. ء«لاملا ةعاضاو لاوسلا

 نين#هللا نابع نعي اذللا اةييعا قب«ااس قرباخا لاقأ:قزهزلا ا خم« بيعش .انريخا لاق ::ناميلا

 مافالاو عيار |١ نع لزكسل مازا وكلف !لوقي. ملسوبةةيلعا هللا :ىص .دللآ "لوتس, عمشأ هنآ, ريغ

 اهجوز تيب ىف ةأرملاو هتيعر نع لوسم وهو عار هلغا ىف لجيلاو هتّيعر نع لوسم وهو عار

 تعمس لاق هتيعر ىع لوسم وهو عار هحيس لام يف مداخلو اهتيعر نع ةلوكمتم لو ةيعار

 ٌلجيولاو "لاق ةلسو (هليلع ذل | لص» ىبلا ٌبسحأو ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر نم ءالوه

 ديلولا وبا انثدح ىدوهيلاو ملسملا نيب ةموصخلو ةمزالماو صاخشالا ىف ركذي ام باب ١

 لاق: هربس نب" لازنلا تعمس لاق ئتريبخا ةرسيم نب كلملا ٌكيع لاق يعش .انتدح لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نم تعمس هيا ارق الجر تعمس لوقي هللا سبع تعمس

 لاق نسكأ امكالك لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هب ثينأف هديب تدخأت اهئالخ

 ةعرق نب ىيجك انثدح ء«اوكلهن اوفلتخا مكلبق ناك نم ناف اوفلتخت ال لاق هتظأ ةبعش



 م* نويدلا ءاداو ضارقتسالا بانك

 5 07 همم - -,ىةه#غ

 ىف هلجا ىلا وع رانيد نب ورمعو ءاطع لاقو طرتشي م ام هعارد نم ل ىطعأ نأو هب

 ةريرع ىلأ نع زصرمسم نب نجرلا دبع نع ةعببر نب رفعج ىنتحح ثيللا لاقو ضّرقلا
 ليثارسا ىنب ضعب لاس ليثارسا ىنب نم الجر ركذ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 عضو ىف ةعافشلا باب ١ ء«ثيدلمل ركذف ىميم لجأ ىلا هيلا اهعفدف هقلسي نأ

 هللا ديع بيصأ لاق رباج نع رماع نع ةريغم نع ةناوع وبا انثدح لاق ىسوم انتدح نيّذلا

 هللا ىلص ئبنلا تيتأت اوباذ اضعب اوعضي نأ نيدلا باكا ىلا تبلطف انيدو اليع كَرَتو

 قّذَع هتّكح ىلع هنم ءىن لك كرت فّتَص لاقف اوبأت مهيلع هب تعفشتساف ملسو هيلع

 تلعقذ كينآ ىتح عوضحأ رت ةدح ىلع ةوجكلاو ةحلح ىلع نيللاو هتدح ىلع كيز نبا

 توزغو سمي مث هنأل وه امك رممنلا ىقبو قوتسأ ىتح لجر للك ناكو هيلع لعقذن ءاج رث

 ىبنلا هركرف ىلع فلختف ُلْمِْل فحنأف انل ججضان ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم

 تلق تنذأتسا انوتد املف ةنيدملا ىلا ههظ كلو هينعب لاق هفلّخ نم ملسو هيلع دللا ىلص

 0 ابيت ثدلق ابْيَت وأ اركب تجوزت اف لاق سرعب دبع ثيدح ىلا هللا لوسر اب

 تسمدقت كلعا تثا لاق رف نهبذوتو نهملعت ابيت تجوزتف اراغص ىراوج كرشو هللا

 هللا ىلص ىينلا نم ناك ىخلابو لملل ءايعاب هثربخاف ىنمالف لململ عيبب ىلاخ ثربخاف

 ىناطعأت لمجماب هيلا ثودغ ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا مدق اًملف هاا هركرو ملسو هيلع

 ىلاعت هللا لوقو. لاما ةعاضا نع ىهني ام باي !! ء«موقلا عم ىمهسو َلَمْللِو لملل َنِمَك
 5 تونس 2ايضص 9 6 ه6 نع دوس 1312-2 ها 2 مددصرس- هس دو هو مس 2-2 ةيرميوعه 6 3 2 ك2

 هد مهدرعع مل داك مم ورو ع مس س سادس 6 همموع © 615 هل همس

 مللاومأ داهفسلا اوتوك الا ١ لاقو, . فاشن ام انلاومأ, قرلعفت نآردا انواقا

 ا راغيد نب دللا دبع نع نيفس انتدح لاق ميعذ ىبأ انتدح عادخل نع 0 امو

 3 58 | 4 ل ِغ 1 1 ب 2 -ِ
 تيعباب اآذأ لاقف عوهبلا 3 عدا أ ملسو ديلع هللا ىلص ىبذلل للحجر لاق لاق رمع نبدأ



 ان نويدلا ءاداو صضارفنسالا بانك

 هللا ىلض, ئبنلا نع ركذيو لاقَم :قلملا كحاصل: باب 1 «ٌملط ئنغلا لَم ملسو هيلع

 53 0 5 د ه 5 ء. من35 م 0

 هننوقعو ىنلطم لوقي هضرع نيفس لاق هننبوقعو هضرع ليك كجاولا ىل لاق هذا ماسو «بلع

 لأ نع ةملدس ىنأ نع خملس نع خدعت نع ىبيبك انتدح لاق داق لب انتدح 0

 - 0 0 3 . 2 ع

 ناذ هوعد لاقف دباددأ هب مهذ هل ظاغاف هاضاقتي ليجر ماسو هيلع هللا ىلص ىبينلا ىف ةرير»

 ةعيدوسلاو .ضرقلاو عيبلا ىف سلغم دنع هلام دجو اذا باب * ء«الاقم فلل بدحاصل

 1 عءمس 0 0 هد - د : 0 ١ 2 دع

 ليي عد لاقو هو أرسدلت لو ةعبب لو :هفنع رجع زم نيبتو سلفا !ذأ ىلا لاقو هد فقدأ وهذ

 - 2 ع سا - 56

 هعاتم فرع نمو هل وهف سلفي نأ لبق هقح نم ىضنقا نم ىنمتع ىضق بيسملا نبا

 ند ىبح انتدح لاق يعز انتدح لاق سنوي نب دجا انتد> «هب فدأ وهذ هنيعب

 3 كَ لاحم زيرعلا كبع نب رمع نأ مزح نب ورمع نب كم نب ركب وبأ ىنريخأ لاق كيعس

 وسر لاق لوقي ةريره انا عمس هنأ هربخا ماشع نب ثراثْل ىب نمرلا دبع نب ركب ابا
 - -و

 هلام كردأ نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر تنعمس لاق وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ميرغلا رخآ نم باب ه١ <هيغ نم هب فحأ وهف سلفأ دكق ناسنا وأ لجر دنع هنيعب

 علأسف قا نيك ىف مهقوقح ىف ءامرغلا ٌطتشا رباج لاقو الطم كلذ ري رثو وحن وا علا ىلا

 هل هيسكي مو طئاخل عطغي ملف اوبأت ىطئاح ريك اولبقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 باب |١ 2 «مهتيضقف ةكربلاب اهرمث ىف اطحف مبصا نيح انيلع !دغف مكيلع ودغأس لاقو

 ا 5ر1 را ف ورع ها انتحل ةسلفن لك نفر اك ءاطس ا. ءام غلا ني ,ىملسفت هدعلا لا نلقملا لاه ءانا

 نأ ىب ءاطع انثكدح لاق مآعملا اح انتدح لاق عيرز نب كيبزي انتد>ح لاق تنس

 هللا قص. ئبنلاا لاقف: رهقا نح هلا اهلك اتم, لجن فتعأ لاق*دللا+كبخ ىو وياج نع 5

 باب 1 «مببلا معئدخ ةنمكاءةخأق ادللا كبع ند ميعُذ ماردنشاف ىنم برغش نم ملسو ةبلع

 2 00 د مع ع - ماك ٍِء 0

 نلف اذه, لهجا) 'ىللا صضرقلا ىف رمع نبدأ لاقو عهبلا ىف هلجا ءأ ىمسم للجا ىلا هضرقأ اذأ



 ىلص هللا ّلوسر رباج ملَكف هرظْني نأ نت رباج هرظنتساف دوهيلا نم لجرل اَقْسَو نيثالث هيلع
 رمد فخأيل ىدوهيلا مّلَكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجن هيلا هل عفشُيل ملسو هيلع هللا

 رباجل لاق رث اهيف ىشف ٌّلْكتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخحن قت هل ىذلاب هلُخت

 نيثالث هافواف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر ام دعب هدجن هل ىلا هل فوأن هل نَج

 هريكيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رباج ءاجن اقسو رشع ةعبس هل تلضفو اقسو

 باطشل ىبأ كاذ ربخأأ لاقف لصضقلاب هربخا فرصنا اًملف رصعلا ىلصي هدجوف ناك ىذلاب

 هللا ىف هللا لوسر اهيفا ىبشم نيح نتسملع نقل ومع هل لاقن هيخاف ريغ ىلا رباج بهكف

 انزبحا لاق: لاميلا وبا انكدح ىيدلا نم كاعتسش) نمااباب: .٠ ٠١ “اهيفاانكرابتلا كيو هيلع

 ىأ نب دمحم نع نميلس نع ىخا ىنتثدح لاق ليعمما انثدحو ح ىرعزلا نع بيَعش

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هتربخا ةشئاع نأ ةورسع نع باهش نبا نع قيتع

 ام رثكا ام ٌلتاق. هل لاقف :مرغلاو راما نم كنب قوعأ ىلا هللا لوقيو :ةرلصلا, ق وغدي» ناك

 باب 1 «١ فلخأت ؛تعووب يتكف ثتحح مع اذا لكنا .نا لاه ىقلا ند 'ديعتا

 نباث نب ىدع نع ةبعش انثكدح لاق ديلولا وبا انثدح انيذ كرت نم ىلع ةولسصلا

 كرت نمو هتثرولف الام كرست نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىنأ نع مزاح ىنأ نع

 لالم ىع ميلف انثدح لاق رماع وبا انثح> لاق كبح نب هللا دبع ىنتدح ءانيلاف الك

 ع

 ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىينفلا 0 ةريره ىنأ نع روع نأ نونا دبع ىع ىلع نبأ

 سفن نم نيبنموُلاب ل ىبُتلأ متعش نأ اوارعأ فركتلاو .اينحلا قدابا لوثرانأ اللي ل | لك

 انف ىنتايلف اعايِص وا انيذ كل تا نمو اوخاك نم 00 هتريلف الام كرتو تام نموه اعف

 رمعم نع ىلعالا كيع انثدح لاق دكدسم انتدح ملظ غلا لكطم باكر)» الرف

 هللا ىلص هللا لوسر :لق لوقي ةريزه ابأ عمس هنأ هبتم نب بكر (ىخا هبنم نبا ماه نع



 ما» نويدلا ءادأو ضارقتسالا بانك مع

 0 هد هد وس ..ع ِح 3-7 5 000

 3 ةريره ىلا نع خماس ىلا نع لديك نب خماس ىتدح لاق نيفس ىع ىيك, ىع ددسم

 هطعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اريعب هاضاقتي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىقأ الجر

 نضر هلال املزكمر لاق مللإ) كادوأا ئىتيفوأ . لسجترلا لاق اتسأ نم. لصفأ .ايسررالا ,نكتارام» اولاقن

 انتدح ءاضقلا نسح باب « «ءاضق مهنسحا سانلا رابخ نم ناف طعأ ملسو هيلع هللا

 ىلع للجرل ناك لاق ةريره نأ نع ةملس نأ ىع ةيلس نع نيفس انثدح لاق مهعذ وبا

 اودجج ملف هنس اويلطف هوطعأ لاقف هاضاقتي هعاجن لبالا نم نس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق كت هللا ىقوأ ىنتيفوأ لاقف نوطسعأ لاق اهقوف انس الآ هل

 براحت انتد> لاق رعسم انتدح لاق ىبيك نب دالخ انتدح «ءاضق مكتسحأ ترا

 دجاسملا ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تيتأ لاق هللا دبع ىب رباج ىع راثد ىبأ

 باي م «قدازو قاضقف نيد هيلع ىل ناكو نيتعكر لص لاقق ىَحُت لاق هارأ رعسم لاق

 نبا وه هللا دبع انربخا لاق نادبع انتح> رئاج وهف هلطح وا هقح نود ى مع !ذأ

 دبع نب رباج نأ كلام ىب بعك ىنبا ىن3ةدح لاق ئرعزلا ىع سنوي انربخا لاق كرابملا
 مع

 تيتأذ مهقوقح ىف ءامرغلا قتشاذ نيد هيلعو !ديهش نحل موب لست .ءابأاب نأ .هربخأ للا

 مهطْعي ملف اوكف نأ اولتكو ىطتاح وريث اولبقي نأ مهلأسف ملسو هيلع هللا لص ئبنلا

 فاطف حبصأ نيح انيلع !اذغف كيلع وَدْغَتَس لاقو ىطتاح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ضاق. !ذا باب 1 2 ءاهرمك نم انلا ىقبو مهتيضقف' ايثددجف .ةكربلاب . اعرمق :ى احدو لُكَتلاب

 سنا انثدح لاق رذنملا نب ميعربا ىنتدح هريغ وا رمتب ارث رئاج وهف نيدلا ىف هنزاج وأ
 ع

 كرتو ىقوت هابأ نأ ةبخأ هنأ هللا ىبع نب رباج نع ناسيك نب بقو نع ماشق نع



 مد نويدلا ءاداو صضارقتنسالا بانك

 سانلا لاوخما لخأ ص لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع و ةييرف قنا نع ثسغلا نبأ

 هللا لوقو نيحلا ءادا باب ا» ءهللا دفلتأ اهنالثا ديري نخأ نمو هنع هللا ىذأ اهءادا ديرب

 وفاساس د لاقي سنوم نييك اب يقدح ابلغ لا تاّنامألآ 2 5 0 هلأ نأ ! ىلاعت

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عم عم تنك لاق رَّذ نأ ع نينو يدي تاس ل

 قؤوف رايد :هغم !ئطنع فكي ايه. لوك ذأ يحل ام لاه نحلل ىنعوا وصل ملح كس

 !قكعو اذكع لاملاب لاق نم الا نولقالا .# نيرتكالا نا لاق رث نيَحل هدصرأ رانيد الا ثالك

 ريغ مكقتو كّناكم لاقو © ام ليلقو هلامش نعو هنيج نعو هيدي نيب باهش وبا رامثأو

 ب نلف ءاجل املك كبح ىنح كتاكم هلوق تركذ و هينأ َّك ٌتدرأف اتومصص 6 لديعب

 ىناتا لاق معن تلق تعمس لو لاق تيعمس ئذلا توصلا لاق وأ تععمس ىذلا هللا لوسر

 ؛ذكو اذك لعف نمو لق ةتلل لخد اًميش هللاب كرشُي ال كتمأ نم تام'نَم لاقفا ليئربج

 باهش نبا لاق سنوي نع ىنأ انتدح لاق ديعس نب بيبش نب دجا ىنتدح ءمعن لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةريرع وبا لاق لاق ةبتع نب دللأ دبع ىب هللا ديبع ىنتدح

 ةايدالا عر ردنما#ا ىدنعم ثالش ىلع رع الا نأ خسف ,ابهو فخ لدغ ا ل ملسو

 مدمس تماس 5 23 0 د مه

 ديبباولا وبا اةتدح لبالا ضارقنسأ باب «ئرعهزلا نع ليقعو خاص ةأور نيدل «تنضأ)

 نأ نع ثدحح ىَنب ةملس ايأ تعمس لاق لّيهك نب ةملَس انربخا لاق ةبعش انثدح لاق

 ناف هوعد لاقف باكا مف هل ظلغأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضاقت الجر نأ ةريرق

 لاق مّتس نم لصضفأ الا لجن ال اولاق هايآ هوطعان اريعب هل اورتشاو الاقم قلل بحاصل

 مكنسحا مكريخ عاف هانا دىطعاف هورتشا لاق هّنس نم. لضفأ الا دج ال اولاق هاا وطعاف هورتشا

 ايبع نب كلملا دبع ىع ةبعش انتل لاق ماسم انثدح ىبحاقتلا نوديح ا 0 « ٌءاصق

 ام هل ليقف لجر تام لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس لاق ةفيذح نع ئبر ىع



 ؤ ا برشلا اناَركك 0

 نيصنأل ىب دواد نع كلام انثدح لاق ةعزق نب ىيك انثدح «ايارعلا الا تردلاو رانيدلاب

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئئبنلا صخر لاق ةريره ىلأ ىع دا ىنأ نبأ ىلوم نيفس نأ نع

 ىف دواد كش فسوا ةسمخ ىف وأ فسوأ ةسمخ نود اميف متلا نم اهصرخإ ايارعلا عيب

 نربخا ريثك ىب ديلولا قربخا ةماسأ وبا انتدح لاق نيك نب ءيركر انقدح «كلذ

 ٍلوسر نأ هاثذدح ةمثح ىنأ نب لهسو ميدخ .نىب .عفار نأ .ةثراح ىب كوم راسي نب يشب

 هل نذأ هناف ايارعلا باكا الآ رمتلاب رمثلا عيب ةنبازلا نع ىهت ماسو هيلع هللا ىلص دللا

 « هّلتم ريشب ىتتللح فدكاسأ نبأ لاقو لاق

 سيلفتلاو رجكاو ىنويدلا ءاداو ضارقتسالا باتك 5“

 مالس تت ديحت انتد> هترضتعإ سبل وأ ةنيت ءهلخع سيلا نيدلاب ىبشا نك ها

 ىبنلا عم توزغ لاق هللا فيع نب رباج نع ىبعشلا ىع ةريغملا نع ريرج انربخا لاق

 ىبنلا مهق املخ هانا هتعبف معن تلق 0 كريعب ىرت فيك لاقذ ملسو هيلع هللا /

 دسأ نب ىلعم انتدح «هتمثك ىناطعأت ريعبلاب هيلا تودع ةنيدملا ملسو هيلع هللا

 محا ىف نعرلا ميعربا دنع انركاذت لاق شمعالا انتدح لاق ىحاولا دبع انتدح لاق

 انتدح ا وأ اهئادا 089 ناانلا لاوماءنخأ نم د م «ديدح نم اءرد هنهرو 0 ىلا

 نع كبز نب روت نع لالب ى د نميلس انتدح لاق يس هللا دبع نب زبزعلا كبع



 8" برشلا بانك

 انثدح عئاطقلا باب ١ ء«رمخلا ميرحت لبق كلذو مهنع جرخ ىتح رقهقي ملسو هيلع هللا

 لاق اسنأ تععمس لاق ديعس نب ىيك نع ديز ىب دا انثد>ح لاق برح نب نميلس

 انناوخال عطقت ىتح راصنالا تلاقف نيرككلا نم عطقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دارأ

 باب !> 2 قوقلت ىتح اوربصاف ةرثأ ىدعب نورتس لاق انل عطقت ىذلا ّلثم نيرجاهملا نم

 ملَتو هيلع , هللا .ىقلض ىنلا خنث, نع ديعس نب: ىيح: نع. .كيللا "لاقو -عئاظقلا 'ةياتك

 ملف اهلثع نشيرق نم انناوخال ٌبتكا تالعف نا للا لوسر اي اولاقف نيرحلاب مل عطقيل راصنالا

 نجح او يصات خا ع طؤحب ورك مكنأ لاقف .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع كلذ ىكي

 نب كبح انثدح لاق رقنملا نب ميعربا انثدح ءاملا ىلع لبالا بلح باب !| 6 ىنوقلت

 نبع نع لع نبا لاله نع نأ ىنثد> لاق مل

 بلك 5 لبالا قح نم لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 هلك عاب 0س ملسو ةياع هللا ىلص ىبنلا لاقو لأ ىف وأ طئاح ىف بوش وأ رمَم هل .نوكي

 ديع انتدح « ةسيرعلا بر كلذكو عفري ىتح ىفسلاو رمم لا عئابللو عئابلل اهترمتف ربوت نأ دعب 2 0 0 2 ١5 0 2 6 دعب [ع ع 2 كد

 نع ءللا كبع ند ماس ىع باهش ع ىنتد> لاق نميللا انربخا لاق فسوي نب هللا

 اهقرمتك» روت نأ .دعب , الخ عاتب. نم لوقير ملسو ةيلحا هللا قص 'هللا"قوملر "تعتسا لاق

 طرتشُي نا الل هعاب ئذلل هلاف لام هلو: 1فسبع( عاشعيا نمو عامبملا ظرتشي نأ الا علتابلل

 انثدح لاق فسوب نب كبح م « ديعلا ىق رمع نبا نع عفان ىع كلام نعو جاتتبملا

 ىلا صخر لاق تباث نب كيز نع ال 0 نع عفان نى ع كبعس ند ىيكج نع نيفس

 انتدح لاق كيحن نب هللا ديع نكح ار اهصرخب ايارعلا عابت ن ١ ملسو هيلع هللا ى

 هيلع هللا ىلص ىينلا ىهن هللا دبع نب رباج عهس ءاطع نع 7 نبا نع ةيببخ نبدأ

 الا عابي ال. نأو هحالص ودبي ىح ربثلا عيب عيب نعو ةنبازملا نعو ةلقاخلاو ةرباخملا نع ملسو



 58 برشلا باتك 0

 ةلاسف ملسو هيلع هللا قلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق ىنهلمل كلاخ نب ىيز نع ثعبنملا

 اهب كتاشف الاو اهّبحاص مج نافذ ٌةنس اهْمَرَع رث اهداكوو اهّصافع فرعا لاقف ةطقّللا نع

 اهعم اهلو كل ام لاق لبالا ةّلاصف لاق بثذلل وا كيخأل وا كل ه_ لاق مَنَعلا ةّلاضف لاق

 ًالكلاو بطال عيب باب ا ءاههّبر اهاقلي ىتح رجشلا لأنو لا درش اهُواطحو اهواقس

 نحايمارطفلا ني" ريدزلاب (نكل هكبالا ضب مانع نع .كيقو «انكدجا,لاك:ىسأ نبا لغم انتدح

 عيبيف بطخ نم ةمزح فخأيف البخأ مكذحا ذخأي نآل لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا

 زد نير نيج انتدكلا ففااوا ١ ىطعأ :سانلا لسن نأ نمذل ريح مهجو 'اهبردللا كتكيف

 فوع نب نجرلا دبع لوم كيبع نأ نع باهش نبا نع لبقع نع كثيللا انثدح لاق

 ةمزح مكدحا بطني نأَل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي ةريره ابآ عمّس هنأ

 لاقر ىسوم) ىدرزإ بفربإ [يكحح دعم وا ةيطعيم 1ةاحا لاشيال نأ نمارويح ا نييك لع

 هيبا نع نيسحن نب. كع |نع باهش نبا نربخا لاق عربخا مدرج نبا نأ ماشع :انربخا

 هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر عم افراش تيبصا لاق هنا بلاط ىا نب ىلع نع ىلع نب نيسح

 امهتخأذ ىرخا افراش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقاطعأو لاق رذب موي مَنْعَم ىف ملسو

 نما كشر نأ هعيبأ اد ابيهلما لجأ نأ ىكرأ "انو راضتالا 1 نم !لجو تالي نتطل اموب

 تيبلا كلذ ىف برشي بلطملا دبع نب ةزجو ةمطاف ةبيلو ىلع هب نيبعتسأف عاقنيق ىنب

 رقبو امهَتْمْنْسُأ ببن فيسلاب هيت امهيلا راثف هآونلا فشل َرُح اي الآ تلاقف ةنيق دعم

 انيكسأ» بح ةق الاقل انشا قو اباهش ؛ ىبالا تلق :اهدابكأ نم تحك رشا اقضوخ

 لااؤض“ ءلللا تل كتايعأ ىقست رمظفم نا ترظنف لع-لاق.باهش ىبا لاق اهب بهذ

 ىلع لخّدن هعم تقلطناف ديز هعمو جرت ربخلا هتربخأت ةثراح ىب كيز هدنعو ملسو هيلع

 ىلص هللا لوسر عجرف ىثابال ديب لإ متنأ ليم لاقو هرصب زج عشر هبلع ظرغَتف وج



 ١ برشلا بانتك

 نجح: قامللر خاج دإر تعاميم هج ةنينسي اند زللخ جيس وزإإ .امددص « معذ

 عيلا رظني الو ةميقلا موي هللا غملكي ال ةثالك لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره قا

 نيمي ىلع فلَح ٌّلجرو ٌبذاك ومو ىطغأ ايم رّثكا اهب ىطغأ دقل هتعلس ىلع فَلَح ٌلجر

 كعّتما مويلا دللا لوقيف هثام لصق عنم لجرو ملسم لجر ّلام اهب عطتقيبل رصعلا دعب ةبذاك

 1 يل وم اوس باحد تيم دق ارجو دوت د هسيبإ تاي وا

 انثدح هلوسرلو هلل الآ ىج < ال باب ١١ «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب غلبي ملاص ايأ

 هللا ديع نب هللا ك1 كلا ب سس

 ملسو هيلع هللا ,ىلص هللا لوسر نأ لاق ةماّتج نب بعصلا نأ سابع .نبا نع ةيتع بأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ انغلب هللا دبع وبا لاقو هلوسرلو هلل الا ىمح ال لاق

 راشهنالا ]نم قاودلاو نبانلا_ برشا ريب 1م 5 ةجيزلاو فرشلا اوم ناد حيتتلا ل

 خاص ىأ نع لس ى د كيز ثعب نبأ نب كلام انربخا لاق فسوي نب دللا دبع انتدح

 رثس لولو وجا لجل ربحا ل ليتر عبلع كلا كيتا هالو نادم اناس نحنا
 0-5 3 5 2 0 9هع - ع 5

 اف خضور وأ يرعيت اهل لاطاف هللا ليبس ىف اهطبر لجيف رجا هل ىذلا امان رزد لجر ىلعو

 تين اهْلّمط عطقنا هنأ ولو تانسح هل تناك ةضورلا وأ ٍجرَلا نم كلذ اهلْيط ىف تباصا

 ني فون نم اي رشح ويتم ترم اهنا لولو هل «تانيمح- اهفاوراوا اعراثإ :تيناك نيكرشا دا

 راش اففعتي زا ءايتعت ,اهطبر .ليجرو رجل هلل ىهذ هل تانسح اللذ ناك ىعشت نأ

 لعال ءاونو ءاب رو. اخف اهطبر لجو رثس كسلخل ى هذ ,”٠ وهظ الو اهباقر ىف كلا نع ني

 ىلع لّنَأ ام لاقف رمل نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثسو رزو كلذ ىلع ىهق مالسالا

 ةرّذ لاقثم لَعي نمو هري اريح ةرَذ لاقتم لعي نف ةّذاقلا ةعماجل ةيآلا هذه الا. ؟ىش اهيف

 ىلوم كيزي نع نكيرلا دبع نأ نب ةعببر نع كلام ىنتتدح لاق ليعمسأ انتدح ظ أيش



 ناد برشلا تتح 7

 نقل لاقف. شمطعلا نم ىرشلا لكأي ثهلي بلكب وه !ذاذ يرخ رث اهنم برشف ارتب لوف

 ركشف ٌبلكلا ىقسف قو رث هيغب هكسمأ رث هفخ الق ارثب لوتف ىا غلب ىذلا لثم !ذه غلب

 هع

 26 نت 0 9 0 2 د م0 2 05 0-7 35 7 خلا يطرح ك1 ل 364112 تايملا» قنات "تارت زا !اقوسراماب .!ولاق ذل عفا هل اذا
3 

 نأ تن ءامسأ ندع كلم ىلكأ نبأ نع ف ىب عفان انتدح لاق مدر بأ نبأ انتل

 مع

 ىلإ تلق ىتح رانلا ىّتم تند لاقف فوسللا ةولص ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ركب

 اهتسبح اولاق هذه ناش ام لاق ةره اهشدخت لاق هنأ ثبسح ةأرما ؟ذاذ مهعم اانأو بر

 نا رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ىنتدح لاق ليعمسا انتلل> «ءاعوج تنام ىنح

 تكف ازد تقاعب ىلا تسبخل نوه ىف 8 يبدي لاك [ملللو ديلخا للا قع للك لوز

 اهيتّلسرا تنأ الو اهنسبح نيبح اهقيقس الو اهتمعطا تنأ ال ملعا هلئاو لاقف لاق رانلا اهيف

4 

1 1 5 # 
 أ لاق دعس ى-د لهس نع مزاح نا نع ريوعلا دبع انثلح لاق ةبيتق انئدح

 ءايشالاو موقلا ثدحأ وهو مالغ هني نعو برش حاقب ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر
3 

 ت0 0 - ٠ 1 عد ١

 كنم ىبيصنب رذودل تنك ام لاقف خاستشالا ىطعأ نأ 03 نذاتا مالغ اب لاقف كامي

 انثدح لاق رّدتغ انثدح لاق راشب ىب كيحن ىتحح « هإيا هاطعان هللا لوسر اب اًذحا

 لاق ملسو هيلع هللا للص ىبنلا نع ةريره ابا تنعمس دايز نب ديح ىع ةبعش

 «ضوخأل نع لبالا نم ةبيرغلا داذث امك ىضوح نع الاجر ْنَدوُذأل هيب ىسفن

 رمثك نب ربثكو بويأ نع رعم انربخأ لاق قازولا دبع انثتدح لاق كيح نب هللا دبع

 هياع هللا ىلص ىبنلا لاق مماح نبأ لاق لاق ريبج نب كيعس نع رخآلا ىلع اهدحا كيوي

 35 - 2 5 ته و

 انيع تناكل ءاملا نم فرسغن زف ول لاق وأ مزسماز تدحرذ ول لبعيسأ مأ هللا محرب ملسو

03 

 اولاق لا ىف مكل فقَح الو معن تلاق كدنع ُلوْنَت نأ َنيِنَدَتأ اولاقف عرج َلْبْدَأَو انيعم



 ناز برش هلا بانك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع ايصتخاف هيلع قاف رج املا ُُس يي لاقذ ٌلخنلا اهب

 2 كراج ىلا ءاملا لسسرأ ّه ريبز ب قسا ريبزلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 اي فسآ لاق ث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو نولنف كتمع نبأ ناك نأ لاقف ىراصنالا

 تلون ةيالا هذ بسحأل 3 هللاو ريبزلا لاقف رْددل ىلا عجري ىتح املا سبحأ رق ريبز

 هدءدوهم هه 0

 لاق سابعلا ىب كبح لاق مهنيب و حش اًميف قومك ىتح نونموي ال

 برش بابا ٠ عدكعفا كيلا لإ كلا فني كار دبوح ركذي خا قبيل الدلإ ديعاللا

 -- قئرعزلا ىع رمعم انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق نادبع انثدح لفسالا لبق ىلعالا
 فز 3

 م قس مف اب ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف راصنالا نم الجر ريبزلا مصاخ لاق ةورع

 3 0ك .٠ < 6 د 570 2 0 58 0 1 8 2 ّّ د 3
 015 كتم ردخل ى ىتح رمبز ب ققسا لاقف كننوع نبأ دا ىراسنالا لاقف لسرأ

 َرجَش اًميف كو ىنح نونموي ال كرو الف كلذ ى تلون دنايوم اح
 - دز هم هد 6<

 ىارخل كيزي ىب كلخ# انربخا لاق نمد ىتدح نيبعللا ىلا ىلعالا برش باب .١ «مهنيب

 الجر نأ هقتحا هنأ زييولا نب ةورع نع باهش نبا ىكدح لاق ييرج-» ىبا انربخا لآل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف لكْتلا هب ىقسيل ةرثل نم حارش ىف ريبزلا مصاخ راصنالا نم

 نعمت نبا ناك نأ ' قراضنالا7 لام كراج كل لشرأ ف ”فورغبلاب .نمأت) ريو ذاب فسا ملسو

 ىلا هلا عجري ىتح سبحا رث فقسا لاق رث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو قولك

 نونسوي ال كبرو الف كلذ ىف تلؤنا ةيالا هذه نأ هللاو ريبزلا لاق هقح هل جوتساو ردت 3 ا 7 30 0 57 2 35 كت

 ىنلا قوم ,سانلاو "راضناألا تراجعا باهت نبا ل لاقفا مهتيب وكش | ٍّ كوك ىتح

 « نيبعللا ىلا كلذ ناكو ردلل ىلا عجري ىتح سيتحأ 2 فسا ملسو هيلع هللا ىلص

 ىأ نع ّىَمُس ىع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدحا ءانا .ىقش لصف باب .1

 شكطعلا هيلع كتنشان ىشب؟ لجر انيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ قأ نع خاص



 م برشلا بانك 04 3

 نأ ةرببر أ نع ةملس قأوإ بيسملا نبا نع باهش .نبا .نع ليقع نع ثيللا انتدخ

 باب ا ءالكلا ٌلْضَف هب اوعنمتل ءاملا ّلضف اوعنمت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع ليتارسا نع هللا كنيبع (قربخا لاق. دوبح ىتدح نمضي مل هكلم ىف ارثب رفح نم

 رابح ندا ملسو يلح هللا ,ىص' هللا لوسر لاق لاق ةزيرع ىا نع ملاص قا نع نيصح ىأ

 اهيف هآضقلاو رثبلا ىف ةموصخل باب * ء؟سمكل زاكرلا ىفو 0 ءاَمِجَحلاو اخ ل

 دللا ىقل رجاف اهيف وه ملسم 5 لام اهب ١ نيجي نع فلخ نم لاق ملسو هيلع

 0-0 ءممع ن منكم تدم وهم ا ا عم 2 0 03 هم

 :نالا اليلق انمد مهناجاو هللا دعي نوردشي نسيدلا نأ ىلاعت هللا لوذاف نابضغ هيلع وهو

 ضرأ ىف رثب ىل تناك ةيآلا هذه تلرثأ ف نجرلا دبع وبا مكتدك ام لاقف ثعشالا ءاجغ

 فلي ْنَذا هللا لوسر اب تلق هنيميف لاق دوهش ىل ام تلق كدوهش ىل لاقف ىل مع نبا

 باب ه هل اقيدصت كلذ ىلاعت هللا لون ثتيدلْل اذه ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ركذف

 دحاولا دبع انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انتدح ءاملا نم ليبسلا نبأ عنم نم ثا

 ىلص هللا لوسر لاق لوقي ةريرع ايا تعمس لوقي ملاص ابا تععمس لاق شمعالا نع دايز ىبا

 لجر ميلأ باّذع مهلو مييكَري الو ةميقلا موسي مهلا هللا ظني ال ةقالك ماسو هبلع هللا

 3 اهندل هلا هعيابد ال همامأ عيب لجرو ليبسلا ى ٍدآ نم دعنف فيرطلاب ءام لكشف ءأ هل ناك

 ىخلا هللاو لاقذ رصعلا دعب هّتعلس ماتا لجرو طخس اهنم هطعي مث ناو ىضر اهنم هاطعأ

 ع نيد ق نأ ةيآلا هذه ارق رث لجر هقكصف اذكو !ذك اهب تيطغعأ دقل هريغ هلا ال

 لاق بسوي نب هللا نبع انتحح راهنالا ركرس باب 4 « اليل اَنَمَت مهنا لآ دّيَعب

 ١ هثدح هنأ ريبزلا ىب هللا كبع نع ةورع نع باهش نبا ىنتثدحح لق شثيللا انثدخ

 نوقسي ذلأ ةرخل جارش ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع ريبزلا مصاخ راصنالا نم الجر



 نت تهشل ١ تبانح

 022 ةه هوم 2 >هزكممع 5 مدا سا هد تو هسده همم م ع و لد

 ىذا ءانأ مقيارنا هلوقو نونموي الفأ ىدح ةىت لك ءاملأ نم انلعجو ىلاعت هللا لوقو

 ددر © - د26 <

 < اًمُّمَع اتارف ولا ٍجاجُألاو باحسلا نرملا ابصنم احاحت نئركشت اف ولك هلرذ كك نر

 نمتع لاو موسقم ريغ وأ ناك اموسقم ةرئاج هتيصوو هتبعو ءاملا ةقدص. ىأر نم باب ١

 نيملسملا ءآالدك اهيف لدا روكيفر ةموز نتي :ئرتسشي :نم ملسو هيلعرأللا [لص ئلتلا لاق

 مزاح وبا ىنتد> لاق قاسغ وبا انتدح لاق ميرم ىبأ نب كبعس انتدح نمثع اهارتشاف

 مالغ هنيج ىعو هنم برشف مدقب ملسو هيلع هللا ىلص ىذلا ىنأ لاق دعس نب لهس نع

 ها 2 3 #6 - 0-2 1 0 5 6 قدس

 رقوأل تنك ام لاق جايشالا هّيطْعُأ نأ نذأتأ مالغ اب لاقت هاسي نع خاينالو موقلا رغصا

 نع بيعش انربخأ لاق ناميلا وبا انتدح «هإبا هاطعأت دللا لوسر اي !دحا كنم ىلضقب

 ىجاد ةاش ملسو هيلع هللا ىلص هللا: لوسرل تيلخ اهنأ كلام نب سنأ ىنثدح لاق ئرعزلا

 ىطُعأ كلام! ىبأ سفأ ازاذإ 3 ذقن [ةملا نما اهبل [بييشو كلاما ىبرسفأ راق

 هراسي ىلعو هيف نم حدقلا عون اذا ىتح هنم برشف حدقلا ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر

 القرا" لوطي نوكيا يأ طعأ كارعالا هيطعي نأ فاخو رمع لاقف قارعأ هنيجب نعو ركب وبأ

 تحباض نأ لك نيرا هدد «نيالخ ليتنا ةلاد شون يعدد ا

 امتدح ءاملا لصف عنج ال ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل ىوْوَي ىتح ءامذاب قحا ءملا

 لوسر نأ ةريرم نأ نع جرعالا ىع دانزلا نا نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع

 لاق ريكب نب ىيج انتثدح اللا هب“ عّتميل .ءاملا للضف عني ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا



 ا : .

 81 ةعرازملو ثرذل باتك

 أ ةريره نأ ىع راسي ىب ءاطع ىع ىلع.ىب لاله نع جلف انتدح لاق رماع وبا انتدح

 نم الجر نأ ةيدابلا لمأ نم لجر هدنعو ثدحب اموي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 عرزأ نأ ٌبحُأ نلكو ىلب لاق تئش اميف تسْلَأ هل لاقف عرزلا ىف هير نذأتسا ةَنِدْل لدا

 انا ىنتويد) ةلكارب لوقيت! لابثلل لاقت, ناكر «ذاطحتساو,, «واوساو انعتابتقَرَظلا ردابف رذبف لاق

 باكا جناذ اًيراصنأ وأ اًيشَرَف الا هدجت ال هللاو قيارعالا لاقف:.4ىش. كعبشي الا, هتاق :مذآ

 تاج ام باب "١ ء«ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كيحضف عرز. باكعاب انسلف .ىحن امأو

 نب ليهس نع مزاح لأ ىع نجولا دبع ىب بوقعي انتدح لاق ديعس نب ةبيتق انثدح سرغلا ق

 هسرغت انك انل فّلس لوصا نم فخأت زودت انل تناك ةعلل موبي حرفتل انك نا لاق هنأ ىعس

 هيف سيل لاق هنأ الآ ملعأ ال ريعش نم تابح هيف لعجتف اهل ركق :ىق هلعجآف انثاعبرا ق

 كلذ لجا نم ةعلل مويب حرقن انف انيلا هقيرقف اهانرز دعبل انيلص لقانا اةكدور الور مكاتب

 ميربأ انت>> لاق ليبيعمسا ىب ىسوم انتدح « زعلك كعب الا ليقت الو اعدغتن 5 امو

 ثيدحلمل تكي ةريرق ابأ نأ نولوقت لاق ةريره نأ نع جرعالا نع باهش نبا نع دعس نبا

 نم !قوخا.!ناو.هتيداحا لحسم وكدا ال راضنالاو نيرجاهنلل ام ناولوقتو :لدعوملا ' هللاو

 جلاوما ُلمَع مهلغشُي ناك راصنالا نم قوخا ناو قاوسالب ففصلا مالغشي ناك نبرجاهملا

 نوبيغي' نيح رضحأف  ىطب هزه ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ,ٌلوسر مزلا انيكسم ارمأ تنكو

 ىتح هوك مكنم كحا ٌطسبي ىلءاموي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو نوسني نيح ىو

 رع ١ تطسبف اهنبا' اًمهش ىتلاقم نم ىسنيف هردصا ىلا .ةعبجي 8 هذه ىقلاقم ىضقأ

 قردض. ىلا اهتعمجلا ركن هتلاقما علوا هيلع" دللا - لص قبنلا*ئضق ىاج اهريعب فوك قع سايل

 باتك ىف ناتيا ال ول هللاو اذه ىموي. ىلا كلت هتلاقم نم تيسن ام خاب ”هتعب ىذلاوف

 2 جام - د3 ةمد هوبات «ءنم65 2 د3 نهر. سس . تم 2 ع 0-0-5



 نب ا ةعرازملو ثرلمل باتك

 لاق سواطل هدركذ لاق ورْمَع نع نيفس انثدح لاق ةصيبق انتدح «دّضرا ٌكسْمْيلَف ىلا

 مكذحا مَنُي نأ لاق نلتو هني مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا لاق روت

 نع كج انفدح لاق, بوحا نيد نييرسا طك ةلمولسم ايسااةكإتا ل نياق 02

 ناو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ديع ىلع هعرازم ىركي ناك رمع نبأ عفان نع بوب

 ىلص ىبنلا نأ ٍجيِدَخ نب عفار نع ثذدح رق ةيواعم دا ارُدَصو نمثعو رمعو ركب

 لاقف هلأسف هعم تبهذف عفار ىلا رمع نبا بهذف عرازملا ءارك نع ىهن ملسو هيلع هللا

 ىركن انك انأ تملع دق رمع نبا لاقف عرازملا ةآرك نع ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىهن

 انتدح « نقلا نم ءىشبو ءاعبرالا ىلع امب ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر دهع ىلع انعرازم

 قيبع نأ ماشإ طفرخلا هلاك باهت ىناد ع !الايعش يفد سبل“ اهكحت ا ناهايزكنا نيا 2

 رت ىركت ضرالا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف ملعأ تنك لاق رمع ىب' ةللأ

 نكي ايما كلذ قرا ىف ملسو هيلع هللا لبق# ىبنلا نوكيا نأادللا ىلغلا ىشك

 لّثمأ نأ سابع نبا لاقو ةضفلاو بهذلاب ضرالا ءارك باب !١ <صرالا رك كرتذ هملع

 نب ورمع انثدح ةنسلا ىلا ةّئسلا نم ءاضيبلا ضرالا اءرجأتست نأ نوعناص مقنا ام

 فأر نع نسيق نبا ةلظنحا ىع نجرلا سبا قا نم ةعينر ىع . ثيللا «انتدحأ لاق تناك

 هيلع هللا ىلص ىبنلا دهع ىلع ضرالا نوركي اوناك مهنأ ىامع ىنثدح لاق ميحخ نبا

 هللا. لص ىبنلا ماناهتفو ضرالا كحانم هيما وشر وا ةعيزالاىلخ كيما 00

 أي .ابهب "نبل , عقار .لاعف 2)كلاو ارانيحلاب كل انيك مفارن .تلعفا نتد نك لل 1

 كلذ نم ىهث ىذلا ناكو ةارأ ثيللا لاقإ انتفاع نم هلثا دبع وبا لاق: ترحلاو رانيدلاب

 انثدح باب م8. ء«ةرطاخملا نم هيف امل هوؤيببعا مل ماركو لالحلاب مهفلا اووُد هيف رظُت ول ام

 لاق ديحم نب هللا دبع ىفثدحو س لاله انثدح لاق جلف انثدح لاق نانس نب دمحم



 تى
 ما ةعرازملو ثرذل باتك نا

 لاق اذا بإب ٠0 ءةّجح ىف ةريع قو كرابملا ىداولا اذه ىف لص نأ فيقعلاب وهو قر

 نبك انتدج اافينشز رت لع ءاميف) امولعم الج يكذيل هوا ذللا كرفأانام كرف ضرالا بر

 لاق رمع نبا نع عفان قربخا ىسوم انثدح لاق ىميلس نب ليضف انثدح لاق مادقملا

 ىنثدح. لاق يِيَرَج 'ىبا انربخا قازولا ٌفيع لاقو ح.ملسو هيلع هللا ىاص .هللا لوسر ناك

 نم. ىراضنلاو  دوهيلا , لجأ باطخلا نب رمع نأ رمع: نبا نع :عفات : نع“ ةبقع نب ىسوم

 اهنم دوهيلا جارخا كارا ربيخ ىلع رهظ ان ملسو هيلع. هللا ىلص هللا لوسر ناكو زاجتا ضرا

 لا اهنم , كومنلا جارخإ دارأت نيملسمللو هلوسرلو هال اهيلع رهظ نيبح ضرالا تسناكو

 لاقو رمثلا فصن ملو اهَلَمَع اوفكي نأ اهب مّرقيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر دوهيلا

 مالجا ىتح اهب اوريقف انثش ام كلذ ىلع اهب مكرفُت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل

 عضعب  ىساوي ملسو ؛هيلع هللا ىلص .ىبنلا. ٌباحصا ناك انم باي ٠ ١ «ءاجرأو ءاميث ىلا رمع

 يعازوالا انربخا لاق هللا بع انربخا لاق لئاقم نب دمح انتدح رمتلاو ةعارزلا ىف اضعب

 نب ريهط هْنَع نع جيدخ نب عفر تعمس لاق جيدخ نب عفار لوم ىثاجحنلا نأ نع
 لاق ام تلق اقفار انب ناك رمأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر اناهن كقل ريِهُط لاق عفار

 ام لاق ملسو هيلع دللا ىلص دللا ٌلوسر ىناعد لاق 7-2-5 ملسو هيبلع هللا ىلص هللا لوسر

 اولعفت ال لاق ريعشلاو رمتلا نم فسوالا ىلعو عببولا ىلع اهرجاون تلق مكلتاحمب نوعنصت

 ىسوم نب هللا ديبع انتل> « ةعاطو اعيس نسلق عغار لاق اهوكسمأ وأ اهوعرزأ وأ اتوعرزأ

 لاقذ فيسصنلاو عيرلاو ثلتلاب اهنوعرزي اونذاك لاق رباج نع ءاطع نع جعازوالا انتدح لاق

 كسييلف لعفي رث ناف ايكتميلو اهعررّيلق ضرأ هل تسناك نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ةريرغ لأ نع ةيلس ليأ نع نيف نع ةخيواعم انثتدح ةيوش وبا انترح عفان نب عمبولا لاقو * دضرأ

 ناذ داخا اهكَتْمَيل وا اهعرزيلف :ضرأ هل تناك نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق



 م ةعرازملاو ترذل باتك

 دللا فنا لاقف نك اهقاعرو رقبلا كلذ ىلا بهذا ةيلقف هللا فا لاقف قئاشف اهتاعرو ارق هن

 د

 كلذ تلعف نأ ملعت تنك نان .هذخأت لف .كب ئرهتسأ ال ىتا لاقف ني ئرهتست الو

 «تيعسف عفان نع ةبقع نبا لاقو ليعمسا لاق هللا يرفف ىقب ام حرقفأت كهجو ءاغتنا

 لاقو مهتلماعمو مهتاعرازمو يارخل ضرأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكتا فاقوأ باب ٠

 انثدح هب ىقدصتف هرمث ففني ىلكو عابي ال هلصأب قّدصن وعل ملسو هياع هللا لص غلا

 الول رمع لاق لاق هيبأ ىع ملسأ ىب كيز نع كلام ىع ىنورلا دبع انربخا لاق ةقدص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا .مسق امك اهلعا نين اهقمسق الا ٌةيرق .تسحافبام نيملسملا رخآ

 لاو يفد دلكابر فارغا يصر قد هيصر ىخ افذالا زل | ودع اصر يك نتف كريلع لاسم

 ملسو .هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع فوع ىب ورمع نع ىوويو هل ىهف تيم اضرا ايحأ نم رمع

 ىبنلا نع رباج نع هيف ور فح هيف مفاظ قرعل س.بلو ملسم فاح ريغ ىف لاقو

 ىأ ىب هللا ديبع ىع ثيللا انتدح لاق ريكب ىب ىيجك انثدح ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ىينلا, ىع اهضر ةشئاع نع ةورع نع نجرلا كبع. نب كي : نع رفعج

 « هتفالخ ىف رمع هب ىضق ةورع لاق فقحأ وهف دحأل نسيل اًضرأ ممعأ نم لاق: ملسو

 ىب, مانس نع ةيقع نب ىسوم : ىع رفغجا ىب ؛لئيعمسا  انثدح .لاق ةبيتق.انتدح باب 4

 000000 قرأ مشو ةييلظتماللا ىلطاا[اكسللا "نأ .يباهيصاوخ ىلا هلال

 راس انب حانأ دقو ىسوم لاقفا ةكرابم .ءاحطبب كنا هل ليقن ىداولا نطب ىف ةفيلتل

 ومو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر شسرعم ىركتي هب جيني هللا ىبع ناك ىذلا حاتثاب

 ىنتدح. © كلذ نم طسو, قيرظلا .نيبونا ليي ىداولا :نظيب» ىذا :ىجشلا نتا لغماا

 نغ ىيج ىنثدح .لاق يازوالا نع قحكسا نب بيعش انربخا لاق :ميعربا نب نفحسا

 نم تأ ىناتاأ ةلبللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا نع وم نع سشابيغ نبا نع ةمركع



 عا ةعرازلاو ثرخل بانك

 نبأ ىع عسفان نع هللا 0 انربخا لاق هللا دبع انريخا لاق لئاقم نب دبحت انتدح

 لصضفلا نب ةقدص انثتحح ةعرازملا ف طورشلا نم هركي ام باب ا ١ ءاهنم يرخ ام رطش

 ةنيدملا :لقأ رثكا. امك :لاقب عفار نع: قرزلا .ةلظنح عمم ىئيتج ىع ةنييع. نبا انربخا لاق

 جر لو هذ ثتجرخا ايف كل هقهو ىل ةعطقلا هذه لوقيف هّضرا ىركي انّحا ناكف الْقَح

 كلذ ىف ناكو مهنذا ريغب موق لامب عرز !ذا باب ا“ «ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ماهنف هذ

 نع ةبقع نب ىسوم انثدح لاق ةرمض وبا انتدح لاق رذنملا نب ميعربا ىنتدح مل الص

 نوشجب رفذ تالق امنيبد لاق ملسو هيبلع هللا ىلص ىبنلا نع ريع نب دللا دكيبع نع عفان

 عيلع تقبطناف لبإل ئَم ةرخص. عراغ مف: ىلع .تطحاف لبج ىف راغ ىلا اووف رظملا ملخأ

 لاق مكنع اهجرفي هلعل اهب هللا اوعدأ دلل ةدلاص اهوبتلمع الامعا اورظنا ضعبل مهضعب لاقف

 اذاذ مهيلع يأ ثنك راغص ةيبص ىو ناريبك ناضيش نادلاو ىلا ناك هنأ ٍّغللا مذحا
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 تأ مثو مود تاذ ترخأتسأ ا اوبم ليق ان قسما قدلارب تأدبف كايلح مهيلع تحر

2 

 نأ هيك امهسور دنع: كيقف,بلحأ .ىنك ابك ثيل امان امهتدجوت تيسمأ :ئح

 560 هى - 57 - ع ءا3 م خخ

 نان رجفلا علط ىتح ىمدق دنع نوغاضتي ةيبصلاو ةيبصلا ىقسأ نأ هركاو ابهظقوأ

 د[ هس 5 07 د

 اوارف هللا جرفف ءامسلا اهنم ىرن ةجيف انل يرفاف كهجو ءاغتبا متلعف ىلأ ملعت تنك

 5نس نع 0

 ءاسنلا ٌلاجرلا بحب ام َكَشأك اهتببحأ مع تنب ىل تناك اهنأ قللا رخآلا لاقو ءامسلا

 نيب ثتعقو الخ اهتعيج ىتح تيغبف رانيد ةئثامب اهّيتآ ىتح ىلع تبت اهنم تبلطف

 ىنأ ملعت تنك ناف تدقف هقح الا متاحلا مدْقَت الو هللا قثأ هللا دبع اب تلاق اهيلجر

 0 قرب اريجأ ثرجأتسا ىنا هللا ثلاثلا لاقو جرقف ةجرف جرفأث كهجو ءاغتبا هتلعف
0 

 تو ىتح دعرزأ لنآ ملف دنع بغرف هيلع تضر هن ىقح ىطعأ لاقن هلمع ىضق اماف



 م1 ةعرازملو ثرلل باتك

 لأ ةرجه تيب لعأ ةنيدملاب ام لاق رفعج نأ نع ملسم ىب 4 لاقو ل املا

2 0 03 9 0 0 0 
 دبع نب رمعو دوعسم نب هللا دبعو كلام نب دعسو ىلع عرازو عبولاو ثتلتلا ىلع نوعرزب

 دوسالا نب ىكرلا دبع لاقو نيريس نبباو ىلع لَو ريع لآ ركب ىأ لآ اةووعو مساقلاو زدزعلا

 2« 70 -ِ تا و 5 5 2 ً 2

 نم ركبلاب رمع ءاج نأ ىلع سانلا رمع ليماعو عرزلا ىف كيري نب نيرلأ دبع كراش كتينك

 اهدحال ضرالا نوكت نأ ساب ال ىسللل لاقو 1ذك ةلف رذّبلاب اواج ناو رطشلا. هلف هحنع

 ئددح ل سَ 3 نسل لاقو ىرعزلا كلذ ىأرو امدذيب وهف جرخ أن اعيمج ناقفنيف

 نأ ساب ال ةداتقو قعزلاو مكللو ءطعو نيريس نباو ميعربا لاقو فصنلا ىلع نطقلا

 عبولاو ثلثلا ىلع يشاملا ىركت نأ سأب ال رمعم لاقو هد عبرلاو ثلثلاب بوثلا ىطعي

 هللا كيبع نع: ضايع ىنب سنا انثكدح لاق رذنملا نب ميعربا ىتتدح « يق لكل

 رطشب ربيخ ّلعا لماع ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نأ هربخا رمع نب هللا دبع نأ عفان ىع

 هم 0-50 10 0 هع هد هد 37 2
 2“ 2 2: | م 01 5 8 223 9 8 5 0

 ءاملا نم ىهل عطقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاوزا ريخ رييخ رمع مسقو ريعش (قسو

 ةشاتام تناكو تقسولا :راطتخاا نما ىهنعو < ضرالا ناقخا نم : نهنق>ىهل ,ىئصع وا ندر

 لاق دّكس.م انتدح ةعرازملا ىف نينسلا طرتشي مث اذا باب 1 «صضرالا تراتخا اهضر

 ىبنلا لماع لاق 'رمعا نبا" نع عفات انكدح لاق هللا .كيبع نع ديعس .نب ىيجا انتدك

 اراك 0515 تت « عرز وا"رمت نم اهنم يرخآ ام رطشب ربيخ ملسو هيلع هلل لص

 مهناذ ةرباخملا تكرت ول سواطل تلق ورمع لاق ةنيبع نب نيفس انثدح لق هللا دبع نبا

 ناو مهثيعأو مهيطغأ لاذ مَع ىا لاق هنع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نومعزي

 0-5 نأ لاق نىغنو هني مث ملسو ءبلع ةللأ ىلص ىبنلا نأ سابع نبا ىنعي ىلربخأ مهملعا

 توهيلا عم ةعرازمل باب |!  ء«امولعم اَجَْرَخ هيلع قخأي نأ. نم هل ريخ هاخا .مادحا
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 ا ةعراومل ١ ثرخل انك

 ىلص هللا ٍلوسر تععمس لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكا نم ناكو ةوُنَش دزأ نم الجر

 هلمع نم موي لك صقت اعرض الو. اعرز دنع ىنْعَي الا لك ىف | نم لوقي ملسو دلع

 اذع برو ىا لاق ملسو هيلع دللا ليص هللا لوسر زخم تعيس تضأث تلف ط1

 لاق ردنغ انثدح لاق راشب ىب دم انثدح ةتارحلل رقبلا لامعتسا باب * ء«ىدجسملا

 هللا ىلص ىبنلا ىع ةريره قأ ع ةملس ابأ تعمس لاق ميج ربأ نب دعس نع ةبعش انتدد

 تفلح نيل لخا 12 لاقف هيلا تاتفتلا»ا دقي لعن بكار. لدجر ؛اننيب“ لاقل سو! هيلع

 بيذلا هل لاقن ىارلا اهعيتف اش بيذلا ذخأو رمعو ركب وبأو انأ هب تنما لاق. ةئارحلل

 ةملس وبأ لاق رمعو ركب وباو انأ هب تسنمآ لاق ىريغ اهل حار ال موي عيسلا موي, اهل .نم

 ىكرشتو هريغ وأ لضنلا ةنوم ىنفتكأ لاق اذا باب ه٠ ع« موقلا

 نأ نع ٍيرعالا نع دانزلا وبا انتدح لاق ٍبيَعش انربخا لاق عفان نب مكلمل انتدح ومثلا

 لاق ٌليخنلا انناوخا نيبو اننيب مسقا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلت راصنالا تلاق لاق ةريره

 رجشلا عطق باب 4 ء«انعطأو انعمس لاق ةرمثلا ىف مككرشتنو ةنوللا انوفكتف اولاقف ال

 لايعمشاا نبا ىسوما سدح لتتم لخنلابا ملمو, هيلع هللا لص ىنلا رمأ شنأ ,لاكو" لخلإو

 ٌلخ' ىوح هنأ ملسو هيلع هللا, لص ىنلا نع هللا تبع نع عفان نع ةيريوج انتدح لاق

 ناسح لوقي اهلو ةريوبلا كو عطقو ريضنلا ىنب

 < بطلا وملاو قيوح يول ىنب ةأرس ىلع ناتو

 ذر ف ى رع كيعس نب ىبيحك انربخا لاق هللا دبع انريبخا لاق لئاقم ىب دمح انتدح باب

 انك اعردزم ةنيدملا لعا رثتكا انك لاق ٍجيِدَخ نب عفار عمس ىراصنالا سيق ىب ةلظنح

 اهعو ضرالا ملسّتو كلذ باسصي امذ لاق 0 كيسل ىميم اهنم ةيحانلاب ضرالا ىركذ

 ةعرازملا باب م ء«ذئموي نكي ملف قرولاو ٌبَحْذلا امأك:انيهنف كلذ ماسيو ضرالا باصت



 مسيحرسلا نمحرلا هللا مسب

 دحادلاو كرشلا داي

 دل دمهع» هدوؤم سس ددهم هه هده ع همس

 هنوعرؤن عنا نوترخت ام م ىلاعت هللا لوقو هنم لكا اذا سرغلاو عرزلا لضف باب ١

 ةناوع وبا انثدح لاق ديعس نب ةبيتق انثدح اًماطح هاَنلعَ ءاَشَن ول نوعرازلا نك م

 كلام نب .سنأ .ىع ةداتق ىع ةناوع وبأ انثدح لاق كرابملا نب نجرلا دبع ىنتدحو .ج

 ريط هنم لكأيف اعز عري وأ اسرَغ سرغي ملسم نم ام ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق لاق

 ةداتف |انهدتح لاق) قاب ءانكدح يلسف) املا لاخر حدس دج.دت جك الا مصعب دآ قا |

 قاعة رع نم لن رامز باج ٠ كلم 1 ناد لص تلا نوح نصار ابد

 ةللاب ىتعر اعقديح؛ لاق. :تشوم نياذللا ذيع انكدح دب 5 ىذلا نمل زواج وأ عرؤلا ةّلآ

 كس ىأرو لاق ىلفابلا ةماما نأ نع ىناهّلالا دايز نب دم انتدح لاق ىصيخل ماس: نيل

 تيب اذه لخدي ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تععمس لاقف ثرلمل هلآ نم اينشو

 مل ملا هم سعد ع 0 30 0 3

 ءاننقا باب ا  ء«ىنالجت ىب ىدص ةمامأ نأ مساو دمحم لاق «لذلا هللا هلخدا الأ موق

 ىنأ نع ريتك نأ نب ىمج نع ماشه انتدح لاق ةلاضن نب ناعم انثدح ثرحلل بْنَللا

 لك صقني هتاف ابلك كسمأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره نأ نع ةملس

 ةريرغ بأ ىع ملاص وباو نيريس نبا لاق» ةيشام وأ ثَرَح َبْلَك الا ظاريق هلَمَع نم معي

 نع ةريرغ نأ نع مزاح وبا لاقو ديَص وأ ثرح وا منع َبْلُك آلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 انربخا لاق فسوي نب هللا ىبع انثدح «ةيشام وأ ديص َبْلَك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 - ع - مع رك

 روغز نأ ند نبيفس عهس هكذا ةتكح ديزي نب بداسلا نأ ةفيسصخ نب ديزي نع كلام
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 ليعبسا انتدح اهدهاعتو نكبلا ىف ةلاكولا باب * ه«ديرملو لاعنلاب هامررضف ةبرض نميف

 كبع تنب ةرمع نع مزحح نب وكب أ نب هللا ىبع نع كلام ىنثدح لاق هللا ىبع :ىنا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىَذَع ّتئالق ثلتف انأ اهضر ةشئاد تلاق هذربخا اهنأ ىجرلا

 لوسر ىلع مرتكبي ملذ نأ عم اهب ثعب رث هيديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدلق مث ىديب

 هعص هليكول ٌلجرلا لاق !ذا باب ١ «رحكأ ىتح هل هللا هلحا ةىت ملسو هيلع دللا ىلص دللأ

 تأارق لاق ىيكب نب ىيك انثدح تالق ام تعمس دق ليكولا لاقو هللا كارأ ثيح

 وثكا ةحْلُط وبا ناك ٍلوقي كلام نب سنأ عمس هنأ هللا بع نب فكسا نع كلام ىلع

 لوسر ناكو دجسملا ةليقتسم كتناكو ةاَحِيِب هيلا هلاوسما بحأ ناكو الام ةنيدملاب ىراصنأ

 ريلا اولتك ىل تالت انلفا بيط :اهيف ام قم, ,ترشوو“ اهلكدي ؛ ملسا يلع هللا لص هللا

 لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةحلط وبا ماق َنوُبَحُأ امم اوُقفْنُت ىَتَح

 ىلا ىلاومأ ٌبحأ ناو نوبحت انم اوقفنت ىتح ربلا اولاتك ل هباتك ىف لوقي هللا ّنأ هللا

 تعش, ثيح هللا ٍلوسَر اي اهعضق هللا دنع اعَرخُذو اهرب وجرا هلل *خقحص اهّناو ةاحريب

 ىف اهلعجأ نأ ىَرأو اهيف تلق ام تععمس ىف مثار لام كلذ حتار لام كلذ مب لاقف

 نع ليعمسا هعبات همع ىنبو هبراقأ ىف ةحلط وبا اهمسقف هللا وسر اب ٌلعفا لاق نيبرقالا

 ديحن ىنتدح اموكاو ةنازحلا ىف نيمالا ةلاكو باب 4 « ميار كلام ندع حور لاقو كلام

 هد 0 - 35

 نع ىسوم نبأ ىع ةدرب نا نع هللا دبع ىب ديرب ىع ةماسا وبا انتدح لاق ءالعلا نبا

 رمأ ام قطعي ؛ىحلا لاق ارو كفني ىلا «نيمألا ,نزاخلا لاق . ملسو .هيلع :هللا: لص. ىبنلا

 «نيقددنتملا لحا رمأ ىذلا ىلا هسفن ابيط ارذوم الماك هب



 عج ةنلاكرلاا نمت

 هنأ معز هللا لوسر اب تلقف ةحرابلا كريسا لعف ام ملسو هيلع دللا ىلص دللا ٌلوسر ىل لاقف

 كشارف ىلا تبوأ اذا: ل لاق لاق ه ام لاق'هليبس تيلخن اهب هللا ىنعقْنَي تاملك ىلع
 - د 2< ظ - نبه 2 3 ١ ا ل و 8 مع - سا 7

 ىل ىل لاقو مويقلا ىكالا وه 7 هلا ال هللا ةيالا متك ىتح اهلوا نم ىسرالا غب

 ريخا ىلع ءىش صرحأ اوناكو حبصت ىتح ئاطيشلا كرون الو ا سماح كللزب لك لازي

 قم :بطاخأ نم ملعت بوذك ومو كقدص نق هنا اَمُأ ملسو -هيلعةللا نص ”ىبعلا لاقت

 انسان اًيش ليكولا عاب !ذا باب ١ «ناطيش كاذ لاق ال لاق ةريرع ايأ اي لايل ثالث

 نبا وم ةيواعم انتدح لاق ماص نب ىيح انربخأ لاق قحسا ىتدح دودرم هعبيف

 ءاج لاق ىرذدحلا ديعس ايأ عمس هنأ رفاغلا دبع ىب ةبقع تعمس لاق ىيك نع مالس

 نبأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف قرب رمتب ملسو هيلع هللا ىكلص ئبنلا ىلا لالب

 هيلع هللا ىلص ّىبنلا معطُيل عاصب نيعاص هتم ثعبق در رمت ىحنغ ناك .لالب لاق اذف

 ال ايلا 0 ارسل نيمانووا هر كملذ قتنعأ لسا ةديلع ب هللا * نما دكا ناعم عال

 ةلاكولا باب 1 ء«هيرتشا رث وَخآ عيبب رمتلا عبف ىرتشت نأ تدرأ اذا ىنللو لعفت ال

 انقكدح لاق ديعس نب ةبيتق انتدح فورعماب لكأتو هل اقيدص معلتُي نأو هتقفنو فّدولا ف

 ريغ هل اقيدص لكوبو لكأي نأ حانج كولا ىلع سيل رّمُع ةفدص ىف لاق ورمع نع نيفس

 « مهيلع لوني ناك ةكم لها نم سانل ىدهي رمع ةقدص ىلي وع رمغ نبا ناكو الم لقأتم

 نع باهش نبا نع ثيللا انتدح .لاق كيلولا وبا ًانتدح دودلمل ىف ةلاكولا باب !*

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ناو كلاخ نب كيز نع هللا دبع ىب هللا كيبع

 انربخا لاق مالس نبا انثدح ءاهمجراف ثفرقعا نا اذه ةارما ىلع ُسْيَنَأ اي دعو لاق

 نميعنلاب ءىج لاق ثراثمل نب ةبقع ىع ةكيلم قا نبا نع بويا نع ّىفقثلا باقولا نبع

 انأ تنكف لاق اويرضي نأ تحيبلا ىف ناك نم ملسو هيلع هللا قص هللا لوسر رمأت ابراش



 ع. ةلاكولا باتك

 ةدايز ىقرافت ال رباج لاق اطاريق هدازو ريئاند ةعبرا هاطعأف هذزو هضقأ نالبراب لاك نا

 ةلاكو باب ١ ء«هللا دبع نب رباج بارق قرافي طاريقلا نكي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 لّهس نع مزاح ىنا نع كلام انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع انتدح حاكنلا ىف مامالا ةارللا

 نق ىقأ..هللا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع دالا ىلص هللا لوسر ىا ةأرمأ تءاج لق دعس نبا

 باب ٠١١ هم نارقلا نم كعم امب اهكانجوز دق لاقف اهينجوز لجر لاقف ىسفن نم تبعو

 زاج ىمسم لجأ ىلا هضرقأ ناو زئاج وهف لكوم ا هزاجأت ايش ليكولا كرتف الجر لكو اذا

 ىلكو لاق ظريره بأ نع ىنيريس ىب دكيحن ىع فوع انتدح ورهع وبأ متبهلا نب ندتع لاقو

 هتاذخاف ماعطلا نم وقح لعجت تآ ىناتذ ناضمر ةوكز ظفح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جاك لَو لايع ىلعو جاتحص ىلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كعفرال تلقو

 لعف ام ةريره ابأ اب 0 يلع «دالا .ىلص ىلا |لاعف ١ تك دانا متع تيل لاق ةحددش

 هيلغا هللا قلص للا لوسر اذا كقعفرأل تلقف هت3ذخأت ماعطلا نم وج لعجف كل ضزف“ دوعيس

 ىل لاقف ثحصان هليبس تيلخن هتّيحرق دوعأ ال لاّهع ىلعو جات ىف ىنعذ لاق ملسو

 ٌةجاح اكش هللا لوسر اب تلق كريسا لعف ام ةريرع ابأ اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 لعجف ةقلاثلا هثدصرف دوعيسو كبذك دق هنا امأ لاق هليبس تيلخن هجر اليعو ةديدش

 ثالث رخآ !فهو. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كتعفرأل تلقف هثذخأت ماعطلا نم وثني

 نفت ام تلق اهب هللا كعفني تاملك كملعُأ ىنعد لاق دوعذ مث دوعت ال معرت كتأ تام

 يالا منخأ ىَتَح مويقلا ىحلا وف الا هللا هل اَل هلأ ىسرالا يأ ًارفاذ كشارف ىلا تبوأ اذا لاق

 وك نفاذ ةلئبس بلك جبصت ىنح قىح ناطيش كبرقي و ظفاح هللا نم كبيلع لاب يك كتاف
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 هس *. ةلاكولا باتك

 اَنأ' نيتفئاطلا ىحاحا .اوراتخان هقدصا ىلآ ثيدلمل ٌبحُأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 عرظتننا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقو مهب ثينأتسا تنك دقق ّلاملا اماو بسلا
 ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نأ مهل نيبت املق فئاطلا نم لفق نيح ةليل ةرشع عصب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف انيبَس راتخت اناذ اولق نيتفئاطلا ىدحا الأ مهيلا دار ريغ

 انواَج ,ىق الو , ىناوخا اذ تكيرامأ كاك. رشا لع اوه اع هللا لغيا ىتأت :نيملسلا ى. ملك

 ني لعفيلف كلذ بيطي نأ: مكلم .بحأ_نت ,مهيبسا مهبلا .نرأ نأ ١تياز هلق أو نق

 لاقف عفيف انيلع دللا :ىفي ام لوأ نم هانا هيطْعُت ىتح هْطَح ىلع مكنم نوكي نأ ٍبحأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ انبيط ىق سانلا

 مكرمأ مكواترع انيلا اوعفري ىتح اوعجراف نّذأِي رف ىنمم كلذ ىف مكنم نذأ نم ىرذت ال انأ

 دق مهْنأ هوربخأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوعجر مث متواذرع مهملكف سانلا عجّرف

 امنع ظنت ىطْعي مك ىطغي نأ الجر ؛لكو. اذا: باجاام د1 كاوتش حبل

 هريغو :حابر قا نب .ءاطع نع جيرج ىبأ انثدح لاق ميعربا ىب ىكملا انثدح سانلا هفراعتي

 تك لاك هللا دبع“ نب وباج نع .مهنم لحاو لجر هلك هغلبي ارث صعب ىلع. عضعب كيد

 ى رق موقلا رخآ ىف وه امنأ لاقت لمج ىلع تنكف رس ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا عم

 نأ تلق كَل ام لاق هللا دبع ىب رباج تلقذ !ذه نم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىذلأ

 نم ناكف هرجرف هيرضف هقيطعأف هينطغأ لاق معن تلق بيض كعمأ لاق لاقت ليج ىلع

 لاق هينعب لسب لاق هللا لوسر اب كل وه لب تلق هينعب لاق موقلا لوأ نم ناكملا كلذ

 لاق لحتوأ تح ةنيجلت نب لومت انتحل دلل ذل «رهظ كلو رمذاند ةعبراب ردك نك

 نا تلق كبعالثو اهبعالث ةيراج الهف لاق اهنم اَلَخ دق ٌةارمآ تجووت تلق انوش نبأ
 ل

 انمدق املف كلذف لاق اينم الخ تبرج دق ةارما جكنأ نأ تدراذ تانب كرنو قون ىنأ

 9و*



 *. ةلاكولا .باتك ل

 قحسا ىتقدح كاسفلا فاض ام حلصأو دسقي ايش وا توم ًااش ليكولاوب فلولا, رضيألاةزكأ

 - هه 5 ع د 2 م 2

 تثردح كلام نب بعك نبأ عمم دنأ عفان نع هللا كيبع اناينأ لاق رمثعملا عمم ميجربأ نبأ

 ثرسكف اتو.م اهمنغ نم ةاشب انل ةئيراسج تصب عْلَسِب يرش منَ هل تناك دنأ ةهيبأ نع

 ه1 لسشراا ىل. لسمو ادلع هللا نط ىنلا لاس .ىدخ لولا ١ال مهل .لاعتزفي , اهئح دم ارح

 وأ كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لأَس هّناو هلأسي نم ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا

 «هللا ديبع نع ةدبع هعبات تحد اهنأو ةمأ اهنأ ىبجكيف هللا ٌكيبع لاق اهلكأب هرمأت لسرأ

 تفاح رهو: هتنامروك) كل ردع موب لذللا ب نبع بناكو نرماجل اينييقا غلو دماشلا هلاكو تبان ه

 ةخيلس نع نيغس انتدح لاق مهعذ وسبا انتد> ريبكلاو ريغصلا هلعأ نع ىَكَوي أ هنع

 ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا ىلع لجرت ناك لاق ةريره نا ىع ةملس نأ نع ليِهك ىبا

 لاقف اهقوف انس الا هل اودجج ملف هنس اوبلطف هطعأ لاقن هاضاقتي هءاجن لبالا نم ىنس

 مكنسحا مكزايخ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاق كب هللا قوأ ىنتيفوأ لاقن هوطعا

 نع ةبعش انثدح لاق برح نب نميلس انثدح نويدلا ءاضق ىف ةلاكولا باب 4 « ءاضق

 ىف علا ىأ الجر نأ ةزيرق أ نع. نحرلا ىبع نب ةيلس .ايأ تعمس .لاق ليهك نب ةملس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف هباختأ هب مهف طّلغأت هاضاقتي ملسو هيلع هللا ىلص

 الا نجت ال هللا لوسر اب اولاق هنس لثم انس هوطعأ لاق مث الاقم قل بحاصل ناف هوعَد

 ليكوت اًيش بعو اذا باب «. .«ءاضق مكنسحا مكريخ ناف. هوطعا لاق هّنس نم لثُمأ

 لاقف مناغملا هولأس نيح نزاوه دفول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل زاج موق عيفش وأ

 س3

 باهش نبأ نع ليقع ىنثدح لاق ثيللا ىنثدح لاق ويقع نب دبعس انثدح ملت ىبيصن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هاربخا ةمرخت نب روسملاو مكلمل نب ناورص نأ ةورع معزو لاق

 مهل لاقف مهيبسو مهلاوما مهيلا تري نأ دكلأسف نيملسم نزاوه كفو هعاج .نيح ماق ماسو



 م. ةلاكولا .باتك

 هيلع هللا ىلص هللا ٌليسر ىنرمأ لاق ىلع نع ىليل نأ نب نجرلا دبع نع دفاجم نع عجن

 انثدح لاق كلاخ نب ورمع انثدح «اعدولجو. ترك هللا ندبلا لالك ىدصتأ نأ ملس

 هاعغطلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا أ رماع نب 0 نع رمل نأ نع كدزي نع كثيبللا

 *«تنذأ هب حض لاقف ملسو هيلع دللا ىلص ىنلل هركذف نودح عبق هتباكع الع اهمال | -

 زيزعلا دبع انثدح زاج .مالسالا راد ىف وا بولمل راد ىف ايبرتح ملسملا لكو اذا باب ٠

 نب نكرلا كيع نب ميعربأ - خاص نع نوشجالا ند فسوي انتدح لاق هللا دبع نبدأ

 نكي تا فَّلَخ نب ةّيما تبتاك لاق ففوع نب نك جرلا دبع هذج نع هيبا نع فوغ

 فرعا دن لاك نعول ١ تركذ الف ةنيدملاب هتيغاص ىف هظفحأو ةّكع ىيغاص ىف ىظفحكت

 تجرخ رب موي ناك املف ورِمَع بع هتبتاكف ةيلعاإل ىف ناك ىذلا كمساب ىنبتاك نجرل

 لاقف راصنالا سلجم ىلع فقو ىتح يرخ لالب هرصبأت سانلا مان نيح هروحأل 56

 انة ينام ا 0 جرخف يما اجت نإ ا ال فخ 0

 املف اليقت الجر

 نحل حا نفأ كزيسلاب لتحت هعنمأل ىسفن هيلع ثيقلأت كربف كربأ هل تلق 7

 رهط ىف رثألا كلذ انيري فوع نب نمرلا دبع ناكو هقيسب ىلُجر مُدحا باصأو لنق

 فوصنلا ىف ةلاكولا باب ا" ءءهابأ ميعرباو احناص فسوي عمس هللا دبع وبا لاق ممدق

 كنام انربخا لاق فسوب - هللا كيع انتدح فربصلا 2 0 نبأو ريع لك لقو نازبملاو

 قنا "قع كيسا نيا قيكس. نع فوقع :نبو نورا هدبع نبا ليهسر نب. نبك 0000

 عءاجن ربيخ ىلع الجر لينسا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ ىباو ىردخل نيعس

 لاقف ةثالثلاب نيعاصلاو نيعاصب عاصلا دخت انآ لاق !ذكع ربيخ رمت نياق مح تي

 بإب © كلذ ّلثم ناؤيملا ىف لاقو ابينج ماردلاب ٌعتبا رث ماردلاب عمجل عب .لعفت ال
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 هو ةلافكلا باتك 4

 ىلا كرك نأ اماو كلذ ىلع رصتقت نأ اماذ هيلع كل تنال ىانإلا!!ةيدلعو لك نادت ريكبا يأ

 ّنرَأ ىلا ركب وبا لاق هل ثدقع لجر ىف ثرغخأ .ىنأ برعلا عمست نأ ٌبحأ ال قاف ىتمذ

 هللا وسر لاقف ةكع فموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هللا راوجج ىّصرأو كراوج كيلا

 ناترممل انو نيبال نيب لخآأ تاذ حبس تيأر مكترجحع راد ثيرأ دق ملسو هيلع دللا ىلص

 ةنيدملا ىلا عجرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر كلذ ركذ نيح ةنيدملا لبق رجاه نّم رجاهف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ارجاهم ركب وبا رهو ةشبلمل ضرا ىلا رجاه ناك نم .ضعب

 سبت معن لاق تنا نب كلذ وجرت لع ركب وبا لاق ىل نوي نأ وجرأ ىلذ كلّسر ىلع ملسو

 فرو ةدتع اتناك: نيتلحار, قّلعو :هبكصيل .ملسو' هيلع اةللا لص هللا لوسر . لع ءسفت ركب ونا

 نايقع .نع+نيللا انقانذك لاعريكب نب ئيج انتدح؛ىيدلاتانا هب دهسا ةعبزا ومسلا

 قدا اك ملسو هيلع دلل ةضاللا) «لوسر . نأ. هزيرع قنا نع ةيلشا# ا قحي اباه يبان نع

 ىلص انو هنيدل كرت هنأ ثّدح ناف الضف هنيكل كرت له لاسيف نيدلا هيلع قوتملا لجرلاب

 نم نينموملاب ىلوأ انا لاق حوتفلا هيلع دللا متف اًملذ مكيحاص ىلع اوُّلَص نيملسملل لاق لاو

 2“ هنترولف الام كرذ نمو هواضق لعف انيد كرف نيسنمولا نم قوت ىف متسفنأ

 مسيحرسلا نىسيحرلا ل الل مس ديب

 ةلاكولا بانك 1

 ب 7 ب 5 1 0 2 ءةءلام ١ َ ٠
 دللا ىلص ىلا كرشأ كقو اهريغو ةوسقلا ىف كسيرشلا كيرشلا خلاكو ةلاكولا ىف باب ١

 ىأ نبا نع نيغس انددح لاق 0 انتد> ايذمسقب درمأ 0 هيدق قئ اهلع ماسو هبلع



 5 مو ةلافكلا باتك

 نأ ريبزلا ىب ةورع ىنربخا لاق ىرعزلا ىع سنوي نع هللا كبع ىثدح اص وبا لاقو دللا

 هيف انيثأب الأ موي انيلع رع رثو نيدلا.نانيدي اثر الا طق ىوبأ .لقعأ رث تلاق ةشئاع

 ركب وبا جرخ نوملسملا ىلغبا اًملف ٌةيشعو َةرْكَب راهنلا قرط ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر
 لاق ةراقلا ديس ومو ةنغذلا نبا هيقل دامُعلا َكَرَب غلب اذا ىتح ةشّبْل لبق ارجاهم

 قر. دبعأو .ضرالا ىف ميسأ نأ نيرا انلوأ مرحي حرش كب :ىبانا لاف وكي ناب اياديك ىلا

 لمخآو محرلا لصتو موهعملا بسكت كذان جوخ الو يرخآ ال كلثم نأ ةنغحلا نبا لاق

1 

 لحتراف كدالبب كبر ىبعأت عجراف راج كل انأو قمل بئاونذ ىلع نيعثو فيضلا ىرقتو لكلا

 ركب ابأ نا مل لاقف شبرق راك فارشأ ىف فاطف ركب ىنا عم عجّرف ةنغحلا نبا

 ىرقيو لكلا ليمكو محلا لدعتو مودعملا بسكي الجر ن وجر 06 00 جوخ ل

 اولاقو ركب ابأ اونمآو ةنغذلا نبا راوج شيرق تذفنأن قتل بثاون ىلع نيعيو فييضلا

 الو .كلذب انذوي الو ءاش ام ًارقيلو: لصيلف زاد قب عبر ثبيعيلف ركب ايأ رم :ةنهحلا» نبال

 قفظف ركب نال ةنغدلا نبا كلذ لاق انءاسنو انءانبأ نتفي نأ انيشخ دق اناذ هد نلعتسي
- 

 ركب نال ادب. رث هراد ريغ ىف ةءارقلا. الو ةولصلاب نلعتسي الو هاد ىف هبر كبعي ركب وبا

 نارا ا ن ار 2 ٍ : 0 365 هيلع فصقتيت ..ا[قلا قير دن لب اكن ه0 رن اذ كش اك

. 
 نيح هعمد كلج ال ءاكب الجر ركب وبا ناكو هيلا نووظنيو هنم نوبجتيو عوانبأو نيبكر شم ا 2 (

 - 3 03 2 5 ص مس يع -

 مهيلع مدقف ةنغدلا نبأ ىلا اولسران نيكرشملا نم شيرق فارشا كلذ عوفاف نارقلا ارقي

 !لياكسيم 0 كلذ زواج هذأو هراذ ىف 59 دكيعي 5 ىلع ركب 5 انرجأ اتك' انا اولاقذ

 . د ا ا 0186 85 5
 نأ بحا ناذ هنا انعءاسنو انءانبأ نخفي نأ انيشخ لكقو ةعارقلاو ةولصلا ناعأو هراد ءانغي

 كبلا كرسي نأ هلسف كلذ نلعي 0 لأ بأ نأو لسعت ترأد 8 عت دكيعي و ىلع رعتقي

 ةنغدلا نبا ىف ةشئاع تاق نالعتسالا ركب ىال نيرقم انسلو كرفخأ نأ انغرك انف كتمذ



 سو ةلافكلا باتك 0

 وذ نود ىراصنالا رجاهملا ثري ةنيدملا ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا ىلع اومدق انآ نورجالهملا

 داوم اَنَلَعَج لكل تلوذ ا ينيب علسو دةيلعرمدللا صا ىنلا ل ئيسخلا  ملتا وخلل همحر

 ثاريملا بعذ قو ةَحصَملاو ةدافرلاو َرْصنلا لا مكناجأ تحكع نيذلاو لاق رق سخسُ

 مدق لاق سنأ نع دي نع رفعج نب ليعبسا انثدح لاق ةبيتك انثدح «هل ىصوبو

 بد نعش نينوي ةنبز, ملسوا هيلع هللا :لص. هللا 1لوتكسر , ىخلاك ,فوع نجا نولا تبخر انيلع

 تلق لاق مصاع انثدح لاق ءايركز ىب ليعمسا انتدح لاق حابصلا ىب ديح ىنتدح « عيبولا

 دهب ناعف :مالسالا ليغ تلح 32 لاق ”ملسو هيلع هائل دطر نمل انا غلاوا كلاما نجر لكنال

 الح ةلقكت :نح1بايذا#“ كل ؟ئراد دف >زاضنالاو , نييزق] قيم: ملل هيلع دلال ضان ىلا هيفلاك

 يع نب ديوي نع مصاع وبأ انتد> نسل لاق هبو عجرب ن ايدل سملف | نكد تميم

 ةيلظ لم لاه انييلع ل كيلر رانج قأ ملسو ديلع هلا علض تلا نآا!عوكألا نما اةملُسر قف

 اوصف لاك مت .اوتلاقا يد .نطديلع. له لاقف. ةزامجبا قأر قي هيلع لصف ال .اولاق قلك قم

 هللا دبع ىب ىلع انثحح «هيلع ُلَصف هللا لوسر اب هنيد لع ةدانق وبا لاق مكبحاص ىلع

 لاق لاق هللا دبع ىب رباج نع ىلع نب نيحن عبس وربع انثدح لاق نيفس انتكدح لاق

 ىجي ملف اذكهو اذكع كقيطعا دق نيوحلا لام كج دق ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ركب وبا رمأ نيرجلا .لام هج اًملف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ضب ىتح نيرجلا لام

 نأ تلفن متيتات .انتابلك ع وأ ةدع ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع هل ناك نم ىدانف

 سمخ هذان | نرسل يح نا امك, :قكرو اذكا,ىا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهع ىف فيّدصلا ركب ىا راوج باب * ع« اهيلمم ليج لاقوؤوكام

 ةورع ىربخاف باهش نبا لاق ليقع نع ثيللا انثدح لاق ريكب نب ىيج انثتدح هدقعو

 دبع وبأ لاق ىيدلا نانيدي انو الأ طق ا لقعأ مم كلاق اهضر 53 نأ ريبزلا نبا



 سف ةلافكلا بانك

 ميلقكو اوباتن مهلقكو مهبتتسا نيذترملا ف دوعسم نب هللا بعل ثعشالاو ٌريرج لاقو

 دبع انثدح « نمضي ملل لاقو هيلع ءىت الف تاف سفنب لْفَكَت اذا داّيح لاقو جرئاشع

 زمرف نب نجرلا دبع نع ةعيبر نب رفعج ىنثدح لاق ثيللا ىنثح> لاق ماص ىب هللا

 لأس ليثارسا ىنب نم الجر ركذ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىع .ةريرع ىأ نع

 هللاي ىفك لاقف عنهشأ ءادهشلاب ىنتثأ لاقف رانيد فلأ هفلسي نأ ليئارسا ىنب صعب

 وسما لجأ 131, هايلا بانهدهدف «ءتقدنف, لاق ءاليفك هلا ئفك لاه .لايققلابا ينتاك لاك اهيهش

 هلجأ ىذلا لجالل هيلع مدقي اهبكري ابكرم سمتلا رث هّتجاح ىسقف رجلا ىف يرن

 رث هبحاص ىلا هنم ةفيكو رانيد فلأ اهيف لخدأت اهرقتف ٌةبشخ ذخأذ .ايكرم حجج ملف

 رانيد فلا انالف تفلسَت ىنأ ملعت كنا للا لاقف رجلا ىلا اهب ىأ رث اهعضوم عجز

 !ديهش هللا ىقك تلقف !ديهش ىنلأسو كب ىضرف اليفك هللاب ىفك تلق اليفك ىتنلأسف

 [ كم ونشأ لكناو ردقأ ملخ هل ىذلا هيلا تع ابكرم دجأ نأ تَدبَح ىنأو كب ىضرف

 ىلا يرخآ ابكرم سمتلي كلذ ىف وهو فرّصنا مث هيف جنو ىتح رجلا ىف اهب ىمرف

 ةبشخلاب اذاذ هلم ءاج ابكرم لعل رظني هفلسأ نك ىذلا لجرلا حركت هدلب

 ةقلسأ ناك ىذلا مدق ث ةفيحصلاو لاما دجو اهرشن اًملف ايطخ هلعأل اهذخأت ّلاملا

 تحجم اذ كلام كّينأل بكرم بلط يف اًدهاج ثلز ام هللاو لاقو رانيد فئالب أذ

 نجلا رق ىتلر كربخأ /لاقاء ايش كتم, تيكل له لاه ديف تدع :ىدنإا اسالك

 03 0 - 2 ع د 5

 فرصناف ةبشكل ىف نةعب ىذلا كنع ىدأ دق هللا ناف لاق هب تحج ىذلا لبق ابكرم

 هد ا "6و +ومتح هايف د تهلك 6, ءبةيع ع ل ممم مدس دي

 مهبيصت مودتاذخ مكناهأ تدقاع ىيدلاو ىلاعت دللا لوق تاكا « اشار راغنيد فلالاب

 ع وبه حس

 نب ةكلط نع سيردأ نع ةماسأ وبا انتدح لاق قيك نب تياصلا ىنتدحو

 تدقاع ىنيذلاو ةثرو لاق ىلاوم انلعج لكلو سابع .نبا



 رج

 ه١ تالولل باتك 3

 نع كلام انريبخا لاق فسوي نب هللا 0 انتد> «هبداص ىلع عجرب رم اهد>ا 0

 ىنغلا لظم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرع قا نع يرعألا نع دانؤلا قا

 سس اس 35 مدس ه ءوم 2 0 0 5

 عكدح 37 51 لف لَم 0 لاحا نأ كان « عينيلف يلم ىلع مك د حا 2 اذاف ملظ

 ىبنلا ىع ةريره نأ نع جرعالا نع نآوكذ نبا نع نيفس انتدح لاق فسوي نب كيحم

 لاحأ اذا باب ا" ء«عيتياف لَم ىلع عبتأ نو مْلُظ ىنغلا ْلْطَم لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نع كيبع نأ نب ديزي انثدح لاق ميعربا نبا ىملا انثدح راج لجر ىلع تبا نيد

 اولاقف ةزانجب ىقأ نا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع اسولج انك لاق عوكألا ىب ةبلَس

 ق1( رق هيلع قضفارالا اولاع ايش كرخ ليف لاقاألا !!وئلاقن قوق« هيلع لله .لاقف .اهيلعأ لَص

 كرت. لنه الاقا/ معنا لبيك نيد( هيلع لع لاقإ اًهيلع«لسصإاللا ”لوسرأ اي اولاقد. ئرخأ :ةرانج

 اتي نإ لعن لاق انييلك لدم ءاولاقف : ةتلشناب «قأب قالا اعأ لطف ريئاخد !'ةقالت !اولاق : اهي

 لص ةدانق وبا لاق مكبحاص ىلع اوُلَص لاق رهناند ةثالث اولاق نيد هيلع له لاق ال اولاق

 «دبلع لصف نيد لع دللا وسر اب هيلع

 0 ةخلافلا بانك 81

 ةرجح نب دم نع دانزلا وبا لاقو اهريغو نادبألاب نويدحلاو ضرقلا ىف ةلافللا باب ١

 - مه

 ٍ ذخاف هتارمأ ةيراج ىلع ليجر عقو.ذ اقدصم هتاعب رهع نأ ةهيبأ نع ىملسالا وزع نبأ

 0 0 ع - ف 2< 2-5 3 مع د رمد 0

 | ةلايجاب هرذعو مهقدصف ةثام هداج دق رمع ناكو رمع ىلع مدق ىنح ءالفك للجرلا نم ةزم



 ري ةراجالا بانح

 انثدح لاق ميعربا نب ملسم انتدح « نعالتا ناوُلحو ىغبلا رهمو ِبْلَللا نمت نع ىهن
 هيلع هللا ىلص ىئسينلا ىئهن لاق 8 ةريره ىأ نع مزاح .ىنا نع ةداحخ نب كمح نع ةبعش

 ثراولا كبع انثدح لاق دّكسم انتدح لكفلا بسع باب ا١») 2 ءامالا بسك نع ملسو

 هللا ىلص ئبنلا ىهت لاق رمع نبا نع عفان نع مكمل نب ىلع نع ميعربا نب ليعمساو
 نيريس .ىبا .لاق اهذحا تاف اضرا رجأتسا اذا باب 88 ء«لكقلا بّسَع ىع ملسو هيلع

 ةراجالا  ىنصمم) ةيواعم نما: ساباو مكر ىسلل لاقو,,لجألا .ماعا ىلا ىجرت قا هلفألا سيل
 ع

 ىلع:كلذ ناكف رطشلاب ربيَخ -ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىّطعأ رمع ىبا لاقو اهلجأ ىلأ

 ركب ابا ّنأ وكذُي رثو رمع ةفالخ نم. !رثصو ركب أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع

 ليعمسا نب. ىسوم, انكدح © ملسو  هيلع-هللا: لضا ىتلا .ضبق ام دعب ةزاجالا: !ددَجأ معو

 هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىطعأ .لاق هللا قبع نع عقات نع ءامسا ىب ةيزيوج انثدح .لاق

 نأ. هتّدح رمع ىبا نأو اهنم :يرخ ام رطش مهلو اهوعرزيو اهولجي نأ توهيلا َربيخ ملسو

 ىلص ىنلا نأ ثّدح ييِدَخ نب عفار نأو هظفحأ ال عفان هامس ءىت ىلع ىركت تناك عرازملا

 «رمع م هالجأ ىتح رمع نبأ ىع عفان ى ع هللا ديبع لاقو عرازملا ءارك نع ىهن ملسو هيلع هللا

 كر بانح -3 7

 ايلم هيلع لاثحا موي ناك اذا ةداتقو ىسلملل لاقو ةلاولل ىف عجري لهو ةل

 راذ 000 اذهو انيع ألف 5 تاربملا لعاو ناكر م ج راختي سابع دأ لاقو زاج



 ننس
 ذب ةراجالا بانك نإ

 موحلاص ىذلا ٍمَلْعُج موقوذ لاق ةبلق هب امو ىشمي فلطناف لاقع نم طشن امأكف نيَّناَعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىقأَن ىتح اولعفت ال ىقر ىذلا لاقذ اومسقا مهضعب لاقذ هيلع

 اوركذذ ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر ىلع اومدقف انمأي ام رظنتف ناك ىذلا هل َركذَتف

 كحضفاًمُهَس مكعم, قل اوبرضاو' اومسقأ .متبصأ .نق لاق. رف ةَيقو. اهثأ .هكيرتيا امو. .لاقف, هل

 امأ.«تعمس لاق. رشب:ونبا انكدحت“ ةبعش لاقو. هللا | دبع وبا, لاق :ملسو هيلع .دللا ,لص., ىبنلا

 فشوي نب ديحن ًانتدح ءامالا بئارض ىفاعتو دبعلا ةبيرض باب ٠١١ ء« اذهب. لكوتملا

 هللا ىلض ىبنلا بِيَط وبا مح لاق كلام نب سنأ ىع ليوطلا كي ىع نيفس انربخأ لاق

 « هتبيرض وأ هَتْلَع نع اطيح نيلاوم ملكو ماعط نم نيعاص وأ عاصب هل رمأف ملسو هيلع

 نسشواط نبأ انكدح لاك نفل انتدحا لاق ليعسا نب ىسوم انثدح م جاوخ تاب نإ

 انتدح «هرجا ْماَجكأ ىطعأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مجتحا لاق سابع ىبأ نع هيبا ى

 مجتاحا لاق سابع ىبا ىع ةمركع نع كلاخ انثدح لاق عيرز نب كبزي انثدح لاق دكسم

 ميعث وبا انتحح «هطعع رف هتعارك ملع ولو درَجُأ مالا ىطعأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ن .راك لوقي 5 0-0 لاق رماع نب ورمع نعاو رعسم انتد>ح لاق

 نم هنع اوفقخ َّ كديعلا ىاوم ملك 0 ا 11 « هرجأ اللا ماظي نكي رثو متاح

 ىبغلا اعد لاق كلام نب ا 2 لي وطلا ننس نع ةخبعش انثددح لاق مدأ نتدخل هجارخ

 نقف ءبذ ملكف قيحم وأ لم 1 نيعاص وأ عاصب دل رمأف بح امالغ ملسو هياع هللا ىلص

 هللا لوقو ةنينغملاو خكت انلأ رح ميثرب كآ ةركو ءامالاو ىغبلا كيك كا ٠ « هذيدرض نم

 0ك 9 هد 6 1
 فاح لاقو ميكر روُغَغ دلوق ىلا م قدرا 9 ةاغبلا ىلع مكن اينف

 كيع نب ركب ىنأ نع باهش بأ نع كلام ىع دكبيعس ىب ةبينق انتل.

 ع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىراصنالا دوعسم لأ نع ماشع نب ثراخل



 نإد مسي 8 :راجالا باننح

 دحاولا دبع انثدح لاق دّدسم انثدح مهطورش ىنع نوملسملا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هيلع دلال لجع كةللا لوس نهتأ: تابع ىبا لك هيما ع سواطر قو نك 100 وح كاك

 دابل رضاح ٌعيبي ال هلوق ام سابع نبا اب لق دابل رضاح عيني الو نابكرلا ىقلتي نأا ملسو

 برذل ضرأ ىف كرشم نم هسفن لجرلا رجاوي لحم باب ١ ءاراسمم هل نوكي ال لق

 لاق. ىوزسم ع :ملسما لع (نشضالا :انهدقلا لاق | ىلا ءابخدح“: لاق صفح نباومع انكوك

 لاقذ هاضاقتأ دتينافاةحنع ل عمتجاف لشاو ىب صاعلل تلين انيق الجر تنك لاق تناسب

 رق تيل أو لاق الف تعبت مث توم ىتح هللاو اَمأ تلقف دمحم رفكت ىتح كيضقأ ال هللاو ال

 هللا 2ص د عع ىخ و 6 1001
 رفك ىلا تيارذأ للجو وع هللا لوذاف كيضقاف كلوو لام مث ىل نوكيس هناف لاق معذ تلق ثوعبم

 ةتافب برعلا يأ ىلع ةيقرلا ىف ىطعي ام باب ١-11 «!نتوو الام نقول َلاَقَو انتآنإب

 باتك اًرْجأ هيلع مثذخأ ام فَّْحُأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع سابع نبا .لاقو باتاكا
53 

 احا“ حمايا وها خلل يلاقو :هلبغيلد ااكيش نيتطخلا نآو الا ملعما طرتشي ال ىْعَشلا لاقو هللا

 لاقي: اكوا راسأب. ماشقلا عرخنأب ,ىيربس نبأ ويا وت ماردءةرشع» نسلل ئطعأو, مْلَعْلل رجا كلل

 ىبأ انتدح لاق نمعنلا وبا انتل <« صرخ ىلع نوطعي اوناكو مك 3 ةوشرلا ا

 ذك قيل كتاف علما رقت هعلطبا لاك نيكس نإ « حا لكؤعلا ىاءىع تب اكن نك

 اوبأ جوفاضتساف برعلا ءايحأ نم ىَح ىلع اولون ىتح اهورئاس ةرفس ىف ملسو هيلع هللا

 ول مهضعب لاقف ةىثن هعفني ال ءئىش ّلكب هل اوعسف ىلمل كلذ ديس خدلف عوفيصي نأ

 اهيَأ اب اولاقن موتأت ءىت مهضعب دنع نوكي نأ هلعل اولزن نيذلا طعرلا ءالوه متينا

 لاقف ءىث نم مكنم لحا دنع للهغ هعفني ال ءىن الكب هلا انك غحل اننكس نأ طعرلا

 1 قارب انأ اف انوقيضت ملف مكانفضتسا كقل دللاو نالو قرال 3 هللاو معن مهضعب
524 

 دنس

 نر هلل ٌكمَحْنَأ هيلع ًارقيو هيلع لْقْتَي فلطناذ منغلا نم عّطق ىلع موحاصف العج انل اولعجأ
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 مر ةراجالا بانتك

 ءاختبا كلذ تلعف تنك نا هللا امهَقوبَع ابرّشف اظقيتساف ركقلا قرب ىتح امهظاقينتسا

 لاق جوردل نوعيطتسي ال اًيش تّجرفناف ةرضصلا هذه نم هيف نحن ام انع يرفف كهجو

 ىلا سانلا بحأ تناك مع تنب ىل ناك قللا رخالا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نيرشع اهثيطغأت ىتءاجن نينسلا نم َةَنَس اهب تْذأ ىتح ىتم ثعنتماذ اهسفن ىلع اهتردأت

 ّلحأ ال تلاق اهيلع ثرحق اذا ىتح كثلعفف اهسفن نيبو ىنبب ىلخُأ نأ ىلع رانيد ةئامو

 سانلا ٌٍبحأ ىو اهنع تفرصناف اهيلع عوقولا نم تجرح هقح الا ٌرتاكل ضفت نأ كل

 جرثأت كهجو اغتإبا كلذ تلعف نننك نا مثلا اهتيطعا ىذلا ٌبعذلا نكرتو ىلا

 ىلص ىبنلا لاق اهنم ٍجورْكل نوعيطتسي ال 0 0 ةرخصلا تجيفناف هيف نحن ام انع

 كرت دحاو لجر ريغ رجا مهتيطعأت ءارجأ ترجأتسا هللا ثلاثلا لاقو ملسو هيلع هللا

 هللا ىبع اي لاقف نيح دعب قءاجن لاومالا هنم ثرثك ىتح هرجأ ترمتف بهذو هل ىذلا

 انا لاقنا فيشرللاو ٠ يقل اركلاوا لقالا ١ ىم كرجا' نها لورق اهلك ذل ؟تالقف لعزحتأ "ىلا :لذأ

 اتينعي اهتم كرتي* هلق ةفاتتلاة كولل :قحأفا كب .ئزهتسأ ال 3 تلقت, نأ ىريتسد ,اذ] . هللا نبع

 ةرضصلا تاجيفناث هيف ند ام انع ع كهجو ءغتبا كلذ تلعف تنك نافذ هللا

 لامخلا رصجأو هب ىندصت مث هريظ ىلع لميكل هسفن كج نما بابا 8: 7 قوشع لوجرك

 فيقش نع نتامعالا انتدح لاق نا انذدح لاق ىترقلا ديعس نب ىبك نب كيعس ىنتلدح

 قلطنا ةقدصلاب انرمأ ١ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق ىراصنالا دوعسم نأ نع

 ءدسفن الا هارت ام لاق .فلأ ةئثان مهضعبل ناو َدْلا بيصيق لماكف ىوسلا ىلا انذحا

 لاق ان اةرديسهيبلا رجأب نسللو ميمرباو ءاطعو درجس م رد رو ةرسهسلا رجأ كا ١

 عيبا لاقو ككل وهف اذكو ١!ذك ىلع كاز اف بولا اذع عب لوقي ل سأب ل سابع نبأ

 لاقوب هيب سأب اله .كنيبو+ ىنيبااوآا كلف حبر ىم ناك اف اذكو اذكب دعب لاق اذا ىيريس



 هل ذب ةراجالا بانك

 هل: نهب يدل اوم ةيزع نإ قعر ةاتمل وب يتجسس 2000 ناو ليت
 6 ةكالَخ ىلاعت هللا لاق لاق. ملسو هيلع

 لجرو ردغ رق ىف ىطعأ لج ةَميِقلأ موب مهمصَح انأ

 نم ةراجالا باب !! ءهرجُأ هطْعي رثو هنم قوتساف اريجأ رجأتسا لجو. همك. لكأفا ارح !عان

 ةذرج رشاد. ع ديرب قمم هماسأ ىبأ .انهدطك لاق كلنلا ,نب سدح ىددح قلل ىلا

 لقمك ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا ٌلثم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىسوم نأ ىع

 فصن ىلا هل اولتف مولعم رجأ ىلع ليللا ىلا اموي المع هل نولي اًبهق رجأتسا لج

 اولعفت ال, 80.'لاقف لطاب انلمع امو.انل تطرتش ىلا كرجأ ىلا انل ةجاح ال اولاقف راهنلا

 اولمكأ لاقف دعب نيرخآ رجأتساو اوكرتو ابد المك مكرجأ اوذخو مكلتع ةيقب اولمكأ

 علا ةولص نيبح# ناك 13أ: نحن اولمتف اوجألا نما ميل | تطرش .ىكلا  ملكو نع مكموي ظلي

 اذ مكلمع ةّيقب اولمُكأ لاقف هيف انل تلعج ىذلا جالا كلو لطاب انّدمَع ام كل لولاك

 عموي ةيقب اوكف مهموي ةيقب هل اولعي نأ اموق رجأتساذ اوَبَد ريسي ؟ىش راهنلا نم ىغب

 اذع نم اولبق ام ْلَثَمو مهلّثم كلذف امهيَلك نيقيرفلا رجأ اولمكتساو سمشلا تباغ ىتح

 لمع نمو دازف رجاتسملا ةيف لمعف هرجأ ريجالا كتف !ريجأ رجانسا نم باب 1 هروغلا

 ماس ىتدح لق ئرعزلا ىع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح لصفتساف هريغ لام يف

- 

 قلطنأ لوقي ملسو هيلع دالإ ىلص هللا لوسر تعمس لاق رمع نب هللا ىبع نأ هلأ تبع ىبأ

 لبخل ىم ةرضصا تردحاان لخّكف راغ ىلا تيبملا اووأ ىتح مكلبك ناك نمم طقر ةثالك

 خاصب هللا اوعدت نأ الا ةرخصلا هذه نم مكيجنتي ال هنا اولاقف راغلا مهيلع تّدسف

 العا امهلبق فيغأ ال ثنكو ناريبك ناضيش ناوبا ىل ناك مهلا مهنم لجر لاق مللامعأ

 اِهَقوِبَع اسْهَل كليخت .اماث ىتح امهيلع حرأ ملف امري ءىش ِبَلَط ىف ى ىف الم الو

 رظتنأ ىذي ىلع حَدقلاو تيئيلف الامال, الها امهلبق: 'فقبغأ نأ .تعركف نيكتانأ ًامهتدجتوف
ٌ 
 أ

١ 



 مر ةراجالا بانتح

 لاق ىسوم نب ميعربا ىثدح راج ضقني نأ كيري اطئاح ميقي نأ ىلع اريجا رجأتسا

 رانيد نب ورمعو ملسم نب ىلْعَي نربخا لاق مربخا جيرج نبا نأ فسي نب ماشع انربخا

 لاق ديعس نع هثتكج هتعمس دق اهيغو هيحاص ىلع اهذحأ ديزي اديجن عيب قيعس نع

 اقلطناف ملَعَو !هيلحر كلا ىضءدللا لور .لاقر لاق بعك نقل ؛ىكداخا, سابعا يبا: .ئل»لاق

 ثيسح َلْعَي لاق ماقتسان هدي عفرو !ذكه هحيب ليعس لاق ضقني نأ ديري ارادج !دجوف

 «دلكأت ارجأ يعس لاق ارجا هيلع تذختأل ثئش ول لاق ماقتسان هديب هحسف لاق !ديعس

 بويأ نع داج انتدح لاق برخ نب نميلس انتدح راهنلا فصن ىلا ةراجالا باب م

 لّثَمك نيباتكلا لما ْلَثَمو مكلَتَم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبا نبع عفان نع

 يسم, طابقا لع راك ١ ردنا ىلا ةردغاا نعل ىل لطي ١س« لاعتا ءارجأ .حلكسا# لاعجو

 رق ىراصنلا تلتف طاريق ىلع رصعلا ةولص ىلا راهنلا فصن نم لعي نم لاق مث ثوهيلا

 كوهيلا تبضغف م متنأت نيطاريق ىلع سمشلا بيغت نأ ىلا رصعلا تنقو نم لي نم لاق

 كلذف لاق ال اولاق مكقَح نم مكتصقن لع لاق هطع لَك المع رثكا انل ام اولاقذ ىراصنلاو

 سلا نأ لي ل 1 كو رحعلا :ةرلص لئلا ةراجتلا) كام 1, كغ ذاشا ”نماعبمو] , لاصن

 رمع نب هللا دبع نع رمخ نب هللا دبع ىلوم رانيد نب هللا دبع نع كلام ىنثدح لاق

 لجرك ىراصنلاو دوهبلا .ٌلَقَمو .مكلتم امنا لاق ملسو هيلح هللا. ىيص:هللا لوسر. نأ باطخل نبا

 ىلع دوهيلا تكف ظاريق طاريق ىلع راهنلا فصن ىلا ىل لعي نم لاقف المع لعتسا

 ةرلص ىم نولعت ىنيذلا متنأ مث طاريق طاريق ىلع ىراصنلا تلبع رف طاريق طاريق

 نك اولاقو ىراصنلاو دوهيلا تبضغعف نيطاريق نيطاريق ىلع سمشلا براغم ىلا رضعلا

 ل

 هيَترأ ىلضف كلذف لاق ال اولاق اًيش مكقَح نم مكتيلظ له لاق ءاطع لقأو المع رْثَحَأ

 نب ىبيح انتدح لاق ديد نب فسوي انتدح ريجالا عنم نم را 017



 ع اند ةراجالا بانك

 ةورع نع ىرضرلا نع رْمْعَم نع ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انتحح ربيخ دوهي

 ىنب نم الجر ركب وبأاو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر رجاتساو ةشتاع نع ريبزلا ىبأ

 نمي سبيع كك ةئيادهلاب ارعاملا /تيرشلو  اعيرك ايداع (ئده ىبءادبع قي :نب ارث نيكل

 ءأدعأوو ايهيتلحار هببلا اع:دخ هانمأف شيك راقك نيد ىلع ومو للثأاو نبا صاعلا 5 فلد

 رماع امهعم فلطناو الحتراف ثالث لايل ةكيص امهيتلحارب اهاتآف لايل ثالث دعب روق ٌراغ

 لعيل اريجأ رجاتسا !ذإ باب لحاسلا قيرط مهب ىليدلا ليلدلاو ةريهف نبا ا اتساداذإ, ناد ١١ «لحاسلا) ينظم تكا! ليحلا لكلحجلاو : ف

 اذا. هاطرتشا ىذلا ايهيطرش ىلع اهو زاج ةئس دعب .أا رهش دعب وا مايأ ةثلث كعب هل

 ىلص هللا لوسر رجاتساو تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةشثاع نأ ريبزلا نب ةورع

 شيرق راقكا نيد ىلع وعو .اقيرخ ايداع (ليحلا,ىبأ نم الجر ركب واو :ملسو هيلع, هلأ

 باب ه٠ ثالث بص ايهيتلحارب لايل ثالث دعب روك راغ هادعاوو امهّيتلحار هيلا اعفدف

 نبا انربخا لاق ةّيلع نب ليعمسا انثدح لاق ميعربا نب بوقعي ىنثدح وزغلا ىف ريجألا

 0 30 007 مم 0

 ىنفنلا عم توزغ لاق >ةيمأ نب ىلعي نع ىلعي نب ناوفص نع ءاطع ىقربخأ لاق جيرج

 لتاقف ريجا ىل ناكف ىسفن ىف ىلامعأ فثوا نم ناكف ةرسعلا ٌشيج .ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلا ىلا قلطناف تطقسذ هتينث ردنأف هعبصا عزتناف هبحاص عبصا اهّدحا ضعف اناسنا

 امك لاق هبسحأ لاق اهيضقت كيف ىف هعبصا عّدْيِفَأ لاقو هتينث ردعات ملسو هيلع هللا ىلص

 هذع لثع هْذَج نع ةكيلم ىأ نب هللا ثبع ىنتدحو ميرج نبا لاق لكلا مضقي

 اريجا رجاتسا اذا باب * ءركب وبا اهردعان هقينت ردنأف لجر ني ضع الجر نأ ةدصقلا

 هم ا ةدءءوصم 57 ماض ه6 ىو ءاط -.ِ اس .ِ

 ىلا نيناف ىتبأ ىدَحا كككتأ نأ كير ىلا ىلاعت هلوقل لعلا نبي رثو ّلَجالا هل نيَبف

 اذل جني« هزل وجا ميوسلا» نك ميسم ا ايطتي اهل شاي زيك 2



 ما ةعفشلا بانك

 لاق ةبابش ىثدح لاق ىلع ىنثدحو ح ةبعش انثدح لاق ح ا انتدح برقأ أ راولل ىأ

 تللاق ةشتاع نع هللا دبع نب ةكّلط .ت تعمس لاق نارمع ودا انتثدح لاق ةبعش انتدل>

 كاب كم امهيرقا#ىا لاق ىدعأ امهيأ ىذا ىوزاجع, ىل' نا :دللا لوسر اي ثلق

 ةراجالا بانك ب

 > ينمم كك

 نزاخلو نيمألا ىوقنأ ترجاتسأ نم ريخ 9 ماعت هللا لوقو حلاصلا لجرلا راجيتسا باب ١

 ةدرب . نأ نع نيفس انتدح لاق فسوي نب دمح انثدح هدازأ نم لمعتسي رث نمو نيمالا

 هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق لاق ىرعشالا ىسوم ىا نع هيبإ نع ةدب وبا ىَدَج ىقربخا

 ددسم انثدح « نيكدصتملا دحا هسفن َةَبْيَط هب ومآ ام دوي ىدنلا) نيمالا نراخلا مل

 ةدرب وبا انثدح لاق لاله ىب كيمح ىتثدح لاق كلاخ ىب ةرق نع ىبحك انثدح لاق

 لاقي نيدرعشالا : نم : نالتجر ا ىو: ملسو هيلع هللا "لص. ىنلا لأ: تلئبقأا لاق -ىسوم قا نم

 باب 8". .«هدارآ نم انلَمَع ىلع لمعتست ال وا ىَل لاق ّلَعلا نابلطي امهنأ ثملع ام ثلقف

 اه يك نيا ورفع انكرجا لاكي ىلا بح نب !دجلار ىدهح ةاطيرارق قع ميغلا قف

 منَعلا ير الا اًيبن هللا ثعَب ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره نأ نع هّدَج

 راجيتسا باب ال ءذكم لهال طيرارق ىلع اهازأ تنك معن لاق تينأو هباكتا لاقف

 ملشو هيلع هللا ىلص ئبنلا لماو مالسالا لعا ىجوي ل اذا: وا ةرورضلا دنع نيكرشلا



 ا امد ملسلا بانك

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهتف ةليكْل ليح ىلا روزلل نوعيابتي اوناك لاق هللا فبع نع عفان

 كاهنطب ىف ام ةقانلا جذنت ََآ عفان درس هنع ملسو

 ذعفشلا بانك 4

 انكدح لآ يرسم انتدح ةعفش الق ثردلل تعقو [ذاذ مسقي ىنااميف ةعفشلا تاب [

 نبا مياج نع ئجرلا .دبع ىب, ةملس نأ نع قىرفزلا ,ىعبربعم انثدح لاق دحاولا كيع

 كيو اذان مسقي لام لك قش( كحنو, يلح هللا لص ىنلا ف ىنصم لاق, ملا نيل

 لاقو عيبلا لبق اهبحاص ىلع ةعفشلا ضرع باب » ء«ةعفش الف قرطلا تفرصو دودلمل

 ال نماش وهو هقعفشا تعبي“ نم ىعشلا لاو هل ةعفش الف عيبلا .لسبقر هل نذآ 1ذا مك

 -« د

 نب ميعربا ىنربخا لاق جيرج نبا انبخا لاق ميعربا نب ىملا انتدح ةعفش الف اهريغي

 ةمرتت نب روس ءاجت ١صاقو ىنلأ نب دعس ىلع كيكو لاق ديرشلا نب ورمع نع ةرسيم

 اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يلوم عقار وبا ءاج نأ ىكنم ىدححا ىلع هدي عضوف

 اههتعاتبتك هللاو روسملا لاقف امهعاتبا ام لاو كعس لاقف كراد ىف ىتيب ىتم عّتبا دعس

 تيطعأ , لقل , عقار" وجأ لاك ةعاتقم وأ ةمّجانم فالآ ةعبرا ىلع كحيزَأ ال هللاو دعس لاقف

 فحأ راذل لوقي ماسو :ةيلع هللا ىلص هللا لوسر تعبتي ىأ الولو رانيد ةئثام سمخ ايه

 باب ا» «.هايأ هاطعاف زاتيد ةثام' سمخ اهب ىطعأ انأ امئاو فالآ ةعيراب اهكتيطعأ ام هبقسب



 زير حلل ل لل

 مد ملسلا باتك عن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرتشا تيلاق اهضر ةشئاع نع دوسالا نع ميعربا ىع شمعألا

 مّلَسلا ىف نعرلا باب 1 «؟كديدح نم هل اعرد هنهرو ئيسنب ئدوهي نم اماعط ملسو

 دنع انركاذت لاق شيعالا انثدح لاق دحاولا دبع انثتدخ لاق بوبح ىب ديد انتدح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهضر ةشئاع نع دوسالا ىتتدح لاقف فّلسلا ىف نعرلا ميعربا

 لجأ ىلا ملسلا باب « <كيدح نم ارد هنم نهتراو لجأ ىلا اماعط ىدوهي .نم- ىرتشا

 ماعطلا ىف ساب. الارمع ىبا لاقو نسللو دوسالاو ىيعس وباو سابع نبا“لاق هبو مولعم

 اهو زحل نيك 0 ع0 قولد: كي ثامر لغم لذجأ ' ىلا مودلعم رغَسي ةنوصولا

 لاهنلا كا نع ريتك ىب هللا ىبع نع مج نا نع نيفس انتدح لاق ميعت وبآ

 راقلا لف وفلسي مرا ةنِيََلا ا ملسو هيلغ هللا -ىلص" قتلا مدنق لاق. نابع“ لبا نف

 قياردلل) قب لاقو : قلعم ل21 نأ . ىلعم .ليك' ىزاقتلا ىف اوفلُسأ لاقف تالثلاو نيتنسلا

 انثدح « مولعم نزوو مولعم ليك ىف لاقو ميج نأ نبا انثه> لاق نيفس انثدح ديلولا

 نيحن نع قابيشلا نييلس ىع نيفس انربخا لاق هللا .ثبع انربخا لاق لتاقم نب ديحت

 دبعو ىزبأ نب نجرلا دبع ىلا داّحَش نب هللا ثبعو ةدرب وبا ىلسرأ لاق كلاجملا نا ىبا

 هللا ىلص هللا لوسر عم ٌمناغلا بيصن ان الاقف فّلسلا نع امهتلأسف ىفوأ ىأ نب هللا

 ىلا تبزلاو ريعشلاو ةطنلمل ىف مهفلسنف ماشلا طابنا نم طابنأ انيتأب ناكف ملسو هيلع

 «كلذ نع مهلأسُت انك ام الق عرز نكي روأ عرز مهل ناكأ ثلق لاق ىّملُم لجأ

 نع ةيريوج انثدح لاق ليعمسا نب ىسم ىتدح ةقانلا حَتْنت نأ ىلا ملسلا باي م



 ىلا ملسلا .باب له !'؛ ءكلذ 'للثم لاقف ئرسبا نبا تلاسو زمثلاو تايبزلاو, ريشلا,«طنلل

 افدح«لاق-نيحيولا نبع اتكدخل لاك“ لعمان ”يبومااتكتخ قيد[ هل ٠ كام

 ىلا ةدرب وبأو داّدش ىب هللا نبع ىنثعب لاق كلاجلا نا ىب ىبح انتدح لاق قابيشلا

 ىبنلا ىهع ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باكا ناك له ِهّلَس القف وأ قا ىب هللا دبع

 ىف ماشلا لما طيبن فلست انك ' هللا ىبع لاقت ةطقللا ف نوفلسي ملسو هيلع هللا لص

 لاق «دنع هّلصا ناك نم ىلا تلق مولعم لجأ ىلا مولعم ليك ىف بيبزلاو ريعشلاو ةطنمل

 ىبنلا باكا ناك لاقف هتلاسف ىربأ نب ىجرلا تبع ىلا قاثعب رق كلذ نع .مهلأست انك ام

 مآ ثرح ملأ ملأَسَت رو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىيع ىف نوفلُسُي ملسو هيلع هللا ىلص

 دلاجأ ىنأ ىب دم نع ىابيشلا نع هللا ديع ىب كلاخ انثدح لاق فحسا انثدح «ال

 انثدح نيقس نع كيلولا ىب هللا قبع لاقو بيبزلاو ريعشلاو ةطنلمل ىف مهفلستف لاقو اذهب

 ىرتكبلا ايأ تعبس ورمع انثدح لاق ةبعش انثدح لاق مدآ انثدح < تييزلاو لاقز : نابيشلا

 ملسو هيلع هللا + ليصا ىبتلا ”ىهت' لافد" لضتلا ىقأ كسلا !نك' نمابع ' نبا ١ تالا ,لاقا) ىتاشلا

 ىلا ٌلجر لاقف نزوي ءىن ىأو ٌلجرلا لاقو نزوي ىتحو هنم لكوي ىتح لكنلا عيب ىع

 سابع نبا تعبس ىرتكبلا وبا لاق ورمع نع ةبعش انتد.> ناعم لاقو رز ىدح هبناج

 لاق نيلولا وبا انثكح لخنلا ىف ملسلا باب * ء هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن

 لاقف لنلا ى ملسلا نع ريع َنِبا تلاس لاق ئرتكلا' نأ نع ورع ىع؛ ةبعش انتيك

 نع سابع ىبا تلأسو وجانب ءَسَن قرولا عيد نعو عْلصَي ىتح لضنلا ' عيب نعا ىهن

 وأ هنم لكوي ىتح لضنلا عيب نع ملسو هيلغ هللا ىلص ىبنلا ىهن لاقف لخنلا ىف مّلسلا

 نع ةبعش انتدح لاقر نع الك لاق ر م نب كبح 0 « نووي ىتنحو هنم لكإب

 قاح رمثلا عيب نع رمع ىهن لاقف لخضتلا ىف ملسلا نع ومع نبا تالاس' ىرتخبلا ' نا نع



 ع

 ميحرسلا نسيحرلا هللا ماسدسو

 السلا باح

00 

 لاق يلع نب ليعمسا انثدح لاق ةرارزز نب ورمع ىنتدح مولعم ليك ىف ملسلا باب !

 مدق لاق سابع نبا نع لاهنمل نأ نع ريثك نب هللا دبع نع مج ىا نبا انثدح

 نيماع لاق وا نيماعلاو ماعلا رمثلا ىف ن وفلسي سانلاو ةنيدملا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر

 ىتدح «مولعم نزوو مولعم ليك ىف فاسيلف رمت في. فلس نم لاقن, ليعمسا كشر الثا وأ

 تان *« مولعم تزدو مواعم الكك قف اذهب مج أ نبأ نع لييعمسأ انربخأ لاق كيد

 نع مج نأ نبا انربخأ لاق ةنييع ىبا انربخا لاق ةقدص انثكحح مولعم نزو يف ملسلا

 ظني ملسو هيلع هللا ىلص ى هنأ مدق لاق سابع نبأ نى 2 لاهفملا ىنأ نع ريقك ى د هللا ديع

 فلسيلف لاق جاع وأ نبأ نع نيفغس انتد> لاق هللا كيع نب ىلع انتد> « مولعم 85 ىلا

 ديع نع عج لا نبأ ىع ا انتدح لاق 0 انتدح مولعم ل ىلا مولعم ليك ىف

 ملسو 'هيلح .هللا ىلص ىبنلا مكق لاق سابع نبا تعمس'لاق لاهنملا .نا .ىع ريتك نب هللا

 ةبعش انثدح لاق دكيلولا وبا انتدح «مولعم لجا ىلا مولعم نزوو مولعم ليك ىف لاقو

 كلاهما نأ ىب.احمح نع ةبعش نع عيكو انثدح لاق ىيحج ىقدحو م .دلاجلا قا نبا نع

 دلاجلا نأ نب هللا دبع وا كبح قربخا لاق ةبعش انثدح لاق ريع نب صفح انثدحو

 ىفوأ قنا نبا ىلا ىنوثعبت فلسلا ىف ةدرب وباو داهلا نب داّدش نب هللا دبع فلتخا لاق

- 

 ىف رمغو ركب قاو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع فلست انك انا لاقف هنلأسف



 معرس 6 عويبلا بانح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق مق ريغص عطن ادن ىف اسيبَح عنص مث اهب يق ل 1 ا تس انقلب

 ةيغص ىلع ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر يلد كلك تناك كّلوَح نم, نذآ ملسو هيلع

 رق ةءابعب :2و اهل ىو ملسو هيلع دللا ىلص دللا ّلوسر تيأرف لاق ةنيدملا ىلا انجرح رق |
 باب |" بكرت ىتح هتبكر ىلع اهلجر ةيفص عضتف هتبكر ٌعَضيق ةريعب .كنع سلج

 طع نع بيبح نأ نب كيزي نع ثيللا انثدح لاق ةبينق انتدح مانصالاو ةتيملا عيب

 وهو متقلا ماع لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر عمس هنأ هللا دبع ىب باج نع حابر نا نبا

 تيأرأ هللا ٍلوسر اب ليقف مانصالاو ريزنخلاو ةتيلاو رملا عيب مرح هلوسرو هللا نأ ةكمع

 قه اال !انامح  نئاكلا اهب عبصتسيو ةولخت "ايبا ندديو نفسلا اهب لطي هذاف ةقيملا ممكش

 ح“اكأ هللا "نأ توهبلا هللا لحاف كلا ةنع ملشو ةيلع دللا' لتفا هللا لوش) لاق رت كار

 كيوي انتدح لاق جيبللا ديع انتدح ميصاع وبأ لاق 0 اولكأف دوعاب مث نلمخا اهموكاش

 طبع انتدح بلللا نمت باب "|١ ءملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ارباج تعمس ةاطع ىلا بتك ]|

 نأ نع نكولا كيع نب رحب أ نع باهت نبدأ نع كلام انربخا لاق فسوب ند هللا

 ىغبلا رهمو بلللا نمت ىع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ ىراصنألا دوعسف
 م 6

 في ىأ نب نوع ةربخا لاق ةبعش انو يا لاق لاهفم ى د د انتل نمعالكا ناولخو

 هللا ٍلوسر نأ لاق كلذ نع هقلأسن ترسكف همجاحم رماف اماخخ .ىرتنشا نا تير لآق

 ةليشاولللا ”ىعلو"ظلمالا بشكر مسدد ”ىدتز" ملا كك - ىح. بن لسور هلع هلا

 <« روم ا ىعّلو الكوم اوبرلا ّلكأو ةمشوتسسم لاو



 نع عويبلا باتك م7 |

 كنع سلاج وه اينيب هنأ هبخا ىئردخلا ىيعس ابا نأ يريح نبا قربخا لق ىرعزلا

 ىف ىرت فيكن .نامثالا ٌبحُنف ايِبَس بيصُت انآ هللا لوز« ابب ةلاقا, مليبو ةيلع» هللا قلم 22

 هلا بنك همت تسيل اهّنذ كلذ اولعفت ال نأ مكيلع ال كلذ نولعفت مكتاوأ لاق لعل

 لق عيكو ؛انتدح لاق ريم با انتدح .ربدملا عيب باب ١٠١ < ةجراخ عو.الآ .يرخت نأ

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا عاب لاق رباج نع ًءاطع نع ليهك نب ةيلس نع ليعما انثدح

 لوسر هعاب لوقي هللا دبع نب رباج عمس وربع ىع نيفس انثدح لاق ةبيتق انتدح ربدملا

 نع ىنأ انثدح لاق بوقعي انثدح لاق برَخ نب ريغز ىنتدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 امهنأ هاربخا ةريرع ابو كلاخ نب ديز نأ ةربخا هللا ديبع نأ باهش نبا انثدح لاق اص

 نا مث اهودنجأ لاق نصحت 2و رك ةمالا نع. ليقس ملسو هيلع : هللالا ىلع. هللا ؛لوسر(انكمد

 لاق هللا دبع ىب ربزعلا طبع انتد> “ ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىعب اهوعيب رث اهودلجاف تنز

 ملسو هيلع هللا ىلص 2 اكعمام لاق ةريره نأ نع هيبأ ىع كبيعس نع كثيببللا ىتدح

 هس د

 ننز نأ مث اهيلع بتي الو دلل اُدلَجَيلف اهاتز نيبمتف مكدحأ مآ تسنز اذا لوقي

 ءرعش نم لب ولو اهعبيلف ا نيبتف ةثلاثلا تر“ نأ رث اهيلع بري الا اهُدلَجْيلف

 ا

 اهرئئابي وأ اهلبقي نأ اسأب نسنمل ري رثو اهئربتسي نأ لبق ةيراجلاب رفاسي له باب ا

 3 ةضيخت هر أ ابيل 2 0 !تعيجبب وا طوف علا ةقالزملا تبو اذا رمع نبا لاقو

2 

 هللا لق جرقلا نود ام لماخل هقيراج نم بيصي درب ناز سابا دل كاطع ناعوت فار كيعلا "ريكس

 بوقعي انثدح لاق ٌدواد نب راقغلا بع انتدح مُهْناَمَأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الأ ىلاعت

 عا اللا ىلع ىدقلاا لك لاق كنامإ نب .سنأ ,ىع ورم أ :قب ورمع نع لجرلا تبعك نبأ

 كقو بطخأ نب ئيح تنب ةيفص لامج هل ركُذ نصل هيلع هللا جتف اًملف ربيخ ملسو

 ىتح اهب يرخث هسفنل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر اهافطصاف اسورع تناكو اهجوز لنق

00 



 2 م عوهبلا بانك

 3 س 1 ام و 0 بئ - امر 9 اميل

 كتدحا ال سابع نبا لاقف ريواصتلا هذه. عنصأ ىلاو ىدي ةعنص نم ىتشيعم امنا ناسنا ىلأ
 32 ا 0 د

 هللا ناف ًةروص روص نم لوقي هقعمس لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر' تعمس ام الأ

 وبا لاق 3 هيف سيل ءىتن كو رجشلا اذهب كيلعف عنصت أ الا تيب نأ كحو لاقف

 باب ا.ه 2« ٌدحاولا ثيدلمل اذه سنا نب رضنلا نم ةبورع أ نب كيعس عمس هللا دبع

 ملسم انتدح رمكل عيب ملسو هيلع.هللا ىلص ىتنلا مْرَح رباج لاقو رمل" ىف ةراجتلا' ميرحت

 ثايأ «تلولكا انا متتاعا نع ىورشم ”نحا ئىطشصلا نإ نح سيجال نع بعت اهكدك لا

 «رملا ىف ةراجتلا تمرح لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يرخ اهرخآ نم ةرقيلا ةروس

 ليعمسا نع ميّلس نب ىيك انثدح لاق موحرم نب رشب ىنتتدح ارح عاب نم رثا باب 9

 لاق ناقل شوو نلخأ: دلثااعلاص كتل! نعا يرع اولا نك يحس نأ نيهيعس نعول

 لوو هّنهت لكأف ارح عاب لجو ردغ ا ىطعأ 7-1 خيمبقلا موي مهمدعخ انأ هنالك هللا

 ملسو ةيلعأ هللا : لص. ىلا“ رمأ باب اذا +1: رجل طعي رثو .هنمأ قوصساف ليج ارجاش]

 ديعلاب ىبعلا عيب باب ا.ه ' «ةريره نأ نع ئربقملا هيف غالجأ نيح مهيضرأ عيبب دوهيلا

 اهبدحاص 5 بلع مدوحصم انرعبأ ةعبراب ةلحار مع نبأ ىرتشاو ع ناويخاب نإويللو

 حميدخ نب عفار ىرششاو نيريعبلا نم اأريخ ريعبلا نوحي دق لا قب لاقو ةقيرلاب

 تسلا :(ىبا" لاقوزاةللا اء نأ اوهر !ادغ رخآلاب كيتا لاقو اهدحا هاطعأت ىيريعبب اريعب

 ريعبب ساب ال نيريس نبا لاق لجأ ىلا نيتاشب ةاشلاو نيريعبلاب ريعبلا ناوين ىف ابر ال

 نع كسبز نب داح انثدح لاق بوح نب نميلس انتددح 0 : رحب ردو نيريعبب

 ىبنلا ىلا تراص رق ىبلللا ةيحد ىلا تراصق: ةيفص ىبسلا .ىف ناك لاق, نسنأ ىع باث

 نع تيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح فيقرلا عيب باب ١.1 هملسو هيلع هللا ىلص



 0 عوبيبلا تنك ار

 ارومأ كتيازأ دللا وسر اي لاق هنأ هربخأ مازح نب ميكح نأ ريبؤلا نب ةورغ قربخا لاق

 هللا لوسر لاق ميكح لاق رجأ اهيف ىل لح ةقاتعو ةلص نم ةيلعالل ىف اهب ثنحتأ تنك

 نأ لبق ةتْيَلا ولج باب ا ءريخ نم فلس ام ىلع تاللسأ ملشو» عبلع اللا كك

 لاق جحلامص نع نا انتدح لاق مهيعربا ى د بوقعي انتدلح لاق برح نب ريهز انتدح غبدت

 1 هربخأ سابع نب هللا دكديبع أ ةريخلأ ىللا كيع 0 هللا لينك أ باهش نس ١ ىتدح

 و 31 0 ميسو 3 روسر 2مم اننأ اولاق !اهبافان ةعتيتسا الع. لاق“ ةتيم ةاكتي م. ملسو هيلع ادللا لص. هلا ل

 عيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مرح رباج لاقو ريونكل لتق باب !.8 ءاهلكأ مرح امتأ لاق

 أ كسلا نبأ ئ ع باهش نبأ نع ثيبللا انتد> لاق ديعس نب 50 انتدح ريونشل

 نأ نكشويل هديب ىسفن ىذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لوقي ةريره ابأ عمس

 لاما ضيفيو ةيزلل عضيو ريزنحلا ٌلثقيو بيلصلا رسكيف اطسقم اًكَح ميرم نبا مكيف لوني

 ئدلالا لع باجل هوزإ دكاذزا عاببم الو ديما مكشا بادي الإ تاب ل11": ةحأ ا هلبقيانالا حب

 لاق رانيد ىنب ورمع انثدح لاق نيفس انثدح لاق ىديبلمل انثدح ملسو هيلع هللا ىلص

 لتاق لاقف ارمخ عاب انالف نأ باطخلا ىب رمع غلب لوقي سابع نبأ عمس هنأ سواط ىنربخا

 مهيلع تمرح كوهيلا هللا َنَثاَد لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعي لأ انالف هللا

 نع سنوي انرسخا لاق هللا كبع انربخا لاق نادبع ًانتدح «اهوعابيذ اهولمجت موكشلا

 ملسو باع هللا ىلص هللا لوسر ا ةردر» لأ نع تقيل نب كس كع.عمجيب لاق باهتش نبأ

 مهلتاق هللا دبع وبا لاق ءاهّتامثأ اولكاو اهوعابف ممحشلا غيلع تمرح وهي هللا لتاق لاق

 امو حور اهيف سيل لل. ريواصتلا عيب باب ا. «ىوباذالا نوصارخلا نعُت لتق نعل هللا

 انثدح لاق عيرز نب كيزي انثدح لاق باجتولا دبع نب هللا نبع انتدح كلذ نم هّركي

 56ه.

 كايف اب اب لاقذ لج دان نأ سابك نبأ لذع كعك نافع نسل نأ نب كيعسش نع افوع



 مس مع عويبلا بانك

 اهيف يرق اهب لخّدف ةراسب ميعربا رجاع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق ةريره نا

 لسرأت ءآسنلا ىسحا نم ه. ةارماب ميعربا لخد ليقف ةربابخل نم رابج وا. كولملا نم لَم

 ىلف ىتيدح ىنّذكت ال لاقف اهيلا عجر مث ىتخا لاق كعم لل هذع نم ميعربا اب نأ هيلا

 اهيلا ماقف هيلا اهب لسرأف كزيغو ىويغ نموم نم ضرالا ىلع نأ هللاو ىتخا كنأ مهتربخا

 ىلع الا ىِجْرَف تنصحاو كلوسربو كب تنمأ تنك نا مهللا تلاقن ىلصتو ًاضوت نماقف

 دبع نب ةملَس وبا لاق حرعالا لاق هلجرب ضكر ىتح طغف رفاكلا ىلع طلسُت الف ىجوز

 تساقف اهيلا ماق مث لسرأت هّقلتق ىب ُلاَقِي تي نا مهللا تلاق لاق ةريرع ابأ نأ نجرلا

 ظلست الف ىجوز ىلع الا ىجرف تنصحأو كلوسربو كب تنمأ تنك نا مهللا لوقتو ىلصت ًاضون

 تلاقف ةريره وبا لاق ةَهلَس وبا لاق نجرلا ذيع لاق هلجرب ضكر ىتح ظغف رفاكلآ اذه ىلع

 لأ أ معلسرا ام. هللاو. لاقذ .ةتلاتلا : قف وا ةيناثلا ىف لس هتانق 8 لاقي تعا نأ للا

 تبك هللا نأ َتِرَعَشأ تلاقذ ميحربا ىلا تعجرف رج اهوطعأو ميعربا ىلا اهوعجرا اناطين

 نع باهش ىبا نع ثيللا انتدح لاق كيعس ىب دك انتدح 1 2نبلو مدخأو وفالكا

 دعس لاقف مالغ ىف ةعمز ىب كبعو صاقو ىنأ نب دعس مصتخا نتلاق اهنأ ةشثاع نع ةورع

 لاقو ههبش ىلأ رظنا هنبأ..هنأ ىلا . دهع صاقو.: ثا»ىب ةبتع ىخأ ىبا هللا لوسر اي اذه

 ىلض هللا لوسر ,رظنف هتديلو نم نأ شارق .ىلعا كلو هللا لوسر اب ىحأ اذع ةعمز نب بع

 كلولا ةعمز نب بع اب كل وه لاقق ةيتعب انيب اهبش ىأرذ ههبش ىلا ملسو ةيلع هللأ

 نيج ىتدح ءظق ةدوس هرث ملف ةعمر تنب ةدوس اب هنم ىجاحاو رجا رهاعللو شاؤفلل

 ىنب نجرلا دبع لاق لاق هيبأ ىع دعس نع ةبعش انثدح لاق ردنغ انثدح لاق راشب نبا

 !ذكو اذك ىل نأ ىنرسي ام بيهس لاقف كيبا ريغ ىلا ىدت الو هللا فثذا بيهصل فوع

 قرضا - نع. .ببعش انربخا لاق: نامُيلا يآ: انقدح ءىص انأو تقوس ىلكو اككلذ تالق نأ
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 "7 عويبلا بانح

 06 ىئىح د حر ناريبن. ن ناو ندخل م6 كلك ع حان كلحانال1 تكا ع اذ سسخا تانكن د را يبكل ناكيش اوبال . اك وللا

 نامتان ان اذذ تجف هليل تسبتحاف قأرماو ىلعأو هيبصلا ىقسأ ف نابرشيف وبا هب آف
 5 ع 503 7_0 0 ّ ل 3

 ىتح امهبادو ىأد كلذ لزي ملخ ىلجر دنع نوغاضتي ةيبصلاو امهظفوأ نأ تعهركف لاق

 ىرن ةجرف انع جرف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ىلأ ملعت تنك نا مهللا رْجافلا علط

 نم ةارمأ بحأ ثنك ىنأ ملعت تنك نا مهلا رخالا لاقف مهنع جرْقف لاق ءاّمسلا اهنم

 راغيد ةّثام اهّيطعت ىتح اهنم كاذ لانت ال تلاقف ءاسنلا لجرلا بحي ام لشأك . ىمع تاني

 ضعت“ 2و 3 4 را ان ىف 3 : هس كلا يس مالاودللا نك فلات انهيلح ب نيب تديعت رامات هل ييحح] حا : انيك تال

 لاق ٌةجرف انَع ٍيرفأذ كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ىّلَأ ملعت تنك ناذ اينكرتو تمقف هقح

 هةيطعاف ةرذ نم قرقب اريجأ ترجاتسا ىلا ملعت تنك نأ مهللا رخالا لاقو نيقلثلا مهنع جرغف

 ءاج ث اهيعارو ارقب هنم تيرتشا ىتح هنءرزف ىرقلا كلذ ىلا تدعف فخأب نأ كاذ ىأو

 لاق. ى ئوهتستأ :لاقف اهيعارو رقبلا كلت ىلا قلطتا ثلقف ىّقَح ىطعأ هللا دبع اب لاقف

 جرفاذ كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ىّأ ملعت تنك نا هللا كل اهتللو كب ئزهتسا ام تلق
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 نيعنلا وبا, انتكدح برلملالهاو ,نيكرشملا .عم عيبلاو ءكرشلا باب.١1 .«مهنع فشُكف اَنع

 2 لاق ركب نأ ند نكوأا لدع نع نوقع نأ نع ةيبأ نع مياس ند رمتعم انثح> لاق

 هل لاقن اهفوسي مذخب لكيوظ ناعم كرش م للجر ءاج 1 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم

 « ةاش هنم ىرتشاف عيب لب ال لاق بع مأ لاق وأ يطع ما اًعيِب ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا

 ناملسل -ملشوإ هيلع هللا لص, نينلا + لاقو :دقتعو تبول قح,كولمملا غوش جاب لدن
 نهد هم < تت ع دة هم

 مه الع هدو هع 8 ضسضتلا أس سرسو د6. © 55-35 د سد "© 1 -ٍ نيلامي 8 7 0

 ١ الا دلوع ىلا ”(ةناوا تلو راس احب قرر ١ ىأ يااولصت_ىيحلا "اه: رولا 131 نضع لع
 نع جرعالا نع دانزلا وبا انثدح لاق بيعش انربخا لاق نابيلا وبا انثدح «نودحجج هلل



 اروع عوبيلا بانك

 هللا ”لوسر هل رمأف' ةيبيط“ونبا!ملشو+ هيلع هللا“ ىلص "هللا ”لوسر# مح , لاق:' كلأم نب سنآ نع

 ميعُت وبا انثكح «:هجارخ نم هنع اوففخي نأ هلعا رمأو رمغ نم 'عاصب .ملسو ةيلع هللا ىلص
5 * 

 هللا لوسرل ةيواعم مأ دنع تلاق اهضر ةشثاع نع ةورع نع ماشع نع نيفس انثدح لاق

 لاق اًرس هلام نم ذفخآ نأ حانج ىلع لهف جحش لجر نيقس ابا نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 انثدح لاق ريمن ىبا انثدح لاق قحسا ىنثدح «فورعملب ىيفكي ام كينبو تنأ ىذخ

 ةورع نب َماشع تععمس لاق كقرق نب َنمثع تعمس لاق مالس نب فيح ىنثدحو ح ماشع
 و دع هم

 لكل اًريفق ناك نمو ففعتسيل اينَع ناك نمو لوقت ةشئاع عبس هنأ هيبا نع ثّدحج

 «فورعط اب دنم لكأ اريقذ ناك نأ هلام ىف حليو هيلع ميقي ىذلا ميتيلا ىلاو ىف تلون فورعُملاب

 رمعم انربخا لاق قازولا نبع انثدخ لاق دوبح انثدح هكيرش نم.هكيوشلا عبي بابا 1

 هس هم

 لام لك ىف ةعفشلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج ا ىع ةملس نا نع ىرغزلا نع

 روكلاو ضرالا عيب باب < عفش الف قرطلا تفرصو دودملا تعقو !ذاف مسقي رث ُّ 2-0 5-2 1 35

 رمعم انثدح لاق .دحاولا دبع انتدح لاق بوبح نب كيج انثدح موسقم ريغ ائاشم

 دللا لوسر ىبضق لاق هللا كبع نب رداج نع ىنجورلا دبع نب ما أ نع ىرعزلا ى

 الف, قرظلا/ تانفرصو تود تاعقو : نان« مسقب ١ رقاءلام لك .ى :ةعفشلاب .ملسو:خيلع هللا لبا

 ماشع هعبات مسقي مث ام لك ىف لاق !ذهب دحاولا دبع انثدح لاق ددسم ىثدحح « ةعفش

 «ىرعزلا نع فحسأ نب نجرلا دبع هاور مسقي مث لام لك ىف قازولا كبع لاق رمعم نع

 ىب برقعي ًانتدح ىضرف هنذا ريغب هريغل ايش ىرتشا اذا باب

 نع عفان نى 5 0 ند ىسوم ىل ةريخأ جيوج نبأ انربخا لاق مصاع و هدأ

 راغ يف اولخدف ورطملا مهباص نوشمي رفث ةثالق جرخ لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 جدحا لاقن هيتلمع لمع لضفأب هللا اوعدآ ضعبل مهضعب لاقف لاق ةرخص مهيلع تاحتاف
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 مع عويبلا باتك

 نع ملسو هبلع هللا ىلح هللا لوسر ىهن لاق رفع نبأ نع عفان نع كثيللا انددح لاق ةيبذق

 اليك بيبزب هعيبيب نأ امرك ناك نأو اليك رمتب الخ ناك نأ هطئاح رمث عيبي نأ ةنباؤملا
 و

 هز نأك نأ وأ هلصأب لضنلا عيب باب 1* دلك كلذ نع ىهن ماعط ليكب هعيبي نارام ناك
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 ه«بلع هللا ىلص ضنلا نأ ير نبأ ىع عشان نع تسلل انكدخ لاثا نيعس نب يكف انتدح

 «عاتبملا طرتشي نأ الا لخضنلا رمث ربأ ىذللف اهلصا .عاب رق الخن ربأ ئرمأ ايأ لاق مل

 ىقدح لاق فسوي ىب ريع انثدح لاق بقو نب فحسا انثدح ةرضاخملا عيب باب 1»

 ب ىهن لاق هنأ كلاما نب .سنأ نع ئراصنالا ةحلط قا نب فحسا انثدح لاق أ

 عا ع ةدقا انتنح « ةنيازملاو ة3بانماو ةخسماللاو ةرضاخم او ةلقاك ى ع ماسو ءباع هللا ىلص هللا

 نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 9 سن نع دبي نع رفعج نب ليعمسا انتد> لاق

 هللا عنم نأ تيرا رفصتو رمك لاق اهوهر ام سنأل انلقف وعوت. ىح. لخنلا ؛ ريك عيب

 نب ماشع ديلولا وبا انتدح هلكأو راخل عيب باب 18 2 «كيخأ لام ٌلكاست مب ةرمثلا

 ىبنلا نع ثنك لاق رمع نبا نع دماج نع رشب نأ ىع ةناوعوبأ انثدح لاق كلملا دبع

 لوقأ نأ تدرأث. نمولا لخبلاك ةحش رجشلا نم لاقف اَزاَمَِج لكأي ؤقو ملسو هيلع ذللا قص

 ام ىلع راصمألا َرمُأ ىرجا نم باب 0٠ ء«ةلضنلا هر لاق مهكححأ انأ اذاذ ةلضنلا ها

 ةروهشملا مهبعاذمو مهتاين ىلع مهتنسو ِِن زولاو لاهكملاو ةراجالاو عويبلا ىف مهنيب نوفراعتي

 ةرشعلا ساب ال مح ىع ِتوُيأ نع باقولا كبع لاقو «مكنيب مكتتس .نيلازغلل عيوش لاقو

 كيفكي ام ىَذُحخ دنهل ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاقو اًخر ةقفنلل طخأيو رشع سحاب

 سادرم نب هللا بع نم نسل ىرتكاو فورعملاب لكالف اريقف ناك نم لاقو فورعملاب كدلوو

 هظراشي لو هبكرف رامملل راململ لاقف ىرخأ ةرم هج رق هبكرف نيقنادب لاق مكب لاقف ارا

 ليوطلا دي نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح « عرد فصنب هيلا ثعبف



 رهو م* عويبلا بانك

 لوسر نأ سننأ نع يح نع كلام انربخا لاق فسوي نب, هللا دبع انثدح عئابلا نم

 رمت ىتح لاق عزت امو هل ليقف عزت ىنح رامثلا عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مي -- و و وسر ءايحلاللال حلا تضايم ىدهووعلا هلل[ عتس را ةامع يلع“ هلل) لص«فللا قر .للقك

 هحالص ودبي نأ لبق ارمث عاتبا الجر نأ ول لاق باهش نبا نع سنوي ىنثدح ثيللا لاقو

 لور نأ رمع نبا ىح هللا ضيع نب“ راس قربخا هير: ىلع هباضا ام ناك ةعاع هتباصأ رق

 ريتلاب رمثلا اوعيبت الو اهحالص ودبي ىح رمثلا اوعيابنت ال لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللأ

 لاق نبا انثدنح لاق -تايغ نب: صافح ىب ريح انقدح لجأ .ىلا«ماعطلا ارش باب مم

 نع دوسالا نع انثدح رث هب سأب ال لاقف فلسلا ىف نقولا ميعربا دنع انركذ لاق شبعالا انتدح

 « هعرد هنغرف لجأ ىلا ئدوهي نم اماعط ىرتشا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ

 ليهس ىب ديلا دبع نع كلام نع ةبيتق انثدح هنم ريخ رمتبرمع عيب دارأ !ذأ باب 1

 هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نعو ئرذشل ىيعس نأ نع بيسملا نب ديعس نع نجرلا دبع نبا

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف بينج رمتب هءاجن ربيخ ىلع الجر لمعتسا ملسو هيلع هللا ىلص

 نيعاضلاب اذه نع َعاصلا فخأتل انأ هللا لوسر اب هللاو ال لاق اذكع ربيخ رمت لأ ملسو هيلع

 عتبا مث ماردلاب عجل عب لعفت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةثالثلاب نيعاصلاو

 وبا لاق ةراجاب وا ًةعورزم اضرأ وأ ثربأ ىق الخ عاب نم ضبَق باب .٠ 2 «ابينج #ماردلاب

 ةكيلم ىنا نبا تععمس لاق ميرج نبا انربخا لاق ماشع انربخا ميعربا ىل لاقو هللا كبع

 اهريأ ىذل رمتلاف ِرَمّثلا ركذي رث تربأ دق تعيب لد ايأ رمع نبا لوم عفان ؛نع بخ

 انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدح «ثالثلا الوم عفان هل ىمس ثرلملا كبعلا كلذكو

 الختأ عاب نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام
 هسسسسسمسم 6 هس د د ه مخ

 انتدح البيك ماعطلاب عرزلا عبد باب 1 « عادبملا طرغشي نأ الا عئابلل اعرمتف تربا دف

 كه دجححببمببملللللا



 0 عوببلا بانج

 ايارعلاو ةبقع نب ىسوم لاق اليك اهصرخ عابت نأ ايارعلا ف صخر ملسو هيلع دللا ىلص

 ثيللا لاقو اهحالص ودبي نا لبق رامثلا عيب باب مه ءاهيرتشيف اهينأب تامولعم تالخآ

 قر اح ىنب نم ىراسنالا خمتت> لأ نب لهس نع ثذدح ريبزلا ىب ةورع نع دانؤلا نأ نع

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر دهع ىف نيانلا ناك لاق تسباث نب ديز نع هتلح هنأ

 هباصا نامحلا رمثلا باصا هنا عاتبملا لاق مهيضاقت رصحو سانلا دج اذاف رامثلا نوعيابتب

 هدنع ترثك ان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقن اهب نوجتحي تاهاع ماشق مباصا ضارم

 مهتموصخ ةرثلت اهب ريشي ةروشلاك رّمثلا حالص ديقنبا, ستحل ا ولف اما كلذ ىف ةموصخل

 نيبتيف ايرثلا علطت ىتح مضر أ رامث عيبي نكي مث تباث نب كيز ن نأ كيز نب ةجراخ ىنربخاو

 ةسبنع انثدح لاق ماّكح انثدح لاق رك نب ىلع هارو هللا دبع وبا لاق رجالا نم رفصالا

 كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتحل «كيز نع لهس نع ةورع نع دانزلا نأ نع ايركز نع

 ىتح رامثلا عيد نع ىهن ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوشر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع
 ديج انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق لتاقم نبا انثتدح «عاتبملاو مئابلا ىهن اهحالص ودبي

 3 ىنح لضنلا ةرمث عابت نأ ىهت ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر نأ سنأ نع ليوطلا

 ايح ىب ميس نع ديعس نب ىيك انثدح لاق ددسم انثدح « مخ ىنعي دللا دبع وبا لاق

 هيلع هللا, ىلص ىبنلا ىهن لاق هللا دبع نب رباج تعيس لاق نيم ىب ديعس انثدج لاق

 لخنلا عيب باي م١ ءاهنم لكويو رافصتو رامحت لاق عقشت ام لبق .ةرمثلا عابت نأ ملسو

 لاق ىزارسلا رؤضنم: ني: لكم انهي لاك يملا لق قلع انكجح ١ايجالصإ ودينا, نأ لبق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع كلام نب سنا انتدح لاق كيج انيبخا لاق ميش انثدح

 لاق وهرت امو ليق وعزت ىتح ليخنلا نعو اهحالص ودبي ىتح ةرمثلا عيب نع ىهن هنأ

 وهف ةماع هتباصا رث اهحالص ودبي نأ لبق رامثتلا عاب اذا باب مب ءزرافصت وا ٌرامَت



 هل

 ميردب انف عوجبلا بانح

 ةضفلاو بعهذلاب لخنلا سور ىلع رمثلا عيب باب ما" ءاهصرخ اهعيبي نأ ةيرعلا بحاسلت

 ريبزلا ىاو طع نع ميرج نبا ىربخا بهو نبا انثدح لاق نميلس نب ىيج انثدح

 ءىش عابي الو ٌبيطي ىتح رمثلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن لاق رباج نع

 انتام ثعمس لاق .باقولا .ىبع :ىب هللا دبع انثدح ءايارعلا الا مردلاو رانيدلاب الا هنم

 هللا ىلص ىبنلا ن 3 ةريره لأ نع نيفس نأ نع دواد كتدحأ عيبولا نب هللا يي هلأسو

 انكدح «معن لاق فسوأ ةسيخ نودوا 0 ةسمخ ىف ايارعلا عيب ىف صخر ملسو هيلع

 تعم" لاك ارياف "نسيعلم ؟ىب..ئيص لاك لاذ" ينس اىعجحت لاك ذلللا فنيليعا لبا انع

 نطخَروأ رمعلاب”زمثلا عين نع ئهنملسو هيلع هللا لدقإ.دللا لوس نأ": ةمقحا ق١ نبأ لكتب

 ةيرعلا ىف صخر هنأ الا ىرخا ةرم نيفس لاقو ابطر اهلعا اهّلكأب اهصرخ عابت نأ ةيرعلا ىف

 لعا نأ مالغ انأو ىيجل ثلق نيفس لاق ءاوس وه لاق ابطر اهنولكأب اهصرخ اهلعا اهعيبي

 ثلق ةكم لها ىرذي امو لاقف ايارعلا عيب ف صخر مّلسو هيلع دللا ىلص ىغلا نأ نولوقي ةكم

 نيسل كك ديدي القا 1 نياازباجت نأ "تيرا ءاما" نس لاق سكس باكل نع ظقوورت 0

 لاقو ابارعلا ريسفت باب م ال لاق هحالص ودبي ىتح رمثلا عيب نع ىهن هيف سيلو

 نأ هلا صخرف هيلع هلوخدب ىنأتي رث ةلخنلا نجلا لجيلا ىرعي نأ وه ةيرعلا كلام

 نوكت ال نيب ادي رمثلا نم ليللاب الا :نوكت ال ةيوعلا سيردا نبا لاقو رمتب هنم'اهيرتشإ

 هتيدح ىف فحسا نبا لاقو ةقسوملا فسوالب ةمتح نا نب لهس لوق هيوقي اممو فارجلإب

 ذيزي لاقو نيتلضنلاو ةلضنلا هلام ىف ٌلجرلا ىرعي نأ ايارعلا تناك رمع نبا نع عفان نع

 اهب :اورطتتي . نأ نوعيطتسي الخ نكاسنلا بقوم تناك لكك ايارغلا :نيسح لج ند نع

 ٌكبع .انربخا لاق لتاقم+ نيا" وه ىمح انثدح هرمتلا ند اوءاش امن ةاقوعيبا, نآلا 0 ىدخر

 هللا لوسر نأ تنبات نب كيبز نع ره نبأ نع عفان نع 0 ند ىسوم انربخا لاق هللا



 ع عويهبلا -- انذللإ

 ءاربلا كلاكم لاق لاهنملا ابأ ا لاق كتيبات نأ ع نب تجيز ىريخا لاق ةخبعش انتدح

 لوغقي االكف ىنم 06 !ل لوقي امهنم كحاو لكف فرصلا نع مكر نب كيزو بزاع نبأ

 بهعذلا عجب كا ءكانكد قرولاب بهدذلا عمب نع ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر ىهن

 ىبيحك انوبخأ لاق ماوعلا ى د داع انددد لاق اف دهمبب مم ند نارمع انترح لبد أحد قر ولاب

 هللا ىلص ىبنلا ىهن لاق هيبأ نع ةركب نا نب نمرلا دبع انتدح لاق فكحسا دنا نبا

 َتهذلا  عاتبن نأ انرمأو ءاوسب ءاوس الا بهذلاب بهذلاو' ةضفلاب ةضفلا نع ملسو هيلع

 رمثلا عيب ىو ةنباوملا عيب باب م8 ءانتش فيك بهذلاب ةضفلاو انئش فيك ةضفلاب

 ةتباوللا نع ملسو ةيلعا هللا 'ىصأ ىنلا ىهن نست لاق' ابارعلا' عيبوا ماللاب.ببيولا» عينو رمتلاب

 اداسا روب !تاهعأب قيزي نك ليقع نع ثيللا : انكدح لاق, اريكبا قب. ليج امتدح ةلفاشلو

 تلا اوعيبت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع هللأ دبع نبأ

 تباثا قب:كيز نع هللا كبع قربخاو رئاس لاق ريتلاب رمثلا اوعيبت الو هحالص. ودبي. ىتخ

 رهو رمتلاب وأ بطلاب ةيرعلا عب نب 8 كلذ كعب صخر ماسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر لأ

 دللا دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح «هريغ ىف صْخَري

 وفعلاب زمتلا كارا“ ةنبازكاو بارما ١ نع !ىهتملسو ديلكو هللا "قض:اللا لوط نأ ومع :ىبا

 لص هللا لوسز# نأ ىرجتلا» سيعس نا نع نجا قا ىبا كوم نيف نا "نع. نيصللا نب

 ؟(لخدلاا ]سور 'ىاريتلاب» رفقلاو ءارتتشإ' ةنبارملاو ةلقاشلو ةنياولا نع": ئهنملسو :هيلعت هللا

 ىهن لاق قئانع نبا نع ةمركع نع اناسراشلا نع ةخيواعم وبا انت>> لاق وسم انكوك

 انثدخا لاق ةملسم نب هللا يع انتدح «ةنبازملاو ةلقاكلا ىع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 تال زلط دلع للاب لمادا القنا نأ اطنبات :ني دن لوع.ًرمح جوبا :نح* عفاتأ» وح كلام



 2 هع عويبلا باتك

 لاق لصفلا نب ةقدص انثدح بعذلاب بهذلا عيب باب 0« ء«ءافو ء الآ اير رستلاب

 نب ىجرلا ثبع انثدح لاق فحسا نأ نب ىبحج انثدح لاق ةيلع نب ليعمعا انربخا.

 بهذلاب بهذلا اوعيبت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةركب وبا لاق لاق ةركب نأ

 بهعذلاب ةضفلاو ةضفلاب بهذلا اوعيبو ةاوسب اوس الا ةضفلاب ةضفلاو ءاوسب عاوس الا

 ىبَع انثدح لاق دعس نب دللا كيبع انتدح ةضفلاب ةضفلا عيب باب »١ «متتش فيك

 دبع نع هللا دبع نب ماس ىثدح لاق همع نع ىرعزلا ىخا نبا انثدح لاق ميعربا نب بوقعي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اًثيدح كلذ لثم هتّدح ىردخل ديعس ابا نأ رمع ىبا هللا

 ىلص, هللا .لوسر نع ثّدح' ىنذلا !ذه ام كيعس ابا اي لاق رمع ىب هللا ثبع هيقلف ملسو

 لومقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر تعمس فرصلا ىف ديعس وبا لاقف ملسو هيلع هلأ

 الو ضعب ىلع اهّصعب اوقشُت الو لثع الثم الا قرولاب قرولاو ثم ٌلْثم بعذلاب ٌبهذلا
 ىأ نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتحدح ءرجانب ابئاغ اهنم اوعيبت

 التم الا بهذلاب بهذلا اوعيبت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًّ ىردخل كيعس

 اهّصعب اوقشُت الو لثمب الّثم الا ىرولاب قرولا اوعببت الل ضعب ىلع اهضعب اوقشن الو لث

 ىلع ان3تحح هاسن رانيدلاب رانيدلا عيب باب ك كرزجانب ابئاغ اوعيبت الو ضعب ىلع

 نب ورمع قربخا لاق ميرج نبا انثدح لاق دلخن نب كان انتدح لاق هللا كبع نبا

 مثىلاو رانيدلاب رانيدلا ٍلوقي ئردخلا كيعس ايأ عمس هنأ هربخا تايزلا حلاص ابا نأ رانيد

 خلال نم تحل كلفت تلق ديعس وبا لاقف هلوقي ال سابع ىبا ناف هل تلقف عردلاب

 دللا لوسرب ملعا متناو ُلوقأ ال كلذ ّلك لاقف هللا .باتك ىف هةدجو وا ملسو هيلع هللا ىلص

 8! اير بال لاق: ملغوب هيلع اللا ىلط ئتلا قار ةماسأ قيبحا ىو ىتم ملول هلل لش

 لاق رسع نسب صفح انثدح ةئيسن بهذلاب قرولا عيب باي هبا« «ةئيسنلا قف
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 ضر عويبلا باتح

 رق ةشثء تلعفذ قتعأ نمل هآلولا اًماذ ءآلولا مهل ىطرتنشاو اهيذخ لاقف ملسو هيلع هللا

 لاب ام دعب امأ لاق رق هيلع ىنتأو هللا محن سانلا ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ماق

 ويف هللا باتك ىف سيل طرش نم ناك ام هللا باتك ىف تسيل اطورش نوطرتشي لاجر

 انتدح « قتعأ نمل ةالولا اًماو تو" هللا طرشو فَحُأ .هللا كاضق :طرش ةقام ناك . ناو لطاب

 تدارأ 2 نأ ردع نب هللا كبع نع عفان ى ع كلام انربخأ لاق فسوب ئد هللا كبع

 لوسرل كلذ تركذف انل اهتالو نأ ىلع اهكغيبت اهلها لاقف اهقتعتف ةيراج ىرتشت نأ

 رمتلا عيب باب « ققعأ نمل هالولا اذ كلذ ىْعَنَي ال لاقف ملسو هيلع هللأ قلص هللا

 رمع عمس سوأ نب كلام نع باهش نبا نع ثيل انثدح لاق كيلولا وبا انثدح  رمتلاب

 ءاه الآ اير ريعشلاب ريعشلاو ءامو ءاع الا 53 ربلاب ربلا :لاق ملسو هيلع :هللا لص ىبنلا نع

 انثد> ماعطلاب ماعطلاو 50 بيبزلا عيب باب « ء«ءاهو ءاه الا ابر رمتلاب ممتلاو ءاهو

 هيلع هللا ىككلص هللأ زورا نأ ار مع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ىنتدح لاق ليعمسا

 وبا انثدح اليك مرللاب بيبزلا عيبو الك رمتلاب رمل عيب ةنباوملاو ةنبارلا نع ىهن ملسو

 هللا ىلص ئنلا نأ رمغ نبا نع عفان نع بويأ نع ديز نب داّح انثكدح لاغ نيعنلا

 لاق ىلعف صقت ناأو ىلق داز نأ ليكب رمثلا عيب ةنبازملاو لاق ةنبازملا نع ىهن ملسو هيلع

 باب # ءاهصرخ ايارعلا ف صخر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ تباث نب كيز ىنثحدحو

 نع باهش نبا ىنع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ريعشلاب ريعشلا عمت

 انضوارتف هللا ىيبع نب ةحلط ىاعدف رانيد ةئاب انرص سمتلا هنأ هربخا سوا نب كلام

 رمعو ةباغلا نم ىقزاخ قأب ىتح لاق رق هدي ىف اهبلقي بهذلا فخأت ىنم فرطصا ىنح

 ٌبعهذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هنم قخأت ىتح هقرافت ال دللاو لاقذ كلذ عمسي

 رمقلاو هو ءام الا ابر ريعشلاب رمعشلاو ءامو ءاه الا ابر ربلاب ربلاو ءافو ءاه الا ابر قرولاب

 ا كك



 مع غويبلا باتك

 نع ىلا هللا ٌكيبع انثدح لاق باقولا دبع انثد> لاق راشب ىب دمح انثدح روج

 ىقلتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن لاق ةريرع نا نع كيعس نأ نب كيعس

 انثدح لاق ىلعالا دبع انتدح لاق كيلولا نب شايع انثد> « كابل رضاحا عيبا نأو

 دابل رضاح نعيبي ال هلوق ىنعم ام سابع نبا تلأس لاق هيبا نع سواط نبا :نع رِعَم

 ىعيتلا انثدح لاق عيرز نب ديزي انتدح لاق دكسم انثدح «اراسم» هل نوكي ال لاقف

 ىلص ىبنلا ىهنو لاق اعاض اهعم تريل ةلفحم ىرتنشا نم لاق هللا ىبع نع نمثع. نأ نغ

 عفان نع كلام انربخلا لاق فسوي ىب هللا دبع انكثدح «عويبلا ىقلت نع ملسو هيلع هللا

 عيب ىلع مكصعب ول لوسر نأ نصع (ىبارذللا هافعا لع

 انثدح ىقلتلا ىهتنم باب ك < ىوسلا ىلا اهب طَبهي ىتح َعّلسلا اوقلت الو ضعب

 نابكرلا 007 انك لاق هللا بع نع عفان ىع ةيريوج انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم

 «ماعطلا قوس هب غلبت ىتح هعيبن نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اناهنف ماعطلا مهنم ىرتشنف

 اوناك لاق هللا دبع ىع عفان ىنتتدح لاق هللا 0 نع ىيك انتدح لاق ددسم انتل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنف هناكم ىف هنوعيبيف قوسلا ىلعأ ىف ماعطلا نوعيابتي

 كرد نيبو نوسلا ىلعأ ىف !اذه هللا كيع وبا لاق هىلقني ىنتح هناكم ىف هوعيبي ََك

 لاق فسوي ىب هللا دبع انثدح لح ال اطورش عيبلا ىف طرتشا !ذا باب نإ“ . « هللا 5

 : ةميرب  ىتتءاج نتلاق اهضر ةشثاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع نع كلام  انربخا
 ع د ا م6 0 سال د ع 0

 نأ كلاما َبَحَأ نأ تلق ىنينيعأت ةيقوأ ماع لك ىف قاوأ عست ىلع ىلها تبناك

 تءاجن اهيلع كلذ - مهل تلاقف اهلحأ ىلا ةريرب تبهذف تيلعف ىل كالو قود مهل

 لا اوبأذ مهيلع كلذ تضرع 3 تلاقذ قسلاج ماسو كبلع هللا ىلص دللا لوسرو 5 2دكنغ نم

 اص ئبنلا اهضر ةشتاع تربخأت ملسو ةّيلع هللا لص ئنلا ,عيشن .مهلا ةالولا  نوكي: نأ



 مع عويببلا ةكااسحلا

 اوبأ مهتا تلاق ءاج اًملف ةولصلا ىلا يرخف ةريرب تمواس اهضر ةشئاع نأ رمع نب هللا

 فتعأ نأ ءالولا امنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ءالولا اوطرتشي نا الا اهوعببي ل

 دابل رضاح عيبي له باب م ؛ ىنيرذي ام لاق !اذبع وأ اهجوز ناك ارح عفانل تلف

 مكّذحا مصنتسا اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقر هحصني وا هنيعي لمو رجأ ريغب

 ليعمسأ نع نيقس انتدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح ةاطع هك صخرو دل عصنيلف داخأ

 نأ ةداهش ىلع ملسو هيلع هللا .ىلص هللا ٌلوسر. تعياب لوقي اريرج .تعمس لاق سيق نع

 جصْنلاو ةعاطلاو عّمسلاو ةركزلا كتقياو ةولصلا ماقاو دللا لوسر ادمحم َنأو دللا الا هلا ال

 نع ربعم انثدح لاق دحاولا دبع انثدح لاق ديحم نب ثلصلا انت>ح «ملسم لل

 ال ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع هيبا نع سواط ىب هللا دبع

 دابت رضاح عيبي ال هلو ام سابع نبال تلقف دابل رضاح عبت الو عيبلل نابكرلا اوقات

 دبع ىنثدح رجأب دابل رضاح عيبي نأ درك نم باب " ءاًراسمس هل نوكي ال لاق

 لاق راغيد نب هللا دبع نب نكرملا كيع نع ىفنشلا ىلع وبدأ انتدح لاق حابص 5-5 هللا

 رضاح عيب نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق ع ند هللا دبع نع ىلأ ىنتدح

 نيريس .ىبأ هعركو ةرسهسلاب نابل رضاح ىرتشي ال باب. ». «.سابع ىبأ لاق هبو دابل

 انثدح «ءارشلا ىنغي وعو ؛ابوث ىل ع لوقت برعلا نأ ميعربا لاقو ىرتشم او عئابلل ميعرباو

 ةريرغ ابا عمس هنأ 5 نب كيعس نع باهش ىسبا نع جيرج نبأ ىليبخا لاق ىكملا

 الو اوشجانت الو هيخأ عيب ىلع هرملا عاتبي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي

 نع نوع نبأ انثد> لاق ناعس انتدح. لاق ىنتملا نب كبح ىنتدح « كابل رضاح عبب

 نابكرلا ىقلت ىع ىهنلا باب ك كء«دابل رضاح عيبي نأ انين كلام نب سنأ لاق سمحت

 ال عادشلو عيبلا ىف عادخ وهو اناع هب ناك اذا "ل صاع هّيحاص ْنَأَل دودرمل هعيب ناو



 سمع عويبلا .باتك

 عيب ىلع مكضعب عبي الو نابكرلا اوقلت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرع

 دعب : نيرظنلا ريح هع :اهطاقبا نب مققلا وصخ دابل رضاح عبي الو اوشّجانت الو صعب

 ثر ءاشا> نأ باب 85 رع نم اءاضو اهّدر اهطخش ناو اهكسمأ اهيضر نأ اهبلعج نأ

 نبا انثيدح لاق ىكملا انثدح لاق ورْمَع نب ىمد اتكدح ربت نم عاص اهتبلَح قو ةارصلا

 لوقي ةريره ابآ عمس هنا هربخا كيز نب نجرلا حبع ىلوم انبات نأ دايز ىربخا لاق مرج

 اهكسمأ اهيضر ناف اهبلتحاف ةارصم امنغ. ىرتشا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ةقااعا جيوش لاقو ”ىلاولا كبعلا عيب . باب 44.١ ءومت: نم اص اهتيلح ىفف اهيطخس ن

 او ديعس ىثدح لاق كثيبللا انثدح لاق فسوي نب هللا تبع انتدح انولآا#خوما هدو

 اهعبيلخ ةثلاثلا تننر نأ مث 382 الو اهّدلجُيلف تنذز نا رث نب 2 نحل اهانز

 لد هللا :ةيبع نع.باهتش :ىبا عع هلام: ىشدحأ لاق ليعملا انتدح .«رعَش نما ليحا ولو

 ةمألا نع لمس ملسو هيلغ هللا ىلص .هللا لوسر نأ دكلاخ نب ديزو ةريرع نأ نع هللا دبع

 اهوعببف تنذز نأ رق اهودلجان تنذز: نأ 0 اهودلجأت تبنز نأ لاق نصح فو تنذز اذأ

 عم عيبلاو ءارشلا باب 4

 ةشثاع تلاق ريبزلا ىب ةورع لاق ىرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انثدح ءاسنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف هل ثركذف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد اهضز

 ىتثأت :ئشعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماق. رثأ فقغأ نمل هالولا اًماذ ىقئعأو ىرتنشا

 باتك ىف سيل اطورش نوطرتشي سانلا لاب ام كعب امأ لاق رث هلها وه امب هللا قلع

 اللا ظرش طرسش ةئام. طرتشا ناو :ٌلطاب وهف هللا باتك ىف .سيل اطرَش طرقشا ْنمةللا

 5 5 مدسسسالا 00 0

 ديع ثدحج اعناذن 2067 لاق اه انتود> لاق ناسح ىب ناسح انتدح «(ةتواو حا
 فر ب فان ل



 مع عويبلا .باتك

 نأ. لبق لجرلا ىلا عيبلاب هبوق لسجولا م قو ةذبانما نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص

 ةبيتق انتدح .ءديلا ىظنو' 2 .بوثلا نسل .ةسمالملاو .ةسماللا نع. ئهنو. هيلا: رظفتاروا هباقي

 نيتسُبل ىع ىهت. لاق ةريره .نا نع. سبح .ىع بويا. انتدح لاق باقولا دبع انثدح .لاق

 « نابتلاو سامللا نيتعيب نعو هبكنم ىلإ هعفري رث دحاولا بوثلا ىق لجرلا ىنحت نأ

 لاق ليعمسا انتدح هنع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن سنأ لاق ةؤبانملا عيب باب ءا»

 نا 10 كأن نحب جرعالا)ا نع ادانزلا ناب ,نعو. نإيح ىبي ىبك نب دمك ىع.كلإم ىتندج

 انتثدح لاق شايع ىنتدح «ةذبانماو ةسمالملا نع ىهن ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فت لاق كىبيعس ىننأ نع ديزي نب ءاطع نع ىرعولا ى 2 روعم انتدح لاق ىلعالا كيبع

 ىهنلا باي 4 « ةذيانملاو ةسمالملا نينتعبد نعو ني نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هيف نفحو اهنبل ىرص .هللا ةارصملاو ةلفح لكو َوقبلاو مئعلا» لبالا لقح الا نأ عئابلل

 «دتسبح !ذا كالا تيرص هن لاقي ًءاملا سبح ةيرصتلا ٌلصاو امايأ بلكي ملف عمجو

 ةريردا ويلا لاق, جارعالا ب نع عنز ب ىب اوقغجلا قع ثيللا انتدح لاق ريكب نب ىيج انثدح

 ىنيرطنلا ريخ هناذ دعب اهعاتبا ىف منغلاو ّلبالا اورصت ال ملسو .هيلع هللا ىلص ىبنلا نع
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 دنفاجمو .ملاص ىنأ نع ركذيو رمت عاصو اهذر ءاش ناو كسما ءاش .نا اهبلكي نا دعب

 رمت َعاص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نأ نع راسي نب ىسومو حابر نب كيلولاو

 نيريس  ىبأ نع مهضعب لاقو انالق رايخاب وهو ماعط نم اعاص نيريس نبأ نع مهضعب لاقو

 انثدح لاق دسم انثدح ء«رقكا رمتلاو هللا ىبع وبا .لاق اثالخ ركذي رفو رع ىم اءاص

 ىرتشا نم لاق دوعسم ىب هللا دبع نع نمثع وبا انتدح لوقي ىنأ تسعمس لاق رممعم

 لك يرأس, ديلحا هيلز لاصار ىكتالل 1: يهنو رع نم اًفايص ءاهعم .ةريلف ١اهدريح هيتس ان

 ىلبأ نع جرعالا نع دانؤلا أ نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع 0 « عويبلا



 مه مج عويبلا بانك

 00 ب 0 : نو 4 . 8
 « ىمتلاب اهنطخا لاق اجادحا لدغ جورخلل امينددعا نينقان ىدنع نأ هللا لوسر اب لاق

 انتدح كرتَي وأ نّذإَي ىتح هيخا موس ىلع موسي الو هيخا عيب ىلع عيبي ال باب هم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا يع نع عفان نع كلام ىنتدح لاق ليعمسا 5

 لاق نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثدح هيخا عيب ىلع مكضعب عيبي ال لاق ملسو

 هبلع هللا ىلص هللأ لوسر ىهن لاق ةريره نأ نع بيسملا نب دكيعس نع ئرعزلا .انثدح

 ىلع ٌبطْخَي الو هيخا عيب ىلع لجيلا عيبي الو اوشجانت الو دابل رضاحخ عميس نالت

 ةدئازملا عيب باب هآ ءاهئانا ىف ام ءىفتكتل اهتخا قالط ةأرملا لاست الو هيخا ةبلطخ

 كيج ىب رشي انتدح ديزي نميف مناغملا عيبب اساب نوري ال سانلا تكردا ءاطع لاقو

 دبع نب رباج نع حابر ىأ ىب ءاطع نع بتكلا نْيَسُخل انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق

 نَم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا هذخأت ياتحاف ربد نع هل امالغ قفتعأ الجر نأ هللا

 نمو شكتلا باب .٠ ءهيلا هعندف !ذكو اذكب هللا دبع نب ميعت هارتشاف ىنم ديرتشي

 ال لطاب عادخ وهو نئاخ ايرسلا لكآ شجانلا وأ ىأ نبا لاقو :عيبلا كلذ روج ال لاق

 نر وهف .انرمأ هيلع سيل المع لسع /نجو راغلا ىةةعيحتلا ملسو هيله. هللا :ىلص:ىتلا؛لاق نك

 ىلص ىبنلا ىهن لاق ريع ىبا نع عفان نع كلام انثدح لاق ةيلسَم نب هللا كبع انتدح

 ىب هللا دبع انتدح ةلبلل لّبخو ررغلا عيب باب ؛* ٠ شجانلا نع ملسو هيلع دللا

 هيلع هللا ىلص دللا لوسر نأ رمع نب هللا بع نع عفان نع كلام انربخا لاق ف سوي

 روزْمل عاتبي لجرلا ناك ةيلعالل ُّلعا هعيابتي اعيب ناكو ةلبلل لّبَح عيب نع ىهن ملسو
 .: ا ١ 9-1 1 01 ا مارال + د

 ىهن سسنأ لاقو خسمالملا عيب باب 4 «اهنذطب ىف غلا جدنت مث ةفقانلا جدنت نأ ىل

 ىنثدح لاق ثيللأ ىنثدح لاق ريفع نب كيعس انثدح هنع ملسو هيلع هللا" ىلص ىنلا

 هللا لوسر نأ هربخا ىردخل كيعس ابا نأ دعس نب رماع ىنربخا لاق باهش نبا نع ليقع



 مع عويجبلا بانك

 هيلع.هللا' 'ىلص هللا لوسر : ىع ربخ باطشل نب رمغ عمس هنأ سوأ نب كلام. قربخا لاق

 الا ابر رمتلاب رمتلا اهو مه الا اير ربلاب وبلاو كامو ءاه الا اير قرولاب ٌبهذلا لاق ملسو

 عيبو ضيفي نأ لبق ماعطلا عيب باب ه» ءدءامو ءه الا اًبر ريعشلاب ريعشلاو ءاهو ءاه

 ورمع نم هانظفح ىذلا لاق نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثتدح كدنع سيل ام

 ىلص هللا لوسر هنع ىهن ىذلا اًمأ لوقي سابع نبا تععمس لوقي اسواط عمس رانيد ىبا

 لك بسخأ الو سابع نبا لاق ٌضِيقُي ىتح َعابي نأ ماعلا وهف ملسو هيلع هللا

 نأ رمع ىنبأ نع عفات ىع كلام انثدح لاق ةملسم .ىب هللا كبع انثدح «هلثم الا ءىث

 نَم ٌليعمسأ داز هيفوتسي ىنح هعبي الف اماعط عاتبا نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ال نأ انازج اماعط ىرتشا اذا ىأر نم بابا هاا 4 لع ما شب هعبي الق اماعط عاشتبأ

 ثيللا انثدح لاق ريكب نب ىيج انثدح كلذ ىف بدالاو هلحر ىلا هيووي ىنح هعيبي

 توزر نعل لاك مع كيا هللا ىبع. .ىبأ راس: قوكخلا تاسهتأا نبا -سعانشنوي قع

 نأ نوبرضي ماعطلا ىنعي افازج نوعاتبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دىيع ىف سانلا

 ةكضوق) ةسبادا ا اا ىرتشتا_1ذا باب ه4 < علاخر ىلا, ةوووي ىتح مهناكمأ:ق :هوعيدي

 اومجم اًيَح ةقفصلا تكردأ ام رمع نبا لاقو ضبُقَي نأ لبق تام وأ عابف عئابلا دنع

 هيبا نع ماشع نع رهسم نب ىلع انربخا لاق كرغملا نأ نب ةورق انثدح عاتبملا نم وهف

 تيبااويف» قي الا: ملسو هيلع للا ىص :ىنلا ىلع أب ,ناك موي لقت .تلاق اهضر ةشتاح نع

 ارُهَظ اناتأ ىقو الا انُعرُي ل ةنيدملا ىلا جورخل ىف هل ند الف اراهنلا ؟قوط ةحاركيب قا

 ثّدَح نم الا ةعاسلا هذه ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا انءاج ام لقف ركب وبا هب ربخت

 ىنعي ىاتنبا اه امنا هللا لوس اي لاق كدنع ام جرخأ ركب ىنال لاق هيلع لخَد الف

 م هه © 4 ا 1 كنا تى هش مم رك

 ةبحصلا :لاق هللا لوسر اب ةبحصلا لاق جورشل 3 نذأ دق هنأ ترعشأ لاق ءاهعأو ةشئاع



 تيت( يو

 مه مع عويبلا باتك

 ليلا "نم: بكتسي ام باب ه) «هل فوأت هل كج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق رباج

 مادقملا نع نادعم نب دلاخ نع روث نع ديلولا انثدح لاق ىسوم نب ميعربا ىنتدح

 باب ها» هيف ملك كرابي مكماعط وليك لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع برك ىدعم نبأ

 ملطف يلج هللا لبق ”ىنلا وع شتا نع ةين .هنمو: عليو. هيلع: دللا وص قل حاط

 ئراصتالا ميغ .نب ,دابح ,نعا ىبك. نب ورمع انفدح لاك بنحو انتح لاك ىسوم انكدح

 اهل اخذو ةكم مرح ميعربأ نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كيز نب دللأ دبع نع

 مهعربا اعد ام. ّلثم اهعاصو اعدم ىف اهل ثوعدو ةكم ميعربا مرح امك ةنيدملا تمحو

 ةحلط ىنأ نب هللا دبع ىب فحسا نع كلام نع ةملسم نب هللا نبع ىنثدح « ةكلل

 كرابو مهلايكم ىف مهل كراب مهلثا لاق ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نأ كلام نب سنا نع

 ةركذلو ماعطلا عيب ىف كذي ام بإب هع 2 «ةنيحلا لما ىنعي جدو مهعاص ىف مهل

 نع ىئرمزلا نع خازوالا نع ملسم نب كيلولا انربخا لاق ميهربا نب فحسا :ىتدح

 ىلص هللا لوسر كهع ىلع نوبرضي ة ةفراج 6 .اعطلا نود قيذلا تيأر لاق هيبا ىع رئاس

 انكدج: لاق ليعمل: نب سوم ايفدحر# هيلاخر دا رو ودا ىج عيت نامل سل لا

 هن, ملشو. ملح هللا ,ىبض ملا كوسرت نأ نيانع نيآ نع دينا نعي سواط قا نع 1

 عاردي غرد كاذ لاق كاذ فيك نابع نبال تلق هينوتسي ىدح اماعط لجيلا عيبب نأ

 ةبعش انتدح لاق كيلولا وبا تدوخ هي ل هللا دبع وبأ لاق “ ..م .ماعطلاو

 ملسو .هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لوقي زمع. نبا تعمس لاق رانيد ىب هللا تبع,انثحخ لاق

 نب ورمع نك لاق نيفس انثدح لاق ىلع انتحح ءهصبقي ىتح دعبي الف اماعط .عانتبا نم

 انأ ةكلط لاقف فرص دنع نم |لاق اهتأل وا ىنب كلام ىع ع هولا ىع هتدحج راغيد

 ةدابز هيف سيل ىرعزلا نم هانظفَح ىلا ركب نيس لاقيه كالا نب انثراخ هىجب ىنح
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 اذ عويبلا بانك

 لوسر ةغص نع ىربخأ كلق ساعلا نب ورمع نب هللا دبع تيقل لاق راسي نب ءاطغ نع

 ىف هتفص صعبب ةيروتلا ىف فوبسومل هنا هللاو لجأ لاق 0 08 00 هيلع هللا ىلص اللا

 ىكوسرو ىحبع تنأ نييمالل از رخو اًريذَنو اًرَشَبُمو ان ناوقلا

 نآلو ةثيسلا ةئيسلاب عقدي الو قاوسالا ىف باس الو ظيلغ الو ظقب 7 لكوتملا كتي
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 جقفيو هللا الا ملا ال اولوقي نأ ءاجوعلا خلملا عب ميقي ىتنح هللا هضبقي ىئأو رفغيو وفغي

 لاك لالتعا ىف بلس قل1وأ ازسرعلا .سبك“ هعات لب بولقو . متع: ناذاو :ىمع  نيغأ انهن
 2ء هع

 سوقو فلغا فيس فالغ ىف عىتن ُّك ل مدس نبأ ن ع ءاطع نع لالف نع دكبعس

 عئابلا ىلع ليللا باب هإ ههللا بع وبا هلق انرتخت ىكي مل اذا فلغأ لجرو ءافلغ

 دلوقك مهل اونزوو مهل اولاك ىنعي نورس جوتروا وأ ولك اذاو ىلاعت هللا لوقو ىلطغملاو

 ف :33يو ع بسشا عنك [للاتكا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو ملت نوعمسي مكنوعمسي

 انتل « ليكاف تعننرأ اذأو لكف تع اكأ 21 دا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نمتع

 لص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع

 انربخأ لاق نادبع ما « هينوتسي ىت> هعبي الفذ اماعط عافبأ 0 لاق ملسو هيلع دللأ

 ني هبلعو مارح نب ورهع نب هللا 3 0 لاق رباج نع قتلا نع 5 نع 00

 افانصا 0 فتصق ٌبهذأ" ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف اولعقي ملف مهيلا ملسو هيلع

 0 ع 5 0 هيب 3 2 هم م © ء - هد

 ىلص ىبنلا ىلا تلسرا مق تلعفف ىلا لسرا رت ةدل> ىلع كيز ندعو ةدح ىلع ةوجكلا

 مهتيفوأ ىتحخ مهتلكف  موقللا لك لاق“ رث هةطسو ىف وأ: هالعا ىلع سلجت ءاَجَع ملسو هيلع هللا

 رباج ىنثدح ىبعشلا نع سارف لاقو . ءىش هنم صقنُي مث هنأل ىربت ىقبو مهل ىذلا

 نع بعو'نع ماشع لاق»و ىدأ ىتح مهل ليكي لأز اف ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا نع



 ع عويبلا ةاادكم

 جرد نيرشعو اعضب هتيبو هقوس ىف هتالص ىلع ديرت ةعامج ىف مكدحأ ةولص ملسو هيلع

 ةولصلا الا هزهمي ال ٌرلصلا الا ديري ال جسما ىنأ رث ءوضولا ىسحأف ًاضوت اذا هّنأب كلذو

 مكدحا ىلع ىّلصت ةكثللاو ةئيطخ اهب هنع كطخ وا ةجرد اهب هل عفر الا ةرطخ طْخَب

 نوي مث ام هيف ثدح مه ام هجرا مهللا هيلع لص مهللا هيف ىلصي ىذلا هالّصم ىف ماد ام

 انثدح لاق سابا نأ نب مكآ انتكدح «<هسبحت ةولصلا تناك ام ةولص ىف مكذحا لاقو هيف

 ىوسنلا نفي هلو !ةيلعا هللا "لص ىنلا» ناك" لاق: كلام ندا( سنأ ىع.ليوطلا "يح نع ةيحج

 لاقف !ذه ثوعد اهنا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلا تفتلاذ مساقلا ابا اب ٌلجر لاقف

 ناك ليعلا للك اقلام امتدح < ىتيبكي اوككت :الواا كلاي اوس ملسو ةيلكا هللا لص لا

 ىنلا هيلا :تفتلاف 'مساقلا اناذااي عيقبلاب لدجر اند لاق سنا نع ديع ىع ريَعَر انتدح

 نب ىلع انثدح «ىنينكب اونكت الو ىمداب اومن لاقف كنعأ ل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ىليأ نع معلم نب ريبج نب عفان نع ديزي ىب هللا نيبع نع نيفس انتدح لاق هللا كبع

 هبلكأ الو ىنبلكي ال راهنلا ةفئاط ىف ملسو هيلع هللا ىلص ْئنلا يرخ لاق ّىسوّدلا ةريرع

 اك نس عل 8 عل 'رتأ لاق خيطان تيب ءانقب سلخ عاقنيق ىتنب قوس ىقا ىتح

 نَم ٌبحأو هبحأ خللا لاقو هلبقو هقنا ىتح ةقتشي ءاجن هاسغت وا اباضس هسبلت اهتأررتسيتم

 ميعربأ انثدح «ةعكرب رتوأ ريبج ىب عفان ىأر هنأ نربخا هللا حيبع لاق نيفس لاق هبي

 نبا انثدح لاق عفا ىع ةبقع نب ىسوم انثدح لاق ةرمَص وبا انثح> لاق رذنملا ىبا

 ثعبيق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهع ىلع نابكرلا نم ماعلا نورتشي اوناك مهنأ رمع

 انثدحو لاق ماعطلا عابي تيح كلقني ىنح هورتشا ثيح دعيبي نأ مهعنع نم مهيلع

 ؛هيفوتسي ىتح هارتشا اذا ماعطلا عابي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ئهن رمع نبا

 لالغ انتدح لاق جلف انثدح لاق نانس نب ديحم انثتدح ىوسلا ىف بّكسلا ةيعارك



 اقص نك لعا فنكف نفس" قباملسوا هيلع, ادللا» حنضا. ىعلا' غمر انك “لاق مع, ىبأر نع وورد

 لاقف هّدريو رمغ هرجويف مكقتي رق هدربو مع هرجزيف مىقلا ماما مدقتيف ىنبلغي ناكف رمعل
 هللا ىلص هللا لوسر لاق دللا لوسر اب كل وه لاق هينعي رمعل ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هعابف هينعي ملسو هيلع

 ىنتتدحا تبيللا لاقو هللا كبع وبا لاق «تقش ام .دب عنصت رمع نب هللا ىبع اب كل وه

 لاق ردع - هللا كيع نع دللا كيبع ند رئاسي نع باهش نبأ نع دلاخ ند نمولا لبيع

 تعجر انعيابت اًملف ربيت هل لاب ىداولاب الم ناقع نب نمثع نينموملا ريمأ نم تعب

 سع دست د

 نيعيابتملا نأ ةنسلا .تناكو عيبلا ىنداربي نأ ةيشخ هتيب نم تاجرخ ىتح ىقع ىلع

 3 5 مع د ع د ع - - 5 5: 3 د

 ىلا هتقس ىلأب هتنبغ كق ىنأ تيأر هعيبو ىبيب بجو املخ هللا دبع لاق اقرفتي ىنح رايخلاب

 ىف عادشل نم هركي ام باب 8م ء«لايل ثالثب ةنيدملا ىلا ىتقاسو لايل ثالتب دومث ضرا

 هللا ىبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدح عيبلا

 تعياب اذا لاقف عويبلا ىف عد هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ركذ الجر نأ مخلل

 نهيق اة فواق نبا قيل ؟كابع :لاقو: ىاوشالا قف اوكذذام ؟بابر , ةةبالخيالا لفن

 قجرلا كبح“ لاق+سننأ لاق (عاقنيق .ىوس ىسوم :لاقوأ ةراجتا هيف»؛(ىوسا نم. لع ةنيذملا

 انثدح لاق حابصلا نب دمحم انتدح قاوسالاب ففصلا اهلا رمع لاقو هاا

 غشت ىدتلحت لاق معطم نب ريبج نب عفان. ىع قوس ني ادمجا نع ءاتكر نب اليعملا

 مم

 ع لندن دكر و روسو 7 تيل ناساف اذا لقتل يايجلا ا عي . سو« ميلكاذللا ذللا يناس لان ملال لع

 ع م هد د د م 0-0 : ع

 و تسلل 5 «ءهد 4 دج واخ لع هد 2 1 0 3 0

 دللا ىلابت دللأ لوسر لاق لاق ةربر# كنأ نع خاص بأ نع شيعالا نع ريرج انتى> لاذ



 نأ ملاص نع ىقربخأ ةداتق لاق ةبعش انثدح لاق لالع نبا وه نابح انربخا لاق قحسا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع مازح نب ميكح تعم« لاق ثراممل ىب هللا دبع ىع ليدل

 اينتكو ابذك ناو امهعيب ىف امهل كروب انّيبو اقدص ناذ قرفتي ل ام رايخلاب ناعيبلا لاق

 رمع ىبأ نع عفان ىع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا كبع انثدح «امهعيب ةكرب تق“

 ل ام هيحاص ىلع رايخاب امينم دحاو ّلك ناعيابتملا لاق ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نأ

 عيبلا بجو دقف عيبلا دعب هّبحاص اهذحا رّيخ اذإ بإب 2» ءرايلل عيب لا اقرفتي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رمع نبا نع عفان نع ثيل انثدح لاق ةبينق انتدح

 ريخ وأ اعيمج اناكو اقرفتي مل ام رايخإب امهنم دحاو ٌلكف نالجرلا عيابت اذا لاق هنأ

 كرتي ملو اعيابتي نأ دغب اقرفت ناو عيبلا بجو دقن كلذ ىلع اعيابتف رخآلا اهذحا

 غيبلا روج لع رابخاب ,عقابلا ناك اذا باب 0. © عيبلا بجو دقف ميلا ءامهنم يحلو

 قع مع داب عار ميد, نب هللا ١ فيح وع يفشل اذ كلر لاف ؛(تيتوتا ىما تبخر دك

 ىثدح رايخأ عيب الأ اقرفتي.ىدح ايهنيب عيب ال نيِعيِب لك لاق ملسو هيلع هللا ىكضص. ىنلا

 دبع نع ليلخل ىا نع ةداتق انثدح لاق ماه انثدح لاق نايح انيبخا لاق فحكسا

 راهخلاب ناعيبلا لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا نأ مازح نب ميكح ىع ثرادمل نب هللا

 ىف ايهل كروب انيبو اقحص ناف رارم تالت راتخ ناتك ىف ثحجو ما لاق  افّرفني ىتح

 لاق ماب انتدحو ءاميعيب ةكرب اقحمبو احر احري نأ ىسعف ايتكو ابذك ناو امهعيب

 نب .ميكح :نع ثيدلل اذهب تدب ثراخلد نب هللا دبع عمس هنأ حايتلا وبأ انثدح

 لبق هتعاس نم بهوذ ايش ىرتشا اذا باب ثي «ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع مازح

 ىرتشي ىنميف سواط لاقو هقتعأف !دبع ىرتشاو ىرتشملا ىلع عئئابلا ركني ملو«اقرفتي نأ

 انقدحي لاق نيفس انكر ,ىديبلا لاقو هل جدولا هل تبجو اهعاب رث اضرلا ىلع ةعلسلا



 ىع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدح «ايعيبت ىنعي عتمتستل كيلا

 ملفا ريواصت::الهيفا قرم, (تزتشا | اهنأ .مقربخا :اهثأا نينموملا بمآ :هشكاع- ىح نم .ىبت نساقلا

 ةيفاركلا ههجو ىف تفرعف هلخدي ملف بابلا ىلع ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعآر

 ملسو هيلع هللا: ىلص هللا لوسر لاقف تيئذا اذ ام هلوسر ىلاو هللا ىلا بونأ مللأ لوسر اي. تملقف

 ىلص. هللا لوسر لاقف .اهقدسوتو اهيلع دعقتل. كل اهتيرتشا تلق ةقرمتلا هذه لاب ام

 متقلخ ام اويحأ مهل لاقيف نوبّذعي ةميقلا موي.روصلا هذه باح ّنأ ملسو هيلع هللا

 ةعلسلا .بحات باب 6100 اء ةكتلملا هاخدت_ الار وصلا هله اةيف ئكلا ١ َتيبلا ّناا :لاقو

 سنا ىع حايتلا نأ نع ثراولا بع انثدح لاق ليعمما نب ىسوم انتدح .موسلاب قحأ

 برخ :هيقو :مكطتاح .قونماث راجنلا ىنب اب. ملسو هيلع هللا ىلص :ىنلا' لاق لاق كلام نيا

 ثعمس لاق .باقولا ٌثبع انربخا لاق ةقدص انتدح رايثل روج مك باب 8 .ءْْضَنو

 نيعيابتملا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع ىبا نع اعنان تعمس لاق ديعس نب ىيحج

 ىرتشا اذا رمع نبأ ناكو عفان لاق ارايخ عيبلا نوكي وا اقرفتي رن ام امهعيب ىف رايخلاب

 نبأ نع ةداتق نع ماه انثدح لاق رمع نب صفح انتدح «هيحاص قاف هبجكي ايش

 لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا نع مازح نب ميكح نع ثراخل نب هللا دبع نع ليلخل

 ماهتلا قال كلذ ثركذف ما لاق لاق رْهَب انتدح لجأ دازو افرفتي ل ام رايخلاب ناعئيبلا

 اذا باب مه 2 «تيدلمل اذه ثرامخل ىب هللا دبع هتدح ال ليلخل نأ عم تنك لاقف

 انتدح لاق كبز نب داك انثدح لاق نينلا وبا انثدح عيبلا زوج لع رايخل تقوي م

 اقرفتي مث ام رايخلاب ناعيبلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا لاق لاق رمع نبا نع عفان نع بويأ

 رابخاب ناعيبلا باب 68 «رايخ يد نوكي وا لاقي ارو وتحل هقحاتصلا اهذحنا الوفي

0 



 مع عويبلا باتك

 هيلا ءاجف هل كيرش نم ّلبالا كلت ىرتشاف رمع نبا بهذف ميغ لبآا ةتطا ةيقاكو سارت

 كاذ كو لاقف اذكو !ذك خيش نم لاقف اهتعب نمم لاقف ّلبالا كلت انعب لاقف هكيرش

 بهذ املغ اهقتساف لاق كفرعي رثو اميع البا كعاب ىكيرش نأ لاقف هعاجت رمع نبا ةللاو

 ءارمع نيفس عمم ىودع ال ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ءاضقب انيضر اهعد لاق اهقاتسي

 انثدح ةنتغلا ىف هعيب نيصح نب نارمع هركو اهريغو ةننفلا ىف حالسلا عيب باب ا»«

 نا نع ملْتَأ نب ريثك نب رمغ نع ديعس نب ىيتح نع كلام نع ةماسم نب هللا بع
 ماع ملسو هيلع هللا .ىلص هللا ليوسر عم انجرخ لاق ةداتق نأ نع ةدانق قا لوم سم

 تاب انما ...«,مالسالا.قهدتلخأت لام لو هذاف ةملس ىنب ىف افرخت هب تعتباف عردلا تعبف نيتح

 وبا انثدح لاق دحاولا دبع انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح كسملا عيبو راطعلا ىف

 هللا ىلص هللا :لوسر لاق لاق هيبا نح ,ىسوم ىنا.ىب ةدوب ابآ كعمس لاق هللا. سبع. نب. ةدرب

 كمدعي 3 كاوشل ريكو كلسملا بحاص لّثَمك ءوسلا سيلللو اصلا سبام لّثم ملسو هيلع

 يت دوا كيوت وأ :كقيب .قرك دادلل ىبكوا دكر لكك اًماو هيرتشتا اما ايكسملا  كخاتض نم

 نع كىلام انرديخا لاق فسون نب دللا كبع انتدح ماّجعا ركذ م مَ عل اجر

 عاصب هل رمأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبيط وبا مجُح لاق كلام نب نشا ىعابحب#

 ديع نبا وه كلاخ انثدح لاق تاحشم :انتوخ “*دجارخ نم اوفقخ أ هلهأ زم رمخ نم

 2 ى 6 ع ل و مر هيلع دلل ذل« كح ارسلات ١ شانك مبا 12 يمدح .ىلاتناج انتل لاول

 لاجرلل هشبل .هركي اميف. ةراجالا باب ©. 0. دطعي رش امارح. ناك ولو: هم , ئذنلا, قطعأو

 دبع نب ماس نع صفح ىب ركب وبا انثدح لاق ةبعش انثدح لاق مدآ انثدح ءاسنلاو

 -و 0 0 ٍَط 0

 عاريس وأ ريرح ةلك رمع ىلا ماسو هيلع دللا ىلص ىبنلا للسرأ لاق هيبا نع رمع نب هللا
 8ك 9

 ست  ءد - 2 2 - 34 - 3

 تذعب امنا هل قالخ ال نم اهسبلي امنا اهسياتل كيلا اهب لسرأ من ىلا لاقخ هيلع امارف



 مع ع ىببلا بناتك لإ

 باب »ع. 2  ء«دعرد .ةنقرو ةئيسنب اماعط ئدوهي نم ملسو هيلع هللا . ىلص هللا لوسر ىرتشا

 نلءاربقاء اضيق كلذ نركب لع /ةةيلعا وعو البيج ازا ةياد" ئرتشا» (ناوانؤملللو «ٌتارولا أ ةارش

 انترح ءابعَص الَمَج ىنعي هينعب رعل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق رمع نبا لاقو ُلْمَي

 ناسيك نب بهو نع هللا 1 انتد>ح لاق باقولا ديع انت>>ح لاق راشب ىب دمحم

 ىلَمَح ىف ًاطبأت ةازغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ثنك لاق هللا ىبع ىب رباج نع

 اقنبأ تالق اكلذاش ام. لاقرإمعقا ةتلقف باج لاقق“ ملسو يلع ادللآ لص ىنلا» لع, قت, ئيغلذ

 هقكأ هثيأر كقلف كبكرف ٌبكرأ لاق مث هنجاكم هنجك لونف تفلخاتف ىيعأو ىلمج ىلع

 ابيث لب تلق ابيث مأ اركبأ لاق معن تلق تجورت لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نع

 نيعمجأ ةارما جوزتأ نأ تببحاف تاوخا ىل نأ تلق كبعالثو اهبعالث ةيراج النأ لاق

 كتمج عيبتأ لاق رث سيللا سيللاف تمدق اذاف مداق كنا امأ لاق نهيلع موقتو نهلشمتو

 ةادغلاب كياكقو ىلبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مادق رو ةيقواب 3 تان تاف معن تلك

 عدق لاق معن تلق تمحق نآلا لاق دجسلا باب ىلع هثدجوذ دجسملا ىلا انمجن

 تك نزوغ د فك قرح نأ الالب رمهاف تيلصف تما لذ نيتعكر لصف للخدأو كابح

 ىلع درب نآلا تلق ارباج ىل اوعدا لاقف يلو ىتح تقلطناف ناؤيملا ف ىل حجرأف لالب

 قاوسالا باب ”ه 2 ء«هنمث كلو ككمج .ثخ لاق هنم: ىلا ضغبأ ةىت نكي و لإ

 نيفس انكدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح مالسالا ف سانلا اهب عيابتف ةيلعالل ىف تناك

- 

 ةيلمال_مل ىف اقاوسا راجغاو وذو ةنكأو طظاكعا تناك لاق: نابع: نبا ىع رانيد ع في ل ول در

 رق عحْلآ مساوم ْق امج مكيلع ؛سبل هللا لوناف. اهيف ةراجتلا نم اومّثأت مالسالا ناك .املف

 لك ىف دصقلل فلاخملا مئاهلا :برجألا ى١ ميهلا لبالا ترش باب م»# «اذك سابع نبا

 1 ليج .انهعدد ناك قرمص» لاق لاقث نفس انكدتع لاق, دلال , نابغ. نم علعر اههدح ١ ءىع
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 مع عويبلا بانك

 اب تيلاق اهتيشاح ىف جوسنم ةلمشلا تا معن هل ليقف ةدربلا ام نوزختأ لاق ةدربب ةأرمأ

 ياقحن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اعذخان اهكوسكا ىديب هذه تجست د دلل لوسر

 سلجن معن لاقف اهينسكا هللا لوسر اي موقلا نم لجر لاقف هرازا اهناو انيلا جوخ اهيلا

 ام. موقلا هل لاقن هيلا اهب لسرأ مث اهاوطف عجر رق سلجم ىف ملسو هيلع .دالا لص ىلا

 نوكتل الا هتلاس ام هللاو لجرلا لاقف الئاس دري. ال هنأ تفرع دقل هايأ .اهتلأس تنسحا

 لاق ديعس نب ةبيتق انثدح راجانلا باب ا* ءدهتفك تناكف لهس لاق ثومأ موي ىنقك

 للك نينا | ىك رترلاشير فن نب" لديس رقاجوب قك, للك لاح اد ويرسا ب ىلا

 راجنلا كمالغ ىرم نأ ليس اهب وف ةأرما ةنالف ىلا ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر ثعَب

 اهب تاج مث ةباغلا ءاترط نم اهلِعَي هثرمأت سانلا تملك اذا نهيلع للا اداوحأ لت

 اتقدح ,«اهيلع ؛سلجف كعضوف اهب رمل انهن ملسو:عيلعا هللا لص هللا لودر ىلا تديارف

 نأ هللا جبع نيا باج نع هينا نعر نميأ !نب فحاول ةبع_ انثدج لاقا ىيح نبرادالخ

 ايش كل ٌلعجأ الأ هللا لوسر اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تاق راصنالا نم ةأرمأ

 ةعجلل موي ناك املف ربنملا هل تلتف لاق تتش نا لاق اراجن امالغ ىل نذ هيلع دعقت

 بطخ ناك كلل ةلخنلا نحاصف عنص ىذلا ىربنملا ىلع ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا هعق

 تلعجن هيلا اهمضف اعذخا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لونف قشنت تداك ىتح اهدنع

 «ركذلا نم عمست تناك ام ىلع تنكب لاق ترقتسا ىتح تكسي ىذلا ىبصلا نينأ نمت

 المج ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىرتشا رمع نبأ لاقو هسفنب جتاولمل مامالا ءارش باي سس

 ىرتشاف منغب كرشم ءاجم ركب ىقأ نب نجولا كيبع لاقو هسفنب 58 نبأ ىرتشاو رمع نم

 ىسبع نب فسوي انتحح «اريعب رباج نم ىرتشاو ةاش دنم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 تيلاق ةشتاع نع دوسالا نع ميهربأ نع شيعالا انتد> لاق ةيواعم 7 انتدح لاق



 ضع عءويبلا باتك ع

 ىلص ىغلا ناكو مَنْغْللا نم ىبيصن نم فراش لب تعناك لاق ايلع أ هربخأ ىلع ند نيبسح

 ىلص هللا ٍلوسر تنب ةمطافب ىتبأ نأ ثدرأ الفا سمشل نم. انراش .قاطعأ' ملببو .هيلع' هلأ

 نأ .ثدرأ نكناب» قاتفا ىنم لحرب نأ عاقنيق ىاب نم اًغِاوُص الجر ثحعأو ملسو هيلع هللا

 دبع ىب كلاخ انتدح لاق فحسا انتدح ىسرع ةميلو ىف هب نيعتسأو نيغاوصلا نم هعيبأ

 نإ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابعا ىبا١ قع ةكع ىنع»انالاخ ١ قغاردللا

 ىلا ال راهن نم ةعاس ىل تّلحأ امو ىدسب نكي لف نحل لكك رثو ةكم ميح

 نب سابع لاقو فرع الا اهتطقل طقتملث الو اهذديص رقني الو اعرجش دّصعي الو افالخ

 ىردت لع ةمركع لاقف رخذالا الا لاقف انتويب فقشسلو انتغاصل رخذالا الا بلطملا دبع

 انتغاصل ىكلاخ نع باقولا ىبع لاق هناكم لّونيو لظلا نم هيك نأ وه اهديص رقني ام

 ىدع ىنا ىبا انتدح لاق راشب ىب سمح ىتدح داكذلو نيقلا وكذ باب < انروبقو

 ةايلعالل ؛ىق. انيق تانك :لاقا بابخح نع .قورسم ىع ىكتصلا | أ نع قميلسا نح اةبعش قع

 ديك رفكت ىنح كيطغأ ذآ لاق ءاضاغتا هعيما نيد ؟لاقاوا مير. :نماعللا ١ لع ن١ ناككو

 ادلوو الام ارا 6-5 تومأ ىنح ىف لاق كح مث هللا 5 ىنح رفكأ ال تلقف

 انقدح طايخل باب ا. ءاذلوو الم نيَنوُأَل لاقو اتاي رقك ىذلا تياركأ تلونف كيضقأت

 كلام نب سنأ عمس هنا هللا دبع نب فحسا نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع

 تيهذف كلام ىب سنا لاق هعنص ماعطل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر امد اطايخ 35 لوقي

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا برقف دل كلذ ىلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر عم

 ىلاوح نم ةاتحلا عبتُي ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا تيأرف ثيدقو ةابذ هيف اًقرمو اب

 0 مدسنللا ةوأ ا ادلل 5 0-3 سا 6,
 ريكي نب ىبيحك انتدح جاسنلا كاي هز «ذتموي نم ءابدلا بحأ لزأ ملخ لاق ةعصقلا

 تءاج لاق كعس نب ليش تا لاق مزاح نأ نع نكرلا دبع نب بوقعي انددح لاق



 لن عويبلا ا

 بتدنج ىب ةرمس نع ءاجر وبا انثدح لاق ريوج انتدح لاق. ليعمنا نب ئسوم انثد>

 ةسدقم ضرا ىلا ناجرخأت ىنايثأ نيلجر ةليللا تيأر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق

 ةراجح هيدي نيب لجر رهنلا طسو ىلعو مثاق لجر هيف مد نم رهن ىلع انيتا ىتح انقلطناف

 كتينح(«ذرلخ هيفا ىف رجح للجرلا ىر :يرخك أ دارأ !ذاف رهنلا ىف ىذلا لجيرلا لبقأف

 ىنلا لاقف !ذه ام تلقف ناك ادك عجريف رجح هيف ىف ىمر عرضي جتا ادلك لعجت نك

 0-0 د تم 324م هم |. تضأ تالا د2 ا - عا سمسا 5 هل 1 ع

 هللا اوقنا اونمأ نيخلا اهيا اب ىلاعت هلوقل اوبرلا لكوم باب ١١ عءاوبرلا لكا رهفلا ىف ةتيأر

 5 23 0 د2 ماوإ 2 اههد46 22 - 5 2و همدهممتا تن سويط هدود © 2

 سابع نبأ لاق « نوملظي ل ف تبسك ام ىلا نينموم مخك نأ اوبرلا نم ىقب ام اورو
8 2 ٍ - 2 

 ةبعش انثدح لاق كيلولا وبا انثدح ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلع تلون ةيآ رخآ هذه

 دع 3 د - - د رك 3

 هتلاسن ترشكف ةمجاحم رمق اما !كبع :ىرتشا قا تيبأر لاق ةفيش نأ نبا نإوع نع

 هايشاوللاا نق ئونوا هحتلا "يدق يدلل خوفطأ/ قاعي للبوا ديلع هلا يعال جلا |١ نتوبلاكت

 هللاو تاقدسلا ريو اوبرلا هللا فحفمي باب "6 4 ر وصملا نعلو هلكومو اوبولا لكأو ةموشول او

 نبا نع سنوي نع ثيللا انتدح لاق رهكب ند يح انتدح مهثأ رافك لك بحجج ال

 فلما لوقي ملسو هيلع هللا ىلص دلثا لوسر ثععمس لاق ةريرع ابا نأ بيبسملا نبا لاق باهش

 نب ورمع انتردح عيبلا ىف فلل نم كي ام باب 8/8 ء«ةكربلل ةقحمم ةعلسلل ةقفتم

 ىب هللا دبع نع نجولا دبع نب ميت بأ نع ماوعلا انربخأ لاق ميشف انذدح لاق ديك

 عقول ظْعي رث ام اهب ىطعأ دقل هللب فلتث ىوسلا ىف ومو ةعلس ماأ الجر ْنَأ قوأ قا 0 هد - 03 1-5 3 0 ع هع يامع
 2 ً «همع هن هم ترم 0 3260 سس ىسنص تس

 « يالا اليلخ انمت مهنامياو هللا كيعب نوردتشي ىيحلا نأ تلونف نييملسملا نم داجر اهيذ

 ملَسُو هيلع هللا «لص ىبتلا»لاق' سابع, قنا نع.نيؤاط :لاقو عاوصلا ىء«لطقاابم تان

 نافنع مدرع رخّذالا الا لاقف مهتويبو مهني 3 رخال الا سابعلا لاقو اهالخ التخ ال

 نأ نيسح ىب ىلع ىربخا لاق باهش ىبا نع سنوي .انربخا لاق هللا سبع انربخا. لاق



 انثدح رمتلا نم طْلخل عيب باب 8. ءامهعيب ةكرب تيقح ابذكو امتك ناو امهعيب ىف

 وم ىزوت انك لاق كيعس قا نع ةملس نا نع ىيج نع نابيش انثدح لاق .مهعت وبا

 ال ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاقن عاصب نيءاص عيبن انكو ومتلا نم طأدل ومو عمن

 سقح نب رمع امتد.> رازخلو ماكللا قف ليتك ام كا لا « رجب نيقرد هلو عاصب نيبعاص

 لجر ءاج لاق دوعسم ىبأ نع فيقش ىنتد> لاق شمعالا انتد> لاق نأ انتدح لاق

 كيرأ ل ةيسمخ ىفكي اماعط ىل ٌلعجا باق هل مالغل ٌلاقف بيعش ابا ىتكي راصنالا نم

 مجاءدق عولل ههجو ىف تفرع دق ىللف ةسمخ سماخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا وعذأ نأ

 نذأت “نأ تتش ناذ انعبت دق اذع نا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاقف لجر عم ءاجن

 رز بذل .فحمي..ام بابا * . , «هل نتنذأ دق لب الا لاقف عجر :عجريا نأ تعش نإو هل

 ليلخلا ايا تعمشالاق ةذانق ىع ةبعش انكثدح. لاق ربخلا ىب الذب انتدح :عيبلا :ق-+ناكتللاو

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع مارح نب ميكح نع ثراذل نب هللا دبع نع ثحح

 اميعيب ىف اميل كروب انيبو اقدص نآف اقرفتي ىتح لاق وأ اقرفتي مث ام رايخاب ناعيبلا لاق

 اونمأ يذلا اَهيأ اي لجو رع هللا لوق باب 1 ءامهعيب ةكرب تقحن ابذكو امتك نأ
 هو هدرت--

 نبا نبا, انتدح لاق مناا انتدح نوك كلت مكلعت دللا اوقتاو ةفعاضم اًفاعضأ اوبرلا اولكات ال

 نيتايل ملسو هيلع هللا :ىلص ئبنلا نع ةريره ىلا نع ىربقلا :ديعس انتدح لاق. بتذ

 ع 0 0 لالخ نمأ لاما فخأ اب هرملا ىلابي ال نامز سانلا ىلع

1 

 لاق ردنغ انثدح لاق 0 نبا ىبح انددح 0 اَهيف © ىلأ 5 35 ناطيشلا

 تلوذ اذ تلاق اهضر شاع نع قورسم نع ىحكاضلا أ ْنَع روصخم نع ةخبعش انتدح

 «رمخلا ىف ةراجتلا مرح رث دجسللا ىف غيلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعأرق ةرقيلا رخآ



 هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب كمحن ىنتدح لاق فرطم ىب دبح ناسغاوبا انثدح

 اذار ىربتنشا اذاو عاب !ذا احمَس الجر هللا محر لاق“ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 مدسلل 0 5ك 3 صحح

 انثدح لاق ريعر انتح>ح لاق سنوي نب دا انتدح ارسوم رظنأ نم باب ٠

 ملسو هيلع دللا ىلص نأ هتدح شارح ند بر 5 روصنم ىبنلا لاق لاق هثّدح ةفيذخ

 3س 5

 رماأ تنك لاق ايش ريثل نم تلمعأ اولاقف مكلبق ن ناك نمم لبجر حور ةكئلملا تقلق

 وبل لاقو هللا ,ىنيع با 'لاقأ «عتع# انزواكتفا لاق لاق نسل .ىع .اوزوانضايو  اوؤظنياا نأ ,نآيتف

 لاقو ىبر نع كلما دبع نع ةبعش هعباتو وسعملا رظنأو رسيولبأ لع 5 ا يدر نع كلام

 نت ىا نب .ميعن ؛لاقو رسعلا نع رواجتأو .رسملا رظنأ ل نع كلملا كبع نع ةناوع وبا
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 هللا جوعا عير فهلا نرغلا ئيجيرلاب نوح لاق ةزج نب ىيج انثدح لاق 5 و

 سانلا» نيادي رجات ناك لاق ملسو هيلع هلأ ىلص ىبنلا ىع ةريرع ابا عمس هنا هللا دبع ىبا

 كاك 110 ل عن هللا زواجتف اًمع زواجتاي نأ هللا لعل هنع اوزواجت هنايتفن لاق ارسعم ىأر !ذاف

 ىلص ىبنلا ىل بتك لاق كلاخ نب ءادعلا نع ركذيو ءاحصتو امتكي نو ناعيبلا نيب اذا

 ماسملا نم

 مهيعرتال قيئيعو قايالاو ةقرسلاو انزلا ةلئاغلا ةداتق لاقو ةلئاغ الو ةئابخ الذ

 ملسملا عيب دلاخ نب ءادغلا نم هللا 00100 ام ذم ملسو هيلع هللا

 اجو حاسارخ, نم سشمأ ءاج لوقيف# َناَتِسْحَسو, ناشارخا ىرا ىمسو .نيعاتللا صعبا نأ

 ةعلس عيبي ئرمال لكك ال رماع نب ةبقع لاقو ةحيدش ةيعارك دعركف ناتسجاس نم موهلا

 نع ةداتق نع ةبعش انثدح لاق برح نب نميلس انثدح «هب ربخا الا 2دءاهب نأ ملعَي

 ىلص هللا لوسر لاق لاق مازح نب ميكح ىلا دعفر ثراخل ىب هللا ىبع ىع ليبخل. نا .ئاص

 ظ امهل كروب انيبو اقحرص ناذ افرفتي ىتح لاق وأ اقرفتي مل ام ر اياب ناعيبلا ملسو .ةيلع



 ذخأو ىدوهي دنع ةنيدملاب ارد ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا نمر دقلو ةضنس ةلاعاو ريعتب

 نأو َبَح عاص الو رب عاص طوحم لآ ننع ىَسما ام لوقي هثعمس كقلو هلغال اريعش هنم

 هللا كيع ىب ليعمسا انتدح هديب هلمعو للجرلا بسك باب ١! ءةوسن عسل 0

 يقال أ ويمزلا نبا هورشب قويا لاق: باهش ىباىوع» سنون قطا مدقو ا نلاز ىعفكلا:لاع

 لالا يو وع رس د نس د صدر نا يمرمز هلع انامل لاق لكارربا تلحس نتا ةنلاق

 يودح وين ىييلشتلا لفرتكلو . لاما كتق»:نم نبا انآ لآ لكايسف.:قيملسللا اونأب :كللخشو

 ةورع نع دوسالا وبا ىتثدح لاق دكيعس انتدح لاق ديزي نب هللا دبع انثد> لاق ديح

 نوكي ناكو مهسفنأ لامع ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر باكا ناك اهضر ةشئاع تلاق لاق

 ميعربا انثدح «ةذشئاع نع هيبا نع ماشع نع ما هاور مئاستغا ول مهل ليقف حاورأ, هل

 مادقلا نع نادعم نب دلاخ نع روق نع سنوي نب ىسيع انربخا لاق ىسوم نبا

 لمع نم لكأب نأ نم اريخ ظَق اماعط ٌنسحا .لكأ ام لاق ملسو هيلع هللا "كض. ىبنلا -ىع

 انمدك لاق :ىسم, نبا قك طمدح * هدي. لفعب عك لكأبا اك ظولدح'اةللألا عقيق ناز .ةدنم

 ىلص هللا لوسر نع ةريره وبا انثدح لاق هبنم ىب ما نع رمعم انربخا لاق قازرلا كثبع

 مع

 ريكباىباىئيجاانتدخ 4ةدي لمع نم.الا لكأب .ال“ ناك ىبغلا توات نأ ملسو هيلع هللا

 قفرعأا نبا قوجرلا دبع طوطأ نعيبع . قااإ ىغاا باها” جهلا نع ليما | قع لولا اههدنكلا لك

 ىلع ةمزح مكذحا بطحت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي ةريرع ابآ عمس هنأ

 امتدح لاه نسما نبا نيك :اههدخل  «دغتج اواااهيطعيم . ١ذعلاا لأسي نأ سسااول اريج نوط

 دللا ىلص ىبنلا لاق لاق ماوعلا نب ريبزلا نع هيبا نع ةورع نب ماشع انثدح لاق عيكو

 ةلوهسلا باب 1 . «شانلا لأسي. نا .نم هل ريخ هلبحأ مكدخا ذخإب نُأَل ملسو هيلع

 لاق شايع ىب ىلع انتدح فافع ىف هبلطيف اًقَح بلط نمو عيبلاو ءارشلا ىف ةخامسلاو



 مع عويبلا باتك

 نورجتأي موقلا ناك

 «.توب ل اح انلللاركذ ل

 نبراس ىع نيصخ نع ليضصف نب كيج انثدح لاق. نيح ىنتدح لجو زع هللا لا

 ضفناف علل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ليصتا نحو ريع تلبقا لاق رباج نع دْعَنِ قنا

 كوكرتو اهيَلا اوضقنا اًيَل وأ ةراجي" اوأر اَذاو ةيالا هذع تلونف الجر رشع انثا الا ساكلا دا ةءءع 27 كك وه هود هك هم -.. ماكل 50-0 1 3 . 3 -
0 

 لاق ةبيش. نأ ىب نمثع انثدح متبسك ام تاَبْيط نس اوقفنأ ىلاعت“ هلوق باب ١ ٠ -«اًمقاك

 ىلص دللا لوسر لاق تلاخ ةشتاع نع قورسم نع لثاو أ نع روصنم ىع ربرج انتردح

 تاقفنأ اب اهرَجأ اهل ناك ةدسفم ريغ اهتيبماعط نم.ةأرلا تققنأ ااذاملسو ا هيلعا هللا

 ىلص ىنلا ىع ةريره ابأ تع لاك ماع نع روعم نع قازولا 0 انتد> لاق رقفعج نبأ

 « درجأ فيسصن هلخ دره ريغ مرح اهجوز بسح نم ةأرملا كفن أذا لاق ملسو باع دللا

 ه

 انثدح لاق قامإللا بوقعي نأ نب دمحم انتدح قزرلا قف طسبلا .بحا نم باب !»

 ىبنلا تعمس لاق كلام نب سنأ نع ىرهزلا وه سيح لاق سنوي انتحح لاق ناسح

 ؛ دكر لسعيلف ذ هرثأ خا سني أ هقزر 35 ظبيضوا أ كرس ف .اوقي ملسو ةيلع.. هللا" لص

 تبع انثدح لاق ىسا نب ّلعم انثدح ةئيسنلاب ملسو هيلع: دللا ىلص ىبنلا ءاوش باب اخ

 نوسالا ىكدخ  لاقف .ملَسلا ىف ىفرلا

 ح سنأ نع ةدانق انثتذح لاق ماشع امتدح لاق ملسم انثتدح «<ديدح نم هعرد

 :ربآ دنع انركذ لاق شمعألا انثدح لاق ددحاولا

 انثدح لاق 5 ,دعبلا عسيلا وبدأ لعامل انتك> لاق وح نب دللا دبع نب لديح ىنتتدحو

 ريخ ةلسو هيلع هللا ىلص+ىبنلا لا ئشم# هنأ | ستأ .نعافداقكا_ وع ىتارتتدللا !ماهع



 ١ عويهبلا تانك

 معد

 هودوي ىنح هللا ,كنذ عا عيب الو ةراجك مههلت رف هللا ىنوقح نم فح مهبان اذا مهنكلو

 لاق لاهنللا ىأ نع راميد نب ورمع قربخا لاق ميرج نبا ىع ؛مصاع وبا انثدح «هللأ لا

 ىنثدحو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاقف مقرأ نب كير تلاسف فرصلا ىف 2-0

 رانيد نب ورمع ىنربخا م دج نبدأ لاق كيمح# نب اجا انذدح لاق بوقعي نب لمضتفلا

 نع مقرأ نب كيزو باع نب ةاربلا تللاس لوقي لاهنملا ابأ اعمس امهنأ بعصم نب رماعو

 ىلص هللا ٌلوسر انلاأسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هع ىلع نيرجات امك الاقف فرصلا

 ؛«علصَي الف اًئيسن ناك ناو سأب الف دّيِب اًذي ناك نأ لاقذ فرشلا نع ملسو هيلع هللا

 انتدح هلآ لصق نم اوعَتبأَو صضرألا ىف اورشتُناك ىلاعت هللا لوقو ةراجتلا ىف جور باب ؟

 ند 1 نع ءاطع ىلربخا لاق جيرج نبأ انربخأ لاق ديزي نب نكد انربخأ لاق كيمح#“

 الوغشم ناك هنأكو هل 7 ملف باطخل ى رمع ىلع ن ..ذاننسأ ىرعشالا ىسوم ابا ْن 0 ري

 كد لبق هل اونذدأ سيك نب هللا كيع توبص عمسأ أ لاقف ع غرفف ىو وبدأ عجرف

 راصنالا سلجم ىلا فلطناف ةنيبلاب كلذ ىلع ىنيتأت لاقت كلذب رموث انك لاقف هاعلف عجر

 نيعلا ابا بعذفا ئردكل :نيعس وبا انرعصا الا اذه ىلع كلا.ىهشي ؛ال:اولاقف .مهلاَسف

 اهلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رّمُأ نم ئلع اذه ىفَخُأ رم لاقف َىرْدْش

 هك العب نمار لاقو رججلا ىف ةراجتلا باب ٠١ 2 «ةراجتلا ىلا يورخل ىنعي قاوسالب

 نفسلا كلفلا هلْصَق نم اوُعَتْبَعل ٌرخاوم هيف َكْلفْلا ىرتو الثا رق فح الا نآزقلا ىف ذلا

 كلغلا الآ قفسلا نم شيول رضهت الو ٌميرلا نفسلا رض دماج لاقو ءاوس علو حاولا

 زمرظ ند نكولا كبع نع ةعيبر نب رفعج ىنتدح ثيللا لاقو هللا دبع وبأ لاق ماظعلا

 جرخ ليثارسا ىنب نم الجر ركذ هنأ ملسو هيلع دلل ىلص دللا لوسر نع ةريره نأ نع

 اونهَل 5 اج * وأ اذاو ىلاعت هللا ٍلوق باب ١ «كتيدلل قاسو هتجاح ىصقن رجلا ىف



 د دع

 نيضلا لع. هجم ةدنيجافب ماو نجلك ”لكشما هللا لور امكلقا يبقي كار 100 ليغ

 201110 را للا ل

 روصنم نع نيفس انثدح لاق ةصيبق انتدح تاهبشلا نم هزنتي ام باب * «رخالا ىلع

 نكت / نأ لول. .لاقف ةطوقسم :ةزمتن ملم  ديلعتدللا١ لض لونلا قم :لاق !نسنا) نع. عجلط « نط

 ةطقاس: ةرغ لجأ لاق ملسو .هيلخا هللا: :ىلص ئنلا نع .ةريزه نبا. نع ماظ لاقوتاهتلكألا قد

 انتدح لاق ميعذ وبا انتدح تاهبشلا نم اهوحنو سواسولا رب م نم باب ه٠ ء«ىتارف ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ىكش لاق همع نع ميمت نب دابع نع ىرعزلا .ىع ةئييع ىبا

 لاقو ار جي وأ اتوص َعمسي ىتح ال لاق ةولصلا عطقيأ اًيش ةولصلا ىف دج ٌلجرلا

 دجا انتدح «توصلا تععم»س وأ حيرلا تدجو اييف الا ءوضو ال ىرعزلا ىع ةصفح نأ نبا

 ني ماقع ايمجح لاق وابطلا 7 نيرشلا يع ىب مقل ههدج "لام نجلا .ةاجقللا ىلا

 ىردت ال مكللاب اننوتأب اموق نأ هللا: .وسر .اي .اولاق. امونق نأ ةشتاع نع,اءببا عا ةورع

 بايب. 4 ,ر ف ولو يلح اومن ملشو لع, هللا لص فلل كزو لئاقن»,ال ماا ةيلعا دلل مس اكمل

 انثدح لاق ماتغ نب .فلط انتحح اَهيَلا اوصَفْنأ اوهل وأ ةراجت اوأر اذأو ىلاعت هللا لوق

 هللا ىلص :ىئبنلا عم. ىلصن نحن اينيب, لاق رباج ىكحح..لاق' راس نع. نيصخ :نعا ةدّئاز

 ١١  ضتفلاب ميم. ىف الام حم اهبل اوتعتلاف ماجيك الهجن سلا نم تلي اهلا هلسبوأ هيلع
 | -6- ضن وص مهم هك 1 سل ا ِ هك

3 : 1 | 
 ىص

 لاق بتذ نا ىبا: انثكح لاق مثإ دايهح لاثثا تسك: تبيح نسلابوادرق نما كانالا

 ىلع ىأي لاق. ملسو هيلع هللا .ىلص ىننلا ىع ةريره نا نع ىربقملا دبعس .انثدح

 بلا ىف ةراجتلا باب م ٠ « ماوثمل نم. مأ لاللمل نمأ هنم فنخأ ام هرملا ىلابيت ال نامز

 نوعيابتي موقلا ناك ةدانق لاقو دلل ركذ ع عب كو ةراجأ مهيهلت ال ُلاَجَ ةلوَقَو



 معشلا نع ةورف ىلا ىع نيقس انربخا لاق ربتك ند ديحت انتدحو 3 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 امهنيبو نيب مارلو نيب لالمل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق ريشب نب نمعنلا نع

 كسي ام ىلع أرتجأ نمو كرثأ نابتسا امل ناك مثالا نم هيلع هبش ام كرت ني ةهبشم رومأ

 كشوي لوح عربا نما ىك ىدبص 5 عرابدس حو ك.توا مثالا نم ديف سو ىبلل ترب | الا اط جل .ضاكلا وة اصسإ ام قلرك نا كسشوأ ىرقالا نو دن

 قوما اهش تيا ام نانس ىأ نب ناسح لاقو تاهبشملا ريسفت باب ا" ءهعقاوي نأ

 انربخا لاق نيفس انربخا لاق ريثك نب كمح انتدح كبيري ال ام ىلا كبيرَي ام عد عرولا نم

 تملك ىع" هيلع انج هللا ةبح, انفوخلا لاق. .نيسح! كى نعرلاا اطلع وب كدللاا نيبع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ركذف امهتعضرا اهنأ تمعوف تءاج ءادوس ةأرما نأ ثراث ىبا

 ىتأ تنب هقحن' نيناكو ليق دىقو فيك لاق ملسو هيلع دللا ىلص ئفلا مسبتو هنع ضرعأت

 ند ةورع نع باهش ىبا ىع كلام انتدح لاق ةعزق نب ىيك انتدح « ىميمتلا باها

 ا صاقو ىعأ نب ل هيا ىلإ كيع صاقو لأ نب 0 ناك تنسلاق ةخدشتاع نع ريبزلا

 لاقو صاقو ىلا نب دعس هذخإ متفلا ماع ناك املف تلاق هضيفاف ىذم عمر ةديلو نبأ

 ةشارف' لحابتلو نبأ ةدهلو نباو ىخا لاقف ةعمر نب كبع ماقف هيف ىلأ لهع دق ىخا با

 نك ناك ئىلخا قال اللا لوطللال ,ايأ: كلعتم ١ لاعخا/ ملعتو هيلع هللا آءىلصا هللا: لوشسر ىلا . اقواس

 للص «ىعلا١ لاففء اء شارف" نع قلو. قل ةحيلو نبأو ىخا ةعمز نب دبع لاقف هيف ىلا دهع

 شارفلل كّلولا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاق مث ةعمز نب دبع اب كل وه ملسو ةيلع هللا

 امل هنم ىبجآحا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا يوز ةعمز تننب ةدوسل لاق مث رجكا رعاعللو

 انتدح لاق كيلولا وبا انثدح «لجو رع هللا ىقل ىتح اهآر اف ةبناعب ههبش نم ىأر

 كلاس لاق «رتاخ نأ نب ىحع نوعي ىعشلا ع رقسلاا:نأ نب هللا طبع ىنربخا لاق ةبعش

 هضرعب باصا اذاو ّلكف هك باصا اذا لاقف صارعما نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر



 كل تلزن تيوق ىئجوز ىأ وظنأو لم فصن كل مسقأت الم راصنالا رثكا ىلا عيبرلا

 ىنوس نم لك كلذ ىف: ىل ةجاح ال نمرلا دبع هل لاق لاق اهتجورت تلح اذاث اهنع

 وحلا عبات رث لاق نمو طقأب قاف نجرلا دبع هيلا !دغف لاق عاقنيق قوس لاق ةراجم هيف

 تجورت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةرفص رثأ هيلع نورلا فبع ءاج نأ ثيل اف

 ةاون وأ بصعذ نم ةاون ةَنَر لاق تفقس مك لاق راصنالا نم ةارمأ لاق نمو لاق معن لاق

 لاق نيفرب ندا نجا احح ءةاشب ولو وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف بعذ

 ىنلا ىخاف ةنيدملا فوع نب نجولا نبع مدق لاق 1 نع ديح انثدح لأق ريهز انتدح

 ديعل لاقف ىّنغ اذ ثعس ناكو ئراصنالا عيبرلا ىب دعس نيبو ةنيب ملسو هيلع دللا ىل

 قوسلا ىلع ىنولُد كلامو كلعا ىف كل هللا كراب لاق كجوزأر نيفصن للام كُمساقأ نجرلا

 ءجغ هللا كش ام وا اريسي انثكفب هلزنم لها هب قأذ انمدو اًطَأ لصفتسا ىتح عجر اف

 ٌةارما تجوت هللا لوسر اي لاق. مِيِهَم: ملسو هيلع هللا للص ئنلا هل لاقف ةرغص نم رضو ةيلعو

 كل وَ لاق بهذ نم ةاون زو وا بهذ. نم ةاونا لاق اهيلا تّقس ام لاق راضنالا نم

 ناك ةيناك# ناجح كيا نع نزمع نحت نيس ءاضرح لاك بص نيا تبع سدح 00

 مكيلع سيل تلزنف هيف اومثت مهناكف مالسالا ناك املف ةيلعامل ىف اقاوسا زاجنا وذو جو

 نب لالخل بان » سابع نبا اعأرق َحَحْلا مساوم ىف مكبر نم الصك اوغتبَت نأ جانج
 د

 نع ىدع ىنا ىبا انثدح لاق: ىتملا نب دمت ئنتدح تاهبشم امهتيبو نيب ةارشِو

- 
 ملطسو هيلع هللا لص ئتلا تعمم لاق ريشي .نب نعنلا :تعمس لاق, ىعشلا ؛ نك نوح قيأ

 ىبعشلا نع ةورق وبا انثدح لاق ةنييع نب انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثدحو ح

 هللا نك ىنتتدحو ص ا ءبلع هللا ىلص عدل 0 لاق ريشب نه نوعنلا 1

 نمعنلا تعب لاق ئبعشلا تعمس لاق ةورق نأ ىع ةنبّبع نبأ انثدح لاق نيح



 2.8 بيم 8. ددسو هيف
 قس سس يس

 لت نم اوُعَْباَو صرألا ىف اًورشَمْناَك ةولّصلآ تصف اذأك قلعت هللا لوق ىف ءاج ام بإب ١

 ضار نع ةراجن نوكت نأ الا لْضاَيْلاِب مكتب مكلاومأ اولكأت ل هلوقو ةروسلا رخآ ىلا للا

 وباو بيسملا نب كيعس ىقربخا لاق ئرشؤلا ىنع بيعش انربخأ لاق ناميلاوبا انثدح مكن

 نع تيدلل رثكي ةريره ابا نا نولوقت مكنا لاق ةريرع ابا نأ نمرلا دبع نب ةملس

 لوسر نع نوشّدح ال راصنالو نيرجاهملا لاب ام نولوقتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر

 فقص غلغشي ناك نيرجاهملا نم قوخا نأو ةريرغ نأ ثيدحح لثمب ملسو هياع دللا ىلص هللا

 ظفحأو اوباغ اذا ٌسِهَشَد ىنطب لم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر مزلا تنكو قاوسالاب

 كاسل" نم" انيس رمل تدخر مةللوما  لمعأار انكالال نما ىوخلا لغشي ناكو اوستن :اذا

 هنا هثّدج ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو نوسني نيح ىأ ةَقشلا

 2 ينك لوقأ ام عورتتاا ةيوترعملا ع رق هذه ىلاقم ىضقأ حل هوك قعا تسر

 كتيسن اف ىردص ىلا اهتعيج هقلاقم ملسو هيلع هللأ ىلص دللا لوس, ىضق اذا ىتح ىلع ةرم

 هللا كبع نب زيزعلا دبع انثدح «ةىث نم كلت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلاقم نم

 انمدق اذ فوع نب نكجرلا دبع لاق لاق هذج نع هيبا نع دعس نب ميعربأ انتدح لاق

 ند دعس لاقف عيبرلا ىب دعس .نيبو ىنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخآ ةنيدملا

2 ) 

 را

 * رعت ل
- 



 ك4 012 0ك نود:
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 حم 2 9 ١ ا و - جست - يع يح 5 7 ا را
 يالا هد 6 ٠ كراج #0 2 يصح ةيجع 3 0 دعو 0 1 0 0"
 3 وال ا لل 20 ا 6 حنت 0 خيل 97 ح7 0 77

 تس ال

 ىلاستلا عبرسلا

 "يو يد

 1 و عيوب رج 35 كسب ودم و ذم 5-0 00

 باتح
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 ليعمسا نب دمحم هللا دبع ىبأ

 دنع ىضرو هللا همحر

3 

 مق ١ ريقلل كبعلا هعبطو هكحسصنب ىنقعأ دقو
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