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 .ةلطادشرل

 | ع هركدفما همر ي أسنلا بيعش نيدمحا نمحرل ادبعوبا ظفاحلا هفل 5مانربخأل اق
 | ىسيع خيشلات ءارقب يلب ابلا دمحيشلا نعهجام نبال ننسلا تذخاوملاس نب هللا دبعلاق
 هرئاسلةزاجالاب و سو هيلعهللا ىلصهللالوسر ثي دح مظعت باب ىلا هلوان«يبرخملا

 ظ نبدمش سعت | نع يبلحلا ها ربانب لع ويفاقلل| نسح نب مهارب | نب مهاربا ناهربلا نع

 هيلع ةءارق ظفاحلارجح نب لضفلا يبا نعاي ركز يماقلاءالسالا خيش نعل .رلادمحا
 يولؤللايدادغيلالعنب رمت نبدمحا سابعلايبا ىلعهت ءارقب هرئاسل ةزاجاوهبلاغل |

 خيش نع هعيمجاعام.يزملا نحل ادبعن. ف سوي جاحما يب اظفاملا نعةرهاقلا لي زن |
 هللادبعنيدلا قفوممامالا نعاءاميبسدقملاةهادق نب رعتيبا نب نمحرل ادبعمالسالا |

 دمحروصنهيبا هيقفلا نع ىب.لقملا + محم نبرهاط ةعرز يبا نعاعام«ةمادق نبدمح نبا [

 لاق بيطملار ذدملا يبان يمساقلاةحلطوب ان يخل لافاغا-ينب وزتلا دمج نيزريسللا نبا |
 دي زينبدمحهللا دبع ظفاحلا انثدحلاق ناطقلاةلس نب ميهارب نب يلعن سحلاوباانث دح |

 ||| بتكماريتكو ستكلاهذهت يور دقو تلق ها ّلاعتهللاهمحر هجامنب اوهوينيوزقلا

 نييماشلا قي رطاهنم ىرخا قرط نمةزاجا ؟فديواعامياهيضب ةيلعتلاوةلخلالبلا ْ

 | ةحرلا هيلع#ناكماشلاىتفم ةزحيدنفا دوم فيرشلاديسلاةمالعلا اهب ينزاجا |[

 | دعب نيعستو نيتنث ةنس نسا قئافلا هطخ اهبتكةلذاح ةلوطم ةزاجاب *« ناوضرلآ |
 ظ يراذجلا عيححص لوا نماوسق هيلعت ًارقنا دعب مظعملا نابعشر هش يف فلالاونيتاملا |
 ةمالعو +نيختارلاخياشملا يش قي رطك ىرخا قرطاهنمو+ماشلا قشمديفهلزنميف |

 أ نيقمالعلا هيخيش نع يروجابلا ميهاربايشلا ينياشم خنيش »نيلماعلاءالعلا
 ءالجا_:رءمالعا ءالتىلعت أرق دقف نيعبجاهللا مهمح راه ريغو يلا ضفلاو ينسيوفلا

 نيدلا سع"دم خيشلا يديس ماسالا ةءالعلا اخي“ بلجا ينوزاجاو هتذمالت

 هللا ىلصو ركذي ملياعةينغانهركذ ايفوهللاهظفحن آلا رهزالا عماجلا خيشيفابنالا |
 نورك اذلاهركذ 5 نيعجا هبحصودل ؟لعو* نيلسرملا ديس دمحت انديسىلع اسو

 * نيملاعلا برهن دمج او«نيلسرملا ىلع مالشو نولفاغلا هركذ نعلفغو |
 هجحجمووههل



 هلق 7

 ةذلاو 0 7 يافلان فسوي لاما نع يلبابلا مادا دبعيلا نعد هرئاس لا و
 | هيلعاعامستارفلا نب يحرل ادبعنب زعلاانربخا لاق هرئاسل ةزاجاو هضعبلاءامسو ةءارق

 | دمح | نبى لعرخفلا نعانذا يخوجلا نب دم نب 1 سابعلا يلا نع هرئاسل ةزاجاو هضعبل
 | لاقاعامسيدادغبلا ذز ربطنب رم*نبد# نضرب رمت فعج يبا نعاعامس يراخب نبا
 | ندم نب لف« قفلاوباو يخركلاروصنم نب دخت نب ميهارب ار دبل وب ناش هبانربخا

 بطحلا ىلعنب دما ركب وبا ظفاحلاهبان ريخا ال اقاقفلم امهيلعاءامس يمورااد مث

 || دمحا نب دمج ىلعىلا نعيمه املا دحاوا /|ديعنب رفعج نب مساقلار مت يبا نعيدادغبلا

 ظ ا 1004م بيناجاصلتتدالا نيش ناو ءاؤللا
 ظ 01 يذمرتلا ظفاعلل عماجلات ذخاوجلاس نب هللا دبعلاق

 نم ليزا[ سع ل دخابابشلارعيدابزا رب عسسل
 ظ نم هتزاجاب ةبفاشم تارفلا نبدمحبن ب يحرل اديعزعلا نعدمنباي ركز يضاقلا نيزلا
 | انربخا لاق ذز ربطن ب رمت نع يراخي ١ نب رثفلا نعءيغارملا نس> نب رمت ضفحيلا
 |[ نيدوممرماعوبايضاقلاهعيمجيانربخالاق يخوركلا لهسيلا نب كاملا دبعهتفلاوبا
 ظ يزورملا يح اولا نبهلادبعنبدمحنب رابجلاديعدمحوباان ربخا لاق يدزالا مساقلا

 ةجحلا ظفاحاانربخا لاق يزورملا يبو بحلا بوبحتنبدمح |نبدمحتسابعلاوب ااذربخا لاق
 ' #2 + #* هرك ذفي ذمرتلا ىسعن بدم ى سعوبا

 ظ روجمؤيشلا .:رعيأسنلل ىنجلاب ةامسملاىرغصلاننسلا تذخاوملاس نب هللا دبعلاق

 | احنا يباو ىبسلا ليلخ نبدمحاباهشلانع هعيمج يب رغملاىندع خيشلا5 ءارقب يليابلا

 | هرئاسل ةزاجاو هضعبل اءامساي ركز يضاقلا نع يطيغلا ينل نعيروبنسلا دمحم نيملاس

 | ةهفاشم ينونتلادمح | نب يهارب|ناهربلا نعدمحنب ناوضر نيزل | نع هعيمج هن ءارقب
 | دبع لاطيبا :نرم هتزاجاب راجملا بلاطيبا نب دبا سابعلا يبا ىلع هعامسب هعيمج
 رهاطنب دم نب رهاط ةعرز يلا ىلعهعيمج هءامسب يطيبعلا نب يلعنب دمسنبفيطللا
 | نيدمحا ىماقلاانريخا لاقاءامسينودلادمح نب نمحرلا دبع نب دخلا نعىسدقملا
 ظفاحلا يروني دلا ينسلا نب قحسا ريد ني دماركب وباانربخا لاقراسكلان يسحلا



 ةالرا

 يطيغلا مننا دنسملا ىلعاعيمج هت ًارقلاق هرئاسل ةزاجاوهضعبل هيلع اعامم يروهنسلا [
 لضفلا يبادنسلا خيش ىلع هعيمج هن ءارقب اي ركز يضاقلامالسالا نيش ىلع هعيمجل هت ءارقب |

 ىلع عيب هعامس يخونتلادمح نب يهارب اذاتسالا ىلعهعيمج هعامسب ينالقسعلا ربح نبا |
 كرابملا نبنيسحلا جارسلا ىلع هعيمج هعامسب راجت ا بلاطيبا نبدمحا سابعلايبا |

 يرجس | بيعشنب يسعنب لوالادبعتتقولا وبا انربخ |لاقاعامسيلبنحلا يديبتزلا

 ١ #2 هرك ذف يراخيلا ليعامسانيدمحهللادبعوبامامالا انربخالا5

 ظ يلبابلا دمج خيشلا :رعيريشقلا جاجحلانب سم عيححص تذخاوملاسنبهللا دبع لاق

 هعيمج هت ءارقباي ركز يضاقلا مالسالا يش ىلع هعيمج هءامس يطميغلا مغلا ىلع هت ءارقب ظ ا

 سلجم ىوس سلاجةعب رايثررع رب ظفاحلاة ءارقب كي وكلا نب فيطللادبعنب دم 0

 هيلع اعامم يس دقملا يلب نا يداحلا دبعنب ديم ا دبعنب نمحر ل ادبعجرفلا يبا نعوتخلا |
 ةقدص نب "يلع نب دم نع هعيماعامس يسلب انلا ئتادلا دبعنب دمحا سابعلايبا نعهعيج |
 اعامس يوارغلا دمحا رب لضفلا نب دمحدللا دبع يبا مرملا هيقف نع هعيبجل اعامس فارما |
 نيدمحج مح اوبا انربخا_لاقاعامسىسرافلا دم نب رفاغلادبعنيسحلا يبا نعدهعيمج |

 دهازل اهيقفلا نايفسن ب دمحمنب يهاربا انربخا ل افاعامس يروباسينلا يدولجلا ىسع [

 ١ 3 د < هرك ذفاعامسيروباستنلا ظ

 روك دملا يلبابلا دم خيشلا نع دوا ديلا ظفاحلا ناس تذخاوملاس نب هللادبعلاق

 ةجاحلادنعةلبقلا لابةتساةيهارك باب ىلاهلوا نمروب زملا يب رغم ا ىسيعخيشلا ةءارقب

 ( نيدمح رهاطلا يبا فرشلا ىلع هع ةعامسب يبقعلا دمت نر: ناوضر يعن يبا ظفاحلا ىلع

 دمحسنبملاس اجنلا يبا نعاريرض هنوكل هيلع ةفرشملاةكبب هترواجم ماعم رغملا ىسيعؤيشلا |

 ظ

 ا
 ١

 أ يربرفلا فسوي نب دمه هللادبعوب اانربخا لاق ىسخرسلا هيومح نبدمح | نب هللا دبع دمع

 | مامضثي دحىملاناميالا باتكل وا نمروب زملايج رغملا ىسع خشيشلا ةءارقب روكذملا
 | هرئاسل ةزاجاو هضعبل هيلعاعاممد مت ترب ملاس اجنل ايبا نعدزاجالاب هرئاسو ةيلعت نبا



 يقاهبتلا نيدل رص ان دمج ني ليعامسا نب ف سوي نب ليعامسا نب فسوي ريقفلا هعماج لاق

 لئابخنم بي طلاريدكلا لعل مشل قئافلا ف يرشلا ب اتكلااذهناك ا. هدعهتلا اقع |
 يحك لوصاوىذمرتلا ىسع ىلا مامالل لئامثلا باتكن عاعرفتمقئالخلاريخ

 اهيحص ءالسالا .تيواود هوقتسلا تكلا اهرهشاو اهلجاينلا :دهتلاةيدملا
 نمتدأ ار ةجامت باه ٍى أفانزتسو يذمز ةلاعماجو دواديلا نةسواسمو ىراختلا

 ' 0 نم
 ىعماسل رص اعلا محاريادا مدا 6 -

 قف عملا نمهيلاة حاملا سام د 0 قع «دمخ

 بليت ختلاهه1ىلوةمال العلاذاتسال مهتم ءالجا خايش ادع نع اهيوري هللاهحر وهو
 مهي «٠ رع يرهوجلا دا باهشلاو يوللا داب ابشلانيمامالاه بن نع ئةم 1 5 ا 1 2 ك2 *اإ ٠مم أو دعست

 ذاتسالامبتمو+ريبشلا ىلا بح اص ماسنبهللا دبع حيشلاهنامز درتودرصع كةسم

 يرهوجلادمح!هخي نعنيم الاني رداقلادبعنيىلعهحيش نعيرئازملا وم نيدمحع

 ةحيش نعكر خيا طاص دمحم خيشلا ققحلاةمالعلا يتموخلاسنبهللا ديعهخت نع

 خىلاعتهتامبمحر عام ني هنا دع نع يسيردالافير بسلا نعي راهددتلانيدلا عيفر

 - داناو ةم ةماكأ اوادلوم يلا ايس ب د نب 0 حاس نينتيطو

 راو ديعدتتيلا نعمعايسب رجح نيف تيا
 يبا نعةعامسب يراخ !نيدحاولادبعنيدمح ان ىلعرت !نعهعامس ىسدقملا به اربا

 دمحا|ن ِ لعمسانلاو 5 !ىتلبلا لب الغادج نيدمحا مساقثاوباهباتًابتا ىلاطسملا

 +هتسادمحر يذمرتلا ىسعوبا انت دح يءاشلا سيلك نب : عطس ان أبنا يعازملا

 ءالع نيدممههادبعيلا نيدلا سع + نعيراخبلا جحص تذخاوملاسنب هللاديعلاق

 - ءارقغب فلاو نيعبس ة تسهر ا :زاجاوءرداوب هلوقىلاهلوا نميرحامتا يلبابلا نيذلا ْ
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 لب ءءء ور ءءء

 هقيقوتو مالسالاو نامبالا ةمعن ايسالو لعاملاموأهنم تلعامهمجن ءيج لع
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 | ريح هاج نبي دل موي انقر هي الوخز ر بلا قا مزاليوامدل قاتحاصي|مظعاعمن
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 - م وصنك مرن .-- - ندرك --_- - غل 7
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 دعب ةعساتل اةتسأ نمل جزرربس 8 1 درمتو ماركلا
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 أريح حان وْيَخَوماعدلََحَو لآل ريح كأأسأ ينم 50
92 

 ظ ققحَوينيِزاَوملقن يبو تاو ةآحلا ْيَخَو باونأْيَخَو سل 32

 | ِتاَجَرَدلَأ كلْأس أتيح غو ينالص لفات ع ناو يناعيإ
 1 ا 7 5 ا 5عءو ع ١ و 4 نإ

 هعماوجوهمتاوخوريخلا ”متاوف كل اير نيم 0 اًنملعل

 01 اللاد ردا 0

-- 00 9 26 3 

 ظ دان فرت ف ابار دق تيتو
 | ا 30 ا ا را

 ُ | رف رم و يلق ٌروطتَويِرما ملصتو ويرزو َمضتَويِركو مهر 2

 | نيم | ةنجلا نم العلا تاجّردلا كلأس او ىن ذ يل َرْفْغَتَو ىلَقَر َونتَو رم
 ان

- 

 ْ 0006 ياعفو لمَ تلح يفَوِقلَح

 اازجااب 7 5) نط ك يو نجلا نم العلا تا
 و

 ظ هريغت لَو نو اولا بالو نوال نول هارت 1

 ظ ددعوراحبلا أليكم ليل يقام معي رئاودلا ىَتحي الوسم
 هاج 1 02 كاس 1

 قرع انزل اذيلع رع (م دو راجل نود

 جا سا ل 0

 | رقي يلون ا :اسةنم يراوت الوزاني |



 أ 0 مم
7 

 1 ضد او انضر وأن 10 |

 ا 7 سَ :َحاوأ يتجرأ قر تانلطا |

 0 تاير دو انجاَوراَوَنِب لقوات اصب اواتعامسأ ف

 اا وأنيق يم كتمعنلنب ركاشاجأ أوي 1

 مرو كَِمَحَرِتابجوم كأس( 0) دوعسم نبا نعش ب ْط

 ةنجل اب ٌروملاَو 5 لكن ل مثل لك نم ةمالسلأو كيم

 كتْشَح ب انيق[ 050 دوسان .عك .رانلا نال |

 َنِمَو كتنجوب انهت ام كِنَعط نرِمَو كيصاَحم نب و انبي لوح ام

 اَنتوقَوأتراصب اوانعامس اب انعم يدلا تابيصم انيلع ْنَو ام نيقبلا |

 ام ريع اَاسلظْنمَلَ راج 1و انم ثراَولا هانا ا

 0 عيه ايدل لج الاتي ديف انتييصم لعجت لَو [ناَداَعَْم

 نسحب (٠7/ارمعنبا نعتل ت 2 *يآل ْمايلع طِلَسُ ًالواتملع

 ْ بح مح .ةرخال انينإ طوال يزخ سار ًاواهلكرومألا |يف انباع |
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 ظ بملأ كلم هلأ ه8) ةللس مانع# مح ءالبقتم المعوق

 | تملعا ين ويل اريَخ ءابلا تملعام ينيحأ قاتلا لع كتَردقَو
 | علل اسامة دلو ذ كَديْشَح َكأ 00 يبات

 يتبل رقمي ودصُقلا كل آسأو بضفوأر ايف .ءالخاإلا ةملك

 ظ 00 3ك اسود 7 7
 ظ 00 اس ا 9 1

 ا ةيناملأ كل أ ين 587 2

 مات امدح يف  ينارسإ د يلج يَ يلمع 03

 ظ يرتعش | ذ لكَو يدعو وهو يو يمحي بأ أيه

 تأ ثنلغأمو ثزَرساَسورْخَأ اموت يلرتغَأ 1

 | ىوم يلازعق . بوق * يش او د

 ظ * نيف يوتو تاع نسف ينفون نسيفنرهَأ بلل 01

 | الو يضقن 2 ديت رءوس ايل اا
 ا 21 اير َتكَوأَب تيلاَو نكرم لؤي ال هن إو كيل



! 

 *.# اه

 5 7 | اي

 ةيونذلاهرص”نالا ٠ 1 أميف يس لإ يكن هنعتبغ

 ا ل "يالا هيو ب ا ا

 قلن | كرضي آل ام يل رفع اَو كصقني آل اميل بهوفملا ةصقنب لَو
 ل ع ل 2م

 فاما ارْبصَو ًابيرق جرف كل أس باعوا تنأ

 ل ينام 2057 فاعلا 0 كلأسأو ا مة
 6©همهر

 ملا ابد وف الَولوحلَو سانا عوفلاكأ 01 :بانعركسلا
2 

 يطل ((5*)هدج نعهيبا نءقداصلا رفع نعيئئدلا . .مملا لما

 ةلايخلانمينعَو بذكمأأ َنِم قاينل وعايز أن لمتد قالا ميل

 دبعم م | نعطخ كح .ذودصل يع( أمَو يعل باحث كَ

 لكم و ٌيلَءْرصَتت ويفر اويل لَو ينِعأ بر (ه ) ةيعازملا

 بَ يلع نب نم لع فرص اويل ىدهلا ياو الوأ

 ظ 05 اكن َكلاَعا وطم كا بهار كلا ارك اكس كإيامج ا |
 © نثر 0 © نيام

 ' 2 تلو رعد باو يبوح يع اوت لقت برايم ظ

 20 ركع

 مبلل 00(1) سابع نبا نعد د تءيردصةميفت لاس اريل اًويناسإ 0

 نأ ةيفاعل اب ينمو ىوقتل اب ينمركا ور م ينيذَو ممل اب ينيغأ ظ

3 0 

 يقف 0 .رل6”لرمسنبانعراجلا

 2 0 33 8 د حمص ا 1؟ 3
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 ةوتالخألاولامعأل| اص ينم أَو ينربج 1

 ا 'زةمامايبانعبطءتنأ ا اهيا فرص

 أ



 «*ك؛يوحو»#

 ةربره يبا نع 3 4 انور د كيور نارا 1

 | كيلعريسع لكريست ور نفر لك ريت يف يبطل ملا

 ديره يف نط رخال اًايندلايف ةافاسملاو رسل الل اساَوريسي
 ركب 69

 "مما (0 1) ديعسيبا نعسط . كو عكا"

 اي ضام كلي يتصان كتضبق يف َكَنمَأ نب اكد نب | كد

 ظ كتبك يك وه مسا لكي كل اسأ َكواضق يف :5 ا
| 

 ع

 [ىف هب تسر وأ لَ نمد د كباتك يؤ

 110111 , اقل لمجت ن اك دنع سبغلا مع

 ملل |(” )ىرعشالا ىموم يبا نعىنسلانبا .يمحباهَدَويف زحالِجَو

 دس ومالي كسب يسرح

 لق لع ابي تناوب يناضل دق

 نمايق يربص اب ,ب كل لق ايي يتبل | هيب نم لَو كم (بب ك

 يريم الب دذعلف نم ينم لف يزد هنية
 بورما اداب يف 0 لق اطتلا لع نان مايو يدي مل

 نأ كلانس ادعس أ من اًداَيَواَدَ أيضقني ال يِذلأ

 نيرابجلاَوءادعأل اروحنيف أرد | كبح ل عومي

 | ايف يطتحاو ىو ترخ لع ائدلأب ينيد لَ َلَعينِعأ ممل



 كار مدان .يلتمت اب .ةنيأ نوما رم صح
٠. 2 

 ْ يل قيوداسريف يفر ا 0

 ةربيرهيبأ نعم 001 ميلة ار توسل ج او دخلي ![ةدايز

 ظ نع ه ت٠ . نعلاو تاهلاو لاو ىدهلا كل انين هلأ(

 |كتتح رج اويل ايلا بأ كمل( ه)دوعسا ظ

 كاتيا 0 ير ارا أ

1 2 

 | وألا ين )قالا كلمن عيا

 | ملأ (490رمسنبنعبط .ردَقل اب اضرلاَو قاخلا َنسَحَو املا

 كِلَع لكوتلا قدصولامعَأْلا ت م كيال قيفؤتلا كلاس ايا ىف
 ل (64) ةريرهيبا نعش يعازوالا نعل ح . كلب نظل ر 0
 قاف جويا نس يف نمي يف ةحيم َكأ آسأيإ



 4« اوال

 ا | نابعنبانعق هبطت وي انيلاللايز 3 مول

 م اص ينم عزت لَو هنري َةف 5 ىلإ يناكت ل ملأ

 ١ نوصل ا رو لسجل مل 7(1*)ر مسن ب نع رازإلا» يئتبطعأ ظ

 واليكم يأ او
 0 ف اندر

 يمحو اًدعاق مآلسولا يناغتحأَو ثا مالسإلاب يف الح
 كلاس ابل 10 0 ًالَوادقاَر مالسإلاب

 ولي هنئاَرَح رش لك نم كب ؛ ذوعأَو كوي ةنئازخر بخ لك نم
 ظ 7 يسم يع ينساب ين ملأ (٠ه)دوعسم نبا نع

 أ يلا نع ترا لها نمش أب طوع لاح لك لع هنااا

 <10 سنا نعد . تيس َكَدمْحَرب 'مويق اي يح اي (0)ةريره
 هلو كلوتو ةعالعو َكَحأط ين راو َكِرِْدل يبق ما "رف
 ينكح ىتح كاقنحأ ينتج ممل يحوع سلع: كباتكي

 هر

َ< 
 كئاضق ين يل رْخَو كيسي يشن الو دامس + ينسوا |

 0 اع

- 0 

 5 ينعي وير دنلر اول قرأ و
 د

 يننعاَو و كماَر رح نع كلالحب ينيك مهللا ("9) ةرييره يبا نع



 هوما 1 كلن د 2لتر ايكو يب رصق

 :اروحبلا ني كروس نانا

 - ا
 -- 0 1 ب 3

 0 7 36ه 5 2000-0

 عا 3 ع م مه 28 0 6 - 3 سس تر

 ظ . .رمألا كلآم مألاو ديرتلا لاذ( ملأ نيملاعلا
 ع 3 َ 2 0 2

 | دوجسل ا مكررا دوهشلا َنيبرقملامم دولخلا موي ةنحلاَوديعولا موي
 0 8 00 2 : 2 4دوص ا 000

 10 ١ 0 7 أم لوم تنور دودو ميحَر كن دوهعلا ٍ نيفوملا

 | كا دع الاّوَدَع و كئايل اول امْلسَنلضمأل ةَنيَلاَض يغب روم ني دأه
 اً قه 2 2--

 0 أ اذه ملأ كَفاَحْم وادب يوان كبح نم كب |
 هاو م وك و - م هوم

 ينارو 0 ,لعج مال نالكتلا كيلعَو دمحل ا

 ص تا

 ١ دون يني نعادونويفاَحَنم رونو يدي نيب اًروُنَويرِبَيف ارَونَويلَ
 6 م

 ظ يرن يفي رونو يهمس يف رونو يتحت نمارونَويق وم ارو يلايثن 2
 9 .َ - مآ

 ف رونو يدي ايوان يق اروُلوِعِرَش يف ارونويرعشف ا

 يِزَلَأ لاح ارون يل مج ارو ينطعأَو ارون يلا طعم أ ياظع
 دل - ىو

 دب كول لل ابوي لأب فطعت

 رع ايذ ناحبس_معنلاَو لضفلا يذ ناهس الإ مسيسللا يغني ال



 كح

2 

 - 11 م

 د ٠ نولومب هولا تومي :9 يلفت
 26 رم م68

 1 1 :فاعاملا |١ قرد , نفاعتءلإ ١ (؟ )|

 يرصب يف ينذ م يمكن يف 8 م ٍِِ 6 7 0

6 
1-1 

 اكو ا

 نو.

2 
 باذن نم كبذوع اين "ممل ارقفلا و رفكحلأَن

 يل زواج ملأ «هداكيول عن د 3 0 لا الربا
0 1 

 270 ل كر - و 50 0

 ظ يَرم يا يي قا يلا ١(؟595)
 8 هدم 51

 لس (سينعتند مما بحت اسفل 76
 ست و6 رو أ

 ظ 1 06 :)يمطحلا ديزي نب هللادبع نعت « ٠ بجي 2 انيق , اغارفهلءج اذ

 ةريره يلا نعم« يق_ذريف يل راب ةيعراديف يل :حسوو يدي فغا
 2 ب عمجتت يلقاه يمك ردعنِم ةمحَر كل اسأي نمل 1

 | 0 1 رم 1

 ينمو لعاب يب زتو يديها أعرب يئاأي حلصتو ينعش يَ
ْ 10 2 

 دطعا مب ا ابي ينمصحتَو 000 درتي ا
 رك جاه زر

 ا توباز تقع[ لان ةسيرو نق“ هدم نساني انا
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 امولج او كلَ 00 1 0 ظ
 6 |[ ا 2

 ا ْ

 3 000 تاما نم تيفو اورق ل 3 0

 3 0 ءاضقلك لمت ن ا ظ
 اذإ يذلا كِل َبحَألا كربلا رهاطلا بيطلا كب كلاس |١

 َتدحَروب تمحْتسأ اذإو تيطع أوب تلاد إو تجب تيد ْ
01 0 

 ا ملأ لة اما . تحف هب تجر فتسا ادم

 ظ يابعدي ا ع

 1 همأبو 7-03 2” 00 م

 0 زال جاور سووا

 يلع نع به تا. مراد ؛يبت امر نم كب ذوعأت حا ايلا ظ
ُِ- 22 

 ه5 عءوم

 ريشا ةميرع َكْلَأسَأَو رمألا يف تابثلا كلاس نإ بل |
 ا ا اا

 ًاقداض انآسل تاو كدابع سحو كين كش كلأساَو |

 مام يح نمسا حرم كب دوو امس اق
 نب دادش نع ن ت. بويغلا مالعتن أ َكنِإ ملت امم َكرفغتسأَو 1



 5. ةطلئرل

 | ليكسولج هب لأ 00 سابع نبا نعراإلا يت
 نع كا بط.راتلا َنِم كب ذوعن ا دمحتو ليفارسإ

 هاتعدج تربوا دس اول تسل كن إملأ (150 جيلا يبا 5

 دحأ نقل لَ َكئاَعأ لَو َكْرَدَتَو هَل هلِإ نم َكَلق ان نك لَو
 نإ ا 000 َتباَتَوَفَوَب كي كر

 ظ نم يش كلَ ىقنبأل تنال ِي رسموا رتوجآلك معن رس
 لا قتشملا لولا يجتسلأ د ثيعتسملا ريقتلا سنابل اور

 2 لنا كَ اويرجسبلا ةلاَسلانأو تي تشل

 ْتضاَفَو تقرت تمضَح نمبر ضلأ ئاخا امد كو َِليلَذلا

 ابقشَكت اعذب ين الم 0 أ َككَرِغَروه مسج ف 2000

 سايعنب | نع سط» نيطعملاريخأي نوصي ري

 سأل يناَوعَو تلح هلو يق تعض وكس َكلإ ل(

 ل بيرقىلإ م ايس وصل اكتمل

 ظ 5 يد أدنيعاطخاسؤكت 1نإيِرمأ
 7 تقَرْشأو قة ثاومسلأ ُهَل تءاضأ يزنلا مهل ١ كايدو

2 

 لونك يَعَرعْنأَ خل اوايثدلارم م ًاهيلع صو تاملظلا
 54 2 ل يل ل ل

 ْ 00 كبل مالو لرمكلو نسر سوال كطخس لع

1 
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 200 مسام تاوهمأ | "ناره

 | ل وار نسل ع و َةلْذِلاَو ٍةلَقلاَو رقفلا  :رم

 مك 5 . 5

 ديهش ن4 ا 5ك بَوَو ابر ملل 15(1) ةييرهيا . علا

 ديبشا أ ءيف : لك برو اجر دبل كلل كيرخ هال كرو ترا

 لك بَ ا اي ما
 2 هم سي >ٍ

 ءيش لك بو ان مهلا وف رخل ماك دال نأ ديبش نأ ءيش

 لآلجلا اداب ةَرخال "واين دلان مةعاس لكَ يلهأ او كل اصلع ينأمجأ ظ
 ه-_ٍِ

 تن ل بر تأ ملأ (15)ةمامايبانعبح نا املا
 ا م ع ولا

 نم كب ذوع أ تعطتمم ١ م َكِرعَوَو َكِرهَع لعات آو كدبعان وينتقل |

 | ري ال هنإَف يل مغ يندب وب أو لع كيدمعنب كل اب أتعتصاَمْرَ
 | 2 هل ل 00

 | يفت تملظ نإ مالا (10)سوانب دادشنع تنل بولا
 د - 6 ملل راب

 |كدنع رم رد لاتح ان تن اال يي الَواريغكاملُظ

 امل نان م. رولا نكن ينس ظ

 7 3 قلك ين ذيل رمغأ ملل 1017

 تايد يدينا هنأ كاني لأ ةريره نع د م
 0 د 0

 ِْس : نم يظفح َويتعْوَرْنِم ١ و يتَروعرتس ا 2 أيلامَو لَه ًاوينيدت دو
5-5 12 

 لاتغ أن أ كب وع ايف وف نمو يلاعيش ْنَعَو نمي ْنَعَوِيفلَحْنِمَو يدي |

 . هريس تبن العو هر هرخ . اَوهلَواَوهلِجَو

 ا



 هيروا#

 َ نم نضال بولا نتا امك اياطَخلا 0 يَأَدقَوَ وَ جو ظ

 ف رمق يملا نيب تادعإب انك يابا نيبو يدعو سدلا |

 مدلك 0 - :نمتكب ذوعاإ مبا (ه)ةشئاعنعه ن تق

 ذوعأو توما دع نآطيشلا يطب نأك ب دوو يرحل اَوقرفْلاَو |

 كا ن. اني تومأ نأ كب ذوع واربدم كيس ينتوم أ نأك ظ

 لوم : لاَوَز نم كب وعل مل (")رسلا يبا _:رع

 ا رع نبانعت د م . كي عمو كفن 3و كفاح

 :ءاَودد أَو ءار اأو لام اونالخ ألا تارك كب دوعأ يي

 1 نووي رشم كب دوعأ ايما 0 ةقالعنب ,دايز عنعلابطخ

 لك نع كاي ٠ يهنم رش د نمو يقر شنمو ىاسل رش نمور

 2 ةرووسلاتل نور ءوسلا .مؤي نم كب ذوعأ يل ملأ(

 ةبقعنع بلم « ةَماَقمْلاِراد يف ءوسلاراَجْمَو وسلا بحاص نمو عوسلا
 نم فناناَسبَو كَتسن ملاهي" )ماعم قرا

 لع تين أ امك تن كلَ ان ىصحأ ال كنم كب ذوعأو كب وقع

 مو تلم شرم كبذذ وعأ يملأ(“ ةشئاعنع4 م . كنت ظ

 | كب ذوعا يِإ مبلل 15(6) ةشن اع_:رعو ندم . لمعأ ]ل اَمْرَش
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 قفل فكل ميلا كِحاَو ع ركْلا كهجَوبذ وعي ربل( (١

 مل نم كب ذوعأ نإ ملأ (؟اركب يباني نحل دبعنع بلم ظ

 0 كالا وموقع 1 َرمْلاَو لخبلاو بتيجلاو لسكلاو

 قتاقتلاَو قاقشلاَو قوسملاَو رفح ًورقملَنِم كب هي او كسملاا ْ

 ] مادا نونو 15317 يملأ َن م كب ُدوعَو كيرلا الا

 دوعن 0 00 0 0 ظ

 أ لّدْرا ىلإ د
 ميل اتا حملا ف مورا باع ٍلاَجَدلةفْ ورمل ظ

0 

 مما كلان كيفَ ا

 يول ميشو 5 نمةمالسلاَوَكِرم |تايجنمو كتَرفغم

 5 د ع ا 2 سلا درسا ولاَ

 كاس -وو ص و -و

 يسال يني ف رق ورانا بايع ةنتف 5

 امل ب ياَباَطَح يع لسغ ملل | لاجدلا ميس انف مكب ذوعأو



 ْنِم انل ْبَه انبَر * اماقمَو اًرقتسم تءاس اهنإ اماَرَغ ناك اهباَذع نإ ع نع سي 2 000 2 ا سس
 امكح يل سهر امامإ نيقتملل انلعج اَونيع اةرفانت اير ذَواتجاَوز | كل ( 3 1 ل ا ل لا ا 4

 نم ينأتجأو نيرخ آلا يف يتذيصن آس يل لمجلس لأ, يأ
 ا

 2 شل د اع

 2 الو لام عمتي ال موي 10 0 لَو .مينلاهجقتََو
27 

 ىنَعَو 4 بكسر هللاَق ةأزمأ
0 

0 
 0 الا

 م02 © يح ل

 0 تملظإ نيللي ا
 هب ل لا

 ظ مولا لع ينصت بر * ريفر َخ رو لإ َترنَأ امل بر# يف

 ْ ريع اقعد "بر *نيحلاصلا ترم يل به بر نيد

 يل؛حلص و ماض أيل اصلمعأ َناَو يلا لَو لع تسصنأينلأ كنسي
 ظ اقول فخ برم نيملسْلاَنم نإ كيل تبي
 | ير اوما نذل ًالغاتب ولف يف لمحت الو نامي اوفس نيزلا

 ه-< سس هه

 ظ +ريصملا كِل انَنَأ كِدِإَو 56 ون كيل نب ر# مير فور كن
 ب تعدو وس

 ظ يزل تنأ كن ابد اَنل دْغاَو اورفك" َنيِذلِل ةنسف انلعجت آل انبَر
 ميورد

 برهريِدق دقي لك لع كتر نرخ اوانتونان ضلال 0
 | + تانيؤملاو نينمؤمللَو انيمي لد. '1 مِلَو َيَدِلاَولَولْرمغأ

1 
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 هةر هن د

 اريصانيلع غرف اب »نيالا يخش اولا امون 58
 ” جرب ؛ انتو نيبلاظاا ر , قل ةشفانلعجت آل ابر ؟نيملسمانفوتَو

 ب يل نامل كيفَ 57 رئاكسلا مقلم
 ضألاَو تاَوعسل اَرطاَقمَنيِر سال نم يحتوي الإ

 2 0 الا رار رتورخالاو ايدلا يف يلا
 يل مخ ابر ءاعد لو ابر قير :ر : 01 هيقميناعجا

 َيَدِلاَولَو يل يبغا بعيب رت تيل َيَدِلاَوَ

 ع

 8-6-2 0 م86

 ينج رخ أَو قدصلخدم ناخد أبر * اًريغص اير انك امهر

 2 سس مس - نظل ل ل 5

 كندل“ رم انت !انبَر*اريصتاناطلس كن دل ْن م يل لعج او قدص جر ظ

 *«يرءأيل رسل و يردص يلم حش ابره اذدَشرِرمانمائيهَوةمحَ ظ

 تن أالرلإ النيجر م محر و اومايسيا |+ملع يندب

 20 م هَ

 02 در و 0 +« تريبل نكي 7 !كناحس ظ

 ظ ونش ل ل رو ل مارال ظ

 مقل يف يامال برن مليح ناو كرم الزنم يلون أب 7

 نأ بر َكِ ذوع او نيطابشلا تاّرمه ْن كلب وع ابر د نيللالا ظ
 أ 0

 بر «نيِحايِح أو انسان امجد هور

 ماه باَذَع انَعْ فرص | انبَر + نيمجارلا مَخ تاون اور |



 1 ص ا د اج ل ٠ ا ب سل د سس ل مع هوس هلع سم اس حس جب سم .٠ سس سمج سس ل م سل ل مج مس ع مس سس صصص ع م م ج  جج بسلا

 | هيلعمللا ىلص هنامدقلو ىلاعتدللا مالك ابن أل ةيث ارقلا تاوعدلاب اهتحتتفاو

 + روكذملا ددعلا نع ةجراخ يهون ارقلاهقلخ ناكل سو

 يف َوةَسحايندلا يف ان ابر * ميلا عيمسلا تناك للا
 انماَدقََتْنَو اهيا رفا انب ر *رانلا باَذع انفو ةنسحةرخالا

 ظ كيلو انبَر كنا رف انعط أَو انه + نيرواكحلا مولا ارنا

 ظ 5 ل ل ولت طخ ويست نإ خال يَ < ريصملأ

 هب ان ةقاط آلام اَليحنالَو ابر قم نمل ىلع لح أادك ارض

 .مْوقلا لع انرصن ا [لْرم تناامحئ اوال يشار ا

 | تالا َْهَواَيَدَحْذإ دب اول غر ابر * نيرفاتحلا

 | بادعاتقَو انيونذ ان ريغ انما نإ ابر« باهولا تنأ كن إم

 ظ «نيرعاشلاممانتكم اقول انْ و تنمي ررأأ

 لع اترصن اواسادقأ تبون أين قارس نيو الغ نب
 | «راثلا ب اَرعاتقَ كتاب الطب اَذه تفلح مار رفاكلا مْوقل

 8غ ع

 ظ ابر هانم اف مكب اونم !١ تأ ناميرالل يدا ايداَماَسْعماَنِإ اير
 للا

 | اس مس -ص

 جاو ابر هازل ماوس احدي اًيوث ا أ

 | انير*داعيملا فلخت ال كن ٍةمايقلا م لرعاية
 5و لظ

 8 بَ «نمِرياََْنِمَ وحل انسح زوار تم نوَسْنأ الط
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 هب لشقولفرشب يلا ناب بيج لوقلا اذه ىلعهثلاب ختي يبنلاب لثن 6 أ

 | مالا سبتايالفةيضرعلاو ةيمسجل نر عهزنمالعو لج يرابلاورمالا سبتلال
 | هيلعهلإ !ميبنلاةيؤر صلختالو نويعلا ةرقةيور يف نونفلا ةرد يفاكهب هاش

 يلذاشلايشلاكنيفراعلا ضعب نع كحو مثريغلو ملنوكت لبنيملاضلاب سو |

 ظ فشكيف كاذ نم عنامالو ةظقي ةياسوهيلعهلا لضدو ًارمهناافو يلع يديسو

 ظ ” الي ترقالرثا الو عرهشإلا نب هؤرين هربق يف و هيلعهللا للص هنعمل

 | هللانااعرشالوالقع عنامالف ملبججلا قرخ ءايلوالا تاماركى ف كلذف

 | دقو*هااحاحالوا او عل اعل نابدهيل لومركي |

 | لضفايباتكانهامرثكاب ا سوهياعملا لصلاة يؤر ىلع مالكلاتطسب

 ظ + هيلا مجريلف ةدايزلا» كوسم كنرط

 ”ماخلا
 هيلع هللا ىلص هتيعدا نم ناسحو حاخص اهرثكاانيدح نيعبس ىلع مش

 اهتدزفدعب ةدايزلا يل تربظو نوسمح | |ةبطخلايفتركد ددقو مو

 اهرثكا تال ريغصلا مماجلازوم هياتم دع ءاجتنأ تكد

 عباصأاباتكييفو هرج

 اشد لو اربتسم تاوعد يفاغلاو تاذاعتسا ل والا نيمسق | يعنقرقو ظ

 يناثلا مسقلا يفهتلعج ءاعد ناكناولؤالا مسقلا يفهتلعج ةذاعتسا ناك |



 لشق

 | تعنامعنلاقمونلا يفهتي ار يذلا جرلااذه تعنت نا عيطتست لهين اردقف
 | نسح لنينيعلا لك ضاييلا ىلارعما همم و هعسح نيلجرلا نيبالحر كل

 ظ هرحن تالمدق هذهىلاهذهنيبامهتبلتالمدقهجولارئاود ليج كوضضلا |

 يبا نعو* اذه قوف هتعنت نات عطتساامةظقيلا يفتي ارو سابع نب الاقف
 مونل | ين ىنعي يف ار نم لسوهيلع اللا ىلصدللا لوسو لاق لاق هنعدلا وزود

 لسوهيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق لاقهنعهللا يضر سن نعو#ق حلا د

 زل اداة كامبل انوثه وز
 | لاقيف اردقف ماخمل يفيف ار :رمهلوقو» ةوبنلا نم أزج نيعب راو ةتسنم

 ظ وهفةظقبلا يف ين اراغ اككوااقح يف اردقف مونلا لاح يف يف انميايروجابلا

 | هلاثم لب فينملاهصخشو فيرشلا همسج ةي ور دارملا سيلو ليشقلاوهيبشتتلا ىلع

 ظ ىلاعتومناعبسن ال كلذ عيطتسيال يا يبل ثمتيالناطيشلا نافهلوقوقيقحتل | لع ظ

 ظ ءاوس مالا يف كلزككجراخلا يف ناطيشلا نماظوفحم اسوديل هللا لص هاج

 | كلذامناو لوقعلا يوذددعلوبقملا لوقنما ىلعاهريغوأ ةفورعماهتفص ىلع آر
 | ٠ اردقفابمباقيام اهيف مبطني ةليقصلا ارلاكيئارلا لاح فالثخاب فللخي
 | يوغبلاهب مزج دكت الملاو ايبنالا ميمج كلذ يفهلثموةفاذخم فاصوأب عمج

 ظ تثيقلاهيفلزني يذلا باحسلاو موجب اونيرمتلا مح كاذكوةنسلا حرشيف

 هللاب لشمال ناطيشلا نا نالعنب | لقنو كلذ نم ءيشب ناطيشلا لثمتئالف |

 ليقناف هللاب لشن مهضعب لاقو روما لوقوهاذهو ءايينالاب لختنالاكىلاعت
١ 

 ا

١ 
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 ةقفوماي طرفهلناكنمو لاق كتما نمط را لاكرذا رخل و اقلاع ظ
 | طا. يلاوباصينا يتمال طرفناف لاق كتم نم طرفها نكي نف تلق | ظ
 | هنوجانحي امو ًالكلاو ملا هل يمل نيرفاسملاموقلا_:رموباسلا لصالايف |
 ظ جانجامقثيت يفد يشيملا هيوبادحا لبق توميذلا ريغصلا انههبدارملاو |
 | نينمؤوملاءاةيري وج يا ثراحلا نب ورمسنعو *لاصملا نمةمايقلا مويديلا |
 | هتلغيوهحالسالا لسوهيلءهللا ىلصهتلا لوسركرت اهلا امهنعمللا يضر أ

 أ[ ىلصيبنلا لوقمهنعهللا يضرةباعصلا نمريثكىورو# ةقدصاملاعجاضراو

 +ةقدص هاكرتام ثرونال ءايننالارشاعم نحن اس وهيلعللا

 نال 0

 مانلايف لسوهيلعمللا لصهتيؤر يف

 يفيف ارنملاق مسوهيلءهلا ليصهيبلا نعامهنعهلاا يضر رمح نبهّللا دبع نع
 لاقدنعهللا يضر ةريرهيبا نعو* يبلع ال ناطيشلا نافين ١ ار دير

 ناطيشلا نافيف 1 دقف مانملا يف يف 01 لو هيلع لل لطعمالوسر

 0 اي 2 00 نوع يميتخيال لع 00

 لش لدا ىلع الوراق ايل ومش لستم ظ

 مونلا يف يف انني يميشتيلا ا نالوقيناك[سوهيلعهللا



 5. ةلشعاشلا “4

 ظ هللانا تومال يجهل نخاف ا ولنا يك

 هيلععلا ىلص هلوسر بستحن هللا ددعو ههلوسر لعدلا تاواصو نوعجارهيلااناو

 | اولاقهلسغل اوعمتخا لاهنعمللا يضر ةشئاع تلاقو# 4 يباىلان لج سو

 | امميايل نعمدرجن ارلسو هيب هيلعملا لصد لور لست فيكي ردن امهللاو
 ظ لجرمهنم يتبام تح وتلا لعمل لسرافتلاقهبايت يفولسغنو ناتو عنصن
 ظ هلا لوسر اولسغوه نم ىرديال لئاق لاق مئائان هردص ىلع هتبحل منا

 | هللا لصهللالوسر لسغف كلذ اراعفف اوهتنافهبايث هيلعو لسو هيلعهللا ىلص

 ظ اندراههجومللا مرك يع لاقو»# نفكما هلسغنماوغرف اذ | ىتحنهصييف يف لسو هيلع
 | هانررقافهبايث سو هيلعمللا ىلصهللا لوسر :رعاوعلختالانيدونفهصيق علخ

 هنمانل ب لقي ناءاشنامايقلتسمان توم لسفن كهصيق يف هانلسغف
 ظ غلابي وضع

 توصي وءاخ رلاعرلاكت ييبلايفافيفحلانعمنا وهنم غرفن ىتحانل بلقالاهيف

 أ ةافو تناك ازكيف نوفكتس كلف لسو هيلع هللا لصهللا لوسرب اوقفرا اني

 | رفمجوبلاقهعمنفدالاادبلالوادبسكرتيملو !سوهيلعمملاىلصهملالوسر
 | ىلع ناظقي سبلي نراكيتلا هبايث تشرفو هتفيطقو هشرفمب هدحل شرف
 فى الوالامهتافودعب كرتي ملف هنافكا يف اهيلع عضو مثشرفملاو ةفيطقلا

 نيريسمللو ةمات ةربع ياهو قف ةيدمق ىلعةبصق عضوالو ةنبل ىلعةنبل هتايح

 1 لبصعملا لوسر مي اهينع هللا يضر سابعنب ا نعو * هأ يعل

 تلاقفةنجلا اا ربتها نم نآط مالو ناكن م لوقي سو هيلعمللا



 كلينك

 ا ملل! نيملا قحلا وهشاناو لاق كلوقلان أو ثدح !كثيدحلا

 | قاب كتونصوشات رخو انمأ اوكِبِحو كيينوكلوسروكدبعدمم

 ظ كتمر و كتافاعمو كتاولص لعجاو مهللا كقلخن مدح أ لعهي تيلصام

 | ماماوريخلا دئاقدمح نيقنملاماماونييينلا تاخو نيلسرم اديس لعكتاكربو |

 قشير هلت عب ,اظعو هتفلز برقويللا ةهرلا لوسروريلا

 '| انيفهفلخاوةمايقلامويدومحناهماقعانعفت او نور خالاو نولوالاهب هطبغي ادومت

 | ل | ىلعودمح ىلع لصمبللاةنجلا ينةليسولاو ةجردلاهغلب و ةرخ الاوأين دلا يف
 | ديج كنا يهارب ىلع تكراب وتيلص ادم ل !لعودمج لعكراب ودحم

 ظ نافشادمي ناكوموتامدقادمتذ :افادمحدمي 0 نلااما دم |

 | دقزجوزعدلا نافاعزجهوعدتالفهرمأ ينكبلامدقل د قل نوت ميسا ظ

 ْ | فاظومياث لادضقوك دعاس لدا تقسم هللا [سهيبنلرانخا ظ

 ظ امهندب قّرفنموفر ءامهبذخ أن فلسو وهيلعدلاا 112011 ظ

 ظ | تومناطيشلا متلغشيالو طسقلابن مارقارنوك اونما'نيذلا اهيااي ركنا
 ءولبقرورظاتست الودو زجتريخلاب ناطيشلااولجاعو تيد نع <تنتغيالو كين

 ظ يذلاتنا رمي لاق هتبطخ نمركبو .! غرفام سابع نب :!لاقوج كتفي , ظ

 هيلعهللإ صدا يبنناى :رتاما س وهيلعهلاا | لصمما ين تامام لوقت كني
 كناههباتك ين ىلاعت لاقواذكو اذك اذكم وي واذكواذك اذك موي لاقاس |

 | انبلزت اانالالبقهثلا باعك يناهب مع |ميف اكشاولاقف«نوتم جن وتيم أ
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 اس سس ل سل سا سلا ا اس نس سي سس ١

 أ امأف نويعلاءام كيلع انذفنال ءاكبلا ٠ رع تيب كنا الولو سوفنلاب
 انركذا انعدغاب افمبللا ناحربيال نافلاحيراكدآو دككفانعهيفت عيطتسن الام

 | !ةنيكسلا نم تفلخامالولف كلاب نم نكتلو كب ردنءكيلع هللا لصدخماي
 أ رمعنب ا نعو#انيف هظفحاوانع كيب غلب ًامهللا ةشحولا نمت فاخادحا قي

 ىلصملا لهاهعمس اجبجعت بلا هاجت ىنث او ىلصوتييل اركب وبا لخد المنا

 | داج تيص بابلإ طل جر ملستالا مهجيجع نكساف اودادزا انيشركذ الك
 ظ افلخ هللا يفناةيالا« توما ةقئاذ سفن لك» تييلالها اي ؟يعمالسلا لاق

 اوقغفهب واوجراف هللاف ةفاخم لك نمةاجنوةبغر لكل مردود الل 586

 | لفهدحا ملطاف هتوصدقف ءاكبلا مطقن اف ءاكبلا اوعطقو دوركل وهلاوعمتساف ظ

 أ اوركداتييل الهاي هتوصنوفرعئالرخ ١ دانممثادانفاوكبق وداع متادحأ ري
 أ ةبيصم لكم ءازعللا ف :رانيصلخلا نماونوكت لاح لكل عدو دم اوهللا

 ًارضخلا اذهركبوب لاقفاولمعاف هرمأب واوعيطافةلاف ةبيغر لك_:رماضوعو
 | ورم نب عاقعقلا فوتساو#* لس وهيلعملل| !بوبنلاارضخ مالسلاامهيلع مسيلاو

 أ ثيخابيطخ سانلا يفركب وبا ماق لاقفهنعهللا يضرركب يباةبطخةياكح |
 | دمحف سو هيلع هللا ىلصيبلا ىلع ةالصلااهلج ةبطخب مهتاربع سانلا ىضق ظ

 1 مدعو قدضؤ غو هلاالا هلاالن ًادبش !لاقو لاح لكل غهيلع ىثث وهلا

 أ هدبعادمجنا دهشاو هدحو دجلا هللفهدحو بازحالا ب لغو هدبعرصنو

 ظ ناو عرش ام نيدلاناو لن (مباتكلا نا ديتاوفلاولا متاخو هلوسرو
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 اووعري سانلا ناكناو دادسلاو قيفوتلاب اهدي لجو زعهللا ناف سابعلاو
 لوسر قاذدقلوهالاهلاال يذلاهللاو لاقف سابعلا ءاج ىتحركب يبا لوقبالا
 اللب كنا»كربظانيب هوما هللا لاقدقإو توما لسوهيلع هلا لصد

 ثراحل ب يفوهورل اكبأب غلب و«نومصنخت كبر دنع ةمايقلا موي كل مت نوتيم
 هيلع بكا هيل ارظنف لسو هيلع هل ص هللا لوسر ىلع لخدو ءاخ جررخلا نبا ظ

 دقف نيترمتوملا كقيذيل هللا ناك امدللا لوسراي ماو تنا يباب لاقثدإبقف
 ظ ناكرم سانل اهم ,لاقف سانلا ىلا جرخت ملسوهيلعهنلإ صدم لوس ىفتهللاو

 ْ ىلاعت هللا لاقت ونال نجح هناف دمت بردبعي ناكرمو تامدق ادم ناف اد مت دبعي

 ظ «؟اقعا لع عبلقنالاقوا تامنافأ لسيرلاهإبق نمت لخ دق لوسالا دمعامو» |
 | هللاوضر ركبأب ناي اور يفو*ذئموياالا ةيالاذهاوممسل سائلا ناك ةيالا |

 | يبنلاىلع ييصيوهو مسو هيلع | يصدنلا لوسر تبي لخدربخلاهغلب الهنع |
 ظ هرج او ”ةّرجلا عصقك عفترتهصصغو نالمهت هانيغو سو هيلع هللا لص ْ

 | ريغ نم ةيقتسماهج ارخا !بعصقو هرتختف اهشوركن م لبالا هجرختامرسكلاب
 ظ نع فشكف هيلع بك افلاقملاو لعفلاداج كلذ ينوهو“ غضمةدشو يطق"

 ظ يعاو تنا يباب ل اوقيو كبي لعجوههجو سمو هيدخوهنيبج لبقو ههجو

 | ءايبنالا نمدحا تول مطقنيل ام كتوم عطقن ااتيمو ايح تبط ىلهاو يسفنو

 ةالسم ترصىتح تصصخو ءاكبلا :رعتلاجو ةفصلا نع نمظعف

 كنرحلاندجل كنمارايئخ ا ناكك توم ناالولو ءاوس كيفانرص ىتح تمحو



 لالا

 ظ ناكءالصلاةالصلااعيمج متيلصامنيكسامنولاز ال 1 ةالصلاًةالصلا

 تاماهنعهللإوضرةشئاع تلاق*ةالصلا5 الصلا لوقي وهو تامتحاهب يصوي

 ظ «نيثالا خوي ناهتلا فاصتان ىصل اعافترانيب لسوعيلعمل !صهملا لوسر

 باصتةمالا لازن :هلهلاونينثالاموي نمتيقلاهاهنع هللا يضرةمطافتلاق

 ظ تيقلاماهلغم ةفوكلاب ههجوهنلا 4 يلع بييصا موي مونلكم |تلاقوج ةيظعب هيف

 لثق هيفو رم“ لثق هيفو سوهيلع هللا لصدللا لوسر هيف تامنينث ال موي نم

 (لصدل لوس .رتاماملا نعمل يض ةرةشئاعتلاقوبنينثالاموي نعتنيقلا# ل

 أ اسوهنلعمملا ص هللا لوسير جنون رلاتعفترا ىتح سانلامهحتقا موديلها

 أ دعبلا دعبالا كت اف مهضعب سرخاو هتوجمهضعب بزكف اوفلثخاف يبوشب

 ظ داو طزؤع مهم ناوزخ ابو هنابب ريغب مالكلا اوثالف تورخ ١ ا طلخو

 نيف نامعو دعقا نيف ”يطوهتوم بذكن يف باطخل ا نبر مسن اكف نورخ 1

 هنعجربلو تبل اسو هيلع هللا يصهلا لومينا لاقو سانل|لطرمتجرفن سرخأ

 ظ ىلصعملا لوسير نونق'نيقفانما نم لاجر لجراو يدي  نعطقيلو لجوزعهلا

 ةياورىف فو كت ١ اوهو ىبومدعا واكل جورعمللا هدعاوامنا توملا لسوهيلعللا

 تيل هنافإلسو هيلعهت | صه ا هر نع تنس اوننك سانلا اهياي لاقدنا

 ا لصشا لرسول ركذيادحا ممساالهللاو

 أ اذحا مزكيال لعل ناعاماو*تيبلا يف حربي ملفدعقاهئافي ٌلعاماو*اذه يسب

 | ركب ىبالاج لميا ندم كيتي بعضي زب ءاجفددس ذخؤي



 :كفسلو

 | كلعجي ناو يلها لوا يف بك قحلي ن هللا توعد ينال فكي ل ظ

 نذأتبساو او سف توملا كام ءاجوتلاقأ ةامهعشفهنماهينب | تند آو تكضف يم

 أ كموي نم ىلب ل اقفنلا يبرب يحل أ لاقدمحايانرماتامكلملا لاقفهنذأف |
 نعينهنيلو كنع هددرتدج أ نعددرتي و قاتشم كيلا كب رناامأ اذه ظ

 أ ءاجوتلاقجرخو كمام اك نعاس نكلو كريغنذابالا دح ! ىلع لوخدلا
 | ادباضرالا ىلاهيف لزناامرخ !اذهدللا لوسراي كيلعءالسلا لاقفليربج |

 هيفي اموكريغ ةجاح ضرالا يف يل ناك موايندلا تيوطو يحولا يوط أ
 دح أ تييل ا ينام قحلاب ادم ثعب يذل اوال نقوم موزل تكروضح الا ةجاح ظ

 مجسم لظعل لاجر . سدح ىلا ثعيبالو ةلكتلذ ينديلاريجينا عيطتسي |

 ظ عضاىتح مس هيلءهللاىلصيبنلا ىلإ تم تلاقاقفشاوان دجووهنفيدح نم 0

 | مشرت هتبيجو باغي ىتح هيلع ىمخي لعجو هردصب تكسماو دن نييهسأر
 ةحنارتدجوامو قرعلاكلذ تلسات اع طقناسنا_:نمهتي ًاراماحشر

 ققلتامىلهاو يسفنو يىاوتننا يناب قافااذ اهل لوقا تنكفهنم بيطا ءيش

 رفاكلأ سفنوحيشرلاب جرخت نمؤملا سفن ناةشئاعاي لاقفمشرلا نم كتههج |
 لْواإ نر اكفانلها ىلااننعب داندتر ا كلظ د لغو وانته يزد نمجيوت ظ

 ملسوهيلءللا ىلصعلا لوبميت امير يلاقي, رخاغدمش ب 1و ان ءاجلجر ظ

 اذالعجو 1 بنرا ةايكا ردن ال هنعمل هدص امناو دحا ءيجينا لبق ظ

 لاقمالككا قاطا اذاف هيلعداعت ةريخان اك عالا قيفرلا لب لاقهيلع يمنا |



 لعن

 لاقفىف يناجتولا كانهم, يطا لس لرسم لا

 يلنذ أت ناف نذابالا كيلعلخداالنا ينرم أو يناسر ألجو زعدلا انا
 307 ًااذاف يف 10100 ال نايف 1 اىتان ا ناو عجر ٌ

 ليربج ةعاسهذبف مالسلا هيلع ليربج ينت أي ىتح ينع ففكا تلقف
 ي ًارالو باوجان دنعدل نكي سعأب انلبقلساف اهنعهلا يضر ةشئاع تلاقف

 لها نمدحا مكتيااثيش هبلاريحنام ةعيصب ياةخاصب انب عض امن كوانجوف |
 هنعاس يف ليربج ءاجو تلاقا:فاوجا تالمةبيهورمالا كل ذلاماظعاتدبلا |

 كيلع ارقي لجورعمنلا نا لاقف )دف تيبل اله أ جرخو هسح تفرعف
 كديزي نأ دارا نكلو كنمدجتيذلاب وهو كدت فيك لوقيومالسلا

 | كتمايفةنس نوكت ناو قالا ىلع كنفرشو كتماركم مينو انزموةمال
 لاقفكل دعاام كغلسنا دار ًاىلاعتهللا نافرشب لاسم ًالاتف

 نادي ليربج لاقفربخلا هربخاو يلعن ذ أتسا توما كلمنا نيرا

 توملا كلم نذ أتسا امهلااوال كب ديري يذلا كلعب اق زاتشم كبلاكير |

 قاتشم كيلاوهوكفرش متمكبرذاالا ادبا هيلعنذ ًاتسيالو طقدح أ لع
 هيلعتببكاف ينداةمضافاي لاقف ءاسنلل ذاو* ٠ يجيوتحاذا جربت الف لاق
 | ينميفدا لاق متمالكلا قيطتامو عمدت اهانيعو اهسأر تعفرف اهاجانف
 مالكلا قيطت امو كحبضن يجو اهسس 0 -كاف كسأر

 تيمينا لاقو ينربخا تلاقف كلذدعباهتل ًاسفابجت اهنماني اريهذلاناكف
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 أ تلاقفسانلاب لصيلفركباب ًاورم تارم ثالث املاق نولسملاو كلذهللا ىبأي

 | يفماقاذابلقلا قيقر لجرركبأب | نر اهللا لوسراي اهنعهللا ىضر هشئاع

 | سانلاب لصيلفركببا اورمفسوي تابحيوص نكلا لاقف ككبلا هبلغكماقم
 | ةعمز نب هللادبعل لوقيرمناكئرمع لص ىتلاةالصلا دعب كبوب لصف لاق |

 | هيلعللا ]ص هللا لوسرنا تنظيف االول هللاو ب تعنصاذام كحيو كلذدعب
 أ تلاقكنمكلذب ىلوأ ادحار ل يناهقادبعلوقيفتلعفاسم كلر ا زم أس

 | نعهبةبغرالاركب بأ: .:رءهتفرصالو كلذ تلقامو اهنعهللا يضرةشئاع

 النا اضيا تيشخوهللا لس نمالاةكلحلاوةرطاخلا نمةيالولا يفالوايندلا
 أ

 ظ ادبأيحوهو لوهيلعمللا ىلص يبل ماقم يف ىلصالجر نوبحي سانلان كي

 | هللارما مالا اذافدب نوم ءاشتيوهيلع_:روغبي وهنودسحبف هللا ءاشيناالا

 *«نيدلاواين دلارم أ نمهيلع تفوختام لك_:رمهللاهمصعوهزاضق ءاضقلاو

 ظ هيلعمللإ سهلا لوسي هيف تام يذلا مويلا ناك الفابنعلل| يضر ةشئاعتلاقو ظ
 | مهجئاوحو ملزانم ىلا لاجرلاهنعق رفتفراهنلا لو آيس ةفخهنم أر سو
 ظ [كلذىلع 0 ل اولخ اونيرشبتسم
 سوهيا غد |يصدملا لوسر لاق كلذ لبق حرملاو« ءاجرلا يفانلاح لشم ىلع نكن
 يفهس ارويريغتيلا يف نم جرن“ لفشيد امس كلملا ازه ينعنجرخا
 داع أف يفاعد دنا مثاليوط ثمل ئجانف تيبلا بناج يف تيحتو سلخ يربح

 ٌْ | مالسلاهيلعليربج سحياذهام ت اقف ناخداةوسنلل لاقو يرجح يفهس 0
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 ظ ةردس ىلاوهل|ىلا لاقفانبلقنم نعيرعش تيلف هللا دنعام هللا يبناي كانهم
 | ىلعالا قيفرلاو ىفوالا س ككاو ىلعالا سودرفلاو ىو أملا ةنج. ىلا ثىهتتنملا

 | تبي ل هانم لاجر لاق كل سغىلب نمهللايبناي لاقفىنبملا شيعلاو ظحلاو

 | ضايي فو ةيناعتلح يفومذه يبايث يفلاقف كنفككيففلاةىندالافىفدالا
 كازجو عكار فغالم لاق نيبو انيكبوانم كيلعةالصلا فيك قفرصم
 ىلع اذه يتب يف يريرس ىعينوعضف ينوقتفكو ينوقتلسغا ذا اريخ كين نع
 يذأاوه لجوزعهللا ىلع ىلصي نملّو !نافةعاس ينعاوجر خا مثيربقريفش
 "يلع خدي نم لّوأيلءةالصلا يفةكتااللل نذ أي مت هنككالمو كيلعىلصي |
 أ دونج ممتوملا كلم ليفان يثكيم خليج يطيل سيول قائم |

 | اجاوفايلعاولخ دافرتنا مثنيعمجا مهيلعهللا لصاهعمجاب ةكئالملا تةريغك

 | ةنرالوةىيص الو كرنب ينوذؤتال السنا و ةرمزةرمزاج اوفا" ع اولصف

 | نايبصلا مز مثءاسنلا زم ىندالاف ىفدالا يتيي لهاو مامالا كتم ادببو
 ةكئالم مم ىندالافىندالا يتب لها_:رمرمز لاقربقلا كلخدي نفلاق

 | نبهللادبعلاقو*يدعب نمّىلا ينع اودافاوموق كلوب مو مهنورتالةريغك
 ظ ىلصهللا لوسر لاقفةالصلابن ذ أف لوالا عيب ررهش لوأ يفلالب ءاجةعمز

 زم الا بابلا ةرضحب را لف تجرفم سائلاب يلصيركيأبا ورع لوميا هللا ظ

 | ناكوربك الفرم ماقف سانلاب لصفرمعايمق تاقفركيوب ا مههف سنل لاجر يف
 ركبوب أن ب أ لاقفرييكتلابهتوص لسوهيلعدقلا ىبصهللا لوسر ععباتيصالجر



 0. ةلاكتدل

 ظ ىلا«اونم .انيوللا الار سخ ىنلناسن الا نارمدعلاو»لاق لجو زعل ناف مهني | ظ

 | نافهلايعتسا اعرمأ ءاطبتسا ككمجيالفللا نذابىرجتوومالا ناوءاهرخ |١

 | ليخهدعدخملا عداخنموهباظمنلا بلاغنمودح الجم ا]جعبال لجورعدللا

 راصنالاب ب واو<؟ماحرأ ااومطقنو ضال يتاودسفت نا متيلوت نا تيسع |

 5 رطاشي لًأمهيلااونسحتن كب نم نامالاورادلااًووبتن يذلا مهنافاريخ أ

 ظ | نفال اةصاصخلامهبومهسفتا لع ورث وير 5 | ًاربدلا ينكيلعا البول مًاراثلا |

 ظ الوال يول نعزواحتبلو منسجم نلتقي نويلجر نيوعذلا نايلو |

 ظ | ضوحلا ؟دعوم ناوال أي نوقحال متناوكلاط َرفيناوالأ مهلعاورث يت ظ

 | رثوكلا بازيمهيف بصي نها ءامبضومابجلا تمت نيب ىضوعإو ةرح ظ
 ظ ًايظي لهنم برش نمدهشلا نم ىل | اوؤتزلا نمنيل أو: نيللا نماضا ين دنشا» امأ

 | هلكريخلا مرحا دغف قوما يفهمرح نم كسملاهؤاحطب و كلوا اهؤايصحاذبا |

 |[ سابعلا لاقف يغبنيامالاهدي وهناسل ففكيلفادغّيع د ا
 ظ | شيرقل عت سانلاواشيرقرمالا اذهب يصوأأ امنالاقف شيرقب صوأهلا ياي

 ظ نا سانلااهم أاياريخسانلاب شيرقل !اوصوتساف مثرجافل مثرجافو ربل ثرب

 ا موقع سانل رخل اذاو مهتم اهرب سانلارباذاف مسقلا لدبتومعنلاريغت بونذلا

 ىورو+«نوبسكياوناك أب اضعب نيملاظلا ضعب يلون كل ذكو» ىلاعتهلا لاق |
 هنعمل يضر ركبىباللاق لسوهيلعهللإ ]صيبا ناهنعمللاييضردوعسم نبا ظ
 أ لاقفىلدتو لجالا انددقلا قف لجالا اندهللا لوسراي لاقفركباب اي لس |
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 3 اسوهيلععلا ىلص ضبقفاهنعهلليضر ةشئاعتلاق ركبيبانمةبعصلا يف

 لخدفتوملادنعهقيرو ىتي رن يي هللا عمجو يرحنو يرحب نيب و يوي يفد تدي

 تاقف كل ذهبججهناتف ةهيلارظني لعل كاوسدديبو نمحرلا دبع خ الع
 تلقفهيلعدتشافهيف يفماخدافءاياهتلوانف من ياهس أرب ًاموأف كلهذخ اهل

 اهيف لخدي لع ءامةوكرديدي نيب ناكومتنيلف من ياهس بأ مو أف كادنيل أ
 ىلعالا قيفرلا لوقي هدي بصن مثتاوكسل تول نادكلاالاهلاال لوقيو هدي
 لاقدهيب !نعهللادبع نب ديعسىو رو+*انرانخيال هللاواذا تلقف إماالا قيفرلا

 رجمملاب اوفاط ا القثد ادزي رسوهيلععتلا ىلصهملا لوس نا راصنالا تال

 مهقافشاو مهناك<هلكاف لوهيلعمل لص يبنلا لعمنعما يان نئابفلا لخدف

 هلميهلعافهنعهللا يض : يلعه يلع لخد مثكالذ لثب هلعاف لضفلا هيلع لخدمت

 مواسن ياصتو تومتنا ىشخن اولاق نولوقنام لاقفولوانتف اهلاقوهدي دف

 لسوهيلعهللا ىلصعتلا لوس راغف سو هيلعمملا ىلصيبنلاىلا مهاجر عامتجال |
 مل سوهيلءنلا ىلص للا لوسرو هماما سابعلاو لضفلاو يلع لاثكوتم جرف

 باثوربنملا :رمةاقرم لفسا ىلع سلج ىتحهيلجرب طخي سارلا بوصعم
 لع نوفا ملأ ينغلبهناسانلا اهي ألاف وهيلعىثث اوهادمف هيلا سانلا
 ىعتتو يلا منأ م أكن توم نم نوركتامو تولل ؟تمراكتتساهن اكتوملا

 يبربق حال ين اال يفدلخ أف ثعب :رهف لبق يبن داخ لهوسقت أكيلا

 ايفنيرجاملا يصواواريخ نيلوالا ني رجاهملاب كيو أين ودب نوقحال ككأو
 تجر جل ص صصص ب بيبيس-جهييببيي ب إ- إه-(- ا ههب-ت-_بسلس



 ماسوهيلعملا لصهانيع تعمدفانيلا رظنف قاوفلا اند نيحاهنعلا يضر |
 مب يصو أرشا ىوتتب كيو وهلا يرصنلل ماو اهلا كايح عب ابحرعلاق ظ

 لجالاان ددقوهدابعوهدالب يفهللا ىلعاولعت ال نانيبمري.ذن : هنم كك ينال

 ىفوالاس أكل ىلاو ىو أى لا ةنج ىلاو هتنملا ةردس ىلاوهللا ىلا كلقنملاو

 ظ «هللاةجرو مالسلا ينميدعب كبدي 7-1 نطو كسقلا لعاًورقاف

 | وعدم مرلبلا طلبا 1 ىلصهناىورو

 | هشبوهتم !يفهلذخ ال يا يبيبحرشب نا ليربجمل ا ىلاعت هللا حواف يدعب
 هلل اقاودسج اذا مثديسو ا اذاضرالا نماجورخ سانلا عرساهناب

 يضرةشن ؟اعتلاقوهينيعترقن ١ الالاف هتم ااماخدتىتح م

 15 ١0و ناو و هيلعفللا ا

 مئاعدو دح 0 ا كلذ انلعفف |

 تعصاو تروديزت مكافنب رعاة تا ]هقراضالاب راض ظ

 تيوا يتلا يتبيعراصن الان أو مويلا اهيلع يح ىتلا اهتئيهىلعديزنالراصنالا ظ

 ريخادبعن ا لاق م مهئيسم نعاوزواجنو مهاسحم ينعي مهيرك اومرك افاهيلا ظ

 هنا نظو هنعهللا يضرركبوب | ىبفهللادنعامرائخافهللادنعامنيب واينالا نيب |
 هذهاودس ركب ايكلسررعإسو هيلعهللا للص يبنلا لاقف هسفنديرب ظ

 يدنع لضفا ًارما رعاال ينافركب يب |بابالا رجهسملا يف عراؤشلا باوبالا | ظ



 «*1ا#

 هيلعهلا| لص هللا لوسر ضب هللا لوسر بحااصاي اولاق ث«نوتيم مهناو تي
 لوسر ىلع ىلي أهلا لو بر بحاصاياولاق قدصدق نا اولعف من لاق سو
 نوجرخي مث نوعدي و نولصي و نوربكيف موق لخدي لاق فيكواولاق من لاقل

 اولاق سانلا لخدي تحن وجر خي مثنوعدي و نولصي و نوربكيف موق خدي
 لاقنااولاق عن لاق لسو هيباغنلا ليسا! لونمر نف ديالا لورا

 ببطن اك« ىفالا هحور ضبقي هللا ناف هحور هيفهللا ضبق يذل اناككا يف

 اولاقف نورواشتي نورجامملا عج اوهيباونب هلسغي نأ هرم بو دص دقن ااوبعف
 انمراصنالات لاقفرمالا اذه يفانعم مبلخدنراصنال نمانن اوخا ىلاانياوقلطنا

 يفاههذ نييث ايناث» ةثالثلاءذه] ثمل نم باطخلا نب .رمتلاقفريما يتموريما ظ

 هعيابوهعيابفددي طسب مث لاقا هزم «انعمهللا نا نزحت الهبحاصل لوقيذاراغلا |

 يفنيهثالادح ا هنوكىلوألا ةايضفلا يروجابلا لاق.ةليمجةنسحةعيب سانلا |
 ىلا عت هلوق يف ةصصل |تابث اةيناشل اة يضفل ا «راغل | ىفارهذ ا نييث | يناث »ىلاعت هلوق

 ظ ن ارقلاهتضراعمل 507 هدىص كن | نف هبحاص هامسف «نحت ال هبحاصل لوقيذا»

 هل لئاضفلا هذه توبثف «انعم هللا نا» ىلاعت هلوق يف ةيعملاتابث اةثلاثلاةليضفلا

 دجوأل لاق هنعدللا ىضر كلامنب سنا نعو *ةف الخلاب هتقحاب نذؤي

 ظ هللايضرةمطافتلاقدجو انتر وب سو هيلع هللا لصدللا لوسر |

 سلام كيب انمرضح دقهنامويلادعب كيبا ىلع بركال لاقفءاب ركاوابنع |
 | نب الاقءايحالا يف يملازغلا مامالا لاقوجةمايقلا موي ةأفاوملا ادحاهنمكراتب



 | قافأفهضرم يف لسوهيلعلاىل اصدللا لوسر ىلع يما لاق ةبهصهل تناكو ظ

 | يلصي ناركبابااورمو نذويافالالب اورملاقف مناولاقف ةالصلا ترضح لاقف ظ

 | اورملاقف معناولا قف ةالصلا ترضح لاقف اف أهيلع ىمغا ث لاقسانلاب |

 | فيسال جر يباناةشئاءتلاقفس أت اب لصيلف كيا ورودذ ويلفالالب

 | هيلع يمتامثلاقهريغترماولف عيطتسيالف بم اقملاكلذماقاذانيزحيا |

 ظ | بحاوصنكناف سانلا,لصيلفركبأباورمونذويلفالالب ور ٠ لاقفقافأف |

 | لاليمأف لاق يا ظ
 ظ ةفخدجو سو هيلع | صعنلا لوسر نا مثسانلاب ىل اصف 10 ظ

 | ءاراط امهيلع كتاف رخ !لجروةريرب تءاخ هيلع'ىكتا نم 0 ظ
 أ غهالسكيوب ىذقىت> هناكمت بينا هيلا امو أف صكتيل بهذركيوبا ظ

 ليت نك دبادججا ممساال للا ورمتلاقفضبق سميه صه لوس رناأ

 | نيم 0 يفيسبهتبرضالا ضبق ة لسوهيلعدللا ىل اصلا |[

 أ هللالوسر بحاصولا قلطنا ملاساياولاقفسانلا كسمافدلبق ينممفنكي

 ' الفاشهد يجب هتيتافدجسملا ف يسوهوركبأباتيئاف هعداف لسوديلعملا ىلص ظ

 | معماال لوقيرمتنا تلق لسوهيلعهللا ىلصعلا لوسر ضبقأ يللاقيف اد
 | لاقفاذهىنيسبهترضالا ضبق ة!وهيلعهلا لصهّللالوسر نا ركذيادحا |

 وهيل [سهل لوس عااد دق انلاو هاهم تقطن قطني |
 كنا» لاقفهسمو هيلع بكا ىتح ءاخ هلاوجرف أف يلاوجرفاسانلااهياايلاقف |

 ظ



 تلاقوايردصولا البا لسولا د تلاقاهنعهللا يض /

 | ةشئاعزعو+ لسوهيلع هللا لص تاملاب تهبف لوبيل تسطب اعذف يرجج لا
 ظ دق داو ةرااوقو ممو هيلعهللا ىلصهللا لوسر تي ارتلاقاهنااضيا

 | لعينع امهللا لوقي مثءامابههجو مسن مثحدقلا يفهدي لخديوهو ءامدبف |
 | يذلادعب تومنوهبادحا طبغاال تلاقاضي اةشنئاع نعود توملا تاركس

 | ال تلاقاضياةشئاعنعو# لسوهيلع هللا لص هلال وسسز توه ةنش ١
 | نمت عمس ركب وبا لاقفهنفد يناوفلنخا لسوديلعملا لمعلا لوسر ضب
 | عضوملايفالا ايندللا ضبق املاقهتيسن امائيش لسوهيلهملا ىبصهنلا وسير |

 ظ يزيراشلاة لاف رشا ةضودي هوئفد هيف نفدي ناحي يذلا

 | نااضياةشئاعزعو*تامامدعب ماا لصييبنلا لبقركبأب اناس ابع

 | موو هيذيع نايل عضوق ةتافودعب ليسو هيلدهللا لصيبنلا ىلع لخدركبأبا
 1 هنعهللا يضر سنا نعو# هاليلخاوهأيفصاوهايبناو لاقوهيدعاس لعهيدي |

 | ءاضاقنيدملا لسوهيلعملا لبصهللا لوسر هيف لخ ديلا مولا ناك لاق

 انيدياانضفناموءىث لك ابنم رظاهيف تام يذلا مويلا ناك | ءيشلكابنم |
 تلاقابنعهملا يضر ةشئاع نعو+انولقا ركلا تحدتفد ينل اناو بنام

 1 هنعهللا يضررقابلا دم نعوجنيينثالا موي سو هيلع هللا ىلصهنلا لوسبر ىفوت ْ

 ثكف نيثالا موي لسوهيلعلل لصهّللالوسر ضبق لاق نيعباتلا نموهو

 هنعهللايضرديبعنب ماس نعو * ليللا نم نفدو ءاثالثلا ةليلو مويلا كلذ



 ه8

 ىاثلا لصفلا

 هتافوو !سوهيلعهلل| لصنسف

 ثالث ةكبب سو هيلع ىلص يبنلا ثكملاقام.معمللا يضرسابعنب نع |
 ةياوريفونيتسو تالث نبا وهو ىفوتوارشعةنيدملابوهيلا ىحويةنسةرشع |

 | نب سنان عو#نيتسو سف نب اوهو ىفوت لس وهيلعهللا لص هللا لوسر نادنع

 | نيتس سأأر لعهللاهافوت لسوديلعملا لصف لوس ناهنعدللا يضر كلام

 ثالث نباوهو تام لسوهيلعلا لص يبلانا معدل يضر شاع نعوجةنس

 همعساناهنعملا يضريواعمنعيدنسالا مزاح يدب رج نعو *ةنس نيتسو

 03 وباونيتسوت الث نباوهو لسو هيلعهلا| صدللا لوسر تام لاق بطخي

 كلذكن اكن ادارملانيتسو ثالث نبااناهلوقةنس نيتسو ثالث نب اان او رمعو

 * ةنئس نينا وحن غلب ىتح شاعلب هيفتميلوثيدحلا اذهيهنيدحتت قو

 لاقهنعهللايض ع ناو دريم لصهللا لوسرةافواماو |

 نيالا مويةراتسلا فشك] ]وهيلعشا ىلصعما لوسرولااهترظن ةرظنرخ |١
 ناسانلا داككركب يبا فلخ سانلاو نهم ة ةقرودن اديب ىلاترظنف |

 لوسر فوتو فمبسلا قاوم يركب وب اواوتبث اناس نلا ىلاراشافاوبرطضي
 ةشئاع نعو *«ةراتسلا نمسا اوءمويلا كلذرخ ١ نم لسوهيلع هللا لصد



 :.ةلاطفر

 كلذ منصب ةشئاعترراق ءاباهطسست خا ءام دكحتف ايددهاطسق ذخأتلف ا

 نذالانييايف جرخت ةحرق ليقو مدل نم قلما ينويهن ةرذعلاو ًاربفيبصلاب ظ

 ضييالاوهويددحلادوعلاوه يرحلا طسقلاوابلاغنايبصال ضرعتو قلحاو |
 | ءيشوهو قآلعلابو ةابللا رم دالوا نوم عياوناكو ةديدع عفانمهيفوهنم
 ظ عفن اوهأم ىلا ثدشرا راو :كاذنعٍلسوهيلء هللا لص مابنفنايبصلا لم هنوف

 لق لتسموهون|سن الا فنا يف تصيان طوعسل اود مهيلعل ,ساولافطالل

 ىلا لوصولا نم طوعسلا نكمتبف هس أ, ضفخنبل اعمفريامهيفتكن يبو هربظ |
 ص هيلعهللا لصتونلا عدبنرفووئلسسلبادلا نمهيفامرختسي وهغامد |

 رع ؛ لسوهيلعهللإ يصد لوسر ناكو *هيفهيلاجائحيايف طوعسلاب ىوادتلا

 ظ امهنعهللا يضر سابع نبا نعهئيحسص يف ىورو+ نيل نسا ْ

 | ردقلا قباسءىشناكولو قحنيعلا لسوهيلعهلا لصهللالوسر لاق لاقأ | .

 أ[ وي ناكت لاق اهنعهللا يضرةشئاع نعدواد يبا ننس يفو#نيعلاهتقبسل ظ

 أ حدقب نئاعلا لجرل امري يرهزلا لاق .:ريعملاهتم لسفي ا ضوتيف ئاعلا |

 || لخديمثحدقلا ينههجو لسغيو حدقلا ينهجي ب طمضقيف هيفهفكل خديف ظ
 ظ ىلع بصيفىنمل اهدي لخدي مث دقلا يف ىنيلا هفك ع ب صيف ىرسبلا هدب

 ظ ىلع بصي ممضرال يف حدقلا عضوي الو هراز ا

 ظ نيملاةيابسا فديوه ذ دوباو بم هفلنب نم نيا هدبمي يذلا لجرلاس ار

 «هللابالا ةوقالهللا ءاشام ملوقوهيلعكرابمهللا لوق



 مد
 | أت ةري ال ةعاسهيفومدلامويءاثالغلا موي لآق لسوعيلع هلا لصهللالوسرنا

 ظ هللا يضر سيم تنبءامسا نعهنتس يفهجام نباودعماجفيذمرتلاىورو |

 | مريشلابتلاقنيشقست تك ذاع لسوهيلع هل | يسهل لوسر لاق تلاقابنع ظ
 أ ن توام يفشل ! ءيشناكول لاقفانسلابت يشتم أت لاقمثراحراح لاق ظ

 ما ارحم|نبوللا دبع نع هجام نب |ن اس يفو# ةرجش قرعرشق رب يشلاوءانسلا |

 لاق_ريتلقلا لا |موهيلعهلا ليصهّللا لوسر عم ىل اس نم ناكرأم هنعمل يضرأ

 ظ امهيفناف تونسلاوانسلاب ميل لوقت سو هنلعفللا للصدللا لوط صفا

 أ تالف نوهاسلاوم توملا لاق ماسلا وهلا لوسيا ليقماسل الا ءادلكرمءافش |

 ظ باوصلا ىلا هبرقا لاوقا ىلع تونسلا ىنعم ين فلتخاو يك ءاضف ايزاجح ظ

 ْ يضر قرانبديز نعي ذمرتلا ىورو*نعس' ١ قاقزيفنوكييذلالسملاهنا ظ

 ١ طسقلاب بنجلاتاذ _:رمماووادتلاق لسوعيلعملا ىلص يبنلا ناهنعهللا ظ

 ظ عالضألل نطبتسملا“ اشغلايفثدحيراح مرو بنجلا تاذوءتيزلاويرحتلا |

 ُهيسو*يددملادوعلاوهيرح !| طسقلاو بنجلا يحاون يف ضرعيهههشيملاو |

 ا عي عا وو لاب لسوهيلعمللا ىلص هللا لوسر نانيويحصلا ظ

 دنسملاو نفسلا يفو#ةرذسلا نمرمتلاب كت يبصاوب اريل طبقا

 ةشئاعىع سو هيب هيلعهللا للصهللا لوسر لخدلاقهللادبع ترب باج نع ظ

 هس ريف عجوواةرذعلاهب اولاقفاذهاملاقفامد هارخنم ليسي يصاهدنعو أ

 ايجار اا ظفر باسلوب ايا نكد الا نتقنال كلي ولاقف



 يقوم

 فوع لرب نمر ادبع نعيد حلا اذهىورودنم ارارفاهنماوجرخت الف

 | فشلا يدق نيالا قماش ىدتلا نفاع رم دوأد يبا ننس يفو*أضي

 | هللا يضر سابع نبا نع يراخيلا يحص ينو ىضرملا ةارادمو ءابولا ةانادم

 أ ةليرشو لسعةيرشش الت طيس ءاشلا لاق لسوهيل هلل لصين نعاسمع
 ظ هللا يضر سنا نعهجام نب |ننس ينو* كلا نعيتما ىهن ان اوران ةيكو مجحم

 ظ اولاقالا العيب يرساةليل تررمام رسوميلعملا لص هللا لوسر لاقل اقهنع

 ظ ةماجحلاب كيلءظفلب سابعنب ا نعيمذمرتلاهاورو ةماجحتلاب كتما مدحمماي ظ

 | هب متيوادت امريخلاقهنا سو هيلع هللا ىلصيبنلا_:.عيوردقو *«دمخأي |[

 | يذمرتلا ىورو*دضفلاوةماجملا ءاود/اريخ ثيدح يفو*دصفلاوةماجحلا

 عيان موي هيف قوتنا مريخ افعفرب ا مهنحش يضر سابعنب | نعهعمأج يف
 هنعهلل|يضرةريره يبا نعو* نيرشعوىدحا مويوةرشع عساتوا ةرشع

 ظ نال( الف نضرب دا نان ةباضاف تيعبسلا موب وكاعؤوألا مل |نماعوفرم
 | غيبترم نب هللادبعي لاق لاق عفان ث يدح نمينطقرادلا ىوروجهسفنالا

 ظ ىلصهّللا لوسر تعم ينافاريبك اخيشالوايبص نكيالواماجح ينغب أف مدلايف

 أ لعاومجتحافالقعلقاعلاو اظفح ظفاحلا ديزتةماجحلا لوقي لسوديلع هللا

 موي اومحجتحاو دحالاو تبسلاو ةعمجلاو سيما موي اومجنحتالو هللا منا
 | دوادوباىور دقو ءاعبر الاموي لزنالا صرإالو ماذج نم ناك مونينثالا
 | لاقو ءاثالثلا وي ةماجحلا ركب ناكمناهنعهلا|ضر ةركبيبا ثيدح نمهتنسب



 ايفل ديس لسا لوسر دولا ت5 هما ظ
 | رانلايقتابونذليقشتامافاممستال لسوهيلععلا لصدللا لوسر لاقف لجر ظ

 هنعهللا يضر نابوث ثيدح نمهعمأاج يف يذمرتلا ىورو*ديدحلاْ يخ ظ

 أ[ نم ةعطق ىجلاناف ىلا ؟دحاباصا اذالاق لسوديلع هللا لص ينلا نع

 ظ | مس لوقيف ءاملاةيرجلبقتسيل ايراج اره: لبقتسيلف اودع نطل ورألا
 سعشلا عولط لبق يلا ةالصدعب كلوسر قدصو كدبعف شا مبلل اهلا

 رب ل ناو سمفت ثالث ىف ريب ناف ماي ةثالث تاسمت ثالث هيف سقيلف ظ
 هللا نذاب اعست زواجت داكتال اهناف عسّتف عبس يف اريل ناف عبسف سخيف |[

 أ +

 | ينلاقاالجر ناهنع هللا يضر يردحلا ديعس نا نع :ريعيحصلا فو ظ

 | هنطب قلطتسا ةياور فو هنطب تشي يخاذا لاقف سو هيلع هللا ىلص ظ

 | ائيشدنع_'رغي مفالسع هتيقسدق لاقفعجر مث ب هذفالسعهقسالاقف ظ

 | السعهقساهللوقي كلذ لكان الث وا نيترماقالطتساالاهدزي لف ظل يفو |
 ظ ريف هاقسم كيخا_:رطب بذكو هللا قدص ةعبارلا وا ةثلانلا فهل لاقف

 ظ قعل نرماعوفرم هنعهللا يضر ةريره يبا نعهجام نبا ننس يفو+ هللا نذاب ْ

 راعرخ آرثا يفو# البلا نم يظع هبصي م ارهش لك تاودغّش الث لسعلا ظ

 ألة لاند ايضرديز نب ةماس أن عو#ن ١ ارقلاو ل سعلانيئافشلاب |

 نم ىلعو لين ارس وقنا عراب زجر نوعاطلا !سوهيلع هلل صم ظ

 اهبمتناو اا اولخدت الف ا هب ياخ ملبقناك | ظ

 ساس



 هكا

 أ اهايادوسح اف ةعييالابعيلع لاق امطلا ممطيال عجوانالفناهلليقاذا لو
 أ نمابهجو نكادح|لسفت اك كدحا نطب لسفتاهنا هديب يسفن يذأاولوقيو
 |تيعيوارملا لاقنببلل ماوق ينوه يذأقيقرلا ءاسحلاةشيبلتلاونيبلتلاوموسولا
 قيقرلاوهو ليلعلا مفانلاءاذغلاوه اذهوأهتقروأمضايبل نبللاب اههبشل ةنييلت
 | ءام ل ضف فرعافةنبيلتلا لضف فرعت ناتئئش اذاو ينلا ظيلغلا ال ميضنلا

 | هللا يضر ةشئاعنعنيعيحصلا يفو*«ريعشلا قيقد نمذختب ءاسحا.مافريعشلا
 ظ 37 ةمحم ةنييلتلا لوقي سو هيلعمللا صولا لوسر تعمست لاق اهنع ظ

 نب ةبقع :رعهجامنباويذمرتلا ىو رو*نزحلا ضعبب بهذت ضيرملا
 هيلعهللا ىيصدللا لوسر لاق لاق هنعهللا يضر ينهجلا رماع

 ا 1

 ناكو*مهيقسيو مهمعطن لجوزعهللا ناف بارشلاو ماعطلا ىلع كاضرم

 « تاون هيلع كندتي عا مدع ضرما ذا اهيا لسانا
 ظ نا لاق لسو هيلعهللا لص يبلانا امبنعدللا يضر رمت نب نع نيعيحسلا ينو

 ظ . نر .هريغو ينوب ارك د دقو# ءاماباهودرب اف مهج نم ىجاةدشوا ىلا
: 

 دحا مح اذا لسوهيلعهللا ىلصيبنلالا هعفري هنعهللا يضر سنا ثيدح

 | يبانع هجامنبالننسلا ينو+رحسلا نملايل ثالث درابلا ءاملاهيلعشريلف
 أه وحن وجزاكم ىلا وهيلعمما لص يبنلا ىلاهعفري هنعاللا يضر ةري ره

 | ىلصّي بنل ىلاهعفري هنعدللا يضر ةرعس نع هريغودنسملا يفو*درابلا مابك

 | ننسلا قو* درابلا ماب تع اهودرب اف رانلا نم ةعطق ىلا لسوديلع هلل



 *ك2

 غي يراخل اركدو+هلاردق نم يت لاق اًئيشهللاردق نمدرت لهابمقنن ةاقثو |
 نعننسلا يفو# كيلع مرحاف 5 ءافش لعجي هللا نا دوعسم نب نع هويحص
 ءاودلا_:رعرسو هيلع هللا ىلصهللا لور ىهن لاقهنعهللا يضر ةريرهيبا |
 ظ ل أسمن هنعمللا يضر ينعجلا ديوس نبق راطن عاسم ميحص يفو+ ثدي ا ظ

 اههتضااغل[ ل اقفإ تصب ن امرك وأ ءابدفرم ا نع لسوهيلعهلا لصللا لوسر |
 لسوهيلع هللا ىلص هناننسلا يفو#*ءاد هنكلو ءاودب سيل ك اذ نالاقف ءاودلل |

 هنعركذيو + ءاودلاب تسيل واءاداهنالاقف ءاودلا يف لعجت رمخلانعلئس |
 | يراخلا ىورو * هللا هافش الفرملاب ىوادت نم لاقهنا | وهيلعهللا لص

 ظ ىتا اذا اسوهيلع هلا ىلص كاملطلا . ءاراعلا اهنعدللا يضرةشئاع 3

 | يناشلا تناوفشإ سانلا بر سابلا هذ لاق هب يأ وااضيرهأ

 .(| ناكتلاق اضياةشئاع رعو * اقسرداغيال ةافش كؤافش الا ءافشال |
 ْث مث عنصف ءاسحلاب سما كعولا هلها ذخا اذا ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ظ

 ظ اميقسلاداؤفنعورسيونيزل | داؤفوتريل هنا لوقي ناكو اوسخ مجرما |

 ءاسملاوابملأ واىجحلاوه كعر 1 يفي يح ءاملابسولا نكادحاورست |

 ننادكيورلي و ياتلاو دشي 0 ءامو قيقد نمذختب نيم 2 ص رماووتملاب

 ناكوتلاقنيبلتلا عفانلا ضيغبلاب كيلعاضيل مع نرنسلا يفو*هليزي و لألا
 ىتحرانلا لعةمربلا لت هلهادحا ىكتشا اذا ِس هيلعهللا لصدللا وسر
 هيلعهللا ىلصهللا لوسر ناك اضي اهنعو#تومي وا ًاربي ينعي هيفرط د حا يهتتن



 متل ١

 ظ قيمت 27 هلا بشي ربش لكن وقيل كرك

 م ىطععاو مجتحا ملسوديلعمللا لصهنا انا امهنعهللا يضر سابعنبا

 هيلءهللا ىلصوللا لوسرن اهنعهللا يضر سن !نعاضي نيحيحصلا يفود*ةرجا

 نم هنعاوفمُشن هيلاوم كو اهل .:نميعاطبا أي ةييطوب امل ظ

 ظ يىناواهتسي هجاننباىورو#ةباجملاهبرتيوادتامريخ افون

 ظ هللا نذاب مف عفانهنا لوقيو ءانلاب هس أر فلغعدصاذا ناك[ سوهيلعهلل لص

 ظ طعتسا لسوهيلعمللا ىلصيبنلا تن نراهتتس دوادوبار تكحذو* عادصلا نم

 | هيلعهللا لصدبط نم ثيداحاةلمج انهركد انا يل رطخ دقإل دارطتسا#

 ظ نباةمالعلا يوبنلا يدحلانماءاجوت دئافلا كلذب متلهريغلهفصويذلا سو

 ظ يبنلا نعهنعهللا يضر هللا دبعنب باج زر .٠ رء ههيحص ىف [اسمىور: 7

 ظ رعدلا نذاب ارب ءادلاءاود صا اذاف ءاود ءاد ككل اقدنا سوهيلعهل| لص

 ظ هيلعمللا ىلصهنلا لوسرن هنعهللا يضر ةريره يبا نعنيحسصلا ينو#« لجو

 نعدمج امامالا ددسم يفو*“ افشهللزناالا ءاد نرقنا لزتااغيلال 1
 ظ

 | تءاجو لوديلسش لص يبلادبع تكل اهنعلا يضرك رش ةماسأا

 ظ لجو وزعملل (نافا ووادتهللادابعاي منلاقك وادتن ًامللا لوس .راياولاقف بارغالا

 ظ هللا نا ظل ينو مرملا لاقوهامو اولا دحااو ءادريغ“ افشدل عضوالاءاد عضيجل

 ننسلاودنسملا ينو+هلهج نمهلهجوهلع نمهلع ءافشهل لزناالا ءاد لزنيإ

 هبىوادتن ءاودوابيقرتسن قر تي ًارادللا لوسراي تلق لاق ةمازخ نب نع
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 دنع قواها ريو توما تسنيم نيعيحص ماع قبا يا ليمت
 ىوقلارئاس يئراورصبلاو ععسلا ن وكيف ةناسفنلا ىوقلا لالحناوربكلا |
 عاتمالا ىلاءاهلادرفينمشرراولا هاعجاوةياور2يسو لاق مثاهدعب نييقابلاو ظ

 ني امدحاذا سو هللعهللا ىلصهللا لوسر نايوتفأ تحيل

 هبصيال /اسوهيلعمللا ىلص ناكو# سار انّرقْلاوءلستغاف هنرق إعاهغرفافءام
 017 مزاح يبانع نييحسملا ينوه ءانحلا ابيع عضوالا ه5 ةحرق |[

 لاتفدحأ موي اسي اللا ير ايلا يي

 تنبةمطافتناكو هس أر لعةضيبلا تعشهو هئيعابر ترسكو# وههجو حرج أ

 هنعهللا يضر بلاط يبانب يلع تاكو مدلا لسغت ملسوهيلعملا لصوبلا |

 ةعطقتذخا ةرثكألا ديزي المدلاة مصاف ت ًارالف“ :رجلاباهيلع_ 1

 | ناكو+مدلا كسقسافرجلاب هتقصلا ادام ءرتراصاذاىتحاهتقرحاةريصح ظ

 0 1و يشك :نالوهتماه ىلع مجنحي سو هيلع هللا لصهللا لوسر ظ

 هللا لص ناكو#ءيشل ايش ىرادتالا ا شي الف» ءامدلا هذه نمقارها ظ

 منج لودي اسناد * ثيغم مااهيجسلو هس ار يف مجلحي *اسوديلع |

 ىدحاوةرشع عسنوةرشع عبس مجلحي نراكو لهاكلاو نيعدخالايف |

 ظ هللا ا 0 00 يظر ليف رصئاو |

 ظ ل الم تاكد» قنلا ياو فواتح اع دخلا »«ننارو |



 كلل
 أ لاق ذاعماي لاق كيدعسو هللا لوسر اي كيبل لاقذاعماي لاق كيدمسوهللا
 | ناو هساالاهلاالنا دمعي ردبعنم املاقاث الث كيدعسوهنلا لوسراي كيب

 | هللا لوسرايلاقرانلا " ”هللاهمّرحالا هلق نماقدص هلوسرومدبعا ادم

 | هترمدتع ذاهم|يبربخ ًاناراكسما ذا لاقاورشبتسيف َسانلا اهربْخأ االفا

 ظ علا اذه كيت مثالا نمافوخ ياا أ هلوق» اسمو :يراغلا ناديشلا ارادت ظ

 نسال ا

 مانا ينهنيروهتافووهنسو لسو هيلع لصهللا لوسر بطيف

 لوصف ةثالث هيفو
 لوالالصفلا

 ظ لسوهيلعهلل ىلصهبط يف

 ظ سمو تاذوعماب هسفن لعشفن تش ااذا مسوي لعل سهلا وسر ذاك

 ا لسوهيل هللا ىلص ناكوب«صالخالا اونيت ذوعملاي!تاذوعملا هلوق» هديب هنع

 | نمو كيفشي ءادلك٠ نم ك ريل مسي لاق ليربجهاقر كتشا اذا

 نمافك< 1 ىوتشااذا 00 لص ناكو* نيعيذ لكر شودسحاذا

 ظ ةبحلازينوشلاو تفتسا يا حمتقا ىنعمو ءالسعو ءام هيلعبرشوزينوش

 + قيرل ا ىلع ءاملاب لسملا برشي لسو هيلعهللا ىلص تاكو + ءادوسلا

 | ءالؤهياعدهباحصانم ادحا وا دمرهباصا اذا لسوهيلعملا لص اكو أ

 ِْ | يراثودملايف فر ًاوينم تداولا هلمح 9 ترتسم - ا تاكلا
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 ركشيال_-رم هللا كش ال+ ءاسنلا وعيطي امريخج اجي لاري ال السم | ظ

 نوكبال# نيترم رج نم نمل علال ِرَدَق نمردح ينال ”سانلا |

 كل نم ريبال*“ تسب هباه هع ا عديت نيقلملانملجللا

 أمل اعبت هاوه َنوكي ىتح كددحا نمؤيال *هسفنل بيم .ديخأل بيت
 | نبا“ ايلا فرح ءاوس ”ةنانملو هلق :نكياحا دبع نمي ال#*هب تّدج

 كنظام ركب اباايه ينك توين تقلا نافو .توتلابابالا نمنترا 5
 *«قيمحسرلانافأ ةنيفسلادردج دجرذ اباايممراغلا يمل هلاقامغلاث' هللا نيثاب

 بلجاو تفورعللا تن ا ف عل كبسك ط ارنا اي

 اتكب كيلع فب دحاي# .عاو قس لكور ماع قطان هلك اذبحاي+ كما

 طعأو كاعطق نم ليص بقعا كرس ودلع يعط ومعناه دابعايجملا

 لاملا عن ورمي كب الا فختالو كيرالا 'جرنال يعاب كامرح نم
 هلاق .ةيفاعلاب ءامدلا 0 رثك أهلا لوسر مايعلاصلا لجرلل حاصلا |

 يفىذنلاكدحأ رعي ادع تا 00 ةما هل ينوك ةةمهاذايد# سابعلا
 *اورقتالو اوريو نر متالواورنسل+ هنيعيفعْذلاشبو هيخانيع

 ةنجلا ةياغلاو قابسلا ادغو ناهرلا" مويلا* مقالب نايدلا عدت ة ةرجافلا يبل

 ١ قولك اتالاه "وغنت نويتسلالا سانلا اهياايرانلا لخد نمكلاهلاو

 اوليصو ماعطلا اومعط اوممالسلااوشفا "سانلا اهياي*َنومكسنالام نونتتو |

 لوس ا( كسل لاق ذا مميت ورابط ادودلا مايرللال ص 1 ]

| 
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 ناعشيالا بنر امو نم ب رذعةباسحلاشقو نم نزع -- [حزمنم

 ظ ىلع سانلاهنما نم "وما 5 ارم نموا «ايند بلاطو رلعبلاط

 أ ناكنم*دحاو لجركَنونمؤملا* ا ملاوماومهسقتا

 | مهنامن نب سانا 6 نونلا فرح 96ةنجلا ل خدها الا هل المك أ

 +« رشلاو حلا يف داعم نمانلا# طشمنانساك سانلا+ مهنا امهنمش

 ظ * ةنجلا الها تاكا باطل انبيونيرخ# دحاانب 0 0

 ظ نمريخ نموا وما يتلا رابعا مهن *ناطيشلا لئابحةاسنلا# ةبوت مدنلا

 أ ىنميكرانو : كنج امه ميكحلا َتريعروعت ةيدحلا «ءاهلا فرح اح
 ظ سيلتا ري أ سائلا تدجو:واولا ف رحال( مرلا فصن مهلا ي«نيدلاولا

 ظ * ناثراوتي ةوادعلاو دولا#ةوسلا سياج نمريخ ةَدحولا# هركت ترا

 0 تاولا* ةنعك ةبح ”ةاخعم دإولا *« لاقلا : يسارا ون لم ١ . عَرَولا

 | هلا 6 فلاماللا فرحإل واي نه انشلل ل يو#ر جلا رهاعلاوو شارغل
 ظ «ةلالض لعيتما ماجتالدل ةناماال نانا رالءةجلا وكس ثك هللاإلا

 | الا بصصتال+ نمؤرملا ةيطماهافاين دلا وب يسال 3 ولة فانت اوفلنختإل
 | ىرتام كَل ىريال نم ةبعص يف ريخال+ والا َكماعطْلُك ًايالوانموم
 ا رييدتلاكلقعال #* قلاخلا ةيصعميف ,قولخلاةعاطال +راريخالو نضال أ

 | الولقعلا نمرعالامالو لمجلانمدشا رقفال * قلخلاو نسك َبَسَحالو ظ
 َعَدَرب ا لس ليال هذيلا العمال بلا يدشن و



 اعرب .ووناسل نم سانا ميسم 2 ةملثب الو هملظيال نال ردارخا ملسملا

 الآدلاال ةنجلاحا اتفم* ةح رت حر لكم 57 مرحاريجت نم رجاجملاو

 | هك لسان مجرانا يفد كلا نيدلا كالم * لا ظ

 الاقو 251 7 ىلا نم# هظيغ فشي و ابيل لك هلا ىلا يي 2

 نم* هدنعولا| ةلزنم رظتيلفوشا د 2-- هحزنم مع أ ّبحا نم يشكلك

 لي وامور افءايندب رضا هّترُح سحانموهترخ ابّرضا هايدى حا

 *مهترمز ذ يف هللا رشح اموقيحا نم*وركذ نمّرثكا اديقتيسا يوزع
 *درومفوهيفسلامان رما يفثّدحا نم هءأقل هللا تحاول للاءاقل حام

 نينو هلل 5 نم»* سانلاىلا هللا هلكووللا طخسب 0 ىضرانم

 1 الق كيش يف هتلروب نم#ريصيإ تس 117 املاظناعا

 *مهنموهف موقب هش لوح د اكوا اا لع نموداكوا !باصا 0 ظ

 نوال كرولا الماس يعملو يشبع نم
 | يضرنم» ىنغتسار اوشا ةعسقب يرن فق :ن اكشوي حل الوحوتر ظ
 ظ نمت نمأوموبف 0 يو صسكو م ماا عذام

 + ةنجلا دل هلا العدل تنض وير نيياموويبلنيبام يل نهم نمهباجن تع

 ةعاجلا قرافنم+انم َسيلفانشغ نم« معيملام ملام ع اهللاثرو لميا لص نم

 تنكن م# 56-5 موف داوسرثك نم*ر هدلسالا قبر /ملخادقفارب

 + بائذلا هتلكأ ابئذ نكي نم محريالا رمال نمار هالوق



0* 

 اعلا ىنكل6«فاكلا ف رحال لكوتوذيق* ىتفيال نك ةعانقلا# هقيطتال
 ايضا هرهدلا ىفك *«امص امل اًرمال نا امئاَكلِب ىنك*توقي نم َميضينا 5

 و ارفلا فوج يف ديصلا"لك# بيرق رس الك *اقرفم تولابو

 هلامو ةمد مارح ملسملا ىلع ملا لكووتبعر نع لوس لك ورعان

 | ممل قلخامل ٌرسبم " .هرانلا يف وملك ةقدص بفورعم "لك ةضرعو

 ظ ىلواونوككا هنا نيتك ورككياءاوعدو نوف رعياب سل اوك
 «روبقلا لها يف كفن دعو بسر باعوا رغ كلن أك اين لا يف نك كب

 ظ ىنقواه وه هس عتأ نمّزجعلاو تومل ادعم متو هسفن ناد نمسك
  :نمسل+ بارخملاونب او تول اودل6 ماللا فرح «يناهالاوثا ع

 مل مروا اال رةنياعلاك بخلي * ينم ( لطابلاالو لاخلا

 ظ نمارشاتيشدبغطعأ امخ هيراح سا نميز[ ارقلابّنم اام#* هل برش

 'موقّرواشتام*هناسل يف ةقالط
 نمنسحا ءيشىلا#ينث عمجامهاودعالا

ْ 

 ظ ام*دصلقا نمل اعالو َراشتسا نممونالورختسا نمبناخامدي لعملا 1

 1 لقامم نباح سلجم قاضام+ ولاد نعنسَح و يفانسح نولسملاو ار
 اء ”ينايف 060011 امج هنازالا يشف قفرلاناكم*ى أو 211

 ظ هقئاوب راج أيالن م نمؤموهامههَردقفرعؤرما كلهام# هّتاشالا

 ظ "0 مارحلا لكل الح امر رمص#قئامالا نمله لابتالو سم ثم
 م *عْومْراشتسملا*بحا ممم: م: ةقدص سائلا ار ادَس هس أب ريتك ١
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 لا دنع نوكيال نيهجولا وذ * لا ايندلاريخي قاخلا نسح بهذ ظ

 + عرولا نيدلا ْس أر *«رللا ةفاخم ركل نس أر 6 الافرحؤلابايبجو

 معَ ريخ لاق ادبع هللا مح .ز+ سانلا ىلا'هدوتلا نامالا دعب لقعلا ان

 دجاسملا نجلا اير * هللا يضر امهيتمال يضرم لسق تكسوا ظ

 افعو نم ديعسلا 96نيسلا فرحا |بح د بغْرزاينازل فرح |
 ظ جتافم فويسلا *مهمداخم وقلا ديس# باذعلا نم ةعطقرفسلا*وريغ ظ

 | 6 داصلاف رحال بئاقلاىري الام ىرب دهاشلا#نيشلا ف رحال ةنجلا |

 | داع ةالصلا+ بالا ىنغ دهزلاورجرفلا"حاتفمربصلا#* ريع
 ظ ارصصت وموص# رش لك حاتفمذييلاوريخ لك حاتفم ةالصلا+نيدلا ظ

 ظ + ةمادن د 8 املا عا أطلا فرح ملا نمو اضن داضلا فرحألا

 هلعسحو هرم ”لاط نأ ىبوط#* ,سانلا بويع نعهييعهلَعش نم نوط

 نيد ةديلا6#نيعلا ف رحاله قحبالا ىجح نم ملا رول ءاظلا ف رحال ظ

 تذخا امريلا ىلع« رش كال باول وفع نآسد قريلا< ا ةلعلا

 رقف رقفلاو هما ين يعل 5 نيغلا فرح حا نيملا+هيدّوت ىتح |
 يقب فورعلالمف *ابظقيا نم لَن ةمئانةنتفلا 26ءافل افرح سغنلا '

 بيرقلا6فاقلا ف رحال“ 5 ءارحر دكت اذ لكي“ ومملا عراصم

 ل لايعلا ةلق#«قلساغا هللاب ل . اق« هبسن يكاد ةدولا ةتبرقنم

 ظ رك ريغ كش يد ليلق+ارم تناك نا قحلا لق«نيَراَسلا ظ
 ص
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 ظ معي دو يمن «يشلا كبح * لاعالا لضفا نم هللايف ضغبلاووللا يف
 ظ ةةمالسلاو ةعصلاب كبسحم ىرقنلا مركلاو لاما بسحلا#ةعدخ بلا

 ْ +«نمّؤملا ةلاض ةكملا#ي تا اوهشلابرانلا تفحو هراككأب 0000

 أ نم كلي الو ةكملا نخ 6ءاخللا فرح ني مارحلاو ني لالحلا
 # قل نحو ءافسلاٍنمٌوميفالانا هينجال نانلصخ*«تجرخ ءاعويا

 | ولا لايعمبأك قلخلا* قار لخبلا ٍنمؤميف ناعملجال 0

 ظ كيفأطبالامزرلاريخاهطاسوار .الاريخ +ولاعل' فت ا ىلاميبح

 | كدريخ+ ولا ل 0 "بطر كاسين راقتنا لما 2

 | سانلاريخ +« يدسب نم يلحأل ؟ريخ مريخ يلحأل ؟ريخاناودلهأل 7
 ظ ىلع لادلاو هطعاقكريجلا ىلع لادلا 36 لآدلا فرح ال4 + سانلا مهنا
 | نافكيريالام ىلا كر .ام عد د«رتدابعلا خشاعدلا»# هلعافكرشلا
 1 أيندلا# رفاكلا اةنجو نمؤرلانسايندلا* ةبب رتبذكلاو شن ألط قدصلا

 1 م تءءاضتعو ةرتنالاوزياقلاو لانس ايما رمح

 أ ءانبا اونوكتالو ةرخالا ءانا اونوكك ل طابلا لطني وقابل داع كِلم ظ
 | +ةحلاصلاٌة ١ ًرلاهعانريخواتماهلك ايندلا هاهو مي "ها لكتافايندلا ظ

 | يي ةيييصنلا نيدلا «رادامئيحوملا باتكمماورود+ةرخآلاةعرزم ايثدلا | ظ
 | 5 76 لالا فرحؤ## هل لقعال هل ني دال نمو هلقعمرملا نيد ظ

 تئش !كنكف توميال نايدلاو ىلييالوإلاو نبال بدلا« بوق
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 كلير ركتلا يف فتفصن نافصن ناميالا+ كوسلا تبنملا يفئانسملا ةرملا
 ظ ةلردص يتلا امثالاو خلا نشل ٠ ءابا فرح 9« ربصلايف ]
 يَ اوفعو مكانا مكب كب اورب* +” سانلا هيلعملطي نا تهركو |

 ظ

 ظ ىعدملا ىلع نبا ب يطنلا لوم هالبلا+ سلنلا اراب تيم اسن
 ظ يفوّللا ىلا فّرعت*«ةقدص ّرشلاٌكر 1 انا فرح )+ رككأ نم ىلع نيبلاو

 ظ 1 كباصااهو كيسي نكي ل َكأطخاامنا لعاوةدشلايف كف رعيئاخرلا
 رسعلا عم ناو بركلا عم َجّرفلا ن ناو ربصلا عمر مصنلان أو كم 368

 اودابت لالالا اللوق ثلا ةورعلاب وسمت + ةجوولا دبع ارسم ظ

 ظ فركب انا ,نامالا ةوالحّدجو هيف نكنم "ثالثا انلا فرحإل ارب

 | نا ةركي ناورلا الاحمال رملا يحيناو اها راع بلا امر رو هللا

 ظ نم ثالث« رانلا يف لين ا'هركيأك هنم هللا هذقنا ذا دعب رفكلا يف دوعي ظ

 ظ 9 يمت هنعنب ةنملا هلخداو اريسي اباسحخ افلا اس

 | هللا ةيشخ تاصنم ثالث + َكَمَطَت نر ا و اول ظ

 ظ ىنغلاورقفلا يف دصقلاو بضفل واضرلا يف لدعلاو.ةينالعلاورس || يف ىلاعت |

 | فرح # هضنب# را باجعاو عاطمأ و عم ىو كا ثتالثو
 * قالتنا ملقلا فج ىقيرطلا لبق قبفرلاورادلالبقراملا6مبلا ْ

 0 تيتا + تابمالا م ادقا تحت 1+ بازنل ةقرلاوا قلو ةينابقلا ظ

 ظ اع رع لنا مسا ءاحلا 0 0 لالظ |
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 ِْ 77 ا ريما ويخانوعيفدتلامادامر دبملا نوع ينل« معلا

 : ملوقعردق ىلعّسسانل لكننا | 'مالسالا هتسحامالإ د

 ظ 0 هللا نا« نيرخ !ضفخور موق عفرب تعب ةادهم ةمر يشع هللا نا

 | ريع نسل ىلع لال عجل نا*هيلعاوهرك".أ امو نايسنلا نعيتمأل
 ظ ناجمكب :ولق ىلارظني نكد 0 ىلاو مكيماسجاىل ارظنيال هللا نا هيلقو

 | +4 كمألاب ”قفرلا يمحي اانا هكيو رومال ياعمي هلل

 | سهذانمةقفص .سانلارسخا فنا *ةنؤملارَدَق لعقزرلا لذ هللانا

 نا*«هّلَع الا دحانيدلا داعي ا ”نيدلا ناد+ ويغني ةرخاا

 || يهنماريخ هللا كضّرعالا اعيشهلا عتسا كلاب كمال

  ؤحلاربحاصلنا + كقالخاب ا اوما ”ساخلا وعسل 0

 محاغاو عتاب ملا غا#يضارت ملا امنا تاينلابّل اعالا امنا*الاقم
 ةنيدمانا* ارسل نايبلا نم نا*«للأي نم ةرملا نظنيل فو رام ةرملا امنا . لحب

 | اولزن وتلا يخحلا لمفت “نر «كييبال كلامو تناءاببا.يلعو لع

 ليف نع اهنا« جوزلاينعيكرانو كتنجوه اهافي :رظن بمحل زانمسانلا
 ”مالسالا# قلاخلا ةيصعم يف قولخلةءاطال ال «لاؤسلار 0000

 ظ ريمالدلا ةايلبقام رق جملا ليلا مالسالا+ .قاخلانسح

 كاي أد 4 هب كناف < ءوسلا نيرقوكايا* اطلاع كايا لمالو

 | نمدلا< ضو كايا هالو باموكلاام ناز تسمي افلا



 يمت ا ناسحالا*هلق احا رسم الك قافايندلا بلطف اولجج اهنا
 كناسلن زخا+ةمريتمافالثخا#كار .هنافءارتنكتإ نافءار ارت كاكا

 الو كنمتثا نموا ةنامالار دا لياقلاهنمَل 0 لما صلخأ مريخ نال ظ

 0 يفهدهزاريخ رعب هلاداراذا#يييد 0 0 ًافيبرينبد مكناس

 أ (لاذا# يح أفةتأسا اذا * نيدلايفهبقفو هسفن مبويبةرسررايا

 أ دهزا *« اومن داوم رار صبلا يع ءاضقلا لون اذا تعش 'عنصاف يل

 ىلع اونيعتسا#سانلا كبحي سانلايديا يفامف دهزاو د

 | ةعنص لك لعاو :يوتسا م دوسحم ةمعن يذل ك ناف و ناتكلاب تاجاحلا
 + كل "معسل تل مست أ« كوتفأ ت او َكبلق تتسا*يلهاب

 ظ ىدعا+يغبلاةب وقعءايشالا| لجا#متيدتها عتيدلقا مهيأ أبن موجنلاكيناعا

 «لطابلاب اضوخ# رثكااياطخسانلا مفعا# كينجَني يتلا كس ودع |
 دما دم ةلالضلاىمعلا ىمت + بوزكلا ناسالااياطخ _سانلا مل |

 طدلجدت رورس لاعالا لضفا هالك سوجرلا كفكيدجاو ردجوب ل معا ظ

 «كاوهو كسفن دهاجت نا داهجلالضنا*, هللا :مسلارلاعالا لضفا* سم ظ

 ًادباو لقملادهجز ةقدصلا لضفا*عَر َولانيدلا لضفامءاوفطصاوارمضتفا

 ال قزرنمحلفأ» حرا مياصواوملا# اقثا سانلالضفا*لوعتنب ظ

 لاؤسلا نسحو لقعلا فصن دورت ةشيعملا ف صن ةقفنلا يف داصنقالا
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 ظ | لصناكرءانكرمشإ ماك بهذ ا

 0 000 الدب داب ةياوريفو فاك ديربالهلا

 ملكت امرخ .!ناكو» كل امي انكسار هشااوقن اًةالصلاد ةالمصلا مبدا

 ْ مها او هذذتاىراصنلاو ويلا هلا تاق لاق نأ لسوهيلعهئا لص

 مسوديلعهلإ هب مركتأمرخ 1و برعلاضرابر نانيدَّنييال :دجالا

 + لسوهيلعمللا لص ىضق غفل دقف عيفرلايبرلالج

 ىاثلا صفا
 سوهيلعلا لص هلك مم 000 رشعةث الثو ةئامالْث يف

 ءافشلا_"ىماهترتخاءالسالا سوم ةردب لهاو ماركلا لسرلا ددع لع شو

 رردلاو ريغصلا عماجلاو ينالطسقل اةمالعل| ةيندلل |ابهاوملاو ضايعيضاقلل

 تاقبطو قئاقحلاازونكو يطويسلا ظفاحملامهالكمرهتشملا ثيداحالا يفهرثتنملا
 نيفلا و نيقفا اوم ةفاكسانلا دنع مولعملا نمويوانملاةمالعلل هالك ءايلوالا

 قالطالا ىلع سانل ا مصئا مسوهيلعملا لبص هللا لوسير نا نيم سمريغو نيمبسم ظ

 : فورم ا لعةبترمابكاهو دحا كلذ ين فلاخيإ

 . كا مم اوج تو: السا ىلا لوسر لاق ةزمملا ف رح

 أالقع كاملا عضاوماوقُ ا كرمس و ثارسع فهلا قثا*'لعت ايفمللاقثا



 0 ظ

 | دزمبللا لاق تييلا ىلارظناذا لسوهيلعدلا ىلص ناكومنيحفمانلعجا بلا |

 )ا مرهبلع هللا لص ناكو#+* ةباهموارب واعركتو |يظعتوافي 2 كتب |

 لاق هركيلم ىاراذاوثاحلاصلاءيثهيتمعنب يذلا هلدمجلا لاق بحي امىأر ظ

 | هيلدهلا لص ناكورأَتلا لها لاح نم كب وعاّببر لاح لكل هللدجلا |
 ظ انكمتالو كبضفبانقنال مهلا لاق قعاوصلاو ردعرلا توص عمساذا لسد |

 | ناحيسلاق دعرلا معماذا لسوهيلعهلا ىلص ناكو* كلذ لبقاتفاعو كباذعب ظ

 ابيض مهل لاقرطملا ًاراذا وهيل علل ناكوت« هرجع رلا عيسي يذلا ظ

 ظ يداولااذه ىلاانباوجرخ ألاقليسلالاساذا مسوهيلءهللإ ص ناكوج عفا ظ

 أذا وهيل هلا لص ناكوو هيلع هل ادمحتو هنمّربطتنفارومل هللا ةلعج يذلا ظ

 هلل لص ناكوبجاهبت لس اامرشثنم كب ذوعا ين امبالا لاقل ًامششلا عرلادتشا |
 | ءالل الماح يا امقعالاحقل اباعجا هللا لاق ميرلاتدتشا اذا سو هيلع ظ

 ينامبللا لاق ميرلاَّصع اذا لسوهيلعملا لص ناكو## لبالا نمّومتللاك |

 | اهيفامرشواهرش نم كبذوعاوهب تلسر ا امريخوا مفامريخواهريخ كل أسا |

 امهنعدلا| يضر سابعنب اىورو+اهنعهلاايضرةشن اههتو زفه تل سر أ مرشو ظ
 ىلع اتجوديجوباهلبقلسأ مير تجاهاذا لسوهيلعملا ىلصهللالوسرناك |

 تسر ًاامريخو ميرلا هذهريخ نمكلأسا ينامبللا لاقوهيديدموهيتبكر ظ

 ناكو*احيراهلعجتالواحاي راباعجا مهللا اباذعاهأعجتالو ةمرابأعج ا مبللادب

 يذلاب تنم دشرو ريخ لاله لاق لالحلا ىُأراذا سو هيلعمللا ىلص



 4 قفل

 د تيلي ام نك نقحال ا ءاشنااناو

 أ لاس نال هنافتيبشثلا هلا ًأساو يخل اورفغتسا لاقفهيلعفقو

 ْ ”ثيدحرتكاو مالكلا لقاوُكب 1 5 ميشاذا لودي ٍلصناك

 أ هلل ليص ناكو * زئانجلا | عابتا نع“ ءاسنلاىبني مولا لص ناكوجوسفن

 ْ هاذا وديا لصنع همحرب لاق ىّرعاذا ]سوهيلع

 | ضيرم ىلع لخداذا ا أرأب و هللا كراب لاق

 ظ 6 لسوهيلع هلل لبص تناكو#ب هلا: ءاشن انوه س أب ال لاق هدوعي

 ارفسدارااذا موبامولا بص ناكو *«نالف لآ ١ : لص,بلا لاق يتقدتسصب

 1 رغاذا وهيل |لص ناكر“ *«ربس اك ا كب لوح كيمبللالاق

 هللا لص ناكومملئاقا كبوُل ارا كب يريض تانى تنامبللا لاق

 ثالث ضرالا نمفرش 11 لعربكي ةرمعوا حد اوزغ نمّلّعقاذا اسوديطع

 ظ لكل موهوذجل هلو كيرشال دحر هللاالا هلا ال لوقي م ثاريبكت
 ظ ا هللا دصنودماعبانبرا نوف ودب اهو نرد ١ 7 دق يش

 بجر لخداذا لوميا لص ناك. دحو ب ازحالا“ مزهودبعرصنو

 لسوهيلع هللا لص ناكو* ”ناضمرانغلب ونابعشو بجر يفانئلراب للا لاق

 | حالفلا طيح ٍةالصلا لع علب اذا تح .لوقي ملقم لاق نذؤوم اًمهساذا
 أ دمشي قذؤملا معماذا سو هيلع ىلبص ناكو* هللاب ال ”ةوقالو لوحال لاق

 | لاقحالفلا ىلعيحلاقنذؤملاعمساذا ملسو هيلعممل ىلبص ناكو# ويانااناو لاق.



 «اهنعدلل|يضر ةلسماهتورانيلع ليي وا لهجوم ظنوا ظنوا لضتوالِزن زن

 ع ركلا ههجوب 1 'ميظعلاو هللا 0 لفلسلا 111

 رئاس نم ظفح كاذلاقاذا لاقو _ميجرلا ناطيشلا نم رموقلاوناطلسو

 ىلع مالسلا ودللا عسب لوقي رجيسلا لخداذا لسوهيلعملا لص ناكو# مويلا

 1 هللا مسيل اقجرخ اذاوكتمحر ”باوب | يل تاو ى 0 هللالوسر ظ

 8 افهتور كل ضف اوب , ايل تفاو يبون يلرغغا مهلهل لوسر ىلعمالسلاو

 هلا مسبلاقدجلا لخداذا سو هيلعهللا لص ناكوجج|,مع هلا يضر ءارهزلا

 هيلعفللا لص ناكو «دنعدلا يم رناهاور دمع جاوزاودمم لعل صومبللا

 ,قوسلا هذه ريخ نم ك ّأسا ينامبللا هلا مسيلاق قوسلا لخد اذا سو

 2 أنا كبذوعاي امبللايفامر شو اهّرش نم كب ذوعاوأ يفامريخو
 لاقءالخلالخداذا لس وديلع هللا ىلصناكو* هما يرصد نانا

 اذاو 00 ثيحلا |سجل سجنا نم كيب ذوعا ينا مهلا

 ناكو*هاذا ينعبهذ م يفق وهند يتقاذا يذلا هثدجلا لاقجرخ

 ةينافلا“ 6 رالا اهيا كيلع السلا لوقي انامل لخداذا مسوميلعملا ص

 مهللاةنمم و هللاب يامال نم جرش ةرخنلا ماظعلاو ةيلابلانادبالاو

 اهداسجااةينافلا يا ةينافلا حاول دوق ءانمامالسو كنماحْؤرمهيلع لِخد ١
 لهاكلع مالسلا لاقرب قلاب مماذا لسوديلعمللا لص ناكو# ةعسلا حو لاو ظ

 ٍتاحلاصلاونيحلاصلاو تالسملاونيلسملاو تانموملاونينمؤملا نمرايدلا |



 قلتش

 :رمناك موال سما فينح ميار انيبةلمورم انين نيدو صالخالاقلكو

 هللا لص ناكو + مويقاي يح 3 ناكو+ مويقاي حاب لاق ءاعدلا يفدهتجا اذاو مظعلا هللاَناحسبلاقو

 س وهيلعهللا لص ناكو+4 كيارشال يبرهّللاهللا لا ةءيث هعاراذا مسوهيلع

 مادب لؤئاذا لسوهيلعلا لص ناكو# + ىلرتخاو يل زخمبلا لاق ارمادارااذا

 اتاوىدملاهل 07 و لوحلا نم ارهتو لجو رعد ىلاهيفرمألا ضوف

 | +ىسا اذاورجصا اذاهْؤغباميرديال دبعلا ناف رشلا ةأْجنم كب ذوعاو
 ظ ,مالمالا ةرطف ىلعان عصا لاق ىسمااذاوسبصااذا ملسوهيلعهللا ىلصناكو

 ظ خب رس 1 | هءاجاذالسو هيلعملا لص ناكو# ةلالضلا نعدعبلاهلأسو

 ظ واكل امها مسب لاقهتس نم جرخ اذا لسوهيلء لإ !صناكو مهن ركشا جا

 ظ هلل لص ناكو# هنعهللا يضر ةر ,رهوب | هاورهلاابالاةوقالو لوحالهلاإ لع

 أناومكب "دوعنات للاهل لع تلكوت هللا سب لاق هتبينمجرخاذا لسوهيلع

١ 
١ 

 | بلا ل ل وا غهباصااذا وهيا !لصناكريلل | شما

 | يذلا يسح َنقوزرملا نمقزارل يبسح َنيقولخلا نمقلاخلا يسد دابعلا نم

 ظ .بروهو تاكو هيلعوهال ل هاللي كولا منول يسحيبسحوه
 ءامسلاولا سارعفر حالا يمه اذا مسوديلعمللا ىلص ناكو» 5 . مطنإ نيرا

 ا هللا لص ن اكو «ثيغتسا كتمحربأ مويا حايلاق وا ث لزناذا لسوهيلع

 رش ةرعل يمر هلل الاهل اال“ ميلحلا ميظعلا هللا الا هلا البركل نعوعدي !وديلع
 6 ا ص ناكو# ميركلا شرعلا برو عب 102 اويسلاةبرمماالاةلاال | ميظعلا
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 ىاثلا لعل

 ةصوصنمتاقوا يف /سوهيلء هلا ىلصاحموقي ناكةيعداوراكداضعبيف |
 اذاو هيلا هيفك_-ىطاب لعج ل ًاساذا ملسوهيلع هللا ىلصهللالوسر ناك |

 ظ عفراعدفةدش هتباصا ذا ملسوهيلعهللا ىلص ناكو# هيل اهرهاظ ل عجذاعتسا ظ

 | ءاعدلايفهيدي عفراذاملسوهيلعهللا ىلصناكو# هيطباضابي ىري ىتح هيدي |
 | هلاعدفادحاركذا ذاملسو هيلعهللا ىلص ناكو#م ههجوا مهبسعىتحامهطحيإ |
 أ هدلووةوعدلاهتباصا لجرل اعداذا ملسو هيلعهللا ىلص ناكومهسفنب أدب |

 | يبلق تبث بولقلا بلقماي هئاعدرثكاملسو هيلعدثلا ىلص ناكوجهداو داو |
 | عباصانمنيعبص انييهبلقوالا يمد !سيلهنا لاق كلذيفهلل يقف كنيدىلع |

 ظ وعدي ةوعدرتكاملسو هيلعهللا ىلص ناكو# هغازا ءاش نموهماقا ءاش نفل ظ

 أ[ ىلصناكو *رانلا بازعانقوةنسح ةرخ الا يفوةنسحايندلا يفانث اشراهب

 | ةتامثو ءاضقلا ءوسوءاقشلا كودوءالبلا دهج_:رمذوعتي ملسو هيلعمللا |

 أ ءوسو لغلاو نيجلا نم سمخ نمذوعتيملسو هيلعهللا ىلصناكو *ءادعالا ظ

 | ىتح ناسنالا نيعوناجلا نمذوعتي ناكوربقلابازعوردصلا ةئتفو رمعلا |

 دوعتي ملسوهيلعدلاا ىلص ناكو*|هاوسام كرتوامهيذخأف نات دوغملا ثلزن ظ

 ملسو هيلعدللا ىلص ناكوب+تومينا لبق ضرعنا هبجيبناكوًأجنلا توم نم |
 رجلا اخي -رمكل أسايفامبللا تاوعدلا هذهب وعدي ىسم اذاوهيصااذا |



 «1خ

 تارغي؟أ ين لاق را ااذا رس

 د نابنلالو ها نممهثعباشيجو اة ةيرسثعب اذ 0 هيلعمشاىلصناكو+كلأعا

 نمنافمالكلا لقاو ةبطخلارصقا لاقاريماثعب اذا لسوديلعهنلا لص ناكو

 ىلص اكو اهريغب ى رو ةورغدارااذا لسو هيلع للا ىلص ناكو+ارعملنايبلا
 هركيملسو هيلءهللا لص ناكو*لاوزلا دنعودعلا قلي ناهبجب لسوهيلعهلا

 يفديعلا مويجرخاذ | ملسوهيلعهللا لص اكول اتقلا دنعتوصلا مفر

 كل يحولا هيلعلزناذاملسوهيلع هللا ىلص تاكو + هريغيف عجر قيرط

 هيلعهللا لص ناكو*هسأر مفرهنع ملقا اذافمهسوؤرهباحصا 0

 هيلءهللا لص ناكو# لئاسلكطعاو ريسا لكق لطاناضمر لخداذا سو

 نر تسلا ةتأيل مهر زئمدش ناضمر لخداذاملسو

 قفشاوءاعدلا | يف لهتباو هتالنص ترثكو هنولريغت ناضمر لخداذاملسوهيلع

 رشثعلا لخداذ | ملسو هيلع هللا لص ناكو#قفشلانولكراصو ربغت يادنول

 هيلعهللا لص ناكو *هلهاظقياو هليل ىحاوهرزتمدش ناضمر مرش

 نفكئعازفاس اذاو نانضمر نم رخاوالارشعلا ف كلعا ايقم ناك اذا ملسو
 | لاقةعجلاةليل تناك اذاملسو هيلعهنلا ىلص ناكودب نيرشع ل بقملا ماعلا نم
 ظ تييلا لخد ءاتشلا ءاجاذا لسو هيلعمللا ىلص ناكومجرهزامويو ءارغةليل هذه

 امدارملا نارهاظلا يزيزعلا لاق .ةعمجا يل جرخ فيصلا ءاجاذاوة عما ةليل

 . *فيصلا يناهنمجو رخو ءاتشلا يفتويبلا مملوخد نم سانل اهدانعا



 : ةطلقرل

 ةرات هني يف ينتتسي ماسوديلع هللا ىلصناكو « نثعبتل يبرو ىلب لق » هلوقو

 باوثلا منوهيلعباثاف ءارعشلا ضعب هحدمو ةرات هيفي ضي وةراتاهرفكيو |

 ظ 00 ىلص ناكو+#بارتلا نيحادملاهوجو يف تح نارماوهريغقح يف |

 ظ هنايارثكا راسو هيلع 0 دمحم سفنيذلاو لاقفلحاذا |

لا يندبتجا اذا سو هيلعمملاىلص تاكو* بولقلا فرصموال |
 | اللاقنيه

 ظ بلقموال فاي مسو هيلععللا ىلص تاكو هديب مم اقلايباسفن يذلاو أ

 يمال تريم عتاخاذا لسو هيلع لص ناكو*بواقلا
 ا يح

 | لخت هأطبتسا ياربكلا ثارتسااذا سوديلعملا ىيصناكو# نييلاةرافك ظ

 ظ اذهب لثقتل لسوهيلءهلا لص ناكو«دوزت منمرابخالاب كيت ايو:ةفرطتسب |[
 أ[ بيشلا نكرطشلا اذه لصاوايهان ءرلل بيشلاومالسالاب ىنك"تييلا

 ظ روكذملاهجولا لعدب لثق 0 لصولا نكلوايهان ٠ ءرلل مالسالاو |

 | هيلعهللا لص ناكو#+ لسوهيلعدلا ىلصهل يغبنيامو رعشلاهانلعامو ىلاعت لاق ظ

 ظ هدام اذا |مسوعيلعمللا ىلص ناكو#«سيمخلا موي رفاسي ناب خي سو

 أ فلختب وهيلعملا ص ناكو#«هعمأه جرخاهمهس جرخ نتياف هئاسننيب |

 ْ ةقديإ ني سخلا ا «ومشوعديو فدريوفيعضلا يجزيفريسملا يف ْ

 أهف ليدل دبر فس نممدقاذل مسوهيلع هلا 000 ظ

 | قرطي .ال | وهيلع هللا لص ناكصو*هجاوزا ا 0 ؛ ممنيتعكر ظ

 ظ ناكو#سيمحلا وبان هاذا عرج لسوغيإما لبد ما ظ



 ظ هرمي لسا ةسديلث ناكني را نم

 | ضعب يفدرسف يزيزعلا لاق» ىليخلا نم لاكتتل ركب سو هيلعهملا لص ناكو
 ْ يفواضابب ىرسيا هدي يفو ىنملا هاجر ىفنوكينأب مسمدنعشييدحلا ق ٍط

 | ليقويشملا عيطتسيال لوكشل اك هنرككدهركو ىرسإلا هاجروىنيلا هدي
 || اذا ءاذعلا ضعب لاقو ةباجنهيف نكي لف سنجلا كلذ برج نوكينا لمنحي

 لاقربكلادعصاذا لسوهيلحعلا 0 «ةهاركلاتلاز زرغ كلذ مناك
 ١ أصلا: ةةلاوءانضعو ا ةةنع ع عرقعي يطخاذا لسوديلعهللإ يس ناكو# دب ال

 ١ هللا ىلصناكو# ثالثدعبالا أضيرمدوعيال لسوهيلعهنلإ لص ناكوجةريغصلا

 ل نودي هل الصتتاك هدم ءيصخوالا مصخلا فيضيال م وديلع

 ٠ ناكر جالا م 0 16 سو هيلعهلإ م ناكو# سانلا نسب ةاصةيدهللاب

 ظ هلا لص ناكو + ألا كبر مساس ةروسلا هذه بحي سو هيلعهللا للص

 ملسوهيلعهللا ىل اص _'راكو* ةلأسملا نع ىنيوقتدملا عتب

 ظ لسوهيلع هلا لص ناكو + نيلسملاروما نم سلا يف ةايللا ركب يباددع رعت

ْ 

ْ 
 ا

 | يجرغتت ةمزايدتشا لوقي لسوهيلع هللا ىلص ناكو*ةنسحلاايؤرلاهجمب

 ١ لبق هسفنرج ٠ ١ اورثكاهوا اءوارش ناك ن كلو يرتشي و عيبب لسوهيلع هللا لص ناكو ١

 | نهرريغبو نهرب نادتساوةرامتلارفس يفةجيدخلو منغلا ةياعر يفةوبنلا

 هللا ءرماواعضوم ينام نمرثكا ىف فلحوهل تناك اضرا ف قوو نعضو راعتشاو

 ْ « يب رو ىلب لق» لوقو« يبرو يال ق» ىلاعت هلوق يف عضاوم ةث الث يف فاح اب ىملاعت
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 هناسل نسحلا ىطعاو*يناربطلاهاور ةحئ ارهنم بيطا مشي تراك ا

 ْ هدنسب ءافشلا ف ضايعوضاقل ا ىورو*يور ىتحهصمن هؤرظرتشا دقناكو

 ظ نالبق عيب اسوديلعلا ىلص يبلاتمياب لاقءاسجلا يبانبهللا دبعىلا
 ظ ثالثدعب تركذ م تيسنفهناكم ا..هيت | نادت دعوفةيقبهل تيقب وبس |

 | «؟كرظتناث الث ذنمانهاهان ىلع تقتشدقلّئفاي لاقفهناكم يفوهاذاف تم أ

 هللا لوسر ىلا ءايشالا ضغب |ناكتلاقاهنعهللا يضر نينمْملاءاةشئاعنعي |
 ظ لها نمدحا ىلع علطااذا لوهيلعمل| لص ناكو«بذكلا لس اطيل لضأ

 ظ سو هيلعدللا لص ناكو#ةبوت ثدحي تح هنعاضرعملزي مةبذكب ذكهتي |

 أ رسيالاوانِمألاهكر نم وههجو ءاّقلت نم بابل (لبقئسي موق باب ىتااذا ظ
 ءيفلاهاتااذا لسوهيلعملا ص .ناكو# يلع مالسلا يلع السلا لوقي وأ

 هيلعمللا ىلصناكو+اظح بزعلا ىطعاو نيظح له الا ىطعأف هموي يندعسق |

 أ هللا [صناكو*«هدييذخاارشبههجو يفك ًارف لجرهاتااذا مسوهيلعلا لي
 هيلعدللا لصناكو+هنم نسح اوهام ىلاهلوح حييبقلا مهالاب عمساذا سو هيلع ظ

 ظ اذا اسوهيلعما | [صناكو# نسحلا مالا بحي ناكوريطتيالو ل ءافتي سو ظ

 | ضغبا يه لاقوهاجربهضكر «يشدزجع ىلع سيل ههجو لعادقار لجرلادجو |
 | لتبتلا نعىهنيو ءابلابرم أي اسوهيلع ملا ىلص ناكو»# ىلاعت هللا ىلا ةدقرلا ظ
 ظ رمأأي لسوديلع هللا ىلص ناكو* هكرت نع هني و جوزتلاب نما يااويجلاب ظ



 501 لفل

 نكي لسو هيلعمتا| !صدنا اذهدهاشو وهلا لسه زول ظ

 يبنلا تاسغ هنعهللا يضر لع ثيدح اذه نمو بيطريغالو 4 يا ظ

 اهل كاف كورلا لف تيا نم نوكيأم ا يطوف وهيل هللا بص ظ
 لصهبلا لبق نيحركب و .!لاقدإشمو طقاملثماو دخيل جيرهنم تعطسواتيمو ظ

 ظ ءيانصمودح ًمويهمد نانسي كلاما برش هنموهتومدع وهيلعفللا ظ

 نيودلل لل ادبع برش هان مورانلهبيصت ن هلوقوهل كلذ لسوهيلء هلل !صهغيو وسو |[

 ظ مو كنمم مليووسانلا_. سك ليومالسلاهيلعهل لاقوهتماجم مدرييزلا ٠

 . 0027 ايف مالسلاهيلعهنعاذه نموحن يوردقودركتي ظ
 ىهنت |ةدوع نعدأ الو ف لسغب مهنه ادحاو رم أيوا دبا كذطب مج و ىكتشأ ظ
 لف سن اراد فرب يف قصبدقف سو هيلعمنلا ىلصفيرشلا هقيرام ءاود*اصخمم ظ

 ظ رثللا يف بص متو ل دلا نم برشف « ام نمولدب ق و اهنمبذعارتبةئيدلاب ل

 .موي سو ,هيلعملاا لص ن اكو هجام نب اودمح اد اور كسملاةحتارابنم حاف ظ

 ْ 1 يف لفتيفاهنعدللا يضرةمطاف هتنبا ءاعضرو هثاعضرب وعدي ءاروشاع |

 قيهبلاهاو ر مهيزج هقير ناكق ل يالا ىلا نينعضرتالكت اعلا لا ظ

 ظ ا اوخاو دوعسم تنبةيم علل

 ظ دحوم وللا نيتلف ةمظقةدخاو لك امعضُم ةديدقن ل ضفاديدقلك '

 ظ لص سو# متاصلا ةةحنا ار رزقت كفرا 'اوميناربطلا» اور فوأخ نوهاوفأل 1

 ظ بذاك ة بول لمي نايف ثنا دير 0 هيلعدللا ظ



 ه*و 1#

 متخاذا مسوديلعهللا لصهللالوسر ناكو* ثالث نم لقا يفن ارقلا ارقيال

 قاارقلا لوا ترم ارقي متخن اذا سو هيلع هللا بص ناكو * اعدوهلها عمج
 »« ت 1

 سلاسل
 ( 1| ضعف رسوهيلعمما لدم ار ا اا

 رشع ةث الثوةئاٌمالثو ةصوصخم تاقوا يفاملوقي ناكةيعداو

 لوصف ةثاللث هيفو سو هيلع هللا ىلص هلك عماوج نماثي دح
 والا 00

 ةرامل ولوقل ترمس ار داو ضايعيناقلا ءافشلاو ظ

 نعةمركعشي تدب ال وعلب اةنم اهما نعيوردقو

 | الخلل معمىتح مان لسوديلعملا لصدنا امهنعدللا يضر سابعنبا |

 | هللا لص ناكو واظوفحإ سوهيلعهلا لص ناكهن الةم .؟علاقأ ًاضوتي لو ىلصف |

 تحافو وب وهطئاغتعلتباف ضرالاّت قشنا طوغتينادار اذا سوةيلخ | ظ

 مسوهيلعدللا لص يبنلل تلاقامن | اهنعهللا يضرةشئاعزعوةبيطةحتار كلذل |
 ضرالان اتلءاموأ ةشن *؛اعايلاقفىذالا نماثيش كل ىرنالفءالخلا أت ظ

 ظ "1 ايلا ل هاي رم مققلاقو قادت ىريالف ءايبنالا نم جرخي أم علتبت ظ

| 



 يدل

 ار ”ريناكسأ أ اسوهيلعهللا لص يبنلا ءارق نعاهنعهللا يضرةشُاع

 3 |!تاقفرهجامبرو ًرسااهر ناك ةرعفي نكد كلذ لك تلاقرهجي
 | ىلصدلا لوسر ناكهنعهللا يضرةريره يبا نعو+ةعسرم ألا يف ل عجينلا ||

 أ هللاوضر 'ىاهمانعو#اروط ضفخواروط عفر ليللا نم ارقاذا لسو هيلع
 و* يشي رع ىلعاناوليللاب لسوعيلعملا ىلصيبنلاةءارق معما تنكتلااقاهنع

 أ ىنلاتيأر لوقيدنع هللاىشر لفغمنبهللا دبعتعمت لاق ةرق نب ةيواعم ظ
 ظ هللا كلرفغبلانيماحتف كالاستفانا» رب ةيوعومتلا يدنا ىلع سويا عشا لص

 ناالول ةرقنبةيواعم لاقو :لاقّمجّروأ ارقف لاق هكا اذذ نممدقلام ْ

 سابعنب ا نعو# نحللا لاقو |توصلا كلذ يف عكتذخال لع سانلا منجي |

 بع مسار لسوهيلءهللا لص يبنلاءارقناكلاقام معدل يضر
 | ةرححلا يف نما

 هلها نمتيبلاةرجح يف نمت ءارق معس ارتي يفأر ةاذاناكياتييلايفوهو ||

 ناكلاقهنعهللا ىضر ةريره يبا نعو# تارححلا ءاروام ىلا هتوصزواجتبالو

 ظ لاق“قوملا بينا لعرداقب كلذ سي أم أرق اذا وهيل هش ليصل لوسر
 أ ا.هنعش ضر سابعني نعوم ىلبلاق«نيكأملا محابس سي أ»ًارقاذاولب ||

 قليبي لات لعالم كبرمسا جيس» ارق ارقاخإ |نرايلمجلا لصدللا لوسر ناك ظ

 ظ لسودهيلععللا ىلصملا لوس ناككتعهلا ىضرةريرهيبأ نعو* لعالا يبر ظ

 نمهيلي 2م عمل ىتح نيم .؟لاق«نيلاضلاالومهماعبوضغملاريغدالتاذا ظ
 | مسوس السلا لوداك يحفل ىشر نعد كوالا

 مدلل

 ظ



 ه*ك م

 ل لصعا

 سو هيلعدللا لصهت ءارق ةفص يف

 بل( هللا لوسر عم تكلا هنعمل يضر ةريشلامنببفوعو تا

 ةمجري اب رمالف 5 00 اديبفهعم تم ف يلصي ماقوتأضوت مثكاتساف |

 ردقباعكار ثكف مكر رم ذوعتف فقوالاباذعةي ا ,رمالولأسف ذفقوالا |

 مةمضعل أو 0 توكلملاو توربجلا يذ ناحيسةعوكر ىفلوقيوهمايق |

 | يضرةفيذح نعو# كلذ لثم لعفي ةروس ةروس م نارمع ١ أرق مثةولنعلاو ظ | ءايربكلاو توكلملاو توربجلا يذن احس هدوجس يف لوقيو هعوكرردقب دج |

 | يساذاودومت فوخ ةي اير اذا لسو هيلع هلا ىلصدملا لوسر ناكل اق هنعمل

 ظ هنعدلا يضر ليليبا ع 0 الو ا ادام لاس عة

 | لهأل ليو لاقرانلاو كا يفقي ب رماذ ذا اسوهيلعللا لصد لوسرناكلاق
 نعاهنعهللا يضرةلسءا ل أسةنا كامتنب ىلع نعودمرانلا نم هملابذوعارانلا | ظ

 نعو#افرحافرح ةرسفم5 ءارق تعنت يهاذاف لسوعيلعملا ىلصعملا لوسي ةءارق |
 ظ هلا لور ءارق تناك يكهنع « هللا ىضر كلامنب سنألتلقلاق ةدانق

 هللا لصويبنلا ناكتلاقاهنعمللائ ضرما نعوجادملاق لسوديلعملا للص |

 نمرلا» لوقي مف قي : «نيملاعلا بزمتادجلا» لوقيهت ءارق مّطَقي لسوهيلع | ظ

 | تلأسلاق سيق نادرو نا لاو وي كلام» اهيا ملا



 1 د

 ىلص هللا لوسر ناكل اق هنعهللا يضررييزلا نبا نعو#«ةكئالملا لعتلزنتو

 كيل تلصو نوئاصلا كدنعرطفالاق موقدنعرطفا اذا سو هيلعدللا

 بهذ لاقرطفااذا لسوهيلءهلا| صهملا لوسر ناكرم نب |نعو#ةكئاالملا
 لوسز ناك رز نبذأعم نعو+للا ءاشنارجألا تبثو قورعلا تلتباو الغلا

 ا اذارسوميل دهن

 دجلالاقرطفا اذا لسوهيلعملل لبصعللا ل وسر ناكل اقهنعهللا يضر ذاع

 0 يضر سابع نبا نعو*ترطفاف يقزرو تمت ينناعايذلا

 كقزر ىلعو تمص كا مهلا لاقرطفا اذا لسوهيلعملا لص شالوسر للا |

 ةشئاعتل أس لاقةمقلع_.٠ . وعو# علعلا عيعسلاتناكنا ينسوا

 تلاقاثي مايالا نم صخب لسوهيلعمملا ىلصمللا لوسرناك ١ اابنعللا يضر

 تاع ىلصهللا لوسر ناكأم طب كياوةيددإمع ناك |[

 00 ايدنع وسو هيلعدلل لصد لوسر لع ل >تلاقاضي اةشئاع

 نم كيل سو هيلعملا| لصدللا ل وسر لاقف ليلا مانتالةنالف تلقءذهنم

 | هللا لوسر ىلا كلذ بحا ناكواولتىتح هللا ليال للاوف نوقيطت املاعالا

 1 اعتلًاسلاة اص يبا نعو+ هبحاصةيلعمودي يذلا لو هيلعشإ لص

 ا وهيلعمللا ضنا كور ىلا بح ناكر امهنعملا يضر ةلمس ماو

 [ ناكمن اهنعهللا يضرةشن اع_:رعيراخلا ىو ودل قناوهيلع مدام تلاق

 *«هبحاص هيلءموادام مسوهيلعهللا لص هللا لوسر ىلانيددلا بحا



“+ 

 | هطسو نموهلوا نمياماصهيا نميابيالناكتلاق همايايعانميا موصي |
 هيلعهللا لصعللا لاوسر اذ اع هنأ قر ننافونا نعو مرح ذل 1

 رشع ثانلامويلا ضييلا ماياو هرضحال ورفس يف ضييبلا ماياءوص عديال سو ظ

 000 00000 00 0 ظ

 : 0 ظ

 ءاروشاعكر :وةضيرفلاوهناضمر ناكنإضمر ضرتفا|لف هماصب ماوهماص ْ

 ْ هللا لصدملا لوسي ناك نعهللا يضر ”يعنعو# كرت ءاش نموهماص ءاش نحن |

 أ هللالوسرناكا أبنع هلل وضرةصفحن عومهب حي و ءاروشاعموصي سو وةيلع |

 ظ روش لكم ميا ةثالثو ءاروشاع مويوةمجل اييذ ست موصي ٍلسوهيلعهللإ ىلص

 | يضررباج نعو*+ىرخالا ةعمجا نمنينثالاو سير اورمشلا نمنينث لوا
 | مادام يطرلا لعرطفي نادبجيب لسوميلمهلا لبصهللا لوسر ناكهنعهللا |

 | وااسمو ا اثالثارتو نبلعجيو نم. متخيو بطر نكي ل اذارقْلا ىلعو بطلا ظ

 رطفي نا يحب !وعيلعملا ىصهللا لوسر ناكهنعهللا يضر سنا نعو#*اعبس |

 | هللا ٍلصللا لوسرناك اضيا سن انعو»رانلاهبصت 1 ءيشوا تارقث الث ىلع

 | نكي ناف تارقف تابطر نكي ناف يلصين لبق تابطر ىلعرطفي لسو هيلع
 0 االسللا اور ناك لاق اهي اررلل وح ءام وي نار ادا تلال

 | داربالا كمال كا نوُئاصلا ؟دنعرطفا لاق موق دنعرطفا اذا لسوديلع



 ا

 ظ موصينا ديري الزنا ىرن ىتحرطفي و هنمرطفينا ديري النا ىرن ىتحرهشلا

 ظ هتي ارال امان الوابل صمتي ًارالاايلصم ليلل ام هارت نا ءاشتال تنكوا يش هنم

 موصيرلس وهيلعمللا لع يبنلاتي أ رام تلاقاهنعهللا يضرةلس ما نعوهاما

 را تلاق اهنعهللا يضرةشئاع نعو*ناضمرونابعشالا نيعبانتم نيرهش

 موصي ناك ابعش ينهمايص نمرثكار شيف موصي لسو هيلعمنلا ىلصهنلا لوسر

 أ لوسر ناكل اق دوعسم نبهللادبعنعو+هلكهم وصب ناكلباليلقالا نابعش
 موي رطفب ناك ًالثومايا ةث الثر مش لكةرغ نم موصي لوعيلع هلا لص
 ىرختي سو هيلعهللا ىلص يبا ناكتلاقابنعهللا يضر ةشئاع نعو# عما

 هيلعهللا لص يبنلا نا هنعدللا يضر ةريره يبا نعو سيم او نينثالا موص

 اناو يلمس ض رعي ناب حاف سيم او نينثالا موي لاعالا ضرعت لاق ا
 امرثكا سويلعملا ىلصهللا لوسر ناكلاق اضيا ةريره يبا نعوم متاص

 رفغيف سيو نينثالكض رعت لاعالا لاقفهل ليقف سييلاو نينثالا موصي
 ناك هنعهللايضرةلسما . :.عو#* ا ,هورخا لوقيف نيرجا لالا لسم لكك |

 ديعاموياهه لوقيودحالاو تبسلاهموصرثكا لسوهيلعمللا لبصدملا لوسر |
 لص بنل ناكتلاقاهنعدللا يضر ةشئاع نعو# مهفلاخا ناب حاف نيكرشملا

 رخالارمشلا نمونيبثالاو دحالاو تبسلارهشلا نم وصي ملسو هيلعهلا
 هللال وسر ناك 1ةشئاعل تلق تلاق ةذاعم نعو*+ سيم اواعبر الاواث الثلا

 | ناككي أن م تلقرعن تلاقر هش لكن مايا ة ثالث موصي ل سوهيلعهللا لص



 و م ع

 ناككلا نيلصملا يف نوكيأل ملسو هيلع هلا ىلصللا لوسر ناكهنع هللا يذد

 يضر ةفي ذح نعوهاركد عركا ناك ال نيركاذلا يف نوكبالو ةالص غرثكا
 يا يصر مادب زحةياور يفوهنزحاذا ملسوهيلعهلل|يصدنلا لوسر ناكهنعهل ظ

 هيلعهللا ىلصهللا لوسر ناكهنعدللا يضر سنا نعو* مضدباصاو#هب لزناذا |

 لوهيلء هلل | ص ن اكو نيتتكر هيف يل صي تح لحتري الفم لزناذا سو |
 هيلعهنلا لص ناكو+ هنعاوظفحيل ةالصلا يفراصنالاو نورجاهلاهيلين ابحي |
 ا ودم! ماحالا ىوروتاهظشنو :كاوس هالصم قراتلالاو ظ

 اذا ناك .و هيلعدللا لصهللا لوسر :زاهجامنباو ياسنلاو يذمرتلاو |

 مالسلا كننمومالسلا تنامبللا لاق متاث الثرفغتساهتالص رم فرصنا ظ

 « مارككلاو لالجلا اذاي تكرأبت |
 ىاثلا لسعلا

 لسوعيلعمللا ليصةموص ةفصيف

 لونسر مايص نعاهنعىلاعتدللا يضر ةشئاع تل أس لاق قيقش نب هللا دبع نع |
 الفموصلاموادياماصدق لوقن ىتح موصيناكتلاقرلسو هيلععلا ىلضمللا |

 ماصاموتلاق موصيالفراطفالا مواديارطفا دق لوقن ىتحرطفيورطفي |
 لئسو*ناضمرالاةنيدملاءدقذنمالماكاربهش ل سوهيلع هللا ىلصدنلا لوسر |

 نم موصيناكل اقف سو هيلعهلا لض لا حوض :رءهنعهللا يضر سنا
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 | تس ىحضلا ىلصي هناك هللا ىلصيبنلا نادنعدملا يضر سنانعو

 ظ ا هنعمللا يضر يردخلا ديعس يبا نعو تارا

 ظ يبانعو اهيل يال لوقت ىتحاهعديواهعدبال لوقن تح ىحضلا يلو

 | عب | نمديناكلسوهيلعهملا لص يبل ناةنعهللا يضر يراصنالا بويا

 أت رعيرالا ذه نمدت كاما لوسراي تلقف سعشلالاوزدنعتامكرأ ظ

 7 سما لاوزدنع خت ءامسلا باوبا نالاقف سمت الاوز

 لاق ءارق نبلكيف أت تاقروخةعاسلا ثاني يلدعسي نا بحل ربلظلا للعب

 ظ "ىناهءا نعو»*قلغتال نأ جرن العمر ال لاق لصافزبلست نييفيوا تال
 ظ ةكم عن موياهتيي لخد مسوهيلعهلا ىلصهملا لوسر تا أهنعىلاعت هللا يضر

 | طقةالص ىلص لسوهيلعهللا لصدتي ًارام تامكر نام بص يا ميسف لسنغاف
 | ناكةنعدللا يضر سنا: رعو#*دوجيسلاو عوكرلا متيناكهناريغاهتمفخا |

 ا ان لولا سا السوال يتلو هيلعدللا لصتلا لوسر

 ظ لصءللا لوسرتمل أس لاقدنعهللا يضرديعس نبههللا دبع نعو+هسفنل5 الص

 لاقدجسملا يفةالصلاو يتيبيفةالصلان ع سوهيلعهلا ظ
 ظ يتبي برقا ام ىرت دق

 ناالا دجسملا يف ىلصا نا_:رمّيلا بحا يتييف يلصان ًالفدجسملا نم
 سهذيلوةكّتالملال زاتودلهاو تييلل كربلا لصحتل ياةبوتكمةالصنوكت
 ظ لسوديلع هلا ىلصدّللا لوسر ناكل اق هنعهّللا يضر سنا نعو#ناطيشلاهنع
 أ دوعسم نبا نعو*ةالصلاب درب ارحلا دتشااذاوةالصلاب ركبدربلا دتشا اذا ||
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 ظ الي وطال يلصي ناكت اقف هعوطت ين /سوهيلعهلا لف لو ةالصأ

 ادا رقاذاومئاقوهودجسو مكرمئاقوهو ارق اذاف ادءاقاليوطال اما |

 ظ ناكتلاق سو هيلع ىلص يلا جوز ةصنح نعو#«سلاجوهودجتو عكر |
 ةروسلاب روت اددللا يا هلحبس يف ىلصي سو هيلع هللا لصدللا لوسر ظ

 | تلاقاهنعهللا يضرةلسما نعو»اهنم لوطا رم لوطا نوكت ىتحاهلتريو |

 أ هت الصرتكاناكىح ملسوهيلعهللا ىلصهللا لوسرتامامهديب يسفن يذلاو ظ

 | هيلعمملا ىلص هللا لوسر ناك اهنعهللا يضر ة شئ اع نعو#* ةيوتكملا الا ادعاق |

 يضررمت نبا نعو#«ادعاق ىبص ل سكو ا ضرماذا ن اكول يللا ابق عديبال سو |
 | ربظلا لبق نيتمكر لسوهيلع هللا ىلصهملا وسر عمتيلص لاقامعدلا |
 نعو*هتبي يف ءاشعلادعب نيتعت روهتبي يف برغملادعب نيتمكرو هدعب نيتعك رو |

 أ نيتمكر يلصي ناك[ سوهيلعهلا 0 ابنعدللا يضرةصفح ظ

 | هللا لصدنلا لوسر ناك | هنعمل يضرةشئاعنعو*رجتلا ملطي نيحنيتفيفخ |

 5 منسلا يفالو ةحصلا يفالورضح يفالو رفسيفرِنلا يتدكر عدبال مسوديلع |

 ينام اسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نم تظفح لاقا من عهللا يضررم#نب | نعو ظ

 ( دعب نيت رو برغملا دعب نيَسكر ومدعب نيتمكروربلغلا لبقنيتمكر تاعكر |

 لصوبلا نماهارا نكالوةادغلا ىتمكرب ةصفح ينئث دحورمتزب |لاقءاشعلا |

 لص ىنلا ناك ًأابهنعهللاىضرةشئاعل تلقتلاق ةذاعم نعود لسوهيلعهلا |

 ظ +لجورعدلا اشامديزيو تاعكر عبرا معن تاق ىلا يلي لسوهيلعدلل ظ



 ة.ةططلا

 .و هيلعهللا لصهللا لوسر تاكتلاقاضي اةشئاع نعو* نوئالاهقش ىلع

 أ ناولانب ةفيذح نعو * تاقوالا ضعب يفياتاعكر مست ليللانم يلصي
 يف لخدالف لا قليلا نم وهيل لص يبنلا عم ىلصهناهنعهللا يضر

 | ثةرقبلا ارق خةيظعلاو ءايربكلاو تو ربجلاو توكلملاوذ دربك هللا لاقّةالصلا

 مبظعلا ير ناحبس ميظعلا يب ناحبسيلوقي ناكوهمابق نماوحن هعوكر ناك مكر

 أ دج ثرجلا يبرادجلا يبرل لوقي ناكوهعوكر نماوحن همايق ناك هسأر عفر
 ظ مفر مثرعألا يبر ناعبسر علا يبر ناحب”لوقي ناكوممابق نم اون هدوحيب ناكق

 | رفغا بر يلرفغا بر لوقي ناكودوجلا نماوحن نيت جملا نييام ناكمهس أر
 ظ ملسوهيلعهلل|مصمن اي ماعنالاواةدئاملاو ءاسنلاونارمت اوةرقبلاًرقىتحيل
 | ءاسنلاةثلاثلا يفو نارمعل ؟ةيننلا ينو ةرقبلا ىلوالايف ًارقتامكر عبرا ص

 نعو*ثيدحلا اذه يوار ةبعش نمام يف كشلاو ماعنالاواةدئاملا ةعبارل  يفو

 5 0 نمةياب - هيلعفللا كيسا ل اوسرماق تلاق ابعيبإولا رةشناع

 لصدللا لوسر عملي ت لص لاقدنعهللا يضردوعسمنب هقادبع نعول
 تمم لاقهب تممهامودأ لبق وسر مأب تممتتحاةاق لزب لذ اوعي هلا
 | يبلانا اهنعدلاا يضر ةشئاع نعو* سو هيلعملا لصهيبنلا عداو دعق انا
 | ردقهتءارق نموباذاف سلاجوهو ًارقيفاسلاج يلصي ناك سوهيلع هللا ىلص
 ظ ةدكرأا يف عنص مثدجتو م اقوهو ًارقف ماققي نيعبراوا نيثالث نوكيأم

 | نعاهنعهللا يضرةشئاعتسل أاسلاق قيقش نبهللادبغ نعو* كلذ لثمةيناثلا



 سلا راسا ا ا مالت

 ةرشعث الث ليلل هم يلصي سو هيلعمملا ىلص يبل ناكلاق اضيا سابع |
 لصيأ اذاناك] اسوديلعمللا ص يبلانااهنعهللا يضر ةشئاع نعو+ةعكر |

 نعو+ةعكر ةرشعيتنث راهنلا نم ليصهانيعهتبلغوا مونلا كلذ نمدعنم ليبللاب |
 ىلبللانمكدح ا ماقاذا لاق !سوهيلع | طصيبلا نعهنعمللاىضر ةريرهيبا ظ

 ظ هناهنعمّللا يضر ينهجلادلاخ نبديز نعو* نيتفيفخ نيتعكربهتالص فيل ظ

 | هطاطسفواهتتعتسد سوتف لسوهيلعدلا لصدهللا لوسرةالص نقمرال لاق أ

 نيتلي وطنيتتكرىلص مثنيتفيفخ نيتعكر لسو هيلع هللا لصهللا لوسسر لصف |
 | مئاهلوطيفةفلابمديك أتلل تارم ثالث نيتليوط ظفلر ك5 نيتليوطنيتليوط |
 ىلص مئاهلبق نيا نودامهونيتتكرليص مئاجلبقنيتال انودامهونيتمكرىبص |

 رتوامت |علبقنيتللا نود امهونيتمكر ىلبصم اههلبقنيتللانوداهونيتمكر

 ةشئاعل ًأسهننمحرلا دبعنب ةلئس يلا_ءرعو د ةكردر ات الث كالذن

 | ناضمر يف لسوهيلع هللا ىلصعما نادك ةالص تناكف يك اهنعهللا يضر ظ

 | هريغ يف الو ناضمر يف ديزإل سو هيلعهللا لصد لوسر ناكام تلاقف |
 مث نطوطو نهنسح :رعلأستال اءبرا ىلصي ةعكر ةرشع ىدحا ىلع ظ

 | يضر ةشئاعتلاقاثالث يلصي مث نطوطو نهنسح نعل ًاستالاعبرا ىلصي |
 ينبع نا ةشئاع ايلاقف رتوت كا ليقءانت هللا لوسر يتلق اهنع هللا |
 ظ ناك لسوهيلعدّلا ىلصهللا لوسرنا اضيا ةشئاعنعو+ يبل مانيالو نامانت ظ
 | عهطضا اهنمغرفاذاف ةدحاوب اهنمرتوي ةعكر ةرشعىدحا ليللا نم يلصي |[

 سس



 ل د لا

 ا فايل كاسر الا سو

 بونذلا :ىم مهتحاسم يهوماوعلا ةرفغم نامسق ةرفغملا ليق كل ذأو كسفن
 | لاقديزي نبدوسالانعو * هاريصقتلا نم مهتحباسم ينو صاوخللةرفغمو
 ليلاب لسوهيلعملا خاصا قيمر الص نءاهنعهللا يذ .رةشئاعللا ٠

 اذافهشارف ىتا مثرتوا رحسلا نم ناكاذافموقي مث ليللا لوا ماني ناكتلاقف

 أ نمهيلعضافاابنج ناكّناف ون اذالا عما ذاف هلهابملا ةجاحهل ناك

 || تابدن امهنعهللا ىضر سابعنبا نعو *«ةالصلا ىلا جرخو ًاضوتالاوهملا

 ْ عهعض او ةداس .ولاض رع يف تعيطضاف لاقدتلاخ يونينمؤملاماةن وعي” دنع

 | اذاوتحرلسو وهيلعللا ىلصدللا لوسر مانفاهطوط يف لسوديل ملا ىلصدنلا لوسر

 | موميطعش يسهل وسر ظقبتسافياقبمدسب والبقيه, قواريلافصتنا
 ظ يانارمتل | 1ةروسنمبتاوخلا تايالارشعلاًر ةو ههجو نع مودل اسم لع
 | قلعم نش ىلا ماقممةروسلارخ ؟ىلاضرالاو تاوملا قلخيفنااهو ايلا

 | هبج ىلا تمقت سابعنب هللا دبعلاق يلصيماق دوضولا نسح أفابنماضوتف |
 | ىنيلا ىتذابذخا مثيسأر لعىبيلاهدي وهيل للص هللا لوسر عضوف

 ظ ُمنيتعكر م نيتعكر ىلصفهنيع_:رعيفرادافىناابذخأف ةياوريفوابلتفف

 4 ءاج ىتح مهطضا مثرتوا ثتارم تس نينعكر مئنيتكر منيتعكو منيتعكر |

 | نييحصلا فوم عملا لصن جرح منيتغيف نومك لتقل
 ظ نب | نعو#ة الص ل كدنع ًاضوتي نراك وهيل هل لصدللا لوسر نا سنا
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 هوا لسوهيلع هللا ىلصهللا لوسر ةدابعةفص يف

 لوصف ةثالث هيفو
 لوألا اضصخاا

 ا لسوديلعهلل لبص هتدابعةفصيف

 يراغلا حسي ةشخ لشاشات وهي يسهل لوس لاق ظ

 امنولعت ولهنعهللا يضرةريرهيبا نعهيفو ةيشخهلكدشاوهللاب لعال ىف ظ
 ظ "فا ينررلا نع لاسم عحص يفوارونكمتيكبلواليلق عكس اء ظ
 ارولهدس دمع شفت يذلاولاسق سو هيلعملاا ىلص هللا لوسر ظ

 1 يا تي اراممتيأ

 | ةجلاتي ًارلاقهللا لوسراي تير امواولاقارينكح متيكبلو اليلق مكمل ظ

 ظ هللا لوسر ىلصالاق ايرعونا وح ةرييره يباوةبعش نب ةريغملا نعو*رانلاو

 ظ امك هللارةغدقو اذه فلكتل أ ليقف هامدق تخت اىتح اسوهيلع هلا لص ظ

 | لكشتساويروجابلا لاق.اروكشادبعنوكاالف ,لاقرخأتامو كبنؤنممدقن ||
 | نسحاوأموصعم هنوكل هيلع بنذال لسوهيلععلا لص هناباثي دحو ا يدقازه

 نعولخن ال ناسنالا ذا نيبرقملاتائيسراربالا تانسح باب نمهن !هيف ليقأم
 لسوهيلعمملا ىلس ناك اوةيبوبرلا ةملتع عم مةيدوبعلا فعضث يح نمربصقت |

 هيلعهللا لص لاقدقو هتاعاطو هتادابعىفتاجردلا عفرأو تاماقملا لعايف 1



0 

 نظل ارش اطتهنعاورياطت ةضافتنا ا ا 0 ا

 1 ارت ةنعط هقنع يف هنعطف لسوديلعملا لص يبلاهلبقتسا ضفتن ا اذاريعبلا

 لوقي شي رق ىلا عجرفهعالضا :رماعلضرسكلب ليقوارارمهسرف نعابنم
 سبل امرت نانا وص يات «نارال ت1 ابال نولوقي مودم ينلتق

 . ةكم ىلا هطوفق يف فرسب تامض تقل لعقصبوأ اهللاوكإتتا انالاقدق

 ءارشلاواهرد نوثالثو ةئاملطر لكالطررشعةعست مسي لابكم قرا
 يضر سل انعو+اديدشىد ااهيدؤيولبالا لطرق قدام

 جيشاو سانلادوجاو سانلا نسحا لسوهيلع هللا ىلص يبنلا ناك لاقهنعهللا
 ميلبقتساف توصلا لبق سانلاقلطناف ةلي'تاذةنيدملالهاعزفدقلو سانا

 اوعارتنلاوعارتزل لوقيوهو توصلا ىلا سانلا قبسدق مسو هيلععنلا لصيبلا
 لا لاما هقنعيفو جرسهيلءام يرع ةولط يبل سرف ذ لعوهو

 2 او زةةنيدملا له انا يراخ ةلاوريتوبودحلاهتاورا اذهوءارحب

 اندجو لاق مج تاك ناكحلم يبالاسرف سو هيلععتلا ىلا لم يتلا

 مساولا 0 !سرفلارحلا ارحب هلوقءىراجيال دعب ناكفا رجباذه كسر 7

 أ فوطقلاو هوطخ قياضتاذاهيشم يف سرفلا فطقلاقي فطقيو يرجلا
 **"يطبلا اهريغو باودلا نم
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 ظ لبلق مالكلا ليلق لسوهيلعهللا لص نراك ل قو +هنمودعلا ىلا برقادحا ظ

 | عاجبشلا ناكواسأب سانلادشا نمناكور عشت لاتقلاب سانلاسمااذاف ثيدحلا |
 هللا يضر نيصح نب رمتلاقو ودعلا نمهبرقل برحلا يفهنم برقي يذلاوه
 1 اولاقو*برضي نملواناكآلا ةبيتك[سوهيلعهللا لص هللا لوسر ين امهنع

 | يبنلااذا لوقي لعج هتلغب نعل زن نوكرشملاهيشغالو شطبلا يرقناك
 ال اذا ةيدنم نشأ ناكر دموي ئور امن: | يلطملا دبع ن يااا تتذكال
 | هيلعطإ لمْ لوسر نعنينح موي متررف ا هنعمللاوضر بزاعنب ءاربل| جر
 ظ المجمل اناوةاهر نزاوهناكرقيمل سو هيلعدنلا ىلصءهملا لوسر نكل من لاقل

 | ىلعهتي أ ردقلو لاقث ماهسلابانتلبقتساف غافملا ىلع انيكاف اوفشكتا مهيلع |
 ظ لوقي لسوهيلع لإ !ص يبلاوا,ماجلبذخ !ثراحلا نبنايفسوباوءاضيبلاهتلغب

 | نيريدم نولسملا ىلوراغكلاو نومسملا ىتنلا |1 لاق هنلاهنع ىضرسابعلا نعو

 ا دج ااناور اكل هات كرب لسوهيلعمللا لصهملا لوسر قفطف ظ
 3 مدس

 ل اوقيفلخ نبي اناكق 00 انايفسوباو عرستال ناةداراا فك

 نمأ رق موي لكد هفلعاسرفيدنعردب مويىدتفانيح لسوهيلءللا لصيبنا ظ
 ه اراطغ ىلاعتهللاءاش نا كلتقاانا لوهيلع هل صيبا لاقفا يلع كلتقاةرذ

01 1 3 
 نملاجرهضرتع ايبا عراطما بدلا ل ةةضرغاب يب ادشدحاموي |

 نمةبرملا لوانتوهقيرطاولخ ياازكه لسوهيلعدلل لص يبللا لاقف نيلسملا



 | نوكيامف |سوهيلعش|لصدملا لوسررانيقلا موقلا موقلا يتلو سأبلارجحااذاانك | '

 مدشسسلا

| 

 6 هآضعلا دا يرسل نا كادر وراسل الاقرب

 *ةهاضعاهدحاو كوشهل رش ءاضعل اوءانامجال واب اذكالوال يخي يف ودجمال م

 هب اتكيف سراف نب اركذ بهاوملا يفو+فال !ةتساوناكوأهايابسنزاوه لعدرو ||
 ارعش تدشن و ًارعاهت ءاجنينح موي يفهنا سو هيلعهللا لص ىبنلاءامسايف

 اممّوقىتحاريك ءاطعهاطعاو ذخ ام هيلع درف نز اوه يفهعاضرءاي اءركذت

 دوملاةياهناذهو ةيحدنب لاق فلا فلاةئام سم ناككمويلا كلذ ثاطعا
 ظ هيلععللا اص يبنلاناهنعدلا يضرةشناعنعو# دوجولا يندلشب مسي يذلاو

 | ةدريبةأرم |لسوهيلعملا ىلصهتئاو*ا ماع بيثي وةيدملا لبقي ناك[سو

 | امسيلفاهيلااجانحم لسوهيل هللا ىلصاهذخاف هذه كوكا« هللا لوسرايتلاقف

 | لاقفاهينسك افدذه نسحاامهللا لوسراي لاقف ةباعصلا نم زجر هيلعاه ارف

 ظ يبنلا تي ا رنيح تنسح ااماولاقهباكصاهءالءالسلا ةالصلاهيلعماقالف من

 أ اًئيشل اسي الهنا تفر عدقوأهايادعل ًأسمئاهيلااجاتحاهذخا وهيا مشإ لص

 أ هدعوالا دحادتت ًايالناكوايحر لسوهيلع هللا ىلصناكو#يراخبلا هاورهعني

 ظ »+ هدنعناكن اهلزجناو

 | دجنا لسوهيلعلا لص ن اكدقف رسوهيلعملا لصدللا لوسر ةعاجبشاماو

 ظ | هللا سيلا ولن ننوردب موي يت ًاردقل هنعللا ىضرّلع لاق مهعجيشاو سانلا

 ظ اضيالاقو*اسًابذئموي سانلادشا نمناكو ودغلا ىلا انبراوهو سو هيلع
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 ” وسر اب رحلات هتيضق ءىث يف اج الع عا دك 60 ظ

 5 هلجرلاقف رمت لوق سوه لعمق لص .كقسلع رذقن الامدلا كلك آم

 هللا لوسر مست الالقاشرعلا يذ نم فختالوقفنا تاسرماطلا

 *«ترمااذهي لاق ثيراصنالا لوقار شبلاههجو يففرعو لسوهياعا لقا
 لراهتلارخ اجاذاياهليقيهو هتيبيم لامه ءاجاذا سو هب هيلعهللا لصناكو |

 ناكو+هتعسق لعب لب ةولسقلا تقوىلا كسي ل رابنلا لواوا ليال ىلا هكسمي |

 | مل لضفناو رد الو راتيدرنع كتيرا ساثلا عب | |سوهيلعمملا ىلص ظ

 *هيلاجانح نهىلاهنم اربي ىتح هلزنم ىلا و ايزل لم ظ

 | ىلا جرف نيلبج نيبامتدسا مغ ءاطعاف سف لج |.بوهيلعمللا ىلصاتاو |

 ظ هالات لجعاوارتفلا تحيل نم ولام اس !لاقوهموق |

 ظ هللا لصلاح ثناكمذهو ةئاممةئامم ةئأم اوفص ىطعاو لالا نمةئام ظ

 ظ 00ش ا ام ظ
 | كناادباهللا كيزخيال اوف رشبا اهنعهللايضرةجيدخهلتلاقومودعملا |

 | بئاون ىلعنيعتو فيضلا يرقثو مودعملا بسكتو لكلا لمحتو محرما لصت |
 [ سابعلا طعاو#+برعلا ناسل يناكفلكتياملكنملقشلاانهكل اومقحلا |

 | ثريصح ىلعتسمضوفهرد فلا نوعستهيلا لمحو هلم قطيملامبهذلا نم |[
 | بارعالا ت ءاجنينحنم لفقام و*اهنم غرف ئتحالئاسدرامثاعسقف هيلا ماق |

 هلا | هلا لويسر فقوف هءادر تفطقية رجس للامور ظضا:ىع هنولاشب |
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 ظ أ ع ندا و |ءائكتم لوتس 6

 | رئاكلا اركاب جت دحاالا سو هيلعملاا ىلصهملا لوسر لاقلاةهنعملا ل

 ظ هللا لوسر سلجو لاق نيدلاولا قوقعو هللاب كارشالا لاقل لوسراي ىلاولاق

 لوسر لاز امنروزلا لوق وا روزلا ةدابشو لاقاثكتمناكو سو هيلعهللا ىلص
 +« تكس هتيل انة ىتحاطوقي سو هيلعمللا لصهلاا

 يسم 0

 ظ ير الا 0 يش ا

 ناكو#* ءىشدت أ مر 0 2 |

| 

 | داكيال

 « تكملي دلو منتهاه اذافالع ا ظ
 دوج. سو هيلع هلل لصدّللا لوسر ناكل اق امهنعهللا ذر سابعنب انَعَو

 | ليريجهيت أيفولسني ىتح تاضمررهش يف نوكيأم دوج ناكو ريخاب سان

 | دوجا سو هيلعمملا ىلصهملا لوسر ناك يربجهيقل اذافن ارقلا هيلع ضرعبف |
 ىلاءاحالجرنا هنعدللا يضر باطخلا نبرمع نعو#ةلسرملا رلا نمريخلاب

 ظ يددعام لسوهيلعهلل[ ص يبنلا لاقفهيطعي نادل اسف !وهيلعهللا ىلصيبنلا



 هيبلا لع سلي :رايهءاصفرقلاةلوقءقَّرفلا نمتدعر اهتسلجيف مشفقلا

 ساجينا لبقو يتحناةساج يوديقاس ىلعهيدي عضيو هنطبي هيذك: قصليو ظ
 *«فوخلا قرفلاوهيفك طب أتيو هيذخ هنطب قصليو اكتم هيتيكررلع |
 لص هتبيه نم دعر أف لجرب لوهيلع شا ٍلصيق [لاقدنعهللا مر سنانعو ظ
 | نبانااما كلت سلف كيلع نوه لسوهيلعهللا ىلصءل لاقف لسوهيلعمللا |
 أ هيا لصراقفدتجاجب لجل قطنفديدقلا لك ةتناكرييرقنمًأرما |

- 

 يغبيال ىتحاوعضاوتف ال أ اوعضاوت نا "يلا حوا يناسانلااهيااي لاقف اسوأ

 نبهلاادبع نعو#*اناوخا هللادابعاونوكودحا نلع دحارختيالو دحا لعدحا ظ

 اعضاود جسما يفايقلتسم يديلعما ىلص يبنلاى أر هنا هنعهللايضرديز |

 أ هللا ىلصهللا لوسر نا عحصدنسبد وادوباىورو+ىرخالا لعهيلجر ىدحا |

 ياءانسح سمت | علطت ىتحه سلجم يس عيرترجفلا لص اذا ناك[ بوهيلع

 مهللا كن احبس لاقالا سلم نم موقيال سو هيلعللا ىلصناكو# ةيقن ءاضيب
 ثيحدحا _:رملوقيال لاقو كيلا بوت اوكرفغتساتناالاهلاال كدمخبو

 لسوهيلعملا لص ناكوم«سلجلا كلذ يف هنم ناك[ .هلرفغالاهسلجمنمموقي |

 ينسلانباىوروةرشع سمح ىلاارشعرفغتسا موقينادارافاساجم سلجاذا |

 لص ناكو#هبناجب فرحنا فرصنااذا رسوديلعملا لبص ناكو# ةرم نب رشع

 ظ * هيدي ىدحا ىلع كا مافاذا مسوهيلععلا

 لاقهنعهملاييضرة رعي نر يرباج نعف لسوهيلعهنلا ىلص دنا وسر ءاكتااماو

 ا

 ظ



 ظ

 20 الرش 011

 ل امر اير تيزعلا يقعدملا هل 0
 اماولعفالاقف بيرغلا هفرعيلاعيفراسلج سلجي ناهنم هباعصا لل طف هنع

 | فترملاناككا ةكدلاكناك دل اوءاهيلع ساهي ناككنيلمزماناكهلاونبف كك ادب[
 ا دعم دمام بوح

ْ 

 ظ ا اضوتاذا 0 ههجوام 0

 راك سوهيل هلا ىلص اكو اضوتييذلاياهنوضو لعراقي |
 هيلعهللإ صدلاظعت رظنلا نودحيال هيلا اورظناذاومهتاوصا نوضفخي هدنع
 يربح ادوات سرا اال .وهيلع هللا ص ناكو# سو

 أ ىتحارجسملايف ساجاذا سوهيلعلا ليصهللا لوس رناكلاقهنعهللا يف 3

 أ ةماعوحنبهنطب ىلا هيلجر مضي وهيبلا ىلع ساجينا ءابتحالا تجاهل

 أ هسولجرثكا ناكوت«ةماعوحن مهب ىتحيا جل دب ناديل او در خ عوام ملءاهدشن
 | ةوبحلاهبش امهيلعهيديب كسي اعيجهبقاس ب صنينا لسو هيلع هللالص
 | ثْيحناكهنألهباعصاسلاج_:ىم لسوهيلع هل لصهساجمفرعيال ناكو
 [ لطامهبقيضيديلجرادامطق لوي هللا ص ىؤرامو سا -سلجلاهب ىهتتا

 د ىلا !سوهيل هللا ىلص «بولح رثكان اكو ةاعسا وناككأ نوكي ناال اهباحعصا
 ١ ل 5 ِِء 7 5 1 ' 5

 | هيلعمللا لصدللا لوسرت اراها اهنعهللا يضر ةمرختنب ةليق نعو*ةلبقلا |||

 ظ اع هللا لصهنلا لوسر تيب ًارالف تلاقءاصف هرقل دعاقوهو رسما يف سو



 ىوقنلاب هيف نوفطاعتي 7 2 كيما و مفرتال ةنيكسو |

 ظ بيرغلا نوظفحيوجاتحنا نورث بو راغصلا حري 1 نوعضاوتيو |

 | سوه شاص هللا لوسر ناكو#* هركذ حبقيامو ثفرلا نعهسلج ةضبإ

 ظ اذا ناكل سانا عسا +... فالف ل زداكلانح رب ظ

 | ليشيسانلاداح اعن نصت 6 عصي ناكوةطايحلاهيفءامترفكنوكيوتي لخد '

 قيد وسلا بيو سيفا عقر وعلا ميج راما كريس
 كد التم لما ا كيل 87 عج ظ

 ضم قوسلا نمهناضب ل جيوب نجيب ومداخلا عمرك أبو هحضان ظ

 هنعاللا يضر ةريره يلا نعو ةريعب ل كيف لممتسا مثهيلع قستسي ريعبلا ظ

 هذخاو ليوارس ىرتشاف سو هيلع هللا لص متالوسر مودا شا ظ

 | يضر رنا نغوغ ديلي و هاتوا ءيشلا بحاصلاقف هلمحالت بهذف |

 *«كلذ ةحأكو يور اوموقب مدور اذاناكو |

 ظ بدال رلاوازس ياسين ظ

 «لاد

 أ هلعشا 9 7 + مداخل نيعيومحللا عطقيو تيا "كيواذه طحيو اذه

 ظ لاقل سوهيلعهملا ىلصعللا لوسر نم مهيلا بحا صخش نكي لاقدنعمللا

 0 وياحو لح ساجم سو هيلععللا لصهسلجناكو+ هفارطا

لاهيفركدتال يأ مّرحلا هيف نبونالو هلوق» ريخلا للعةلدانوجرخيو |
 جيفنساسن



+ / #11 

 أ اوناك<بنالاق كيفححن هباعصاهل لاقف مدخي لسو هيلع هللا لصيبلا
 | ءايشلا ةءاضرلا نم هنخاب « ىجاملو*مهئفاكان ا بحا ان اونيم .كمان اصل

 ةمكمىدتع فإن اناا لاقت ءادر طسبمل كفرعتو نزاوهإرأ ١ ظ

 أ ليفطلاوبالاقو*ابعتمنابموقترائخاف كموقلاتعجرو كتعتمو أت
 | طسيفهنمتند تح أرماتلبقا ذامالغاناو مسوهيلعهلا لصولات

 | نب ورم نعو *+هتعضراىتلاهما اولاقفهذه نمت لقف هيلع تسلخ هءادرامل ظ

 | ةفاضإلا نسوا لبقافامياسلاجناك[سو هيلع ملا وسن بئاسلا ظ

 | رخالاهبئاسنمدبوتقشال مضوفةماعتالا اكلت ظ
 | ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسرماقف ةعاضرلا_:رمهوخا -

1 

 | بهخيباةالومةبيوث ىلاثعبي سو هيلعمللا لص ناكو * هيدي نيب هسلجاف

 أ ناكو+ دحا ال ليقفاهتبارق نم تب نم ل أس تتامالفةوسك نزال ا

 ظ | هيلعهللاىلس هل ناكوت«نيلسملا كيلاعصب رصنتسيو متفتسا اسو هيلعهئلإ لص

 ظ هيلعهللا لص ناكوب#سيلمالو لك أم يفمهيلع عفتريالناكوءاماوديبع سو

 | ناكو# ءارقفلا عم سلجي لسوهيلعهللا ىلص ناكوبهمداخ عمرك أي لسو
 ظ هيلعملا ىلصناكوممهب|ث يلفي ونيك سملاوءارقفلا لكاوي لسو هيلعدللا ىلص

 | ةشئاعنعو*مهتويب يفلاجرلاهلمتلام لمت وهلعن فصخب وهبوث طبخي لسو
 فقول لسوهيلعمللا ىلصدهّللا لوس لم ناك ذأ ماهل ليقهنااهنعللا يضر ظ

 | سنانعو+ هسفنمدخيوهتاش بلحو هبوث لكي رشبلا نم ارشب ناكتلاق



 لاقامهنعهللا ىضر ةدابعنبدعس نب سيق نعودبهفلخرخ اوهيدي نيبادحاو

 ءىطواراججد عسل برق فارصنالا دارا اف لسوء هش لص لوسيرنداذ |
 بحصاسقاي دعس لاق مث اسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر بكرف ةفيطقب هيلع

 لسوهيل علا ىلصعللا لوسر يللاقف سيقلاق سوهيلءهللإلصنلا لوسر ظ
 ىرخاةياوريفو تفرصناففرصتت نااماو بكرتنااهناّ اقف تب اف بكرا |

 ا
 أ ةريرهابااي لاقدعمةري رهوباو ابق ىلاايرع ارامح بكر سو دهيلعمشلصمنا

 رق لفكر ةريزهوب اتتوف ككرا لاقت لوسراي تكشام اة كلما( |
 هيلع صدللا لوسر بكرمناعماعقوف لسوهيلعهنلإلسهللا لوسرب كسقتساف |

 | لاقفةاشحالصاب هباحص م اورفسيف :اكمالسلاوةالصلاهيلعهنااضيا |

 ردقي لف بكرا لاقف هللا لوسرايتئشام لاقف كلم ا ةريرهاب اي لاق ثلسو
 | لاقمئاعيجاعقوف لسو هيلعدنلا ىلصهملا لوسرب لعتف كلذ ىلع ةريرهوبا |
 ظ يربطلاركدو+انلاث كديمرال قلاب كشعب يذلاوال لاقف كلما !ةريرهابااي ظ

 دعس

١ لاقوايؤلس يعمم لوسراي رخ ١ لاقواهحبذّلعمملا لوسراي لجر ظ
 رخ 

 بطحلا عمج”يلعو سو هيلع هللا لصدلا لوسر لاقفاهضيط لع هللا لوس اي |
 ظ ينوفكت لأ تلعدق لسوهيل تارا صلاقف لمعلا كييفكتهللا لوسراياولاقف |

 | نوي ازيقم هاري ناهدبع نم دركي ىلاهتوهناعبسهنلا ناو كيلعزيقاناهركانكلو |
 | ماقفيشاجتلادفودفوهنعهللا يضر ةدانق يلا_:رعءافشلا يفلاقو*هباعصا
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 ظ أ لافي نا نعو هةببلا فاك مامزلام اي ايلا , فاكإ

 | دقلو بيف ةرغسلاةلاهال اوريمشلازيخ ىلا ءدب ؛لسوهيلععلا| لص يبنلا ناك

 | يفو ةخسسلا ةلاه ال 1 قءتام قس كفيام دجواف يدوهدنععردهك ناك

 | لاقاقاضياسنانعوجثككال ولع نم جيلا يغتما نهدلا ينةخنزلاةياور
 ظ هيلعّنيعد ولو تاليقل عارك- يلا يدهاول لسو هيلععلا ىبصعللا لوسز

 ظ هيلعوثر لح لع مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر حج لاقاضي اهنعو*«تبجأل

 ظ ةفيطقلا وم ةعمسالو هئفءاي رالاجح لعجا مبلل لاقفمثاردةعب رايواستال ةفيطق

 | الو+ةندب ةئام كلذ ديف ىدهاو ضزالاهيلعت تحت دقوازه.لمحهلع امك

 ظ هتمداق سمداكّجحهسأ ارهلحر ىلع ط أل نيلسملا شورج ابلخ ودكم تحتف

 | اريعب ةرمواسرفةرش هكمام بكري ل سوهيلعهلا ص ناكو#+ ىلاعت هلااعضاوت

 ىضرملا دوعيلةوسنلق الو ءادرالب|يفاحالجار ىشعةرمو ارامح ةرموةلغب ةرمو

 *ءيشهيلع سبلاي رعراج لا بكري لوهيلع هل ىلبص ناكو+ ةنيدملا ىصقا يف

 | اهييرجي ناكوىرخاةناي رعوةرات ةعيس ارا م هيلعمللا لص 5
 | عجري وايشامديعلا ىلا جرخي لسوعيلعملا ىلص ناكو*نايحالا ضعب يف

 لاقهنعمللا يضررباج نعو*ىشماذا أكوتي وتب لسوهيلعهلا ى لص ناكو*ايشام

 لوول هلو لف بكار ل لسسو هيلع للص هللا لوسي ءاج

 ظ غي وهوهمادقوهفلخ فدرب ةراتوهريغواهدبع هفلخ فدري وهيلعملاا

 بلطملادبعينب ةلعاول قنسا كم لسو هيلعهلا لص مدقال وج طسوا
 1 | لمخ

ْ 
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 ظ ناكو+هئجاح ىفهعم ماقالا نيكسمالو ةماالودبعالو رحنمدخا هيت أيال

 مسوهيلعهللإ بص ناكويبنيكسملاوةمالا ةباجانعربكسييال لودي هلل ص

 الو فن أيالن اكوةبطخلا رصقيوةالصل|ليطيووغللا لقي وركذلارثكي

 | سنا نعوب هلجاح يضقيىتحدبعلاو نيكسملاوةلمرالا مميشيناربكتسي

 ْ | هللا ىلص هللا لوسرديذخ ًانلةنيدملا لها» أما نم ةمالاتناكهنعهللا يضر

 | يبلاىلاتءاجت ًارمانااضيا سن !نعو#تءاش ثيحدب قلطنتف لسوهبلع
 | قرطيايفنيسلجالاقف ةجاح كيل ايل ن اهات اقف م هللا ىلص

 | ةادغلا سانلاب ىلصاذا | سو هيلءهللا للص ناكو# كيلا ساجاتئشةنيدملا

 ف له لاقال اولاق نافهدوعاضيرم كيف له لاقف ههجوبمهلعلبقا |
 | هللا لص ناكر انيلءاهصقيإيءر يتم ى أر نم لاقال اولقناف ابعتاةزانج |
 بيجوةأشلا لقلعيو ضرالا ىلع لك ًايوضرالا ىلع سلي لوداع '

 1 نيك مدرع سويا عمل لص تاكو «ريعشلازبخ لعكولمما ةوعد ظ

 ظ سو هيلعهلل إم ناكو»< !سوهيلع هلا ىلصدسفن مهمدخي و مل هبويال نيذلا |

 ظ هيلع للا ىلص ناك ادح ارقلحي الو ضيرشواريقفواينغنمداعد نم سسجي ظ

 | ءافعضيت اي !وهيلعمملا ىلص نر اكويزئانجلا دهشيو ةيلولا ىلا بيجي لسو ظ

 هنعاللا يضر سنا نر عو*مزئانجدهشي و هاضر ,مدوعي و*روزب و نم نيلسملا |

 | راما بكري وزئانجلا دههشيو ىضرملا دوعي ويلعن |ٍلص هللا لوسر ناكلاق ظ
 | هيلعو فيل نم لبجب موطخرامح ىلعةظيرقينب موي دربال و

+ 
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 ااا تاتا تالا تكتل 33-

 000 ا ا
 5 اجمث اهن , ىرتشاالا ةفرطةنيدملا لخديال ناكةياور يفوطعيفهب ظ
 يم اجهنمللطيهبحاص ءاج اذاف كل ةيده اذهدنلا لوسراي |

 نويت هبحاشلالمأيو كبف ردع سيل لوقيقيلدهتملألوقيفنلا | ظ
 9 تلاقف سو هيلعمللا ص يبنازوم تن أ لاق هنعهللا يضر نسحلا

 توف لاقزوجتاباخديالةنجلان انالف مايل اقف ةنجلاينلخدين دلل عداد
 نهان أشنا ان :ا» لوقي ىلاعتهللا نا زوبع وابل دتالاهنااهوربخ الاقف بت 0

 *« ايارتااب رعاراكبأ نهانلعخ ءاشنا ظ

 سماخل لسفلا ظ
 دسم لسوهيلعهلا صه عضاوت ةفص يف ظ

: : | 
 ربكر يغنم مهتكساواعضاوت سانلادشا سو هيلعملا ىلصمفلا لوسيرناك |
 | ىلص ناكو#ايندلا مما نم ءيشدلوهيال ارمشب م هنسحاو ليوطتريغنم مهغلياو |
 لاقلاقهنعهللايبض ,رباط3 انبرمجرعو*ةلذم ريغ ىفاعضاوتم لسيما

 اناامنام رمنبا ىراصنلا ترط اكينورطتال /سوهيلععلا لصف لوو ظ

 هلا ىلص ناك« حدملا يفدحلا ةزواجتوه« ”لامإلاو .هلوسروهللادبعاوأوقفدبع

 ظ لسوهيلعهللا ىلص تاكو + 6 ا اوفس ظ ظ

 م

0 
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 ظ هب بعليلريطلا يبصلا ىطعي نا سب ال هن هيفوريمعابا ايهللاقفاريغصامالغ ظ
 ظ هل لاقاماوناويحلا بيذعت نع يجن هنمهنبككم .رحالاوهيفباذعالابعل يا ظ

 تاشهب سعليريغن هلناكمن الر يغنلا لعفام ريمابااي لسوهيلع هللا لصوعللا |

 ريغنلا لعفمرومعب ب لاقف لسوهيلع هللا ىلصيبنلاهحزاف هيلع مالغلانزخ |
 اولاقلاقهنعملا يضرةريرهيبا . :رءو*راقنملار مح ازوغصعلاكرئاطربغنلاو ظ

 هللا يضر سنا نعو*اقحالا لوقااليفاريغ من لاقفانبعادت كندا ارسلوا

 دلو لعكلماح ينال اقف سويه لص هللا لوسر لمحتس|الجرناهنع

 نعوجقونلا الا لبالا دلت لهولاقفةقانل ادلوب عنصاامدنلا لوسراي لاقفةقان ظ

 | ىلصيبنلا ىلا يدهيناكواريهزدعما ناكةيدابلا لها نم الجر نااضيا نا ظ

 0 جرخي نادارااذا لسوهيلعمّل لص يبلااهزهجيف ةيدابلا نمةيده راسوهيلعمل ظ

 ظ هلا ىلص ناكو هترضاح نحنو انت ةيداباريهزنا ملسوهيلعملا ل ظ
 | عيبيوهواموي سو هي هيلعهللاىلص يبن هاتافام”دالجر ناكوهبحي سو هيلع
 ظ | رس تملا: يلوا اذه نم لاقفهرصييال وهوهفلخن تفتحت عاج

 ظ هيلعمملا ىلص يبنلاردصب هربظ قصلا امول يال لم لسو هيلع اص ينلا

 | دعلاازهيرتشي . نم لوقي سو هيلعهللا ىلصيبلا لعين اسف

 ظ نكلملسو هيلع هللا ىلص يتلا لاقف ادساكيندجت هّللاو اذا هللالوسرايلاقف
 نعو*هجولا ف ميم اوءلاغ هللادنعتنالاق وا دساك,ت سل هلادنع

 | دكعلا 1س وهيلعهللا لص يجن يدهي ناك" اجر ناهنعمللا يضر لسا نبديز
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 خيبرلا لعن
 ظ ازور لعمال اي ةنضيو

 لسوهيلعهلا لص هللا لوسرناكلا ةدنعهلا| ويضر يرد ديس يبا نع
 أره

 | هللا لصناكوم«ههجو يف ف رءاتيشمرك اذا ناكوأهردن ف ءاوذعلا نأ
 هيلعملاا لصناكو +«دحا هجويفورصب تبثبال ءايح سانلادشا ملسوهيلع
 | دارااذا لسوهلعلا لص ناكو# هركي امديلا مالكلا هرطضا اعينكي سو

 وندي ىتحهبوث عفري ل ةجاحلا دارا اذا مسوديلعهلا لص ناكو*دعباةجاحلا
 ىغومءاذح سبل قف رمل لخداذا سو هب هيلعفلاا لص ناكو* ضرالا نم

 هللا ىلصعنلا لوسر جرف تي رام تلاقاهنعدللا يضرةشئاع :رعو+هس ر

 يطق !سوقيلع

 36 لس وهيلعدللا لص نراكدقف 1س وهيلعهللإ صدّنلا لوسرحا ازماماو

 كفاررف مسوديلعملل لص ناكو#اقحالال وقيالو عريغو ناييصلاو اسنلا

 هلا لص ناكو»جهرصب ضغجزما ذاملسو هيلعدنلا لص ناكو#يبص عم سانلا

 ظ سونيا لسوبلاذايحلاوشرونا نعول أع ديف سواي

 ظ | ىسغوبالاق هريغنلا لمفايريمابا يع لوميا

 ظ ىكدن اهيفوزاهناكسوهيلء هلا لص ييبنلانا ثيدحلاااذههقفويذمرتلا |[



 7 1١*

 ثاثلا |صملا

 ا

 | لاقناكددمةجملمبقدصاو سانلا نفل ملسو هيلع لصهللالوسرناك |

 ظ هيأت ناكوزسو هيلع صدم هن لعب .سفملارثكا«نيما ع عاطم»ىلاعت ظ

 | اردكح رجحلا عضي نيف ةبكلاءانب دنع اوفانخا انونيمألا هتوبنلبق شيرق |
 | 2 ليتاشلاو لخادوسو هبلسعللا لل يناباذاف هيلع خلاد لوا
 ظ | او داملاو ةزلدقلا 0 لالو ل صرت نقال اة

 أ انارلسو هيلعهللا لصيبنال لاق لهجاب انا دروو*«ضرالا يف نيماءامسلا يف

 ْ سنخالان ا ليقو*هب تئجاه بزكت نكلو بزك<انيف تناامو كبزككلال

 عسي كر يغو يريغ انهسيلكحلا اباايمل لاقفردب موي لهجاب قل قيرشنبا
 قداصل ادم ناهللاو لهجوب|لاقف بذاك ما قداصدم نع ينربنانمالك

 | لهلاقف نايفساب  لسوهيلعهللا ىلصهنعلقرهل ًاسو+ طقدمس ب ذكامو
 | ثراحلانبرضنلا لاقو+ال لاق لاقام لوقي نا لبق بذكلاب هنومهتل تنك
 مر عاواشب دح كقدصا 1 اضرا اثدحامالغ كبف دمحناككق شيرقل

 امدئلاوالر حاس تلقدب كءاجاب ؟ءاج وبيشلاهيغدصيف تي راذاىتحةئاما
 مالسلاوةالصلا هيلعهفصو يس هنعهللا يضرللع ثيدحيفو+رحاسب وه

 ظ ١ 00 ةحملسانلا قدصا 0

 ل صصص جس سم

 هي ا ا



 .ةلططلر

 ا اهتخبطةري رخب لسوهيلععللا لس بلا تيتا ١

 |كمجوهب ننع ًالوانيلك أتلاختلقف تب انيك ميو يني /سوهيلعلا لص
 | هللا لصدللا لوسر كحضفابهجواهبت يطلف رب زخلا يفي ديت عضوف تبا

 ظ ردن اذافرينك» امهيلع صيواراغصاعطق عطقيمح ريا او. ملسو هيلع

 ملسوميلع هللا ىلصناكو + قيقدلا هيلع

 | نسيج ًاويلق ظيغبهذ ا اءينذ ينرفغا دم بر مبإلا ينوق شيوعاي
 ظ لع .اويهذا لاققيدبب يت أ اذ اذا ذا اسوهيلعملا لصناكو + نتفلا تالضم

 ظ رعو» هج دخ بحت 3 اةجحدخل ةقيدص تناك ةنالف تب

 | هعمما تنك( ةجدخ لعترغام ًارمإ عت .رغامتلاقاهنعملا يضر ةشئاع

 أهتخاهيلعتنذ اتساو+اهلئالخملا اهدييفتاشلا ذيل نراك اواهرث ذي

 | تجرخ الفاهنع لاّوسلا نسحاو املش ف ًارماهيلع تل دواهملا حاتراف
 | لاق* نامالا نمدهعلا نسح نراوةجي دخ مايا انت أت تناك اهنا لاق
 3 ايالدشاو زا عممالسلاو ةالصلاهيلعدلاوحا تناك ازكهو ينالطسقلا

 0 قلقريغب هماقا لدعساطسق نييلعماقاناو نهرذعيو نههلع
 . نم هريغوهباحصاوهلها عممالسلاوةالصلاهيلعهتريس لم أت نفةلججابو

 | بلقلاةقر نم غلب دقدنا عنيك اسملاو فايضالاو لمارالاوماتيالاو ءارقفلا

 ظ هقوقحوهلاادودح فددشي ناكهناو قولخلاه“ اروىدمالضيتلا ةياغلاهنيلو

 ظ * كلذريغىلا قراسلا دي عطت ىتح هنيدو

 لاقوابفناب ع ةشئاع تبضغاذا



 | يباةجوزا,يلءهمعنل 0 هجوزلافصو 1 ظ
 ْ كات نك سوهيلء هل صعما لور ل ل قفار ظع هلل يمرقشلاع تلاقعيذ |

 |هنعدللا يضرةشئاعىلابرسي ل رهيلعش|لصناكو» عرزمأل عزيبأك |

 | يفنوبعليمثوةشيحلاا هيرب .لسوميلعمل 'لصناكو*اهعمنيعلي راصنالاتانب |
 ظ د لسوهيلعهلا لصدهنا يو رو+هبكتم لعةئكتم هودهجسملا |

 0 3 *كلت 1 0 ظ

 ْ 0 ب عب |

 | انيدياانعضوو لسوهيلعلا لصهلاايب عضوف كيديااو ا لسوعيلعملا | ظ

 ظ نمت غرفالف اهب ىتأيتلاةفعصلات ًاردقوهتليعاماعط منصت ةشناعوانلك أف ظ

 ظ لصقل لوم لاقنابت دكيتلس 0 يل ف اا اط |

 || ناكم ماعط لاقفةلسماابتفعص لس مجم ترا مسياولك[سوهيلعملا ظ
 ظ دنع ناك ًظفلب يراخيلا دنعوهوريغصلا يف يناربطل اهاور ءانا ناكمءاناو ماعط

 ظ يتلا تبرضف ماعط| يف ةفحصن نينم ومات اها ىدحا تلسرافهئاسن ضعب ظ

 قلف لسوهيلعهللا ىلص ممخ تقاقتافةفعصلا تطقسف مداح ادياهتيييف |
 ظ 25 تراغلوقيوةنعصلا يف يفناك يذلا ماعطلا ايف ممجي لعج مثةئمصلا

 يتلا ىلا ةفصصلا مفدفاهتيبيفيتلادنع نر مةووصل ىف 00 مداخل ن مسلح

 ١ 0 حس حد مسخ سصخمسلل ماصعس ل - دن ماع ماسح مع

 ظ ل 0 ا



 نونعدللا مانع ظ

 ظ سانلا مركأو سانلا نيلا هئاسنب الخاذا سو هيلعمللا لصش الوز نت ١ ظ

 ظ نم ياي والا لاق .سانلا هت ف نم سو هيلعهنلا ىلصناكو+اما سب اكاعض

 ظ هللا لوسر ثدح تاقاهنعهللايضرةشئاعنعو هلعاوج الاد ويحل

 | ثيدحلان 6 5١ ما تلاقف ائيدح داس ةليل تاذ لسوهيلعهلا ىلص

 1 اهل :رذعمالجر ناكفا ارخناةفارخام نوردت لاقفةفارخ ثيدح

 أ ىاار امب سانلا ثدحي ناكك سنالا ىل اهودر متارهد م.يف ثكف ةيلهاجلا يف

 ظ اريغك [سوهيلعملا |لصناكو+ةفا ارخ ثيدح سانلا لاقف بيجافالا نم مههف

 | اهفيفابلبقياماريغك] سوهلعلا لص ناكوءارهزلا ةطافدتنبا فرعي

 | هباحصاءم ل سوهيلعهلل لص ناكوجةبقرلإ ل عقلطيو سأرل | لعا ف علاوءاضيإ
 | لوقلا عملا يضرةشئاعتناكوةرشاعملا نسح ناكومبنم دحاوك هجاوزاو
 أ ءانالا نمتب رشاذا تنكو هيلع هيلع هللا اصيب نائيشتم وهاذا
 ىلعيذلا محلا نم يتاضف شهي ناكو برشو يف عضوم ىلعهش عضوفهذخا

 | اهنعهللا يضر ةشئاع تثدحو* نارقلا ارقي + و يرجح يف كتي ناكو لعل

 1 : اةرشعى دحا ناوهو عرز ءاثيدحب لسوهيلعمملا ىلصهلا لوسر

 ةدحاو لكتفصوفائيش نهحاوزا ارابخا نمنكتالن ا ندقاعتو ندهاعت



 يان

 | يف_ررككبال نو يفددكوتكس قم ينع يلع لات هلا رقظانا ىلا
 ظ افع نا ىلعداز اه مهتعامجك الها يا مهئارضخ ةدابا وويتفأش كاضتلا

 | لاقف موكا نباوركاايخاولاق كبل افيفا تواوقلاماقوهغسو |
 مهلا ريالا روونا# طيهونعمف يضر ين الاقويماقلطلا ماافاوبمذا |

 ظ هللا لوسر مهقثعاف اوزخاف مسوهيلعهلا ليمهللا لوسر وانقر عبصلاةاليب ظ

 لاقوج«ةيالا تعم هيديا ف كيذا اوهو»ىلاعتدهلل ل نا سوهيلع هللا لص|
 ظ

 هباعص وهم لئقو بازحالا هيلع بلجن ادعبهيلا قيسدقونايفسيبال

 | ناكل أي أ نايفسابااي كح ولاقو لوقلاينهفطالوهنع افعف مهب لثمو |
 ها كمركاو كلصواو كلا ام يعاو تنايبأب لاقفهللاالاهلا النا 0 ظ

 سو هيعمل ىلص للاعتوهناعبسدملا عجدق بيذتلا يفيوونلامامالا لأقو |

 ةامنلاهيفاموني رخالاونيلوالا عمات اوهيشلا نسا قالخإلالاك |
 ادحاتؤيمل امهات اورشبلا ن مهل لعمالو بتكي الو ان رع كا

 ضرالانئازخ ا فمهاطعاو نب رخالاونيلوالا عيمج ليعهرانخ اونيملاعلا نم

 كءاجدقل» ىلاعتهللاهفصواكناكواهيلع ةرخالارانخاو اهذخأيناى افاهاك |
 *ها«محر فور نينمؤملاب يلع صيرح متنعامهيلعزيز عوكسفن نم لوسر ظ
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 أ دقوالاءيشةوبنلا تامالع نمقيب ل لاقهنا اولمسان يذلادوهملارابحا لجا
 | هنماهدجا!نيتثاالاهيلا ترظن نيح سو هيلعهللا لصدم هجو يفهتفرع

 ظ هطلاخ نآلهك نطلتاتككف الخالا لهجلاةدش هديزتالوهلهجهلح قبسي

 أ َلَحلِبق ناك ف نقلا هتيطعاف لجا ىلا ارقدنم تعتباف هاهجو هل فرعاف
 هجوب هيلا ترظنوهئادرو هصيق مماجب تذخ أف هتبتاةثالثوا نيموي لجالا

 | يارمعلاقف لطم بلطملا دبع يباب كلأ نحدحاي يضقئالا تلق ظيلغ |
 | هنمرذاحا امالول هلاوف عما امرلسو هيلعدنلا ىلصهنلا لوسرل ل وذل اةلااود

 | نوكس يف رمح ىلارظني سو هيلع هللا لصدللا لوسبرو كس أر ىنيسب تبرضل
 نسحب يفرم أت نارماي كنماذهريغىلا جوحاانكوهوان لاقت مسبتو ةدؤتو |
 نيرشع هدزو هقح هضقاف رايدب بهذا يذاقنلا نسحب نم أت ناو ءاضقلا ١

 دم دجو يفابتفرعدقةوبنلا تامالع لكرمع اي ت اقف ) عففهنعر ام ناكماعاص

 ظ الودليجهلح قبسيامهربنخانيتنثاالا هيلا ترظن ائيح لسوديلعملا ىلصأ

 | ابرهللاب تيضردقينا كدهشا امهتربنخا دقفالحالا لهجلاةدشهديزت

 ظ ءافشلا يف ضايعيضاقلا لاق *ايبن و هيلعدلا ىلصدمججوانيدمالسالابو |
 ظ نييبلا غلبمارت وتم غلبامةتبانلا تافنصملاوهحصلا يف امم هانركدأم كبسحو ظ

 | مهعمةبعصلادئادشلا ةرباصمو ةيلهاجلا ءاذاوشيرق ةاساقم ىلعهربصنم |
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 بضغفلاق تلمجا الوال رداع هل لاق 3 ظ

 يبارعالا ىلا لسراوهلزنم لخدو ماق ئاوفكن ناوييلاراشافهيلااوماقو نولبسملا ظ

 ظ لاقفاريخ ةريشعو له|نمههااكلا زجل معن لاق كيلا تنسحا لاق ئاثيشداز '
 | كلذن“؛ يش يباعصا سفن ينو تلقام تلق كلنا لسوهيلعمللا لص يبلاهل ظ
 | اهيفامهرودص نم بهذي ىتحّيدي نيب تلقام ميديا نيب لقف تيبحاناف |
 [ ازهنا سوميلء ممل لصيبنلا لاقف ءاجيشعلاوادغلا ناك الث ين لاق كيلع ظ

 | كازخ منيبا ارعالا لاقف كلذك يضر هنا معزفءاندزفلاقام لاقيبارعالا ظ
 | ىبارعالا اذه لثمو يلثمنا ءو هيلعهللا لص لاقفاريخ ةريشعو لها نمهللا |

 | اروفتالااهوديزي لف سانلا اعبتاف هيلعتدرش ةقانهتناكلجر لك |
 | اطهجوتف معاوبأهب قفرايناف يتقن نيب ويننياواخ ةقانلا بحاص مثادانف

 ظ تءاج ىتحانوهانوهاهدرف ضرال اما نماخذخاف اهيدينيبةقانلا يحاص

 | لجرلا لاق ثيح تك ر تول يناو اهيلعىوتساواهاحر اهيلعدشو تخانتساو
 ا إبلا عم تنك َلاقهنع هللا يضر ةرب رهيبانعو#رانلا لخد هواتف لاقام ظ

 | ةديدشةذبجهئادرب يبارعاهبذجخ ةيشاحلا ظل ظيلغ درب هيلعو لسو هيلع ىليص

 | نيذهّيريعب لعيل لمحادمعاي لاق متقن اءةحتص يفدربلا ةيشاح ترثا ىتح

 تكسف كيب الامن مالو كلام نم يل لمحت ال كنافكدنعيلاهللا لام نم |[
 كنمداقي و لاق مث هدبعاناو هللا لام لاملا لاق مث لسوهيلعملا لصيبلا |
 كاهضف ةئيسلاةئيلاب 'ىفاكتال كنّأل لاقل لاق ال لاق يبت لعفام ىبارعااي |
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 ظ مثلوا ثيدح دنع م ب دح غرفي ىتحوأ اوتصنا هددع كت نموثيدحلا هدنع

 يف ةوغجلا ىلع بيرغلل ىغصيوهنم نوبت ام بج وهنم نوكعضيام كدضب ْ
 بلاط تيأر راذا ل وقيو مهنوبلتسللهراصصا ناك_:راىتحدتل اسوق |

 هثيدحد حا ىلع طقيالو كم نمالا ءاننل ا لشدالو هودفراف اهبلطي ةجاح

 3 مايق وا يعنب هعطقيفزوت قتلا

 سانلالحا مسوديلععلا للص ناكدقف لسوهيلعمما لبصدهللا لوسر لحاماو أ

 ظ لاقناوجستاةظقويلمف مد القب ىف أ تح ةردقلا مموفملا يف مهبغراو |

 لعهودر لاق ىلوامفيدعب كيلع ل دعي نف كحيو لاق لدعت كارا اميبارعا

 يفقبضفنمزبخ مويىادلل لنفي سو هيلعهللا لصدللا لوسرناكواديور ٌْ

 هيلعهللا للصهنلا لوسرهل لاقف لدعا هللا لوسراي لجرهل لاقف لالب بوث
 لدعا التنك | تربسخ واذا تبخد قف لدعا ملاذا لدعي نف كحيو سو
 | يلا سانلاث حت! ناهللاذاعم لاقف قفانمهناف هقنعبرضاالا لاقفرمع ماقف

 | هذهراصنالا_-رملجرلاقفةعسق سوهيلعملا ىلص مسقو» يباعصا لئقا

 لا د راف لسوهيلععلا لصين كلذ ركدف هللاهجواهيديرامةعست

 |رهسشافييب ارعالاب وهربصفاذهنمرثكاب ىذوأ دقىسوميخ أملا جر

 ظ هيلعاوعطق' الياهو ال اسو هيلعمللا ىلص لاقفدباصصادب مهف هترضحب

 | يفوءالخلاو لوبلاور ذقلا نم ءيشل لصتاال دجاسملاهذهنا هللاقملوبلا

 | هيلعهللا ىلصهاطعافائيشدنم بلطي موي يبارعاءاجو*اورفنت الواوبرقةياور
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 يولقة فلولا نماذهةمرخم :راكو لاق ةثالثلاهجرخاهشخ ءاقثا |
 | امنارهاظلاو . هاهناسا قلي لسوعيل هلل لص ننلاناكو ةظاظف هناسل يف |

 لوقهيف هلوقناف هاعفديف وق ضقانب لذ لوقبهحدم لف كلذ عموهتماكميف

 مر مبراعو قيدنعلا ن مز يفةدديعدترا دقوةرشع نسج هعم هلبفو قج
 يفريثالانبالاقو ٠ هأ هنعدللا يضررمت دهع يف خرانلا ضي رشح و لصاو ْ

 لاقل يمت ن برضنلا ىور لفون ترب ةمزنعقمجرترخ !؟يفةباغلا دسا هباتك |

 لفون نب ةمرخم ءاجتلاقةشئاعنءيندملاديزي يبان عزازخلا صاعوب|انث دح |
 | تاقمللالوسراي تقف اندا ءاجالف ةريشملاوخا سكب لاقتوصيبنلا ممالف |
 | سانلاهكرت رم سانلارش نمناةشئاءايلاقف لوقلاهل تنلامثتلقامهل |

0 
 | ناكومب

 وا يحصلاوه لفون نب ةمرخيوه ةصقلا هذه ب حاص نان ءريثالا نبادركذ
 | نعيباتل أس نيسملا لاق لاقامبنعهللا ىضر ىلع نب نسما نعوجترركت |

 أ لسوهيلعمللاىلصعقلا لوسر ناكلاقفهئاسلجيف مسوهيلع هللا لص يبنلاةريس |
 شاخلالو باغ الو ظيلغالو ظفب سيل بناجلا نيل قلخلا لهسرشبلا ماد |
 هيف بيجيالوهيجارهنم سأيبالو تشيال اعلفاغتي ٌحاشمالو بايعالو |
 ثالث نم سانلا كرتو هينعيالامورانكالاوءارملاث الث نمدسفن كرتدق |

 اذاودباوث ىجراوفالا ركتيال و هتروع لطي الوهبيعيالو ادحامذيالناك

 نوعزانتيال اولكت تكس اذافريطلا بسور ىلع امن أك ؤاساج قرطا ملكت



 م

 | توعدولا ولاقواديدش هباحصا لع كلذ قشدحأ موي ههجو تو لسو هيلع

 | مهنافئىيوقردها مهللاةحرؤايعاد تعب نكلواناسل ثعبا مييفأ لال ل
 ظ هيلعشا لص كالوس ا ةاهنعمملا يضرةشئاع نعو*نولعبال

 | نمكهتنا اذاف»ىش هللا ءزاحم نم كهتنيرلام رمل ةملظَم نفارضبنم سو

 راثخاالا تيرم انييب ريخاموابضغ كلذ يف دشا نمناكءىثهللا مراح

 ملسو هيلعهللإ [سناكو#هنم سانلادعب |ناك انا ناكناف اما نكيملاماهرسييا

 زفت سو رفا تام كنا يشار متلنالوهسفنل بضغإال

 | بيرقلاو حاشاو ضرعا بضغاذاو قمل صنني ىتح يش هبضغل موقبالو بضغب |
 | «هفجوب ضرعاياحاشاهلوق.ءاوسؤملايفددنعيعضلاو ىوقلاودبعبلاو
 ظ ملسوهيلعمنلا ىلصعنلا لوسر ىلعرجر نذأتسا |تلاقابنعهللإوضرةشئاعنعو

 | لوقلاهلنال ًأرخدالفلنذا ثا ريشعلاوخ اوا ةريشعلا نبا سكي لاقفهدتغاناو
 أ نم ن |ةشئاعاي لاقف لوقلاهل تنل 1ث تلقامتلقهللا لوسرايتلقجرخالف

 أ لجرلا ذه بهاوملا يفلاق.هشفءاقث سانلاهعدووسانلا هكوتبرم سانلارش
 | ةأرح يفهنمتناككقو عاطملا ملال لاقي ناك, يرازغلا نصحنب ةنييعوه |

 | هيلعدبهفص دا هناعافعض .اعلدت روما هدعب ول سوهيلعملإ يىبنلا

 | ليبس ىلعف لخدنا دعب لوقلا ةثالا اماوةوبنلا تامالع نم مالسلاوةالصلا

 أ اهني قرفلاوةنهادملا فالخي تنسحتسااامبرو ةحابم وة ارادملاو فالتئالا
 نيدلاكرتةنهادملاو اعم اهوا نيدلاوا ايندلا حالصل ايندلا لذب ةارادملانا
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 هللا لوسرهيلا تفتلاف كددع يذل اهلا لام نم يلم دهمتاي لاق تن

 انيل انيه سو هيلعدللا لص ناكو# ءاطعب هلا مث كوعص مث لسوديلع هلا ىلص |

 نكيرل تلاقاهما اهنعدللا ي يضرنينمؤملااةشئاعنعو +ظيلغالو ظفب سل |

 [ الو قاوسالا يف اباغصالو اشحمتمالوا حاف سو وهيلعهللا ىلصعللا لوسر |

 | ءايحالا يفو*توصلاة دش بضصلاو, عفصبووفعي نكلوةثبسلا ةثييسلاب يرجي |
 رالخلا يدبعهللا لوسر دم لاقف هتعبب نا لبق ةاروتلا يف ىلاعت هللاهفصودق |
 وفعي نكلو ةئيسلا ةئييملاب يزجيالو قاوسالا يف باغصالو ظيلغالو ظفال |
 هعمن موه هطسو ىلعرزت أي ماشلاب هكلمو ةباطب هت ربو ةكمهداوم حصن ظ

 ظ هللا لص ناكو+ ليجن الا يفهتع اذكودفارطا لعأضوتي معلاون ارقلا# ة ظ

 هيلعهللا لص ناكو* ءافجلا بجويأم هعم لعفولو دحا ىلع وفجيال لسو هيلع

 | اذا 0 ىلصناكو#لعف ام لعفولو هيلارذتعما ةرذعم لبقي سو |

 :ررثكاب يذوأ دق ىسوم يخ اهلا حر لوقيوهنع ضرعيدحا» هاذا[

 ظ 0 ا يملا للا ضرب لسوميلععلا لبص تاكو *ربصف |

 أ اذا ا لم 9 ديب الودامنيف يفاجلا مالكلا, تاوصالا |

 هيلع هللا لص برضا مودل اعدوهيلع» ءاعدلا ١ ناعم وعدنا لثس | |

 سنالاق+«داهجلايف نوكيناالا امرعكل لاق امداج الو 3 اعاد ,ملسو |

 ةاقح وأ سو هب هلعملا لمصل وتعيش مداخل نر اكوهنعالاا يضر

 هللا ىلص هتيعابر ترسك (لو*كاوسلا اذهب كاتعجوأل ةمايقلاموي ص اصقلا

 عملا

 ا



 ظ أ 11111111 كامب هيتاوخو

 | ىلاداعهئحاخ لم غرفاذاف ةجاح كل ًالاقفهلع لبقاوهتالص ففخ

 نلدهبوت طسامير ىتخهيلع لخاد لكمركي سو هيلع هللا لص ناكويهتالض

 ظ رثؤي لسوهيلعهللا لصناكو»“هيلعهسلجت عاضرالو ةب ارقهنيب وهنبي تسيل

 ظ 0 3 |ىباناف نحت نوكت ينل ةداسولاب هيلعلخادلا

 لسوهيلهللا لصف لوسرتمدخ لاق هنعهللا يضر كلامنب سنا نعو

 ظ هتكرت ءيشلالو هتعنص مهتعنص يشل يل لاقامو طق فا يل لاقاف نينسرشع

 نام ا انأو لسوهيلعملا لصتللا لوسر ث مدخلا اضياهنعوبهتكرتمل

 | لاقدلها نممتال ينمال ناف طق يش لع ينمال اف نينسرشعهتمدخ نينس |

 ىلصهللا لوسر ناك ا ضيا سنا نعي جياصل ينوب ناك يش ىضفول هنافهوغد

 ظ بهذا ال هّلاو تاقف ةجاحلاموي يبا سرافاقلخ سانلا نسح نم لسوهيلعهلا

 ظ لعرما ىتح ترفل لسوهيلع هللا لضعلالوسردهب يفرم ال بهذ يسن يف

 سوهيلعهلا لصد لوسراذافؤ ؤوسلا ةي#وول مونايبصلا
 1 ضبقدق ل

 أ ثيح ت بهذ سيئا لاقف كعضنوهوميلا ترظنف لا ف يئارو نميئافب
 | عمي ىكماتنك لاق اشيا سا نعو#هطلا لوسواي هذا هام تانك 71

 | يبا ا افةيشاحلا ظيلغيفا رج درب هيلعو مسوهيلع هللا لصدنلا لوسر

 ظ ىلات .رظن ىتح يبارعالارحن فيس هللا يبن عجرةديدش : ةذبجةئادرب هذبخ

 | ةدش_:سووبلاةيشاخاب ترئادق لسوديلع هلا لصهّللا لوسير قتاعةحفضص



 فيلل ل
 همس - -- 0 ع م ل

 ظ ا لوسابباعس ضلال لت هجمت 0

 ةاحاراكيناءج ياهلجعا نراتهركق يناحترا نب انا لاق كدوحستلطا

 ْ هيلع هللا ىلصهللا لوسر ناكهنعهللا يضر دوعسم نب | نعوم يربظ لع بكرف

 ةرير هوب تاكو هرب ىلعنا دعقي و نابعلي نيسملاو نسم او يبعي لسو ظ
 نسحلاديبذخادقو لا طش لوشراك م هنعاللا يضر ظ

 | .ةقرح ةقرح ةقب َنيِعَف رتؤرت لوقيوهو هينبكر رىلعهيلجر عضوو يلعب |

 ظ ضقري ناك[ سو هيلعاثا بص يناس !ثيدحلا ينوبرعلا ناسليفلاق ظ
 يذلافيعضلاةقزحلا هقبنيعّقرت هقرح هقدر ارت نيسمل وا نسحلا |

 0 هللا ىلسيبناردص ىلعهيمدق عضي ىتح قري ناكك فعض نم هوطخ براقي

 | ىنعمبقرتوهل سين أتلاو ةبعادملا ليبس لعهلاهركذ ريثالا نب لاق مسوهيلع |

 لسوهيل هل | صهللا لوسر ناكوت ها نيعل ارغص نع ةياكهقب نيعو دعصا

 | ناكومهيلاناسحالاب فرشلا لها فل أتيو مهقالخا يف لضفلا لهامركي |

 ْ ىلص ناكو»*مبهنم لضفاوه نه ىلع 5 5 ْ

 أ افطل سانلادشا_ءرم لسوديلع ملا لص ناكو* ماع ينب مرق كيسوديلعمللا |

 ناكو*دلاولل دلولا لالجا سابعلا لج لودي ىلص ناكو م« سابعلاب ظ

 روكا تحري اساري دج ااذاوجارانزا ينعم ادب ملسوديلع هللا ىلص ظ

 | هعديالفهديب ذخاالاجر عدو اذا لسوهيلعمل | !صناكو+فرصتملاوهكلذ |

 | كتناماو كنيدهللا عدوتسا لوقي و هدي عدي يذل اوه لجرلا توكيىتح ظ
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 نمادجا يتلا ذاوهنم هدي عزني يذلاوخ لجرلا نوكي ىتحهنم هدي عزني فأهأيا

 لجرلا نوكيىتحهنعاهعزنيإ مئاهاي !هلوان ارس هلكبل يا هند ألوانتفهباحصا

 ناكو#«هثيدح نم لجرلا غرفي ىتح دن نعمنذا يخياليادنعاوتتزا

 هيلعهلل| اص ناكومعدل هدو ديب اياصارخ طيلاوول اذا لسوهيلعملا ىلص

 5 لسوعيلعملا ل بلانالا ةربوا ةيامصا نم دحا هوعدبال سو

 مل اماركامهئاعما بحأب و ىنكلاب وعدي و هباحتصا ينكيرلسو هيلعهنلا لص
 دالوالا نطىتاللا ءاسلا ينكيو ةيك هل نكي نم ينكيو مهيولقل ةلا_ةساو

 | ناكو*مهيولقدب نيلتسيف نايبصلا يكيو ىكلان هل ئدتبيندايإ يقاللاو
 هيلعهللا لصناكو و*مهطساب مهي ءرلس نايبصلا ىلع و اذا اسوهيلعملا !ظ-

 محرا لسوهيلع هلل لص ناكو*هتب ب لهانايبصب يقل رفس نم مدقاذا لى

 كرييف نايبصلاب قوي سو :هيلعدللا لص ناكو*لايعلاو نايبصلاب سانلا

 ىلعملسي وراصن الاروزب لسوعيلعمللا ا *ملوعدي ومبكتحي وميهلع أ

 لاقامهنعدلليضرمالس نب هللا بعنب ف سوي نعو#مهسوؤرهسومهنأيبص

 * يا ارى م سمو مرج يف يندعقاو فسوي ل وهيل هنلا ىلصعنلا لوسر يفاعم

 +« ارارم بني وزاي لوقي و ةلس ما تنب بنيز بعالاي سو هيلعمللا ىلصناكو
 | هيدي ىلع يشيو هربظ ىلع_:ريسحلا اونسحلا بكري لسو هيلعهللإ ص ناكو

 ظ اهوامهندب كلذ لعفامروأّتنا نالدعلا منواكلمج لجأ متن لوق وقيو هيلحرو

 0 لعبكرتدم ةدحيسدق رم و هيلعفللا ا ىلصوهوننملا لد لع
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 ظ نيرفصعم نيبوث يلعلسو هيلعهللا لصهللا لوسر ىأر لاق هناص اعلا نبا

 ظ لبلاق|علسغاتلقةياور يفوامبسيلت الفرافكلا باب نمنيذهنالاقف ْ

 | ضعب هيلعام ىلع لدي اذهورجزلا ىلع لوم قارحالاب سمألا لعلو امهقرحا |
 هللا ىلص هللا لوسر ناكو-* ها هتهارك لع روبمجلاورفصعملا سرحت نم ءالعلا |

 ظ ملكتي لب نيعمدحأل هظعوْف يس ضرعتيالو هوركما دحا هجاويال م ظ

 | لاباملقيمل»يششلا لجرلا_رعدقلب اذا -و هيلع ص ناكوياماءاباطخ |
 ظ هلا ىلصهتاعم تناكومباذكواذكتولوقيماوقا لاباملوقي نكلو لوقينالف ظ

 | وحضوىلاهتدلا باتكيف تسيل طورش نوطرتشي موق لاباماضيرعت مسوديلع |
 ظ 1 قيليالام لعفياناسناى اراذا مسوهيلعهلل لص ناكو*كلذأ

 | هللا لص ناكو*قفرب بدالاهلعي ودرما يف تبثثي ىتحهيلءراكتالا ىلاردابب |
 | ناكووتمعتلا فل امدح لعدحا لوق,قيالو فرب ذخأيال |وعيلع |
 | بح يناف اريخالا يباعصا نعيفوفلبتال لوقيا «اريثك سو هيلعدلا ىلص |
 | نمادحاثعباذا لس وهيلعمنلا ىلص ناكو«ردصلا يلساناو مهيلا جرخانا |
 1 هللا [صناكو*اورسعت الو اورسيو اورفنت الواورشب ىاقدرما ضعب ينهباعصا ظ

 ظ مسوهيلعملل ىلص ناكو#ميهلع مسي ىتح مهخلاصيمل هباصصا يتلاذا لسوهيلع

 ناكو*اهيلعهتضبقدش مث هكباشفهدبب ذخا مثدخ اصهباحصا نمادحا قلاذا |
 || ه فرصنب ملف هعم ماق هعمماقف هباصصا نم دحاهيقلاذا سو هيلعهنلإ لص ظ

 هلوان هدي لوانتفهباحصا نمدحاهيقلاذاو هنع فرصني يذلاوه لجرلا نوكي |

 ا



 مس سس بس سس سس اا سس باس ل سس ب مس سس سس سس ا ا اسال سام قف دمام

 أ لسوهيلعهللا لص ناكو#ائيشانناوخا نموا ينم تدجو يجااي كلعل ثدحأل

 | ناكتاوهل اعدابئاغ ناكنافهنعل أسما ,اةثالث هناوخا نم لجرلادقفاذا

 | هباححصا لعلبقي لسوديلعملا لص ناكو* هداعاضي ر مناك ن اوهراز ادهاش

 | هيلعمللا ىلص ناكوت«هباحنصا عيمج نمهيلعرعاهنامهنم لكن ظي ىتحةطسابملاب
 ظ ىلا كنا نظر تحقفاشبلا ى سيما بسر

 ظ سو هيلع هلل | !صعلا لوسر ناكل اق هنعدلا ىضر صاعل نب ورم نعوهيلع

 ظ هثيدحو ههجوب لبقي ناكم كل ذب مغل اي موقل ارش ذا ىلعهني دحودهجوب لبقي |||

 | ركبوبالاقركبوباواريخان هلا لوسراب تلف موقلاريخ يفت نلف ىتح يلع
 ظ لاقنائعواريخلن اهلا لوسراي تاقفرمت ل اقفر ,عواريخانا هللا لوسرايتلقف

 ظ هللا لصناكو*«هنل أس نك مينا تددولف ينق دولا لوس ا سالف نامع

 | هممتوهساج نر أ كى ح ههجو نمهبيصن هيلا ساج نم لكي عي ل وهيل
 | ءاح سلجم كلذ عمدسلجتو هيلا سلاهلهعجوتوهنس احم ضيطلوهثيدحو
 | نلقلا ظيلقاظف تككرأو ملتنلعلا نمةمرامف» ىلاعت لاق ةناماو مضاوتو

 ظ .يشباهجوي ادحاهجاونال و هيلءهللا لص ناكو«كلوح نماوضفنال
 [ناكذلا سوهيلعملا لبصّللا لوسر نعدنعهللا ىضر سنا نعو+ ههركي
 أ هجاويداكيال سو هيلع لصهّللا لوسرناكو لاق ةرفصرثاهب لجرهدنع

 ظ يروجابلا لاقمةرفصضلا هاذه عديم علقوا وتل لا ماقالوا نب اذ
 ظ ورم نب هللا ديعرعتنثام يفانب الابلاغ هوركميا دح ا هجاوي داكبأل هن ادارملاو



 ا
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 لاقتباثنيديزنب ةجراخ نعو# سانلاراذقا ىلع سانلاربصا ل سوهيلع

 ىجولاهيلع لزن اذاناكمءراج تك كب دحا اذام لاق لسو هيلعهّللا لص
 ًاهركذ ةرخالاانركذ اذاو انعماهرك دايندلا انركداذا اكقدل هتبتكف يلا ثعب |

 | هيلعمللا ىلسهملالوسر نع جت دحا اذه لككانعمهركد ماعطل انرك د اذ وانعم

 | هيدينويرعشلانودشانتي لسو هيلعهنلا لصدملا لوسر باصصا ناكوب سو |
 | الو داوم ست نواح يياعاتلاج (نشعاسا نورث ديواني | الواوكمم اذاوه مسعف نوكحش و ةيلهاجلا رما نم ءايشا نوركذيوانابجا

 | امسبتسانلارثكا لسوهيلعمنلا ىلصدملا لوسر ناكو# مارح نعالا مرج
 ا ىتح كونت ابراو مهيهسفنلا طلو هباوث دحتامابجمتو هباحصا هوجو ىفاكحصو

 دقلواولاق.هل اريقوتودب ءادنقا مسيتلا هدنعدباعصا كده ناكوهذجاون ودنت

 هل اسي ناداراف هباختصا هركني نوللا ريغتم مالسلا هيلعوهو اموي يب ارعا هءاج

 ايبن قحلاب هثعب يذااوف ينوعدلاقفهنولركت اناف يبارعااي لعفت ال اولاقف
 ظ سانلاىت أب لاجدلا ينعي عيسملا ناانغاب للا لوسراي لاقف مسبتي ىتح هعدا ال

 "كلير عوكل را هياوتتن !قابىرتف أ اعوج اكله دقوديرللاب

 | هتابيتشم ايش تعلضت اذا حمدي رثىفاب هرضاماالازه كله | حاهزنتو

 مثهذجاون تدب ىتح لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر كدضف اولقهب ترفكو |
 ملسوهيلعدلل لصدّللا لوسر ناكو*نينمؤملاهب ىنغي امهْنلا كينغي لباللاق |

 ظ لوقي|ماريثكوهسلج نعمبنم مطقنا_:رمدقفتيو هباحصارطاوخبب فطلتي

: [| 
| 
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 هطسب سانلا عسودق لوقلا_سروسيو ا اهبالا هدي ظ
 | ابا ملراصف هقلخو

 | هيف عفرتالربصوةناماوءايحو لح سلجهسلجم ءاوسق حلا ينهدنعاوراصو

 | هبف نولضافتي اوناكلب نيل داعتمهتاتلف ىثتتالو مرحلا هيف نبؤت الو تاوضالا
 أ اذن ورثؤوي وريغصلا هيف سومري وريكلاهيف نو رقوي نيعضاوتم ىوقنلا
 | تقود يضيال لسوديلعملا لصهللا لوسر ناكو+ بي رغلانوظفحيوةجاحلا
 ا لص ناكو#«هسفن حالص نم هلدبالاوِفوا لجوزع هلا لعريغيف

 ظ اوفرعو* خلا لبسيرشبلا مئاد سو هيعمل ىلص ناكو#انلخ سائلا نسحا

 أ ىذآلا لمحتو ةفاطللاورشلاو ليمججاب س انا ةطلاخمهنأب قاخلا نسح

 أ ةظلغلاسنجتو وم لعةلاطتمالاو عفرتلا كر :وربصلاو لمهتلاو مهيلع قافشالاو

 ناكههجوهللامرك ل ع نعو#ة ذخاوملاو بضغلاو
 ْ س :هياعهللا ىلصمملا لوسبر

 مينيلاوةمذافواوةجعل سانا قدصاواردص سانلا سوا اراقكسسانلا دوو

 || هلعان لوقي هبحاةف :رعمدطلاخ نمو هباهةهيدبه ار نم ةرشعمبمركاو ةكيرع

 هيلع هللا ىلصدللا لوسر ناكه نع هللا يضر سنا نعو# هلم هدعب الومإبق َرام
 ظ لحاو سانلا لدعاو سانلا مركو سانلادهزاو سانلا عرواو سانلا لءارلسو
 نوكتو ااهحاكتةمصعوا اهقر كايالة أ رمادي هدي سل سأنلا ضعاو سانلا
 هلا ىلسعتا ل اون ناك ابضانكا نعو# ل سوهيلء هللا لص نم ءرحم تاذ

 لسوهيلعهلا لص ناكو# سانلا محياوسانلادوجاوسانلا نسحا سوهيلع

 ناكو+ سانلل سانلا ريخو سانلا سانلا عفناو سانلاب سانلا ف ارا
 | هللا لص
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 | ردق ىعمعستو هنذاب لضفلالهارايا ةمالا زج يفهتريسم_:سمناكرشيش
 جئاوحلاوذ مهنمو نيئجاحل اوذ مهنمو ةجاحلاوذ مهن نيدلا يف مهاضف

 يذلابمثرابخاو هنعمل أسم نمةمءالاو مصل اوف مباغشيو مهب لغاشتيف

 عيطتسيال . نم ةجاح ىفوغاب أو بتئاغلا متمدهاشلا غلب لوقيو مليغذي |

 مويهيمدقدللا تيئاهغالب|عيطتسيال نم ةجاحاناطلس غلب نم هنافاهغالبا

 ابالطيااداور نولخدي هريغدحا نم لبقي الو كلذالاهددعركذيال ةمايقلا |

 | نعهتل اسف لاق هريخلا ىلعينعيةلدا_:روجرخو قاوذ نعال نوقرتفيالو ظ

 هناسل نرخ لسوهيلعهللاىلصللا لوس ناكل اةهيف عنصي ناكف بكه هي ظ

 ىلا ميلعهيوبوموقوكج رك مكيو غال مهوهابفالا |
 | هباحصادقفتيوهقلخو هرشب مهنمدحا نع يوطين ا ريغنم مهنم سرتحي و أ
 هيهويوييبقلاحبقيوهيوقيونسحلا_-رسحيو سائلا يفاعسانلالأسيو ظ

 دائعهدنعل اح لكلاوليميوااولفغي نا ةفافعلفغي الفلا ريغ ىمألا لدتعم ظ

 جراي سانلا نمهنولي نيذلاهزواجي الو حلا نعرصقيال ًايبمو دعم ءيشيا ظ

 ٠ ةرزاوموةأسأوم مهنسحاةلزنمهدنع مهرفعاو ةوعيصن يبرعا هدنع مبا ضفا 0

 الو موقيال !سوهيلعهللا لصهللا لوسر تاكل اقف هسلجت نعدتل ًاسفلاق |
 رأي و سلجلاهب يعتني ث يح سلج موق ىلا ىهتتا اذاوركد ىلعالا سلي |

 نم هنم هيلع مركأ ادحا ن اهسيلج بسحيال هبيصنب هئاساج لكي طعي كاذب
 ةجاحدل أس نموهنع فر صنم اوه نوكيىتح هرباص ةجاح ينهضوافواهسل اج



 فلل

 أ الا انيشلاقواابيعلاقوا ترانا وأما ارادوا
 لدعلاب سعأي هللانا»ةيالاهذههلككلذ ىر هيف يو هنعاباتو ءانردلا

 0 يناصوا ذاعم لاقو* « ةيالاناسحالاو

 | كرتوةنامالا ءاد اوذبعلاب ءافولاو ثيدحلا قدصوهلا ءاقثاب كايصوا ذاعمأي
 ظ لمملانسحو مالسلا لذب ومالكلا نيلو ميتيلا ةجرو راما ظفحو ةنايخلا

 | نم عزجلاو رحدلا يفوح نارقلا يفهقفتلاو نابيالا موزأو لمالارصقو

 | اغا : |عيطتوااقداص بكت واايكح بستن اكاهناوحانجلا ضفخو باسحلا

 | رهشو ريح لكدبع هللا ءاقئاب كيصو ًاواضرادسفتواالداع اماما ىصعتوا

 بداازكيفةينالعلابةينالعلاورسلاب رسلاةبوت بنذ لكك 5
 | يلعن ناقل عوج تاداؤلا نينا قولبنالا مراكمىلثاعدوهلادابع

 ظ هللال وس .رةيلح نعافاصوناكوةلاهيبانب دنه يلا> تل ًأسلاقدنعمللايذ 7

 ىلا لوسي ناكل فايابنم يلف صيدا يعتشا ناو مسوي هلا ىل !
 ظ ثيدحلارحزفردلاةللرمقلا كذلتديجوألالتي 0 .و هيلعهللا

 ظ هلًاسفهيلا ينقبسدقهت دجوفهنث دح مئانامز نوسح اهتم كف .سحلا(لاقةلوطب

 1 هنم عدي م افءاكشوهجروهإخدم نعماب ل ًاسدقهت دجووهنعهتل ان

 ظ لاقفإسو هيلع |صعنلا لوسر لوخد نع يبات ًاسننيسحلا لاق ام

 أ اجو هلهال ا زجوهلل أزج ءازجا ةثالث هلوخد ًازجهلزنم ىلا ىو أذا تاك

 أ مهنعرخدي الوةماعلا ىلعةصاخلاب ريف سانلا نيبوهنيبه زج ًازج مثهسفنل



 ظ
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 ظ ناعتصاو مبنع ف عاو»هلوقو«رومالا مزعن كلذ ن ار فغوربص نأو» هلوقو

 الو مثا_:رظلا ضعب نا نلفلانم ارينكاوبنجا»هلوقو «نينسحلا بجيل ||
 ادعال ن ارقلا يف تايد أتلا هذه لانماو «اضعب <ضعب بتفيال داش |

 قرشيهنمم بيذبتلاو بيدأتلاب لوالا دوصتملاءالسل اوةالصل اهيلعوهو ظ
 هللا ىلصلاق كلذلو هب قاخلا بد ًاون ارقلاب بد أهنافو زاحلاةفاكءرونلا ظ

 | لاقفهيلع ىثا هقلذ ىلامتدللا لككام غن قالخالا ءراكم تال تشعب لسوديلع | ظ

 ظ ماعطلا ماعطاو فورعملالذب و بناجلا نيلوةعينصلا مركو ةرششاعملا  سح كلذ | ظ

 ظ 00 د لاو ماعطلا ةوعد ظ

*3: 

 وع اح سم

 أ ىل يلا نعربج نب ذاسم نعو يلازغلا لاق ثم«مظع قلخ ىلع كلاود لات |
 نمو لاعالا نس احبو قالخالا مراكب مالسسالا فح هللا نا لاق لو هيلعملا |

 0 ناكر 00 ع ءاشيفاو

-_ 

 مالسالاهمرحام باتئجاو سانلا نعوفعلاو ظيغلا لفكو مالسلاب ءادتبالاو

 | ةبيغلاو لحد يذلكورت :و يذ لكو اهلك ف زاعملاو ءانغلاو لطابلاووبلل| نم

 | نيبلاتاذءوسوة ميم لاو ةميدخلاو رككاو ءافجلاو منشلاو للا بزكلاو

 خذبلاوةلاطتسالاو لايئحالاو رخفلاوربكتلاو قلخلا» .:ماحرال اةعيطقو

 ظ رتوهلوق ٠ ٠ مظلاو ناودعلاو ىخبلاوةريطلاودسحلاودقحلاو شمنتلاو شفلاو



 ظ ياش ساق ليا ينانامبج ف تدرك ظ

 نمسانلا عيمج طميمل ىلاعتهلانا ابعيمج يف تدجوف ىرخا ةياوريفوأي 1

 | لبر ةبكملا لسوهيلعملا لص دلقع بنج يف لقعل نماهئاضقناىلاايندلاءدب
 ظ بالا فراعملا فراوعن ع بهاوملايف يفىنالطسقلا كدو*ايندلا لامر نيب نم

 رايق ءزجو سوهياع هلا ىلص يبنلا يف نوعستوةعسن ءزجةئام لقعلاو

 ظ 3 دراشلا شحولاكث نيرذلا برعلل ةرنيدت نمسح لمان نمو لاق نر

 أ نايلاههاذا لعربصو مافج لمتجااو مساس فيكودعابتملارفانتملا عبطلا

 | ىلعهورانخاوث ءانب اوم 1 اومهلهاهنوداولت اقوهيلءاوعمتجاوهيلا اوداقنا

 ظ ملا مالوم عجل ةعراهزيخزرم مثءابحاو مهناطوا هئاضر يف اورججو مهسفنا

 | الونيملاعلا لقعا لو هيلعملا ىلصدن ققحت نيضاىلاريسابنم امتي بتك

 | هسفنقالخاتعستا مرجال لوقعلا عسوا مالسلاو ةالصلاهيلعهلقع ناك
 ظ هقلخ لسوهيلعدلا لص هللا لوسر ناك« ءىشهنع قيضرال اعانتقا ةيركلا

 ظ 0 ايحالا ينيملازغا مامالا لاق*ن ١ ارقلا

 لسوهيلعملا ىلع لوسر قالخا رعاه أسف اهيبانعوا,معدللا يضر

 | ملسو هيلعمللا ىلصءملا لوسر قاخ ناكتلاق ىلب تاقذ ارقلا ارقلاما تلاقف
 [ نع ضرعأو فرعلابر م ًووغعلا ذخ» ىلاعتهلوقلثعن ١ ارقلاهبد ًامئاوذ ارقلا
 | هني ويبرقلا يذءاتياوزاسحالاو لدعلاب سم ًايهللانا»هلوقو « نيلهاجلا

 أ «رونالامزعنمكلذن ا كباصاام ط|عربصاو»هلوقو«يغبلاوركملاوءاشمحتلانع |
 تل رس



 تاودحلا بررابقلادحاولانالاهلاللاقوبا لدللا روف اذا اذالسبع |

 ظ ناكو*هشارف يف بلقلو ىولترر د عع ناكل زعلا امهيبامو ضرالاو

 ظ الو حرار خالل ليلا رمت اذا لسوهيلعهللا ىلصدملا لوسر ظ

 ظ هللا يضر ةدائقيلا نعو* ظقيتساوهمون نم ب هراعت ىو موقالا ليدل

 | اذاو نيالاهقش ىلع مهطضا ليل سرعاذاناك[سودياعملا ىصيبنلا نادنع

 ( لوزني كاوا ار عضووهعارذ بصن يملا ليبق سرع

 | ماينادارا اذا لسوهيلععلا ليصل ل أوسر ناكو*ليللارخ . ارفسلا يفموقلا

 | هيدي لسغسنجوهو برشيو ا لك ًاينادارلا: داوةالضال اضوت نسوفو ظ

 | لسغبنجوهو مانينا دارا اذ ذا لسوهيلعهللا لص ناكو#برشيو هلك اي ظ

 | ناككلذإوهبلقمانيالو هانيعمانت سو هيلعمللا للص كناكو# ًاضوتوهجرف
 * يلصبف موقيث غن ىتح مان موبي ىبص ظ

 ماخلا باملا ظ

 ِْ هتناماو هئاسن عمهترشعوهلحو و لسوديلعلا لصُْما لونمر قلخ ةفض ىف |

 ٌْ ااا اولا

 لوالا لصفلا

 هلحورسو هيلعهلا لص هقلخ ةفصيف

 هس -_-

 نيعسودحايف ن - اوقهبنم نسا 0 يفضايعيشاقلالاق |



 فلافل

 4 ارم ليللا ىف لايف ودبل لس ناكوكاوسلا 2

 فارة تت باس عضودقرب نادارا اذا لسوديلع مل الص

 ظ ذخااذا لسوهيلععللا ىلص ناكو*رارم ثالث كدابع ثعبت موي كباذع

 | كلعساب وىبحامهالا كلمساب لوقي مث هدخ تحت هدي عضو ليلا نم هعيضم

 ظ ناكو*روشنلاهلاو وانتاماامدعباناح يذلا هللدجلا لاق ظقيتسا اذاوةتنوملا

 ظ رفغا يللا ينج تعضوولا مسيلاقلإلا نمهعيشمنخا ذا لسوهياعهللإ بص

 ا ىلعأل يي ردلا يف يناعجاو ينازيم لقثو يناهر كفويناطيش ًاسخاو ينذ يل

 ظ ماهمشخي ىتح نورفاكلااهيايلق ًارقدسجيشم ذخ اذا مسو هياعهللا ىلص ناك
 ظ ىلاىوااذا لسوهيلعدلل ىلصدللا لوسر ناكَتلاقا معدل يضر ةشئ اع نعو

 أ بربذوعا ل ةودحاهللاوه لقامهيفًارقوامهيف ثفنفهيفك مهجة ليل لكهشارف
 | هس ارامهب ادبي هدسج نم عاطتسا أما مهب حس مت سانلا برب ذوعا لقوقلفلا
 | لسوهيلع هللا ص ناكو#تارم ثالث كلذ ءنصي هدسج نم لبقااموههجوو
 ظ ًارقيىتح مانيال سو هيلعهلا | للص ناكو*مزلاو ليث ارساينب ارقي ىتح مانيال

 | سأب لسوهيلء هللا ىلص تاكو« كاملا هديبيذلاكرابتوةرحيسلاليزنتالا

 | نيثالثواث الث سلو نيث الثواث الث دمحت نا مانت نا نهادح ا تدارا اذا هءاسن
 أ لسوهيلعمللا صل لوسر ناهنعشا يضر سنا نعو#نيثالثوادالثربكتو |

 أ نمقاناو اوانافكواناقسوانمتط ا يذلاهلادملا لاقهشارفىلاىوااذاناك

 ظ هللا لصدللا لوسر ناك ينعم يضرةشئاع نعو#هلىوومالوهل يناكأل



 هيتو
 ظ مهدالوانولسري سانلا ف ناكل مم برشيو ًاضوتيرافت ن : ريل سو

 | يف ةاودجو اذاف نوعفدي الف !بوهيلع دلل يص هيلع نول ديفاواقعنب ذلاراغصلا

 ظ «ةكرللا كلذب 021 بما شيباو هرهوجو طارت وهنماويرش ءامةربطملا ||

 اش ءاملا اهيفمهتين ب كا ىحي ةادغلا ىلصاذا سو هياءاقا لصناكو

 ظ 0000 سو هيلعدنلا لص :راكو#*«هيفددي سمخالا ءاناب هنوت أي

 د نيلسملايدياةكرب وجرب هبرشبفءاملاب ق يف ا

 ندا

 سو هيلععللا ىلصدمونةفصيف

 ظ لوايفظقيتسي و ليللا لواماني مالسلاو ةالصلاهيلع ناكب هاوملا ينلاق

 ظ ردقلا قوف مونلا نمذخأي نكي لو اضوتيو كاتسيف موقيف يناثلا فصنلا
 | اركاذ نميالاهبنج ىلع ماني ناكودنمهيلا جانحلاردقلا نم هسفن مجال جانغإ

 هيلعناكولاةبارششلاو ماعطلا نمندبلا'ىلتمريغ هانيعهبلغت تح ىلاعتدهلا

 ىلعوةراتريصحلا ىلعوةرات عطنلا ىلعوةرات شارفلا ىلعماني مالسلاوةالصلا |

 ع ها هيلع ماني حسي ناكو فيل هوشح امد ( را كل

 لسوهيلعملل ىللص ناكو* هرخ 5 يجو ليلا وا ماني اسوهيلعملا لصناكو

 | ظقتسيفرامنالوليل نمدقري ال !سوهيلعمملا ىلصناكوبنتسي ىتح مانيال
 اذافهس اردنع كاوسلاوالا مانياللسوديلعهملا ىبص نراكو+كوسسنالا

 م 1



 عمم

 أ انيلاجرخا لاقتباث نعىوردقف مسوهيلع هللا لصدللا لور حدقاماو
 ظ لونسر وداع تناثاي ادد وم شما ا ظ شا رضا

 ظ حدقلا|ذهب سو هيلعهللا لصهللا لوسر تيقسدقل و هيلع هللا لصدللا |

 | ذوبنملاياذيبنل !هلوقيروجابلا لاقءنبللاو لسعلاو ذييبنلاو ءاملاهلكبارشلا

 ظ ليلا لوا سو هياعدملا صدأ ذبني ناكوواحيل تارهيف لعجيواح ءاموهوهبف
 | هنم قب نافرصعلا ىلادغلاو ٠ ىجتيتلا هتليلو كلذ هموي صا اذاهنمبرشيو

 ظ كيس ميظع عفن لوهو هبصب ىماال اواراكس اهنم فخم ل نا مداخلا هاقس ءيش

 حدقتي ارلاق لوحالا مصاعشي دح نمىراخلا دنعو .هالا ةدايز |

 لاقةضفبءاسلسف عدصن ادقناكق كلامنإ قادت سس وهيلعدلاإ [ص يبا

 هللا لصهللالوسر تيقسدقل سن لاق لاقراضن نم ضير عديج حدقوهو

 ةقلح هيف ناكمنا ني ريسنبلاقاذكواذكن مرثكاحدقلا اذهيف لسوهيلع

 ةىلض وب |لاقفةضفوا هذ رم ةقلح | ماكم لعجب نا سن ادارافدي دح نم

 رامضنل ا ىنعموم كرتو لسوهيلع هللا لص هلا لوس هعيش راسا

 | ليقو عينلارجت نمحدقلا كلذ لصالاقيو ءىثلكنمو دوعلا نم صلت ا |
 | حدق لسوهيل لإ صدا لوس را تاكو ةرغضلا ىلا ليم دنولو لآل

 ظ نم بضخ نم ًاضوتي نا هبجم و هيلعهللا لص ناكو+هيفبرشي ريراوق
 أ اسوميلاعمّشلا لصفل ناكوت«رفصالا ساحتلا رفصل او ءانا بضل أو هرفص

 ظ هيلعدللا لصدهللا لوسرل ناكو##ليللاب هيف لوبي هريرس تحت ناديعنمحدق



 طش

 تدخل نم ءوضواذه لاق م ماقومو برش ثهسأ اروهيعارذو ههجوحسمو 0

 تلاقاهنعهللايضرةشنكن ءو»*«لعف اهيل ىلصهثلا لوسيرتيأأ اكد أ

 اينىلا تك وامي رقيفنمبرشف لسوهيلعهللا لص يبن :ا يلع لخد ظ

 ياس مأل كلذ لثم مق مثدو“ ءافشتسالاو كربتلل ةبرقلا ما هتعطقف |

 بارشالو ماعط ين نبال لس وهيلعهللا لمملا اطر 8 ظ

 لرقي داثالث سفنت برادا اسوهيلعملا ىلبص ناكو و* ءانألا يف سفنتيالو '

 ناك امرونيترم سفنت برشا ذا مسوهيلع لإ ص ناكو“ًرباو أر ءاو انه اوه |
 ةثالث يف برشي لسو هيا هلا لص ناكو#غرفي ىتح دحاو سفنب برش

 * ثالث ثالذ لعفي هللا رمح هرخا اذ اوهللا ىمعسديفىلا ءانالا ىندااذاو سافنا |

 ف ورتب لب ءانالا يف سفنتيال لسوهيلعدملا ىلصناكو ْ
 ْ هيف ءانأب ١ ةرم هون أوهنع

 لاقمدحاوءان يفناماداوةبرشيفناتب رششلاقو هبرشي نا يب أل سعونبل ظ

 يبرأءض ةقاونلابحاوأندلا لوضغي باسملاورخننلاءركايكلوهمرح الفا ظ
 لسوهيلعملا ىلع يزعج ناكو * هل هللا هعفر هلل عضاوت نمناف لجوزعأ

 نبالاق *ايقسلارب نمبذعلا ءاملا هل قستسي ظفل يفوايقسلات ويب نم ءاملا |

 هدسفي المل هماعط ىلع برشي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي ملو لو مقلا ْ

 هللا لصدهّللالوسر ناكو * ادج'يدر هنافادرابوا اراح ءاملاناكتاامسالو

 هاعجي لوهتمحر ب اتارف ايذعاناقسةيسذلاهلل رجلا لاقءاملابرشاذا سو هيلع

 هانيون ذب اج احلم



 '. ةففقلرل

 كاوسلا ىطعانتسااذا سو هي هللعمللا لصهللا ل وسر ناكو*اهوحنوهايشلا

 | ءاملاصمي اس وهيلعهللا لص ناكو«هنيب نع يذلا طعا برشاذاو ربكألا

 || هراسي لعنم ناك نافهنيمب لعزم ىلاهر وس لضف عف دي ناكوأبع بعيالواصم

 | نبانعو# مهترث !تيبحا نافىطعت ناةنسلا هني ىلع يذأل لاقةبتر لجا
 ظ دلاخوانا لير لعد ليصل لوسرعمتلخدلاق امهنعهلااىضر سابع

 ظ ملسوهيلعمللا ىلصدلا] لويمز ثرشف نبأ نم ءاناب ا اج ةنومي* ىلعديلولا نبا

 | ادلاخ اهب ترث" تئشنافكلل ةبرشلا يل لاقفدهلامث نعدلا و ةنبع لعاناو

 | نمل سوهيلع هللا ىلصهنلا لوس لاق ثادحا كروس لعرثوال تك امتلقف
 | رعهللاهاقس نمو هنماريخ انمعط آو هيفانل كراب مهللا لقيلفاماعطدنلا همعطا

 | هيلعدللا لات لوس لاق لاق عيتسان دوو مخالب مهللالقيلفانبل لجو

 سوي هن ىلص نكون انيغ باشا ماعلا ناك جي يث سيل سو
 ظ اضيا#ةياور فو لسم هاور |سوهيلعهللا لصهتداعكلذ ناكوادعاق برشي 0

 ظ هيلعهللا لصيبنلان اهنعهللا يضر سابعنب , انعو#*اكاق بارشلا نع مهن هنا

 ظ فحتب نا دارا اذا لسوهيلعهنا لص تاكو اقوهو مزمز نم برش 2

 | نعو# مزمز ام لمح لسوهيلء هلا لص ناكوتمزمز ام نمءاقسةفحت لجل

 ظ هيلعمملا ىلصعلل لوسر تي ار لاق هنعدللا يضر صاعلا نب ورم نبهللادبع

 هنا ضرع انلاقنراس لازنلا نعو *ادعاقو اًئاق برشي لسو

 قشنتساو ضمضموهيدي لسففأغ ك هنم ذخ ًافةبحرلا يفوهو ءام نمزوكب



 ةيلظرللا
 أ ضرالاق هاك ا راس ةيدل ل كولا ودا ظ 0

 ةيكأف 0 اي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو *ءيشلكت ارع اهبراغمو

 00 نمماذهوينالطسقلا لاق:6ةدئافأل منع يملجيالو اهئيجصدنعدلب |

 هب مفتيام ةيكأ أفلا نم دلب لكي لعج هتككح ىلا ءتهللاناف ةعصلا بابسا |

 نمريثك نعينغي و مهتيفاعو مهتعص بابسا نمهلوانت نوكيف هنقويفابلها |

 سانا تسا نموهوالامقسلا ةيشخ. دب ةيكاف نع ىتح نم لقو ةيودالا |

 | يغني يذلا تقولا يف يغبنياماهنملكانفةوقلاو ةحصلا نعمهدعباو اممج |
 #* أعفان ءاودهل ناك يغبني يذلا هجولا ىلع ظ

 رسال سلا

 هحدقو سو هيلع هلل لص هبارش ةفصيف

 | هللا لوسر ىلا بارشلا بحاناكتلاقابنعهللا يضرنينمُؤملاءاةشئاعنع |

 سلا برشي ميلا سالو اك درا ملمع اوم ظ

 | نمر طرخد وهيلعمللا ىلصفن رب اج_:رءو»درابلا» ءاملابجوزمما ظ

 ىلص لاقفهطئ اح ينءاملا لوحي وهو لجرلادرف سف هل ىحاصهعموراصنالا |

 ينتاب اءيدنعلاةفانتركالاوهنشيفتاب امل د دع ناكل سول ظ
 برشف نجاد نمهيلع بلح مثءامحدق يف بكسف شيرعلا ىلا قلطناف نش
 :رمتويبلا فل ايام نجادلا ويلابلاداجلا نشلاو.مالسلاو ةالصلا هيلع ظ

.) 



 اخ د

 ظ سري سلا لود ناكر ألا 7 00 زب را ظ

 ظ ةرمملل يتجلاعم يعاتدارااهنعهللا يضرةشئاعتلاق» بطلاب ءاغقلا لك ٠ أ

 ظ بطرلا تلكأىتح كلذاحلماقئسا اش لوهيلع هللا صهللا لوس لعيناخدتل

 ا رقلالادبا,ىأسنلا اورو همامنباةجرخلا ةنعمنسح أكت نعم ءاثقلاب

 ظ حلاو بطرلاب ءاغقلا لك أب لي لصدللا لوسر ناكوت؟بطرلاناكم |
 | لكي لسوعيلع هل | ص ناكو# بنعلاو بلع رااهيلا ةبطرلا هكاوذلا حا ناكو
 أ «هنمرطقني يذلا هيام هلاؤرو .ٌواَللاز ركهتيل لع هاو ىرباطرخ بنل

 0 ذأعم ينثعب تلاقاهنعهللا يضر ارفع نري ّوعم تنب عيبا نعو

 ظ هنت أف“ تلاع سو هيلعهش اص ناك بغ ءانق نمر ١ ةلغو ل

 ظ 9 اهلوقءهناطع افاهنمهدي الفني رعلا نمهيلع تمدقد لد ا 0

 ظ هلا لصدملا لوسر ناكو + ءانتلا نيريغصلا انهو يش لكن مريغصلاوهو ورج |

 مكمبللا لا قوهيتفش ىلعنهينيع لعاهعضوةرغل 00-1 ًايقاذا لسوهيلع |

 ةريرهيبا نعو#نايبصلا نمهدنعنوكين مهيطعي مثهرخ اانر افهلوااتتيرا |
 | هللا لصملاا لوسر ىلاهب اًواجرعلا لوا وأ اراذا سانلا ناكلاقهنعهللا يضر ظ

 | انرامفي الك رابمبلا لاق سو هيلعدللا لصدّللا لوسرهذخااذاف لسوديلع ظ

 | يناوكيبنو كليلخو كدبع يهاربا نامهللا اندم يفوانعاصيفانل كرانوأ

 أ هلغموتكلمب كاعدام لثهةنيدلل كوعدا يناودكك كاعدهناو كيبنوكدبع |
 ظ دم لا كلذ هيطعيفه اري ديلورغصا وعدي م لاقدعم

- 



 كي اا
 يفهل نوكيناىسعوهسيلج لجخي كاذناف غرفي ىتح عبشناو لجللا
 نوعي هلا يص هلا لوسر بييرةلس يبان ءرمك نعو * ةجاح ماعطلا
 ىلاعت هلا يسف ينباي ندا لاقف ماعطمدنعو ل .وهيلع هللا ىلص لوسبر ىلع خد

 | ام لك ماعطبيت أ اذا لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسسر ناكومم كيليام لكو
 | هللالوسرلاقلاقهنعهشا ىضر سنا_:رعو*هديتلاجرتلابىق أاذاوديلي |

 00 سفن هلا زك اي نرادبملا نعىضرإلهللانا لسوهيلعملل لصأ

 * اهيلعهدمحيث ةبرشلابرشي وا

 عبارلا  |صعلا

 لسوديلع ملا ىلص هتيكاذ ةَمِصف

 | لك" ايوهراسي بلوه بطرلاذخأب لسوديلعشا لست لوسراك |
 لك أي |بوهيل هللا ص ن اكوههيلاةهكافلا بحاناكويعبلاب بطر

 | بلطرلاب يلا لك" أي سو هيلع هل | لص ناكر قبطلا يعول يتايو بطلا |
 ظ سس و هيلعهللا لصناكو#اذهّرحب اذهدربو اذهدربب اذهرحرسكيلوقيو |

 | ميج نيديلاب نيعتسيو بطرلاب هكا جرو كسلا وزبملابيطنلا لك أب
 اهيلاراشافةاش ترف هراسي يفىونلا ظفحي ناكو هني يف بطرلا اموي لكاو |
 تفرصناو غرف ىتحهنيعب لك ًايوهو ىرسيا هفكن ملك أت تلعف ىونلاب ظ

 | نيب عمجي لسوهيلعمللا لصدللا لوسر تب أر هنع هللا ىضر سنا نعو# ةاشلا



 ةطلر

 | *انيرهنع ىنغتسمالو عد ومالو روفكمالو نكمريغ اناو اوانافك يذلا

 نتمعطا دمج كامبل لاق هماعط رم غرفاذا ملسوهيلع هلا لص ناكو

 ْ ىنفتسمالو عد ومالوزوفكسريغدجلاك|قتيوراوتعبشاو

 | هلعتشا ىلصدللا لوسر ناكل اقهنعهللا ىضر ير دخل اديعس يبا نعو* كنع

 أن و« نيلسمانلمجواناقسوانمعمايذلاهلادجلا لاقدمامطنم غرفاذا و

 ظ ار ال ا اذاسوهيلع هلل لصدللا لوسي

 ظ دنعانك لاقهنعهللايضريراصنالا بويايبا نعو ءاجرخلل ا

 أ لواهتمتكرب عا ناك ماه لق ماعط تا سو هيلع هلل لصيبلا

 مسانركد انالاقاذه فيك هللا لوسراياناقفهرخ !يفةكرب لقاالوانلكام

 | نعو# ناطيشلا هعم لك" أف ىلاعت هللا مسيو لكان مدعق مئانلك(نيحهلا |

 ظ ياهلا ىكأ 1 رسوهيلعمت ليلا ناكتلاق هلا يفرقشنا ظ

 | لسوهيلعهللا لص هللا لوسر لاقف نيتمتلاهلك أف يبارعا ءاخ هعباصا نم
 أاذا م !لصدّللا لوسر لاق تلاقابنعهللا ىضراهنعو#* كا فكل ى سول
 أ بمرخن اوهلوامللا مسي لقيلفهماعط لعملاعت هلاركّذي نايسنفكدحالكأ

 ظ ناكف مطوعدي ىتح جر خيم موقدنعلكا اذ ذا اسوهيلعهللا ىلصهنلا لوسرناكو

 م ا اونوُئاضلا م نإ ا
 ان موق عم لكأ اذا رسوهيلعهللا لص ناكو* كن + الملا مكيلعتاصوراربالا اربالا

 | الفةدئاملاتعضواذالاقفنا رسوميلع هلا ىلص هنعىورو*الكا# ا
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 ١ لك يال اسوهيلعمللا ىلصوملا لوسبر تاكو حرت ئش نافانعتت اذه |

 ظ | هيلعترثكام لسوهيلعمللا ىلصهلا لوسروىلا ءاعطلا بحاناكوم«هدحو |

 ظ أرك الا مهيلع ضرعي وهفايضاللعر ركي لو هيلعمللا لص ناكو * يديالا

 | | هللا ىلصيبلا فوج لت ماهيدلاو نعوا نع هللا يضرةشئاع تلاقو*ارارم

 ظ | هومتطاناف ه هاهشتيالو اماعط مل ًاسياللهايفناكمناو طقاعبش لسو هيلع

 أ[ امذخًاقءاقاعر لسوعيلععلا ص ناكو برشدوقسامو لقدوم اامولكأ |

 ْ | نات اروتلا يفت ًارق لاقهنعهللا ىضر ناس نعو# برشي وأ هسفنب لك أي اي

 ا | اههتربخاو سو هيلع لصيبنل كلذ تركدف هدعب ءوضولا ماعطلاةكرب ظ
 || لق ولا ءاعطلاةكرب سو هيلعدملا صولا لوسر لاقف ةاروتلا فتأرق |

 «نيفكلا ل غوهو يوغللا ىنملاانه ءوضولاب دارماو . هدعب ءوضولاو

 تالا صملا
 0 امف

 مهلهل مسبلاقةدئلا تعضواذا سول هللا للص هللا لوسر تراك

 | 00 ناكو#ةنجلاةمه ام راع ةرركشم ةمعن ابلعحا

 | ةينغاو تيقسو تم اكلنا مهللا لاق غرف اذافهللا مسب لاق , ماعط هيلا |

 هللا لص ناكو# تيطعاام ىلعدملا كلفمبللا تديلجاو تيدهو تدنقاو أ

 هلادجلاهيفاكراما_طاريتكا رم هلادمجلا لاقهتدئامتعفراذا سو هيلع ظ



 9 ةفكر

 ظ طيز *«نيتيلكلا الو دارجلا لك أيال - لمم

 رسوهيلعملا ىبص نراكو# امهءرجيالو لاحتلاو بضلا فاغي لنبو هيلع

 كبد اوهيت أت ةكمالملانا لجا نم ثاركلا الو لصبلا الو موثلا لك يال

 تحص ينااما لاق ميج تاقيفامول اقةيدهانل تيدا اننا لومراب

 ا هنع] ًاسماعطب أذا لسوميلء هش | نسما لوس ناكوت: لك تلا ةاعكأص

 ظ ةيدهليقناو لك اي وارلكهباصأل لاق ةقدص ل يق ناف ةقدصم اةيدهأ

 يال سو هيلعملا لص ناكوم مهعم لك ًافهديب برض
 ْ ىتحةيدهن ملك

 لسوديلععلا ىصهلناكو+هل تيدها يتلا ةاشللاهنم لك أينا اهبحاصرمأي

 هيلعمملا ىلصهتنضاح نبا مانهاعرت حئانمزاعاةعبس وهيل دما ىلصعل ناكو ظ

 ْ نعو#* هكرتالاوهلكأ مابتمما نأ طق امال تو هيلع هللا ىلصمذامو ليربج

 | ينتأب لسوهيلعمللا ىلصييبنلا ناكتلاق اهنعهللا يضر نينمؤملا ماةشئاع

 | تلقفاموي ينات اف تلاق مئاص يبا لوقيفال لوق أف ءادغ كدنعا لوقيف

 ْ تدازناو ,ةئام اعديزت ناس حيال ناكوهإهاووهاهئابلان متوقتي منغو حاقل

 ْ ةيضردو تا ايفاهنابلا نمهلنولسري حئانم لن اريج هلناكودئازلا<ذ |

 ظ اهنملك ًايفدباصا نيتاسبولا اريثك جرم لسوهيلعملا لص ناكو# سو
 | ةيدحلالبقيو دبعلاورحلاة وعد سبي لسو هيلع لص ناكو* بطلخيو

 | +ةقدصلا لك ًايالواهلك ًايواهيلع_ىاكيو براذغنوانبل ةعرجاه:ًاولو | ظ

 ظ نا لوقيف لزنملا بردب عا دح هعبتو ماعطل يعداذا لسسوهيلعهنلإ ٍصناكو



 ةقلر

 يلعايهم ىلعل سو هرقل ع لادن لك ياس طولك 0 هيلع

 ملت اج تلاق اقلكأب ؛لوهيلععلا ىلصيبلاو لع سلخ تلاقهقان كناف

 اذه_:رافصأأفاز ذهنم "لإعل سو هيلعدلا صبا لاقفاريعشوا قس

 ةيلعهللا لصىبتلا تير لاقهنعهنلا ىضر مالسنبهللادبعنعوجثالقفوا

 أن 108 مادا فخ اقوةرتابيلع ا نمةرسكذخا سو

 ظ لتلا هبجعب ناك نو هلع هللا ىل هللا لوسر ناهنعدللاى ذر نا

 0 و و+اهومتو ةفضعلاوةعصقلاو ردقلا لئاساو مادخل يقبام

 00 نمديرثلا سو و هيلعدللا [صهللا لوسر ىلا م اعطلا

 ادا يدل ةطقألا ضو لي دقو طقالاون عا عمرمتلا سْيخلاو |

 ْن .بحي لسوهيلعهللا لصد وس 0 عيمجا كا ديف ظ

 ةوحعلا ىفاعدو ةوجتلارقلا رموءابدلاردقلا نو نيتكلاو عارذلا ةاشلا

 زقلا نحنا ناكو#ب رعسلاو مسلا نم افش يهوةنملا نماهما لوقي ناكوةكربلاب
 ديزااسخ 6 هللعدلاا لص ناكو + ةوجلا لموميلعملا لصهللالوسرملا

 أ * ةلسلاوةرعشلاو .ابدنملالوقبلا نم بجي سو هيلعدملا لص ناكو»رلاو

 | هبا بحي زو هيلعمللا لص ناكوت .انقلابحي لسوميلعمش اص ناكو

 هللا ىلصعملا لوسر ناكو# برج اهتدحاو للا محشوهو رأمجل ابرج و

 اعبسةاشلا نملك" ايال ناكولوبلا نمامهماككن يتيلكلا لكامركي لسو هيلع
 هريغلمركيو ددغلاو ةرارملاوةناثملاومدلاوجرفلاوهو ءايحلاونييثنالاوركذلا
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 أ دنحلانمابى وي ةراحةيودا يهزب اًوتلا هلوق.هلكأن سحيو ودلع الص ْ

 | هللا لصهنااذهنمذخ يو نوككلاو ليبجنزلاو ةرب كلا نم ةبكر ماجن ليقو ئ
 «يدهزلا يفانيال كلذ ناو لبهسورسيت مماعطلا بيبطت بحي ناك سو هيلع ظ
 هيا تأفكلا قدنلاةوزغيف لاق هنعهللا يضر هللادبعتنر نعو ْ

 هيلعهللا لص ىبنلاب تيأر ينافءىشكدنع ل هتلقفيق ًارما ىلا تقلطنا ||
 هه

 | امذق نجاد ةماربانلوريعش . ١ ضابارج جرش أن انيدشا
 | هتربخاو لسوهيلعمملا ىلصهتئج قم ربل ايفمحللا انام ىتحريعشلا تنجو ||
 ارباجن ا قدنلا لهااي حاصف كعمرفنو تنالاعتهلت لقوارسربخلا ||[

 ظ عنص

 ءاجامبفن جا ىتح ع ن زيختالو كتمرب ناذاتال لاقو كب الهبخلاروس |[

 | لاقمثكرابو قصبفانتمرب ىلادمتمثكرابو هيف قصب ةنيمملادهك تجرخا |[
 | هللا مسق أف فلا موقلاواهولزنتالو كتم هرب نم يفرغاو كعمزيخت ةزب اخ يعدا

 | زيخيلاننيجحن او يه !؟ىلغت يا طغتلانتمرب ناواوفرصن اودوكرت ىتحاولك(دقل
 | لاقاضيارباج نعو#نيعرسم اوله البيج ىنعمو» اسمو يراخبا هاوروهاك
 ظ راصنالا _:رمة ارما ىلع لخدفهعماناو لسو هيلعدلا| لص هللا لوسر جرخ

 | أضوت ٌثهنم لكاف بطر نم قبط يا عانقبهتث وا نملك أف ةاشدل تحذف
 | ىلص ملك أف ةاشلا ةلالعزمةيقب ياةلالعب هتل أف فرصنا مث صوربلغلا

 | هللا لوسرّل ع ل خد تلاقاهنعهللاىضز رذنملا مانعو# ًاضوتي ل ورصعلا

 أ هللا لصمللا لوسر لمت لاق ةقلعم لاودانلو ”لعهعمو لسوهيلعدلل لصأأ
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 ا .ىشالا يدنعامت اقف ادا رم ياه
 مهيلعىثاودما دمحم هنم ل أك ا هماعظ ىلع هبصدب تدع ءاجالق هيلهلاقف

 هللا ىضردعس ما نعو# لخ هيفي 0 ا مااي لخلام مادالا من لاق ظ

 لهل اقفاهدنعاناوةشأ اع ىلع لسو 4 كل اوسر لخد تااقاهنع |

 يفكراب مهالا لل امادالا من لاقف لورقوزبخ اندنعتلاقف ءادغ نم |
 | لل حدماذهو .لخهيف تييرفقيإو لبق ءايبنالا مادا ناكهنافلخلا ظ

 همدق نم باقلربجوه لب هريغ ىلعهميضفتلال يقلا نب اهلاق كت قولا بسحب
 | مو حنرضحولذاهريغ ىلعهلاليضفت الدسفنل ابييطتو سو هيلعهللا لصفل |

 ظ "هوت نيبو اذه نوب يفاتاالدنا ع اذهبوحدملاب قحا ناكل نبلوا لسعوا
 هيلعهللا لصيبنلا نعهنعهللا يضر يرعشالا ىسوم يبا نعو#لخلامادالا |
 سنا نعو+ماعطلارئاس للعديرثلا لضفك ءاسنلا ىلعةشئاعلضفلاق سو

 ا .قيوسورعا 5س هيلعدللا لصدلاا لوسرإوا لاقهنعدللا يدر ظ

 00 0 ملمع رسل

 رح ا الاول قفاهوتارنمج

 .تماقف لاقانلهيعنصا ىل لاقمويلاهيبتشنال ينبايتلاقفدلكا سيو |
 .:ىائشهبلع تبصور دق يفهتلم+ من دوق ريعش نمائيش تذخاف

 5 لس بعل اانه تانيا رق رقف لياوتلاو لفاغلا تقدو ظ



 :ةفقر
 تسلل سس سس سس سس ب ل ل ما جس ا ا م م م ل م اح اح سم عساس سمسم

 هللا لص لكاو*رلا باود نم لسوعيلع هلا لص لكاو#بنرالا محل سو

 اثم نمومحللاهعم نوكيد قو محلا قرب زبحلا درثين اوهوديرالا لاول

 َض رمت ن عوج تيزلاب زيخلا سو هيلععللا لص لكاو#«نيمحللا دحاديرألا
 ظ نمهنافهباونه داوتي ا اسوهيلعمللا للصم لوسرلاقلاقدنعمّللا

 | لوميا لص لكاو*اخوبطمقلسلا لسوعيلععلا لبص لكاو# ةكرابم ةرحبش

 | ىلص ل كاو*اهنم قرادنكل ةديصعلا ةئيه ىلع قيقدلا نم ختبام يهوةريِرخلا

 ظ + كشكلابئيشهبشاوهو مدير جرختسملا نبل نبجوهو طق ألا لسوةيلعهللا

 ظ ثابكلا سوعيلع لا لصلك او«رسبلاورّمْلاو بطرلا .وهيلعمللإ [صلك أو

 ١ لصيبنلا يق أ لاقرمسنبانعنبجلا لسوديلع هللا لص لكاو+كارالارتوهو
 | وباىورف لصبلااماو# عطقو ىجسف نيكس اعرف كوب يف ةنبجب لسوعيلعمللا

 رخ نا تلاقف لصبلا نع تلئساه ااهنعهللا ىضر ةشئاعنعهتنسيفدواد |

 ناكل صبلااذهنارهاظلاوملصبهيف س وهيلعفلاا لصهّللا لوسر هلككماعط

 | هيفهلكاماعطرخ !نااهطوقاذه لعل ديو ةهيركةحئارهل قبيل ىتحاخوبطم
 | هيلعمللا ىلصهللا لوسر لا غابصلا بحا ناكوتجلصبلا لكأ لقنإلو لصب
 ظ لاق لسوهياع هللا ىلصللا لوسرنا اهنعهللا يضرةشئاعنعو *لخا سو
 | ىلصدلا لوسر لخد لاق امهنعهللا ىضر سابع نب نعو# لخما مادالا معن
 أ هلك (ماهطك دنع لاقفأمئاج ناكو ىناهما ىلع ةكم تف موي سو هيلعهلاا

 ظ اهيلله لاقف كيلا اهمدقا ناىبتس أل ىناوةسباي رسكل يدنع نا تلاقف



 فقر
 ل سسسما | ممسسسص

 | هللا لص يبن تخيط لاقهنعهللا يضر ةديبعيبا نعو+ هوعمدوبيلاناىري |

 ظ هتلوانف عارذلا يناوان لاق مث عارذلاهتلوانف عارذلاهبجعي ناكو ارديق اسوي
 ىسفن يذلاو لاقفءارذ نمةاشلل ؟وهللا لوسراي تلقف عارذلا ينلوان لاقث |

 ( تلاق اهنعهللا يضر ةشئاعنعو +« توعدام عارذلاينتلوانل تكسول هديب

 أ دجال ناكدكلو لسوهيلعش | صمم لوسرولا للا بحاعارذلا تناكام |

 | ىلاةاشلا ب حا ناكو *ًاضناهليعا تناك اهنأل اهيلا لجين ناكوأبغالا محلل
 | هنعمل يضررتيج هللا ديعنعوجاهمدقم لسوهيلعهلإ لصهللا لوسر ظ

 | نعو +ربظلا محل محلا بيطانا ناقل موك هللا قدها لوشر 0

 | لوسراهيلا لسرافةاشابتدب يف تحيذاجن ا امهنعهللاىضررييزلا تنب ةعابض

 ظ يناوقبقزلالاث د يقبامتلاقف ماش نمانومت أنا لسوعيلعلا ىلسملا
 | هربخ اف لوسرلا عجرف مسوهيل عشا ىلصدنلا لوسروملا أب لسرا نا سال
 ظ ريخل اىلاةاشلا برقاوةاشلا ةيداهاهئافابب يلسرا ا لقفاهيلا مجرالاقف

 | لمحل لككاذا لسو هيلع لصدللا لوسر تاكو *ىذأالا نماهدعباو
 | ىلصاللا لوسر لك او*اشاهتنا هشهني هيف ىلاهعفري لب هيلاهس أر ءطأطي |

 | هللا لوسرل تحبذ لاق لجر نعننسلايف ثيدحيفاكديدقلا لسوهيلعهلا |
 | «هنمهمتط لزا مذاممحل نص ألاقفنورفاسم ننوةاش سو هيلع 15

 ظ محل سو هيلع هللا لص لك او *شحولار ام محل سو هيلعهللا ىلصلكاو

 هيلعدللا لص لكاو «ارضحوارغس لاما محل اسوهيلءهللا ىلص لكاو+ن أضلا
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 أ يعاوتنا يباب لاقءلادبعاب اياذهاملاقوهنم لك أف جذولاغبهنعهللا نضر
 اذاةطنحلا ضذخ أن ثديلغن ثرانلا ىلعاعضنو ةمربلا يف لسعلاو نعسلا لءجن

 ىرت كيت أيفضني ىتحهطوسن متةمربل فيس لسعلاون سل لعميقلنف نحكم |

 يفةصقلاهذهركذو :.بيط ماعطلا ذهن لسو لست لس شال

 * صييبخلام اعطلا ازههجسل مهرخ اهون مزلس نب هلل ادبع نعد بهاوملا

 يفديزي هنا لوقيو محلا سو هلعملاا 0000 ىلاماعطلا بحاناكو

 موي لك هينمعطين ا يبرتل أسولو ةرخالاواين دلا يف 1 يف ماعطلا ديسوهو عسل ١

 ىلاتيرقامنا :ربخ || بنعهللا يضرةل مان اراسي نب ءاطعنعو#لعفل

 ثراحلا نب هللا دبع نعو#هنملك ًافايوشمابنج لسوهيلءهلاإ اصهللا لوسر

 نعو#* دمسلاب ءاوش ؟ ش لسوهيلعمملا ل ءمانلك ا لاق هنعهللا يضر :

 تاذاإ وهيل ىلسهلا لوسي عمت فضلا قدنعهللا يضرةبعش نب ةيبفلا |

 لالب لعش لاقهنماهب يل زر لعشخ ةرغشلاذخا م يوشم بنجب بنجي ىتًافةليل

 ىفودقهبراشناكولاقهادي تب رتل املاقف ةرغشلا قلافة الصلاب هنذ 4

 1 ءلسو و هيلعهلا | اص ناكو« كاوس لعهصقوا كاوس طال

 دما رعب لسوهيلعمما ىلصناكو# كس اذا ديكلا نم

 سو هيلا ىلص يبلا أ لاق هنعهللاىضر ةر ره يبا نعو*+ فتكلاو

 يصردومس نكاد ونا نت فخ تناكو اراها

 ظ ناكوعا *عقليف ملا اع مسيسشا سا ناكلاتو ظ
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 هللا يضرةشئاعل لوقي لسوعيلع هلا ليصهللا لوسر ناكو+هلك أيفهب قويفهل | ظ

 ظ ناكو*نيزحلاللقدشتاهاف“ ءايدلا نماهيف 050 اردق متم اذااهنع

 | عرقلاب بحي ناكو عرقلاو محلب ديرثلا لك أي "لا ظ

 ظ تلخد لاق هنعهنلا ىضر قراطنيربأج نعو+ سوي يا ةرجباهنا لوقيو
 ظ هبرثككلاق اذهام تلقف عطب ابد ددعو سو هيلعدللا ىلص يبنلا ىلع | ظ

 هيلعدلا| لصدلاا لورا اطايخ نا لاقهنعهلا يضر سنانعو *انماعط

 كلذىلا لسوهياعهئاإ لص هللا لوسر عمت بهذف مت صر

 ءابد هيفاقرموريعش نمازبخ ل سوهيلع هل هلل |ىلصمللا لوسرملا برقفماعطلا | ظ

 ظ 0سم يراوح ابدل علك :لسوعيلع هلل !صيبنلاتي ًارفسنالاق ديدقو ظ

 | ءابدلا ءرملاب حينا ب تست هناهيفيوونلا لاق . ذئموي نم ءابدلا بحا لزا
 | تلاقاهنعمللايضرةشئاعنعو#« لسوهيل هللا صبحي ناكءيشلككلذكو |
 || ىلا بارشلا بحا ناكوت# لسعلاو ءاولملا بحي لسوعيلعمللا ىلصيبلاناك ظ

 | لصدلاا لوسر ىلا بارشلا بح اناكو#* لسعلا لس هيلعهلاإ لصعتلا لوسر

 - || *اممددلنالاق نبللا برشاذا لسوديلعملل لص ناكو+نبللا م هيلعفلاا |

 | ناكوييدرابلا ءاملابابوشمةراتو ةزاتاضلا>ناللا بشي , سويا عمل | لصناكو | ظ

 نقلا عمجي لسوهيعهن| بص ناكو+ةكرب لاقنيليهل ف ااذا سو هيلع لصأ
 ظ

 +هبح ناكودبزابرقلا لسوهيل هل صل كاوجنيببطأ الا امهيعسلو نيللاب |

 |دافعنمداثع ءاج هن ءايحالا ىنو* ونحو هلاك 1 :لملم المنا

 هج مح مسح



 8 طل كلل

 أ قوفمدقلاوةيكلا 1 االا للا ل
 ظ سلجاو دبعلا لك اياكلك ١ دبعان اانا لوقي لسوديلعملا ىلصناكومدقلا

 أ هيلعمشا لصيبلا لاق لاقهنعهللا يضر ةفيجج يبا نعو * دبعلا سلجياك

 أ هيلعمللا لصمللا لوسرنا هجامنياىورو+اثكتم لكس االفاثاامأ
 ظ لوسرنايدعنباجرخاو+ههجو ىلع كبنموهو لجرلا لك أ ابنا ىعن لسو

 | لك ًالادنع ىرسيلاهدي لع  لجرلاده#ينارجز لسو هيلعهللا صولا

 عروتيال لسوهيلعدملا ىلصناكدقف لسو هيلعهللإ صهللا لوسر مادااماو
 ظ نع

 أ رصتو ناوملك اايوشمامحلدحم ناو هلكازيش نود زق دجون اللا مام

 ظ زيخ نودانبل دجوناوهلك االسعوا ىواح د جون اوهلكأار يعش واهلكأو اربزبخ

 | لسوهيلع هللا ىلص ناكوهلكابطروا اخيعبدجو تاو د هب ىنتكاودلكا

 ظ ىسوم يبادنعانك لاق ىم راما يي هسيلاب دري الو رضحأ. لك أي ١

 | كل املاقف موقلا نم لجر فت اجد محلب يت ًاندعشا يضر يرعشالا
 أ لوسر تي ار ينافُندالاقاهلك "النا تفلخ ائيشلك ات اهتب أر ينالاقف

 | نع ةنيفسن برم نب ميهاربا نعو#جاجدلا محلك أي سوهيلع هللا صلا
 ظ لوسر عمت لك( لاق |سوهيل هلا لصف لوسد لوم ةتيفنن الج ني

 ظ هراقنم فيس قنعلا ليوطرئاطىَرباو.ىرابح محو هيلععملا لصف ْ

 أ لك أي :لسوهيلعمل |هيص هللا لوسر ناكو+ناريطلاديدشنوللايدامر ل وُط

 أ داصيناسحن و هديصي الودي .ةنيالداكودلويجفاوطلاو عا ٠١



 لالا لصنلا

 0 لسوهيلعهملا لص هلكاة فص يف

 ظ لسوهيلع هلا ىلصعتلا لوسرتي ار لاقفيعسا قي عنب نمكح نع

 هعباصا قعليهتب ارث ىطسولاو اهيلت يتلاو ماههالاب ثالثلا هعباص أ, لكأي |
 ىلص هللا لوسر ناكو#ماهيالا ئابيلت يت مث ىطسولااهعستنا لبق ثاللا |

 ظ لص ناكو+ هناخد ةروف بهذت ىتح ماعطلا لك اين دركي ل سوديلعملا

 | هللاناف هودرب أ فةكرب يذريغهن !لوقي وراح ا ماعطلا لك يال اسوهيلعهللا |

 | ثالللا هعباصاب لك ًايوهيلياملك أي !سوهيلعهللإ لص ناكوجارانانمتطي م |
 أ لمف نم كلذ ناربخيو نيعبصاب طق ل كح ًاينكيلوةعبارلاب ناعتسا ارو |
 | ماعطلارخ !لوقي و هعباضاب ةفصصلا علي لسوعيلعملا ىلصناكو«ناطيشثلا |

 | قلي تح ىدخلاب هدي عسا ناككرمحت ىتحهباصاق ملي ناكوتكرهثكا
 لص ناكو * ةكربلاماعطلا يا يفىر ديالا الوقيوةذهاوددحاوهساصا |

 لضفب عسي ثاديجالسغ هيدي لسغةصاخزبخلاومحل لك ذا لسوهيلعملا |
 هيلعهللا ىلصهللا لوسر لاق لاقامهنعهللا يضررمت نب | نعو*ههجو ىلع املا 1

 ظ نم يذؤيالوهدضو ير نمهدي لسغيلفائيش موهللا هذه نملك نماسؤ |

 ظ هبتكرنيب عمي نا لكحألل لسوهيلعهلإ !صهسولج رثكان اكو«. ءاذح ظ



 | لوقيف كتوقيامايندلا نم تغلبتول ءادفلا كل ييسفن لوقاو عوبلا نمهب

 | نمدشاوهام ىلعاوربص لسرلا نم مزعلا ىلوا نم يناوخااين دللو يلام ةشئاعاي
 ظ يندج أف م.اوث لزجاو مهب ام مركاف مهبر ىلعاومدقف ملاح لعاوضم اذه

 | بحاوهءيش نمامو مهنود ادغ يب رصقي نا يتشعم يف تبفرت نا ىبحتسا
 | تاولص فوت ىتح ارهشالاد عب ماقا ات لاق يئالخاو يناوخاب قودللا نمي
 | مالسلاهيلعدوادناكتاقرو تجالترس هللا لاق مثهيلءهمالسومللا

 | ىسيعل ليقودامرلاو ملا, ريعشلازبخ لك أي و رعشلا شرتفيو فوصلا سبلي
 ( ناكورامحبيينلغشينا نمهللا لعمرك( انالاقفارامح تزخت اول ءالسلا هيلع

 أ بحا ناكومان مونلاهكردااهنياتسيهلن كيري ورجشلا لك ًايورعشلا سبل
 ىرت تناكن يدم ءامدروامل ىسومن ال يقو نيكسمهل لاقي ناديلا ىاّسالا
 أ يلق ءاينالا ناكدتقل لسو هيلعممل ىلصلاقو لازملا نمهنطب ف لقبلاةرضخ
 ظ دهاجملاقوكيلا ءاطعلا نم مهيلا بحا كلذ ناكوإ لمتلاورقفلاب ثدحا ىلتيي

 ظ يف ىرجم عمدا ذختاىتحدللا ةيشخ نم عكسي ناكوب شفلا ىبحي ماعط ناك ظ

 ظ شي رعب لظتسي ناكم السلا هيلع ىسوم نا بهو نع يربطلا كحوهدخ أ

 | ةبادلا عرككا<برشي نرادارااذااهيفعركيورجح نمةرقن فلك يداك
 +« هاهمالك مهب هللا همرك 1 ىلاعتهللاعضاوت



6 
 ا تاو رتكاوزيكلااو رغص ظفلب هتعفرا ع للا يضرة شاع نع ثي دح يف

 قمع رغصي لوبتلا ميهارب يناب رلا فراعلا ينيبشناكوهيف كك رايي ظ

 نمانيلع ىلاعت هلل اداعا افولاينب تاداسلاو يودبلادمح ا سابعلا يباهيشلاك | ظ

 رسوهيلعهل| صيبا 00 هللا يضرةشئاع نع و*مهتاكرب | ظ

 نم عبشيإلرملا نم عبشاذا  ناكنيماعط نم موي ينهنطب ًالعزطوايندلا نم ظ
 عبشلان ا معاويفالطسقلا لاق#رقا نم «عبشيلريعشلا نم عبش قاده ريعدلا ظ

 ظ 00 راما دقو ل والانرقلادعب تررظةعدب ظ
 | لاقولسو هيلع هللا اننا اد نا فلس نب ءادقللا ثيدح نم | ظ

 | تبلغنافهبا نمت تامقلمد ا دلل ارشءاعومد ١ !نباالمام |

 | عما يطرقلا لاقسفنل ثلثو بارشا ثلثو هماعطلل ثلثفدهسفنة. مدالا |

 أ لاقهنع هللا يضر نسحلا ن نعو+ ةكملاءذه نم بهل ةجقلا ذه طارقب

 ظ 3 .عاصدمل ١ ايفىس.ا امهئلاولاقف سوهيلع هللا ليعمل لوب بطخأ |

 | نكلوىلاعتوهناعسّللا قز) الالقئسااملاقامهللاو تابب اةعستلابم ماوماعط |

 | اهنعدللا يضرةشئاع: نع ضايع ىضاقلل 1و تان ان نأ دار |

 ظ لكما طقاعبش لسوديلعهللإ اص يبنلا فوج ءلجلتلات |

 نمهتليل لوط يوتلياعئاج ل ظيل ناكناوىنغلا نيالا ساطتا تاكل ظ
 ظ اهراقوضرالازوكع يمج لجورزعهبر ل أس ءاشولوهموي مايصهعنمالف عوجلا |

 ىرا امهنطب ىلعمديب مسساومب ىرا امدلة مر ىبأ تنك د قلواشيعدغرو



00 

 نولك ًاياوناكةدانق لاق قق 8 رمل زيخالوةجطكس يفالوناوخ ىلع تولع

 نة كسلاوهيلع ماعطلا لكويل ايهي عفترموه نا وخلل او.رفسلا هذه

 تام لزوم دنس اج مذا يو

 ماياةثالث ماعط نم لسوديلعمنا يصدم ١ | ميشاملاقهنعمفا طرا ١

 رش دسم

 | هيلعهلل| لص هزبخ صارقا تناكله تعبت دقو بهاوملا يف ينالطسقلا لاق | ظ

 | *لاببرطخمالامهللاءاطعال ءاشولو نيبلاوتم نيموير يعشزبخرم مسوهيلعمللا ا

ْ 

 أ نموهو اهدلجب تيوشو نضنلا ءاملاباهرعش ليزا يتلا يه طيمبتل ١ ةاشل او
 ذر سنا نع ةدائق نعو# نيبفرتملا لعف

 ْ هللا ىلصوتلا يبن لكاام لاقدنعهللا ى

 | ةرفس عج كسلا ةطلسلاكم ماعادال يعشملا ليلقلا ءيشلا هيف عضويريغص

 | ىلصمللا ل 7 7 تاق ل تاقلاقتريكمالا 5
 ظ يبا نعو# موييفن اثر م ممالوربخ رم شامهللاو اند هلعمللا

 ظ نمنيمويدمح لا مد 0 ءاور نبق تحال

 | تلاقاجن |اهنعدللا يضر ةشئاعنعاضي السم ىورو رقاهدحااوألا ربنا ويش
 ْ 1 داسيا لل ْ

 | اهنتسلي درت ينوز من ناكل دب تيتو دعنا ارابكما 0 ا



 ب هد

 نودجيالءاهاووهاي واطةعبانتلا يلايللا تييي سو هيلعدملا ىلصهللا لوسر
 عيششام تلاقابنا| معدللا يضر ةش اع نعو»ريعشل ازبخ متزبخ نا

 ظ 1١ نس د ناعباتتم نيموير يعش ازبخ نم ملسوديلعهللا صدمت لا
 هنعدللا ىضرةمام ابا تعم لاقرماعنب ميلس نعوج# سو هيلعمملا لصعلا

 ظ «ريعشلازبخ لسوديلعمللا لصمملا لوسر ل ا!تيب نعلضفي ناك ام لوقي |
 ىتحزبخ ةرسكل سوهيلعهلا ىلصهتدئام نع عفر اماهنعدنلا يضرةشئاعنعو |[
 سلو لسوهيلءهللا ىلص للا لوسر ىفوت تلاقابما أضيااهنعدرودقو* ضبق |

 | تلك اف قسو فصن يا فر يف روعشرطشالا دبكو ذهلك أي ءيش يددع ظ

 | زيخ لك اي اسوهيلعهللا ىلصهنلا لوسر نر اكو ىنففهناكك لع لاط ىتح
 | لهس نعو#* ءام نم ةعرجم الا هغيسي الف هقلح يف فقواجرو لوخضريغربعشلا |
 ينعي قنا سو هلعدلاا ىلصهللا لوسر لكك هل لبق اهنعهللا يضردعسنبا ظ

 ارز تح قئازسو هيلعهللا لصهللا لوسر ى ار املهس لاقفّىراّوحلا |

 ملسوهيلعدنلا ىلص هللا لوسر دهع ىلع لخانم ل تناك ل هدأ ليقف لجوزع |
 | ريطيفهخفنئاكلاقريعشلاب نوعنصت تكف يكل يق لخانمانل تناك املاق |
 رسوهيلعملا ىلصيبلا ديعيفكك تناكلهدأ اور يفودنجن مثراطامدنم ظ

 ظ ىتحهللا عتب نيح نم الخ“ ملسو هيلعلل ىلصيبنلا ىأر املاقف لخانم

 ىار س وهيلعهلا اصلا لوسرنا معاامهنعهلاإيض .ر سنا لاقو*هللاهضبق |

 || .يراغلاءاورهللاب قمل تح هنيعب طيعسةاشى أ .الوهللاب قل تح اققرمايغر

 سسوس

 - لها



 م

 ظ كلذك م رثكك:ر اك ةنبدملا ىلااورجاهلمل مثدكمب اوناكثيح ةرجلا لبق
 | مهلعاودراهدعباموريضتلا ملت حتقالل جئنا ول زانلابراصنالا ماساوف

 ظ عسوتلا لوصح نراكما عمكاذرالخي لسو هيلعهللا ىلص ناكم نمهحنانم
 هللا لص يبنلا نا ةماما ىلا ث يدح نم يذمرتلا جرخ (ىهلاين دلا يف طسبتلاو

 | نكلوبرايال تلقابهذ ةكم ءاحطب يل لعجيل يبلع ضرعلاف 00
 أ تعبش اذاو كتركدو كيلا تعرضت تعجاذاف اموي عوجاو اموي عبشا

 ىلصهللالوسر ناكلاق امهنعهللا يضر سابعنب |نعو+ كتدمحو كتركش ظ
 سو هيلعمشلا لص هلال وسر لاقفافصلا ىلعليربجوموي تاذ لسوهيلعممل

 فكالوقيقد نم ةفسد ملال ىسما امقحلاب كذعب يذلاو ليربجاي
 ظ هللا لوسر لاقفهئعزفا ءامسلا نم ةدهعم#نا نم عرساب همالكنكي لف قيوس

 [ كيلا لزنفليفارسارمانكلوال لاق موقث نا ةمايقلا هللارما لسوهيلعملا 0

 ام ممسهللانالاقف مالسلاو ةالصل امهيلع ليفارساهاتاف كممالكمم"نيح

 تدرانا كيلع ضرعان ا ينرماوضرالانئازخ تاغمب كيا يننعبف تركذ
 ايبن تّئشناف تلعف ةضفو ابهذواتوقايو ادرمز ةمابت لابج كعمرنيس ١نا

 أ الث ادبعايين لب لاقف مضاوتناليربج هيلا موأأفادبعايبن تسشناواككم |
 :لاقشيح يريصوبالا ردهللو نسحدانساب يناربطلاهاور ||

 مع اميا اهارأف هسفن وع بهذ نم مشلا لابجلا هتدوارو

 | ناكلاقاممنعهنلا يضر سابعنب |نعف لسو هيلعدملا ىلصعلل لوسبرزبخاماو



 :. ةلظرل

 ل 1 رار ادن اهنعمشلا ىصر سنا نغو+انلريخوهاملارخن أنار ةالفريمشلا
 0 0 ءاروىلادناستلا ءامقالا ىنعموم عوملا نم مقموهو و هيلعمت| ص

 ظ 0 ركل صارم اامذخ ايال اسوفيط هللا لصهلا لوو ظ

 أ +لجورعمللا ليبس فيس كلذرئاس مضي وريعشلاورقلا نمدجيامرسيانم |
 ظ ها هلا لرع ناكلسو هيلعمنلا ىلع لوسرنا لسمو يراخبا ىورو ظ

 و هيلعدللا لصدللا ل وسر عف رام تلاقابنعهللا يضر ةشئاعنعو»«ةنش ظ

 هللا اصدنلا وسر نا سنا نعيذمرتلا ىورو «ءادغل ءاشعالو ءاشعلءادغ |

 ىددت اذا او هيلعهللا ىلصعتلا ل وسر ناكو#دغل ميش رخديال ناكل سو هيلع ظ

 | هنوكلكشتسادق بهاوملا يفينالطسقلا لاق . دغتي  ىشعتاذاو شعتي ل |

 عفدي ناكمنا تدث|عماعوج مايالا نووطي اوناكهب احصاو سو هيلعدللا ىلص

 هيلعهللا ءافاامريعب فلاهباعصا نم سفن اةعبر نيب مسقدناو ةنس توقولهال ظ

 عيطقب يبارعال رم هناو نيكاسملا|ممعط اواهرخف ةئدب ةثام هترميف قاسهناو

 نامئعورمتوركب يباكلاومالا باحعتصا نمهعم ناكنم عم كلذريغو نغلا نه |

 ركبوب اءاخةقدضلاب رمادقوهيدي نيب ملاوماو مهسفنا هللذب عم مريخو ةحللو ظ

 فلاب نامثع متزهجل ةرسعلا شيج زيهجت ىلع ثحو هفصنب رمتو هلام عيمجي |

 ناككلذ ناب يرابلا قف يندكح ميربطلا هنعباجاو كلذريغىلاربعب |
 عبشلاةيهأ ةراتوراثيالل ةرات لب قيضوزوعل الةلاحنود ةلاحيفمهنم |

 ظ قيض لاح يفاوناك<بممريغكلان ا قحلاورجج نب اظفاحلا لاق لكلا ةرثكو |



 55 ءوسلاةناطب قوي نموألابخ الة وكم نعهاهئنتو

 !اسل ين او يني ًاردقل لاقهتعمللا يضر اوزغن ب بلع نعو »هللا همت نم

 ل ىلصدّللا لوسر عمةعبس ١

 ظ ابفصنب ترزت أف كلامنب دعس نيبو يني ا.تعسف ةدرب تطقنلافانقادشا

 راصمالا نمرصمريماوهوالادحاةعببلاكئلوانمانمامارمصم د

 هللا لصعتلا لوسر لاق لاقهنعدملا يضر نان غومالدق ءارمالانوبرجتال
 ىزذويافوشا هيت ذوادقلو دحا فاخياموهللا يفت فخ ًادقلاسوديلع

 | دبكوذ هلك ًايماعط لالبلو يل اممويوةليل نيب نمنوثالثلعتتا دقلودحا
 | امناهناثيدحلا اذهىنغمهعماج يىففنصملالاقلالب طبا هيراوي ءيثالا

 ظ لوب ةواياراه كم نم لسوديلع هللا لصيبلا حر نيحلالب عم ناك

 و لسوهيلعبلا ىلص يبنلا نااضيا سنا نعو#هطبا تحت هير اويام ماعطلا نم

 | ةراكففضلاوم ففض عال مح وزبخ_:رمءاشعالو ا دغهدنع عملجي
 | ءادغلاينمحللاوزبخل اهدنع عمال لسوهيلعمللا لص ناككفايضالا يدي
 | سان! نبل فون نعو# ميلجأل امهعمجيف فايضالا هدنعناكاذا الا ءاشعلاو
 أ سلجلا من ناكوأسيلجانلهنعمللا يضر فوعنب نمرلادبعناكلاقيلذملا

 انيتاو جرخ مث لستغاف لخدهتييانلخد اذا ىتحمويتاذانب بلقنا هناو

 | كيكيامدمهاب ايتلقف نحرلادبع كب تعضوالف محل وزبخ يف ةفححص
 | د لست لخاووخ مش اولا هيلءهللا ىلصدللا لوسر ىفوت لاقف



 طق

 ظ ضعبتدجو دقاناو سو هيلع إصلاقدلل لوسرأت 0

 ريغك الجر ناكويراصنالا نابت .نلانبا ثلا يبا لزنم ىلا اوقلطنا كلذ

 تلاقفك خاص خرب 4 رمال اول را

 | اهولِعيا اهبعزي زب ةبرغ خي .ماوباءاج نا اوشب لف امان ب ذعتسي قلطنا
 مهبقلطن ا مثهماوهي اب هيديفيو 0 الا ىلديبلا مزتلي اجما,عضوف

 | 2 ةعضوفوتل ؛ ءاجخ ةلخت ىلا قلطن |متاطاسب مل ط طسف هتقيدح ىلا |

 | ناتدراىناهللالوسراي لاقف هبطر نمان تيقتتالفا لسوهيلعهلا لص |

 لسوديلع هلا لص لاقفءاملا كلذ نماوب رشواولك«افدرسبو هبطر نم اوراثخت |

 ْ ١ تراب لطةماقلا مويهنعنول ست ىذلايعلا نمدديي يسفن ينلاواذه

 بسسس

 هللا ىلصلاقفاولك ذاهب ا ا ا سو |

 لسوهيلعملا لص فانت أف يبس اناتااذاف لاقاللاق ءداخ كل له سلا

 رتخا لسوهيلعهلا ىلبص يب كالاقف م مثيلاوبا هاتافثلاث امم يلوا ظ

 راي تار ا | 6 فشار دا ةماعلا ْ

 هللا لص لاقف قيلعوبفلاق هقلعتن بالا اسوميلع ملل ل

 فورعملاب هرم اتةناطن ناتئاطي هلوالاةْملَخالَو أيدن ثعبي مهللانا سو هيلع | ظ
 ْ .٠ . .٠ - -. بي -

 د-همسسس إس سس سس حل _ أ حيي ب ب بسس سيال ١
 - تيس مس سس - - : 0

 ها

 ظ هبال لص بلا اقف مط مل عنصبل مثيهلاوباقلطناف دراب ءامو بيط |

 ظ ا [غبسلا 1 يئالاغي ارتخ اهلا لوسيا لاقاهنم
 21110 ووملمصل



 الر

 لودي ىلص الوسط فكا ناك هر | 0 او.هنطبالع

 دقوتسنامارهش ثكمدم ل !انكت اقام نعهللا يضرةشئ اع نعو#ءاملاورقلا
 ظ يضرةشئاعتناك "لسمو يراختلاةياوريفو# « ءاماورملا الاوه نر زاب اني |[

 مثلالحلا مثلالملا ىلارظنن لاك فنا يتخانباايهللاو ةورعل لوقت هنعمل |

 ملسو وهيلءهللا لصدللا لوسرتايبايفدقواامو نيربشيفةلهاةث الث لالملا

 أ ناكمناالا ءاملاورقل !نادوسالات تلاقكشيعب تراكاف قلالي تلق
 نولسري أون وناكك ئانم م ل تناكوراصنال ارم ناريج لوداع نإ صقل لوسي

 هللا يضرةىلط يب 0 ايلا نم لسوهيلعدملا ىلصعتلا لوسروملا

 نعاتنوطب نعانعفرو عوجلا سوهيلع هلل يلبصهنلا لوسرولا انوكش لاقهنع
 مامال ا لاقو» .نيرخ < نعهنطب نع مل سوهيلعهلا ىلصهللا لوسر عفرفرجحر بح

 هنطب فدشي ثدح ناكر جر جح نعاتنوطب ن «عان ةروهلوقينعمويذمرتلا

 | لاقريجب نبا نع بهاوملا ينو عوجلا نمهب يذلا فعضلاو دهجلا نمرجحلا
 | لاقمتهنطب لعهعضوفرجحم ا دمحف اموي عوج لسوهيلععلا ىلصيبنلا باص
 ظ هسفنلو .كمبرال أةمايقلا موي ةيراعةعئاجاين دلا يفةمعان ةمعاط م

 ظ هنعللا ىضر ةريره يبا نعود مركماطوهوهسفتل نيب ّبرال أن يماهوهو
 | اهيف ءاقلي الواهيف جرخيال ةعاس يف ملسوهيلع هللا ىلصهللا لوسر جرخلاق
 أ للصهللا لوسر قتلا تجرخ لاقركبابااي كب ءاجام لاقفركبوب|هاتافدخا

 ءاجام لاقفرمت ءاجنا تعي ايا اطلا# ههجو يفرظناو لسوهيلعملا



1 0 
 ظ | ١ دارتشل و نايعورتشم ملناش نشا لحم فيس ظ

 ظ | نينا ممجلا اذ ىهست ةنانكهأناكو دادسلااذ ىعس سوقها ناكوراقفلا |[

 ظ "م ءاعبلا سند ال ا ع ظ
 ظ لا در 0 نزف هلناكو زجتزملا عسر قشا سرفهلناكو نفزلا

 اا فاه. راكو ل دل دل! هسا مشةلغب هل ناكوجادلا عسل جرسمل

 ةدتعمل ناكوركلا ى مسل طاسودل 3 رو ْى كراج هلناكو ءاوصقلا

 ظ هأناكوةلرُملا و رمل ناك ردم نول ةوكرهل ناكورمدلا مسن ظ

 ظ هللا لصدلن وب قوشملا ىهسي ط حوش بيضقدأ ناكو عماجلا ىعسبل ضارقم

 || ىلصدل ناكو+ كاوسلاو نيضارقملاو طشملاو :5 ارنا يف لمجيةعبر لسوهيلع
 ظ زاّؤالاهل لاقي سرفو برظل اهل لاقي سرفو فيخلا ه|لاقي سرف !سوهيلعمملا

 | ةرضخ هنت ةيراجسملناكو لاجر ةعبرا!هلمحيءارغلا اهل لاقي ةعصقهلناكوأ |
 علرلا بام ا ]|| ١

 لوصف ةتسهيفودمونوهبر شو لسو هيلع هللا لوسسر لكأةفصيف
 لوالالصفلا

 هزبخو لسوهيلعهللا ىلصهشيعةفصيف

 يفمللا 016 هنعدللا ىضر ريش نب ناعنلا تع مس لاق برح نب كامسنع

 لم م دلانمدجيامو م اردقل متئشامب ارشو ماعط

!ْ 

١ 
ِ 



 ه0

قةرضصلا لعىوتسا ىتح لسوعيلعملا ىلصيبنلا دعصوهلحت ل
 أ تعمسلا

 هببسبهسفنل بجواالعف لعفياةحلط بجوالوقي لسوعيلملا ىلصيبلا

 تاز ىعسا عرد هل لن اكدقف عرداةعبس مف هيلعهللا لصهل ناكو#«ةنجلا

 0 عردوحاشولا تاذ ىمعس عردوأ_هطلولعل كلذب كيلر

 | يتلادوادان ديس عرد يهلبقةيدغسلا ىجست عردو ةضف ىمست عردو يشاوحلا
 | نب سنا نعو# قنرخلا ىجمل عردو ءارتبلا ىعس عردو تولاج ل انقل اهسبل
 0 ورا موج ذم لسوعيلعهلا لص يبنلا ناهنعهللا يضر كلام

 ظ *ةوسنلقلا تحت سبي س ًارااردقب حسأيريرحن هدرز ربنم نزوب ْ

 نيوإسلا سبل

 0 ن 5 هيلعدللا لص هَتلُش م

 ظ نانو و ادوس تناكوباقعلا لسو هيلعدنلا ىلصهتيارمسان اناك

 قوتمل اهو نككلا هتيهخ مس [ناكودوسطوطخ اهتفءاضمة رو

 0 عماجلا هضارقمو 10 نايرلا هحدق مساو

 ٍ ةقطنممل تناكورخا فايسا هلت ناكوراقفلاوذ بورحلا هب دهمشي ناكيذلا

 || ءاوصقلاهنقان مساوروفاكلاهتبعج مساناكوقضف نم قل ثالثاهيفمد نم

 هتاشممساو روفعي هرام مساو ا مساناكو“ ءابضعلاااهل لاقي يتلا يو

 .وهيلعهلا| صدا لوسرا ناكرخ . [ثيدح يفوجةنيعاهنبل رشي ناكيلا

 أ



00 

 ظ ' دانس ناو 9 ا ظ

 لاقدنعملا يضر سنان عوج فويسلا ةعنص نسحي نوفور عم مهنألةفينخ ظ

 نزوب ةمدقلاو تقف رم لسوعيلعملا ىللصهللا لوسرفيسة عي تناك |

 | :ىعو*قلزي الئلا ماع فكلا دمعي ىيسلا ضبقم فرط ىلعامةعيبطلا |

 أملفسايا سو هيلعملا ىلصهملا لوسر فيس لعن ناكهببا نعد. نب رفعج |

 دقف ةددعتم فويس .وهيلعهللا صول ناكدت ةوج ةضخ نم عد قوهتقلحو |

 | هللاقيفيسهلوهيبانع 1 واوهو روث 01 لاقيفيسهلناك |

 ( لاقيفيس هلوةيدابلاب عضوم مل ىلاةبسنّي كَقلاه لاقيفيسهلو سيضقلا |

 ظ ىدي فيس علاركي مذخملا عدي فيس ف نم ادي ف يسوراًتيلامل |

 | هللاقيفيسو فمكلاهللا قي فيسوةماصعتلاهل 0 آلا

 ظ اجل عقد وهيل هللإ لصدناهتازجعم يفاوركدو 1 لاقل اود ظ

 ًافيسهدي ىفداعفهب برضا لاقوردب مويهفيسرسكلا ضريح بطح لزج

 | دهاشملادب دهشي مح لوب مب لتاقف نتملا ديدش ضيا اليوطاهراص ظ

 - ل هللادبعل |سوهيلع ها[ ف عفدو» كيتساالا

 ظ | لسفر را ديو عن ]ف بيست ْ

 ظ سو هيلع ىلص ناك هيدينيب اهركر لصاذافهيدي نيب بي قوة يرد ظ

 د ىعناكلاقدنعدملا يضر مارعلان ريبزلا نعو+ضييبأهؤاوأو ءادوس هتيار

 # الالب اتردد أمي سردين سوا ظ
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 | ولعن ادبا اهل عضخن ىتم اناو * اهئاهل ةبيه انعضخ  لعنو

 لعن اهتروصو جات اهتقيقح # اهنا قرافملا ىلعا ىلع اهعضف
 لعنلا قرفملاتهاب ىتحجاتلا ىلع * ةيزمتزاح قالا ريخ صمملب

 لضفلا ب سحياذكفوخ يذاناما * سئابل ءاجر مقس يذل ءافش
 | نيفخ لسوهيلع هللا لصىننلا ىدها ىشاجنلا ناهنعهللا ىضرةديرب نعو

 أ[ طلاخي | نيجذاس ىنعمومامهيلع مسمو ًاضوت تامه سياف نيجذاس نيدوسا
 | ينالةيحدىدهالاقهنعهللا ىضرةبعش نب ةريغملا نعو*رخ ١ءيشا هداوس

 لاقربلا نعظسوالا يف يناربطلا ىورووامب سلف نيفخ لسوعيلعمللا 78

 أ تاذقلطناف ىثملادعبا ةجاحلادارا اذا لسوديلعملا لص هللا لورا

 | هب عفترافرخلالا خلا ذخ ًافرضخارئاط ءاخ هفخ سبلو أ ضوت مثهئجاحل موي
 ([ هذه ملسوهيلعملا ليص هللا لوسر لاقف ةيحيا مئاسدوساهنم جفن هاقلامث

 | نمرششن موهنطب ىلع يشمب نمرش نم كبذوعا يفامبللااهبهنلا ينمركاةمارك

 ظ * عبر | ىلع يشمي نمرش نموهيلجر ىلع يشمي |

 0 ولا

 ضل ا

 | هناةرعم عزو بدنج نب ةرعم فيس ىلع نيس تعنص لاق نب ريس نبأ نع



 كد

 ةريسلا ةيفلا يف يقارعلا نيدلا ني زريبكلا ظفاحلا لاق ناسللاةئيه ىلع لوط |
 : مالسلاوةالصلا لضفااهبحاص لعةيوبنلا |

 هنييج اهب سم نمل ىبوط هنوصملا ةيركلا هلعن»و |
 اهرعش اوتبس ناتيتتس اهوريس نرالابق اه

 نابمكلا يلي امم اهضرعو ناعبصاو ربش اهوطو
 م تسف اذ قوفو سمح مدقلا نطبو عباصا عبس

 اهطبضاناعبصانيلابقلانيب ام ضرعو ددحم اهسأرو
 لعن نم اهب مركأ اهرودو لعنلا كلت لاثم هذهو ]1
 | ءزجف لسوهيلء هل صدلعن لاخت : كاسع نب ارك بهاوملايف لاق6#ةدئافإلا |

 يسلدنالا بسلا فاخنبدممنب ميهاربا قحساوبا فيل انلابهدرفاو درغم |
 ىلعالا اهريطست ظبضةبوعصلو اهترهش ىلعلاكتااهتبث الو لاق اهريغاذكو |

 دم رفعجاب انا |رثكربوابعفن نم برجو|اضف نمر كد ام ضعب نمو قذاح |
 تي ارد لاقوهءاخةبلطلا ضعبلاهلاغم طع اص خيش ناكودرجلادبع نبا |

 تاع ابككييداكديدش عجويتجوز باصا بجعل عنلااذهةكربنمةحرابلا

 نيحللهللااهافشف لعنلا اذه بحاص ةكرب يفرامبالانسلقو مجولا مضوم لعنلا

 هدنعهكسم | نمهناهتكرب نم برجاممودمن با مساقلاوب لاق قحسساوب لاو |
 أ ناطيشلكنمازرحو ةادعلا ةبلغوةاغبلا نب نماناما هل تاك باكربتم |

 قلطلااييلع دش ادقواب يعن لماحل ارم اهتكسم | ناودس اح لكن يعودرام



 عبار ا 0

 ل رسوهيلعملا ليصولعن ةفص يف

 | نمل ككيااهكارشىنثم نالأبق لسوهيلع هللا ىلصعللا لوسر لعنل ناك
 ظ امس نب واهيلت يتلاو و ىلعسولا عب صاللا نين عضوي مامزوه لاقل ن:نالاف

 قب ةتالاوالا يتلاوماب ا عضي 1 نول لص ناكو

 سبلي ناكهن اهن :ءاللا يضر ,رمسنب | نعودهريسلاّكا ارشل اواهيلت يتلاوىطسولا

 هيلعهللا لصف لوس رتب ارينا لاقواهيلعرعشال يتلا يهوةيتبسلا لاعنلا

 نعو#اهسبلا نا بحانافاهيف ًاضوتيورعش اهيف سيل يتلا لاعنلا سبليلسو |
 ظ يلصي وهيل |لصهللا لوسر تي أ لاقدناهنعهللا ىضر ثيرحنب ورم

 ديعنب رباج نعو*قاطوىلا قاطاهيفيضنيتزورغم يا نيتفوصخم نيلعن يف

 ظ هلامشب لجرلا ينعي كأي نا ىهن ىعن لسوهيلعهللا ىلصيبنلا ناهنعهللا ىضردللا

 0 هيلعمللا لصىبنلاناهنعهللاىضر : ةريره يبا نعو# ةدحاو لعن يفىشمي وأ

 نيا نكلف لامشلاب ًاديلفعزناذاونيلاب ا ديلف ؟دحا رعت اذالاقرسو
 ظ ا ا * عزنت اهرخ اولعتت لوا
 | نبا» اوزاكة نيله ةقفمد تع ةرصتحم ل وهيلعدللا ىلص هلعن تناكيروجابلا لاق

 ظ يابقعامل يتلا يمةبقعملاوقيقدرصخاهلوتلا يف ةرصخلاو.تاقبطلا يفدعس

 اهندتمف قلاع ةنساملاومدقلا بقعهب كسي لعنلار خم يف داجن مريس



 0 :امذصل ةففمةاذعا و هي هللعمللا ىنلانا ظ

 | اذاناكرسو هيلعدللا للصيبلانادنعهللا يضر سنا نعو *طيخلا هايف |

 ظ ماخديلمو لعلنا 0 0 0 2 ظ

 ظ دقفأ ناهلس متا> نالرارسالا نم املس تا خ يفام مسوهيلعمللا لص همئاخ ْ

 ظ واهرصنخ يف طب راهأسنب الا ا 0 ْ

 5 ةنفضرفلا

 ىف بيقيعم نمطقس يذلاوهوهيلعدحا شقني نا قلو لرد

 | ىلصوطصلا متاخي يلي ناكوردب لها نموه هنعهللا يضر بيقيعمو+ سيرا

 ( ذختالا ةهنع هللا يضرر محن ب هللا دبع نعو* هداعب نم ء انلخلاوهاسو هيلععلا

 | ركبياديوفناك تهدي يفناكك ىرَونماتاخ مسوغ ءدللا لصهللا لوسر

 د | .هللالوسر دج هشقن سيرا رثب يف عقو تح نائعدي يفناكميرمتدي يف ناك

 | دقفهب ايوطنم ناكةفالخلا سمانا ىلاةراشا هعوقو فو يروجابلا لاق

 | في ناكمبضعب لاق كلذأو جرحا لصحو ةلكلا تقرفتو نتفلا تلصاوت

 | سالاهيلع ضقنن نافع: 3
 ناكو# هانامزاارخ 1 ىلا تاضتاو هلق :ىلات ضف يتلا نتفلا تا

 | يل املاقف ديدح اخو اج هحرطف ماسالا ير كنم ا امأ
 أ لاق هذخت ا ءىش ّىا ن مهلا لوسراي لاقوهحرطفرانلا لهاةيلحكيلعىرا



 «فار اا

 هناف شيحلا ىلا بوسنميشبحلاو هبحاص مساهيلع بتكي[ صقل اوةضفلا

 لوةشرحلاب امهندعمو قيقع نموا داوسو ضأيب هيفذرخوهو عّرج نمناك
 هيلعفللا صه ئاخ ناكو#قيقعدلك اماخ سبلهنا لوميلعملا لصهنعدرب |

 مسوهيلعهلا ىلص يبنلا ن اهنعدملا يضررمبب |نعو#*هنم هصفوةضف نم و

 سبلي سو هيلعمللا لص ناكو#دسبلي الودب متخيناكف ةضف نما,تاخذختا |
 ةنسوهلب ىلوالا فالخالواهووكم سيلراسلاغيس متل اومهنيهيفهقاخ
 | هلاقمصاهثيداحانأل لضفانييلايفرتختلا نكلةعحص كيداحلا را

 ظ لسوهيلعهل يس ناكو*هراسي يف متت سو هيلعهللا لص ناكو*يروجابلا

 لسوهيلعمللا ليصل لوسر منا شقن ناكو##هفك يليامم هقاخ صف لعجي ظ

 هللا لوسرداراال لاق هنعهلل| ٍوْضر سن ارعو*رطسلا اورطس لوسرورطس دم
 نولبتيال علا نامل ليق مجتلا ىلابتكينا لسوهيلع هلا ص

 ظ هيلعاب تكلا

 أ يبلانا اضي سن نعو# فكيف هضايب ىلارظنا يناكم اتا مطصاف متاخ
 | نولبقيال مناهل ليقف يشاجينلاو رصبقو ىرسكىلا كهل لسوديلعللا ىلص
 | شف وة م لسوهيلعدللا للص هللا لوسر غاصف متاذبالا اباتكح

 | ىلع تالا لوقيو بتكلا خي لسوهيلءهللا لص ناكو»«هللا لوسردم هيف
 أ لصدّللا لوسرذخت لاق دنعهللا يضررمسنب | نعو*ةمهتلا نمريخباتكلا
 أ نم يتاوخ سانلاذختاف هني يفهسبلب ناككب هذ نمت اخ لس وهيلعللا

 | اضيارمت نبا نعو*مهمتاوخ سانلا حرطفادب اهسبلا ال لاقو هحرطف بهذ



 3 1 ا اا 1 طالما

 أ هللا ىلصهلا لوسراناكتلاق اهنعهللا ىضر ةشئاعنعو#انترخ ؟يفاتتابيط |
 | لخدف يدرإلابانوشح دقودوسا ءاسكهيطيِدْباب لعّرمريرسلسوهيلع |
 اسلاج ىوتسا|مه رالف هيلعمئا ملسوهيلعدنل لص نلا اذافهيلعرمتوركيوبا |

 أ لوسراي الاقف سو هيلعهللا ىلصدللا لوسر بنج يف ريرسلارثا اذافهارظنف |

 [ يفر صيقوىرسكن افاذهالوقث ال ءالسلاوةالصلاهيلع لاقفجاييدلا شرف أ
 مسو#يلعهللإ صدللا لوسر باعاموةنجلا ىلاهتبقاعييرب رسو يثارفناورانلا

 | لهرم ىنعسوم ضالا ىلع عهنعضا الاو عهطضاهل شرفنا طق أعبلعضم |
 اممالسلاو ةالصلا هيلع لاق فاحملاب لو هيله | اص ىطغتوجتابنّيِدْرَبلاو |
 | هيلعهللا لصدداسوناكو+ةشئاعريغركتم 5 ارما فاح يفاناو ليربج يفاتا |

 هنعدللا يضر ةرعم نب ر باج نعو*فيل هوشح مد أنمهيلع كتي يذلا سو |
 هللا لص ناكو#«هراسي لعةداسو لعاتكتم لسوهيلعهلل لص يبنلا تب ًارلاق |

 ناكو»# طاسب ىلع ىلصي سو هيلعهنلا ىلصناكو*ريصح ا ىلع ىلصي اسوديلع |
 ظ *«| يلع ىلصي ةغوب دم ةورفدل نوكت نا ب تسي مسوهيلعملا لضأ

 ثراثلا رصنلا
 مسوديلءدلا ىلصهتاخ ةفصيف

 |قرواطءابشبح هصفد وق رّونم لسوهيلعملا ليصدللا لوس رمتاخ ناك ظ 00 707

 ظ
 ظ
 ظ



 قلد

 ل تلاقةليللا يلوق وام اقص تاي عر

 هن ًأطوينتعنم هنافىلوالا هتلاحخلهودرلاق كل ًأطواوهانلق تايقر

 نيلاًطْو أى نعمو شاوفلا دعي فوص نم نشخ ءاسك حتسملاو .ةليللاقالص |
 رسوهيلعملا ىلصهلناكو* بيرقوبفبرقك  يطووبف شارفلا ٌوطو نه

 | اماريثك [ وهيل هللا ىلص اكو هنحت نيقاطىننث لقنن ائيحدلشرفتةءابع
 ْ هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو#*هريغ «ىش هنت سيل هدحوريصملا ىلع ماني ظ

 | وهو مام ت يابن اككفرغيف لسوهيلع هللا ىلصهللا لوسسر ىلع تلخد لاق هنع
 لوسرايتلقهللادبعاي كيكبياملاقف تيكبف هبنجبر ثادق ريصح لعمان

 اذه لعمان تناوريرملاوجابيدلاو زخلا ل اعنئظيرصموا
 «ةرخ الاانلواندلا ملناف هللادبعاي كبتالف لاقف كبنج يفرثا دقريصحلا

 لاقهنعهللا يضر باطخلانب رمتيبث دح لاقامبنعهللا يضر سابع نبا نعو

 هيلعاذاف تسل لاق ةريصح لعوه و سوهيلعهللا ىلصللا ل وسر لعتلخد

 ا 3 . :مةضبقباذاو هبنج يفرث اد قريصحل اذ او هريغهيلعرسلورازا

 ترباايككياملاقف يانيعتردتباف قلعم باهااذاوعاصلا

 ال كنئ ازخهذهو كبنج يفرث ادقريصحلااذهو يبا اليلاموهللايبنايتلقف

 هللا ىنتناو رابتالاوراثلاف ير صبقو ىرسكك اذوىرا امالا اهيفىرا

 ظ 57 .رخالاابل نوكتن ا ئيضرتاماباطخلا ناي لاقهنئازخ هو هتونصو
 | انلترخا موقاناو عاطقنالا ةكيشو يهو مهتابيط ملت اج موق كئواايندلا
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 هيمدقؤللا لموديل

 لالا لصنا
 ةيعاك دامو !..وهيلعهللا لصهشارفةفصيف
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 ظ 100 هوشحم د ارم شارف سو هيعمل سهلا وسر ناك

 ظ دقواملك ايندلا ةعتما نماللقنم تاكو هوحضوا ربشو عارذ هضرعوامهوحنوا ظ

 00 . الارانخ اواهذخ أينا أف اهلكضرالا نئازخ عام ىلاعتهنلاداطعا ظ

 سهيل عهنلإ ع صهللا وسر 0 ءارف ناك اماهن ءالا |ىضرد رةشأ ”؟اعتلئسو*اهيلع |

 0 داع مدألاءفيل نم هوشح مد أ نمتلاق كتبييف |
 ىلع تلخد تلاقاب نعد ىضر نعوم 6 ىلع عمجيو غوبدملا دا+اوهو |

 ةينشم ةفيطق سو هيلعهللا ىلصهللا لوسر شارفت فراش ل ا ظ

 لاقف لسوديلع هللا لص يباع لخدف فوصلا هوشح شارفب "ىلا تف |

 كشارفت رف ا ل لسا تلقةشئاعاياذهام |
 لابج يعم هللا ىروخل كن ول هللاوف ةشئئاعاي هيدر لاقفاذهب يلا تثعبف

 0 يا ةمماءاعتلا

 نيتبيثهنشناحسم تلاق كتي ين لسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر شارف ناك |
 هل هانينتفدل أطواناكك تاينث مبراهتييث ولت قلل تاذ ناك لف هيلع مانبف |



 ه«

 ريفيو ماعلا تحت نالقلا سبلي سو هيلعمملا لص ناكو#ب سر لارتسي نطبم ظ
 | ضيبلا يهوةينايلا سنالقلا سيلين اكو سنالقلا ريغب ماعلا سبليو .مئاعلا
 هتوسنلق عزناعر_ناكوبرحلا يف ناذالات اوذسنالقلا سيليوةبرضملا

 أ هس ار لعةباصعلا دشيفةماعلا_:ركترلاهرو ىلصي وهو هيدي نيب ةرتسا ماع
 ' * هنيبج ىلعو
 أ ناكو#هيفتكن ييهتماع لدس متعااذا سو هيلعهللا للصهللا لوسرناكو

 ةباؤذامللسري وهئارو نم اهزرغيو هس أر ىلع ةماهلاري دي لسوهيلعهنلا ىلص
 0( وهيفتكل نيبهتماعل دس متعااذا لس وهيلءهللا لص ناكو#هيفتكن نيب

 | لسوهيلعدللا ىلص ناكويب ةلمجاهيخري ال تاقواو اهقشري واهني ناك ت اقوا
 | هيلعشل| صال ن اكو ةيراغملاقيرطكك نحل تحتنم ةمامملاب يبتلي ماريثك
 | لوقيفا.يفّعماطامرف هنعهللاىضر ىلعلاهيهوف باطتنلا ىهمتةماع سو
 ظ لوسر ىنممج هنعهلا يضرّىلع نعوب# باعنسلا يف" مكان لسو هيلع هلا لص

 أ ردبموي ين دماهللا نا لاقو يبكتم لعاهفرط لدس ةماعب سو هيلعهللا ىلص

 | نيلسملا نيب زجاحةماعلان ا لاقو ةمعل هذه نيمممم ةكئالمنينح مويو
 ْ ةبذعمل نري وهم ىتحايلاو يلويال لسوهيلعمل لص ناكو* نيكرشم او

 هللا ىلصيبنل الخد لاق هنعدللا ىضررباج نعو*نذالاوحن نيالا بناج نم
 | ررحتلمنارلعا ىكارجح نب الاقو .ءادوسةماعهيلعو تلا موي ةكم سوهيلع
 ظ ناكو * :يشاهضرعو لسوهيلعهنلا ىلصهتماعلوط يفظافحلا ضعبءلاقأك
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 هلل صدأ ناكو+بايقلا_:رمتاغبصملاوّيللا نمهيلعزوردقي|منسحا
 دحاولاازالا سبلامروةعججلاريغيفهبايث ىوس ةصاخ هتعمل نابوث لسوهيلع
 ىلصامبروزئاانجلا ىلع سانل هب ”ماامبرو هيفتكن يب هيفرطدقعي هريغهيلع سيل

 يذلاوهرازالا كلذ نوكيوهيفرط نييافلا خب امحتلم رح اولارازالا يفهتيب يف |[
 ٌسحا سيل دفولا هيلع مدقاذا اسوهيلعمللا بص ناكومذئمويهبف عماج |

 عرذاةتسهلوط مو هيلعهلل| ص هوادر ناكو# كل ذبهباعتصا يلع ماوهباي
 هللا ىلص سيلوربشو نيعارذ ضرعيف اربشوةعبراهرازا ناكوربشو ةثالث يف
 هباخصا هني لسوهيلعهلا لص ناكو *ر مح طوطخاهيفيتلاداربالا لسوديلع

 أ هللالوسر لاق لاقامبنعهللا ىضر سابعنب | نعو*«صلاخلا رمحالا سبل نع
 | اهيفاونغكوكقايح اهبل باينلا :رمضاييلب كيلع لسوهيلعمللاىلص
 هلا ىلسيبنلا ءادر لوطن ةورع نعبهاوملا يفو+ بيث يخ نمامافكاتوم ظ

 | ناكأل لبق *6ةفيطلإلايفو .ربشو ناعارذهضرعو عرذاةعبرا لسوهيلع |
 هز دبى فكلذ ةي ١ ىراكس طالاهئم ديال لو هيلع هللا لصدللا لو 7

 ظ ىنسلاوءافشلا يف عبسنب |لاقوهبوث لمثشملو ليق بوث هل سني الهنا فيرشلا |

 ا

 هللا ىلصايركتودلاوظعت هيذؤي لمقلا نكي دلاوملا بيطاودراوملا ب ذعايف |
 صقمال هناو هبايث لع عقيال بابذلان ا يزارلارخلا لقنو لاقت لسوهيلع

 # لو 4طعملا ليم ضوعبلاهمد

 | هال هللا اوه ءاضبد ةوسسنلف دلي ف هيلعدلل| لصدللا ل وسر ناكو
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 ١ ا ًانانغ رب نائعناك لة ١
 نايلانب ةفيذحنعو* ملس وهيلعدللا لصوىبلا ينعي ىحاصةرز تناك |

 اذهلاقفقاسةكلضعب سو هيلعملا ىلص هللا لوسرذخالاقهنع هللا يضر |

 | نعود«نيبمكلا يف رازالل قجالف تيياناف لفسأف تبي نافرازالا عضوم |
 ظ لاقفيئاد لالا لييوهيلشا لصيبلا ىفار لاقامهنعهللا يض رم نبا

 ظ هللا يضرةريرهيبا نعو*رانلا يفبايشلا نم ضرالا سم ءيشلكرمجنبااي

 أ رانلا يف رازالا نمنيمكلا نم لفسا ام لاق لسوديلعملا لص يبنلا نعل

 هللا لوسر ناكو»«ديعولاهيفدرو يذوب الخلا ديقن مدروام ل علومتوهو
 هللا لصناكو *هئارو نمهعفري وهيدي نيب نمهرازا يري لسوهيلعمل ص

 أ كل أساهينتوسك اىدججلا كل مبلل |لوقي ثدعاب هامساب ثدجتسا اذا موهيلع
 ناك +هل منصاهرش ذو هرش نم كب ذوعاو هل عنصا هريخو هريخ

 ظ هلع هللا ىلص

ص ناكو## قلخلا ىسكو نيتمكر لصوهئلادج اديدج ابوث سبل اذا سو
 ظ ىل

 5 لسوهيلعمل | صدا ناكوت«ةعمللا مويدسبلايوث دحتسا اذا مسوهيلعمللا

 «ديعلك يف ءارج ةدرب سبلي اسوديل هللا بص :اكوببةعمج او ني ديعلا يف
 باطخلا نير مر مو*ديع لك مسلي ةربحدرب ب لسوديلعملا للص هلذاكو

 ظ لاقف سدنس نم ةلحى رق قوسلاب لسوهيلعملا ىلصيبنلا عم نر

 أ ىندكقالخال_-ىم هذهسبليامنا لاقف ديعلل هذهتزختاول هللا ل وسب
 | ديعلا موي راغصلا مثروك5 نوسلي مبنعهللا يضر ةباحصلا تناكوت# ةرخالا



*« 

 منقلب لسوهيلععلا ىلبص ناكوممهداوس ىلع كضايب نم نسح ا طق اًميشَتي ار

 هللا لص ناكو*«ناسايطلا فرعلا يف ىم-! يذل اوهو ىرخ ا هكرتي و ةراتهئادرب

 مسن اماوسبل امرو طفلا علام ا
 ةرم سو دوسالا رعشلا سو هيلعمللا لص سيلو*نراتكلاوفوصلاب [|

 ظ سوهيءهلإ صدا لوسير ناكوأهحرطفن اضلا ير دجوف فوصلا نم ةدرب |
 أ :ءّدلم وهيل ىلض هلناكو*ةموساتلا ىهست يتلا لعنلا سلو ليوارس |

 | ىلااهدنعاٌمئان ناك نماهاسرتفهجاوز توري ىلاهعم لقنت نارفعزلاب ةغوبصم |

 ىلصهلناكو#اهيفاهعم مانيف نارفعزلاةحناررمظتف ءاماباهشرتفةبونلاةبحاص |
 ايرواهدحو ينتاب لسا فارع ةغوبصمةفحلم لس و هيلع هللا

 1 يف ليلاب ىلصامر اسوهيلعمنلا لص ناكو# راع دي اخو دعو ءانكلا حل ظ

 هيف لصيفهئاسن ضعب ىللعةيقبلا قلاو هبده ىليامدضعبب ىدتراورازالا |

 هرازاناكونيبكلا قوفةرمشم اهل [سوهلع هلال باث ناك كلذك
 رارزالا لحامبرورارزالادودشمهصيمت ناكو قاسلا فصن ىلا كلذ قوف

 | يشمانناانيب لاقهنعهلاا يضردلاخ نب هللاديبعنعو# اهريغوةالصلايف
 ىلصلالوسروهاذاف قبو اوقثاهنافشراناعفرأ لون ُْ ينانعناسناذاةنيدملاب

 ظ در راطسفةوس ىف كلنالاق احلم ةدرب يهامنادللا لوسزايتلقف سو هيلعملا 1

 ا لل
 ظ عوكل نب ةلس نعوج وذا ةَوسأل اَومرحاَملا باقل[ رم تسل بارغالا



0 

 تااقابنعهللا ىضرةشئاع نعو+هقنعب اهطبرو هيفرطنيب فلاخوا هيقلاع
 و رم هطوةادغتاذ لسوهيلعملا ىلص#للالوسرج 7
 ظ لسوهيلع هللا ىلص يبلانا ةبعشنب ةروغملا نعو#“عساو ليوط“ ءاسك طزملاو
 ظ وقح الال لاقت دقوو شم امن نات ةس اي هلم 0

 ظ سبلو غسرلا ىلا سو هياعهللا [صدكن اكو* فوص نم هتراهظتناك اذادأ

 ظ ركب يباتنب ءامسا نعو و* هرغس يف نيكلا ةقيضةبج سلو ةيجرفلاوءابقلا

 ظ اهاجرفوجابيد ةنبل اههةيناورسك# ةسلاطتبج جر شا ابنا نا ئ

 ظ دنعتناك[سوهيلعلل ىصهّللالوسر ةبج هذه تلاقوجابيدلاب نافوفكم

 | املسن_ تا هس لس وهيلعش ص يبلاناكو اممتضبقتضبق |لفةشئاع

 أ لوسر ناكو#«صييقلا بيج نم ةعقر ةنبللا ىنعمو د.ابوشتسا
 ْ ةبج ةرموةبن ام ةريحدرب ةرموةلعت ةرشهدجو ام سبي مانو هيلع للا ىلصهلا

 | ىلا نعودبهب رزتوي ريغص» املا ام ار مدهوات

 ا ءاسك(بنعدللا يضرةشئاعانل تجرخالاق هنعهللا يضر يرعشالا ىموم

 | ٠ نن ذهيف سو هيلعدنلا ىلصعللا لوسر ضبق تلاقفاظيلغ ارازاو ادبلم

 ندبلا لفسارةسيامرازال اومقرملا ديلمل ون دبلا لعارتسيامءاسكلاو

 | اناامغالوقيو هسلي دبلمع ءاسك[سو هيلعهللا لصدل ناكو+ هتنوشخ هظلغو

 ظ تلاقفهبهوفدوساءاسكملسو هيعمل لصالناكومدبعلا سلي اكرسلا دبع
 ام تلاقفهتوسكلاقفدوسالا ءاسكلا كلذ لعف ام يعاو تن ايباب ةلس ماهل



* : 

 | ترسل ولال تتككلا زن زيشا م
 ظ لوسر تت ا لاقهنعهللا يضر سأي إب ةرق نعو#+ هنمأ ادب اصيمثسلاذا

 تلخداف قلطمهصيمترز ناودعيابنل ةنيزم نم طهريف ب هيلعهللا ص هللا

 ىلصهّللا لوسر ىلا بابشلا بح ا ناكو#ب متاخ ا تسسف هصيمق بيج يفيدب

 لو.سرل ناكو**نسحمن يزميا ربح نام درب بنعنزوب ربحلا او هيلعمللا |
 ناكوجانجبالرضخ طوطخامهيف نارضخانادرب لسوهيلعمللا لصد

 لاقهنعهللاىضرةفيجج يبا و «رضخلا بايثلا هبمعب لسو هيلع هللا ىلص
 | . هيقاسقي رب ىلارظنايف اكءارجةا> هيلعو لسوهيلعمملا ىلصيبنلاتي أر
 ظ هلوقو ةناطب هل بوثوا نيبوث نمالاةاح نروكيألو ءادرو رازا ماب لاو ظ
 | هتانبوسكي لسوهيلعهللإ اصدللا لوسر :راكو*«رج طوطخا يقينا ءاَرمَح أ

 | هاهسأرة ارملادب يطغتاموهورامخ مج بتكك رمخل اوم مسيرإلاوزقلارمخ
 | ةهق ناكو#«هعزنيف بايثلا نمرير حلا عبتتي ٍلسو هيلعهللإ صدا لوسرناكو

0 
 | ةءالامريغصت نيتيكمهلوق»نيتيلملاوساهيلعو لسوهيلعهللا لصيبنلاتي أد |
 نب سنا نعو#* دحاوجسن هلك لب طيخب ضعب ىلا هضعب مضي مل بوث لكيهو |

 هيلعوةماس | لع اكوتيوهوجرخ مسوهيل هل [صيبنلان هنعمل يضر كلام

 دوربلا نم عونوهورطقلا ىلا ةبسن يرطقو.مهب لصفب شوت دق يرطق بوث [
 قوفهعضو يا هب حنو ةنوشخ عمم العاوةرمح هيفو نطق نمذخت ةيناهلا |

 ظ
 ؤ
 ظ



 قمل

 متاهسلميف لسوعيلء هللا ىلص هتريس تناكولاق هبايثهب قنياتيشاذهدجو |
 هفعضيو اهم يذ وي يتلا ةريكلاب هتماعنكت | هنافهيلعفخاوندبلل عفناو ١

 دربلاورا نم سأأرلا ةياقو نعرصق يتلا ةريغصلاب الو تاف الل ةضرعهلعجيو

 لسوهيلعمللا ىلص نكي ل واهريغ نم ندبل ا ىلع فخارزالاوةيدرالا كلذكو

 1س وهيلعهللا صدقا ل أوس .ر ىلا بايثلا يح اناكو*هااهعسوي وةماكا لورا

 لسوهيلع هللا ىلصمل نكيلو سوماقل يف اذك فوص نم نوكيالوباينلا تحت
 | لوسر مفرامتلاقاهنااهنعهللا يضر ةشئاع نعدرود قف دحاو صيبمث ىوس

 | النيجوز ءىثنمذخت الوءادغل ءاشعالو ءاشعل ءادغ ل سوهيلعهنلا ىلصدللا 0 ب ب

 ظ صيت ؟ناكو#لاعتلا :رمنيجوزالونءرازاالو نيئادرالو نيصيمخ
 ٠ دعاسلاو ف كلان يباملصفم عسر وم غسرلاىلا اسوهيلعهلإ!صدقلالوسز

 | هصيمت ناكو+ عباصالا عمدك !وهيلعملا اصدللا ل وسر ناكويناسنالا نم

 اماوهبلطم ىصقاو دبعلاةياغوه تروكي ناو ءاليكاورخفلاو ةسايرلاو

 | ناكدقونيفصولا نعدرجتون. دصقلا ني ذه نعالخاموبفمذيالودمحيالام

 | الوهنيعب سابالا نمفنص لعراصتقالاب قيضيال سو هيلعهللا لصيبلا
 ٍ نب انعةيلحلا يف يعنوبا ىور لاق جرستام لمعتسيل لب يلاغلا سيفنلا بلطي

 أ هلوريسلابهاضرو هبوث ءاقن لجوزعهللا لع نمكملا ةمارك ن منا اعوفرمرمت

 | ما لاقفدبايث ةيسو الجرى أر لسوهيلع هللا ىلصيبنلانارباج ثيدح نم

 أ



 عيمجو آد 1 0 ة هيلع شومإبق يبن

 | اهساما نمديلا بلجو قارعلاوماشلا :رمك لذ يناد اموبرعلاةريزج |

 ميلاقالا كوم نم ةءامجدن داهو هضعإالا كولذل ىبجي ل اماهتاقدصوابتيزحو

 هريغهب ىنغاو هفراصم هفرص لب يردوس اسما الة قلو ًاسااف |

 ا ميد دي اهذارخا يلد !ينرسيا |اقونيلسملاهب ىوقو |

 | ضعبلابعفدفةيقب اب «تيقبواوعسقف ةرم ربزان دهتلاو ينيدأ هدصرا 1 ظ

 أ هعردو تامو تحرتسا تالا لاقواعسقوماق تجوب ءدَح فمئاسن

 ظ هترورض هوعدتام لعهكسموهسباموهتقفن نمرصبتقاوهلايعةقفن يف ةنوهرم

 | ءاسككاوةلعشلا بلاغلا يف سليف هدجوام سلي تناككماوسايفدهزو هيلا
 ىهذلاب ةضّوخل ماجاببدلا ةيبقا هرضح نم لع 0 د

 أ لاصخ نمتسيل اهب تيزتلاو سبالملايفةاهابملا ذا هرضحي نم عفريو

 | طسوتلاو بوثلا ةواقن اهنم دومحاو ءاسنلا تامسنم يو ةلالجلاو فرشلا

 ' لاما نا بهاوملايفو * هساج ةٌورل طقسم ريغهلثم سبل هنوكوهسنج يف ظ

 | الامهنمو مذيام هنمو دمحيامدنم عاونا ةثالث ةأيلاو سابللاو ةروصلايف |

 | هرماوا ذيفنتو هتعاط لعن اعاوهلاناك م هنمدومح اف مذالو حدمهب قلعتي |

 ظ 0 ملم نما اج
 | اذا دومه كلذ ناف هيف ءاليخلاوبرحلا ينري رحلا سابل و لاتقلا برحلا

 ظ بلدك امدنممومذملاو هودع ظيغوهنيدرصنو لا داعا ضن
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 وهيل لص لور عرض كبت اينعرس ناتو

 0 00 *نمؤي لف
 ظ هنع هللا ىضر سن لاقدقف عاملا ىلع سو هيلعهللا لصهللا لوسر ةوقاماو

 | لبللا نمةدحاولاةعاسلا فيس هئاسن لعرودي لسوهيلعملا لص تر اكهنا

 ظ ناك[ سوهيلعهلا ىلسمفال را ينمنباجرخاو# ةرشعىدحا نهو

 ليربج ىناتا اعوفرم يلسنب ناوفص نعو * ةوحص يفةوسن عسّ ىلع فوطي
 | دهاجو سواط نعو# عاملا يفالجر نيعبرا ةوق تيطعافارنم تلك افردقب

 ظ دهاجن عةياورف يو عاجلا يفالجر نيعبراةوق لسوهيلعهّل ىلص يلمعا

 ظ نم لجرلاناهعفر تدان دي ز نعوبةنجلا لها نمالجر نيعبرأو عضب ة ةوق

 * ةوهشلاو عامجاو برشلاو هلكالا يفةئام ةوق ىعبل ةنجلا لها

 ظ ا باملا
 أ لوصفةنسايفوهحال وهشافو لموديل لص لوسي سابلةفصيف |

 ظ لوالالصفلا ظ

 ءادروراز راو صيشنم ل 00 ةفص يف

 اهوحنوةم|عو ةوسن

 58 ل سوهيلعمل ىلا 0

 ْ | ليتلومالا تلح ا ًاودالبلايتافمو ضرالا نا ازخيتوا دقهدجتلاملايف



 ةقيلرن

 سو ةيلعهللا لص ناكوج# هينعي امفالا هناسل نزخي لسوهيلع هللا لصناكو

 همالك/وهيلعهللإ ص ناكو#مهغيل نيت | ل اد ةلاقملا عت مالكلارزن

 يف ةيقتسملارومالا نع يبكي ويف مالك لكن ع ضرعي ناكورظنلا تازركع |
 نييهللاركذي اسوهيلعهللا ىلص ناكو+اهركذ ىلا مالكلاهرطضااذافرعلا |
 +نيتوطخ لك |

 دب اعلا صفلا
 مسوهيلعمللا ىلهتوقةفصيف

 ناكمنا هريغو قم |نبانعو شطبلاديدش !وهيلعهلل| يصدم لوسر ناك ظ
 ةعراصلل دالبلا نم هنوت ايساتلا ناكو عارصلا نسحي ةوقلاديدش لجر ةكم

 [ ىلصهللالوسرديقل ذاةكم باعش نم بعش يف موي تاذوهايبف مهعرصبف
 ظ دمشايهللاقفهيلا كوعداام لبقتوملا قتنالا ةناكر ايدل لاقف لسوديلعمللا | '

 هلوسروهلاب نمت ثت 1| كئعرص ناتي ار لاق كقدص لع ديدهاش نم له |

 هيلع هللا ىلصهنلا لوسي 0 لاقفدمجاي من لاق | 1

 ظ دوعل اوةلاقالا هلًاسمثكلذ رقناكر بجتف لاقهعرص مث هذخ أفسو |

 ًاشنالاقوابجمتمةناككر فقوف انلاثوأناث هب لعفف ظ
 ظ عراصدقو* بيجمل كا

 غلباديدش ناكوىجمجلا دوسالاوبا مهنم ةناكرريخ ةعامج لسوهيلعهلا بص ظ

 تحت نم هوعزنيل ةرشعهفارطا بذاجيوةرقبلاداج ل عفقي ناكهناهتدشنم |
 ىلا سو هيلع هللا ىلصمللا لوسر اعدفهنعحزحزتي ملو داجلا ىرفتيف هيمدق |



 ناكر

 أ اذا سو هيلعملل لص نر اكدقف لسوديلع هللا لصدّللا لوسر ساطعاماو

 ظ اذا اسوهيلعهنلا ىلصناكو#هتوصاهب ضفخو هيف ىلعهب وثواهدي عضو سطع

 | ناكو مكأب حلصي وهلا كيده لوقيف هللا كمجري ل لاقيفدللا دم سطع
 لسوهيلع هللا ىلص ناكوبدججسملا يفةديدشلا ةسطعلاهركي لس وهيلعمللا ص
 ظ هيلعدللا لصوللا لوسرناكدقف بؤاثنلا اما# ساطعلاب توصلا عفر 17

 ا

 هنمهللاهظفحدقو هريغنمههركي لسو
 * طق ىنب ءانلامو

 عاملا لصل

 هتوكسو سو هيلعهملا لص همالكة فصف

 | درسي سو هيلعهللا ىلصوللا لوسر تناك امتلاقا نعل يضرةشئاعنع

 أ ناكوت«هيلا سلج نمهظفحي لصف نب مالكب كتي ناكن كلو اذه درسك
 | لكظنحب اسوهيلعهش | ص دمالكن اكو ليترت لسوهيلعدملا ىلصهمالكيف
 1 هنعمبفت ىتحاث الث اهداع أةلكت رك اذا لسو بلع ىلص ناكوبج هععمنم

 | سلجاذا لسوهيلعدنلا لص ناكويباث الث مهيلع لس مهملع لسف موق ىلع ااذاو
 | ايدحشدحي مسوهيلعدللا ىلص ناكو + ءامسلا ىلا هفرط عفري نارثكي ث دحتب

 ظ هللا صن اكو« تمصلا]ي وط مس وهيلعهللا لص ناكو*هاصحأل ٌداعلا هدع ول

ب لكن مع ضرعي و ةجاحريغ يف لكتيال تركسلاريثك| سوهيلع ظ
 ظ + ليمجر يغ
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 ظ ردعوهللا ةيشخ نموةقفشوهتما لعافوخو تيلةمحر كي زيزاهردصل ا

 1 تيتا لاقهيب نعرخشلا نبهلادبعنعف ليال ةالص ينآنايحاون ارقلا عامس ظ

 . ءاكبلا نم لجرملازيز اكريز اهفوحجلو لصيوهو لسوهياعهل يصل لوسر ظ

 ظ هللا لوسر لاق لاق هنعمللا يضر دوعسمن بدلا دبعنعو#ردقلا لجْرملاَو |

 أ ينالاقلزن ل 1 فلم قالا لورا تقفي ٌلعأرقا لسوهيل هللا لص ظ

 ظ هالؤه لع كبانثجو» تغلب ىتح ءاسنلا ةروستأ ارقف يريغزمهعع“ انا بحا

 ١ سا ع نبا نعو+ نالمج لسوعيلعملا ىلصهلا لوس ينيعتي ًارفلاق«اديبش ظ
 ظ يفق ةريغص#] ةنب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخالاق امهنعهللايضر |

 ينعي لاقفنمياما تحاصو هيدي نيب وتتام هيدي نيبا,_عضوفا مضنحاف

 ظ حايصلاب نرتقماروظعاكبياهّللا لوسر دنع نيكبت سو هيلعهل ل صيبلا'

 ظ ناةمحر يهاغا ىبأ تسل يف الاق تك اراتسل أت لاقف عزجلا ىلعالاد |

 أ زعدلاادمحي وهو هيبنج نيب نم عزنت هسفن نا لاح لكى بعريخ لكبنموملا |
 أ هياء !صشلا لوسرا ةنبااندههش لاق هنعلا| يضر كلام نب سنا نعو# لجو أ[
 هللا يضر ةشئاعنعو#ناعمدت هينيعتي ًارفربقلا ىلع سلاجهللا لوسزو لسو |

 ظ رع سموه نوعظم نب نامعيبق لسوهيلعهنليصهنلا لوسرخا امنع ظ
 نالملاو عومدلا ةريثك | اسوهيلءهلا | لصدانيعتناكوم«ةعاضرلا نمدوخاوه أ[
 لوقيو خقنبو ةالصلايف يكي سو هيلعهللا لص لج ةرمسمتلا تفسكو ظ

 تراي كرفغتسن نحنو كنورفغتسيمثو مهيفاناو مهيذعتالن ايندعت اب راي[



 *ا ل

 | تدكيذلانامزلاوكذت أهل لاقيف لزانملاسانلا ذخادق بر لوقيف مجريف

 لوةيفي افا دنا كاعبم ا ةريشغو تيت قابلا ناف هلل اقيف من لونغ

 ظ 3 سو هيلعملاا ىلص هللا لوسرتي اردقلف لاق كلملا تناويب رفا ١

 [تبا تي اردقلدعس لاق لاق صاقو يبا نب دعس نب .رماع نعوم جاو تملا

 | فيكتلةلاقهذجاون تدب ىتح قدنخلا موي كحضض لااا ىلصّيبلا
 ظ لوقي لجرلا ناكوأيماردعس ناكو سرت هعم لجر ناكل ركصخ ناكك

 | نى لقءامرهس 1 مفرالف مهسب دعس هل عزنف هتببج يطغي س رتلانازكواذك ١

 | هيلعهلاا ىلص يبنلا كدهضف رإجيرب لاشو لجرلا بلقناو هتببج ينعي هنمهذه

 ظ هنعاللا يضرايلعتدهش لاق ةعيبر نب ىلع نعو# هذجاون تدب ,ىتحملسو

 | اهرهظ لعىوتسافهللا مسي اق ساكرلا يفداجر مضوالفاهكريلةبادبيتأ
 | انبرىلااناونينرقم هل اك امواذهانل رخص يذلا نامبسلاق نلمح لاق

 ظ ىلر فغاف يسفن تللظ يف ا كانامعبساث الثربك(هلااواثالث هلادمللا لاق ثنوبلقنل
 | ريمااي تكحض ءىش يا نم تاقف كح متت ناالا بون زار فغيال هنا
 كوض مث تعنصاك ع نص 0 هيلعدللا للصهللا لوسر تي ًارلاق نينمؤملا

 | لاقاذاهدبعنم بجعبل كبر نالاقهللالوسراي تكحض ءيشيانمتلقف |
 ظ «هيغدحا بون لا فنيالعنا عي يون ذيلرفغ ابر |

  قيهشب نكي ف نيذح نم ناكك لسوهيلعهللا ىلصهللا لوسير“ اكياماو

 ظ 0 واللون دال كام ةاتملا نكي / توص مفرو



 فت

 هللا لوسر نم طع اب ل |

 ْ هللا لص يبنلاتي ًارامتلاقاهنااهنعدللا يضرةش اع نعوم لسوهيلعهللإ لص

 ثراحلاانب هللا دبع نعو+هت اوه هنم ىرا ىتح اكحاض طق اعمجتسم .وهيلع

 هللا لوسرناكو + امسيتالا سو هيلع هللا لصعللا لوسر كعض ناك امأاضيا
 هللا ىلصدبامعصا كوعبت ناكو و «مستالا انيدحثدحبال سو هيلعمللا 0

 .وهيلعفللا للصدأ اريقوتوهب ءادنقا توصريغنم مسبتلاهدنع لسو هيلع

 أ اذا مس وهيلعفللا ىلص ناكو# ”اطلا سرور معان ريع اسلم اذ اتاك ظ

 سانلا كدهضا نم ليال ىلص ناكو#« هيف للعهدي يو 11
 | تدب ىتج كح لسوهيلهللإ لص يتلا نإ ككاح ف يف دروو* أسمن مهبيطاو ظ

 نعف مستلا 6 ليصهلاوح نم بلاغلا ناكناو هسارضاياءذجاون

 0 دمام هيلعهللا صدا لوسر لاقل اق هنعدلا| يضررذ يبا

 | اوضرع الاقيفةمايقلا موي لجرلاب ىٌويرانل| نم جرخت لجررخ اوةنجلا خدي
 الرةموهوا ذكواذكاذك موي تامل لاقيفاهرايكهنع أبن وهبون ذراغصةيلع
 نا لوقيفةنسحا لمع ةئيسلكناكمهوطع أ, لاقيفاهرابكسم قفشموهوركتي |

 كوض لسوهيلعش|لصتا] 5 ًاردقلؤذوب الاقانهاهاهاراال ايون ذيل
 هللا لوسر لاق لاق هنعهلل| يضر دوعسم نب.هلا|دبع نعو*هذجاون تدب ىتح

 لاقيفافحزاهنمجرخي لجراجورخرانل الهارخ 'فرعاليف ا رسوهيلعهإ لص
 ظ لزانملااوذخادق سانلادجن لخديل يهذيف لاقةنجلا لخداف قلطن اهل



 فرب 1

 علل 56
 هرورسو لسو هيلع هللا لص+بضغةفص يق

 أ هيجويف ا بضغاذا لسوديلعهللا ىلصدللا لوسر ناك
 أ | لص ناكوتهاتنجو ترمحا بضغاذا لسوهيلعملا لص ناكو#هترشب ءافصل |

 بهذيف محض رمل ااجوهو سضغاذاو ساج مئاقوهو بضغاذا لسوهيلعملا

 ظ ناكو#+ ”يلعالا دحا هيلع ئرتجيإ بضغاذا لسوعيلععلا لص ناكو*«هبضغ

 لس وةيلعهللا ىلبص ناكو» *ءاضر مهعرس ءاو اضع سال اذ لسوهياعمللا 0!

 ررضلاب كلذ داعز او قحلاا ذفني ناكوهسفنل سضغبالو لجوزعدب رل يضغي

 *ههجو يف كلذ فرع ميش هركأذا لسوهيلعهنلا ىلص ناكوت هباص | عوهيلع
 اخ لسوهيلعملا لص ناكدقف لسوهيلععلا لصةلالوسو رونا

 : | ةلاهجودأككر اذا لسوهيلع هللا لص ناكو#« رمان ًامةيح ورا

 ظ + هيفاهصخش ىرب ردجلاث أكو |

|| 17 ١ 

 هساطعوه 0 هكض ةفص يف

 | اذاقربلاانس لم نعرتفااكحاضرتفااذا لسوهيلعملا ىلبص هللا لوسر ناك

 | نعو»“مسبتا هكح لج سو هيلع هلا ىلص ناكو»ماهلا بح لثم نعوالالت



 ناقل

 1 ناكر ميقلا نبا اضيا» :او ها هرقاو ةنسملا دصاقملا يف يواخعسلا ظضفاحلا

 : ةئيدرلا ةحمارلا رو بيطلا بحي سو هيلعمنلا ىلصهنلا وسر

 لا

 لسوديلعهلا ىلص هتوصةفص يف

 ناكك توصل |رسح هجولا_.-رسح الا يبن هللا ثعبامهنعدللائيضر سن انع

 ل وسر توص ناكومياتوص مهنسحاوأهجو مهنسحا لسوهياعمقلا ىلص كين

 هنعدللا ىضر ءاربلانعفهريغتوص هفلبي ال ثيح غاي لسو هيلععنلا لبصهللا

 * نهرو دخ خي قتاوعلا عم يح 1و هةياعمما لصد لوسرإ طخ لاك ظ

 لاقفربنملا ىلعةعمجاموي لسوهيلعمللا ىلص سلجاهنع هللا يضرةشئاعتلاقو

 لاقو+ هناكم يف سلخ ميق ينب يفوهو ةحاور نب هللادبعهعمفاوسلجا ساننل ظ

 وديلعهلل| ىلصدللا لوسر انبطخ هنعهللا يضر ييغلاذاعمنب نمحرلادبع ْ

 : ىناهما نعو#انزانم يفنحنول خا معسشانكن ىتحانعامساهللا تف نبأ

 0 لسوهيلعمللا لصدهللا لوسرةءارق ععسنانكح تاقاهنعهلاا يضر

 اذا سو هيلعمللا ىلصدلاا لوسر ناكو* يشير ع ىلعاناوةبعكلادنعليللا

 بم لوقي شيجر ذنمهنأكهتوصال ءوهبضغدتشا بطعخ
 ظ 5 اسمو



 هبيطتو ل سوهيلءهللا لص هبيط ةفص يف

 54 س وهيلءهللا لصدللا لوسرا ناكدنع هللا يضر كلامنب سارع

 ظ +يءاعو نوكيا لمني و طالخا نم عومجم بط ةكسلا تسول

 ظ ناكوم هتيم وه سار هب سف كسملاذخ أي ٍلسوهياعدنلإ يصهملا لوسرناكو

 ظ نالاقو بيطلادري.ال نينا نطو اا رك ملسو هيلع ىلص

 ظ هللايضريدبلانامع يبا نعو+ بيطل دري ال ناك لسوهيلعدلل ا ىبصيبلا

 هدري الف ناحيرلاكدحا يلمعااذا سو هيلعهللا لص هللا لوسر لاقلاقهنع
 ىلص ديلا نيحاي لا بحا ناكمنعللا يذر سنا نعو» ةنجلا نم جرخ هناف
 ظ لسوديلعمللا ىلصهنلا ل وسير ناكو# ءانمارهز ةيغالأومةيغافلا لسوهيلعهنلا

 ا ةنسحلا ةحئارااو بطلا يحب سوهيلعمللا ىلص ناكو» ةبيطلا جيرلاهبجيب

 | بيطلاوءاسنلا كاين د نمّيلا ببح لوقي وامه يلع ضحيواريثك امبامعتسيو
 ىنفاهللصا الث الث كايند نم يلا ببح ةياورو ةالصل ايف ينيعةرق تلعجو
 | نم ءىشيف عقيم ثالث ظفل نارجح نب اظفا#ل امالسالا يمت لاق بهاوملا

 تسيل هترابعو هيلاما يف يقارعلا يول اهلاق كل ذكو ىنعملا دسفتت هت دايزو هقرط

 راف تلا ذم لل يدلل للا نم يثينْث الث يوةظفلا هذه

 | ينعي انخيشءاكح اى هريغو ينكرزلاهب حرص اذكوايئ دلاروما نم تسيل ةالصلا



 ثني هال
 11 1 ]تدجرف لاق هدخ حسم لسوديلعملا لصدللا ل 0

 هنم فرعي بوهيلع هللا ىلص نراك و مراطع ةنوج نماهجر خاامنأك ميرو ظ

 الا دحا هعبتيفاقيرط كلاسبإال !سو هيلعهللا ىلصناكو##لبقااذا بيطلا جير |
 | تناككلتناهيوهار نب قاحساركذو *« هفرعسط نمهكلسدق هنا فرع |

 ظ ىللسل ا دقرفنب ةبلعت ارما مصاعم نعوم لسو هيلع هلل[ ص بيطالب هنحتار ظ
 | نوكتل ببطلا يفدهتجت والا ةأرما انمامثةوسن مبراةبلعدنعانكت لاق ظ

 | وطوهتيحل هبحسهانهد سيناالا ببطلا ةبلع سميالواهتبحاص نم بدطا |
 ظ جير نمبر بيطار انمعا م اولاق سانلا ىلا جرخاذاناكوأنم ار بيطا ظ

 | لاقف كلذ انمار بيطا تن الو بيطلا يفدهتجيل انا مويه تلقفةبثع |
 أ هلاتوكشفهتتأف لسوهيلعُْلا لصهّللالوسر دهع ل عىَرشلا ينذخا |

 | يجرف لعيبوث تيقل اوهيدي نيب تدعقوتد رجتف درجت ا نا ينرم اف كلذ |

 هاور ذئموي نم ببطلا اذه يل قبعفهدبب ينطب و يربظ مسم مثه دي يف ثفنف
 | هب ناعتسا يذلا ةصق يناربطلاو ىلعيوبا ىورو ريغصل اهمجمم يف يناربطلا

 تلسف ةروراقب دتساف ءيشهدنعنكي ف هتنبازيهجت لع سو هيلعهللا ىلص |
 ةنيدملا لها شهب تبيطت اذا تناككدبْ َطَتْلَ اهرم لاقو هقرع نمابيفال |

 نيبيظملاتيياومسن بيطلاكلذ |



 2*4 ا

 أشرس د 0

 | لجردييفالاةرعش عقل نا نودي ريا هباحص اهب فاطاوهقلحيق ةالحلاو لسو

 عر لصما
 ةيعيبطلاهلحتارو سس وهيلعهللا لصهقرعةفصيف

 | ريثك ا سوهيلعمشالصدفلا لوسر ناكمن |هنعملاا ١ ىضر سنا نع لسمىور

 كسلا  :سبطاؤلوللاكههجويف 1س وةيلعمللا لصد :رعناكو* قرعلا

 |ههيجردقي كنارق ىحولاهيلعلزئااذا لسوهيلعمللا ىلصناكو#رفذالا

 | ملسماق أب لسوهيلعملاىلص تن اكو»مدربلا يفناكناونامجهن ًاكا قرع

 هقرعممجت تناكف قرعلاريثكناكوهيلع ليقف اعطن طستفاهددع ليقبف

 كقرعتلاقاذهام ميلس ما ا لسوديلععلا لص يبا لاقن بيطلا ينءاعجتف

 هتكرب وجرنهللا لوسزاي تلاقةيا وريفو بيطلا بيطا نموهوانديط ينءلعجن

 تناكوري حلا نم نيلا لسوميلعملا ىلبص هفكن اكو* تبصا لاق اننايبصل
 ناكواهسم ملا بيطب سو هيلعهللا صاب سمراطعلا فكة حئاركه نار

 0000 أر ىلع هدي عضيو اهحير ديمي لطيف لل
 الوةجابيد تسسسمامهنعدملا يضر سنا لاقو#«هس ار لعاهجيربنايبصلا نيب

 ظ يضرةرع“ نئربأج نعو+ لسو هيلعهللا للصدملا لوسر فكن نمنيلاةريرح
 امس ل يي سا
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 روسلاهذه لامقشال تروكس علا اذاونول ًأسني معوتالسرملاوةعقاولاو

 ظ | 19 لسو هيطدنلا لص هذ لع هفوخب يجونام ةمانقلا لاعبا ينابيع

 ظ «من لاق سو هيلعدنلا ىلصدملا لوسر بضخ له هنعدل يضر ةريرهوبا

 دنع وهيلعملل| صمشنا ل وسررعشتي ار لاق لبق عنب دم نب هللا دبع نعو
 هيلعهّللا لص يبنلا نا ةريثكق رط نم نييحصلا يفو+ايوضفم كلام نب سنا

 نم * يبث هدنعناكنم بضخاغناو باضحلا ناوا هبيش غلب يلو بضخي سو
 ننسوأضيانيعيحصلا يفو#هل قب نوكيل طسوهيلعدلا لي ناو د م

 | سرولاب هتيحل رفصي ناك[ وهيل هللا ىلص هللا اوبس نا رمع نبانعدواديبا

 بضخ له هنعهللاىىضر كلام نب سن الت لقلاق ةدائق نعو*نارفعزلاو

 أ وبانكلوهيغدصف نيش ناك كلذ غاب لاق وعيال وصلا لوس
 يوونلالاق* ةرمحه يفتن متكلاو. مكاو انحلاب بضخ هنعهللا يضرركب

 ظ وهوى ارامي لكربخ أف تاقوألا رظعم يف هكرتو تقو يفهغبص هن اراثخلاو ظ

 أ +« حاعالل ةفلاخعرعشلاريبغتب عَأي لسوهيلعهللإلصدللا لوس ناكو«قداص
 | موي رشعةسمخلكيفهرافظا ماقيورهشلكيروتتي لسوهيلعهلل لص ناكو ظ

 | هللا لصناكو+هديبهجرفودهتناعيلو ةرونلاب لطاذا لسوعيلع هلا لصناكو

 | لص ناكومدلهاهدسج رئاسوةروناباهالطق هترومب ادب ىطاذا اسوعيلع
 «ةالصلاىلاحورب نالبق ةعمجلا مويهبراش صقيو هرافظا اب لسوهيلعملل :

 ظ لسوديلعهلإ [ص ناكو«رافظالاورعشلا نفدب مي او هيلعمللا ىلصناكو ظ



 فكر

 أ( ةللا ةيفلا ثكسوهيلع لإ صهللا لوسر ناكو هردصل ىلع ءاهنمردحنااموةيحلا

 00 ش نم ذخ أي ودتيخ يفعب ناكو

 0 اكياسوهي هللا ىلص تاكو اطوطواهضرعنمةفيرشلا

 .رساذا ارملا يفرظني ناكوهطشمو هكاوس هقراغي ال مسوهيلع هلا لضناكو

 را نسم ا ارتها اذا لسوهيلعمللا لص ناكو *هتيحل

 مسوهيلعدلا ىلص ناكو*اهيلارظني هديب هتبحل ذخا متغا اذا ملسوميلعهلا

 حير ستوهس أر نهد 28 لسوعيلعملا لص ناكو# ءاملاب هتيحل لاخ ًاضوتاذ]

 لاا آرلا لع يا ةقرخ عانقلاو.عانقلاذاختارثكي و هتيم

 نه دااذا ملسو هيلع هللا لبصهّللا لوسر ناكو## بايثلاوةماعلا يقلل نهدلا

 هيلعدللا لص ناكو+جهسأ ارم هيليعم هيبد ا ادن ىرمسلا هئحار يف بص

 لعنن |اذاهلاعنن ىف يفو لجرتاذا هلجرت يفوربطت اذا هروهط يف نمأيتلا بحي ٍلسو

 |نمناكامو هئالخ ىئرسيلاهدي تناكوهلكهنأ 1
 ظ هيطضاو مانا ذاوىذ

 هنيهلعجي لسوهيلعمللا ىلصناكو#ةلبقلا لبقتسم نيالا هبنج ىلع مهعض

  :رعو# كلذ ى وسام هلامشو هئاطعوهذخاوهبايثو هئوضووهبرشو 00

 ناو لسو هيلعهلا ىلصهملا لوسر س أر لجبرا تنكتلاقابنعهللا يضر شاع

 لجرتي لسوهيلععلا لص ل وسرذاكو *ضئاح
 || «نيحدعب انيحياابغ

 ةرشع عبسوحن ةللقاعش ةمجللا او س 1 سو هللعدللا لصهبيشناكو

 | دوهينتبيش لاقتش رقدلا !لوسراي هدد يضرركبوبا لاق عش
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 وهودعال اهرضيدقفةضيرملانب معلا أما ء ءاصصالا كذب طاخمايروجابا

 | هلوقدعب ل ا عقر لبعد سوت ووالد ردعملارح
 100-1 لو

 هتيعت دمرهدتعيمن هذ لحتكانافءدائعان * رعذد لح ١١ دااذهرصماولج

 ث راغلا لصعلا

 8 كلذب قلعتياموهباضخوهبيشو لسوهيلعهللا ىلص هرعش ةفص يق
4 

 ا
- 

 ٍ دعا الواط لأب سيل هتسحوعشل 4 لجر ]ل سوهيلعمللا لصدلالوسر ناك

 أسرار ادغهلعحاعر ,ٍِ لمرلا كس هتاكر أي ْط طشلابهطّشماد دأ ناك ططاعتلا

 ءالالخهتلاوسودتتهنذا ىبعهرعش : |عجاعروت هنري دعن رعب نمَّنَدَأ كد ١
 ا "با

 م |نسح /سوهيلعممل للصم ال لوسزن

 ىلاتقوذيوهتذا 0 وعش هل 0 -ً ظ

 َن ةرغ توكرمتملا تاكو هرعش لدسي رسوهيلعمملا للص ن ,اكوجهتذا انآ

 باكل عاةفاومبيناكومب مور نوادسيب انكلا (لهاناكومبس

 رعشلا ل دس عموم هسأ ار ملسو وهلعللا لصق رقم ءىشبه بق, 2 يءاف

 ْ مدقمةلبسلا ىنعسو.ةلبسلرسح وعيا لاصشا وسرناكو+هلاسرا



 يل

 ىاثلا لصفلا

 هلاهتكاو لسوديلعهلا ليف رة

 يفراهنلاب ىري م ةلظلا يفليللاب ىري ف هيلعهللا لصدللا وسر ناك ظ

 نيب نم ىرياكفوفصلا نمهفلخ نم ىري سو هيلع هللا لص ناكو+ ءوضلا ||

 ظ هلا ىلص ناكوجامجنرشع دحا ايرثلا يف ىري لسو هيلعهللا للص ناكو*هيدي

 ظ لسوهيلعهللا ىلص ناكوججارسسابهلءاضي ىتح لظم تدي يفدعقي ال لسوديلع

 ىلارظتلا هج رسوهيلعهللا ىلص ناكو* يراجلا ءاملاو ةرضخلا ا ىلارظنلا هبجب ظ

 ظ رمال ماجن ىلارظنلا هبجمب ناكوجرتالا
 | لتكااذا س وهيلعهللا لصناكدقف لسوميلع هش لصد ل رسر لا

 0 لكي لعج يامهنيي ةدحاوونينثانيعيف لعج |
 | لح !لححا اذا لسوهيلع هلل ص ناكوربدوارمةسوهورتو عومجما ذاهب

 لكأ انم تك ةإكم لسوهيلعهللا لصدلناكوجأرتورمجتم ارمجتسااذاوارتو |

 | رضحلا يفءهقرافيال ل وهيلعهلل| اص ن اكو« هذهيف ةثالثوهذهيفةثالثثلبل |

 | ءيث ىَردملاوءىردملاو كاوسلاو طشملاو ةلحككاود ارملا سهر غسلا يفالو ْ

 أ حرسي هنم لوطاو طشملا نانسا نم نس لكش ىلع ب شخواديدح نم لمجي |

 ظ نا امهنعهللا ىضر سابعنب | نعود هل ظشمال نموامعتسنو ربل تملارعشلاهب |

 | لاق.رعشلا تبني ورصبلاولجيهنافدثالاب اونتكل اق اسوهيلعمنلا لص يتلا |



40 
 ئ
 نم برقا ذاف السلا هيلع يهارب|تيأ اردو نو حاشا تيل ظ

 ظ نم برقااذافمالسلاهيلعليربجتي أ ارودسفن ينعي كحاص اهيشدبتيأر

 +«نوطسوتمالاجر نعل نم َةسقَ ية و ابيل ّ 0

 امتوهوةوبنلامتاخ هيفتكن يبامرهظلا عساو لسوعيلعهلا لصدهملالوسر ناكو
 نال اوتار ملوح 50 ءادؤيسةماع هيفنهالاهبكس يلب ظ
 ةضيبلثمءارجةدغ سو هيلع لصعتاخد اكو نرئابفرع خانك |
 هللا لوسر ىلا يب .رافلا ناملسغ اج لاقةنعهللا يضر ةديرب :عو+ةماحلا |

 ” اينو تعرف ىط رابهيلعةدئام ةنب ,دملامدق ل وهيلعمللا ىلص ظ

 لعو ك يلع ةقدص لاقف اذهام نالساي لاقف لسو هيلعهنلا ىلصهنلا لوسر ظ

 هعضوف هاثمدغلا ءاخ اهعفرفلاقةقدصلا لك انال انافابعفرا لاقف كب اعصا

 | كلةيدهلاقن نالساي اذهاملاقف !سوهيلعمل صدقا لوسر يديني |
 ظ كول مان ىلارظ مئاوطسب هباهغسال لسودبل هللا ىلصدملا لوسر لاق ظ

 | هللا لصهللا لوسرهارتشافدوههلل ناكوهب نماف سوما لصدهلالوسر |

 معطي ىتح هيفنالس لمعبف الخن هل سرغين ىلع اهرداذكواذكب لسوهيلع |
 تام رمجاهسرغ ةدحاو ةلخن ال !ليختلا سو هلعملا ليصل لوسر سرغف ظ

 !نهنأشام اماسوةيلعملا لبصدهللالوسر لاقفةلغلا لمحت لوا ماعنملختلا ظ

 لسوديلءهلل ىلصدهللا لوسر اهعزنفابتس ,رغان اهلل الوسراي رمح لاقفةإغنلا ظ

 اهءاعنمتلمحنامسرغو
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 هن 6 م 0 لص ينلار عا لاقهنع

 ىبيعىلا لاعت هللا ىحوا لاق نايحنب لتاقمنع بهاوملا يفو*ةضف كيس

 لخريغ نم كنقلخ ين !لوتبلاركبلا ةرهاطلا نبا اي عطاأو عمنا مالسلا هيلع

 يل اهلل ان ايفا ناروس هالرسف لكوتفلعو دبعافيايافنيملاعلل ةي ؟كتلعج |

 نيلءنااوةماعلاوةعردملاو لما يحاصىالا يبلااوقدص لوزااليذلامويقلا

 جعالارافشالا بدههلانيبجالا نورقملا نيبملا تلسلا سلا دعملا املا
 اوالاكةهجو ينهقرع ةيحللا ثكلا نيدخلا مضاولا فن الا ىنقألانينيعلا |

 عداودحضاو قلل كسا ماعم راوقتعو ًاكمنم غن كسملايرو

 ضعبهطسو يفهتنراةقد عمذ/يوط فنالا ىنق ةأونيملاداوسديدس ل

 امناملسو هيلععنلا ىلص هبج اوحةفص ين يحصلاو ريثالا نبا لاق#عافترا

 ينههجورظنااذا سو هيلعهنلا ىلصهللا لوسر ناكو * نرقريغ نم عباوس

 ظ يناعجوابن ف يعجوةروص مركو هلدعق قل ىوسيذلاهثدحلا لاقت ١ ارملا
 نسح يذلاهللدجلا لاق ار را يفرظناذأ سو هيلع هللا ص ناكو«نيلملا نم

 | انا لوقيرلسو هيلععللا ىلصناكوت# يريغنم ناشام ينمناذو قلو ينلَ
 ظ هبشا لسوهيلعمما بص ميهارب ,١ىباناكو ويا سوهيلععلا ىلص مد أب سانلاهبشا

 0 ا

لاجوزم اكسلاجإلا
 ت نو ةونش

مالال هلع
 ١ بقا ةن
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 | ناكو# افككىثماذا ٌولوالاهقرع ن أك َنوللارهزا لا 0 ظ

 ظ رو صدقا لوسر |
 ْ يضر قيدصلاركبوب اهبحاصهفصو كوه نولوقياوناكو ردبلاةليلرمتاب ههبش ظ

 : لوقي ث مح هنعهلاا ا

 | ماهللا هليازردبلا ا وعدي ريل فطصم نيمأ

 ظ ا _ 0 اكضيبا مسوهيلع هللا لصناكو ظ

 ظ | كلسمولا 00 ا ظ

 | 0 .شيا وسل منو تشابه دما ظ

 ظ يدع حالا حيبصلارغألا ىنعمومرا ةشالابدهاهلبارغأ اةماملا رح 1

 | ال اًقنعللادابعنسحا سو يلعهللا اصلا لوسر ناكو#“يضحلا رسما |
 [ قيربادن كك رلاو سعتلل هقنع نمربظامرصقلا ىلاالو لوطلا ىلا بسن ظ

 ظ 00 ةرمح فو تلا يالا 2 ظ

 را سا يف 0 د سا ظ

 ا ' دج اواهتمراز الا ىف نكع ثالث ملسو هيلعهنلا ىلصملناكوبهضايب يف ْ

 ظ ملسوهيلع هلا ىلص هللا لوسر نطب !تيب ارامتلاقا هنعمل يضر 'ىناهمانعو ْ

 | لاينر يبكلا ثرعزعو* ضمب عضم ةيثثلا يطاق تركذ الا



 ظ نك[ سوهيلعهللا ىلص هللا لوسرنمنسحا نيشتييأراملاقهنعمما يضر ظ

 ظأأأ1010 01 ]1 ]| |0000| 0111#
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 | لمار الل ةمصع ىاتيلا لاث * ههجوب ماغلا قستسي ضيباو |[

 ع
 رجسملا لخداذاناكوىرسيلا ماخ ملخاذاو ىنيلاب ادب هيلعن سبلا ذا سو
 | ةريرهيبانعو# ءاطعوذخا ءيش لك ين يتلا بحب ناكو ىنملاهاجر لخدا

 أ هللا ىلصهنلا لوسر نمهتيشم يف عرسا دا تي ًارالوههجو يف يرجت سعلا
 ظ ناكو#ثرتكمروفلهناوانسفنا دهجناناهل ىوطت ضرال اك سوهيلع

 | «لظدلرهظيالرمقلاو سعلاب ىشماذان كقارون لسوهيلعهنلإ اصهنلا لوسر
 ظ ءاربلا نعووجاريدتسمناكو ورمل او نييعشتل |لثم سوهيلعدملا ىلصههجوناكو

 نم نسح اًًنيشتي ًارامهنعهللا يضر ةريرهوبا لاقو* لسوهيلعدلل للصمللا لوسرن مزسح ا ءارم ة اح يف ةمل يذ نمت ارامل اقهنعهلا| ضر بزاعنبا

 ظ أل الدي كدحضاذاوههجويفيرجت س علان اك[سوهيلعهللا ليصدملا ل وسر
 | نم سانلا لمج اهب هتفصوام ضعب يفاهنعهللا ىضر دبعم ءاتلاقو+ردجلا يف

 لاقهنعهللا يضر ةرمسنب رباج_:رعو+ بيرق نم مهنسحاو ثالحاوديعب
1 

 تاع ءارمحةلاحهيلعو نايحصض ميل يف اسوديلعمنلا ىلصهنلا لوسرتيأر
 | «ةرمثم نابض ! ىنعمومرمقلا_:رم نسح ا يدنعوبلف رمتلا ىلاو هيلارظنا

 ظ هيلءهللإ ص هللالوسرهجوناك أ هنعهللا يضر بزاعنب ءاربلا لجر لأسو

 | لورهزا لسوهيلعمنلا ىلصهنول ناكو«رمقلا لثملبال لاق ضيسلا لثم لسو
 ظ : لاقف للاطوباهمعهتعنو ضايبلاديدشلاب الور عسالاب نكي
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 "1 دعاني ربي ونيلمالا حيسيمل او مدقلا طسونمءطولا دنع ,ضرالا

 ال ةقلخ ةوطخلا ساو ةبشملاعيِرَدوةوقبهيلجر عفر ىشماذا ملكان َلاَ

 هبامتم | قوسيو غدصلا يلبامتن يعلا قشوهو ظاحللاب رظنلا ةظحلم االكت |
 نيتينشل خا اسوهيلعهل| لصدنلا لوسر اكو ادعي دايو هيدي نيب مهمدقي

 اهلتعا لسوهيلععلا ىلص ناكو#«هايانث نيب نم جرخي رونلاكىذور ملككاذا

 مسوهيلعهللا ىلصوللا لوسر تيا تلا مدرك ت نب ةنومهم نعوامدقرشبلا ظ

 *هريغو دم !مامالاهاورهعباصارئاس لعةبابسل اهمدق عبصا لوط كيفن ا

 ةدومم ضوةقدلا ورا ا 1 ة شرم ةيفالب لسوديلعممل لصناكو ظ

 رضصزرم ماقتتياغ 0 س وهيلعهللا لصهللا لوسر :ناكو*نيقاسلايف

 براقئانيوملا ىنعمو.رتختريغباني وملا يشيو ايفكتوطخي ببصنمردحنيو |
 || ريغ ءاضعالا قوق امنع ىتم ىشماذا لسوهيلعمللا لص ناكوهاطخلا ظ

 هباحصا ىشم ىشماذا اسوهيلعمملا لص هللا لوسرناكو *«ىنملا يفخرتسم

 ناكو#+تفتلي مىشماذأ لس وهيلعهلاا [صناكو«ةكن هلللو ارك ا

 الفةرجيشلابهؤادر قلعتامرناكوىثماذاهءارو تفتليال لسوهيلعدلا لص

 ناكو# اكوتياغأكىشم اذا لسو هيلعمللا ىلصناكومهيل ووعفري ىتح تفنلب
 ىلص ناكوجنالسك الوزجاعب سي هن اهيف فرعي ايشم يشي لسوعيلعملا ليف

 0 اجر دنع أطيال وهيل هلل لص ناكوب«ثبلإلو ىبعيال لسوهيلعملا
 هيلعهللا ىلص ناكو+مهضعب مدقةعامجاوناكن او امهنيب ىشم ةثالث اوناكن ا



 6.ةطلمأ

 ينةيمد 0101 1 1 ١ راعي راض نيدحلا

 ردصلارغي رعردصلاو نطبلا ءاوس كساّم نداب قالا ل دتعمةضفلا ءافص

 رعشب ةرسلاو ةبللا لوصومدرجتملا رونا سيداركلا مخضنيبكمملا نيب امديعب

 | نييكمملاونيعارذلا رعشا كلذىوسامنطبلاو نييدثلا يراعطخلاكيرج |
 لئاس_:ريمدقلاو نيفكلا نثشةحارلا بحر ني.دنزلا ليوطردصلا يل اعاو |

 اعلق لاذ لاذ اذا املا امهنعوبني نيمدقلا يسم نيصّممْخَألا ناصمخفارطالا
 تفتلااذاو سبص نم طحن امك ىشماذاةيشملا عيرذا اوه يشك وايفكتوطخ

 لج ءاهسلا ىلا هرظن نم لوطا ضرالا ىلا هرظن فرطلا ضفاخأعيمجتنتلا
 ظ يف يملا 00 :.مالسلابهيقل ن ردي وهباحصا قوسي ةظحالمل هرظن
 رع لستوةفاحت نم لواعا رهاظلا بدأ او يريغددع لغد اوهسفا

 ل ةرفوهلعج هَرفوو س ًارلارعش ةقيقَعلاو هلسرتسم |

 أ بجاوحلاّبَت جر ًاودرين تروللا قرشمرهُز ذو نييكحلا ىلا لصيملاذانذأ الا

 ظ ةقد عم فنالاليوط نيرا ات الماكلا غباّوسلاو لوطوم اهنسوقم |
 أ[ ضيباٍبشلاو فنالا ةبصق مفترم مثالا عافتراضعبهطسو يف هتننرا

 ماخرنم ةروص يملا يانثلاجرفنم لعمل :اواهيفدي دحتو قارب عمنانسالا

 ظ بل اورعشلا نعيراملاوضعلا كي ال دتعم انعم نيعسلا ن دابلاو هوحنو

 ًالددعمآلوطابليوطفارظالا لئاسو عساولا بحرلاو ردصلا قف يتلا ةرقنلا
 ظ ٍسيالهنلا عضوملا صمجالاو او ضرالان عاميفجت نما أمت



 طلال ١

 نافجادوسا لل ًالاوعافتراامهيف سيل نيدخلا ليس ا ىنعمو.الألتب كعض ظ

 نيبامديعب نيعارذلا 3 لسوهيلعهل| يسهم لوسر ناكو+ةقلخنيعلا

 ناكو+ايهدتم عض رعزيعارذلا 3 فنعم و.نينيعلاراغشا برها نيكنملا

 نمرازالاتحتامو نيعارذلاو ني دضعلا لبع ملسوهيلعهنلا ىلصهلا لوسر |
 هعباصان اكفارطال ل ئاسنينحارلا بحر نيدنزلا ل يوطقاسلاونيذختا |

 رخ !يفندبف نعسلا يف قلخلا ل دتعم لسوهيلع هللا ىلص ناكو»«ةضف نابضق

 *« نعمل رضي لوالا قلخلا ىلع نوكيداكب اكساّتمهمحل كلذ عم ناكومرمج |

 ليوطلاب سيل اقلخ مهنسحاواهجو سانلا نسحا سو هيلعدنلا ىلصناكو |
 | نكي لف كلذ عموم دحو ىشم اذا ةعبرلا ىلا بسني ناكل ريصقلابالونئابا
 سس و هيلءهلاا لصدتلا لوسرهلاطالا لوطلا ىلا بسني سانلا نمد حا هيشام |

 | سسنو لوطلا ىلاابسن هاقراف اذافالوطبف ناليوطلانالجرلا هفنتكاامرلو |

 +«ةعبرلا ينهلكريجلا لعج لسوهيلعملا ىلص لوقيوةعبرل ا ىلا مالسلاهيلعوه

 هفتكن وكب سلجاذا سو هيلع هللا لص ناكمن ا صئاصنملا يف عبس نبا دازو

 | ههحو الألي امخحم أمفت لسو هيلعمّللا ىلص ناكو#نيسلاجلا ميمج نم ىلعا ظ

 ةماملا يظع بذشملا :رمرصقاو عوبرملا نم لوطاردبلا ة/يلرمتلاول الت ظ
 وه اذا هينذا ةمحت هرعشزواجي الفالاواهقرفهتقيقعت قرفن انارعشلا لجَر |

 | قرع امهنيي نرقريغ يف غب اوس بجاوحلا جزا نيبجلا عساو نوللارهزاهرفو

 | لبسة يدلك متبل نمهبسحي واعي رون نينرلاىنقابضغلاهردي
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 ظ هباهةبيدبه ار نم ةرشع مهءركأو ةكيرع مهنيلاوةجشل يبق دصاواردص سانلا
 ظ ندابلا مبطمْا ىنعمومهلثمدعبإلو لبق هثعان لوقيهبح ةفرعم هطل اخ نمو

 مهرارو

 نيفتكلا عملجدتكلاو ماظعلا سوؤرشاشملاونافجالارعش لي وطرافشالا

 | ةبيرتأوةعييطلا ةكبرلاو مالكلا هب اوةوقب ىشم لَو رعشايغدرجَأو
 | ءاوس فلا عيلض ني دخلا لبس لسوديلعملا لبصهللا لوسر ناكو+ة أجافملا

 | حر نيدنزلا ليوطردصلا يلاعاو نيعارذلاو نيبكنملارعشاردصلاو نطبلا

 ظ وهوهعساو غلا عيلض ىنعمو نيبقعلا سوبنم يق اما رمحا نينيعلا لكشا ةحارلا
 | نيبقعل سوسو ةرمحامهضايب يفنينيعلا لكش أوةحاصنلا !عهتلالدأحودمم
 | بدها نينيعلا يظع لسوديلعهلا لصهللا لوسرناكو *اهعمملليلق
 أ نيبجاحلاجلبا لسوديلعهللا للص ناكو * ةريح نيملا كر ا

 أ نم جز هينيعيف ناكواعجعد اني والجن هانيع تناكوةصلخملا ةضفل |مهنيبام
 هيلعهللا ىلص ناكو* اهترثك نم نستلت داككىتحرافشالا بدها ناكوةرمح
 ني دايت لسوديلعمللا لص ناكو+نيمدقلاو ني ديلاو سأرلا مضض سو

 | نسحا سو هيلا ىلص_ تاكو لكلاب الو هجولا ليوطلاب سيلا ءهبلص
 ظ ليسا نيبكتملا_:ريبامديغبوهام لوطلا ىلاةعبر ناك ابلمجاوةفص ساثلا

 أ همدقب سوا ذارافشالا بدها تينيعلا لكا رعشلاداوسدي دش دحلا
 اذاوةضف ةكيبسهن اككهيبكتم نعد ءادر مضواذا صم اهل سيل اهلكب ءىطو



 .طبسلاإل اوططقلا دعجلاج ومدالابال وقمالاضيالابالو ريصقلاالونئابلا |

 أرمد الاوت :رملا نعياحلا ضاييلاديدشلا قم لاو هلوط هرهاظلا نئاَبلا ىنعمو |

 ٠ | اس سلاو:دوعجلا ديدشاططقلاو ءاونلاهرعش يف نمدعجلا اورعالا |
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 | نما لسوهيلعلا ىلصهتيراننيعا تقاطامل هنسح ماقثن اروظول هن ال لسو

 يذمرتلاىورو دحاوريغهاور خب اي

 ليوطلاب سيل لسوديلع ل صدا لوسي ناكل اق هنعدقلا ىضر سنا نع

 . نفي

 00 يدار زيبز هللا ىلصعلا وسر ناكو *رعشلا

 عملجم ةمج او ليلة ركتهرعش يف نمزج | اماه هل ةكل مل

 نقش صيف الس لوسدااقفا نسفكأ يو سًارلارعش

 | ىشماذاةبرسملا ليوط سيداركلا مخص س الإ ةنيمدقلاو نيفكلا |
 | مج سيدا لاو ظيلقور شعم بص: : رم طغبا فانا تونكت انكت|
 | يذلايقدلارعشلا يلا بككلاوةيكراكماظملا عم يم نا

 نيياموهو يشمل ننس ىلا ليما وفك او رسسلا ىلاردصلا نم بيضقدن أك ظ

 ظ لوسر ناكوب ضرالا نمردهنلا ناككا ُبَصْلأو اه رج يفةنيفسلاكهيدي |

 ذا نك متلكلاب الو مطلب نكياو" والجر ا دعج سو هيلعدلا ىل |صدلاا |
 ظ شاشملا ليلجرافشالا بدها نينيعلا دا برشم ضياريودت ههحو ْ

 نم طع افاكلقن ىشماذانيمدقلاو نيفكلا نثش ةبرسَسوذدرجاا دتكلاو

 دوجانييينلا متاخوهوةوبنلا متاخهيفتكن يب ًاعمتفنلا تفتلا اذاو ببص



 و

 أ ويفةلجلاب ودوم اقلب صقيودجلا ءاولهلدقعي كلذاوهلبق دحا لعاهب

 | نيعح الا نييذهلوادمجودما يعم كل ذلفةيدومعو ةيدماح سانلارثكا

 | ثيدحلا يفدرودقوا مهب ةيعمتلا يرحتيغبنيف ءامسالارئاس ىلعةيزم نيفيرشلا
 ظ ىورودمحالودماهمسا :رمرانلا لخدااليسفن ىلإ اعلي | اينايسدقلا

 سدق الادمح اوا دمج دعما نما ملعرضف تعضو ةدئام نمام لعن عيفندلا

 ظ ىهنت ا نيترم موي لكلزنملا كاهل

 املا باملا

 هذاصوانماهسان امو سو هيلع لص لوسي ةقلخ ةفصيف
 لوصفةرشعهيفوةفيرشلا

 لوالالصفلا

 ظ اهلكا امو لسوهيل هللا ىلصهتروص لامجيف

 ظ هللان ًاءنامالا سوي ةلعمللا ىلصدب نال ما نمنا ملعابهاوملايفلاف

 | ىد 200000 ربظيالو هلبق ةربظي [هجو ىلعفي رشلاهندب قاع لالا

 ظ : لاق ثيح يريصوبالاردهلاوهلذم
 ظ مدنا ئراب ابيبح هافطصا مث هتروصو هانعم م يذلا وهف

 ظ مسقنم ريغ هيف نسملا رهوج هنساحم ىف كيرش رع هزنم

 0 ىلصهنسحمماقانإ اربظي 1لاقهن اةالصلا باتكيفىبطرقلا ىحدقو
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 تاريخ ا لئالد يف ىلوزجلا امامالااهنمركذو محلا فورح ىلع ةبترماه درس مم
 : روهشملا لسوديلعملا لصهتنكو بيذبتلا يفلاقو *ادحاوو نيتئام

 هللا ىلص هئامس|لضفاو»*ميهارب ابا اسوم هيلعمل لص ربج ماكو مساقلاوبا ظ

 ظ ينلابقلخلا لبق مسالااذهب ىلاعت هللا هامس دقو ينالطسقلا لاقدمت لسوهيلع ظ

 | مد (ناراحالا سسك عر اسع نباىورو سناثث دح رم درواكماع ظ

 اهذهنىدعب نميتفيلختنا "يب يا لاقف مالسلامهيلعشيشدنباىصوا |

 ينافدمح مساهبنج ىلاركة اللات .ركسذالكو قثولاةورعلاوئوقنلا ةراعب

 الااعضوماهيفرا لف تاوعسلا تفط مث شرعلا قاسم لئابوتكم همساتيأر

 ةفرالو اق هقزارفقجلا نكسا يبرأ هابوتكمدحت مسا تيأرو |
 نيعلاروحلاروحن قعابوتكمد مم مساتيي اردقل وهيلعاب وتكمدم مساوالا ظ

 ىهتنملاةردس قرو لعو بوطة ريش قرو لعوةنجلا ماج !بصق قرو لعو ظ

 يفهركذت هك الملا نافدرك د رثك اف ةكئالملانيعا نيبو بجحلفارطا لعو |
 : هنعهلاا يضر تباثنبناسحلاق+اهتاعاس لك |

 دهشيو حوليرون نم هللا نم متاخ ةوبنلل هيلع رغأ
 دهش أنذوملاس ملا يفلاقاذا همساىلايبنلا مسا هلالا ”مضو

 دمحم اذهو دوم شرعلاوذف هليل همسا هرم هل قشو

 يب ليضفت لعفا لصالا يفوههتيشاح ىنيروجابلا لاقدقف دما مساامأو ظ

 ممن ل دماحبةمايقلا موي هيلع فن ها ريحصلا يففهب رانيدماحلاد م اهنأل كلذ ظ



 ةلغد

 | دنعو ثايغلا دبعماوطادنعو سودقلادبع ناتيحلادنعو نميغملاربعراملا

 | دنعون مولا دبع مئاهيلادنعو مالسلا دبع عابسلاادنعو قازرلا دبع شوحولا
 نوصل | ينو باط باطل يجنالا يفوذومذوم ةاروتلا ينورافغلادبعرويطلا

 ظ هيلعهللا صدم نينموملادنعو سيوهطهللادنعو قورافروبزلا يفو بقاع

 بهاوملايف لقن ذومذوم هلوقءاهلها نب ةنجلا مسقي نال مس اقلاوباهتيكو لسو وسو

 لاقوادودم فال وواولا م اي 0 ,هنا ىليهسلا نع

 | نوكيف ىحتنابيط بيطهانعم لاقو ليئارسا ينب ءالعن م : لجرنعهتلقن

 | قحلان يبق رفي يذلاوبف قورافلااماوباطباطوهو رخالا مسالا ىنعم

 ةئاخ فل ادقو+انحوي لجن ايفروكحذملا طيف رابلا مسا ىنعموهو لطابلاو

 ظ ةيوبنلاءاممالا يفةينسلا ةجببلا اهامسةلاسر ىطويسلا نيدذلا لالج ظافحلا

 |ركبيبالذ | فا ماكحلا باتكى عبهاوملايف لقنو+ةئامسم وحنا هيف عمج

 مسا فلا سو هيلع هللا لص يبنللو مسا فلا ىلاعت هلا :رايبرعلا نبا
 أ لاق

 ا رس يتلا“ امسالا لكق فاصوالا دارملاو ينالطسقلا

 ظ | هب صلخنوهاماهنمنا مسا فصو لكم لسوديلعثلاىلصءلف كلذكتاك

 | انلعج اذاو ننال ةدهاشملاب نيب كلذلكو كرتشموهاما مموهيلعللاغلاوا

 هتي ًاريذلاو لاقرثكا لب 5و أههفاصوا تغلب امساهفاصو ا نم فصو لككدل

 أ افشلايف ضايعيماقلاو ميدبلالوقلا يف يواختملا ظفاملا ينعيانيش مالكيف
 | ةثاعبرالا لعديزي مثريغو سانلاديسنب اوماكحالاو سلا يفيبرعلانباو



 م يي سس

 | امطق هتماو ين د هاجم وفيرلاو لاقل نعيش لاةاشا مالا ظ

 | نييودتما بيب عقلو تعقو يتلا محالملاو هتماو مسوهيلع هللا لصدهاج ظ

 بقاعت ىلع ضرالاراطقاينرافكلا نولتاقي هتمانافء!بقاباثم دهعي ملرافكلا |

 | يف لجوزعهللا همم بيذبتلا يفو* لاجدلا روعالا نولتاقين ا ىلاراضعالا |

 ظ مئاخومللادبعو سيب وهطو تاغ 0 | نءالقن دازو هج .ران نع أ[

 1 رك د لئامشلا ةيشاح يف يروجابلاو بهاوملا يف ينالطسقلا لاقو#*ءايبنالا |

 | يناغمادلا دمج نب نيسحوهو سوفنلا سناو سورعلا قوش باتكب حاص |

_»* 

 ا ينوةمحرلا ين يناودح اود لاقةيدلا قط ضم

 ظ | لسيلا نملة نم علا يتلا نممو» محالملاينورشالا انو ينقل اناوةبوتلا

 ىلصهتيعملا ىنفبورحلا يف ماللاومهتاخومترخ نأ
 ا ين سو هيلعهللا

 ِ ارينماجا اسوق دارا ل لأ عاف اري دنا .ةلمارها كاما ا ارقلا

 نبيا . نعولاف لودي .ءهنلا لصايداهوتمنوةمر اعجواركذموامحرافٌورو

 ن ارقلا ىف يا "ا لسو هيلعدلا ى اص هللا لوسر لاقل 5 عل الا

 | ى الاد الرج آتي نا اروتلا فو هدمح ا ليجنالا يفودمح

 | ةمجلا لها دنعإسو هيلعمشا للصيبنلا مسالاقدنا رابحالا بمكنعالقن

 رئاسدنعوديملا دبع شرعلا لهادنعو رابجلا دبعرانلا لهادنعو ركلادبع

 | رابقلادبع نيطايشلادنعو باهولادبعءاينن الادنعو ديجلا دبعتكمالملا

 ينورداقلادبعيراربلاغيسو قلاخلا دبع لالا ينو يحرلا دبع نجلا دنعو



 :ةلاظر

لوسر لاقلا ا |ييضر عق الا نبذةلثاو نعو+أتي
 ا م | صدم 

 كيب ليعاممادلو رم فطصاو ليعامما يهاربادلو نم ىنطصاعهلانا

 ظ يإ راسا تع ا نم ىنطصاو

 ظ هللانا لسوهيلعهنلاىل اصدللا لوسر لاق لاقهنعهللاى ضررمح نب |نعو» مشاه

 ظ مثبرعلا مهم راثخاقمد ! اىنرائخامثمد | . |ىنبمهنمرانخاف هقلخرانخ ىلاعت

 ظ نابع

 يافع يقنيف سرا ١ م

 ' لاسلا ملا

 ْ ملا :

 أ يفيوونلامامالا لاق ةريغك اما شو هيلع هللا ىلس هللا لوسرات العا
 ظ ا رعلا ني اركبوبايضاقلا ظفاحلا مامالا لاق بيذهتلا

 ظ يبنلومسا فلا لجوز عه ةيفوصلا ضعب لاق 5 يذمرتلا حرشيف يدر

 هنعدنلا يضر يدعنب مطمن ب ريبجنعو»*ىعتنا مسا فلا لسوديلعهل لص

 يحاملاناودمح اان اودمان ءامسايل نا سو هيلعملا ىلصدللا لوسر لاقلاق |

 باعلان او يدق ىلع سانل أرمي يي ىذلا رشاحلا اناورفكلا يب هلاوحي يذلا

 ظ لصّئينلاتيقل لاق هنعهللاوضر ةفيذحنعو*ٌين هدعب سي يذلا بقاعلاو



 كة 7

 | بجوتسم كلذو لسوهيلع هل | يصدلاوحا فئارشوهقالخا مراكمنماهريغو ظ
 يفوعبافدنلا نوبحت تنك الق ىلاعت لاق نادل ةداعسا يفر ىاعتهللا بحل

 ظ هطارصو# وقلاه عرش يف لسوديلعهللا ىلصهلنيعبتل|نمهللانلعج هلا يبجي ظ

 ظ ميلستلاوةالصل ا مهيلعو هيلعهتبحم لها ةرمز ينهئاول تحان رشحو*ميقلسملا ظ

 كا ضف هفو فب يتلا ةئايساو سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر بسن يف

 لوالآلصفلا

 لسوهيلع هللا بص فيرشلا هبسن يف

 نب بلطملادبع نب هللادبعنب  !سوهيلعهل ىلص هللا لوسر دمحانديسوه |
2 

 : 6 س 5 . أ

 نب بلاغ نمو نب بعكن ب ةرمنب بالك ن بي صق نب فانم دبعنب مثاه

 رازنن بر ضم نب سايلا نب ةكردم نب ةيزخ نبةناكك نيرضنلا نب كلام نبربف

 تع : ىثدهيفمصنالم ك1 هدعبأمو ةمألا عامج انه ىلا ناندع ندم نبا

 ظ ناندعنبدعمهتبسن يفزواجيل بستن اذا لسوهلعممل|لصهنلا لوسر ناكدقو

 | «اريغكك لذ نيباتورقو يل عتهللا لاق نوباسنلا بذكلوقيو كس: ندد أنبا

 ناهنعهللا يضر سابعلا نعف قالطالا ىلعباسنالا فرشا بسنلااذهو |

 لئابلاريختمنريخ نم يعج قاخلا قاخ هللا نالاق اسوهيلعهللاىلصينلا
 ممريخواسفن مريخ انافمهتويب ريخزم يناعج تويبلاريخت مثل يبقريخنم يناعخ
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 أ :هيدمرسلا ةداعسلا ىلا« هيدبالا ةراقشلا نمو ىدهلاراونا ىلالالضلا ||

 | ىلاعتهللاا١لااهيلعهت ًافاكمطعردقيالو <يشباهتلباق نككال ىربكة من هذهو ||
 | ةكلملا نمهي انذقنا هناف هيلا لسرا نمعالسرمىزجام لضفا انع هللا هازخ |

 | هب قطصاوىضترا يذلا هنيدن نإ اد ساق جرخاةمارتا

 | اهبانلن تنطب الو ترهظ ةمنانب سن لف هقلخ نم هيلعمتا نموهتكئالم
 | هللا لصدمجوالاامهنمدحا ي يداسيف كما ضرواتذودل ]

 ظ هلوق نهةرابعلاهذهو ) اهدشر ىلا يداحلاواهريخ ىلادئاقلاا هس !سودهيلع |||

 | ىتلاهتلاسر نم اهتلقن هنعهللا ىضر ىعفاشلااانماماةرابعاهرخ ١ ىلاهللا ازخ
 أ هلئامشةفرعمنا اهنموء( هللا همر ناملس نب عيرلامامالادبحاص هنعاهاور

 ظ بح ىلع لوجو اسنإلا بررال سو هيلع هللا لصد تلت

 لسوهيلعمللا ىلسهتافصنم لكاالو لمج الواهب فصت نمو ةايمجاتافصلا

 | بحيلالضلا عباطب هبلق ىلع اعوبطم :ركيإو اهيلع ماطي نم نا كثالف
 ظ ا وا اا 2 لسوديلعهلا لص اهبحاص

 ظ مهتاجردوةنجل|لها معنوةيدباالاةدا ءسلاو ىلاعت هللا اضر لب هصقنو نامالا

 | ناك صقنو ةدايز لو هيلعمش | !صهلدبعلا ةبحيرادق نوكي كلذ عيمجاهيف

 ظ نواف مهتاكردو رانلا لها باذعو ةيددالا ةواقشلاو ىلاعت هللا طخس

 | نلعب ءادنقالاوهعابتا اهنمو ءاصقنوةدايز سو هيلعهللا لص هضغبر ادقب

 | هتدابعو هدهزو هعضاوتو هلحو هئاغسك ءادنقالادب كم اهفهللاهقفو ||



 3 ا

 ابدخجاو لج لا ةقيلخ لامشلاو اضيااهتدام فيس لاق ثمهقالخا تركنا يا ظ

 هادتطلاخوهقالخا يفىالئامشلا حركل جرو لئامشلا ةنسمل اهناو لئامش |
 لسوهيلعملا لصةفيرشل اهقالخا في لئامشلا ثيدحلا ءالع لمعتسادقو |

 كلذ معافزاجلا ادن لعاضي ةرهاظلاهت روص فاصوا يفواهلصا ىلع |

 الا دمعت
 لسوهيلعملا لصدلئامث مج نمةدوصقملا دئاوفلاي

 هيلا لبق ي خيرات لعةفرعمدرجح سو هيلع هللا ىلصدل امش عمجنمدوصقملا سيل |
 دصاقملا ىلعهبدهشتسي و سلاجلا يفهبث دحتبو بولقلا هيلاعتجأو سوفنلا |

 أدئار سو هيلعدملا ىلصةلئامث مج نم دوصقملاماودئاوفلانرم كلذوحنو

 هللا ىلص*+هيضرلاهلئامثو#«هيلعلا هتافصيذذلتلااهنم.نيدلا يفةمعم ىرخا |

 هاضروهتبحبالحجتساو لسوهيلعملا لم هلا تقلا ير لا
 ركذب ميركلا ىلارعاشلا برقثي ام<ءهطضافل اهقالخ اود« هلماككا هفاصواركذب |
 سو هيلعهللا للص ولئ امش عجناكشالو*هليبنا هلاصخو*دلملاهفاصوا ظ

 ناتكلي ادن نعوم زور راف مج دح نوخاو [تنارفا فرك دا

 كشالفكلذ ىلع# ًافاكومهنعهللا يضرريهز نب بعكو ةحاور نب هللادبعو ظ

 انضرعت| هموم سو هيلعهللا ىلص اهرشنوملئامش عمجب ينتعي نمك ىضري هنأ ظ
 تالظ _هرم انايا هذاقناو انيلا هناسحا ىلع لسو هيلع هللا ىلص هتًافاكك



 أ ةئافالف يفثلانلا لصفلا*ةصوصخم تاقواىف ملسو هيلع هللا اصاخلوقي

 لو هيلعمللا لصدلكعم اوح نما دحر شعةثالثو |

 يفتي ورو هتافوو هنسو سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نط نم انلا بايلا

 ظ لصفلا *ملسو هيلعدنلا ىلصدبط يف لوالا لصفلا«لوصف ة ةن الث هيفومانلا

 ظ لسوهيلعهلا ىلص مانملا ىفدتي ريف ثلاثلا لصفل ا +هتافوومنس يف يناثلا

 | هللا ىلص هتيعدانمناسحو حاحصاهرثكا اتيدح نيس عل مشت ةقاحلا
 ظ باتكلا اذه لعجينا * يركلاشرعلا بر «ييظعلاهللا ل ساو* لسوهيلع
 | ديس هيبن هاجيجتاملادعب وةايحلا يفابعفن يراجلاه«تانسحلا لضفا_:رم

 مالسلاوةالصلا مهيلعوهيلعمجم ماركلا لسرلا |

 نامل

 لئامشلا ظفل ىنعم ىف لوالاهينتلا نيبهبنت ىلع لقتل يهو

 | هات امثجاعب .طلالامشلا سوماقلا يفلاق عئابطلاو قالخألالصألا فيه أ

 | بلاهثنميخ يملا .رجل اق نيشلارسكب لامثاهدرفم برعلاناسل يفلاقو
 :هاسنخلاوشارا

 ايلاوثنمانخلاءادها سيلناو يتب ركاوباصا دق يفأ اتشلا با

 : رخ !لاقو
 لايت تم اهولدب لئاش مهنم تركنا دقو يبوق م



 «ت

 ظ ياسا ل سمت ةفسفب ا ارا لصفلا# هدعبو مالا بتسوي ظ

 | لصفلا» هحدقو سو هيلءهللا لص هبارش * ةفص يف سماخلا لصفلا* و | ظ

 ظ ْ سيما سوة فس سداسلا | ظ

 | عمدترشعوهلحو لسوهيلعهللا ىلصدللا لوسر قلخة فص يف سماخلابابلا |
 هنعاجتشو همركو هسولجو هعضاوتو هحازموهئايحو هقدصو هتناماؤهئاسن |

 ظ +هلحو سو هيلع ىلص قل ةفصيفلوالا لصفلا+ صخر
 ظ 01 0 ادمان مو رحبت تيرس نسي نانا صفا ظ

 | ةفصيف عاب ليلا فرو انوعلعل ا ىلوسحاوا ة نس يشل رصعلا ظ

 هللا لص هعضاوت : ةفص يف سماّلا لصفلا * هحازبواسوهياعدملا ىلصهئايح | ظ

 ْ هنعاجشو لومي عدملا لص همركد بن قرضا لصتلا» يار ادلع ظ

 ظ * رعت الص | ودبطمللا لسدلا لوسر ةدابع ةفصيف سداسلا بابلا
 سو هيلع ىلصهتدابعةفصيف لوالا لصفلا*«لوصف ةثالث هيفوهتءارقو |

 يف ثلاثلا لصفلا لسوهيلعمنلا ىلصهموصةفص ينىناثلالصفلا يهتالصو ظ

 2 لسوهيلع هل [اصعت ءارقةفص | ظ

 ضعبو لسوهيلءهنلا ىلصهللا لوسر لاوحا نم ىتشرابخا يف عياسلاب بلا | ظ

 اثيدح ر شع ةثالثو ةثاعالثو ةصوصخم كافر ايناهرخي ناكةيعداوراكذا |

 ظ رابخ ايف لوال ل صفلا# لوصف ةثالث هيفو لسوهيلعهلا لمصدلك عماوج نم 1

 ناك ة 0 ١ ضعبيفيناثالصنلا , وهيل لص لاوحا نم ني

 ا



 درا

 | لسوهيلعمملا ىلصهتروصل امج يف لوالا لصفلا+«لوصف ةرشعهيفوقفيرشلا
 أ لصنلا+هلامتكو لسوهياعهش | صدرصب ةفص يف ىناثلا لصفلا*« اهلك شامو
 | *كلذب قلعتاموهباضخو هبشو لسوميلعملا ىلص هرعش ةفصيفثلاثلا

 سماخلا رصفلا# ةبيطل اهنحنارو ال بر 'رع ةفص يف عبا اراالصفلا

 هتوصةفص يف نداق هبيطتو رس هيلعملاا لبص هبيط ةفص يف

 «ءرورتو وهلم لضم ضغة نصي عيالنا زل ل

 يبا بو 3 اع هللا لص كحص ةفص يف نماثلا لصفلا

 ف وهياعهللا لصدت وق ةفص يفر شاعل لف 1 .وهمالكة فص يف عساتلا

 هيفوهحالسوهشارفو لسوديلع هللا هللا لوسر سابل ةفصيفثلاثلابابلا |

 رازوإو صيق نم لسوديلعهللا ىلصدسابل ةفص يف لوالا لصفلا*لوصفةتس

 هيلعهللإ (صدشارف ةفصفيس ىناثل لصفلا*اهو نو ةماعوةوسنلقو ءادرو

 عبارلا ل صفلا+ لسوهيلعهلل| لص هقاخة فص يف ثلاثل لصف اهدبسانيامو سو

 هعاتموهباودودحالس

 حالا ع فدو مسودياورلا لولا
 ا 00

 ظ ىجسين ا اسوهيل عملا لص هقلخ نم نر اكسداسلا لصفلا+ | وهيلعهللا

 ظ ةعساهشفو همونوهبرش و لسوهيلعهلل | صهنلا لوسر لك (ةفص يف عبارلا بابلا

 | ىناثلا لصفلا+هزبخو لسوهيلع هلل صهشيعةفص يف لوا والا لصفلا* لوصف

 | هلل ص ار ناكامف ثلاثلا للا و موديل | لسدللا |ةفصيف



 18 ندا اا ق0

 + اهنمهتلقن ىتلا بتكلان ايب اذهو6لوسرلالئ امش ىلا+ لوصولا لن 7

 * ٍيوغبلامامالل علاصملا *يذمرتلامامالل لئامشلا باتك *اهنعهتيور د[
 *«يوونلا مامالل بيذبتلا+«ضايعيضاقلا ءافشلا*يملازغلا مامالل ءايحالا

 ريغصلا 0001 تابت كياسم اداويب :ا|يدملا ظ
 *« ينالطسقلا مامالا بهاوملا+يتزيزعلا ءاماللهحرش + يطويسلامامالل |
 *«يوانملامامالإ اقل ازوكو ءايلؤالا تاقبط* يار هشلامامالاةمنلا ف شك | ظ

 ظ | خيشلا نيلماعلا» لا ةفاخيو نيذاتسالاذاتسا ينام يشل لئامشلاةيشاح

 ظ ممللاهنم 'يشاهنع جر هلوض اهذب ,م*«نيعمجا مزعملل| يضر يروجابلا هاربا

 ةغالا بتكاهيفهدجا ل مف تعجار يناف بيرغلاريسفت يفكلاذنوكيناالا |

 "كلل يار ناعما مسا امثلا ضعب يفت ركذدقوربسي رزن كلذو ظ

 0 و طقف يباحضصلا مسا مضعب يفودلجرخلا مالو |

 ظ ةتاخوباوباةينامو ةمدقم ل عهتتردقو ةروك للا لوصالا كلذ ميمجيفًعبات ظ

 +يتلاوجلئامثلاظفل ىنعميفلوالا هيبنتلا* تيييدنت علت“ ةمدقملا
 لسوهيل هلل ىلص لئامث عمجنمةدوصقلل دئاوغلا يفيناثلا ظ

 هيفوةفيرشلاهئامساو ٍلسوهيلعدنلا ىلصهللالوسر سنةيسلوالاب ابلا | 0

 يناثلا لصفللا» سو هياعهللا ىلص فيرشلاهبسن يف لوالا لصفلا*نالصف

 ٠ لسوديلع هلل ىليصةفيرشل اهئ امس يف

 هفاصوا نماهيسانيامو لسوهيلعهنلإلصهنلا وسر ةقلخةفص يف ىناثلا بابلا

١ 
 كس اا سس سس
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 | مسفنا نم لوسر كءاجدقل ىلاعتهللا لوق تعمسن ادعب#« يللا قيفشلا
 | *مدق يبارعا نم ك5 *ميحر فور نينمماب كبل عرمي رح متنعامهيلعزيزع
 ظ فيرشلاهبانج لب اق* حالو مركالو#* الو لقع الو*مهفالوهل بداال

 [ ناسلهل دئحاو فيسلاهجوهل سعامبهبطاخو* نامزلاو ناككاه بضغام

 ظ همالامو#*هبرقوهاندالب *ءاسا اعوفعلاو* ءاضغال اهب اوح ناكف *نانسلا

 ظ *ناسحالا يداياب ةداعسلا ءايمكبلاق يفةيدمحلاهقالخ ا هنغرفا لب*«هناامو

 ْ لدشف+ناسناةرهوجهتديدح تبلقن او شحولا كاذةدح تلحمكا ىتح

 لاحتساو+ لعلاب هاهجوجم لسلاب هبرحو# برقلاب هدعب ب بجلاب هضفي
 ظ ه«اناسا

 أ دهاوش نمهلاغماواذهف * اييذناكن ادعب * ابيحراصو * انابعت ناكنادعب
 | *همدخ ةامجيف يلوبق ناكمأب ينعم ا لس وهيلءدللا ىلص هقالخا مراكم

 | ماركا يل بهيناىلاعت هللا مرك ةعسنعدعبيالو +هعتح دارع يف يلوخدو
 تضر قوهناحسهيلع تكي دقان اهو* لوبقل اواضرل | نمهتلماام قوفهلوسرأ

 أ ةفيرشلاهلئامثيفهراث ! :سباتكلا اذه تعم لوسرلارثا نمةضبق

 ظ ىسيعوب ا ظناحلامامالا هاو ريل لئامثلا عيمج هيف تلخ داو لسوء هل لص
 | ديقت | اواهديناساواهرركم فذح دعب هنعهللا يضر يذمرتلا ىسعنب دمحم

 ةئالا تك ماهيلا تفضاو#«هبول ساريغاب ولسا تكلس لبد هبي وبتوهبترتب ظ

 ظ هيلاوعدتأم ظافلالا يرغب تقحلاو *رينكصب اهنمرثكا مركذ ىتالا
 هتيعمو»# ريظن هباب يفهل سيلالفاحاب تك اخ *ريسفتوا طبض_:رم ةجاحلا



 قلما
 دما بلظ' رص ظ

 3 21 | 0 0 ا 0

 | دهشاومهمركياضيومديزم فاكيوجهمت يفاوياّدج نيلاعلابرهشدملا |
 | دي هلوسرو هدبع اًدمعانديسن ا دهشاو*نيبملا قحلا كلملاهللاالاهلا النا

 ظ انديس ىلع*ابلعث اوابموداو+ املاك او ةالص ل ضفا لص مبالا+نيعمجا قلخلا ظ

 ظ *قالطالا ىلع نيملاعلا ديسوبفةماعلاةدايسلابهتصصخ يذلا كدبعدم |

 ْ *قالخال امراكم متت لئالدلا عتواولت امشلا نسحاب هتنعب يذلا كلوسرو ظ

 ظ © زك انتو +دجا ةيزاف اميذلا# برقلا نمدنب و كنيبامسم انتةالص |

 | مقاهدجيالواهدعبال الص +دبالاو لزالا يفدبد قنا ييذلا#ب ملا نماكيدل |

 ظ «تاولصلاةفاككةالص*#ناسن الو كاماهف مالو ابغصيالو#ناسلالو |

 | ميج يف«ىاهج عيمجنماهرون يناعتلةالص+تاقراخلا ةفاكلعهتدايسك | ظ
 ٍ ةياصصاوداهطالاهأ[ 0 هزاليو*يئاقدا |

 | هلججااتكمم جان ا يلرطخدقف*دعباما+اريثك املست لسوجرايخالا | م م

 ظ همادخ كلس ”قماظتال 5 هعيرذو *م ارملاهلوسرودللا اضر نم يغولبل ةليسو | ض

 ظ * يون ذةرثكو+ يف طعضو» يلعةلق ىلا ترظن ثممالسلاوةالصلا هيلع |

 ظ ترطخت مث«هدنع ف قوف#هدح فرع :رم ماج ات مجح اف* يبويعةرفوو | 1

1 
 1 بالا لعل فطلا مادقاتمدقاف# ميركل ايبنلااذهةما نم ينوكو مركلا ةعس ظ



 دمحم

1 

0 
<2 

 . ةكع سئ فاه ليعامسانبف سوير يقفلا عج
 : لئاقلاتوربب ف قوقحلا 0

 م ىرخاو ايثد دوعسلارادمو لمار يدشن ١ ظ ا قئالخلا لضفااي لبابا ديسايهلالا سي ١ ا
 ا ارش نيملاعلا لصي 00 لا سيخ لكل صاتنا

 ارزن ملاوعلا يف تممسق هنم لاك لك كف هللا عدوا
 د راو قاضيا ءزج كاضفل ىرولا ل ضفلك
 ظ 1 هم انيلعو اعجج ةباعصلاو لآلا لو ظ 4 ىرتن ك<رض ىلع اهارت هللا :رمرون ةالصلا كيلعف

 1ك
8 0 

 7 الةنس يئانلا ني رشد ١ يف ةخ ةخر ول | ةليلحتا تو ربي ةي الوّقو امم نم ا 0

 3 ا 20 ع 2
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 هقدصو سو هيلعهللا ىلص هتناما ةفص يف ثلاثلا لصفلا 06١8١

 هحازمو سو هيلع هللا ىلص هئايحةفص يف عبارل ا لصفلا اذ[
 هئاكت اوهسواجو سو هيلع هللا ىلص هعضاوت ةفص يف سماح لصفلا صا

 هتعاجشو سو هيل علل ىلص همرك ةفص يف سداسلا لصفلا ١

 هموصو هتالصو سو هيلءهللا ىلص هللا لوسرةدابعةفصيف سداسلا 0 ل ْ
 لوصف ةث الث هيفوهت ءارقو

 هتاللصو سو هيلعهللا ىلص هت دابعةفص ين لوال ا لصفللا 1

 يسو هيلع هنلا ىلص هموص ةفص يف يناثلا لصفلا ١ سو

 سو دهيلعهللا ىلص هنن ءارق ةفص يفثلانلالصفلا 15

 ضعب و سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر_لاوحا نم ىتشرابخا يف عباسلا بابلا
 نماثي دحرشعةث الثوةئامالثو ةصوصخم تاق وا يناملوقي ناك ة يعدا او راكّذا لا

 لوصف ةثالث هيفو سو هيلع هللا ىلص هلك م عماوج
 وهيلءهللا ىلصهلاوحا نمىتشرابخا يف لوالا لصفلا

 تاقوا يف لسودهيلعمللا ىلضاملوقي ناك ةيعداو راكد ا ضعب يفيناثلا 7 نإ
 ةصوصخم

 و هيلعاللا لص هلكو مماوج نماثي دح رشعةثالثو ةئامثالث يف لالا لصفلا 4

 ماخلا يفهتي ؤروهت افوو هنسو سو هيلعهلل | ىلص هللا لوسر بط يف نمانلا بابلا 1 ١
 لوصف ةثالث هيفو

 وهيلعفظا لص ةيطيفلوالا لصفلا هو
 هتافوو سو هيلعهللا ىلص هنس يف يناثلا لصفلا 4

 مانملاِيف سو هيلع للا ىلص هني ريف ثلانلا لصنلا م4

 هللا ىلص هقيعدا نم ناس>و حاحص اهرثكا افي دح نيعبس ىلع لمتشل 0 0

 سديم



 «ع6 +

 هتوكسو سو هيلع ىلص همالك ةفصي عساتلا لصفلا + |
 ظ سو هيلعمهاىلص هت"وقةفص يفرشاعلا لصفلا "+

 | هحالسوهشارفوإسو هيلعهلاىلص هللا _لوسر سابل ا

 ظ لوصف ةتس هيفو
 ظ ل

 1 اهوحنو ةمايعو

 هبساني امو اسوهيلعهللا يلصهشارفةفص يفيفاثلا لصفلا 4

 يسو هيلع هللا ىلص هتاخ ةفص يف ثلانلا لصفألا 66

 هفخو سو هيل هللا ىلص هلعن ةفص يف عبارل | لصفلا 0

 | نيستا لمست اتت هم
 هعاتموهب اودو هحالاس عسا نا سو هيلعدسا لص هقلخ نم نأك سداسلا لصفلا ها/

 هيفو همونوفب رشو !سودهيلءهللا ىلص هللا لوسر لكل 3 بانا

 ةئس |
54 0 

 هماداوإسو هيلعهللا يلم هلك ةفصيفيناثلالصفلا 8

 هدعب وماعطلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هلوقي ناك اهف ثلاثلا لصفلا 7
 ]موديلا ىلصهتيكافةفص يف عبارلالصفلا ٠

 هحدقو سو هيل علا ىلبص هبارش ارشةفص يف سماخلا ل اصفلا ملا“ |

 ْ سو هبل عهللا ىلص همون ةفص يف س داسلا لصفلا 45

 || هئاسن عمهترشعوهلجو لسوهياعملا صدا لوسر قلخ ةفص يف سماخلا بابا |
 | لوصف ةتس هيفو هنعاجتو همركو هسولجو هعضا اوتوهحازموهئايحو هقدصوهتناماو |

 هلو لسو هيلع هللا ىلص هقلخةفص يف لوال لصفلا 8
 نهتعها يضر 0 اال شع ةفص يف يناثلا لصفلا ٠1



 لوسرلا لئاهش * ىلا *لوصولا لئاسو

 باعكلا ةبطخ ٠
 نيبيبنت ىلع لّهشت يفو ةمدقملا
 لئامشلا ظفل ىنعم يفلوالا هيبنتلا

 سو هيلع ىلص هلئامخ مج نم ةدوصق لا دئاوفلا ينيناشا هيبتلا
 نالصف هيفوةفيرشلا هئامماو سو هيلعهللا لصهلالوسر بسن يفلوالابابلا

 ملسو هيلعا هللا ىلص فيرشلا هبسن يف لوالا لصفلا
 5 و هيلع هللا ىلد ةفيرشلا هئامما يفىناغلا لصفلا

 هنادوانماهبساني امو سوهيلعمللا ىلدهللالوسر ةقاخ يف يناثلابابلا

 لوصفةرشع هيفو ةفيرشلا |
 اهلك اشامو لسو هيلعهللا ىلص هتروص لامجيف لوالا لصفلا
 هلاحتكاو سو هيلعدملا ىلص رض ةغص يف يناذلا لصفلا
 كلاذب قلمتي امو ياض هييشو سو هيلا هلل ىلص ءرعشة فض يف ثلانلا لصفلا

 ةيعيبطلا هلحارو سو هيلع هللا ىلء هفرع ةفصيف عبارأ |لصفلا

 هبيطتو سو هيل هللا ىلص هبيط ة فص يف سماخلا لصفلا

 ميسو هيلع هلل ا ىلص هتوص ةغص يف س داسلا لصفلا

 هبضغو سو هيلع هللا يلصهرورس ةفص يف عباسلا لصفلا
 هساطعوهئاكبو لسو هيلع هللا لص هكحض ةغص يف نمانلا لصفلا
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