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الفضبسلولجروامي]قنفنقىن علءاناللهفواق العرش ينازموانعلء بكلمكانوك اك(طلقراابنعبكلبركاسيا 5وكنلعأدة شي الاسلام
لعرفلنس وكقال باحس تكرج اىلشاتىيناثلقصل
الىاسم]عبلالابضارى فان قال وق نخبرشق)! نالله امواالسابعةع ل

فنين كاهلا
عره
مباش
عا مياانلابلئائ:هعل حرش مععلى بلأغوائب  ::وعدهن الفصيل تآنب بحذطالعلايثانقى لين بكانلص
هنوالنفظة لينثابتالطرفىتكافطوالشييزعبالقادجلو المفظعبلالعن.بالقيطوطائقة والندتعألى دالق
1اطلق

داصواب لبريثوذّن

يبنا ز وديركلق بنانسبلامعينو لامولناما ادادابنالى وزغييلرالنقرقه نيدكنوهالى معناونبكلو رندعاىفقوالعرش ذرى ||
"قالومعنالعوانمعلعركا علنااحث يقى ل اللعلالرعيلستوىو للزتلفظبنكاياةلمركورجماع منالعلاءكا قلمسا « |

1
و
ل
وبلاديبانخضولالكلاماي
دقلكوه فظن عاك فكداب:نبياتكذب الفترفىيا سل لىلاتعرى و لويزكلرو فاة توفسينهست )نين ولد وقيل سمو ]٠
انين ولغعدولقينمقفوىقوله بن!اسفليد تريرخطال)ىألالانااملعامةابوسلم|نجلبنسجرنبباصهين خطابأخطالى)الس

ظ

صلحبمعامالسأنىكتاب!لغنيتعناكلاداهللهقالفاأ سْألتعنهمنكلامل لصفاتودجاوم| انا وبالسانالصعريية ف نا
ذش بالسلف )بتراواجراوفاعد لاهرهاونق الكيفيةوالنشبي عخروكنانقلالانؤاقعنالسلف فىهنا معافظا بوك امخطبب #لهوا

انوالقاسمانتجلاصبيرالندخير
هنوف حاخطالىسنةماندانت وان بروئعن إلى سعيرينللع ليوطتن|ننو ر أى: :

ا

نلميناهلاماامبى ليمي لكابالاسواروالصيفات اندقالست ىعض علادقا ظ
العامةابىبلريرينتكسنبنفور كفمانقلع ت

]الى قولءا!منتهمن فوسماءاىمنقوق السماءمةحا بهد للك بقوا/لنهيص سم لذ ى قدمنواسح قحلتفم كاناهل كما

لا نفو روهفقث الشكانناكول ايان
لكويسبحة
سنيناهنساعة
عهاتديقبن عبا ا
ي
نوق س ت
دم ف

سس

/
قآلالقاضابى

زاليأقلت

بن الطيبالبعمرى البلا اذىليسف التكليينالاشعرريافضل مدمطلقا“كنابالناه منتاليففاكس فالاي

انللهوحرافبل ثىلدي يبنىويجدربك وقى ل دامنعك ان يرل خلقت بيدى فأندتلنفس -وجرأو يلاذانقبل فأانك +ر اديور
قل ن وجراويلالاججاديحقلنلايجب هنأكا ليجب ىكل كان فلجابننمانيكونجو هللاندايا ب
ت
اكت دبل ابيا لا

7

فبلنمفسه فشىاهر نااالتاناكولزلكتبجبار امن فالوافيهبا'نيكون عل و حيأنه وكلامم وعم ديصر سات صبذاات د تامعرضرأولعئلوا

لييديصما
ىستىعلمرحيسزك خاب دكن بمفقالالملبعالنعرشستوهوقبل
؟لجى د ذان قبذع:لفى لونن .ىكلميانقل معاذالبهله م

الكرالطبب و ؤال١١منفومن السماءقاوللوكان ؤكلمكنانكانفىبطنالاشاند شهوشوش ولوجب انيزبربزيادةالذكنه اذا
:

.كتبالعلي

اله

ل

0

٠

للاباسزنهم

ديركينكاناستواءةثٌس سنائزاعنفاداهلستيانالااعبارمن
مشل الاسلاهراسا.فلعريثوالفف.فابلوااهياق طرقسف
لفقول فعيةجمعبطري الفوت دي وثرياساةارينداليوعدفالصبرلخعرنهفرلجرجأنو قالجمزةسمهواتسقلح
| وسيعين و للهايدجرجانولاءديعولسعون سنة||<(3
 1اللغقا اللعلوا اسانذا بومنصوربنعرين بن الراه كار
اصاحب ازيل بب )نفل عه شييزلاسابلليمؤكتاب ا
ل
ف
ا
ر
و
ة
ا
ل
ل
دئعا علالعرش وجوتذياقال افلىعأردهى ينسملقو::منيمن ا

فاسماءانيسفي لارض الذاهرىهى صأحبكابنيب اللخ<نوف شىريرربيعالسول
بسعي
من وثلغنودرومعنما نح قسفلا

ده
و

الض

ابدنريل
واشنعمنالروايدعنملشبالمسكى [لع ||  :ذ ات نالانم يرث«صادقبىكريجرين برهيشاذانالبغللدى

حدثامنا
بنب
و وس
عمعذ
دإك م
قىو
الرى
لكا

نفسلبأ وهىعلسري« للشؤناعن .الثوبضشهعزام يولهىعدعرش

شىء

 .:دحت ذالقترفمن ع و
طأسمعنمسجعنافضلنوادجاللهخرججهنهانقص”المموفقارين كناصف العلول_وهوسماعزا ن
مالا !

تأججاللينعبلامكالقعهوكانابوبلرمن صاباليث والاثا رو ىعنالبغوى وذ و يمثوقسنةثلاثونانينوثلغامو:كاتبند كسد

نل بيغلادف وىفزمرا ىش سنةبسوعشهرينداع |لوامسن بن ريلف )ىلتكقاابلوااماممحسنعدين ميل عالقا
 :اللشعرى كنابمكللأرنلءبابنوللمنعداحرشاستوىاعلن|الل ىهالسماءفوقكلتقمستويعلعرشكعيؤانمع

دمعدالاستواءالاعتلاءيا تقوللعربسنوت علدظيراارابهواستوين علالسعرمعنعلوزهو سانوتا
وله
اس غ
سلرا
تسى
وى

الطه

ظ مدراسىبع علفىيجوفولفوقراعهفلاقمجلجالدعالعاعش باشع الن هداعألعلوعرشمقول(امنقمن ف اىلسا |
دثىاميعابان منوقبكو دافعكالوىى لملايميصعلانكلاليب أ
وفولمابعراليوهذ ابلقناسنواءلمعل لعرشمو لااستتلاعلي

وأخودمنفىل العرباستوىبرعل العق اى استولى لبر وأقالان العر,يلون الماكفبقاللماكرتانكون عرشالرتمان 5 +
داسملكاكتمحل"قالويلعرش ربكقوقرمبووساانةماينديديقىل مجانالهفبىجرال  :بناذ لسماءمسدجار ادع ىأ
سبقالناس :و سوىفوقالسولوسريرازقل بياللعك|ناللستنواءاهنالبسب لاثسنتلاء انلوكناكلالاكليكنين اغن بخصلعرش ,ايت|١

وصف -علي دهون انلق اذ شىمسنوعدالعرشوجلخالقليسللعرشمزبعدنوافصتهفبباتفسداف لم يثقاللمابتيا انللاستول.ء أ
ليسهونل سذنيلايوالى هومن فى ل العرب استنوى ذلانعءكن |ال اىسنولى اذ تكنمنهبعلانليكنمقانافمكانالبارىعنوجل لا ||.
ظ يوصف ,تكنبعرنل يكمنكنالجرفمعنالاسنواءالىالام ذّكرواحل تفطىبدعندا د ب خنلمنعابنالاياليوقلرف |

أل فانقبلنفىلونف قىو[مت منف اىالسماءقبللمعي د لكارنقوقالسماءع اللعرشك] قالشيعي]فىلارضمعددعلللارض |

:

أ وقالا صلبتكوفجنوعال لكاناك ١ منقمنفالسمارفانقبلفتفولونلىفىلموهولهف اىلسموات و ف اىلاريقبل.1انيعض

 0ا القربعللوقافل اىلسمو تئ ببستارىدافالرضيع,كيفماكنا ذلوانقاثلاقاؤلالابنالشاومالعلرقراكز لرعاءانملمالام
 1حي |والعرزق
لاندانمثيهلات قالوام اسن االنديرافعزيبلزأقاصلبنالببرفعرلخوا لعرش الى هىمستىعليد الطبرىراسذالمتكاين

 3صنتالتاصنيتدصحب!نكسنالاشعرىذكردلاف اظبوانقاسمفىطبقحلاب بكسن اللاشعرى واثقعليمانشعبآنقا تلبن
االمنالوئباةسياق لبنالقاديمننشعبان المصرى كناب شمي+الرواتعن ]لكلهلماحقابرىواولمن شك لواولصفللبسلة
صاحب” ولاوللجلعنالمثلبلاشبو لاعل عرش اسنوىفبدن بعلم طعي بإلامورونفزسف سائرالقروريا ت

بن شعبان مجرسن :تمس ومين نل تدمنكارالثامه ابنلطيموال اام الزهلابعبلائلين بطالعكيرى يالابلد|

فكتاب الأ نذمنجمعموهىثلاث زات بآبلجان,اناللهعلدعريهرثنمنخلق.وعلل بط لقابهلساموكمنلصوا .
وان

ا

بعننانادمغليحبينفونقهلولنردن منخلق-ذا فىل وشىعاكذبىكاذالالعاراءعيواواقول+وشئيلهفى سمم
لوات
اوف
رض

|

معزاءانهونلكل اىلسموئات وشواللهفىارض ونصليق-لكثاب اللدكوللانىف السيأءال ومف اىلأرضن!لمواحؤروىيفقىلماوكور
شض تلا ااه اعم نق
دقلف لعلاءندلكعليفذمالنعلف كىخرهان اللكدلت عليمانابننبلسرح 3
اال
لالنه
ا
 2داجبحل دانياقب رناهىي د
دكابنن بطمكرالات :1ظ
ا ا

م

.

3

ا

ع

1

3

5

1ن

ريد

كتاب العلى

هم |

نر
(احسنواواكزم خ ضاولكتوض ]االاوائل3ل[شياومشواخلفاللنطقذلاقوة, :اد عطيع

االل
لا

لشي

خبر:سياقبنطادفلن

يوسئبن يلنابواللكا دهاللبأنعنالىعل ا داناًو!نعم ليافظعت عزنع ىبنجين فولديخلاب كلش بج.الدالددالمرضئ

ظ بعللنرخلعلياهلورديرنبعسمعائلفقاسيدبافعلربكذالالربعزوجل ق نلسلبفضىومضىفقالسأتعنالرب الذىتعبل5يديل
بلكعضجلسان نارففا لودلممعنكب با ركنفولفىحالصع:عككلصلبقبلأم كناب فامجرزنكقال
لقا
راف
وفةراقينل
للي
لخ
متدني انن عرض خاطرى حالعح بوويعلخاطرىف حىالسكرى لايخرانعنمواذقةاللهلتخفدر غاالشيلفعويووكان ع اللصو |

ساتوفقممووت لوزي لاعد(حملثعلينعسدىحأموهىسننداربعوثلاثينوثلاغنبدابغللابدر|ملروهارلىاحسن]|
فتنىدر
كيرانشآنبخازعنالهدى ولهاصوبا واتباعقآلالكلامفلربحرنو برىدولا له فا١
| ابنعدبتخف شي حرابلبيلغاددكاك

بكفانهالا:أوصف ب ندسمولانقول سننموملككيفيعاس(لخغدعلمعرشاستوىوعهكلمكا وناغرتكلام السونذ!

| دهده لايستلوق وذكىنصلامطو لانللبرمرارىفىسمهتسعو عشرينوانلخ] طبظ بصى منأي لسالاموام والس ن*

| العلام +قاض ابولجل؛لعسأل حلث اصمرآن كناب المع ذدمن تأليفهفى,أبتير فولالإقملن علالعررثن ستوى فسأق,أودد ثيه

سر
ل
لصوت
ئ
دذسلوكأنابواسلمن|وعبخلعلق بلإمسلكوامبنان
|فرقالراءاولمزعسجلوق العرشو لايخوعلينئمن روضحل ببثصدي

بقتزوا دات شعوسادرهبعين وثلخا:ة|ي!عىا بوبطرالس ذال:بوعبداسمكا ذالالفقيمابووكرين لجرنبامواقالبق

ابسبوىرؤرتضبعالعربف مىوضعرعلأل دهنالىسبوا لاض دنا لاصابت فجزوءلفقلومعنادعالارضوعليالفخل

ىلسا ى منعللحرشك صعن'لفخباعن رس ل اللدحيلاللعهليمهسلف تلكانهاالصبقىعلمالاظير الفقه
ْ لك فولممنف ا

بعبارا,ا بكبتكببرالذنوى سدحنينورابعينىل نغ كتينكاملوالقامهمالطارالىعدنالرنياضطتماظتبي |
ابوالقاسم سلعانبن اجلبن'يوداليمخصالشاى نزيلتصهبرنكن السنةل ردابداجفاسىثوا_اللنها عشمبئانمنخلقهفمراة
انعفد
لناب حديثالىدزي العقيلقلتي راسول»'دسهإينكاندبنو|يحلييثعبدللصبنخايغةعنس عل اولربعادعر شهوحدديثالاو

عيرورهن واناللدفوق وقىل اهلفاىلمقاملمجوانولإللطبراقعلوالاسنادفلل نليأوأش يأئةسنةوا يأدادعللوجمالثلز؟دأأأوده:
ضعكتراكزيزةتل ل علحغظ و براعزهوسعخرواينهات سنستاوانري|.للتهعالى|لاوأ  / 1الاأجرى ضف تاد

ابىبركجزيننعسينالابجس ىال ورك ر املسكنابالشريج:فىالسنة شنباواب.بأابلفونيمن زهببعلوييهمقا اللاىن ياهب!لبيه
ُ اهللع الن الدهثةأل عدحرشسفوق«مو نا -علىحيطبكلشيق نلجاطبيعلخلقف نلسهواتاللديتريعراف سىبعارضينبرف اليماعالالعا ْ

قآن قبل وايشمع ق .ويباكو,جنتموتجىللن الاهىد باعرمقبعللىسوالدمعدعرنموعلىشيطبراكانافسسدالهالعلدمالاييلل ور داخع) |,
ان العزوعوعدعرش -هاناقو اللمسايينمألثناابعنذرلثنبو ودد ثن د بحسلثنسارييوينالنعانتناعالدينافقالؤالنالكلدف|[.
|له
السواءعليىكلتيانلايخلومنعفيسكأكانالإجرى رثااثوحسن التص|انيفجاورولةروىعن الكوالىتعيب كلل وطيقتته)وجل أ

ند خلقكزيرمن يكبتو سنتسنينوناثازدلى)ف |نو لشي تالعد صبنم اعلطبراانبين حبانرحالهكناب |

 ١العظلد| ذكرعرشال بترارك وتعاقولرسي وعظوخلفا وعلوالربفوقعلشم ساقجاءفللاديث ف داك رمضت ولمكناب السنة ود

علاسناحسمابكرنإلحىاصموطبفنموحق بأكواذةا وباالقعتاتا|
 ١:ب فسائلالدعا ولالسنتاكبيدوقعرجل:من نهنيموكانادأءاميث رفيا
دبالبصرةابأخليفعت و سندتسعوستين وثلاثةو وهفىعفرلماه لعأ وشالون | باعل ببرناء:ارينب انسماعيلبب:

الفردانبًابو هبنقلمانيمعو بنتعبلالوايل ل هرمنصاعلب سنييارئهفا اظنرحال نمبحجررمال نأبوسفبنحجنةللاف اظنبباوك

رين!برهيلا«منعل,كنابعنقداااسنهل قآالعاموايككوالنهانوناهباهلليث اهلالسنداولجاعةالافزارباللهوان موك

ورسلء وشول,أنطقمكناب اللوهوأصدت ب الرواينعنرسولهالدمحبكاللعهليو .لوامر ل
دعاابه ويعتفذدنآناللهةالى

بأو سدموصو بصفآنالوصف ربآنفسءووصفبرياواه بي دنيلامسطتتابلاشقدكيغستوكعلالرعيلهةاانقهالاىاسسوحلالم 1

اتاباعطن_

1

ظ

.

لاما الزشوهم

ر ى هونوقاسملوااث ذلولاانلمعل العرا
شلعر
لامنجيعاتالرواباسينججببعأبرفعون يلماذادعونخوالس,ألان اللرمستوعا

عنا لو<وم ونه يانمعدنستوىاستولىولاكدافبرثانتدعاللكلمانوجرأ
لم
الون
موطايل مخوالعرش ولذقا ذلاث
رفع
ان يلونعدعي سك ذالهلحق ود هواف (ىاستواءاللف رلظ فلوئانك)قالواكان فرقيبنالعرش وبينالارضرالسابع* لانقادر عل |
دلاشياكلمرحنا
نوانابل قاردعلم,أدعل شوشروكنلوكانمسندوراعل العرشبعدال ماشيلابويناان يقاله موسننو.ع ا

احلمنالمساوينانيقولاناللممستنى ع/لااخلية وشوش قبطلنلون لاستواءالاستنرلاءوككرادله مناكتاب والسشهوالعقاس»

ذلكفكتأبالابإنةمناشرتصرائيفإلجسنشيرهامهافظ بنعساكولعفعليوسنعزب-بخطاهلادادشحلجريانلنوادىونقلام
7

نلإيكسرنلاشعرى فىكنابلقلااتوالغلافبانلاشعرى وبين|
ارين فودلالكمقال:المركورة عنمواب ربتع ا

سعيلكلاب البصرىانلبفبنفورك ففالاعنصلول فىدكيلح بوكسنرضىلمعن ىكناب لهمقالاتمنجلوناهلعج أ

احدييث ووأبإنف اىخ مسان يبجع دك مسرداب طنكناورلغ لدمتعر قالفاخرهارن يقاكمنالغاظ-ان مدعنفلينلاص
]الى

فواعلاصعواببلوبليثوسارأسنوحيرهي للحافا بوالع ,س|اجربنثابتلطرفىقزتكت با إلى كسن الاشعريى الموسومهعالا را«

| |ادل:عدائيات سنويوقالفجلهنذركومندعاءاهاللاسلاماذاهميغبوالل لصقولون!سأكن الرعثنومنخلفرم ١ىو/اإحنقب

بس
|بعوقالاستاذاتاملقشيردىج مقن يهل سندامنامسنلاشعرلانبات اقزدرناتس
اعلالهم ن قزرن.وعلى_ وحلونه ودمع -ونصى" وجي قيلت دانالغا كلامم غبكلوق معت !عل اإلذا قولسمعت زا هص

بن اجللفقي بقىل,أتالاشعرىيح -اللدوراسفجرى نكان يقولشيئا فحآلنع لاعلناعلنلهذل :موهوا روفوا قالل ا فطل

د ابوالقاسمبنعساكر ىكتابتبيانكنب المفترىذمفنبال[لاشعرى ذاذاينآابواكسن .اللمكأةكعنعن حسن|لاعنقاد

مستنصوب ,نهبعنلهللعيذ وةالاثنقدأيوافقدأىاكثزا يذهببي اهكابرالعباذ وولياقالدلمفيعىننهيغايردرمفلكيللاين ان أ

!لعن مضقلعل وجريبالاران لهبعإالء لىصىحقيلن فه الليآنةفاسمعأذكيه كنابالابانةان قالجلللالهواسلالعززالماجلامتفس ا

«التوحيلاللقبونبلقيالا ىنل تلع صفات العبيل لبسلممفلو لهنريلفرد فىخطبئسحاالمعآؤلةوالقلريةدتكمبي :واتكهريهوالرافض

بمرية
وال
وفعر
كفور اذنىقولونوديانكالقراربنونقبللاقولنااذىب تق لى وديناتناالقبرانرين السك,كتابالوهس برعا

وأ
اممعطيهوسو رأد ىوعن الصبرابثوالتبينوام امعربيث ويخنبل|كمعنصمو ن و كان علردنرجينحنيل نضملللهوج ذا ُللوزنن

انث ن قوونللعاان .الادااملفأضل لوئيس نكماللذى!بإناللبهدل قحعنظرويا لضلالوا وض لبيملج ولعبادلبتدلعنقرحا |ن
مونلاابممدقررممفم وعلسميعام ادلمسلينوسجادقولراا ننقرياللهوملانكنموكنب.ورسلءو ولجاءمنعنلاللوهمادهاهالثقامعن
مسولالنمصللنلمعليهوسلنلرادمن 3لكشييادانلالهداحاحرفدصوذا ملغيدهلوانعيل» ور سولواانبخنوةالناارلحسقواعنةاية | '
| لوازاينبافيلاله سجثمنفىالقبوروانللهزآعلمسننوعدع "م ذالالتطنعد العرش استوى دانل ودجرأم]والوسقي دجسدبك وال ل
١

بيللاملسوطنانوا لنمعينينبلاكيفكقالنحرىباعنناوانمنزان امايلغهيردكانضالاورينناللهيرىبالبصابارنوعالقجيا
ذأل

كأبرء القميل لرليراعالمومنون لمانقآلو زلين],نميقلب القلوبوانالقلوببين سوسس مناصابع واندضعالسموات واللارض عأ
عاء فىليث الاىن قالوانيقربمنخلفكيينشارك تآلويناش بلي منح الوريلوكاذالتفردينفثللىتانناب فوسريا
اكأصسبج

اداد ل وقنرىمفداقتكلداعيةالىبرعويأنزداه لاهواءو سيتبرذآكرنادمنقولاددأنلىبابو شم شائائةقالنعساكىفندالوا
كنا3

حالملانالهعتففاددا اوضى وابدنواعار دوابتتضلهلالاناملانى شرعهوبدن.هقالللحافظابنعسااكروقاللارامبحسن
اذى سم واالعلف اىلرويةالغناكنا اأكبرانى لصفاتكابنا ذمعداصناف المعتذلة ولكوس :فيفنونكزيرة منالصفات أاثيات الوم

4

اينتكله]للسنةو وافق :لين
اليلرينوى ستوايعدالعركان بوحسن اولامعليااخلزعن الىرعلنباك منبان»وردعليموص ر

موده بوقوهلىون,اسقنا معن من|ننقجاعرم عدذ اكواناماوتقرموكانبتوقلخكا ا زخعلمالانزعن الهافطركىالسابى
ونقى سنتاروبعوتمرين وثلغل :ولء! ريع وستون سنةرجالدوتعالى ذلوانترى اصماينلاتوامون المىقالد بحسن هنكولزموه]
0

كاباعة إلى سك

0

ظ

الام لزعون حر

 9يدتكلام لانالشاذكانيزعن كلامفبميعةلعن جرالف ذالكما اتبووعوانةسنةسسععشمرةوتقالدأبن صاعلا .:

بخرادنةلامافظابويكلججرى كنابالشربجهلء وهىجلرنإعنلاوامإلىركجبنعبنشبنصاعدا قالفىه ونالفطيل فهىتعودالنو
رر|والانتكلفيسلبيفيفمضيبللةلنىصلكةو" بثيئواتابنصأعل ف سىه فانغشرة ونلغ|و
العهدموسعللعرششلانفعرأولانا ف
.للمامقااللامامعاملدياالمصيةف هىافن
شو صابنالكدحادينديلوف وجع|لجلر]٠)ا
تن ال ن
 ١شعونسسنوةكانمنق ه

ابوجعفاجربنبرينسلاو ا”لارزدكللطيوى نطدحاللهذ للعقبل لفولغراذكرييأنالسد*ونجاع*عدوهب تقيأءالمل :المحنهف”والىيو
نرماقبللق وانالقرتكلام اللهنهر
)دين دوانه عدم نقولف نىودبلان مهشقدين'ناللهولطلاشريك ل ولاشئمثلم ذاال بصفا ت
بكيفي” ةول وا انزلعلنبيوحياوصلةامؤمنون علذ لكحقاوايقنوا| نكل اللدرالكقرقة لبسبؤلوق فن عموزج إنكلامابيث 52
والروب لال نحن بغيراحاطة وااكيفي” وكلفىذ دمن لصورعن رس لاللمصد النمعليهوسإنبىقال دمعناى علبأانادلانيغل|

| ففخلمكتاولينبايا انبقراملاسلاملاعلنهرلتمدالاستلام م رناملمحضريعدمعلهموميقناملتسطعفىجمامخننا|
التويجبرويرالاينومن يتوقالنوالنشيرمزلو ليصب التلزيدالىنقالوالعرشوالكرسحقكابين ىكناب و ىهمسندغن عن '

الععرئل ووادونيط بكلنيووة خكب
لواسواق كناب مسقات الفقراءبلجعفرالطاوى فقألاننت»اليمرياس اصواب الىحنيفة 6
تيدص*وا
بخ انلعإعنالىجعفرين الىمموعنلحارم لقأغكدغيرهقلوتروىعنصابابسيفيان بدنعد
أبنندشيبف -قيار ث
ثإرةيأت سنجالىوعشرينوحن ثلاثونينسن : جطرول شيالحريرة فالا,اهبوعباللمبااهبينعبربنل

ال ىلغطىيتكتاافلرعدليميةددكرفياشياءمنرفىلب انلعفرال مضه قاولسمعتدا ودين عيدقوكان الى ١١
انيجالسميقلسهانربىلاسفل قاولهانججهلمنذالموردنوكتابل اهذ يق منيم فنللمماءنوفىنفطوي:فسنةثلاث وعش رن

|نشع ىمراحبددضانيةفلالاامع:دببونكسيساعبلبنلديينزإلاشعركابصرى لكلوكتاي له
دهان لككسر|:ا

سوامانتنلافللضلينومااتا<سلامبين ذلكرفر واس والروافض ونعرمي:دغيدهمالان قالدكمافلهاهزسد واعيمابلعرييثجل
قوراعلافزاد,الدهمكللسوكتب-ورسلمويأجاءعنلنهوداورا والثقاتع رنسول»لمعيهاللمعليموسلابرودنمن ذلكفيئ داانإلنه
عرشم ذالا[لاتملنحالمالعنتناستتوكل وا نليرينبلاكمعتك قالللخلقت بيدى وان سواللهلابقل!رأغير لمكاقالتالمعتزلتوخادواد 1
ان لدعلا ذالنزلعاموسمالمنانفولناضعالابعليه و نبنواالسمعوالبصولينفف كعندسكأنفت -المعتزلهوفالوالايلون ف للارض
ل نلقأ وليقولونالقتتكزذمالدمغيرلوجاماق
شءاأد وها نالاشياءكون بشبدمكأقانلهلىاووراتشاؤن الأانيشأءامها
منخيرو شهلانا

ادش الجامتخنزسول» ممهعل وي سلننهينلل لسمال_ يكل مشخ لجا تحريثوغ ناانلميحةبواملفدمكا
فل مجلدربكاماكصفاصغاو ناالتعيقربمنخلقسكييث شاءقا وليخناقىباليهمرثحبللوريلالنى آل فيلجلدمايس ن بدوستتعلو
ىابعلبارىنعاى فىمكاند :
دوفيقنلايال وهدكوالاعرىفىهلالكتابالكوف ب
ون دن وركملك رنما قنوريتقولواليمنذهبوات

نملافمىكانامفىكلمكانفقالننلفوافىنااكعدسبععشسةمقالةماقاله اللسنة .ا
وصنيابليريثانمليسجهولايتهب [

علالعرش] قالالملنعد اعرش ستوىولانقلهبيينلىالهبلقوبللن!قسىتوى بلااككيف وان يلين 3الخلفت بيلى
الشياءواند

داينذ للاد يلجا اريت قال دقلاتلعئزاستوى عليع
ر بشمععسنتو ولتاولوابيعال دواجترىبإعين ين
وقالابوسززلك شعرس 2فكتابجلل املاتل رأبت.بنطاللث الىعامينشاذان شمجخوامنهلاكلامف مىق لاداصواب ليث : 71

يراادلثاقخوف الاطالهوبلطلحلوقال/لاشعرى فىئكتابال بانف اصولالريانل:فبىإ لباستواءذانفلاقاللمنفولون0

تقول ناليممسننى ععرشركافاالام علالعش استوى ونكآصلابليعهرا كلالطبوقالبلرفعاللمأييهوقالحكارةيعن نرعون

ذآلفزعون ,هادان ن صرحانعلبلاغلاسباب اسباب!مونت واطلعالىنآءموسوان(١ظكاذبأكذب مويىفىث لوانالله
قالعوجلمنفي
منذ سلهرااينخستك رض ذالمواتفورقأنعرئلذلكاا انلعرشفوقممعتوكلعالا ,اروس داق

فوم

من هنفالسولويعيجيالسهلوات دانرادالعريشالىهواعاراسمواتالاتزى اب ك اوموت فاقاللدقجمعرلثين :وراد بمردان
0

كتابال

0

1

1

١

:

:

لأا اله

| انتعنرسوط انههديرن وقلغيرلوكقلاميكناب لكحانولروفسوا:دلانفللقن حاق قلنه؟ذانكلاما لله لبلافظلوص

الاقياء
دققل:نيجليهلراة كأ برلاخورياكرخ ولس وبلوودليبسوالولاسل شميمنوالماسريو زديكيجموهل
نوعنامصلاقماقلذايشمهس
دادجربعنمقالحمرفلمل قنرالفىذلاايرولبن جبادكليبلت,كينبعللواسئلفلسرالطىبقريمنبفضاءانرابابالسولءنيه

قتنغط عفادب ياوداع روك دقولماردس,ألنابونبو دعاوقل يناسبدرراوزادف هللاالا

أددابم بخربيه بعشوخحيهاخيبدابدمفووانوللروطاري فبرو:علخبلف ونس بالطنسم وسو ورابنيعوفططلي:أوعأس فيرابعر
ولخيقولفاصميكازلاكطعأتعيوبترم:فقراذقلوتجلبينبفضارم و فللفقىا  3صميايةرزو بل مقوررااظنقا,ندأعمساعقلالريندالو ياف

ولاك يجن“يرادهنكس:ولا حون اليمزانلتناعيوقليذ العم بفضل,من النارلجسادمنلقتلعدارافدهسخا كناسلا جا طقّْ
دان رسو»اللهلقشافوقلفعذىابالقبردقموغوذو كفنع ملصل'زوانعتنكامبجصمووالعإعيفوااشر ولتهادماذاأمقاللنبوبدردكةيفط

وإلانلكمرجياعونأيلنمثلان)المجالدينمن دقلايانف هونر :فصلعلهقولالشدمصرمونقصطور ماعنا بطالعزوهه الونبنرجاظ

ددتنك]رءلجألافقولرولاعا اكشرر:دلاكم قنوتدابو(تتطعنذااه يشناقذ حتارهراشاطسحرزبن تصيرة]
هن»القصبلةمقتعن ناظيرد] واهالإجرى)ووشفر شرجوابخبلاللاهببنطمفللاانخفالبنالدىا ود هنوك لى وقولشوناوتىل,
العاياوامنفنزهركابعزاعزى أنقالغيةرك فقلكنبكانابىيكرمن محفاظا.لمتردديينواهىب ولني صف انناصنيفوانثوتاليدمي س اد

ناد فس دسستعضرفدح وينحأنلك نيمننوفيمةنفكدابهريريفظالف باب لي بناشبطاا
ما لوجان ماين اذ امشنعواعلى.واعتصهموابادهذاوسوسل بهلاىملق ليفرسطم صواتوي

لزأسم انلوسوس :ا
نكف هنفصلاضلالىانقالينمناعظ ,رابوسوسبهللنلوحيلبالنتإيك وفىصفاتالوبالفيلوالنبيهاوبليجراوالتعطيلو |.

انييف علوم ماغنسعظرةالرببه رلعقولرمفكوان قبلواو|نتضعضيعنكز اهنلتقابنكالاىلعولتخقيقالعرفةفيوعزوجل الفائل )
رلن خلق]د ل

 5متأ وض نيرهن وقّ
لكلا اللهبلا
املا لق نايا قبلنكونسابلاا والمستوى علعرش سموموسم

لرءأت قلاللا وفدىحهلاً تعلب» نأاملعرببةقالاهافظابوالقا الللاال كيابالسشه
ارلءجقنب
بمبنظ
كنعلوكهل
مستنولللسارقبالمتنقة
| جلتخطيررتاطنىعن!ساقالكاذىقلابمعت«باالعباستعلبيقول ستنوىاقب علطيسردان يكنمعويما ا
عدالعرعلا واستوى وجياتصلواسننو القمىانتلاواستوى ديل وغرهتشام|ففعىطرواوانتنابتمتوصروهالنىنعرف 1
انزيزءالفقي!
ا  2املعربكانابوالعباس منعلانانالعربصنف التاصنيف5اشتزاس -توقسن احرى وشبعين ومامر جعثر
ا المىويلبنغي ورججاعةذلاوانب باواليهنالكندى ان برومنصوراقذابنانوكميري جزل سنبنالطىالبنرندررانعرا

ب مننصورالفاذقالمعت !]الاطيسلج ولاللاليحفص ب شناعينبقولحضرتعنلمجعفالى فسل سدائلعنحدينزول

مرا
اقي
اتدصدعق ف
لقل
افلارلبلذولكيف هوسلىنوةعلوقالانزول معقول والكيثيب ل والابإنيهواجبوالسوال عبنبغلع
ف نازو دلالكلادومعانرالعارولاسنوعياب
ذم ناذما سوالعنالنزولنأهولازممكون اسلع نكاحربيجفاىللخدالا

جلي*فاضيى:للسأمعذاذاانصفر منلبسكذل ث 8لصهة":البمعوصوف والكر ادن لاك يول عنلالبننروكان هناللزيزىمنورالعلوومن

العبأدالورعيل :أتسنةمس وتسعيندراتزين|بوالعياسا

ا :ااناملعببجوسلين ْأسر
يه حافنامعزبنحلانا

 1سابلنيابووالملعرندوتكسين فاف“نابوالعباسالسمربيرابايسه تفن عفرفولغ :قالمنلتفرؤؤمنبالنهتعلليجب د ضياك

بلكل ليل:الىالسماع النليفابقول)منيبال ذاعط فبىرذدلؤعكافدشناب فأنتابوالاضبتعنقزهلاضنو ١يرنفمىقاوالمسلهينتلتانما
هجورنداك ولبونب.للظكانبوال,عاسحجرياسقعلقماليسبودىالسإيممن
 13برعليهوأالرسولصسل)ندغي وءسامقألد (كك ن

عن تنيبوطبقتدوصنقللسنلعللابوابد رقوهنوفىس :نلاتحشرةونلزلكو]ذظ|لوعو[ سالحبااصيا
زير
ياظك
حف

أن مدكبارخفاجلعنصابس يفنبنجمينوه دايقعالتاوفتىجن ممعتبصنمنصور لاضقومعتراعوانيحاديقو

خنع الاىبزههملمرفىرضملمات فيفهظلسلمووالكفىلرغنفقلاكلاملدميلوق نقلتملقالتكيعلذاقال4يزلهناقو ١

كتابالملق

0

|

ل

|

ألجرينهبان عسالرانياًزينالامنامسن بنرخانب قاساملانسدكلن بيلقام يمتليلسلا:تعر لمكنلىسرنب بىسلل نلورك مسقلل أ

تجيرؤالقرىعد الجىعفريربن رجبدالطبرىوانمهفحىقبنفل وحسببا ان يعاباندبشوالذىعلهلعرتن أو زد اك قلخام

خسمرفسيرانج برمشفعوب بق لوا لينعددلثارتفنقلف فىىل ندعلاماستنىكلاسم وعنلاربيعين سن بح انفعونفل ونفس

ماستوىعللرعشف اىلمواضووطراىعالوااد تفوعق دوىقى لا هدقاليسففرقالاسالاممنبرعلالامنبقن الهثوفالع ]|
لمنبيكسومنبرمية.وغيدهووفال فكتابالتبصيرف مىعالليناقولفم]ادركعلهمنلصفت خبر واذ اكمحخابا ورحنروجللنة |
هيعصيروان سايرنابقلدبليلاءمس طنانوان لءوجوبقلموبن وجسدبكوانل قل را)التوصلاللحهلموهحنى ضع لا

رارم دانموكيفللقههوهىهيكاليودابنيبطالسعىاالرني ي ررسول»ل صمم الللمعلية.وس بلاكوانلادصبعا:
رسى[مرامنتلبلاوهىبن/صبعبنمنصاب الزتقلنذآن هلكالماعلىالى وصغن-ونظائرٌ]مأوصف البه نفسو رسولة]لاليت |[

احنفبقةعليدبكروالرئيلدالكطريلبراحلال باعالرانيداخرج لع'الكلاهل ناجرربراقنولببىطجنيككوابابطاللناويللدقا امخطيا
ل
ا

ى صابوالذأبعينف لحكامف جللادلتدزاملىانذالدمعتعدبن
اخرومنسوخر اعارذ ف ل
ظ لكامعامسننوطرقر يراوسقي] م

عديلاللاهللغىىك نخهزنبجربيكتادبعينسنكلتب ىكلبىممر ربعاينورقه قال الاسناذ اب ايلالاسفرلمغلوساض
دجل الىالصبينحق حصلل نفسيرابن جس بم يكنكنير اوكاقال.ه قالامامالاش ابنخسن درا لعلادي الارض لاع

منغربجو قلتنوفىسندعفسرولايدولومنتسعينسنهريجاللوهيلكرعندشيعفليمجحالروانطع كوافطول:

وى انينالعللنبأبرىمنصوه_حلث بجرن الشارفقاحلرثراجادبن عنادالب اله ا ردأايناعلهلال روبادلتعل
دلا عبرم قبددرازيلمغرأ العليأءوصف (:لسن::واهلوأن اللفهوقالسماء السابعتعدع رش رأ منخلق_وعل وسلطانء و قلزد

إرألاعن ابرتخصن يهالمحافظ:بىعبنانهنم معترينصلكنعآنيقمعتاملاحاليرهبناعهاقب |ن

فزي يفولمنبفباانلمعدعر ستق>فوق سببمعه نوه فببوككمافنخرسلنفتاريا

نذأفالاضيتعنقموالعلنبللدثلانادى بيخ|0ج

لان إلخ الففسعن لمر و
الهنلملقتناكو:اانضل«بنخزيؤداسا فحريث داس فالففممن دعاقالسدهوغلاغالمثبت*لجل عيدج س

ظ دمعمنعبج وطبقتهنقلىسدلحلىعشرةول ولبضعوناونسدهيمالعهليهابنبن سب فيهلعقزفالالارموان
سفلينعاءاليلقسألت:يركالبهبيآن:اصلتلىامنونهبالسلينوص اركلفف للصفاتفماخ تز النعغاط)واجبتسجبالفقيه العا
جلبنعريسنرييعولس لعنهناذك ا بوسغيلعدللولحلبتسجلالفقب]:لمعت بعض شيونايفوسثلبنسريجريح .اللرعنصفل ١

ْ اننهعالىفقاحرامعلاهلعقولانفلالاومعدالواهآ امن ته وع اللالباب ننصفالاأوصفبهنفسكنا با وعدسان رسو وقاجيه

ع نّجيعاهل لديان*والسنة الىددانناانججميعال ىأ والانعرارلصادقتعنرسولالبمصبل]للعهلب-د حب علالساين الامانكلولحلمنكم]

 :ددد داناسواعنماع أببلرع*دجوابكم ور «.نق+مطقلولهلينرظونالانايارالفهاظر نمالغاموقولالإتمنع ادلعريساسنى يجا |م

||أدبكوام|كصغاصفاو نظاثرهامانطقيمالةإنكا

ل

:تا ورا بت ويلفا لقيولاخرأعلنيس المثمهينولازيحعنصفان
اولا
للر]
أادننقب
هقن
ريدفال
نشا
اعنقتآقلادنا مدق الآىالت

بلظغغبالعربنوعشيعخب هردليد ااهينزيأكان'بنسرريع ايه اشنىف مىعرفهالمنهبحييث نميناعليبجيعاصواب لافوحنيل
اولاملزل!لخثرام! وماق جرلبحالتزبيمسمعن انالكسن الشبرجى يفولان فبرستكبالىالعأس نشل عل|ربعالمسف وكأن العلا من:
الفسادللاسف يش يفىلخن خرىمعالىالعبأسفىطولهلفق د ون! للكاثققل لورعنالزعفللخوالر,ادس

نم د

:

إلايلقاسعبنشادلضاأضىسلحب مزنلوف سىسدةست لانيدص الندتعالىالو لمد )لح ه_<داعخدبتربنغراااجرين لايل |

نزت ل مسنةماعشرةومنوال:اخلدنايايدنتعدانبأعهنبرنااباسينبنع ادلطذاحيرىانبباوحفصبنش مايانلال أ عست

اابلالسلهان لكة ||
وبكت
وا :ود ن
فحيلالع
ت بر
كانك
لادوهانباعليلكادزل
يض أبوي رامين سلءناع[ القصبرأوجعار سن ةت سكبحب

ٍْ

كنابالعلى

2

6

للانامالزسوعم

عضن :نكنبرلاص بمأوعدا :لاقليرأدججب التسلهرإعيظ عاو كلفلكلامكيفتررك منالكاللاوالللاسامر نيوالاستواءعله
العرلمعت عالةبدتإىبللسه اللكلاممنمر كاانتفقيرةعألم:وكانابىفاسيالظهاريأصبرنآكا نيزمبلعرقداؤدين عد

5

دوفىعن!صواب شصر”دجأدبن سه وق علزاجيلهمننصأنيقهوداث سنةسبعون ابنداكنلبلعؤبجلدا بأعاصهالببيلويقحجلعلا

مح نلجماال وعلسوانبل انهاظادمسنم ال

00

بكبلإ للارضٍ السفليبطعلدادهفقل 3لعل! ادادلببطعدعلالنوهشىعلالعرتل؟وصف نفس ىكذاب ومقالبىعيعهاثريا :

ثحإلبىيصريرة ان اللهيقبلالصلقة ويأخله باهين٠ويررارو تعاش دعنالتبمص للهعليو ىه دقلقالغيروالمناغلالعلم
فىهناويايمن الصفات ونزولالربأنبتهزوالر داراتى هاو من ب ولاشى ولابقالكيفهناروىع

نالك وابنعبينة وام

انمنلب راكاريقالىفىهذالجمادبيث مرهه باايثوهكنقلاهلعيمناهلالسنةوايياع و:امالزمبهذالكرتعه الرداياتوذ ٠

ع انيسوقسردهاعلغيرفمعلالعدقاون ادعليخق]ادمبيل»وامع انليلههاذاانعوةهاالقولفىيابنضلالصدقثنامي ظا
حل

وقال امن د اكيضالىنسيروقالت المبو+بلدهمغلولهمنسورة الممائلق أت الىعسمرح النهفىيجب سن شسعوسبعين ورأسار:

لعن صاب جادبنسهدوالك اثيليهدكافظ ا وبعدلالسجزبنيزيلقزويقفىسندس,آبهاكترمه فسآقحدية | .

الروية

همديثإلىدذينو حريث جابريدزاهلننهفنىعمرماذسطعرمنوفررفعوادثوسومذاذلدبع جل انرغفعلوممنف قورموحلييث :

اكفىتضيرككغيره 201
بطوى الوا ملوتلب#يسنسوحليثالاوعالدحلييثان اللهيتتصيكالثى١ذ وهيخوذةإكمنالصفاتوفلعخوامن ذإ

شيب”اليسمعدت |

لنعفانبنهربنالى
عم دين قوفىف دىمضانس ةنثلاثوسبسوينوداثئين|بلي شيك :لافطابوجعفرجب

| لكوفةىدقن.ولتقكلوفيدالفكداافىالعرضفقالكرواانتميي
ةقىلونلببسينللوهبينخلقسجب وال و .العرشوانيكط وفوف أ .
ق لااه ىكلمكانخفسيرت العلاءوهمع[ندعل غن اوتدتلجخبراانللتعهالمحخلقالعرشذاستىع علليهفبوفوقالعرشمقخلصبا لقا
ار تالاسايلبنع ادلابىمعتسويبلن١
| ننس
نورولبقتسمر
بأثنامزمتو افبوجعفرسنسبوعتتسعينووائينحقبحبري
عباللهالبصرةسدتث] نينوبأثينيقىل العقلوحلهلا لعدقلب الى فىقمعرش يرث نصبلكق دلالهدعلاتزيسدلىالقلىب بمالبءث

لاتجاوذهاى ,ثبتتحقرامن.ورالاروتليكلفرأعلداعيهىبزةذ كليفلاستوا عليهلان جهعلىمنإن يرقكيت

لاستوا,مرخاق].

اشيلفغولالننىصلالدمعزيه سلانهناعلىعلالعرشقالوا)ممالزنليقن لقالا وزن دكقلام يخي ل |
(لاسننواء ولناعليمالرض و ل
رب عنبلالهه
لهعدرحيسوقاالبنوجا فظنابوجو ل دمعتس ل
اهى فعلخلكمنؤمنبأنا
 0تر ال واناو ل القرنبل

بفىلاصونالسك بالقر]ن والقراالسنةدالككلالكف الاذع دلالنبىتبواداتكقى قكانسلشيمالعاذينف دىوأنمدات فاره ل
|
ثلاثومانينءا زانولمننونسنةلق خىا النوي؟المعمررىويجاع :ل

١

| نأبىمتصعثالقيدابلى بيك خطيبانبأغبلالهبشيالقرتىانببى جربا

حافظكتبالاب اىلغنائمبتعلانناوايم انلكنلىى]|

ا وقد

سسسصخس
ص
س7زس
م
را

ليىا ادخلحلقاللفالمخلتفاع لتقن الرباقاللىقال'بىمسملسافرانشاًيقئ؟ لات تنارعالمد(وامأعادنقي* تفعث:ننشاع

فعا شئد:..ولتعممنحيث لاشمع:قاثلباددتوخرجتوانار ثقلتلوىا لبسنت !رذليسفىتامحرقادلادج يئذالناالى

لححين و نشلنفاقلتهلعندك منشرعوش فقالنيو ناشليقزرا لزبالمغرطمرلا7لنادكسمالنسبولالوكمض ليلفطل |

يروهويكسننالصنوفه لاييفتل ىجفونمنليسي رلى::ارضضى عنمنعلالعر املاجن فولكافظاللباوسسن(العص ب ومسا باه

ها

 :انال
هبصمرى)كص
لحمبلس ننفى سنةاين ونسعينودائنوق لقاىبأعاضموال نصارىدمم هحرإطببقةلخربعلااذلغار< 2اللي

ذااللاماهابوحبلاننمين بط كبرقمصنف لبا :الكبرىف اىاسنتوهوادبج راتحلثي]بسن جربنوكربنط الساحقالةل  1لء

ف اىلسننةاقأ تيعلياصهابا هلحلديث'لززينلفبنأه نااللدتعاىعلدعرشمفىدماميقبهنخلق”كيفش ءاوساق سائالاجتقاد وكات"

السأجى نيهالبصريةويحفرظأعنلخبومسن الانعرى لحلييثوماقلاتاهلسنندحلللامل والربيعقتففسبروأولمكتا ب عللنلولبيث

كناباختلاف الفقرأءلفيباالربيعالزهزن وطرقت-وعاشبضعاونان سننوفى سندسبعونان مهل :الح اغبا بوالفضل

كتاب!لعلو

1

لرص م
ارام
لا

َم

وداجاءيدالمرسلون اللسرممنايانلغىت الربسبوان ىدناعلىزنجبدعهلول سالاموالسنةحجرتجكمريانتال عراجن بن |
! جزنظه م فظيخيحب بندعبلكردالقكنبلونترمبيةاعلااءلهدهيلي بنزتمولاةن القرإنمخلىقدان اللمهكلمن1

ولاب فلاس ة ولبار ف للمهيانوليسعليعرش والاكرسىومهتنغاربذااحنروهعمكيأةحاربلعإعل عننج دلامعيأة

لىكرمء لانموالمجدىايلبيهكلالوالاثرعد-سنبضعوسبعين وداثئن قلناكبرحنفاللاداء إل5ى 7ظ
يكسودبانف
ككعانصعام

الرؤذىفيع ١نالعرمإفىلمجأعزان ال ثاتيجزمي ثةتوسرعد نعخض لعلءءلالكرهانهالمنقيك لعظيي:ال نفبجرسأيلبشم

بعلنايقوبجهاد اكالابتىقبفذانق.افلرتلفن م انول كص ثلاثم دن علاربعنباسرضمءلد.عذماافئسعنلكليد

اه تتالهاجلعلللفسيررمنفاىبدونانكواثجيدرقيونابوعلوابن حبصن#كم قالن خبرعه بلسإل وملايعارضعبا
أل
بنكلالرورئتوافظ حملن الطىالبالمورثويهب اتسملعيلللساموا(تردن لكاذظوابوجعفرجربنعلالاملاركقيقق وابىد ١ د

اننكى وحلان بد'
رلاقكب
لال
تفىللاارعب
سلوانبنالاشعث السجعسننا ص حبلسانواداموقنهاعيبن!ساقدليوابيافا ب
ش+فهوااعة العأ س”
عادءالوراق اذ ويخلقسولميمنعلءالسنتمناعرفرمومن( عفريوللصكنثهبوتافسلران المقاماللعمو

امخاصةبنبدناصلبد عليوس حم |لبن سعبلللارى تكافظقالحغانالنادى قكتابالنقضعلبشملربدىوشوجلل سمعناء من؟
نقايلان متاق عرش هع
لا د
ببحفصينلاسفقالترلفقتاردمنلين ن موق عرشنهوق

31

لامانبنسلولارائىهىشلندن
ْ منثوق العرلشاتخفىعليسنافيةم خنلق.وليجرمعنم قاالبالفضلالفرتداربمثخ
نل ربيثعنجدبنمعينوابنادي والفقعنالبوبطى والادبعنابن العهل قلهف هىلنهالعلوء ن وق
إبنابراه وسعيلبنالرىمدالطبقةوياعى 3رون ىكل اللادىاسمقئلىرات بعلالاننوراثنلن نان و فكدابحو

جبيرةما مرلدىبالغراىالاثزاتوانسك حن شبمذيالسلفف اىلقل»ول بيشعو!مز ابياولونؤمن ٍلصفات وبالعلو

فى إكلوقت لوآفظابىشهلعلالدبنعبدلجن الدهرفيلكلالاددىوكثاب شب بن[كواجلبنالفرإت الرازلا فطالشييرابىمسعوحو
اباهعاقانههب ينعقىب السعلعا”بجاللىعافظصارحسبالنرائيفو الدااميجمسيبن جاولقنشلدىصرحبلصميردالق ندا

الاناه صراكبنبرجينحنيلودخىى الهفاظابىعبلالطنوابنسرهحبل بن!مياقليذظوللكافاب مرتشهلبن براهم الطسوسى صاحب |ال|طوجك

الممنلوالكأفظشيئالالسيقبنخخفى معنف المسنولالتفسيرو شيز كيهالذنااسلب سنا اقلى املق

افسىوخن ذأظابىيلربجلبنا ىخبيئ*ولكىفاظابوةرع اللمشقوالاداملبن نهممروزءابي
وذلكاذظبعقىب بنسفيآن الغأرسول
لعلبجرب الئنوينمسلرينقب الربنوهى صلحبالنصرأنيف الذويرظةىكتابءلفلف تمليثنحنفوفىقولسهتعالى باو
أقلام
نث الاهىرابع انمدعيبعدلأهيعلديكيولالرجلوحربنالبىا شلأسعاحلد التقصبرذائمقعكيريلرههيخع تلقصبود3
ىجى
من
لج

كيفيسو ارانيقىل ان اللهسان بكلمانعل تعلوفيمهةرفول”لزعلع اللعريشل!ستىى ومعقوالييمصعلالكلالطبكيفب
فطتمورادكبتعليمدوانمنمع زء ر أل
اليم هومعوليفتعرجالدلائل<والرويواليم كمع قالولوانهئلاءيجعوالى

عل وان الثيلىثرفعاللعاءاليدولامكرلبجير واحريمرفىلان اللهف اىلدماءراركت علدفطه قأالد :
اناللهعنروجل فوللعلوهو

لعلهوا

الاجخبلان اسيمعليهالسلامقاللحريين!نانقمترقللناسذناا بأكمالانى ف اىلسماءيغغ ل ]انطع ال اىلطيرذ رايلنايزيعن و لا ظ

حصن وابىكمرال ى ف اىلمارضىبقن ومثلهل١لش ركنيقلتفول١بوككانتهنىالكلى< مسننعل فىعبرأق عسسمورارين
فادائرةوقآلثاليبى د والنصررىنابناءاللهواحباءدذلاذبىزالوبنى#فىقرمليمكوايديلون  ,االولادةاصبلةبلبجنوةديح
ج تلسسشهلفلىغةعه الامو ببقالآ انطلاقرًنانقليرتبلنذلنصكتاب بنمرلحيثيفو"و
ِْديدءمديرفأ,مدغلالكا
انيكب
ىلصيالال
عدن
اناده وفيت
سبعين وراشن |زإلى
نثي سنسوت
أنحقلاعل اطلاقر وأإللهاعر ركاتياب

والللاكماناظم

وأض اصمران وصأحب

التصأبئيفبويك لبنعرين العىأدهالشلدأ يعم فىكدابناكنابالسن”! بر الاذىفْمالابواب/ن اللإخبارالقذكينامأتوج

ْ

كتابالعلى

هلا

لاالاجن

نبآرامتاهل الاثرا دك ابانعجدالناصدارى وطبفزموخ بوعل ل دكنا جاريافمضارقنبينماقلي ا
بمحافظافرع شوعنمابو” ١

كباروتىف سنةسبوعسبعينوداتنسككأن معاذالرانىواعظددانقالابواسماعللانصرارى فالغاروباسنادا

١

«معتيجنبانمعاذيوقالناه ع ادلعرباكمثخلق.لحاطككنليعلالابينعنه ونالقال*الاجرهميجاللهلقلجل ينسنان

عر واسطقا بلنابىحا ف الردعلجرمي:ثناجربنسنن الواسطوالبلغوعن إلىدا ود بجنا غدايااملحنةان قالثلانهمن |
دعس
جات وول دالت سح
وعد
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اليكوتعرصلل نيمعلي« حيثقاالتإرترونده أله نكفرص رودالتشبيميمان! لاعتبادحقتناهللمع بقولاجاحلو نعلوا||[.
يدادتلانو نو دمنشبداللهلقف لقكفالجبنسنأنالقطانسافطثقهورومنمشبعئاليؤارى ومسررانقل هناعن

نالهمقناضال مضل قتلبات
يوبر
| لجلين|لخاودالاملسرىبوهلكان داققبومحناةلامامل بجينيل تصميقوا منب

ديزينسنانسنن ونمسينوائزإننعنيفونانوسالايامبفرايتنواجسالتطومدىةذالاننحاكمبجما

العنرياثيالجرينسل زاتريناسلقألقالليعبلامينطاهيلخننلكلاترداسكاللسلماءفقلت ول وه الرجواخيرالامنهو |
 1232لسمأءقاعلبلالزملنبنسنل أذطشنعدألالهينجربنالغض|سيلوى معتانهاقبن«اود الفعريىبلكلعرض عدعيربنسيد

١هبعضمنتكلالقنفقلاع نلفرككلامالغهيرطلوقابدناهحيثراكنتلتخايرولانو وللايتبلقلتصلقدا فهائلشا

ننقلمنلمعو رادمصعق وذ كالول ١لولفىنفس و١١تتغبرولقنالفرانالفنفس وبافصل رك بابرك لإيفصلعرك وإلا
انىلبكنا بدنلد توالذى فصدرككواحلومافصلؤرالق يدنوهىعدن ]فىصل رك سولءءوالمتلووان
لانوالك
حكل
وبراودا
بغ
منا اصلا* وكلنام و
لسافى
نعلدالنالونبمواحلمعكى زمسوراؤايات واجزاء معاهئ دفوكلام اللمووحب ولزيلوانشهاءءتك ل
للاوتنال ومنطقناب منفعالناوكن/شكنابثنلاه واصولنزأبسمناعاننقاالالتمعزرول والدمخلفكمور تعلنو فالغن نتلو عم قطع نظرعرن

ا لعنأكلاماللهيسمذلوق وهنااماحصلاهن وايافيمادجذلابناف وىسجىدالقر/ن اللامن:الو فىمصعرى ناذانمعالمومنول؟ لى
الجدوةمنرب الغلهينذلاثلاوةاذا ك والمتلىيس بامذلوقين ولرينايقولب'ايامبجرمنذال لقظىبالقرإن عخلقو بريلبمالقرإنفرقاى
تنومه ومن
فااذللفتاتفجىبيرعن ١لكوفرو١م
نذأملهلافالمبشلصعب ومافصا سفر واا كان ها اهلدجمالل نكعالىوعلماءالسلف ر

الكلام بكلمكنحنى نس ببناسم|عيلقالدمعت!بنراهىبنويسثلعن الرجليفنول)لقانلليسكدلوق.وقراءل |لدمطلودةلاقلكي أ
نفألهنبلعلارفارعدعناحةيلقلت طن اسيواقنفرينفوللايحكسبيت ان لهأفظالننبتعبالللدبنلامالجلرضوا/ئق قالسال

لاتقلففسلقلكاالاوعدلوقهواناطنانلقرإن نخلىتيتوالق|تكلماه لي بسخلوققاعلاكلالرميةقللاللهتاعلىوانحل
ِ
ل
اااي
منالسشركين اسقياركواجوح سمعوالامالوهقا اللنمصلللعهلي وه
ذم اولكناسن!لىيكى وان تنكل3لللفظلشئ! وبقال لوقاوغبرعلوقلت تعلللأرامبهلكولللهعن هنلاحسم]لمدأن وا[
مفو كلامادموهالتلفظ بد

فوكس :لقان لبنام ا
نلساداتحلداعل تامرأذيتضيرسوالتممقعاءالش

اني دنا معاندمأئينبطى سعبرللوهأدب لوراقح ثر عبلاادهاب بنعباجك لورابققول!بعنباسءبايانلنعادا
الى سبدسبع لافنوروهىثوق ذااك رقالعبلالوهاب منزعان اللهاهنافريئجهىخبسيشان السعزوجلفوقالعرن
وعلى خيطب ل نلرأولجس #كان عبالوبا:نق* ذحظاأً كديراللرحلث عندابى دا ود والنساقوالثزيذ
ىقل,اداماجررضوائلة

مننسالبعكل فقالسلواعبلوهب واق عليتقوفىسنتنمسين ماين ذاغلالنافبلسانحالماليانمر دنيلالامنا

زه )شو دغر شببونرم.صر بد الزابسوط؟فىعنالمسئل::واواكث ر
غسوقلإن عباسوابمسعودوعبلدصنوين

العاصقلتنعاجام فلاطخمالكالأسنعاءوق اللحويدرغهفواللصادقالمصددق انرذان)م| منوهقولصللدةسل

بشزل :بتاكل يلتال لىسياء يياالنبمصيلا بعلي وسلماصلدك والقا» الملنمهبنامعلم ااوحى!ليممن فول!صلق لقا ثزي”

الزنع ادلعرتدهستى يخاف نى ررممنفىقمالىغيرناكمنالاياتو الىدعالرجلثيلوولجاءيعنرب العينمنلسن"
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للأبأمالزشو

ىاصواتدالقالابراولودقماهملامنت وهالتو
ىكوفال
لف
خلوقيبد وحيثنصرفولانرىاكلاذاحف
كلاهالهي
ىاينذكفب وءلايرترىكان ل هزوياماعلخراسان بعلاسواق
المقرىوالمقركفكلهناعدلابرع ومنزحانالقن يلمشفبىحلناجرمل
لاعلافعدخكاندي أمطاءاكييرلذنءاتسنةان ونمسين ددائرنن|ليهأروك) ولسعنمقالالاماهإىعبدا لسربنابواعيلفس

يهاعمالصو لكابالردعدبجرميةبابقوالوىكانعرشع للراءقلاابود الياستىع ل للسهارتفوعقالجاهل فاستىىعلاعلالعزشل
ب دنالعينين
وقالت زبيب١ المؤمنين رغى اللمعنرأزوج اللممنفوسبعسمات قران.بوبعل»كثازنك ورنجوميةمنالعلووانكلام داليل

للكلوالطيب وبابقىل ل
 :ب]لكيات والاجحاديث فنذ[كفىلب-ابق لواليهيصعا
مخلفتبيلىب با قول ولتصنععلعدب بكلاهالر ْ
فج معالانبيأء خوخ[كم ااذ تعقلمالبيبعيفاتيىيمان لبجمي:تردذاإكورف الكليعن مواصى-ول.عصنف مف:سماوكنابافعال

العبادىمسمل اهلقلإدنكانسافظاعلامةيتىق ذركاءوكناودعاتقياكببرالشانعلب امليدماتسنهستونمسينووناكنلكناباهم أ
 4سآ دنا بأعاصبمالبصرظةوعبلالبهنمىمه ,لال فك<والمقرىبل :والفر
ييبالغاموعاضان وستينسند|لوردرب دالرانىقال

ارىمصنف دملكلا واهماناًبىيعقىب لاقرإبترمدىمعتابالافضلمواقحلت ب انباومالاصبرأ«معمك
لول
اسابعيصلل
اب
ابأادع الوازىو سملعننضه ل
اإتمنعدالعرشاستىى فخضب وقالتفسير كآنهأهىععرينموعل ىكلمكآانمنقالغيرهن افعلي

لعناةلاهنانجلبنبرعنيحدابنيتكانيبو لبهليعس :ىن ًببوااق ابلرعنبأبلنحبلعزينزقالحلشعابلروتبنإ ىحات |ب«

| ق لاسالت ال دىارزارعةسجرجااللدتعالمعنيهب اهلالسن فصول 'لرينورا١دزكاعلميالعلا يجيا
علامصاروا يعنفلان منذ ّ
خألى
لعدع
فربش
مبائ
انمن
وم ْ
فقالاد ركنالعلا يع الامصارج] ذادعلتاومصلو نامأويمنأقجانمنون هيم االننهترأ ركوتع
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ذر عسروانانال
ككريلنباأهيةاللدبانلحسن:أبن ملف مقىرنناتحسينبنعرهينحبشللقرىنن ب انلحاففاسلآلْتلىدابا
انيابنقلامةقالدقرت ,الىصل عدالىالفضلالطىسىبدبركمز بوسنالعلاف انبأب!والقاً بنتمان انبأعدبنحر ك امأعا!ل

| ناىحاققالاتساب دابادرىةعنرناصباهل لسنفافل<دكنالعلاءبجعيالامصارقكان م ينان'عبرمان الابأنقولعل
|بوذيسلتقص هافر نكلامغليروخلوقبيجيعجاته والقلرديرهونرهمناللهتاهل نكانمتهلعلعرضمرامنخلق]|وصفنفس
إ

| لاسوعدسان ,اكيت بحطابكثعلا بسكل تضو هونسميالبصيارابو”لرعكاناممااه(لويذ فثذوانمبحيثانلهرينحنلبقال
ظلمنابى زارعةوكانمنالا بلال)لذبنتحغطبمالارض وقاليحفطهلاشابسبعنالفسين قلتكانرا
حسفيؤ
تأ اعبديص

الع والعولمناقببتجداكسنةوبين ماينحلدفعنملمفعبىأونموملازةلا احبارنينبح االرازىفى
نأبلردعلنمي" ثن ٍالىوابىندع ةالكانكللنانهنايدلمنقصههنفرثنأبو؛رعدقالكان,البصرة جلوانامقافي سل
|للاذينوءائئتن رثنعفانبنع.دين:اضياكعنء ان قالنيك نالقرّن مخلوق فاالهبا صلةىمنالقرآن وكانمن قراءلقنين
ا

هلقنالرحهبق معروف معروف ولاتئكاب قداالب زى رعنجلىالىاف ادا فلارىفقالبن بشارد
اح يكأنيقآل قلسمل ا

معتج دااكناى دكانيقرلقنوبوقل»هىملو ففال ي الن لينالقرنآخخلوقافوململكاب:سكتلثمذاصيروهىيفو

يقنعبلويرجلسانقاملحافظابلوقاساملطبرىوجدتفىكتأب
ان
هباعاينتل انلمجييمال بك مالديناياذكاذااراد
نجلل ر
ل

درس بنالمنلرامحفظلمأسمعمنديقولكين شنأوا!اختبارأاتبورسولللدءصل! ليمعلر-وسلواصابموالتأبعين من 1

0
والممسك نهب اهل(ثرمثلالشأفىواجلواسعىأقوابحبيل جرماللمتعالوىلزومالكتابوا
منتخلق اركذلت وهولسميعالبصبير الواختيادنانالامانيزيلوبنيقص ونئٌمنبعناب للقبروبلحوضث باللسآئل :فلنقارورالشفاءةوزن 7
م الصأبدهلاضس حلامزمولانقائلف اىلقت وضمعو ليعمنؤلاىالدمامأونزالصلاة وليووجوادمع لام ودفعصرذات المولولامرمونئامن

انلموحلي! لشقاعةالملمتقالعلا اهللبلءالوشيعهلى اهل(١ندزعلام” مجرميي”ن!بمواهللسنة متبرة”
ليننازررقمىنمم
باأص
ل تارجشىبيذبوينكنا حللااعلامومن|
نايبتوعلامة القلريها نموا اه[ لسن درك وعلامةالزنادذا ن يمولاهلا
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على ةلاكانعنالبن الاعرزبلى ذ ناا دحلقفنال يأباعأبلللمدامعدنول لزتملنعالعرنر سنىى وال شوعيل حرش كأنخارفقا نرجل بسكن

معن ستولفقالسكتماييلك ازالب لاتقللل ستوعلاغوة يون لقي مطبأقدامامغالبقبل ستولى اوللهزعلالامضا
وهوع ردك ]خبرةفالللاستيلا ديعيلاليدذلأللنابعة(لانتاك اومنانث سايق ٠ ساقسلتبحىوالاىذعاطالايل 5 .
نامل وكسن  -رين ّْ
ل
ا سي
معي
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بلجعفرعبلاللبنحيلبننفيل يقو منقال لق ن لوق فر ى ك فارققيل لمرايلعف لكفكفر تكغرنعنناد! اسعرهول و رثكو

الب رافقول»فمن يقولاهاجرداهلدملعذلوق الس ركافرهوكانالنفيك منركانالدينوكاننظ يلجر نحنليحبيثانابدأادودااا

مبصندان,اريتل الحفطمنالنفيط ماتسدادبو ثلاننورائينعن سناحليعلش منعهاربحمرتةاليو

لراذ ىقال عبيلالبهنج رينعاشفةيفيل فىصغهالهان ذل قكلهمايلعى الى برذ بعد قول+تع ال اىنمق) ناالبكقولاريك باسابرعا شد

نثعإن وعشرن وماشتن عن نف وءٌنين سن

 0ب
1نعأرعالمالشآمقالبوالفض ل يعقوب بن اسواق بن هود نيافظاننعى لله

ابتجل بن منصوو اليزارسمعت هش مبنعار بلغ انناسأ

وقلدة النهاوع كا ليهعلو0

د ذالالقرإتكلام انهولس هلو0000

بن فقيل ل مأننقىل فجن فال لفطى ,لقان لوق ذقالقل هواريلهحلاللهلعلالىآخرها 8

قألهنالى قرأ تكلام النمعبلالله هلاضروىمعروف وكان فشامعادممشق دمقرأ
عوصرةأومغتم أطي مريهأوتسعين سلمام
د د

رادا

ات

ير را
للمصررة د واعظره ا لرربي لاسلىسمعت ذااالنلصم ب

اللنادنششروقلنوموجى_اسمو|ن وانأرلوجي-ا لظاماتوجيب جلامعنالعيويو ذاجأععليعرفذد السنةاللوراخ ربجالهأ
 ١بوالشيي كناب العظدراتدوالئونفىسمس واريعينا نادكانمعر |لولع_رمنمد لينم| دقالبنالى ةنااعيننا

لمعت اناعم بخالالا»ميقومننعان القنمخلوق فزوكافربناهولايل نىالديجلصاحبسنحىلوتفي ألا١
000

000
عبدنة والكبارنوق سنت اريعان وراإن بسفلادطبقة خرىمزم درن والهل والبزارىواو ررد|

عسقلانبرأوين الاطوبوديرحنبنش( لقم33الاانأجلينيك لراك قالحرىكس نينعدا كك قيرف عاتعبا

|

لوق الكتبابيلغيفلكتهابذا
سنذ /دهز ممل فقهال بحضاماعبنذ انتم فلن ونيف ى ْ
فكرخ نيفو الل نجع معناقومكخرونككتبناليهتعمس كلتبابيناعصمناًدلاليهأكريا لتفودىفق
ونا دا يأكمدوا ذق ليلعادا
ذنك
ا لت ن !وض اك
منلسن ام ني نفك ع ادلتفساثبموثل راندعنك شيره ال قااويلوذيغغدثاتالضالين نفل شرحت

لمأحبهولاولعن لفلفلا
منَك عليانها موحلاليلبس
أكمراجامضو لولنفسدوا ياكفي هيا صلللهحقنابلرىوا ولى
شبيمل ولادعليل! اسلبمصيبرالعله
بير منيالرفيععألعلدعربش فبىدانبعلممنخلق والقملنكلا؛اللهومنال لهيس ولوق

3

شقبي+لةواللهو نعنه وصعا نكمات غبرلى فأت دان)ن اتذلياتليست ل ثات تتبيلولاكانر بنثنعابا ثيزيرجلتصفا نه

عنشب-امخلىقينعأل عليعرش يائن عنخلقه و دكرساثرالعنقل اتابنسلام :عناليجعف الططىمىعن يدبن منالىثنأهل

 1الفضلالبآطرقان سمعت!رااعلسامبملتحفصرالرؤاعى مع تع ونيم نلتال سمعستععهرين اسواعيل!لتزيلى سس مز لى!
عصبرعلم قلي حرس ابن منلى ف تاريخ ولقل ||
لحتجطان د عهدالعرتلبسفاتقلامتثلىعنقال ب ب
مادمضقحب
 ٠ا |ي|قوالاج ل

أقالحالقرسبعظا جرالشقلسئلعليبراعنحلب1يثعلبال بهن مضيعنِ النوصيل]لمعيهو ضع
كأنلمق ففرالل يراالمصية فىنيانه وانل تلايلة لديا الشافىناتنلى سنثار وسنين وبأتن وله

نانول سننةان

بعلالعبالن اللصمعححيث 1

كا انفقالبر بلاناعم ستصط كليأكا نوالدنعبلالععرض قرأ ت علالى لكسيين الكنظ تابلجعضرين علانهاالسلق زرازات بن ينلاداساأ |

0اببىركقا على باس بن جاتسدضبنخم تال دمعتهريبحالاعيطق ذالاا>قول دمل ربوننصققمصيالف

ذبىحهالوزلسدةولصبر افلعنةوامشرىدبانهمناغطليكند فقنواعنلفيرمنقلباخلقالفرزنالعدميجل فزلهدانباتالرؤية
الصفات والعلى والقل_ونقلث املتيؤينوان| لمأنبزيرهشفصءالى يرا اكمنعفوجاللرانميطول شرم وقاليىسفبنمىسوا!:

تيعىب خلالقبلال سىبادلهادهفقواسيل أبعةعليعبشاك منخلق-وقلرن وعهككملكانةالنه عولدعهرشمخواو |

بحنبلعنسمقلا لليدمعناوتلايلونمنيخوىثل اذلاهىذباعرفمقلاديم ماين
 +وقال١ب طوالبلجبر جنجيدألتبج ي

بخ ليهويرعىناور قرتأ عليالوثراناللصيعل* ْ معرب

رة ق و بغزيانوسوس بدنفسم وخن' قرباليم نحطل
وفى
سةل
ؤ

لكقا للدهأبلونمنجوثلفةالاهىدابرعماقو»ناولاج واها
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ننسانا رن
الاتيلاما زانقو وديةسهتال
حهلبنحنبلةال سمعتالىيحتبا انلققرّنغيرعذلوقبقىل قال تعألىلإقلنعلالقرآنتأخبرنعالىان الفآنمنعل تايلعقى ب

ار
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| تلنترى«عيومناسي لع نالك وحايجةنعصعب واكبارووادسنةستوعشرن د كتنج هالرىعشامجنايهلواكال
بت ىحأف :اعدبلحس نكن بزيل سهممعت لى بقىلمحت عشاهبعبيدااهلالراى وحبس يجلافىلقم يندحانليم لمن فقال له
انغيل انلكعدعرننه رانمنخلق-فقاللاددى,ابأئنمنخلففقال روه فانم يتب بعلكان -
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عبللراكمناج تلامن لك دكانابى معدللعزيزينالأىجننوبيق م يعالكفىدولداليد ىتفىعبلالماكفىسزة ادبوعد”
 ١ورتينشهلبنمصعبادهبارشيرادقابلونحسنرب انلعطارسمعتبن مبعبالايقو منيهن لكانتكقولاتزى /ظ
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شرقلا سلاممينتلهذلاامنيقنه فوهقالعزولامنيت »ك ]نأكاخرج النقائقفاتضييةوكناكد نيدلغافصةنير
عمنالككبحبانالامامربكلخلالقال كناب السدةمنمعاخبرف كسنبنرلكالعطارعنرن عداليسقالرأيت

كنقول)بل فولك واقلكلىنس
افاىننمفقلتإنقلانالتريلى يفولان لهلايقعرلامى-حدالعرق و ن
ِلهعل د عهليهوسب

انخضث فىيقوليلد لالبهلءداندهقعل علدالعرشل وأنتميت حببث ان الفقيمايابكراجلينسلمأنالذيدافهرث قالثمنقل-عنما
أبيالغإلوان].نمحألفبالطلاق ثلاثن' مقع صل لمعي و .وعادالسعنرنشقتاقلقلت ل صدقت وبررت|] 2

فأب رصدفظك الهمنالبو ىكبض]لالغلوباون ث الوى يب الابخلياؤمنكدالبمفيردونا لاحادييث الصرهي:ىا

بلْيجأولبعض)الطفام انبرد قول تعالىالزقانعلالعرض ستوى سني بند ودا ميق كأنظقالابىحاالرازئ»

ابوطإن الطرسىتقالقلتلسنيلب دن اود هىعزفجلعلرعريذبانمنخلف-قا لنيقلتسنبيلتضيعكيرأينكل-

بالاسانيلعملهب-ف اىلصفات وهب لاسلفنوفىسندستوعشرين و ناين لنياهم ينجا ادح رن لموافطوالسجرينعخلد|
|العطادقناالدعادى قاسلالتنعهن حادعنقوكالنصنعلكهىمعكمذا ملعنلدانه نعلي خافيةبعليالاترىفونهايكونمنيحو |
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ظ دصبيةل أشفتىريذول ان لال اهلشالقلكاولوصبيةجلرىوفيالقنغييرلوقوانلمرييفكاخنتع نراونمعرلكلاموا

 ١انفعوالقلالعرشاستادما ف اد قا نلأكودبمعتالاصميفوسمعمنل
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فقالاذراويتحلقاعرسولاهلمحيلالعميرموي :ل اذب ذابذواكن حقلدارتهب|بنخم ”وعد معتيوسيفل)

آل الشأئىلايقاللاصلم ولاكيفابىنوروغيرءق لااسمعنال اشفعيقلوو اندل تونلسعيليابهاة ذافلووقالالربيع سعدالشافيل
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| غاوقدمنحلفبلكعبوةالفاولق ليسعلديكفارانانوققدلنتوازيعنالشاىدمانكلمواهلدءكأتشي اللانبءلان

ظ الاصرلالفروات جب سنةاديعوناي بنمعمكلاضن ربعداتمسيندن ل
|قيعنيا :ك لامامذابلنانب لنجلكراعنالفعبى|
عجلامنلبمويجيفوللجنعدالعرشاسنىىفةألالفعنبىمنلانوفنانالئنعدالعرشاسنىىكايفىأ ذلىباالا
سهداالمشتمد

*زيلب طنروتاماامهلوسطولقركاالما
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إلى اشزلوانفبكموضعادب لاوقعناكذأسب لسن ورك اجعولوطى فر وق لابناحاتمقافنالج يرن رينمسبنزاعدبن

سن الكرامى قالقلا بىبوسف ناظىنابإحنيقةسته(شمرسذاتقق رأيناعادانمن قالالقرانلوقفبوكافروقال بشاريغفا

سمعتابوسفيولم قنالالقن لوقنفرضمنابنتتمعباللمن اد ناحلالاعلامقبالحا الرانى ثنا

إن الصبلحقالسملعباالدميناد ررسفقيللا نبل فىبلاقنىلوتاقرطنخلى ققالمنالنصارىقبلل قالمنالمبوجقبل!083
ْ منابجىيس بللاقالمنقبلم لنلسايينذالمم سينمقلايمده لاناديهذالمدلوب لوق ونينليلوطلوق :
|||الددم لي
ل
كوونق شقلا دءاناقدو رو ىحىهاابس|نادلخرعن اباند رسنالوادىىالاماموكانعلء:النطبرق زانكير |
ت
انانص هلب لنلكسنفق ا
يلعزققالسبرينالقعا ن
بعطيممعتارايلنم وديايقدممعت رين ل يشوكواليملا

اصلجلفمنيقول القرإنفل ولامتف الااصت بلابعادةلخبرن التأجرعبد كالقابتأيتقل امهانبأعبالللمينلبنالنقوم١

أقالانيجلينعدانبأعالهللناكالشير :ب]مرينعبرحفص نارينلجرثنا سنبنيىسفثن لروينعلدينزيلنشنا|).

بناىلر نأجرهبنوهبسمعت شلادب نحكه بلكرعنمهرينحسن فىالجادبيثان اللممسط ال اىلسواءال نياوىهلامن|:أ

| الاحادييث ق رلوترا قاتنضحنرومراون منبراولانضميه وانقلابوالقاسمعباللاهللكائ]ىوالشينمىق الرينالمقلسىو |أ

غارهاب لااسنادع نعياللهبالىحنيفةالدجودى تالسس عيرينلسن رة افقالفقرأكارعمنالمشىالى الغربعلاليد :

شايلمقشنونالساجساندبدييثمالدنفاجاركيفااقللخثرقجاعماكنرانسعولكااللمنصميصلطلمتعللكيو-سلوسلق صبغفاةبلرربعتزوفجلسمنيرو لاإقصف و لاأ '
وذارق الاعدلانوصف بف لانت يلال بن

جعالىمنعلاجءرجان قل بواجلينعلى ادجوذلهاراسيلمخبزاهلبنعرلهلبنبىسفال ساثزابأدىهمعن

جسجعمري

*

كتاباطلي

_.

لس

تر

ل

نتى فاىالبمناجشون سن”ا برعوستتين و | ٠
ىيزين
ثللعز
جوعبل
لالك
مالاو
للناس
اش ا
ابلجا  +ىس قبلامرين<بمألامنص.لا

اث كانبنسعبلامراكمركبتلاشفقواشححألبنذيرلماعرعاكهافظ لحلالعالامثىفىهىووالكفى قالبل لمن |'
إلىح املرا زعاكافظقكتابالرد عولمي :ثناىثناسلمان.نح بممصا دبن :بليفولامايلورون عءان شقولوالس .

اللسىماءا ل يدعن مره لسك م افلهاسلفوائنالسنب ولالصعواب واللمورسولهوالمقمنىن إن الدمعزوجلق السولووان لبهعل|.
ا
العرتةان النصفى سمللنموناميللفلمأوءالنليأجامعلدلكالنصوصوالأنار وا لمجرميد اوناتنناغرك

وتكيين:ننه تلعليسف سلاورلاعلعرق و أ. .
فجيالامكتهندالدمعنورمبلعومعنايكنبعلم 9فقا لمتلضام
(اعلاسمول ن ولا للارض ولاداخل لعألوملاناسرالعالمولاهىباعنخلقولامتصل ,ومفالواجبيعرهلهالاشياءصقالاجد

| واسدتال:ازمع نيجه ]لم املسنحوالاينلجنرخضنفذىلكونقولماكرنا»ء لانسىص وان ننمنوقلانقىل

للال.عن لعزمبله مووجودمترزم نخلقموصى ف عأوصفبمنفسممن
فى لذانهزه سلوبنعو المعلومتأعللمجج
أنءثىق الع راككروز» جبنزيرالعقبننظبرمااكبن! يي ين فىلالهوالعلوعنابللنعرانعأذع قالق لاادبنديل

 0اقرنزكلامانمائزلجيرثيلمنحنزرر ب لاعابينرواابن الاواماجفلىسنأب)نالىييءقأضولالىفوعالرأقلاموي قالبن عاك
 ١اربوا تا ار ال لكك بور ا
ا

أ اوسية:العلو لذقرآنوالفقهواليشلكنغيوراثيتفلليثمنموبعرميحبموهىمن طبق”الادامالمحنيف:جججرة
الصادق سيلالعلويين فىزا ن-واحلاث ليج|زلبمأعقالصاب:قالابو:دع الرازى ثناسيلبنسعيلعن معوية

بنعرقال)|. .

داس ليعفينميعنالقنفقالدباللخلىقدككلاسعزميلساممق ارلبعمرةقابولحان,الراذنى ْ
 2:حلش يعحقوببنبوسف بننهارودعنعفانبنمسي الكت عنل سإلاىمامنز قذاراهنللاابصمورةرجل إعدة
أأففالالسهل اورقوزاجغبلىوقنؤالل سلا ياذنليق

ذلفا غدحلكباقالنج بنسكاقالصاغا ىننأ

سي ةنا هاس لياند رادتلوصول علبناشريكب عنباادداهرتخمىن:مسسينسدفقلنلايا بأعباليه انعز

رون ده فل ثبئضشويمكنحشرة لادبغ
نياودانايهل
قرم منلمعنل ببكونهه لايدأدييث اناللرهنذكفلسملءا
حلنل

لعن اث.قاولائخفناخزتادبنراعنانراألنابعيينعن الصمر فدوعممبرهنككلبنعاقاراممعغلاذىكان بإلغفىنشحادب
ا
[ الصقاحويلابغرئبقق رينجبللراذىنمفطااننالوو
ا الا
|أيخن ..نصرفقالص تلعليياعلرهادك بيانلسمأءال لاض اللاقالبير مسبيسمه سنهوغلظراكناكلوتقالميبرواالعرة ع”لر
تقتلتكناقالجنت هرمالحفوظانصاح لقص"
0
ظ
دق أل سارعنالفضن
لزاينساققالكانالعموديف نفم
سالذي اسل الماعليادلعرلوعلهالعرئندوتجلالة لكام

لوكبعانقالياايأسفيأنهنه الإجاديث مثلحريث الكرسىمىض اعلقلدين ويخىهان'فقالكاناسماعبلين إبىناللوالنودى و

سعريروونهل«الإحاديث لايفسرونمعراطرفل اخرىتابن منىج نرالضبىحدثالرىةالابنالىحاق شنا

ابرهردنك بنالدنيجنا المغيرةممعستجريربنعبل جيليفولكلامرمي او عسلواخرووسموانأبىاولونانيقىلوا

|أليس فالىسماءرلتقرممثلمزا نعحادينزيدعل ليحنالباركشيلاسلامصمرعنعلينتكسبنشقيققاقللت عبلة |.
بانلمبادكيفنعرف دبناعزويجلقالفلسمأالسأبععدحرش -ول ناقولك]تقىل ميخ ان هاهنافىالارض فقبلهلالاجاين

كتاب العلو

]ستو

|

١

للثرام الشىع

ىكيفاستوىةال ثادايتبالكاوجرمنث ئكوجل زممنمقالنم وعلاهالرحضباء بعدالعرقواطرق القوهشرى عزبالك و

' ذ لاككبفغبرمعقى ل والاسنول ع منمغيرعبو ولالامانب وماجظذاسوا لعدمبلعشوانباف انككوكض ابلاو صاب ؤلخرجهاا '

أناامتعننالك ونفره رغىبدعبني* ييز

ساس

كيولاإنوشكتونقفكأوقف اسلف دنعلا |
أكاخبرقكتابه انيقبلاق:اراقولانخوفضولوازما ن

ش لوكانلناويللبادد المبيان_الصئأرة والتابعىن ولرأه.

دنعلقينماذ لكاناله” جلا
اقراد»دامادهوالسلوتعن و

لا

للامثل 1فىصفان ولافىاسنوا.وىوولانلىىزاولل سىووعانا.يقول) لظالموعلوكبيرانع وقاللففب .ابى نواملكلينمعمس .:ا
بفىلكان,اللكاخ اجءا» بعضاهللثاهولع قال!راالونعادببين مندب وامااانت فشاك واذهالىناكمثاك ادي وقالل لون
إن مس سات الاوراع ومالكبناشوسفيان النوهمىواللسثبنسعلعنالايأدبي ال فيرالصفات فكارمؤالى|لىاردهأ

اعت بلاتشييررواتجاعةعنلبيهيننادجة عنقءل بويركثجرينسحاق لاصاغالىثناابىربىكجازثرناعبنيا وس معت

ْ يلالق كلهالككلاامللمهنوسلاسمن هئ ىق وقالابىحاافلراذمىدقنمهون ينيطالىفاقلالم 9ا

١٠نملانقلنإ قولباننيناذباتلاواتبدرمصمقنعيللاثنبملاعراعسصميخإنر ناولعنب .دنبدوتسهالءايبأبنالاق

| أعبلاضنالفقرمنابأعبلالمخيثب زنهيبرانرنأكادش انبأرينعدنركل نىا بحسن اللراقلىتزلتورينعلثنسلجينسعد
اباباعمالإصرىاثنالبيؤننخا رثنالولي:ذاسلنالتالوازاعىاليشبنسعلوملاكواال ىعنهلل اهلاحادبيثالنىد

الرويتفقدغايرلدامكضرا بلاكيفس|عم ب انلمىطيعمنم البصرةقالبو ر:ع الوارىئناعاببنخاسمعتلاه اشع

بن نمطييفوهليلكوراتكرون هذلاسدالدهافامعريثشيالافوالقرّنرأهواثلبتمن يمقولالهنعةان نمسمبصيرويجلة؟

الهنضنعلافنفهولااعلدانفك ثامستوىع اللعرشوالعهلواتمطوياثببمينوهأمنهلشنتتبوربراخلقتبيلى)

وكيا اننع كل |مىسساتهئ)ذاأللوهالث ذال فنىادم انلعصررلىالمعبجادبن سلي*اوماه(لبس#كأندسحالندمناعبت اسن"
مرجبدبشاحادييخالصفات داسافلعوالعل ومىحلالزعيزب انلمغير تبزلح|دينسلجحليثنزولاربج جلالفقلامنداءة
سكرعلذاامىسعبللعريزبناليشوبمف لهلبنوعامر]معدااكفصمعنابن الماجشوت اردسلعلجرت بملبريهم :فقال)أ
ادبالعفقلفرصتمأسأل عنهذأنابعت يمريلصف الربالعظي الىلناننتعظمن الوصفلالتفليروكلتالالسن :
تا دون مع ذهقلرءرةخلالعفول)مسأا نجعت خاسئيحسيرفوا ا وسارلانظرعالتقكفرملخلق5
وسل
قكي
عو
لنم
اصف
"ل

 ١يق لبفددينكينس:س»كانراملنهجولهولياوزل دليوولليسل مثذلالنابكينهوالاهوالمانقالذاملعلمتجمن
العقولعنحقيق صف ع زصاعنتفي ق صف اصغرلقاتادنراوصغراعولويزدلولابرىل بصهلاسمعذاعرفنعناك عن

| ليفصف معاليمفالربمنفسجك عنمعلةله وفعضرذالعفتريوف ةتكالفاكعللويفهلشرلباكعلمنئ
طعت اونجس ربعن نلمنمعصين -ذاماالدى يخناوصف الرب مننفسم تمقأوتكلبفاففالاستبونة النشياطين فللارضحيل

فعنؤوىعن بينبحم دابمزلعإىلالشييطانحنحرف لىمنعالمحب وى بىمَلناضمرةالدىيزالفقل لبارىبىمالفبيدوة
قآ اللمسامون تيرمصيلللهعنوهفل نرى ربا بأرسول! الدفقال هلنغنارو نقىرو رجالتهبس اوليرداا

اللهصللللعهليموسللبامصلعلنرايتحقجبار ذمرأفلم'.دنفى إنطق وطيزوىبص ا
|لربعض وقاللذابثبن قسنرفرضصك |

لابنمة| نرم بنبى شن(نبأعيلالقادرخيل| نا
الله مأضلت بضيفاك البارح:وتكرض لاطويلا امعد أش) بسمج

ابوانأق البرمان نبومكريخبت انبأري لالجوهرىث بوملازمناغبدلالهبنصامعنكا عنبلالعز رمنبحوها

ب دندهيننهنسان'لهلفن بنه خوليلاوم موسىكلاسهار ومتالمح اقولبجحعللوايريرانبندنلز
لت جوم و
لفل
قن
لمع
وقول
الل ت
رهلف نص' لتلؤيلف داك ونيمواانالرب دنزىعندلكقرأت ىكزاب الرجعل مرهلعبلالطنبن| أ
لحانالراكصلحبالتصانيف حلينأعيبن لوحنار إبىب بنسىيعن السمرىبنيحولؤال :بن
لاالح |] .
وقال؛غسرفواى زابكتفيلاللمهكوذا معنريابجملوكرالقص0::
ومقأان ثونبامنف” ||

|]:انب بىمكريتضرت:تبأحياننجلب يجعفريننضتنايجني يطمعتنعمباجنألايجقىالممععتيوقحويكن عزكيا

اول ناظيرانجاءنامرغ منتردكانتخألسجماورخلت اولكاىظونق! قلا دعأليتمياعشرالاف نفسقبلليا نعاصناً
دجللنظفىالمعقى ي
لقالل ابوحنيفة ذفان فقالتادكاللرىتعالناساللسائلو ؤرترلت د يناكبيانليك لنىتعبرةأً
سلتعنرأقكشسعة
أ
ي
ا
ب
ج
ي
ج
ل
ض
ف
,
أ
ن
ب
ل
ل
ق
و
ا
ت
ك
ع
ض
و
بان لممعزوجلف للسملدونال رضففالسودلادأبيتقواسمحرهجل

وهى مكلقاهلويكنبلى لاننمكوانتغائبعنمقالثقااللبعيق لفصأبل ووحنيفةريحامللمهيعن امحزولمر
سنعا
اللونفىالادض واصابفم|قكرينناويلاليدوت مبطلقالسمعأاانلله
ملىافى
ء وربلغزاعنبرمطيمكعناهأ

أصحلفا (لأكبرقالسانترلحنيفةعمنبرنقىل ١اعرف بىولسماءوف لارض:قال كعزل نا الددتعل بىقولالإتلنعارلوك

استوىوعريظ قوق“لوافقلت يفول اعد لعزاستوىداكنقأللاي دلل عرشأ النعلراوفللارضةالاخا كنفالس

ف لك دغوا ص
ااحبالفاوقبأسنادعنلىبرق”قبنزيعن902لمعت القاطمالادامتبارلريعنبلائخالقبن

علوان والسمعت الارأابتجلعبلاتداجراقلتمقرفغنيمالمداوجعلجزخهث ع يقىلللدغعن الىحنيفج ر اجنردا

:أ امقالمنككرتسعزدمفلادمءاتفركمابر هرمس تزه ومفقازروى بوحاث,الراذىعنالاشراكعن

أأحسةالكام عرضعدادارقل يلق و [١هراج )بعروعب لانبن رعوعالهللشاموزي تامقالابىعبل نه

جيم

ام يرنلبعدج هوريسغرادقا لشنبزعنيالبالبادقىالرننارنكر لصبصىقالمع لاوزاتىي

 :والتابعى نمتوا فوننقرلانا لعز ودلفى فعرشضونؤمن) وردثبي! اسمن صقان إخرع -البرئى كنا با سماوفق

اصتات ووروى) بوسلوقالنعلبوافس أل سئلل وازاعىعنقولنالماستى يحلالعرشذالهىعدعرش ادص ف ]|

لمق وإسنالىدي بلنعسارالادام بعالادناعت تحاديشالصفات نا (لسهاىلجادت ومتكلامهللالايامعليك بإثان/

منسلفوانرفضاكالزاسو ياك وأريالورجالواننرف ول بكالقوكممقلال بنحيانعالمخنسا دنوى عبلميتنحرينْ/

صبل ىكزابداسنة لمعنبيدعن جين سوبع نبايربنمعروفحن مفالبنحيان فىقىل تعالى,ايكونمنجوى ئلازه|لذأ

رضابىعره قالفىوعععلرىنملعرم

لغنأ دلانداععلأفلقىوىطهئئ لدولح|جد
بتلب
لقا
ةدواعنم
ننا
اىبس
يرنق
ونروحىالبد

هوالاول بلكل والديضبلعكلذئوالطاهرىفكل ذئوالباطنافربمنكل وامقريبعلموهوفىقعرش.مقائل هالازة
ماممعا إصلاوزاعىراهوبابنسهانذالتمبتلولسذقدسفرأن الوممى)عاذمازمروىغيرواحرعنمعلان الى

يقىليدابنللباركهولح لالالقالسالت سفيانالغررىغن قوإسعزوجلوهىمعإبنيكنلمقعازلعموانلقىليلان]
قالف اىحادييث الصفاتا هااجاءتوق وى الليسشين حمالإيارىعنموٌمِلبناسماعبل عنسفران النوهىقالمن والالقر:

لوقغبوكافرهق بلمشهللّواالىل ناظيدل ف عمصمرشيعكاتنوامنلحدابيثالصفات وونهبمفياالاقراروالا زر والاءأ

قاليه
عنتا يليامانهتعلأذال شعيببنحسب“فلمتلسغيانحلينيفونمنلسن فقلالقلنكللاململمنغامرخيلرىزو

باعلطريةممقناقلبالاغلليكاريدجنااءفنوبركااجفلجريللجلماننرقجللىرمكنعاملبنازابليروسيجقبثصيولعللرىكضرامصلعىيللعهلوايهأروسشتج,للرمداوادمؤاللعبقلاالللهمباونجاريقبننحنعبلهه
الردعلدحدميحلت الىاننانشوينالنعانعنعبا ارلددبنناوقالقالبالكيناس سهف اىلسماوءعلى .كلمكانلايخلومن.ثق [
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للايام الرشور

مش شأءت ف ناوىلىقناديلمنىطهبالعرش ول رواوبجاعزعن الهش عنإلىقيسبلن بن زان وبروىعنه زلبعن بن سعو
االتى رردلمىع بديرىؤالودرمندر كربيعي لللكنصاكحدق ْ 1
له
بعطااف
كانلى
ولشبتبزىفوت ناكررىلعن

إن صر عنبعضلني ةل و( خل اقنحرشمحلل وول«لائكةفقالواد:املقن جل رتثىفالواومنيقوىعلدداكقالفو
لاحول واقىا لارألهالعلالعظر جلكوالعرش فى اللهتعا أسلمان بنج ميل بنكعبقالاذافرة,امنالعباداقل تضلل)|
مانلخ الات«ؤسعماءاهللحن" فردونعإي سول بسك فىكلببإسنادصصيرعن ,الكبنديزاد|كان قولهنو فابق؟

يفوالمعواالىقلالصادق منفىقعرب حوليمك لبىيكبنإلاىلنل تاهابعددل ثنبااهمب انسنعن ىج

ويركزيصاطل)
الرففعتهبن ديراةالقرأف بعضكنب لج تلعلاليهولاباندخميارىليذزولعلليااكش

الشكرهفاعرجمناكالبىعليد سناعدامغيلحولبمسف)منطرقنذببلنحبادلمعنبن إلجىوعناهدوقرباءتجياقال
بينالعمالسابعةوبينالعرنسببعى [ن١الفجاب فاذاليقرب مىممحزكان بينويبيمجابفلراداىمكانوسمع ||

عمريفالفنارلب نا اننظإليكهنابحن مادانم النشيراخس بابقفكنااسلابرواصفات ثري

كابمدلاامنطقع جريرن طفننملوال ععدبمركبنمرانه ترحمقلاعاجاوركيجليقالبتاك لاملىنافوقحك( |
( سلامعليكدابكللتبلجربنالناسانيأربن قرامرةابرهأبنلبطن نيخيرون ابولقممرقنالانيادننامعا |
]ون
إن المشذحرت رينبنننسايانقالكنتعلربري*بنالعىبالمنفسالءدحلففال الزقلنعلادلعرشاستىىكيفاستىى فقال
الاستواءغيرخربولوالكيدفغيمرعقول)ومناللاهلرسال:وبعلاءلرسولالبلاووعلبينا تردقسه يعس جيحه اىلبابلوئنالاورا
لط اووعملماسا
حدقي نبنعطيية قالجل:العرنلاقلاممتابنافلىادضالسابعخو رؤسرهة بأوزتالدماءالسأبعة وقلنعهممث
الماد بمرينسلامةعنمرهيانلزىيل مو الصيفىأينوادشااكنرًابوالقاساملطبداىثنالعيسبن الفضللاسفاىشن

تى |
ءفى
وابايس
سلان.نحص بممعتح ادبنديليقىل سمعت ابىب لامغنياقونندكرعذل قالءادلراالقىهمعالالينقسىلو

ا |
واءمرا
رالسم
ك» وفى
اهسنلأدكا مس وضوادكلاسننوازو ناعنسيبلاه اللبعمرةوعالرموقزبحبصنرفياقبتكزيريل

 1شلعلونس ف بنخبيصن ىكز باالميزلابىرمسسطنخيط|ال الاستاذابنجادهكانادا,لانوالعربيةلنكاثلعايع ١

قرارةابحنبصنف عىل حااستناذسان يمسلى»مقاتل.نحين عنلضواكفقىوتعاىريل منحجىىثلف<الاهوهابعى قال |

فى علمعرش -وعلي” وىلغشو نىقالعرش و

بنباكاهالخري ايواجلالصأل وابىع ابللهبنرط وابوتمرين |

|
أمرةعنصلؤ ذ لامعتسوانالتهىيقوللورشلت إنالهلقلت أ
اعلببلدبأسنا دجيلدماقلثلفةاداومذالهرونبنمعيف ننذ
ىباسبنعبارا ام ثجرألاساعيل
فىسم سالعانمنثيال:بعمرةعلواعل5االعبلمي انلاقمدج نيحنبلفكتابالسننةكتهل ع
نجسل اكيمكسر نئعبلعمرينمعقلدمعتوهببنمب يقولو كرهظ نهنعالىفالنااسملوات واليهارن يكل وان الريكليق |

الكردىوان ذ ملرستزوجللعلاكلسىدقس داككرتىكلاسغلفىق مليمنشلوصبحنالارضاينفقآلمىسبعادضين مرلبانكل ||

كان

بين بكهرالع خض يطبناثورايبكلم ونراءا بحرنوهبم نوجيالعلومكن جل علمزلخيرالامالسلفكةياحنتزكنبكنياسن0

بقملالعل«وس دعائمنكعبالإحباد وهذاذىوصفمنارلتيلواانلانضرينسبعتالو خيرداك:نظولداعلدلازا

ولانققنىدلي لاخبر:ن سن بنعل نراجعف نراسلتى بعد بنبران! نر شيرى الفاتابزاعرين سيك القأضىنناارين ل بن ثا

ب

ا تناعريند درك الرازىثنأمينبنهيعنج يىديعن؛اضمراكعنبن خباسفىفونلعلامصسهان بيتكر بك مقاراتموعاقاليقض ع
علءالعرش اسنادهساقطوعبرهااللراذىدروكو ق جرىييرقال فنكل!للاف اىلعرشليستالمعبوجب للجنسقلتهنارس را
جينامعبلنزح ن ملعيل
مننىلبجاهلوبورى منىعاوهوباطل قر هنعل بحريهب اةلنمعنعباالمزعينغينلرر

الضدانرأليل ,مجهلديزىنناابوالحياسدةالسرينجا نيد والكسن بن الصرأسوالزارا لم نناًالقامنج عب ارلدمنينجرين جيك رجيب
نم لجسلْا
ونا ضسصوانقبلممندرا م
عإبنرمعن جلة ال شيدت اخللي عبلانلهالقسريك و خطربهواسطنقلين ا

تابالعلى

عسل

عولاب نمثللى قلايةوالفصلوجلا هربم ننزيةتقضمنالعزقل لذامسمليمتاجبرنيىضثنارزا
رهز ابت ن
بنمعازيةابوواىحنربننمون قابلرانجلمىمالىرب داىفىظللاعرشبجلايخبطفسأ اللهايخسدرسيفقال.]00
وكنبولزايتشمنندلكالنايجسلالناس عديناايسنفلضسلوابعقوالريودلالمبافيعترمنكرارعايااكى د واسناى

نوىوان التعسدعنبرحل يصب العامرينسلعانعنليمشعناهلقالدالنيزت السملولتوالارضم انلعرشن لكي

اخ لقةمنرض الغلاسنيل ز ساماعيلينعبراجنين لباكانمع لدنياج اللفقيمانينابطارنينخيرونب حولأ

بن ذ نا:نبًبسيلقطناثتاعيلالكيايلريرعاقو شنايياب عنب تلحميلوغير»قالواانب فنضيلعنليشعناممون

سبتكدبكمامانحمو*إؤلايلس اوبقعلمعدالعرنشليبنالقو)/طر مس ولخجمابنجريرنفسير»وعل فياللروذىىا

أسياقرامذ اك بع لحنذامريبلاهنع انلكندىندابىك(لقاضهنأعدبنب عهن انلاقطىيثنباى شعي
مصنفو

لنالمعقررعن بيمعنالىج نعنضفالبولاىانموسيعلياهلسلطهلراسمعالكلام ذالمنانت الذ |ى
كرانناسويبنسعيث

بكلمميةالانربكلعلاسنأدهاعيرون فمنحاالتابعيونو عاطمهليمحادينسل عدن زيزعنمطف لياق |.
نىفلب لىوعبل لتمينتمه جتحاذففال ىفالىجلفىلشوديدلولن السمنول ت والارضن طبقامنحريلفقالدجل الال

اصرقننزحقانل بع وجلسيل ليث عبنعبيلان مبمأعبلبنالى خاأإرعنح ا

لس بيل»الثالاثاياغرس بجنذبيل» وخلقكدم وكنبالنوهلديلمهل بثك عم ساحالدمثربابانرك عن

ادملعب لبك

حوم السأء:اقيقول 1اعبلكحقعباؤزلكا  ! :
رفع ر]اتسق
ذرسليرابيول
البىيخالعن عي إن ولكالم|استوىلوب ع دك

هوجيزبن رادعادر عقن نعنان ض "نسل يمشاباه مبنمشأنيحالغسا ح ثرئابىعنجرعن الاىدريس]
لغولا ؤعنبى دران التممصلل ر ع
مار وساقلاب اراريامون تعنلا عى اهلق لفاةبادض فلا وفضلالعرنل

غفضللا عدحلقهازيميسبندق ور تؤسهليش جربن] 4لبالبأهلدهوكنا بعنسجربنابنهم ب
كلر ىك
العلاوياملعيلبنعبلكر الصنعاقثناعبلالمربنمعقلعنوهبب مننبمقال وجرتف اىلتوبدكانالهمننينذه

كعنمي انوي عد الع
ف تىشنرمعن إلالقولايقالكيكانوابكانووحيثكانلنكف وان لاينوجئات اححيث
وككنعثجربوهنالحسبمنوضمغلام مخليلوهرهكلامركيك نلايف يانكان ا لاني لقنماماق الاضانابن اندفبى ||

وصس
تأان
قفرس
 :خمشأ اي إنلىملمكل

يا يرتابن د فهذالتفاسماءغكانمز حمل مشا لجعإلنقيل] ذعيرينمعاوي:ثناعبللله بنع ةن
اضيابل
5ذكولن صاحب عاش شان بنعبأس دخلعلمراوش مى ت فقاللأاكنتبحبشو رسولة

عليه ونيو,تيجب لايطيباوانزل اللهاك منفىق سبيواتاخرج عانالرارىف اىلردعلبهشمبنةحن لمر ”«
الىسل المنقرىناابىهلال ثناقنادة تالقالت بن سملتيلأربانث ف السهاءوحن فىالارض قليف لنأاننعرف رصا /وغد 00

سولبمشالامش
كه الذبعنةقنادلعلحفطكبا
ونر و
قا ذلارضيتعلكواستعلت علخيأركوواذلغضبتاماتعلبك

عنسامبنالىبجعان ربكلبالمرصاحقا ولراءالص/جمجسوج جسرطلرمالامانةوجسمرطه اليوجسرعليمالربعنوجلروا 6

لاد سعي حوجهاللعف عنعكرمةقابلديملفلبىجنة.انتنىالزورفيقوللكب دورجامثابلحبافليقو |ك
ابنعاساسسن

ل الوبعزجلمنفوقعرشكليبااندمفاننبادملايشبعسنادلبسبذكحو مث عدفالسنةللانكالعن بت |
ار ال
الا
ا
1
3
٠

|البنايقالكان داؤدعلبء السلابطيلالصلامبرفماسهالاىلاسوقوليكرفصترائىنظل|عبيلالاىدا سكنالدمسء

اُ

خلق

ولراض قالفجت ل السمواستحؤ
| نريبزهدمعلىت الدمنوات ا
الها لعرشمن ور الى د اهلكل ك

دلوتشولبالرد ال
ال عرقدل رضحوكرض الول )سنب يدايرس ع
| لجراف طيرسوديعرضىنعلالنارغلوة وعشيأوا ول احلثبلاءفلىجولف طيديتضروان اطؤالالمسلين عصادبرشرمللجنخ

فرلا

كتابالعلى

لايام الزشبىم

ل بفطعوةناديمل سواليمسثفمشامينعارصلقناعأنبانلاىلعأدحلثئسلانبنجي بايازى
سلا الفسنب ن

|قالن لزامصذاشلين مناسو فماخابعبلل ندإلىكرب كوحو فلانطلقنالاىلاىمام::ذاذاه شووهرهذامتكالذ ايلبلرعاجتمولا
جىى ر-_ :
يلال
اوج
لزل
فعننأقا يلأكروالظافانامجل جلال يموسيو هالفبيدحاالقنطة الوسيطبينبدنوالنارشة وع
لهبننيشم ,حرثئزي يلناسلقاملابنمريراءفقال
مص لزه لعب
 1امنليكيثمتك سناد و سطس ل يب لى

هلمنجزمقفقالبسه هانراياقالبنعنولكلماكلرًلزبفالشىفراسهاللهسماءقالذلينلهفا البنحمزناادهاح اقنا

إبانللهوان لراع والغخ ذاعنقد داطعالخ سه لمستف عفانبنرينؤارسعنبن إلدىبعن سعيلالمقبسمحزابيه

دعبا سلااريمنقال بلاللخهلقلارضكلقسبعرضيندواهلجم ولالاثناين دقلرفياقواترافوم ا ثلذاء والاربعأءواستوىاى
نسعنابيانسل ام
با
| |السماءخلقرين فوس دينوذكربحردث اسنادم صي حيسف صبينلقريثعبالالاطنيندير

لنمعطر-وس ذاليالادملئتالسيعفىالكربى) كردا سبع القت فىنرسهان مرسل وعبلالرلن ضعيف والوقالابنعباً

سفيناحاءمنطريقجعف (مججرإينوذالابنالانبارىا برو هل باأسنادمطعون فيمهليمشامعاذبن هشامثنايى

]كتمع

ذيل
ل راضوكاللسسعهدارعف يىلسامعزوسجللاد لف
عبسقا نل تلوت السبعوا
ادلينكعن ,را لوعن ابن
ينع
| إع

 ْ5ديا

عدر

لايعلؤزمسح يعلىذالقالبوصفوئن الاموجمعبااله ب سنعبربنعبدلماكبنمردانننن

اوس بنين بر نعالزهرى عنابنلسسع نّكعب!يحبادثالقالاللمعنديجلفاىلى ر لخ)! لقلعفهىبادى وعربى فى قج

| لخلقوقر اعايعفىادبرامودهعرادىوا حتفنعىو فخىالسمارولافى الارضوات ثقاتهر 8لى ب)والشييز كنابالعلىدثنا ا ول
بناباتثنابجقىبالسىىثنابوصاكحلتاليشح رثؤينلاربنينيعنسعيربنإلهىل لاان ريلب |نسحنعلطياعرينيسأ
0

اع

 :القىمفقالكعب دعوالدجلفانة!كانجاعلاندانع

اي انلسوأراللنيوأالارض وجعل
 :عالمم|ااذدادعلااخكانالمعزوجلخاقسبعمولت ومناللادضمتلينمجعلبدنكلسننيكب

رامذ

دلكفودف لععرنلذاستوىعليهام انلمعنواندتها لء ل الطكباطياطلرحلذ وال وأرضخلو رككطردسكرةلاشوخإن|

ظ والاسئ دل نظيفوانوصللينووراصينرمىم لاننان5 9

اندعنع نلالاديعنسمق نادكاناادططح نا

| قالحرفت الصايفهربتالصريقجبيرجيب الالهمبراً#منفوقسم سموان سناد مهل للك شي مسنلروعن
||سعيلينجبيس قالتحطالنا س فىمنبلكمنعلىكييناسيل سنينفقاللهيراسكلنعلبنالسماءا ولنقةينمفقلاجلساء مكرذ
 | ١تقدروهىفالسءقالاقئلولياءقالذارلساننعيرم'لسماءف راف يني بإسنادحسنعن ىلرلونلعنتسن البصبرىقال
لبسثمعنرربكاقر ب اليسمن اس فبلوبين-وبدزسبعهجبكلجا خسمئدعاموهوون هزولب بجلاه ووه الشروك| أ
| ادا منت العرشابى,روامسلليبثحاسرينجرعنبنجربعن عطارعنعبيلبنعبقالبزللربعوجلشطللبلى |)
م سال ذاعطيممن ستنغفرلى ذاغفلح ذاكاناليهصعلالربع وجلاخرجمعبلاللضبنالارأمجل ف("
| ٠ال|سهلوااننيفاقوب ن

ٌّ

بالزدعليكوميثتمنيغسل لمث صفوان بنموكمعمعنثريبنعبيلائهكأنيقىل ادتفعراليك تناالتسييرو

|أضعداليك ونراالتقلس سبوانكتدى بويوت

بيلالماك
ل وال
يكوت و الفا
عواماسقادنساد وصير
نعطاءينبا ْ
ابرو ىع

 ١إنمويلعالياملسلا
 | ٠ا|لشوا .الادكارعاحهل يسثف بن عليهعنمجررمحن عباللبن شقبق ق لاحرت ىكصبان سيان اللهوكيرلهولاالالذا

ْ

اللدواكيسلريند وىحولالعركلوى الخليركرنبصاحبنهال ليمثكمارزسلةعزثاي عنمطرفبنعبلالله لعب

| أقالان كلاه الطبحولالعرشل وليا كا ولى لكلبكس دصاحبكلاهاا شح نكعبااجممأرسهان رمف اسعاعبلبنعل :

 ٠ث!ارلبلعمنااىهقبلاطباةلنهنعالمادهقالبااد اعبط معكبر يتطافحواد]] يطافى ليى وصلعنل ]هبصلا
 | :عتليعريفىفامه|لكناتحقكان الطوزان رفعتكانتالأنلياطجميافىن فملايعفيموضعس يواهالمتعاىلا بوعلالسلامٍ

كناب العلي_

فل

|

ظ

للاوام اش
ٍ

ععبرالزقلنبن زيادن نجعنالىعب واعلن| 9عر >عبلاللدينه ؤال
ذال دلكاز ستا ود صرالبحرا ثنابنلعبعهودش لين ن

مأ ادادال اهن يخلقوأخلق اذكانعرش معل يلماووادلاادضولامرخلقلريوفسلطراعل المادناط رب واثارركام فاخروجمن الماء

دخانو طبناونبلام لان فعلاوس أو]للقمنمامولت وخلقمن لطي الارضومن الزبلبجيال سناد ضعيف سبيلبن

داؤدصاحب المُسيرجل نا بويكبنعياشعن ميلكر ىعن عبادك بنىعن الىريان قهالقالرسول)دمص اركليةومسا| |.
إن ابلس ريا و

تا رب اط

سا وا

1

و ا

| بعش يبدبطنيتنال لا فظب منندةنفدبمابوك قلتهوحريشغرسعت لايرفالازجلا نادسولبي للعبسى كنابالعيش] .
الحرثنسفيان.نبنشث ب فنضيلعنليثعنجاملعنبن عباس5لأممسولامس دعمليهويسفصفالاين ولاه ْ
صفين بخ ديلالعراس وبعقمبرينالصفين فضمركفقالعلبإلىواهىمنايشضتيككفقال عبجطيرشيل ذاخسلان الطاعر ]|
بكباعلوبلكيأعباس ولحل العرثلوراع بلاجبنوالانصاراه لاسماءالعلياهل حلبيثموضوء فىنقلىذلاادر ||
أمفننموسفيان مشوهوارأبيكفيجي اا فلاليرضبضعيعاف بروايةمثلمدهل ينان طرديعناسلىعنابىهالعنابنعرأس |[أ
ربكقالم)نيتصفى ف مندلأئللايععترمالاانمعزددل  9ر(59ومني بسر تعوسيرينجرن
وجلعرش

الأيدقالة نتصفىف مناملاكلسول ييثجويربران سعيل هوهمعنلضاكع بعنبلسقعاقزالت
يمزقالب

سما |

ٍ ازكذيرةالرلوالياثرت ذاعطبك د كحي تنفقفى سضات سيلك الزىفىالسماءاسناد قوىعنج يبريول لسك
عطلدهعليءوسايبانالماارلالحرن مسبيرقنمسهاز
إلى معلىيضري لمشعن إلى:عبرتمنإلدى قال ذالرسوكالدم

كنبايانسماالسأبعاللىعرشملجميم0
لبيعلال و
عأ ومسبيرةمأبن)ل لفبرامسدعاكناكالاىلسهااءلسابع::ول راضبينمنج

ذاكولوحزىنل اصحبكوفر لاوجلع »ن يعدعليابدىضرها لجول و)مأكانالعش شافيمبدوهوعنلاضن لودع |

عنالاعس عنع بنس نعنالىنضرةكانقالابنضرئةوالاول! شمرسوكلحالفروخ مركن لهل ليعألىيناج ديل ||

بن الىكناتعنشلبنالرىزيللخسزلموحبنا«ملعيل نرأاينحاد ش ىا انسلان بنن لهتنماطلببنشعمبثناعبلالل |ا

صللحلنفلليثحلذ ذيادنبةنجيلعنشلبنكعب القرطىعنفضنالبدنعبيلالاضازىعن الاىلرلد لءان.نجل أ
لك نا لواحتسبىل واصاي لماسريجصاءةالبوفليرقيةدممعارمنسولالدحدا معطيوان اله لك ألتما

فانزل

نقلس اسوكاصلكفللسماءوالارضى] دمنكف اىلسماواجعل دمتاكف لارضولغضلناحقب ونخطارانان ربطلطببان

يفوديمنلجدندكودشذااءسمن]شافادئكيعرلىقهبناملورأفرةادفير ] ا.خرج.ابو* اودوق مضهوزرادةلإنححول ١١

شهبنيىسفالف لعنسفيان نع منصىعنبوش بنرا بعنطلق جيبعند لجكان نن املاسرشعنالى مين |
دركبالىالامفلقهشعنفتلي فقالهااددىخيركلا سبعترسوللوصيل)لمعليموسيقىبيندي انللاهلىوالشماءا

| دسولالماى؛ اع قاألياكردىمالوات السبعفاىكرسىالتاقملقفى رضنذلاداقفللاكلتعرنعكطو
عن |فلاتعلىنلكاللقنرنوا ع سنتلب من وقبنبيردسبالعذمى هولااموىصل وقوالاؤبواخره لذبنمكسوال

لمش

| أسعيلينسالالقرامعن طفوهبنجروعن عطارعن بنعباسقال اهبطالعزدجلاد علىااسلامكان ناس فىسم ءاورراوقللاض|
ئلانئلتناك] ادمولنكاذفب فابنلىبدافطفب وماذكرل:
تلم
لمخعاصطوليا
خطاطأك اناهلسىتنيندراعافقاليراب اقلىالام
اكغرباريتالملاكل:تصن حل عرنى زاقبل] ينيلىوط بت للالارضحققالقهإلرىكدقنز لبي حلورقاوالئض نم

عن لاسبنقزمعنعطوفقال نععبداهينعيوالتراساقوئفليامنطلو:ساي لابرشحلتنباناسحاقلالبي |

وس[كفغارغلؤؤت+عرزر :.سبعاطباقادون فراعلغق:لوالارضتهومرادارسراتأتتخاربعاجتلك:ليشيلناسكا ظي

بل لغ قالنمويفلىضرب دم ف مىساف ددابينلاضالىمكان الى استمقليععلعرينمس داهالي ظ
علتستمضها
"الى 5و
ال

رجه

ااا

كتأبالعلى

لاناملزعبيم

خلقالقلزفقالكتب واوهكائنخلقالنملواتوا لاض ومابيزما واستووى دعرش رواءاب شناهين ىكزاب لصصاب ,س|نادواس
حل يسمشسدنيونرعنطليةبنعو ي نععطاءسمعابعنباسبقولءامفلالسملو ن والارض فووارايهنمن البرحييثلا1

|يش)دعبادهنرد ق ثتاسترسنككر نننا
ولاادضكنل فسطاطفىصنك ناريذاك الفسطاطلينمنالععه| «طلوحضعفوتحج ا
الاوناىثناعطاءعنبنعباسسمء النميصل نمعلر.وسيوان هملكاوقيلمالتفايولوت والارضلفع مل بيشعكر

ىاروقشي اولاسلامعنعبلائن ىلهالعرشابلنمق قعبنا الىمو عبن فسوان” 0
الطبران سول ينثف ذ

يكىبنعبراللهبنببأرعابنبرعدحلت حطاءب دنيزارعنسعيلبنجبرعنابنعباس ؤالخلقاللاهللوجامعزو كسيرة مع

عأم فقالققلبليخلقلقوهوحدالعركتعلىؤرخلقيخرى هاوهكائناليىو اهلقوعاسناد»لولابنلبجبةحبسيك|
سفيانالنوع ى وغيرهعنالهىامع منجاهعنبن عباسن قبللم ناذاسايقىلوبالقلفقا»كرولالاب لان

|أشعزد لماشونالنمكاعلعرشقكتوباعكاتلليم لوحايبرعلذاعدهذ من«بىونممويحدندنا سول

برهن نا أ انحللاضعفاءعن بيدعنعكرمدرعنابعنباسفىف| لانممنبينايرلم قالسسطعانيقوكمل |

فى قماعنلاسسغالىمنفىة

يمشالى

يعننافعمولىال الزباورسعيزهوالقبرىمع نإىهربرة قال

اداداللهان يلقادهبعثملكامنجل العرثلى الارضلياخل منرأفقالماتسالك.الى ارسلك١ لازا زمنشنا باللا
فيد ضيبغل لوبي كالهش بنع تناجادبنعرللاإتلنالكلدحلتنأخاإلبن الزبرقا نعن سلم)نينج يبعن لىمامد

أ لرامغجمويلكبدنه7االدلينبراء لعب لمن ب ١ندريسحن ابيسعنوهببنمتبمعنإلىاهير اتن مبوةرأؤالبااننع

|الربل لبهاله عاعمرشمي بررالامريفصللات وأغزواسماعيززادحقكك عنبر لمكنا ب نهولغيرىوقالبورع“

بنإلزىيادعنعبرامينكارتعاب ع
نراسقا الذ الكلهيالو سممععللسنملت
ا إنإل”ىيبهتناجيرنعيزيل

الرازئىشناعةئاو|
.

ستليرع لصفاثرونل سجريزبراببسامحافظوقالعدبحرب ثنابنفضلعنعطاءبنالسائ غنسل بن أ

جبرعن ابنعباسال ذ اننلالو سمعت اللطبل«ص:زاكصوات اليلو ذكريلين ولا بإ ل
نبا رك عنسلمان التمرا|

االها
للاىلسه
عنإلىضرقعربنعباسينادى مذأدبانيلىالساع<ان الساى<<دبمى_ الايصاءوالامواتة بنلز
ماء

لح
تديمشدث و
قاات نشبملشعنعطا ,عنسعبلي جنببرعايعنباس ان بود(مكنفىادذنال معزوجلومنحوريا

بعلن

:

ل

*

"7-3

لسرن هوم '

ب سنعيلالاموىاذناتجربن ع عن الىسلرةعنبنعباًس ولقلراكنلزشاص ىفالخار يمعزثجل قالحولينكثيرالعنس ى تناسبن جعف رمن
ار
سان
كبن 'رأنعن عمكرعن« بنعبا س أل را ى خرصا البمعليموء مو

لووكالى هو ن رودقالوقالرائجرديمعجل مين بخرجلترم ىل |سبايل (نجرينسلاميةكنابتعن إلنىكارمالبانان»

 ١انأ بىنعمنينخلادثنالكل ننايجواينكس ناس وده بمحدثنالكلفىثناين يلينالى1

0

تهبقلت لبانبرعاسلبسيفولمعزوجللنابد اكلايصاقالسكتللهل اكن5ك «ذاتجهنلومرفن وشئاشيجالشأ ا
الحلمتنصجل الى سكلوكانباليسنمحلفنمعوبن صالوعنلبن مرنااابمامتحلقالعدم
نزيبن
عنينيزبن سنانع ب

سس
دكا امس
دك سب
|أ لكرقمقلت(<استنطيع فقال؛ا ساسولاكنجعلتك رفعتقلىوضعةر علددرضحن اسنىبناعارسوانبلذانطلقنأذاذاحن يريا 1

«9

أشوا مءشقفق*نشالفرفعل متاط لئبق لهؤلايونائفدافكتراطلوايقل هنيهمرقعتراسىذااذثلا:نيختالعرشفلتم

مولذ زا بولكابالم ومومو عليده نونك سناددجيلكدا بمواسماعبل/لتزيلىعزكاتبكلليثوهوهل ممعرذن ننا| سجلاناق 1
 1إن إلنىصتورعبلاللبهنقوقوابنماميوط ف الوالذباتسينبنليك نبوالنت انبابوجسنلظفرىنبينموي ميكلبن

8

اقعنى يو اهلقييحقق رموابن ا
بى سفتتأئجبرن#ملعيلقلاجا ربنامث نتادعن سان النبصهل د عمليموسل 5ليجبسرم

فيقلىون لوساتشفعدل ربزاعرجلفيناممنكانناانوتدمعليالسلام وقكريشقافلياننفاسناذ عدبيعزوجل٠ 0

|
| أدادهاذا ينهوفعتساجزسهل لمن اليشعتابانلرأدعنعروعنا ض سمعمترسولالصهبطكو ساحنقولا)ل لالو الناسرتنشق .
وه
الأرضم عن

افيدولاوا ل باجنة فانينحل دفوب منهنافاقو )0زاعيرقفشزن لىؤادخل ذلجزابجرارمش

ف امليدان رئعوكانتنكويله
ْ اسه يشابىحيانالتهىعنإزنخرعةعنإلهىربرة آلا رسوكالله اللعهلرموسي بملحمشن

شإذا

قال ناسلالناسيومالقبودوتكرايحرييث الاىنقالذانطلقفحنت العرشذاقيبولالولميقاليلجالرف داسكسلنع »ط

شف نشفعرؤارفرعاسىذقاول»مفيدابامقفبقالبأخل دشلمنمتنكمنلاسا ب علرم منلبابالاجمنمنابموباجن”ورهم

شرالناسفىليواب امجديثوما ل عكلهانالبارىنيراك وندالىعالحلابيافىفلعرنالحخدرسوالفىلمكنقلنمأ
ظ وسوكلسيالدملواتوالارض ولدبفوحفظواوهوا لعلالعظهو ؤاولهوالعلميس وقالعلالغيبوالنمر
ااهدلةاالحيبأاومعتنعلداامل ظ|1
دالاعدوقالتعالفوعصط
قالسياسهوركالاعلو:لاص نايرميادللعهليدوس الن نقولا>ذ اجوزذسايان ى

وقالتامرءرولرب ابلنىيخنللبكيتف تىنخوفىل!ميريرين ان النبىوصاالنمعلرءوسزدع لاقوه فطقعالأءككلرزلا بنروافط رهنل
الصآمُووصلت علدا الملا وكركواانهفمنعنلكقال نهاتالنينعثلريك(١سككبرونعن عبادتم وقالولمن اموا سو |

ع تص
افق
الارضومنعنلءلانتدرونع حبادنمهفىصورمسحلبيشحابسب هنميقسفوعلناض
كرل
ل

عنه ممق | .

الادلةلااولو بتاصو؟فىالصف و فىصر من منطريقنيبن هرمنعن'لدعرجرعن فىهريرةقالقالرسوكمصلالاةة |.

وس جفادمومىع حنلدمأوك مح بليش سوهليبيس عبللعهل بنعبلالا رشحل تناالىتناتجلينجادعن سلدبنكر 3

عنادبنتعن المىىس دمينىالنعنه قألالكسسىمىضعلقواونلاهط طتكاطيطلصيلخرجالوق كنابلامهاء|

والصفات ولسيللاطبط مرخل فىلصفات ابلن ضلوكاعتنارلعرشلىف سنعالكنفطلسمأءبومالقيى*دوخالجربعزمنه
عن ربجىبنحراشعنال ذى رالغقارى قالآلرسوالمدصصطالمعلي وسلان لكننينمنلضسودقالبقرةاوتبين من -

0

العرض ديننماىم فيدر وازمانزا تح مت)غربن اقح نيزيربن إلى دبعن مثلالين ؤعنعقب بنعاسقالقال |

|
| سولاللصهم للعهلي وه لمنقرابنينمنلخسوم#البق*ذاناللاهعطابزمامنمختالعرشلاسنادهضامجليم
ب
و
ع
ن
ع
ب
ي
ل
ة
ن
ا
ل
ى
ج
ب
ي
ع
ر
ن
إ
ل
ا
ل
ى
إ
ي
ر
ا
ل
ر
ي
ن
لوعنمعقلبن بسارقالذالرسولالدهصلالممعليهلواسالنعطبت سوقالبقر|ة]. .
ْ

منالزكرالاولواءعطليت طلونا
ل من الواسمى,يداواعطيت الؤاوج وحولنم سوه البقق ن
محت العرش واعطيت

ال7-

7

5
.

1
0

0

ااناشدن

لاا اللصى م

|

 5سف اللويبن مس تور عسلل نقبنب ايربنجابرعنعبلابن ىاكررلعنديبأوين حبىعن النواسبنسمعآن قالسمحتربك
ومو

بماخلت السأوربحفةاوقالعانقليلقفاذاسمعراك اهلالسماره

في ونسبزا]كوول منبرفعراسبجلزشيلذبكلىاللهمنوج مرادسواميك رهعنالهىربرةيبلزرملمنصل ةوساقالاذا

فض انهلااسلاسووضبت ةبللجكفة:رأخضبعانالقول كرانسل(*علمصيقوان ارخمجبارىإحليلبعنلانكن يتنر
5-87

هب الهاشنالمنهب ان لرقطعىثنأعبل اللمثناىثناعبدلزاقثنامععنسبيلعن'برمعنة,إلىهربرعنالنهصدءافهعلرموس لقال

بزل بزاعزوجلكللملةاذامضثلثاللي١ول فيقول:الماكمندالنىبسسالي فاعطب م نطالنى يرعوينذساكب لممنندال(
ستشغفري ؤناغطرلءذلائإكناك سنادى فىىوقزالغت احادديث النذولفىجنء وذااك نونزاقطويرسهل لمششاع انبنعرنفارسن

لعن احا نوسحت ادع عن 6

ثنااس املع

نابل ساقعن وهب عنم

كلم ديعس

برعن عبلالله بر :ولمعت سل مرصل ليدوسريزلوكفى |,اغأان ضع من:ة 1

يالعن الثمسقال (نراذلعيت صبعلت ال لسواءسارت وولت واستاذنت يوبنلرأورانك تجرىفى]ن لعجن
ام مأوعب

علياليفلقيلذالنبلرأوتهلفليادرعلواتسنتاذنذلابن افلسمنيعفراذلاجتلانالشرقبعيلفلايقذننر
ذا اطلعفقيلنياأطلعىمنمكاناكذذلك حينلانفعنفسا مانمقالابنمندةاسنادى صدورحول يمث) لمانانبأطعيب حرةاين
الوصيينس لشيسبرحىشبعنالدىاكالاعركنمبدماوعنلرسول»الممصجلانعهلدموسطذمبركإرنفويابيسواا.ء ى <١
ع بنقط د منلصومالقهدفقمالعبادالهنم لانشقوقبائلشقمنشعوبالقبائليكام
ايعأمينواصدلىن  ,وأل دني بالقنأغابوابروسراطلهيجعلاللهلممذبأرضنب رغوي جى هرمف رىانمالقندقلاالمزمنيفر| |
ننمسج
الناسولايفزعىنوياف الناسو لاعف نىاسنادهصباكلخجرسسجيلبنعجىب ف يعيبعنالاىلانكلب ا
صلن عدليموسلٍ ان تومنعدفمامن ان رعطيتك :ات كتبا
مسن باهمثناصامالموىثناثابحن اضءؤال قالرسولاليه

| وعم نكنوعرتى شممبايدوبينك صفينمداضعبف بحردثموللبف الىسبلالقبوةىن ازجادعنجابللاسوج ع

اولالتبقونفىدهىظللعرشيو املقبه
ْ يسبنحى شب نرجلاقرمجص لق لال ثمانسهدرمسوكلمعببدعهليةس ن

ام هن!يفالل نهقالعسلسائن ليث ليسراجوومنعنفلات السنرةالسلفوائكاف تابكينا وصلسالرعر ري !هلى
السملوزن العدعنل سلر#المزنى قكأنمنقابثوسيناداد ل دشرض! لله حرنئعلي

لصالا فلزلوس علمى سدفاخي فقا ١

انفخبرتالناسفبكإن (منكلتطيق:سينصلاةذايجمالرىباكق اللتخفيفواحاديشالمعإسنفلم

بعضرأو طوي

علاملسنةويغلي*القكى
مشريوهنجوير|الحفاظعبلالعرأنترالوزجانل ذلىكيانمرعببمنأماو رقيسالىعنل سله#المنتزئىفىأ
|كوقائعالعارفين كانللمصطغ صلوات النمعليمفى| شكبدرمن بنع«لكرمنصا امتولمقازرنقحمعي وبفىءبيكرهبان
أ
| عبناظنانق ولهزاعلىذدشنالسلا .مثانضهازغاببصرهواطغقالحد رمن»الام إبعنباسهد ىرياعينردابايرسولالهصوذطهال:لله
وسلم

:

فا رىلونروةصارل عليهوسيل درليلن 0النثلااف نهب بجأ منالسلطا لنر.رياسىعزوجل

م الممقنينعثانن*رضىمحرأوغيرهاالىنم بلر به ولذ هبطأئؤالىلسكت والوقفوالقىمدابهعينقلمبوقل

لمتكرامذالداللىعند
ساقبنخنيرةحلييثالىذرقلت بر|سولهاللمعلرأبيتريكذقالد رنائىراوعدابخن يرجه ا

ف هىانداحثيلانلانم لذبنهشامحلذفالغىتةقنادتعنعبلاددنشقب قاقللتلالىدل دوأنبترسولممصلافوسل ل ).
قلعن اى فمندالمقالكنت سن لهل دأدت ريك قالبوهرفلسألنمققا لرايتض راقالابنخزبر:شعلهلاكوب معذقق

| ادلاىىاين ادا وكيفاراء وا ارىش راقلت هنابعبن شق الروتحب بقرهراناارى نوهقالبن خ نيرفع شظخنطت و

من ثبتمعدزيادقعلونقللمردوىعن ابىعبيلالوهسألمجابلفقولع)أثرعقايلقول»رسولدمصالمعلي-وسلربد
كبي
ليموسلري د
باس تلقالرسولهص
وقال حلفىمسنلكثنا!نسنولججاد بن سبل:رعن قن دقعنعكزم عدم اعيخ

دول اسنادء فوىوفاللجبنجزعنابنجريب اخبرإنعطاء اذهمع|بنحباس يقولورا ويلربسعزول مر قاليحمل |
يسيس

قد

"كاب العلى

0

لثم ||

:

للاما الزشوم

:

ت||ماأل|ٍعسفالقزم وينراسوكف لىصف خرمجمسبج ي
لمست خبناءابوسللزيبقعلتبزاعبلالطيفبنيسوفانقبك يقنين
لبن جنرب
حسن ه ىانباأجبد

اليلاب قنانءثناابلعمبناليشنناغبنكثيرنلعيسص ىننال وازاىعن نجس عن

|اللىيادريسعنمعأبنجبلمعترسوللوصد المعليءو رقو المقوابوبفلميظمالهفىظ
علرشم 1لاظل/اظلالصم

اناباادرس يشام معاذاولقاد رك حيانحول يمك روحينعماد ةثنابإنلىعريدعن قزادعن شانالربيعبنت
ا
لنضراتتلنى صلللدعلي -ودسلدكنابزا,رش بن سقدد أصبب يوهبلرفقالترارسولاهلخبر ع نحارزه فأنكان فق

| الس معرسولانبوصل المعلب-وسل فاحلقجا  000علي فللجلس ا لل مجر اكتنراطبرأ مرأدكاأذر
عرشهرة ال١ككلهحريصعلا ن ,كرافاده
ملعب دبا برضم فقأ(لتىصلنمعلي -وسلوالانت نىضيمبررى لقل اابر

نك يكتبناحة رفعى»الذىى العازفقلككنىهااقاعلب ىد بتريالنانبأل اء:دعنجرهبنلمندعبل أ

| نميل بانمعاف ابانلرأذققيلهلهما ينبو فعضلعبارلوب بن عبارلعبززالهبراهري نكسنالكوثنأجزين
؟ابوش ال ىثنا بىعناب أن مار كبن قضالةثناثايتعنس قالتلىرسو ددصلا علي وسلنرااقوؤدهالناسى

لفالمنعزاقال سجلمن حبش وثام عبرمقاذلا انلهدنغآلىقل
ليرئي ف
| اد ة ون يليم ليجلسوجفنف« لبكالز ج

| أوعزت وسلالىوادتقاعفىقح بىت(اتيكإينعدنعبلف لىد نيانمخشبييقلاكثزت ضكرفلىججن:هزل ديثفىنفل

موضوم واقررتتىلبسنقدوالكوىلاعرفمفلعلمافنمسه لمث اهم بنطمانعنمى سمبنعقبتعن ابانمَك
مجل العر رابينتمي اذ زمالىعأ _تمقسلرة سبع أن سزةاسزادصي
عنحابرس فوعااذ نإننمل شعن يلك ن

حل دمث رينسواقعن الفطيل.نعسمعن يذلالرقاتىعن شعن النمصيلددعل وساذنلىفىليث عن

دك(ن قلمبلله رض السابعة ة قل ضحمفىالبىىبابي السواروالراضرحةانقمالىنكن العرعدهامتلو نز | |.
الطبريزيتفىدبيناصلحنفءالمىشفىراسمتفقت فيسبعنحأق لبانبقظع-احلايث استاذه واهحهليسؤظيهمر ا

عنم معنإلىشربرةعناليبيصللدعمابموسلقالمينمهملالىلباغبظمأنفق<البيلوالنراررأقممانفنقلقاسمن
والادض نان منقصوافىيمينوع رشعل اراءوبيهلالا ىالقنض اوالبيزانيخفضوبرفمتنفقعلىتسج هشامبنا
ليللالبنارا لرسول
كمطف
أعادنرصدقدين خاللثناعتهانبنال«ىلعاللهعنعلىينبزبريعن القاسمعنإلىاممأ فالسك را

اميصل

ان
|عليم وسلاعكلريرمادلمبو< الىك ىاالبقاعش فىقالخق سال صأحهجبرثيل خاءنفسأل.فقالحةاس ل يهقلفنا
ارهناذبمطجلرثيل فقالياعجرللد شتمن اللمعزوجلدشارادفىت مثلقطأ
دي قالشئلبغاع :سواقراوخبرليامس ج

قاتبدىوينمسبعولبح] ,مندورفقآلن شنلبقلاسولقروانحلز قلعمساجرهالبساستادىر لاقىىسجامتح ان |
عطاءعن غارب بندثاعنبنع زقالدحل ,راسول ادهاىالبقاوخير واللاادرىقانا مجبرل فسألا
نجس
عتل
ردية
إلىبشي

فقالاؤارىقال سلريكقالمناسلعنشيتاننفضنتقاض :كاديصعقسباتجرصلادعاموسلياصعجبرثيلقال |

اللمعزويجلساتملاىالبقاعخدرجدتا نخيراليقاءالمساجلون شن البقلع دسواقهلاحلبيشريبصرالرلاس "|
نة

.

' كاابلاو
|نصبادهي

<

1

لام الام

الى دماترونقصلالقضبأروينزل'لهف ظىللمنالاغونمالعال لكرمىتعرييثبطولا:سنادمحسن حول بم"

نبب الينجد نب]لمىنصومانبأُخبلالؤادرافظ ا أنمسعوحالتقعزمتعبالىهاببنمش ولانبًلىابوحبالهارينبعفىب نننأ

لناع لوبزتسيعق
! ا|لعشعانثنااسواعيلبن عديثراربنسر عنالىعبرلردمعننيرعنامنرالعناىبعبيلقعن سمهق والح ث
ان النيصلملمعل وس قالجعاله الاولينوالهخربنلميقات بوممعلوماربعينسر شاخصه ابصاد المللسماء نظو ن ةم

| الفضاء وينزلاله فىظلمن الغاممنالعرشالاىلكرسمنفرينادىمنادامايلناسالنرضوامن ريكالى خلة]وركوا سكوان

تعب ولى ول تنكويمينانيولمكلناسمأكانننىلى يوعيلف اىلرنياببستداكعللمن ربلقفاليونبالطىلفوك قباقثل لهم
ننطقللاامس ومزيم بننطلقالاىلمعاللىاون وتللنكانبعرعبسيانعدسهى
اششبامدايناباعلونمزمم ب

مياترمفيقهاىا لاننطلقفىون] نطلق
|[ ألنكان بعبرعزيراشطانعزب د
رسقح صرةالدمعلي .وامتدثيةثلاربعز جل ر ف

| الناستبقىلىنبينناوبنعلام*ذاذابحر فنافىبقولا عفبىقلوليلشعنساقذعنلذ كايكش عنساففون

لس

عي

فرعم دالربعزوج

امأ بوم وذكرم ريثدوى بعض سفبآنالنوهى وغير» عنسلبنكنلعن ال اىلنعرلءعنابنمسعوح وف شةثلالللهلولقشحر
هيرقدالسىعيلدكاندلا
نوملصو نسوهذ بحو ظفى
عزيانلماجشل يفولف عرقبن .
حب
ليشى ر
لي
اجل
مان
انلوييللد
الطرلع ع

واعفهمن

ان برى فىهنو لصفتفقاليامقان الماس يرعنعظمن .والنعينا ك غدرهاحة

ااج
له بنالعاسلفطوىاثيًبوالعرا جينسفيانن ئاحبنون تزارجي عنبطلامدا
أنزاوكيف لعشبأرسي[لم
لثاو
اتاد ال
وايصلثزاسرهينبىشعن سإ لاجعناششعمشبن طلبقعنبالريمنمسعوت قالبدنازأعلرسولى'لليص ياللمو”ه

أقرأءردق بلغسعسم أن سعثك ربكماولنحموتقالمعلل لعش هنحر يثمبكرلاشيمبموسبل:هلليثروك اوبره

واشعثل نمقابنمسعوتحهل لسابو ىعنسعيللجريرىعن سفالسيلو ىسعنعيل اللمرنسلامقا الذاكانبواملقوم

امسعكوحاانذ علكسسياليسهىمعةمالول
ج بنبيكمدلدعملبوسفادقينيرىاخلكلرهسسي فقتليرىب ارأ
 2هلاق حرييث ف للرنيالعبيهنمووف ولاشبت اسنادمسهلل لمم )جوببرعن لضا كبعن!بنعراس فى ذلك سبافى واسرام

نق ةالستجاهلكسايانذادماءلسملليمكقالالشاف فىانفسبراسراثناابد .دوين يعفى ب حرل يل
ا وبروى مفوعادانام ا
 :إن الصباءنئنا بىعبيدة ورادثن خضرين ل ناعنبنجرببعنعطارعن الهىربايغان التيصاادهبيلاسالخبينىفقالب

 | ٠الإشريدةان التقخلقاسملواتوالراضنينويابزهالسنتايام ستو علءالعرشيو املسأبةونعلقالئز بثديومالستوانجبال
ملثلناؤوالنىريم الايدعااولولاببومالقبيسداد بموم جرعفلىضساعدمنلما
|! ٠بوواامللاتسلربي ماولاثيلنشرس ا

بخعللاقلمعمصناديئ'الا رض ,باحرص وااسوحه وأطيميأيوسيئرمنلجلذ(لشجعل للدنمادم الطب واخييث لخضولق إن ا
 |.أوقالسحاميوكلتبيحندمشالاددى ويمينهفلسننالاربى* وهناللحرييثغْريبمناثادوسهللمشا كينعرالعن
لاؤهرض
نبنعيساان المبوانتاليصلتوس فاسعنلقلمعت والارضقفاخ
 :إلوسعاالبقالعن عكرمةع ا
وماوءاطلائنوالرتوضذب قا اللدمتعالىاس لكملطردت
 5ىمالل والاشنولقبحرلياىهالذلذاروخلق بوملد بعاالتر ل
 1بأللىخلقالارضفىنى بينالىقىلموقلروااقوانيا اربعدايام وخلق بىمتزسر اسأرعاق بوهلسرى*النجوموالتمسر اله

ا والملاأئلهالىثلثساعاتيفن اقأ انول ساء لجالو ف لاثانيةالفلافعجلكلتيماإشفمبالناسن وفىالثالئ#خلقادمى

 |:اسكن.ايجنةدوانبلسي,السيحوح ل واخرجءمنيفىلخساعدثقمال اتليبوممماذايشلقال١6متنئىع اللعرشقالو اطل اصبك لو
| مت الول سرام قتضب النمصط)د عهلر.و سلخضراشليلإؤنذلت و وامسنامن لغوب ؤاصدعلد مايقىلو؟م اكوا

 |:أذلكوالبقالقرضعف ابمنعين ودانابسسال لمك الامشعن اليببنراذعنم الطالئعنجابرين ممرةتا خررح |
| اسوك سمصيلاكةفوس(فقاللا«تصن نكانضف اددلتااهعنلرم قالوايرسواللهليفتصبفالمللمعنلمرم قالتم |ت
ا

كناباليلى

ا

حي

م

دناه دري ري

الييثبنسعلحرثىمعاؤ ب رناع تعنجابرقالجلبشلز دعبللنعهليوسفقلمنه انلعبلل لصزننىرسا

ابوابالسكروك ل اعرشفال س ررسول؟لدمصراوسب ناادسعرقالخلسبعدقبرىوذكوليثبخرجملفسالمنطرقشبرينه 1

عنابنلرأدك غهيديعنمعذ
اسهللوسكبزيرينهرونبنسلعرلبنإلىنلعن سعوقابنراشعن امماءنتقيسقالتلرائىفى سعايرا أ
معاةصاحت امفقالالني انوعيميو اسلايرقادمعاك ويزهبحننك زانابنكاول منضعوك روالي وداهتزلءالعرثراسماءنا بعنة

| أمعهلال

حل

يستبن بىعمبتنعقادةعن نئلسلاللعهسل ليدوسوجناذةسدملوضوع”«هلزرراعرش ويلنمز اصعي| |

شعو فين(جعزرعنالنىضرةعنالسىعيزانالنبمصبل يوساقالهنتزالعرثنمىت سعلي مزعاذتابع-داكدبا(هناا].

علختمدب ل(امكمبرنعبنعلةقدع برعنجلوحنعائهالت«معتسير نحضيريقول«معت رسوللدمصلال سلوا |
يفوالقلعئزالعرئللوذاتسعرساكسنهل لسكبوسفبزلذو شبنلعن عا ا

نيربينلكسعلبكمعاذهن ااسنادصرا /صابنمذلق
رلجفلتوهىيولهازعري الوقل
ظ المعليومسولواظاءانقبامنق و

حهليشابننضبلدذيردعنعطاءبن:سابعتجامرعنبنعرربفوعهلزنعرحب لقااللسهعلاوفلابابعنسعربن

زان
كرب
عبنتزشلنيفة وى رفوا أبنبتزيرموعبقيبفينمتزاغلبالنرسول؛كوس ةحمل يي وض

لاخاص]

عنمعأذبندذاعةقالحتتمنشمسمن والفىىن بجبرئيلف رىسل»الدمصي العهلبوسطيدينقبطلسعرمرجوفاليلمعق جلة] .
اه
الب امو
 531اناه مايا لوو
لبن اسنواقعنامببنعبلدمعنيعضنال سعلان رجلامن لاضادقال :وما هلعش لستزموب ه :اتمعزابالاسعلالعمر |:

ّْ

عابنعباسقالرامنتيان ين ب
قالابوجعف لبنعانالعيسملافظكتابالعرشلمسحلائنالىلادنميلعنإلىباهم ن

دنعرولرا
| الاسيكقىعنمالدمةل إنيلامب اقسرائيلكانت لامرتجبل*فداي مع دجيبلخبريوعفرًرانككبنالنحشق لاكيضص

دينقال:1اسلفك مالعبيكفلطفيانت ونجراذلكاليلبعلق تلزوجر|انبسجق.ذشاناعرليهفالانقالهفنالكلزللحن فعلت.ما

ملت لبقم نسحتلجسنفسقييناف ذىااتبوماكلاطعاملاجعليصبعله المافكرمكانومنقب لبىموار الانيصبعلموالا

فينكهلازلعرشفقالن لااندمنمبسقتغضبىسناهدامنصلكنلااعاسح لمك بلاللدبنبحنديرن ةك
ان سولتمص:دعهل ويس  5ل نالبطانذاولعزنكلابراغويعباكد ماذامت١رومفىاجسادهقالو لز جلالة ارتفا|
ملاغنفرل:انياهم يااستغفردفيهدرابوهىواهسول لسك لبن سعيلالاموى ناحوصبن حكمعن معنعبرالبن عا

قارلسط مساك وسلا قنربلخخلقا ىدتعامجبرثيلواسإلدمبكاثلوازومن اهنالإسيبرة:سيلف :
لغ لمحن برينعلاله
رواابنمنلأل الصفاتوشيييٍالاسلام ف لفاروقواسنادىلينلان لاحرصابسبعل ح|الملتاملنارو مط ي جقو كرا |
السئبرحعلاثناالابنجطرمالتلجسيرعنليثبنالىسلم عنيشرعنس قالقا رلسل»'«ممصبلل د عمليهوسبرخاانل دمالىسمالي

ردكعنيجسن' الاكلرفظاادذان ل لزكام|
ققألابنملقروى نين بحا
ننل علعرش -هناسنادساقط ودبرثلانررىمنهوو ل

شن لبنانمولعلهنموجنو حريث ابنجرييا ىش بنبوسف_#عن سلءانبنيسارعنإلهىربرقعنالنبرصل رامعل سر|

ال اذاكاتبيومالقيهة بنلريب لعباردوا مسواحادبيغننولالبارىالىنوثارقةلستطرقرذتكلت عيباسألعن
ظ امه لافوةالابادمالعلالعلسجلج ,الكبناسماعبلانيل ثعبلالسلامبنسبعن الىالرينبن عتبااازممن اللالانعن

اللذيالبن رجؤعنإلىعبيلة بنعبلانهعنمسروقعنعبديعنالنمصرألوس قالصب ادهالاولين والايخرينليقا تب

ىالمنالغاممنالعرشالاىلكرربيل روا |:
البعينسنة مذاخصةابصأده الالىسماءينطعن فصللقضاءدينزلاللدتالىف ظ
نيج ينلانعا انلاصيرأنوالكسيينبنميلب انلرسعويغبرتعلعنالخزيلى)ست ابندارةوعبلاللمسناج وانوامر الطسوبى )||

أنلوعنبر“ميويللين الكريدككل نىياع بلنسلردعرمخاردنالبىزيرعنديلينال انبسثدعنالمنرالبنعرووعنالىعميلة| |
ش تنروق عنعبلاللمحنانتمل سعليوسقالجمع الهالواوالليناضبنليقاتد

اكتابالعلق_

ظ

لارام لصوم

ه |١

| رضوارمعن عنالنهصلادعميروسلقالسبهبظلمالهل ظىلميوملاظللاظلا.دامع دأل وسأقللعرييثبخرحجمالهؤارى وقا ا

ابنعببيلافيادلىثنا مطعيلب إنبزعيم الدج عنايمع انلىبيلينعقرعنسانال سبعديظزمالههىظطلعريعرامثو
وجاالاب امد :
عسعبلبن بسارعناله ربرمةرفوعاانممتاعليىقوللق ب ب
نل طوالن
ضاعليافسنادسج/ت ذلع إ

شىظالحاد بث نبلخالننزيجليش اميلبنعانعن صفوان بويع ن عبرال”ن
اظعللوعق بدرلؤف
ظلعرتىيوملظللا
ملمعابيوسلقايلولاسع وجلمتهابونبجا[لىفىظلعرثىبوملاظل!١
إمنسر ذاالل العيرضبن ساريتيعنالنص
ظلىسزادمحسن حليم سموقعنبنمسعوع فق بجيامعنرربمرزقو>قالاءا رسالناعناكفقالولاروادم فجوطه
رش فبينأفيانلكاذطلععلومريكاطلاعةفوالسلونن ,انمروا ه ١
علق”
لبلمع
اناد
,لى ق
خض تمرح فىلجنق اىمسأذاءتففزناوىا
بينحبل يزعنالاش عع وينساعن مسرو:قعنعيل اللدمىقىف لخرج .والتزيلىوالقروزنى جح ب ١
مز جرر
ابنوهب بيرق

]يجب

اتوص اسمعليدوسؤقالالاجرام

نا لعن بز خ ثبعنالىالزببرعنجبرقالملا جعت ميلج الكل

نلوساذ مرتعليئاجئ:منيثزملخلمهنداء 0
فىأببرضحبشتنقالفتيةمزبقإدسو"ادبدمزائخج
ولين
لهلكارسى
اللا
ح'اعذورضعا
حل ىيليب نكنفمر!ردفعرع رلكبع)ذا لسمرتافل ذل نفعت الثقننت ذقالنسىفىنعليأوغلر
قكيفيقرس
والابخرين وتكامت الايرىوالادعلمأكناواسبونعلمرىوام عنلىفلافقأل الدصيل|ل عهلبوسبإصر س
نلصامت ان ْ
نبادةب ا
لقنا [انؤنل لضعدة منقوماسنادءصاك اها ب بنجماعنرديلين سرعنعطلونسرع ع

اللمصيللل عهليموس قاللبجن:واد رسجندمابلنكلددني ابنالسواووالارض والفحوس اعلاهادرمهومنفىفياالعرشقاذ

ساقابوفثلىوالفهوس رواتقاتسمى.ابوالوليلوهلبخن[الرمنعامقلسمخولعطاوبنيسسارعنإلهىربرة وهوا
وذالابىنىب ادلربيعب نفا نأحفصبنمسمرةعنزيلبنساعنعطاءبننيرأرعنمعا بذنجبل«معتسول ممصلال
دسلبو بلجن:مائ:دددجةسخو» وقاولالعرشع اللفهوسومن ,رين ه الشقط مععالباقبلسويلشل برهرة
عنالزهرىوسعبلوإلىسيلدانبأرهيرغؤالاسننب ملم لنلسابينودلجمنالربوجفقالامسجواللماطف جلاع[ زوق

الدبى وى صطفموبىعللزينفرعفلمسإعنلذلك يرعولطبرخى فلهباليبى الدىسلالمصيلالدعليم سي
تأخبروفقالالنيصيلنرعهلدوس (لهتؤلاو ؤكلرمودىف ناال س يصعقو ن ذاكواو لمنيفيق اذامومواصام راطشب 8

ىبرةوقال! الي ستل
العرشؤلاادرىكا ن منصعق ؤاذاقتيلامكان مناسن لمعوجلوإناروا«الثزيل وغ

الزضرى عنالىسيرهوالشعرم حلاوان اباهربزوفيدقانالناسبصعقون بوهالفيدؤاكون اول م ينفيقذاذاموبىا شيا

العرش و قالعنلالعنزيالملشجو عنعبلاللدينالفضلعن الليعرعن الىهبر رضىلمعن بخوعوفرفعضبلنى صلا
ل8
عليهوسوذاللاتفضلوابيندااءلهف ايذ موللعل نخبالعرشفل دادى حوسببسبعفةبواملطون.اوبثقلبج 0

اعلنعزببلزجاء* ولفظطجوين بنالمشد م ذان.نففىلصون بصع منف اىلسملوان ومنلىالارض !لمن شاوللم فرشي

| |اخرىذاذامقبابدنطرونفاكوبولمن بعثذذااموسولكينبالعرشذلاادرىاحوسب تربيثتنفقعدننى ناس الود
عنوينبحوبنعارقعن بيسحنالسعلبقا ذلكرببو<بىمودى توناخضلعلنبيناصلللعمليوسإفلط-انضراى ياوا

الىالتمعيللمعلرءوسبنكىفقال!نوصي بعرزيموسلاتبروا بينلاونلبرماءناتنناشؤعنما رضخا موسءتعلقبفام”

مالنقعورمشذلاادرى افالعف الاولىبعث امبعدى ردى مث لبروابينالانيأ انرو عون قان اليا
عك« بجر ظ
عبلالع نعروبنجداعن إبيمعن جلهعنالىسعبلثلكرهوذايذاموسى لنييقائ* منقوثا١لإعرلشب
مسعلا ذبن يلوم اهزيأشالهلن (وجرم.
ندة
عنال اىل يدونعجأبرانمعروللمعلال عليءوسيقُو/و) نا
8

7:

.

0

.

الالمفشعن إلسفيات ول عن جابرعنالنيصطا لمعل و ذالاهلاالعرشلو ن سولبنمعادرداه عل5عنمو قاا إ

ابوعوا زناعن!لمش عنابىسفياندالىصاكوعنحا برو ق لاعبل اللهيناد داسعن الاعش في اهل عرشرل727

كتاببالعلى

!

لارام الف

|| 0

الاتالعبلمميالاىنمالخادوغالاماتقذ نيمأنظناهلرممنفىف سقبنعملوم فتبقوك لملا اصرفىمعنمكاننلبمللا خطن
لناربخرجاللا ل اسنادفرى رواءالودىعنالاشعن يفسوليمستشع لزنقبسعنبنمسعود لانامنبراه س

كلججعخكنيبم كنافونيض جورت رمنالكمدوالمبروامفلويلى نف/رتنهكسادعةرمالامجاخرجابنبطف اىلااذ لكب
بأسنادجيلدقلتفلمهناداك,ناسنادض سهلمس١ ملعيلبنالخىاللعن الىصلوعنعدبنإلطىالبة لاالهمسوم حر مالع
بمشالمغرا لبنع دععبرالهبنك بشعن الهىرررةرج اولئةقالبشإلزاسحذالعا مشاققبأواربعايةسن شخص:ايضار

اللسمأوناينرون قصل لقضراءقل 1

امسو

0

اد

فكتاب للعريةبخيرنا برعيرينعلوا كالنشافعانياًبىرمقلسونارأعبللبن انأبيكعلينعلنعبنالنمرنتكس ثزاعرل]لا
ام
نعلنارينمن باوكنانتحهدين اشسر نناابىبرضفعنقرةينخاعنبحسنعن معنامسبل«رذوللمعغراى وقل الإدلر:

| العرثراستوةال تالترفغيرمعة لوالاسننواغيرع بولدالاقرارب إمبانوودبمكفرهنالفلفوظعن هكرببيةالرئئ
ةايصملاانباكنازهلسيقوابوعياعرف يرنبعلو ن ترأبنقلامةان ال
لذاواعنمسب ل
ال اكلاماموالرجعفلز ى

بسعبرع عبرلزتمنب انسسراقع نملبن
اادس نمهفنا جلبعنيرب لنريثثناالفضلب تنحبابثناسيلدثنعللواردش ت
اارانحل
نأت بألكوؤ:ندارالاما رق ردعلاىينالىطأ لبريزوللمعنم|ذ دخلعلبتادزففقآل,اديرالمومنين يالباب١دبعو لامامرة
للك
سع

ففال عدعلىمف ولقنوابيتيي الوصفلاربكل ىزٍفىالسمكيه وككيف_كان ومقوكانوعلىاتنؤضذاستى ىعرد
أعنمالسفقاليمأعشليوجا«معواضخ ولاتر]لوانا لاشالواحرخيرىانربعزوجلهوالاولليبلم والامنيجمعراواججالوها |

اوشليعننرقضيميث هناحلببمثذكرهسنادوغيرنبتككن.ص اولمعبلالوارث ذا 5لالعفانبن سعيل'لرارى فكتاب!لنقفض عد

المإتقتناعباللمنميلكحاتقليثحت هضاهمبنميعرعنرديلبنسليعنعطوأينيسراانعبانبهنةقرققاقلال لثالاتكهبأ

دبزامناهل +مرقن وملنجلالعرشومنلكراملكين ومخنلنيمماللبايلاش
ولاام ولانقازداقتيين ادمشبعلسارمالا

ملقتبيدىكتقلتلمكنفكنااسنا
نا لاخرةقالعادوافاجيلالسشل+فقلاوامشلذ اكففال لججلالاننجعلمامذر يغن

 ١صن مووين«طعي لتبوقرىنزلجمورينينهممامعت:افوياقولقالتعاشيلةيضوداديعةرأويلهان لاخنقىلوكت حب

قنل.قاتيعونعان رض لمعنهولنكعلادفهوقعل انملحبآذسوليهشحبلقاينزياثدزاعبي مكبنناجاهلقال

لأا 4
قالعبر لخلملنقعالما بويأ ءبيل»اعرشوالقلوكدومجندعن قا للساثنخلئكن ذفاانسنادمجيديول ى
ذعكنرراعن إلىانحوعن سغرين سعيلقالحلنتناسماءبنتتميسانجعف اجءااهاذرهالحيشد يكفقالتراانك قراأليته

أشئا

مقامن ميشدشا ببجبهأسعلءبرذفطىردقيقأئان معرذانسفنار قالاكاكالىلىنالسراماكعلءكردفيان ء:
الظاهدو ىحو الينعللد الطوانعنغطاءين!ساثبعنابنىريلة نعابيوروا منصومبنالىلاسو عنعطاء ليها
فقالعنار ببندثارعنابن بريل عنبج روى اطعبل سلىعنم الطيبعر نسعوجعنالىوالكواإضا
عب ارخحن ت نعذاسمراصابانهصلب وسلممففو امنودىالاىلسياءالا انلهمتعالكانحش علءالياءىابملقا

قلمارفاارادنخلقمخئق لخرمنسهدخانذتانفدلماعل رض' قفرج رعاسيعادضبين النكقالذلفر الميعرد

رى
بنج
طءاب
لاخري
اعرش
رعدال
بو ى
ربست
خلق رااح

ف نىفسيرهعنمنىبنهونعنتر بونجادعن اسباطعنالسك لخريا

|) الىفىالصفات يرياب انليرمديعلانكرننحنمبالاخيرم ابلنمأعميتةنرابزًابى علبنلل هفبانرًبىكرالفطيع لمي
بنال تكن الىتنبازيلننا سفيانبنحسينعن! عنابره التجىمنابرحنالىذ را لكستمعالندسبلمعلىو

رعلر

بردعئذاوقطفة وذ لكعنرعرو رامس فال اراز رهل :ل رى ابنتغب هنحةلتادمو رسول !علقالؤام)/نعغربقع

3

ثنطلقتخ ساجلةلر,ماتاعرشذانح نا قيحس وبجرا نر فقجرفتطلعذا اذراد اللها بن

م
نح ا
شنغ ربدسراتتك

بأدبان مسيزىبعبلفبفو)ااطلئىمنحبشغبت سنادوحسنسحي جيبب عندلالقنعنحفضبنعأصمعن إلهىربز

كتابانعلى

11

:

للايامالرصيم

أل دخلت سمودحابي وعالارضول سبدعف كر و ذكرفو!-وسعكرسيلكويثروللكحريثحرييشسفيانلفو

.

ى نعارقاإرشذيغن

لارقلراحقل  #ردانقاتسوإبيث ممربنراشلقن
لنجبدرعن بن حبآسقاللكردموضعالفربين والعر ل
 7البطينعنسعبب

إنك برحادظانابىسوعربللااننالجفنانرامقطبنا سها لغراتانبجب انلفض لركىاره بن ابلهي اتلنامعؤةنبن

|"

سعيلالاري عبللعنال شىيدر:ن عرجرنفضبيلعن!معننافعن بنتهرقالقبضرسو لدرصنااليوسلٍذالالوكرط 2

اناسانكاتليكولىتعبلون فانقملاتداكان كمالكىاسهرانليمبتلزلايا اللدرسوقرخت 0
لرسللكيهامريينعمقزاضجابغارىناريختعليالفضبل نغزواناخبرناب ابنعلوانانيبنقلامهكنابئات 8
صف العلىنم لايفمةال/خبرنابوسين صمح بنسولانين سواعيلبارى فالذلاابنفضلعنفضيل بن |.

|غزوانعنناف عن بنعالاعنسلمدل ريعلي.ادن بوككعرلذياكعبله_وبلجمت وسقالاىانتواوظطيك
أ
حادميناقاملنكانيعسرتنذ ناراق راسومنكانيعبلادهنا انلى لامبتلخابرقلتلجعبيلا قلابراًسينموث

ايبنرعضبرالب ابا جني برخم تناعبلامسنرنارين شبلثنباىكل شيب+ث ونكيععناسماعيلفواين الخىالرعن| ج|يب
ف سيقاللاقرمعرض السعن الشأاستنقيل-الناس وهوعل بعيرع فالولي ١اديرامومزين وركبتبرذونا بلقاعقاءلزأدجرالم

ياصناان لاممنماصنااهاري عالاىسهاءاسناد كامس ح بريشعقبلعنالزهرىعنسا ام تكعبقااللمور
ففالملاد ه

ممناسءلطفاقال جرامنحاسبنفس ةوقلاكصبالامناسبنفس كعرنفيضساجلالخبرناع_إلطالم)
لسنلط'اناللاسبضل
بن يرستانعنالهىمركفظانينالهحنفاناب يىعقىباهىاف اظنرأريانلفضل'زا(وذناب سىعبلاللادىثزاموسواي» مراع

| أتتاجررينحانم معتازيللادخنقيتمرأقرعيا لوانت لب فهقالريهلا همدهلواحأفرقعطق 1

هذااسنادصاقيمانقطاابيوزيللجيجرفولىفظيعنحرضلمعنانمءريججونفاساركقت.ف قوبنمرغينقالجل بارالؤومنين| د|استؤفنه
حيست الزسا على »اعجو فقل وراكاث رى منهىهلىزامتدمعانشهكواهمنفى سبعهلو تا هوخن الاتنزللاهت| |.

|عباته
' |رسمعردقهواللفتجدااكفىزورجسنيق فوائلرثنبوصدينذساعيبنالعزيزعنامماعبلبنختمي]معنعبللازننغم أ
| قالمستتريسنخطابيقلديللدينالاض منديانالسمايمبلق نىدالامناص بلعل فقضبحنومبقضعدهوبا
لعلقرابةولايعدرغنةولادهب وجعلكنابإلدماةبانعيني قالابن :لنت هل اغا نومعى ره وبزيل وعدل لاك قرأن

علالوعدب انلالاخكوس دراسلف١برٌابىعدجراداب نعمتفظن عبااندينجعفر قاسرننملعيلسميودركاروا

وف ب طنلتاروىعنسعزلبنعبلعبزعالم مقفىعصرياكوالييشودينسجلييثلانبجخهاحلاجواسناحا
عل الزتطنبرعوفنزاملرإخل البيعةيو املنشوادىلعانوباليعالناس رفيراسالمسقنفالمسبلوقالالامغيلوفكلقص دواع
|أعلانةاجز فقتلسيك امهعنزر نجش عنب سنعوجقالعر فق اماءوالهفىقالعش لامنؤسلشمن
اع لمجا الاسنادروامعبدنتن|لايامنجفل لسن لة واىبكرينلمنرابوج ارلصاذباالق الطبراي ونابولشموابوالف|

ا لالكان وانوسلطلتكلواوببكرايبقوىابوييرينعبل لبرف نىولايفمواسنادموصيواخرجرابراجلالعساً بصإسوزايدعن ابزصعو
:قالمن:السدعاللهونجللوهاللهاكلاعنوزاكفعومينالىل'سسعوج ذللاميرجرامنالملابل لسغو الفات ن
يحيحة '

بنوج تلنعوجلخترناابنعلواننرين فلامنانرأعيلاردبهشني الترأسجلبنعلابرأم الوللطائكاي بكرهبنتكسن اخبرن أ
رينهاون حضرى اننال بن الوليلثناإلىن لاحسنبنلجع عنعا عنزرعنعررا ل قهانلينلسراافع ويلنكرس

مسوان:

سن ومابدنالكرسهوالماءنمسوائت سن:والعرش فىقالماءواللهفىقالعرنش لجختعليتمن اعالبفادمه يدالى |

هيةالهارباللبهحلبنجعف ترناعيلالغفارينسلاهرثنما داد بنميلنرأعبلالمااكحلالىابعر عن ابىاتلحقكر_| |
عيعل للهقالاهمنك الارض برجكمن ف لاسمارقلدرك_ناهزاباسنادكخحي لخدبنعيلالحلنحابن :
نعبيل
إلى

كتاب العلى
٠
0
'
ْ
للامامالزغوم
منتلنيارننهلخرجالهارى كا ن عيائلالجبررح يعبر الدينبسملحصيددمعاددئر*دوالعزسيولرام عنيل سبش بعللا
سيوولخلقرومنننئوانمن )"١سيد ود مزعبيبوكدر اةلادلشت أ
مدبنسماءوالارض دوامن عبرجرحْمِيلة الإجففاللدكل

 ١أخامتجلجرودامحبلبالبطرلحشَميدبعَ  +ون العرشابن بسرضعيف )بن زيجو ىك داليغيب ل نابىلاسوحذنابنابيع"

|عنمودىينجبرحدقمعاذبنرؤاء*بنرافعالكت فلس فيإنعرعوبلالمينجعفروعبلالتزش"ا لىعبرةفقالبنالعم
| اسع معاذلي

00

ىأ

| االادضءاالملاالدوالكهيرشكبنعرهقلاالكلمناننخفليماونالقروأبنعدمنبجوالعلرلانسئ حفط لبن  /لتزارىف اىولخي ١
ععربىب بأ قوعزوجلوكانعرشبحلال وموهودب العرشرالظو فرؤالوقالاهر!سنىىعلاعدالهشحو ا ين عبل لوم نعزات ا

أعنلمشعنجامعينشلادعنصفوانبرع ن رعن قالنعنرالنمصيل لعمليموسويواروومنبنيمفقا القبلولابشم]
بأ بجرالولفناذاعطنارخلن سا من!ص لنمنفقلا قلقلسشرىي١أع لتماذمقبليا بم قالن كلذجناكلتنفف لدي |
وإشتلكعن!ولهز|الاس ماكانق لاكان لدومديكن نئقبلوكانعرسعد اء وخلقالسموان ا
ولارض ولنبفىالركركلتو

ض الأ حلتفاليلزن درك ناثكفقلذهبتذ ناطلقت طبراذاذالسلببنقطعد ونراوا؛ دملوددت!يفعتدداقأنراصي

| أهذهااسئله لاحنابعيًا ا معتقولالقأئل شيعولس نعوفلادانتي::اذااحتلالؤارا ردليل:سيت ارش بنهيعو|.,
ألجعصفاد افبحينمعنجلىع نعلرضي معنتقالقالرسوكا نوصل ارمعلي وسرن وان الكنابداهالكردىوالانتلزمن ّْ

الزن شيلاللوهقلللرنمال اكلملاكم باذينوبانلمجا بلا رادانينزلييتعلق رلاعش فلن رب ترسطتنا لمن بعصبك

ْ و كوليستهلحربيش مشربوةفرجرمللكرثوابظلهذلاعديثالتكرةلوامنسواللمشٌ)عانمنالقا حلنياالمسعوخ ىعن
المعبالبنعمؤعن الىعسيلةقالالعدللهدغاللوعنسادعوا الاسمفىاللا ان س ت
هعالىسرتلاهلاتلب

الموج ساس
حدثناشبديا نناثنادعنتعسزعن

سرت اام

ا

ا ا

و

تر 7-5

ظ

هه ون الفوك :ل ل ائلدهورسو اعلم
الىر
هيرققالذارلسولالنمصبلالدعمليوس ثلل رو نا

قانلانلرشيعسقفحفوظوويلغرفهلنر رو دك بن دكينمقاالوادوه رسولاعلقلاككويد مسي ر عائهعام يدتراف

| ابليسنماء لاخرىمتل 3لتحعرسبعوات و لغتظكلمماءمدرتمسو دعا ثمم قالهلتلرون داشق ذلكقالولالله
رس لماعلقاقلانفو.قنوليكادعمروشبينالسم السبع مدسييقرتمسعا عامرقالهلنل رون ناهنهال متكقالواالليه
رسواعلذالذنالياض ويددم/ويئنالراضانلف)قنيرمسيرقسماعاحمفعرسبعدضبينوغلكلرمسم ئتعام 7/0

نشبديمن لوادلليوةجلبل لكارضالسابعة لببطعكادهفررسولمصللدمعطي-وسلهوالاو وللهذ الظامرالراطندوان

ثقاتوقرد وا ى الى مسنوعنشريجب انلنعن
اعنالكبنعبالا|ع تاد وه يأبالنزسلىكنتعسن برلسره الائر”

متكولاهعرفوجعموقولربطعدالبريلمعيالراطنالاتزىالنفمصلسمعاليروسسلبتكيفنلاخإكمطابقاقولنال

وهو معكواينما نفا ىباعلوفينباينالارضينبابمرمساه وهنلااسجقلولنظيروشى نراوا اعلنمنقىف اىلصفات م طنرنواي :ش

إن إلى ايأسارصاحتراشعيعنجرؤبن س عن ال لىطنععنب نحباس فىفولسذلقسر+ملولن ؤمنالارضملبنالى

داضلكدولب
مهعم ص
لليه وسيل روازدثقتاو روىعطاحنا لساب مطى(ارثياقدغيراذرالاننقلذلك اصلاقفالاإبوية

بخبرن لهتاكنترااجعببندعيقىنبلنتقنيغنام تناعلنحكيمناشياشعنعطاوينالسأئبعنال اىلضمرعن بنعباس

ماناللايرضهلتيدصنقيادلهسنبعانييخني كلنارضمنج منيوكماقواايدعركادادتكهوهفدكواروراهم دعتاوكعلياتريك وعطارفي ..|.٠
هن قيل
ارا ااجر را

ال 1

نائمرنيتاكسننجع إنتوكللن اابىآغلابلباقلاا دنربا لقاممنبيقين انيأجلب انلفضلنخن فنبااعيمبنب«وقات |
تجزينالصبلالوللالىتنناحلبنظ برلتتنعادمعنزرعن ابنمسعو فىقزلنعالوسكرسيالسموات والارض ||

كبناالعلى

١١

ْ

للايامالزصى ت

صللمعلب.وس فلال كا ادم
بي إشلأضعب سنعلومغرعن الزهرىعنعلبنتحسينبيرقرلجمناه للعاوانرسواله

عظرة.الوهلنيو امنقو«مرالادمفريكوكلبشرمنيالماوضيعف ملبهمادح وئل امنسا ذلخسسابعلفيونلىفاك بان
ا مرسلفىىحيبليشالمبنرشق بنبشيروهوكنا بك ؤرمنالخبرينع انين
نيث
هن بحيويلقالوشوعنيبنالإتطنالهكلي
ساعن مقاتلبنحيانعن الاج راود العبلىعن جابرقال بلغدحريث لىالفصراصوص كح.صرفاشرت بعدراوسث اله

ذافقال«معتدسولهلمعيللدعلي وم سايقو ان الممسعتكيحفا ذحاحزلامهايا ىد بصوت رغفييرعفضيع وه قات

أليع رش معالقربيهالبعيليقولذالريان 2ظهالبام امحليشفياانشيموضوعاعلران الله وجلقلابلوهواصلق
الفلينبناعرشبلقيسعرشعظعفالواارعرشعظنشخ اليهفولنعالىهلاالالاهوعبللعرشلعظيزةكانعرث أعطما|شين
امراوانخيطالزاعهلننهصلعبراولامقارىولامما ضبنوقلالىبمبعضرع سلانعل السلامالبىينيليمفب رن دطرق شسبيوان'

اذم"جاهل بلفوقاهن مكارامن:تقديقدل
عأ سماله لدعخض ليالبعرينلمن'ل شا ؤراملإمحس ظ
اولعلطبياباير
ءككازولاتا

الاماتوالنتصلنق ولايالالعفلف الشبل من وصملقنفينفى صغيرصنى !لد«ميو وجلي هاهالمسساف البعبللش ذ له

أنعا ل فالظنباعلايمتالىمنلسر ورالغصوم ل جن* لعبادهاللىكلسربرمنراطى ل وميعرض-سيبرئ شبراوك وهومن د رة بضاء!

منياقىتضرمبءلزىكلبلمنرخايرمننلكإلنرنباركامرلحسنللكالفينفنا لغيبواللهو زجمناذبرالصادق ففلجن<ملااعين أ

دلااذن شعت و(الغطرعا ةلبببسفاالظن,العبثرالعظيواللى اتن العدالعظهلنفسفىارثقعا وسعنموثع وباهيلموحلن
|لعلمساحن.مسيرةهسميدالفعأملالالااليهحلم
الكروبيين كافينمنحولدوحسن ور ونقسوقن فف ول ردا ندنم ياو . 5و

الكرملال اهلااليهربلاعرش لعظيواءانه رباسملوتالسببعورب! لرعشاكيم لهل رهب العَلينسبموانالليهجن عل تخلق ا

| ونرثعضرأشنفس -وم وكن ض:اعت!اقكار وطاشتالعقولوكلناسعن العدكع بنعطزراذلقاتذلادمعلوعم
امنابلالهو شايلر زاامساموك ثرالاونئىلاعقول ىاتضر:والقلىبالمعطل+والنفوس لكل قفاق رلولسايحق 50موالارض رع فض
0

داجعلناهلاةمززرب نه وات اولارضفاككرسوللك ف فىلاةو اوكرسىف اىعرشالعظيالكو ف فىل ااممعروتعالرة
اليأكول بري طاقااليات ونياال الاينبالغيبفليسميدكاداعينةاللالهالاىليلناو العرشومنحو سبلن بموه3

سشغفون لازنالنواوقالنالهؤتزعمةلكسحاذينمنحولالرعشسيم زمرهوؤالنعاكسجلعرش ربكفى3مو شنةانيد
الىسينتعضو انفمدكوخاذبةوال ذعالىدفياعلرسجاح دوالعرشذالف أنمشعوثبزاكرلالاعثشواكرلعكامتنع نايكلىن
الممإدب املك ذلس المكاندةوام زا انللرأفلاقرنكما انتالزسبللمصطغص لارمعل وسلقالقاالبواسام عن«معبلبن” :

ق لااخبرت إن العرس,اشنتم جي النابع نهناالتابعىلاماونقلهمنحديشجيربينمطانعرش تعالىشىقسموازرمثل
القبثوقلاقنادةنمادامعرهنانالعرشمنياقوزةحمروقال بنباهمحلثنامىسىيبي اعنغ بنلوعنعبلاللهب]
عروالعرش راف يسهراعمىنسواىالوبيلين منيلالزرى نا الاوزاعيعنحسانبنعطرهقالجز العرلما ربيوأونىن ف بصومت
لءحيك بعرعليك وشرل)ربئ سبيألكويللعكرعفولكبعل قسلرنلكااد
 :يخمشقوه!ريع مرمسأنكوهرلاع
د ةالجعفرينسلواننزامونبن ريابوالثناثس بنحىشبقالله العرش انيه ارود بنيزبلعن/رون درعنخاهد |

ا

ظ

ا

علعرشهواجراود داءواجبيثلادص للكنلفطالي نعنالهى رةس فوع وا كرعياللهىنعنل كي جهن ها<
عطاء بنسارعن الىهربرععنالندصل اللهعلي ظ
و ذالمنام بناليمورسو واقامالصلاةوصآمدمضانكا نحا عدادهانال

اجنهاجراوجلس فىرض قالويازسوك اللهولتانااعلناسيلاكقالان تنهوأندددياعره لوللجئاهرينفىييليان

ايلل
جني بايسنماء والارضوا اير لمالسسعوجلذااق والفدوسءنا  :وسط اكز واعلاا جندوفىقع شرالماي
لح

اع

ا

1

معدو 0+

كنأب العلى

||٠

'

ثلايأه الى م

وأالصأل كتابادعرةفسعنجربن سن لطا عننككلواف وىاسنادى ضعبفحهللس ا ى صارلوك ل ذناابنبيع«عنحارش]| .

لبيزيرعنعاينر باعن ملعنعبادةبنالصامت:ن'لنبى سيللمعليموسلقالن للنهالفعئيومالفيهفوعللاغفدمنيكن |

لبسفىأزلبجلالعرنل اسنادو ضبعيف حربث موسىبنعقبةعر /:سواق بنحولبنالوليلبنعبادؤعنعبادة بنالصامت

سوك اممصيادعهليدموسريلزالمسكلبهالهىاالررنياحينيقىدثاليللاخفقوللعبيرعىف وىاسيب ل الاظالنشس بو

ا

أ ذ ليكو كلك ل مىطلعلغدبعلى لعكرسيرهالتاقضعبف يرركجلابيهحليثلاىبجي[لعسالساؤسمن طريقالامتطاب كخم||
إبنابرهجوعانبنلكر عنساعن رسو دصل د عمليوسسلذا نل الماكيرفالعلللعبليرىان ف يىليممنسا رقبحةسنةعلل لايبا
لبضعنعلفبفهناديهنبجبعزجلمنفىذاهرموأمعاثفبقولر»ارفعسهالبا اكلمحقافيوك صلقتارمر هملاج)3
الى وصفلههق
متكليليتمث ويجملااعرذمسهل )إلىعديلذبنعملاليمبنمسعوجعبنابرعن الذبىصب علي وسقالب اعلمالاولان
و الجخرينليقاتيوممعلوماربعينسن*شاخصخابصا إلاسمأء
نظ ونقصللضأ فيزلاللهنعالىمنلعرش التلكرسىوطلل١

ناننعر
عصعل
بليمي
بوا
طابق
لى ب
اى_ف
ءنصير
ان:م
كجوم
لعدن
منالغامفياهنفطاع فلهل يبكلخرج.اليغارى كناب الرد

قابللغ,ارذمبعشالنىصللعلي وه عفلقلالاجذمياعلىعلهذ لجلالىيزعامنميت رومنالسمسوليمف اباهامات |
بعبرعن إلىوآ لعنابنمسعوح قالقال) |
سعبلنبوجهرىثناعللتمنبنللباركعنالصعقبنحن نعن علين كع نعاهان ن
اموحقالداك مينلزالهعلعرشو دكرريث رواوابوا شيرلفط ىكدابالعظل<وعقانضعيف | |.
| دلجيسول انمهألنقام ح

حل يمسفموىبعنبيلة لح المنعذاءعنايحازمعنسيلبنسعلقلاقالرسولابصملنمعطبونمدو نالبمسعوة الف .

حأب مننونوظبلوابمعنمنش فئمن صنتاكاجرالازهقت نسمبخرج .اليمرقى ىكذابااسان حمل لمث الى معاق

نأ لا شعنجامعبنشرادعنصفوان ينحزيعنعإ بننحصيينان رسول»!دصل رعمليوسلقالقبلاىلسشرىيابعن نيم |
الوا بنمزننااعطناقا القهلولالستمرىبأاهللمنقالواليمناذافضلزعنلىهن الامكيفكانفقالكان سعدالعرش وكنقبل||
ذئكتهف اىللموكلن يفلونهذااحربيعتدري رزخريج.انارى فمىواضعاخبرناكنأب«هرينسلاميعنخليلبنبلدان
ثادثنابىدو نيحافظادرابك ركبخلا ذلاكارمثب انل سىامدثنااجلبنبىلسشن بوكرمثالوراقعنبكبخنسعن” ا

سعبلعنعبادغبنلعنعبلتلنبنخؤعنمعاذبنجبلذاقلالمس.وكالمصيل م عليموسطان الهليكر»ف اىلسماءايخ بوي
فالارض ابوامحارمث بولوركاى وشيخ_المصنلى ب تالف والؤيرغير وعلىرأغذرالصليق اللعن*لخبلاردنفى مسن

| تقرعب مد ليها بلطيف بنيىسفانأبومعةرينكحسين,قاسمنإ نزدا,أنعلرنعابنا
ثنأكينخلفح رثول بنسمبرعنموسىين ىعسم ليانعنعولتنعبل اللمعن ابياو اخرسعنالنع) ن بنبشيرٍقالذا

 5دسلاسمصيةوساانماكرونمنجلاب ادلشبيورالجرلزينطفنع اللعريبردوىكرواىللفنلكروصاج م متيجباحكان

ك]يكونا اولابزالاسمنزكري نقرمهذامنطريقان فر ا لر_زاابنعلوان نبابن ةلاع ابوب سمه الطرسقى انرأ
ابوالفاسمالطبرىارأعسمبنعلن لربخوىذناعدنمسونيسايراثانجعرفينسوان ثناثابتالد.الىةالكان داؤدعليالسلام ير
الصلافمبرقممب فروداس٠الاىلسماءميقولالك د فعتراىم باعمللسمانظنلعلال د بأماأساكنالسملءاسناد صر سحلمث

الحىليفةالى اخبرنسأعيرعن قرداة عنلحسنقال سمدض علشالسلامتيحصو شي نيجنجعل سي ويرا ::
|يقول) سل ى ف لاسماءمسسكنك و فالارض ذلرانك وعباشرك سيل ئىمن كرال هسبطنى وفىالبلادسبركى و ف لاظلان! لذلا مخ
|و

ستقفاكا نامادينيأدابصهلتفنادىفللاتن (اث اللاانتسياا اكلإكنتمن ال ابانبومجليفةكناب اذ
أباطلطى يلبروىعنعان بنعطاعن!بيسنالىسفيانالار إائعنهالارى قالسآلنارسولالمصلللمعل وسرعز
المعأنقةفقألول منعافؤخليل ادا بلعمسمعصىتارقرسالفهفصدعاذاه برجلهلبطولانيدعشر رخاعايقلم صنمعزيجل|
ال برع رماشيومسه فالالى فلاسماءقالمنربمنؤرغلسهاءقااللىف لىسياهءون.ب منفىالسومنف اىل رض بوكابرم ظ
دا

الى

دا لسك ا

ظ

الاناه عومسم

هينطولهجنقبسعنعملاوقاحسنزو و ضرينحافظاي فناسميدقبعريلفرتأ .النلبنحبلا شه ظ

ْ الرازىثرائروبنإلىبسعنسماكبنحرجعنعبالدمبنعبرعناجنمعنالعراسقالكناعنلالنيمص مد عمليحسامرتسابدفقال,أهانقلنا ١
هرسواماعق لااحلواثيناوثلاتوم لخ
ا يرابف لاوالرنذلنامركقلوالعنانفنلأاولعناتقالف رلو تكبينالاضس!إ لنسماقءلنال و

ماسم

ع

7

”

:اخرج نيافظابى عبل!لهبن ملق فىكتابالنويجيلتنفديدسمأكعتعدا لل دهعبلالل فهيسحألويب 0
سهازوالعر:شُفْوقدلكواللهفى قالعت

معايسلياب اخلالسوبطولدويم ااظلقبجدرث لحفقىاسولرارفس فولرانلجنللساالسأبعوبأبليبهطارلسلاممرفتلسرم

|أامنننىودق بجبادقاللرحنكانفباق سوي دنواد نحا لمك عبالدمنبيعنموبىبنسلطا دعنحو بلنعبلاسسنعابي ويب أ

الاعرلشلعيبهناندقاهلافنلااجدانة واجحهرليث متكىورقلهردبنديينع!نإنعباسمرفى ابجعمقتلقتل يمل
دراسبرلواوبدجلتب فورب ظليوحنقي زريمنالعرش|بن علي ؛ح” ثرراعارالرشوخ جم لجادى سمعاسالوينىبحعارقى

قابلن عباسسمعدالن صملإدمعليمسلفويلق ىبلمفقلمنعلغابالقائلواودلىنتنبدولحةيتةهىب الالىعرئليقليااربسل |].
ع اذمتلسول يبتك ودينعبادنؤثناًالسائببنجنامسابنينقممععبارلبهنر,ف لاجعلالهثى سرامالسبجالماءوجل

فوقالماءالعرشوالى نضىبرلان التأمسوالقربيعنم اننسابصيران الىالذاربوةالفئ<هزامن موقوفميقل اىسنادهابن بعاعن|

أمعاذبنجبلةالسوكاللهصلانعليدسك ملنانمنقالبألويكنلمناابي دةون العرشوالايشرى.بينالسمارلاض لااللا

دالهرحجلبستكا ادبنسبلتراعبرلبلعننفوروداايضراقتادتعن تمرحوشبلنعلددنهروانمسر الروجرهره اللعرش)
ن نعمينحاذنراللباد اكبانرأسلو]نبن للغيرعننابخن لكان0
يرض
يزلا
ر) لو
حفيغم
| أواق
 1را

يي

راتجمدي واضرنزوقلكلان

اي

هلر-وس إوغبرهاففعل رهطتتظئنالصل“ةالاضرىقة
اانهفقاسقابنل يىقولعبلابنك صلن اامغبر معرسولالمصي ل ع

ديسلصل دسلدسل
راهنا راببسابا لسهرفف خريكاهلكدحليمث لتيلبنعوع زناذ ان نعالبرزرةالخجنامم

دكصل علي وسلىجنا ةذل |لرديثبطولجوقالف الروسرح بتتىجماال سلمارالسرابةشيقن" ابزهعالى]عيل وواسناد '
أ رس

دصري انر يسن ل

7

الدبيلعوةأن برده)صف لبسفرمانهل لل يثمشمبو+رواوعنالبىصط| معليةٌ سلرايضاعلين الىطالبدابنج داس وغيرتم

ح ليامشالفنذادعبانن معلنمصللدمعزيسوس يفولافاهومنخلقاسنو ى علىعر مندوانهقا رتدادابويك لخلا

فيكنابنااسنه [حل سف ةنسبنالربيعوهوددى حفطيعناىلحصينعنالىصبلاعنالهىرنرةدضولمعنقالقالسول

صببدمعليم وس نالخالشركأعنالرث لكابصعالىمنالريابأئسول يمف النودىعنعادهبنعبيللل ند عبيلبنلمرلعن
إلىشربزرولللمعزسعن الىتدمل اليمعلي ودقالبان ابعل الاىللنهاعلىفىهن»البقى:فرأيتذما!لهسيانهراحلبيمثنارتيل ظ

لمعل زكلان يعاق بلاستادانعبا سرلاهل يخواننعفلسجافقلعنالنوصيرلبعمليهومنهلقالوراس

ففالانترسول'الهقانلعوقالالى لللاسماق ىانمو ولج استذبلرتو لمعنحل مثا جتمرنالىفيب" كناد
العررللماقال لزياامحسنبنعدثنالفاسمب انلانشعمث الساهىحرثناابوحنيفالهاىع عرينعلااكالخطبناع[دضولمعن قا||
لقالع ف
نوسوط المصيل م
اعطبسرحل عند بسعزوج ق
ن وجلالىو دنفاعىفىو رحبنكىوأمناهلق يردولاببيوتلارعل )|
باديذكاضاعدركرتمنمعميدقنقاوتألاحسدبتمن طاعقالامخىلتمميكامشولبم نحلإوليىاحلبىول' مندضمتقق |

كنابنعلي

لمع

عم

_الالالمانمثبىي

أاخلقارض فىينمينقبل<لق السماءثماسيك الوالسماء فوراينف يىدبن|حرسثمنازللالارض فرحأها قال ود حران! حرجمنيللا
والمرتى اخريج الهارىعن بوسى بن  >27خلق امن اولااخيرثاًاسمأغيل نعبرارمل ا بأعبراههبناجنإشأبوالفوّاين 10

عطانبابنطلةانرأعلين منتنانربنع تناجرب عنبرجيارالحطا ردى شا ب!ومعوبةعنالاعمشرعن الوعملعنالىهررةفا ]ل
| أل :سوكمدص اهم شيعن يفولهمعزوج(!ناعترظنعبرلى ونام حل ينذكرينذا 3نكرفىف نىفنددمذنكرشتثهرفاىزذكرلا
فىعاذكرتفىملايرمنوم وان! قلي الىشبرا١فتزبت لي ذراءاوان!قتزب الؤراعا! قنبت اليباءاوان تالعشرانين| أ
ناوىهن6الومومى تكلم وزاداين
ىء ذدبىهتيومتاهللع ز
سلكمزه
لوا
خري وذير انر دق بين كإهمالانفس
يزاح
بلةه
هرز

نبهبغريبي حون سلمان لجع نا بواضبنبكرعن اب |نسقعنحينعبادبنعبلاههبن|ل بنرعن بيه
جالنيالطوم و ق

عيققالتقالرسولاسهصلاهعليه
عناسماءينثإل بكرل د

انان ليل :اح بوانتهيت الوسل :المنته وذكرامدر اسنادوصاك

مبراهن التَارة والامارة حق اببسلوعاذلظي.
بمرش)ابرثهابيناعن إلمامترعنشيرفهةعنابمنسعوحرضقواادهلحإننم! للعبالم

لنك>ع
تنر
ذمونق سبوعات فيفول االمصلاركفدوة عنهذانلسر لاددخلتهالناررواه|لبغوكعنعيبنزبادبنفروةالم

حربيث يلينجبيرعن سيانعنإلىهاثمعن اهلقال قيللابنعباسانزاسايقولون ؤ لاقنرقاليكنبونب ااكنابلاناخل؟

لبشحرملانضرزان ادهععرفمقب(إننلقذينلاخبلقلخلقذكتزيعاهوكاتتاليىو ١ملفجمةذاعذاير النامرعل|مرقلرخمنبحل

سديلين | » طايأع:نعنكوئناعلقي :عن عيسر بنهلازعنعبرهبهنرين العأصقاللذ!كشت النطؤ:لدم اريوينليل

اماك حفتهاسيا حرججالاننبراك وق الفىيقولكخلقيااجسناننلاينفبقضماد ذيههامابيشاءوعبيطبماللاكدذكراك

وإسنلاة ابنحيو ع درق

+ن عبراهبعنرذدارلسوادسهيل الرمجعلقةاعرشلي لرواصلبلاكا
قطن نلايفةهعنرع

لل"
طعنع
بنزج
نى اياسف كىزارالؤانتذاعبرةعن ابنالذاك تناحه ين ايوب عن اب
ولكراذافلم ذورح .وصلم اسنادء وءَةٍ دمب إ

شليه,را رذتاقبت علقراي(نام!لذات(لشمس ذلوكان فىيع عل
يهع
رال
سلهيهص
وول
ن الفسمعن الجاعادةقالقالبوابوربنزلعل رس
ونن و كن فين سالتعردلك
ويضاء وزاناقاعنا فوا بىقظ يفومفعسلا ونتقاضأن بركع١ريحركعات :ثفن س
ارللي

فال ن١ بوإبالسماءوابواب نانتفخفاىتللسكاءة ولا تمحق شيلهزهالصاوة ؤاحبان بصحرمئ !إلى تاكالساغيتما

اسنلاه ضنعيعئمنابيز ا بهن زح ايخبرناعدبنحللفخو]نه رينمسةانعدب لنحسنلكفاظا-واكلتيبنا ابدنناه ني

احد إلى نناعبرانرزا ق شنايحه بنالعلاعنع ,شعيبين
| قالاشبرناهية اسدين رانأ نحسن بنعلايراجربنجعض اعرر!هه بن ر

الرحرفنس كبحب عزعبرادمنعنيحرةباسبن عبدمطلفلكنالبطابوساممسل امصموزدء هفات اج فنا

رس ننصهؤابلهحليسات نراوهنلا قالسنايل ذال لمزن قلاوالمززنقالوالعنان فسكتن قالهلتررونكميبنلاسمأءوالارض
راءق حخسأت سنن يانالسم] الي
قنالدهرساعلق بلدنم|يرقسخسمئسنة ع كنسماءاسمأ صسيرةخسم|ة:سنرذكتفتكملنته
و ه مأدينالسماءو لااررة اللهتي فوق ذ إك وابيس خف عليسو من اعالخادم اولدإعبد اسهبنجل قالرّناع
لا
عفلم
اإن س
 ١نصيام! نز ر وين بكارقلإحرتناالوليل ينإلىزررعنسماءينحرمبععبرا ه بهنعبرقعن|لاحنتن فسرعن العأسينعرا ب طل

ه|! بوودد|عن شلبنالصبأح فوفاقداكلجلودرجةو! خرحمابنرأجةعنعيربنيحيال عجن 2/0
جوخ
نالفصي لله عخليشريلخ
خعيابيلنل قالاتلرون مابعل ماباث!لسماءوالارض والوالا
الصرآح الرؤلاىٌ فىقمبللا عأليأيررجتين ال .01بلذظا( خرؤيلفنظ ست

بلايتنجاس امأواحق! و! ثنتين!و ثلاثوسبعاين سنث املمسماءفو ذقك حتعرسبعمملراتثماقلوسقماء السبزجم
نالراق
الابكين اسلممابءسماء فوقذ علَكاني وعالبيناظلاز ومركيممشلءابينسمااءلبماءثامدهوجلنوقذللوى
|سمزلمموإع
بمانت
انبنااعبران بنالىعمرقطائفة قالو انيازابنطبرند انانا!بنحصين ادبانابنغيلانانيانابويك شافعشنماوسىبن |براه

دابن ناحيد قالاستنلاونندالنواليل بن ابى نرزعنسماكعنعيدادههبن إلىعبرةعنالإحنمتعنالحياسبنعبدلامطلبالكت

السب

مطاعءصابة يارس مسراهعدليهرذميتعل ميععايقةظراليراأله نلزدوماسمهذلةحديكبطل ويف

كتارالعلى ٠

> ٠١

:

للامام الزجى/م

| فيركرة دمنفرقسبعسملوات يقربملاتكوادعب هلذرنثرون عإجابة,ذانفقوتيال فمقتل بابامن|بوزي لنارولكنانك أه
عن شبصيي١لعيد عاضاعداناملءيفو4من سبقخ.من دهانويا| لارج:رجماللتهعامماصال نالعتولاحنة(سحب هذا|2

22ج

كدر

عبرا لعلهامنرت بتأننام ان بن معى نرعنعبيرانلهينعبرا دعن بزبلبن الا-معن إلى هري رضوا همعن ,ال قالرسيك انعط

 ١لدعهليشسل وأط(تص لرحب!لصومنوكلب مستر|ينظرخولعشعن ف:ان ينصقبلان تن ١ليهطىركانعبنيمكىكبأن د ريان احرج”

بكمدحكسوزبيث ١[/اعمتث عنباهمالتبوجناببيعنوذ ر قال(نوجسزاهعهليورسيززنرزين تزربهزهلشامرؤلاده
او شان وذكرامرت ١خرجء بار اغريا! و
يعر
ررب
ورسنٌ اعلؤال ذافاتن هبحق تنود حت الع

بناحمل

وعبارلاخلقنعلوانوبكلمنماعلكتزفالاشبرن الاما١مبمىهلبنقاد و:ي علكهنفنبألبنعبرالبا ىوديمعمكتغثنا ابقنا

كي ودرعكتم رثن١بوانسيقانهاف وىدرهعدكتفثنابسعير| جينمهرالكافظوبرهعدكت نااحلبنعس الطوؤلباعلا
حر احلاريلثهعردكاتعغقباليرا ههبنع
مبل(ع
ترقو
كاءال
نت نعاجيينرلسان بطنك وبرة ع كلتفزثناهلال ب انلعل
وبرع لكتقنازين بنوا ئيسةةوبلم ع دكنغ١١بواسلالسييع وبرةعلكنققحرفقعبراهبنليث وير ع لكت حرق لكأيخا

الاعهوبرعطلكتففالحرثناعدبن الىطالبوي«لعلانىقالحرئئرسولاههصلالعهليهسلويلع دكتفقالحدقئ الاق

انناطق رسولرب العابلين وامين,عادحيرجبرثّلوبر(علليغسمعت اس شيل«معت القّلىمعت اللوميفولدمعت |لنهمنفقا :١

يفوكنكن فيكبذلاسلغاكات النوحق كربديكوتهذاحرييثبالطماحلثةبرهلالابروا١حرلاكاب روبيهلقيمن لخيرذا

انللامننناجا اتب
اأعبنالمع
ب

أجأدبنسدةعنعطا بنالسلأ عزنب
م جبيبرنعانل|ىبسنععبيالتسارنسرسيونلع!بدهالهصبكلاكباههنعيلايبًثسل قالمزت ليل!:تسلىراع:طبيمفذلت
يرلبن
أسعيعمي
وعولح

0ل اقلاىلتدد
بتأ فىقعالممششطمنيلهافذاات هدم راالنله قالت ابنة فرعو
طكان
شعوك
متفر
ماهزه الراش ياجدرشيلقالهلاماشط بن
ودب اببيكقالت ! قل لذ قالت فولىاءقا لهأاولكدب خبرى الت رب وربك |لزىفالسماء واحىلابرقمنخاس فقالحا

 | ٠لاليكحاجة قالوماحاجتك الت ان تمععظاء< عظامولرى قالذلكللكعلينالما ا عكلينامن بحقذالودرهافىالبق واحدا

دابليبأاهرمى ذانكعطاتقيالاينحياسفاريجةتكلمواوح صمببيآنابنمثاعةون ودبىجرع وعد
ولدلا كاناخرجمصابىف

١بوطالإلعشارا
احري حثمسن الاسناد |ثيااجنين ساعن هبةاللهبنبحسن تياادسالعنبنأد سانيا
نسم والرايعلهااحزؤظ,
تنلات!إللعاوادسراككأفظا نيبئعلىبنلصواءت ني بويجعفشهرينعنمنثامنهاببنلاتثن|ابوعاصالاحت ناسفيانعزابراه
عارنرشم فلإن ياق شكثخملق الف فكبماهوماك اليىواملقيمو:
ابنم أبجوعنمأهركن ابنعبأملضواللهعنمأؤعالااثلالينهك

عمرينعبرلامنمعناولانالكتعاخيرن |بوافق|لبيدأوى انيابوالحسين البزارنبعاليسمبنعلىثنا!يوناقاسم!لببغووىا ثكناا!مل

تك نجعنرنسيمنعنثبتعن!شرن رسوكادهضعدهعليتلان |١ مطرت السمأ ح«ستونمسكبييحقبصيديه١ط وق

احرنيث تكبسردءاخرييرمساخبر ١نبوالطاهررسماعيلنعبلالنهلن إنر|شهبنخليتوعبزالمنبن!براهموانياًنابمعبسالاق
ش
ارا
لبج
حةمت
مح وانها|لعزالشاءرنيا الامام|بى ميلبهوام سن
لعنب
سلب
المإعبرالجن والااخستناسشيلةالواتية ل

وساران”

انبأبنإالبىطا اناابنخيدون قالنياحلبنعنبنذالبللحافطقزاتعلى|ا لعباسب حنرانحرأك رن اإراعمالبولنننابقة
بنع اعيبراههبنعروعن زسنبنإل١ىتبسعنالم,ألبنعتعن سع رينجبربرعن |بنعبأس فالجاءرجلفقالي بااعباسا(اجد |

فالفزانايايتلتعلفتلوفمذلكص 4ففال!ب عنياساتكزسبق لاماهومنبيشدك انختلاتقالقذامءاوقم فصربك |أ
فاقّلالرلج«ل!

اها
بدجرذحلك

ا لسمأء

اه يقوكذنكراسشياتمقالوقفىزلء!السماءبناهرقمسمكبافسواهاواغطش نيلياواخرحضحاهاوالا
ذكرزه الايخلقالسماءفتطالارض وقالالاي الاخرى وقلّرفيا!قواغافىاربئة(يما سواءللساثلين اسه

وهرخااتلايةنك ف هىزهخلقالارضقبللمماءفنلابعد ضارافول١همالسماءباه راطسمملبفسكًالاياتفاته

با | ظ

,

كتارإلجلى

لاماماهئام

رذح شل للهاال كنبفىكناب كنبمعلنفسفلو كوجفىق العرشان رحختىنلهيخطبوئف خىربث صفؤنبنغلشمثنابنعلان عنا

إوهررةع انلثصمل انعهليورسيلقال شقالاهملكنببيعلنىفسا.ن تقتذلبعنبو ربيف لاحلريس حلزيانلعن

يانللهكالالاض ْن
عبننهينرحن إببىكنعقيالريسك!دصهوزهمعطيتيا امنراى أي كنابل اهعنامقلتاللوهريسوله!ع ق
الوم فشبص 0و واللبهزك العلابالمنزروا إنىنفس بيخ ان هلهالأبذساناوشفتينتقرسالماك عندسأق العرشقال20

سعلفىكندابللطبقاات |نرأمالكبن!س امعبللاخيرك؛نيأعررنن زبأدعن عبلاملكبنعبسذالجاءحسأنبنثابت ١و لإنبمصرالله علي
للنموحمن عل فالرسولالهوانا اشهد ذقال؟
ولانه ذقالحا فال  +سيت باذن اللهإنعر سول لزىؤ ا
فياالرسسوك
ا
ل
جالالم
وىذات
وان الىعاداددبواين سألمعزمنرم متقبل ؟ والوانا!شهل فؤال؟وإن اءلااحذات اذا بعرلون؟ جاه
وان|ل بقالجزيومنإرمضخخل:؟ ودمانقها كرحن رصقم لوالابوعر(ينعبراليسفىكنالبالاستيعأبوبنامنوجومصواح نعبلهبن

قتا
روا ممليل الت لمضناطافرتمامرأترفلامتمفجلهأفقا
صلتل
دنكن
امإ

قذراًالفران ذانجنب لانقرأالقراتفقال؟*.ع

سحت ؟ وان النارمشى الكفربيا +وان العرشذوقالمأءطادثأوضىق العرش رب العالمينآ ؟ ذالت إمراتال الله
]بات وؤ
وكزبت عبد وكاتلاغخنا الفران قلت روىمن وجونمرسز:منأحيمبن برب المحم ثناعارةبنغن ب"عنقرام نعيبن ااه
حاط فرك زدومنغطعقال الحيغبنجتوهواخارصضعيفتعنعوائدب انحكوةال١ !ستظالتعمرينحبرلعن فرى الياشعفقا
بابايمأهالايقذن لم فبيجا كن لكهيم تبن إرطاةرخصصمفقا اللشعراءبيبكياديرالؤعنين وسأمرممسمئةفنا 3
واء ذال ١ن رسولاسهعملاللهعلي,وسبرقن منتلحفاعطامتارحم|لعرأسبنمرجاسللسلىذاعطا حل:قاللوتة| '
شلىعر
ولكها
ا

مررشردقالنمذانشدعتقرافىالنبيسل معلييراتكباخيرلابريةكب؟ نشدتكنابجابءاحقمعلا؟ شتلرادين

بمرجورنا 4ع نحقم صبعايحمننابا> داهإعلوافوفعرشالحمنا؟وكانمكاناللاهعلاواعظا +وسسأعققعص:نطىا يهلاافا

نبايصفة |لعلاوشيرالاسلامموف ارينالمترعى رح الهوفنانشلسشعاميةين !ولدملتعزْرانيصل!للعهليثسفقال! منبت ْ

لاج؟
هبول
ادهذ
رواا
وكقلبهوهى 4:عمر

4

ربااللهف لسما ١ءمسوكبيرائا لبنأرالاعلالذىسبقبخان 4وسوى فىق السماء /

نالدعلعيترا ودن اميكصوا؟ |ستادهمنقط قمال!بدشيم فليالادلياماخبرنانجلبعنلوات انبا

(نيانمنين !لبطانياحلارادانيا؟جربنحبراددثهثنسالمانبناجل ثنناجين اجلين البراء

شنعبرالنم ١بدنريسين سثانعنبريعرا

دهببنمنب,عن جابرواين عباس فالاقالعلىيارسل اللهاذاات يست من يصَبتك وه تكذيك ومنبصسدعليك ومنيرخاك |لقبفقا ٠

بذإععانهاس!لللخرانت وعاببناس يبب الماعوجبريثالتماذاذانترمت منعسلتكضق ف ثىلافتانواب جقوجبريل 3:

واجم٠ع١هصلمهولىاثلالعنن

باجنلوجطزمننز :لماو

ار

ا

ا

1

د فرقعربظ م ,جا

ديكالغ سرافيلثمالملابكةذا زمراثمادخلوتومواصطوفاابلمعداحبلفيضردبولهه صهؤند عهليهرم ١دخلخالممبود
ووضعون ؤالمسهودوخر اننسأرعنءؤاو03صدلعليءالرميمن فرقحريفءالهربيت هذاحريثموضبوعوإراهمن ١ذنزاء عبرالتم را

ينذا قاحلرفنمهريعنبراههبنزد لانضتاكنناءالكب دنبنارعنضبنداكقل فا
ددبتلهتك-الروحررث بانعنجيم
رسواه صلاللهعليهسزاخبرىج لعن لدمعز,وح(ات اللهنك قال وعنفىوجلالى ووحرا شقوذا<3خلق | 9استوا ؤعلعتراز

ماذابى ١ رمن جين وامق تبثيبأن ال سلا امن اعنمعاايترسسولادصهماله علويسريسكللتويك قالكين

من قيردهمنولاسقيرمن انددزعوج خرجه|نويخيمبدافظفىحليوعرادهفالمضكأت وهناالاضاكلسروقة حل
دوزيزهههسزا وحئادهنكاالينىمن|لانبياعمبلاعباىيوان
ع رلس
هقا
ون]انربقال
عني نناءمرانشرعنفرصةرع
عمل ب

موقبقلوبحادقو|يدخيرزقية إلى يروتوايايمنرعوت وعزرقوجلالىوعاوقفادتناعلبلمزمببديةترك تكلم رم 2/0
ا نمزمالامندمكنع انرغياحريباءلطبراقوه حم هذادكتنقلحزمي بنجوصيرالدافظناعدينمعببدنننا

ناصارلينبانشنسافعرةعنالككيعنيجألعنايعنباً لقال رسولاسمصزاهه عديضيرإنا عراسف علاجة منجاجرن ||

مم٠

كتابلان

لاماالور

| |اشتشعحباله عليك وبك علالهؤؤال!لت صلادهعلى,وسبرسمان ادهسهان اللهاال سي حقعت ذلك فىوحة |وام |
را لقوق سمهو نز علعرظ ,وانعلي كن ى شار
حعط
ْ فؤال ويك ات رىمااسه ان شان! عضمنذ إكلانهلالستشفم بم

ا
ظنوهب
لنسعيدع
مبثيلث/لقبة عليهواشاراينالازهرابهذاونالهياطب اهطيطالرخلبالراكب اخرجه|بود !دعن احجلب

ل سمؤان:قرت عاء!بحسن لاداعنجرخبنمن |نبأمسعون|لفقمانأعبنلوهاببنمنة انابحاصي بنلاىشنابالا<»

ك
اوعب
ليب
)| احيت الازهفنكرعساقأكأذظانحسكرط ومندواب محلبنيزيلاخ كىريخوي ,ومجيعبينن و دزاروسل بنس
]ابت حادو بنزروير:بنمثذ وعلىنٍ المرى عن وهب و رواء |بوداود عنعبرألاعلوبزراروابنمثئ ويعزلثم ١بن| ينعن بيقن ظ
تببنم
عقوب
زمن وال بع
رذاشلاطدا
أو جبجرث ملوالاولاحمو

وجيرقفل وثمفلتبتاملقول ادلاىؤد اذ رهو اهجاععنابناس

ْ ف أمدجلة ,ابنمنحربث وهبعن ابيعنوكنلكساقءالينجمعوااحاديث الصذات ابنخزي والطم ف واينمق والرإ رفظ برا

ا حبرانابجعاناقوبنتحنست الاهلقالانبارايعبلرهلنب انبباهي ١من عأبرالمفيتبنزهيرانباب لوعزنكدان نايابويطالد ا

| أععمدلابننابوامحسن ال رقططن ياجيهبنصادع تناع بىينزكيلراخخى ي شهآ جوهربببرنبنا إلىعدت ابن ١ عيطقا عمنق أ
|بنعنبةعنجربرعن | سعن جر قالاق رسوباه صؤاسهعديضراعف فنالبا رسول الهجريت الانغس وضاع العيال وهدكت الاخامرو
فكت الاموال ذ سانتسق اناهناؤانالشتشفعبالهعليكوركعلاللهقالويك ١نلرى ماتفوك|نهلانشم بلالهعل حرمن لق.شن

ان واه هكنقال واران' وهببمبنوهفكانلمشل لقبة:وانليااطلبطيهطالتا
اللاهعطومنذلكوينهكاتررى ماالل!هإعنريلزعل
لسريس

ساد وائن ضمح" ف اىلمذازى  15سد ولممناكين وعاشذالله| عه صذإنله عزيكسرهن املاه

أعن وج لظيسكثلسوجلجلالمونقّلىستاسمأءهاولماخيرن الاطيط لواقمبات ١العرثرمن جسْلاطرط الحاصلفىالرجلذزاكصفة |
افحىهانديث اننانؤمن »امصنبهاة |
لنا
اىل
للردل وللعرش ومع ذإللهان نكل ضفةللهعزوجلثرلفظ |لاطبطلويااتبمص ثابتوق

افقاللسلعت عدامارهو 1قرارهذااءأسمأنفاىده مقالواختلت العلاء فىشين ل وناويلء ذاذالاشترهن ل شف ريلنرويمفذقا

حاولهنايثناسقرهاليام ذا نزمنصلواه ناضقعرشمايهفا إياتلكتابفر عي[جمبرحبرامتعم|
بعربلوان !اسمععنالفا الكرستاؤعن الوعبرالله | لفراوى قباولابنيكار|احربن احسين |شيطق فىكتابالاسماءوالصؤات انا

|اشأً'لوعررإنهالعافظ وا لوسعيدبنالحىمرذالجس شناعسثناهرون بن سلمأنقناعيراللحمبنمه عنحاد بنسلةعنحاسمعن زا أ
| أعنعبراله ذالبانامسماءالنىيواا لف تقليررت)مسمانةح ماو بينكلسمأخسم]ئ أم و راينالسأبد وةا كربنمسم]معا وم بنالك! |
دام خسثمعأ وما لكربىفر اقلماوءاه فر اقلكرسىوما انعقلروياء بو املمسعودىعنءأ بنهسل:عنإلواى ع يللال|

ناأ قاربانءة وئاعلقطفراطة بيننت"
اللهولنظهوالكفوقذ لكلاحنعديئ مناعالكرولطمرق١ربا )١إانعلو
ونا !تمعاخبركرابوعدرادهانببىنين ن بشران|نيأعررلصيلبن عل بنمكر انلاتعيشين لعبهن داه لمَجىثناعادبنعأدمشناداو |ح

شنرجعني|م قكانت زبلينلبتنقمولرصل اللعهلي ,وسيؤرن !عط دناتكعليك حاوا ذاخارغنمتكياهنك زوجنيك الرتمن
البنإنلىص

]منفرعقرقوكانج ربشيلهوانسفيرينلكداذابنتعك وليسلكمنشاءك قري هغنيارمرسل  9اخفرن |بنعلواراض
ابنقرامان باىالمىالىن صابرانيانوالاسي املكتسييا حيرالحنمزالكنلىحرثنأعبرا لنتئنبنعنهانانبأتهىتهلبن |لقأسمزنبور جرب

| اعدنابوبكرين اللرشيبة ناعبرةبنسليمانعنابىحيانعنجيببنالىثابت ١ن حسأن بنثبات!نشرالنبصيسهعليشيلبقت باذنا
اتغيرا؟رسو الزىض ق السموات مِنَعلاع

تر هلعن دي رستقيل؛اولاإناحذقااف!ذقام فمم]|بعللإتاهه |

فمديعلكعناسملاجناولخيرناعاليأاحدينهياممعنعبمعزيعهراناني املمذدب!تراب سىعدلاادبانبأبوعر نعل

سرك|]
نيا بوبعالموصد تناعبراههبن عمرين!بانتاعبقبعشلءو قالةندب بدلفىدينحرث !ولزنادعنالاعرمعن المهريرة ققالال
قنبف كىتابذبوعند فوقالعربثزانرمجسبقتعنضعوفىلفظعن ابوهرة «معت رس اهمصؤاتة |
١لههصرإنلعهليرهيلاقنه اهلكلك
نلاان اههكت كنباقبإ يخلقبلثلقان رمتىسبقتغضم وببوعنرم فىق! لعرش وافظحربث الشىرىعنالاعمترعن! بعلما

10

ذواىل
جمس صلوات كلبومفرحيدث|ل
زخية الناسرقيدهع بجت باس يل

امتقلت|مرتخسردعارالم فالان امتك لااشتطيع تمسرجاواتكزبومواف

لت روح سفيينو١كوارووم سبلوهانئرت نادوتنادؤل مطبيت
ستاذل
مذرالمواجة قل

| ٠أوخنفتعتعبادى متفزعلير برل عبرالخالننعلوانواسماعيلبنعبرالحمفالاانا!بوحمرينزافاخبرًاجرهب انلبطلى
اندة ازاأجلن ل؟ ابرقثناعمبعترالياىثن|انومعوبترعنلاعس
المرق انها!هلين لحسن انناب|وعلءن اذ اك اذاال بزنبري

ن اإعنالمعن اوغريرة آل والإرسكانمدللعهليشزإن دمهلما :6سباحين لفارض ضللانعانكسانرباذا ذا ووجلاقوهينكرون

ذهلميواتالكىم فيحفرب»م بعلذا ١ذنضفواصده!ل!س)ماء فييقولاد تها ىشوتركعبادىبصنعرتقب
الله زتاداوا دينلواا
زكناميمؤوزكوتجؤنك وي نكرونك يف
رولاهولق فيقولون ل فايغولكيت لوراوق فيقولون لوراوككانؤا لكاسشلعميرا وت

ا ووههلا وينوقنلا يفيل ذلكوييرتاوها فيقولون لوراوهاقاد ل ا
وذكرافيقولذاوثئيطدبونفيقولونبطليوبلبجنةيروك
طلبأواشرحرصافيقولمناى شهيتعوذونفيقولون بتعودونمنلنارفيقول وهلاوهافيتولون ١ميقو لكويتراوهاً فيتور؛
طت لمفيقولون ذارلمحلناطناله بردم املجارهاجة
ضا ل
ربدكم
ذزاس,
لوراوها 6الذااش ملتهاهريوادشلمنبقاوذ وخوذا فيقوك ذاف

يفوكمالقولمابشق م جملبسم مرتينمتقفعلحولفيشالى مسركرحرةناسردلينجاشراعبل
لسلاحمنعبيرةله١سرفالة
وحتببرحئ3لقأحطف|ققلت
الوجرياجابرينسامركبتفعودال وىاانيتمك”وطلبمؤاخنتبيب الممريلؤاذا هوجارجلابهعليروه س

مه |ال|سلام عليكيارسولاده وال وعليك هتلمت

!ذماعش[هلالباديةقومينباجذافعلمنركمات نفجخاسميمنذا دل نثلاثفاقلااعرع

 | 0ف|قتلت؛نامعشلهللبدايزفمبراناثلمطقلاتبنفجزاسمن ؤزالاتناللوهلاخحمرن من المعؤفننيناواوانضبمه فىاناء

لمق واذالقيت اخاكفالق لو سنبسطواباك واسبالالاذارفانرع انلشخيلةوا انله لاحجيانخيلةواانمرأّسبكمأ نجفليكفلا ْ

واجلرى فلورازى ذهب نفسسرصبلسهعزييل
عيلجيه وزراولاشين ميأداخراك البلهق
لشيمأ تل فيدؤاناسمعجعل/ك اجراو

تأسبديتلىشاةولابعيلفالرجليارسرلالله ذكرت! سمالالازاروقل بكوانبلالالفح |والشئ سكيممنقاللاباسالضتالس |
ا اللكجبينإن رجلام نكان فلكملبسبردبنفتعؤين فم فنلظ|بيدهمن فوقحرشم فمقتء ذلامارارض ذاس
يمنت
لرب
ورل ؤالاد

| أذاحزروادةا م اسمعنوجلاسناده لينولعسبرلام صواينتلانوللدريثطرقوخر (لوداواد وادلعتضرينى |خبرنا!بونمر”
أعلوان اطالينقلاطاباعيزاسيا جين سنبنخيرون نب ١ابوالقاسمب بنشزنني باوعلىينخزعبةاعدبنالحسيزبن زٍ | لصوا

2٠

مه | أثنااجىشنلاوليلين الفاسمعن يزيناكيسانعنابحىازمعناجىهىبرةقالذارليسولههمصهلاد عهليوهسبلمقااليحبلالهلا نوعلم
|| 3الجما(بردماجابذاذاوصلت الاللهنظلىذ تادبأوحنعاالل!هنلانظر|موح(ال ر“حءهذاحربث حربيبرو| ه النزدنى انونلقأسموحسنم
من طرقالوليلي ا

ببنالحسينعن بن عباس حر رجالين١ ابالنبوصرٍإللهعلي ز'
 3الزهرىعنع ل

يسو اص بيعمجلرسليلةمع سولالهص ادهعلييشير(ذربىيمذ ساتنارذقالبأكنمنتولون(3ارح شلهذ فاالواكناتوكدللا
جا أ
|عظيماوباتعظمففالتسد اموت احلولحايرتداكنربباءزوجلذ١ قضامملسبحتحلةاهعرلشحاون
سسيمواء الزن
كك |ابرزمحق لم الشبي ١

الرنيافقولالزينيلؤةحلالعريشماذ!ذا رلركفمبسغئيرهللاسمواتبجدةمبعصطاحيؤبيلخ

> ||ترا زهانساءالرنيانيظىلجنا معفتيلقوناماهليامفرلا دعبلوج,زبوالينولكبطرفو ون نيلون اخرج ميرم
حلبيثحفوظذابتلا قضى|سنادوعن بر برةان رسوياللهصرههحل.بشيلقاالذ ١احياللهعبزانادى حمل ففالاللحست

فاحبنعن مجيرقيلفحلةلمعم اهللاممألءنطحخلةالعريشفيبهلكهوكالسبدةكيرح تنكالس«الي عبطا
الارضفيبجاعلالارض| ابريا|بوالفضراحدين هباهبنناجاالامناانباعبر لرجيمبلنال
صىسع
اير
عع
ربر
كلاهبن
شعوان|
عة|

3

|.

اب
رنتح وانباالعنالذاسمبنعبلاللهانيا!بىلاست القتشيرق نيابون١لخترى ذال انباعبسالملكب لنلعسنثنا د
لح
ا
ف
ظ
ش
ن
ا
ح
د
ي
ن
ا
ل
ا
ز
م
ي
ش
أ
و
ه
ب
ب
ن
ج
ر
ب
ر
ش
ا
إ
ل
ر
ه
م
ع
ت
غلبن ١ عنيرث عنيعقوب بنصه عن
ججبي
برين
اعي
رربينن مطمعن| .
اسعن جلغفلاحاء على لالنوعسلسامعليرتمرفقاكيارسوكالغهكتالنافسخجاعالعيالوهلكت الاموالذاسشمقلناربكام
كس

اس

مر

ل

لضم

كحل
وجعر
هخو
فلمز
اةشربك ل ل المزك وإما
معونلام عنابنسعرأؤال قالرسول اللهصااللهعليك وامنعبرفول [١الءالا[للهولحر

كزع ذللرهرونت السملوات حيتقض الرإللهعزوجلإدبيرنسنادهبق منقبلاسمأعيلبنقنيسبن سعربن زد بنثابتذانهضبعيوت

احارن]عبرائاتنعلوآن نياب حجرتقزاءةايعاجريحبرالباق وىنيا حارينالحسنانبابولاقاسمجنرقثنابوكرلادناعون|مه .

الىيكرش)ذثارةب !نإللارؤاادعن زدأ ادلتييرىعن|نرعمنواههعزرعن المنبيصلابدهعليشسل ذ لاذادحلع[مبىوه دكيريف نباكونأ

أحوي

زائرةضعينوالمتنببضوملصي لليزارومن حرمثقنئادةع انلشرعنالنهصللهعهليوسسلىذالذسانذان علىربؤ3ارهفنيذك

لرسياوميه
اىع
هتع
| أبواوخراجح|دا لتسأل فىكتابالمعرفة سناد فو
شباب
لن ث
فنيم ذلاب نهشف لىنان روتارك ونا[دفوع ك

| ذوانذرلكءسراجكزاحريث |سيرذ اأبقنادةوطائفة/ابمالاياحنيلنليهيانيه انلحصينانا بدعلئمزنيكا بوكرلعطيحثراعية
ابمقابليهنحط را
هلا.عنليلة
نعصعة:حراانء ف ه ح
نلنراناكب ص
 ١بك رن ثناعفانثاماممدتفنادةجلثع ا

ريث دفي قالاننتبرابةدون البخلهفو اقلهارابخيطبوقعة عتنردوط ك قمالفت
اافوىأت
رذتا
زضطكوما
قالقنادة فذاجم
فاظن ىجيشيجل ى ب لسمااءلرنيأؤااستفجر نيلعنهناقالجرشليكمنمك ذالس فيلوقرادسلاليه قالثمفقيلرجانه
المحئجاء والفق ذلماخلصمداذ! يبأادمفال هانباوك لمت عليهذردالسلامنشرقالرجبا لاب انلصالحو الولصاح عند أن

الثايةذفقفيزنهناقالجبرئلقبلومنمعكقاعلمقسيذهقلراسؤايهوانلتفميلرحبابودن الجيوعجاقءافلقودالصيف
وامحبا بإلام |الصرالهوالته الماكثالمصىعلازليسما
وعبسس وه)ابناألخالدقالحلا مجيورعسم سوعليمفسلمت ذلرهسالام ال

اثالث سذتافة دفتيزين هذاقاجلبرشلقيلومنمعكقالل ض ريهقلارسراليهقالنهمطيلرحباروث بجيحاءقالفخذلا
خلصت يذواست قالهنبرس تسروعلير لمتعليفردل|سلامث ذما مرجببالاالصاوالولضاميؤصعرحق الاىلمدارا
|استفق قيرمنهز|قالجيرشلفيلومنمدكذالنهلفيلوذلا رسلاليمقالثمو لامرحبأب ود الي جاء ؤال فنح لمأخاصد
| ذ

فداذر!نس قالهذااردديرسرعليفلمتعليقر |دالسلامث مذراحلبا بالااخلصاح والييها

قالصمرحقال الها"

ذاستفقفيزنهذ قاا جبشرلفيلوممعنك قاالبمسفلتهاقلليه انتم قالمرحبا بورنمالينجاءذفاق لفصلباكذ!
هران ذالهزاهرن سرعلي قالسامت علي فردالسلام ع والمرحبابالاالصا والنوالصالثصحرحق! ىالسماءالسادمن ف

مءافجخلصت ذاذا انأ
لجا
قيزمنهزاؤالجبرشل فنيلومنمدكوالعصسفيلو ترارس[(ليمذلالمقمارلحبا بمونمالذوم

هوذاىمقوابلوطنسعلير لمتعليمدا لسلامثقماامللرحصببااالاليمر والنولصالقاذلماخجوازت بكفقيلءيابكيك
| الاكلاتغلهابع بثعتكيرزيجنةمنمتماكشماسخلامنامقث صمدوقاق السمآارلمسابدةذاتفنميلونهناقاجلبئيل ||
 ٠أ أوضنمعك قالعجسفيردشل!رس اليهقالنهقمالمرحباب وهنعالجيوعجاءقالفضفلمخ|لصمتفا ذ ١١ب هريم قاابلرهاذهايم سي
أعليمق لاتتسليت فردالسلام ؛ قارحبابلاابن الصا والنوالصلى قال رذعتالبسررةالمنتعىثرمفمللمبيتالعملانق

ل ذالان امك ١ شط مسار
(عْلضٍْتالصارة سين صلاة نوفمرجدتفمرت عدسهفالبممرتقلت سين صلاك ب

| أ|صلاةوان تزخبرت الناسفزؤك ودأيجتب اسلشلشرلامعاينةذادجعالرىبكفس التخضييتلامكذالجعتفعزتق|
| أععشلتارلحجمثموسى فقال» مرتلتب ربجينصلاة كلبومؤالان|متكلالشتطيم ريجاينصلاةوليوموفاىقري اتذ

وايعحتبلغولاسرياتةيل.يفلارجع الوريكفسا التفينلامنك جعت قوضنعنعل أخرف جعت ا(مودوؤفا
فاالكم

|| ٠اميتذلتامي بتثلاثينصلاةكلبيرمالانمتك١ شتطيعثلاثينصلا كلدو وعا فىقرخي الناسفبك ومابجتبلس ش ادة

محال ادجمرو
ليكف
يلن لهاكفجت فرضععفىعش(اخفررجعتالمموسىذقالعاميتقلتبعشريصلةاكلق

ْ ذالانامتكلالبشنطيععنرنصلاةكلبهموان قرخت !النااس هك وءالت باساسلا شلالمعالخة ذارجع الىرلك

نسل

تزاطكلياع عه
لاشنام
| لامكذالفرجعتاميتنجشةٍسملوكلدرفمارلجدرتمرسى ذفالمامنتبقعلشعتدلواتكلبرم ل
صلواتكلنوموا ف قىارخبرتالناسقبإكوحامجتبناس عي مشلرمعاجةذارجمالرىبكفسا تين لامتكفرحجتذام |

كاراهان

7

ا

َس٠

ا

لما 'الزعى/

| أاانحبانعن عبرالهبنبربرةعن!اسبنما[كع النوجمل|س حهريمهسلالانابرث عليالسلاموفىبركالمرا ١برا قات باحبري
مأهزةذالهزةاح بعش الهيمااليكوشرعشننابومالمزيلٍان ريكاخنف بىجن وةاديأً!فيمنمسك ابضذاذمانبواملبجمد:نزلع[/س»

ريمعاليلوالصليوبثمحنتبالكراىمنابرسنذهبمكللجبابحل الاقلؤ اولياي إتجلمرعلبءالبييكوالصريقلونزلا هالد
وقمضصحاين تمفرعدنم الذاضمانوع
اعكدتيمن المسكالاامضدم را فمينطران المدجى,ثارتفمعكدرسيارتقعاهلالغرت الليغر

خارنا اجرعببرالتمالفزويزان رينسحيلببدزاودانبأعلينعلوجاءةقلا نيبنلزعتوناالايبجرالمغرباي لما

اب انحجذلافقيمبيعليكقالواي بوزرعةنيىبنمنصىإن بكراجبثناابوالدبأسالادم م وانيامين محسين|تبنرفاعةاننأ

انًْانوالعياساين الحمالاشبيدثنابلوغواوسرالبن رعالصابوفىاملهدذالازناالريجبنسيان شنالم!ف اعنبباراهيمبنع حلفا ١

موسىب جنبيرةحلثفن|بولاازهرمعويةب ١ن سعينب طنلي:عنبراهبنجبيلبنيرانمع انسبنمالكيقول)الج ثيلبراقمن,فا

كن سو اجءالألنىصراببدعرتفا لعأهزةفاهلزهايجمعةفضلتكرأانتوامتنكوالناسلكمرفياع ابريقوالنواكلكرفيهام1ذ

|ا سخجييعوهوعنرةا يرعالمزيلذقاللنيصاددعهليخسادمايرمالمزيلذالان ربك ا انافلجىننة
ساعةلابوافرأمؤمنبيرعىجْ ل
للكا 9
منوراهمع ت
آملنماكت حولشهداو ل رصيقوينللب
واديذايأكشيعنمسسكفاذاكانبواملقمةانزليدمش د

فيقو ا4لهيتااركرورصلفكووزك ضتلةاعحك فينلووديا شالكالرصرأربضعبيلتعركرولكريا سم ولرىمزيل0

|رانهيعمدء.
يحبير لمجمعةلمباجطومرهممنليروهواديوم١لزىاستت»فيهربكعللحرشو فييخلقادمو ديتهومالومسمأعوةبم

احرجالأماملبن |درس فمىسرم وؤراخرج الرارفظطؤمن طروي جزؤن واص(! طنق عنقنادة عن١شرعمنطربقعنْبسم الرازىعن|

ابراين] |الواليفظأنعغانبنحيعناش

بنعهرين شعيببنسأبورع نعروبلىخفعنلطر اشربالقاضه|بواحلالحسالفىكنار

| المعرفة لعنر أدلرعنجريرب عنبراحبيدعنليثبنابدبسلمعنع/م|ن بنإل ميلوهوانداليفضنانعنالشوروا«مطنربيسلامسبع |
نسشعبةواسسيلوورذاعن ليث|نتنأوسأ 3الرادفظزمن رواية شئاعبنلوليرعن زبإدبنخيةعنع/هان بن االلىسشمثزنعانللاً
نبراضوعناس بنرالكوهزمطرقيعض
انعفان ابواليطران وحررث ب الوليلبنمسرعن عبر رجنبنذابتي و بانعنسالمب ع
بعطزرارفن للوهايأكلرانةالنظرالىوجىم لكرماي |طأنهنعنجاعةاجاذلما برعلاجرادانهاالونيمنا الطبلىشناعمرينا

الو#رعة زر الرمشقثناهناميعنارثناوليلب منسدةععبرلزعلب ثنابتعنسا بمنعبراادها سمعاش بنمالك رضولللهعنهيقبذا
ود

ب كنبيئةاماقلحرينبطولو .فيهأذ انيوامجمعةمنايأملاخيمبط! لربعر وجلعر'
ْ درسواسسصمدادحلهيقسزإنالجبرشيل دفى
عراّها ىكرسيموحن الكرسى برابصنلوردسا تريوها بيبنفعب الولين| يرزنأاحلبن!يعن انراسين بن باالنموصزابنا ابن
اببس بنعتيزايك لان با

بنسنانانبطالكةالكانانا م ب
رنعلانثناعبأمرال وىرى ثناعدبنج تناعسمبنيراشفناْ

عبرالهب سنعيلبنلورركنسعيلبنإلسىعيلكنإلسىحياى فالس لوانصمززاسهعليشبقبلالهضرقة|لعبرمنكست ولالقر
اققعدبامزلصتي |حنررنأالذاتهعبلرئالقنأابقنلامة انياعيا
اللالهاطيب!وليانودالياملا لطيبفياحانالقرةذينبميح

| ابمننصلبنالمرجسلانب!ابواكسين بنالطبردى)انراعملبنعبلواحرابنيااحلب انبراهيمبنشاذانبنراحلينمهلبنطلم اس

ابنيحيا لامو عبرا دينزدراعن بن١سقحرت بزسلينسنانعن سعينبن! [اجخالكت عنتبن عبرة بن فورة الخبيك

ذاللكان بارضيحون ليخ بيؤا لرابنهشلان ذازككربيث نومانقارهواحرهغزجوتمبأجرااللنوجسلندمعليشبز ذاذ١هنمنمىه
 || 1سهرمنعددجوثموزعيثانال فالسماءفاسلمت وتبعتهزبادهوالبكالى وعبرالهفىو يمالشرييك بنعيد لاد 11

تنا |المغانىةالحرث إلتىاعمريناسمواقعن عهربنكعبي منالكبنسعدبنمعاذلحك فى قررظة :واللءرسوزاههصورسهعليشلكل !
|:
[

نهب م فنوقتمسدةادرقدةهزمرس لحمل دهيث)عجبرنحالوعنسعربنابامب سندرعنسورينإؤقاصان من سيراههعلي
قساعلرينمعاذ لؤرعكمت ذيم كالملكمنفوقس سمبوعات «هزاحربث مير| خلرج
ضا منطبن ابىعامرعبل امركبنعالتن

ن عهبنصا المراوهرهدق قحريمثبصيجايبعنل ثنابنل!خت 1لوقارهاع نمهعليبنتنسرجنالىن
بكعبجكعلبحنبكبنرا

اللدعد! للهعلي
رشيلف
بيلا
ت
وجب وعظيذ إكنعظماسشلبي لس بأرسول لالهان مننويق ان اعتيا ذال ؤاقنجا فزن
تعتقرأجنتدمها والهامنربك الت اللهؤهالو
وازبنالت (السما .ذال من اناذالت انترسول اللهذال عتقبا ذا امد ]|

دوهثاهماح]ئززيففثااالمجدسسئاممبيا كلمنايلإسين ال يهباددبطر ون يوكذالم ء افححبردماناءنم] شرعيةفو اللمسييناد
لاء منالكرهأنانالمسالدينفاغابسكرعلل لمصطفصر ا م عليو,سيل [سيرذاًمأعيلب عنبدا| 2
ادبا نخههب
مناحسلالف
رفي
عءسن
شةرة وسم|ل اةخبرناتلبنعيرلبأق اىنبابولاعتضسلبنخيرون اناباوكلين شاذان|1010
ابن(بأدتتاسرالكرييوين اطبثماحير بن شرج نا بقئية ع إنلى بكرينالى مرحنن ليثبن داك عن عبرلرملنبن حأيئن نيك

“اج
لامق ال
اغال راسوسللمصعليي .ورسول رااللمفيت حين ادم فيونكييبنادمهارك واذكنت تقرلى ون

بويتاالظل
لرةو
ولاحفناة والثدان كان مصلااججبأعنهيجيبلقبفيفلرايتانكانيا بسالمعارت لوفون للء]فيقن أ

اذ اعوةعليرتضلونجوخجدم.نور وابجدعلبروحمالبه العمأينهذاحرش ريبوا ب إنلى ب
صجرعنعرين منقي نهحهل بيذ
الليثبنسعرعن زبإرقبن يه
نرع
كنومهرلب
يعن ضالة بنعبيرعن دامر رداء «ممعت رسو اللهصإإننه عليرشيزبهل من!شك 0
اوا شكازمليل رمالاهلى ف لسما
الطببينانزل ررعةحممنرك وشناءمن متشفؤاارءسكاسعوكملكلل أمموالارضك راحمتك لفسماأءاعنفل حيوييواخطايا ناانت ربب
لجزالوجعفبيرا'خرب ! بوداكد وزيادة لبن الكريثجيليمحس
شاذائرةعنعأ-
مبنليبعنارط د ذارعن!بنعرقالذالريسو)ههصلالدعليوسرزنانوادعرةالمظلوم ذنصاعرا لاهكك |

شارة عريب واسناده جين ١<َبرنا١سماعيل
بنعرةامحلل اسلاسين بنهيم اذه يأمسنبنإلىاحا يلل سلدة ع واربع مانااسا أ

امسربنعك
انهزااتمعيلب الفدمجمص | بعفزبب ١نسنبحسطلان ثر عفرنهرون الفرلرئناعرباكت
نشيرعن الاواراع نأ

اكلونسسلةعن إبرهزئرة ؤالاطب ع فاطةمنرسولالله صراللهعليهشيطن عليراًفال لاالى ببنية ان ابنعلىعلياً قل

لبك تفتوألين فبكتثقمالتانكامداحرق لفقي فرشا فقالولك بعشذباحقم كالمتف هذحقاذن الهفسن

لسمآء فلت فاعهة يدت  ,د]ع|ا لهحلزىهيلث مسركدلحتيلكبينرا :١ ذاندمنهم اولاانوناعى ,انلقبض ول اروز
وحن ال
واال
ك
اتيلبعث
شت رواللغوس بق ا خرنحمقبنعلنأسالبنلسن انيبندلثبانأ بوالب اليؤقاتلنهاء الا

ابن
ملثرااحلبنسدآن اليئادئنامسنبنمكرمتناعرينيوب !يمافى شاعم بنعين :دهحلشن|بوطببةعنعمان برتماء
عن ا
و
ل
ن
ا
س
ل
ر
س
و
!
ه
ه
ص
ل
|
ل
لعهلي.وسيل!ثافىجبرتيلعلي ارلسلام وق يلدمراة ببصنارقمرا تكن" سوداء فت
جلت
بمراهذ
شابفاا
هذاالجمدةيعرضراعليك ربكعزوجللمكو لكعيلاولقودك منبعرك تكوتانتالاولوتكونب!لبودو لانصارىمنبجرك فقل:
«النافأذاللكف
سأخ
اير
ءدب
ماندع الله ذايدسقثاعطاإءي ها ليسلف
همالاذخرا:مهاواعطممنقهلت داهزه النكد

| |انسوعاء راالل لاعنغو)بومجرو
عشسثيلرالاي
ناما وحن تديعوع يومالمزبل فالاحرة قلت ونربعاوة وملازيا
رفباكجلخ
ننة وادياا رمنمسكامل ذاذكاا,نيوامجنمعةبانرلك وتعنالدمينن ىك
عرسيه انلحكطرلى عنبن أ

امه

منرؤرثٌجا اءلبييان ب
خىرجلس
توعكلبررفأحاتاسمنوامن هري ججااءلضليوتوالشهراحق ولسواعديرخاجواءاهل أ

حلقكينجةلسواعط  مكنيبيلم حرزمومجلحو بطلالدج ر
فيد دا الىصرقكموحنوتاعتليم سمتووه
| ألرامقطبسالوةوسالونحاونورضياميلفكام,اعلذاعين رأتوالذات سوملحاتخطر ع(قلببمشنوا
صنوت |
اناس
نبومجمد يصعرع ل

اوياقوتجرااءوذيرجرةحضاءتكرراسيمرصعل مم ,المرليعوب والشهراء وبحم هذللخت الىقنزمدرةبيمزإلحاعمفيلانم 06
ذب
واأنجاممامطردةوربهاقاامتن لهيأ ادهدازيوأاًاججا وخرم,اذليسو الميثئاحوممنم لىبرما

كع ليزاهدوامنكرامتعنوجلز اددوانظ لج فلنل د
كعىبواملمدزهزاحربت مشهنم وافرالطف ارما لامأ عبراللبهناحلكنا
نسانة .لمكنعبرلاعدتبجنادانبكنعرو بورض(زأتعليرينالحسن دمن مل عاداشأعبلالون دناسي اعونله ٠ بياتببجره

الفاكم|تعبالتبنمدال بوالطاهرامرافنياويضب عنردالاعلناسلبنحيكتن باوديسثيعقوبإنابارهمتناصام

2

اتش

8

للايام الزعى م

الاطبب ذاغ ياتعيلٍ] ينه وبرمالصاحمهاحظ زم( (جزاحريث صخر|خزرجالؤارىحوربسٌ) الىموجوا لاشرى قال راسليدصل اله

| أعليةطإن لل لهاينام ولاسشيغلما بنيلنام
ت ضنرساط وبرفىء برفعل عيما[هيللقزين[اروعيل) زيارقي(لبيلجابلامولنكىشء لاص 3
' سعي وا جىء بغ دركبصنا رجه| يزان ىل ببٌ) اخبرناالذاخل ناج لمر ب عندراكخالقيعبدالسلامببعليك (ناعبلانههبن(حل

اللففيه سنةار عمش وسمأنة اروزت لحبنالبأف اىحاجمبل خبرنا١بوالفتضل ننسرون اخبرنا١بوعلىبندشاذان اخبررا!بوسل لاقطانرشا

| عبرلاكربريادبرعاوى ش.رجاا ب منري ا|تت اعإنبنناللبنطليقحرا يعنبحنجل؟والاختلين فراش المحصين وادرعمرن فقناذا
ان هنالرجلبكراطتنافكبات 64:و نغصدممشومع,المرقرسبمنب|بابنوصلادههعلش خسواودخلحصين ذوراه رسولاللهصو |
دمر فال(وسعواللش ذفالداهناسللىعنا عنكانكلش لحتناوتدكىموقدكان ابوكجفنة وخننا ذولاناب باك والنارراحصي
ا|ليمباداليوم سوابلدة فؤإلا رلصلنولالسهمااء قااالؤصااذبك الضبيقفمتنارعىقالالنىفالسماءقالذاذ١هلكالملافم زترتوا

والالزى سما و كامرحريث اخحرجزءزابينة كنارلحيلوجرن نعييتهفل"أنتعدامص اقلاستج نيبنشليلنبأعبركلاذن

عبلوهابانا|سمخيلبناجنمذ اخدرن ال ي مننصنالمغفى زائهنب انلعضئلبنعهب ١نطنبنخ بز ذاج ىل | يكنم حاو بنذأ

| تمنبنلبنطليقبنمهرنبعرزنبنحصين نكراحرش نامأترمبطولأهخبرن١ابوحسين البعداذالام.اعبراذرن حضن|اذا
نصرينفيانالعتزير!خبرنابومتصبلالمشيرا ل اىخبرذا بوالحسينبن|لتر باللهناجينيوست لحلافشناعجرن2آاقت|لبخوعتنا أج
لندهعليجزلالك تخبراديوم الافلقااجلسننزةدود)اءد
انبوأمدأود عنمريببنمشيبئعن لعسنعزعرإن بنحصن قالذا اللنبوص إ
.يخملبهتفاتلماءقالذيامنعنالرضبتنك ورهبتك الللنى9/السماء ذايلاحصين ماانكلواسلمت علمرّك كلمتينينفعأنكذلما اسيل اليارسول|
عالوكزلمتين قاقلل!نماللمهمنىرشتعواءنؤمن ب نفسرسبيب)صعيين |حلريأعبارنالقب بنلئامبسويوسعثبنحملبذ

الان ماونىعب لقاددانتسعيدينجريبلبتا دربذاب لوطاهالخاصأ انبر لقاس املبخو)عبرتجبارن عأءمشنمباشربنافيل
نب

يعنمصص!
ننقضارالرودصلانمهوا ساف أنلاهحتظانرى أو لاعف وق :

يبل
أخرهاخبالقاالهسهعزوجلللاتكن .سب كو|فىقرغت نعوكما بجنطى ف الصورف" تفجبدتامحر
عالضعؤ
ربرنا
باء خ
حاعر

|].

انرابوشهلبنؤزاطة|لفقيهسمسبععسّقٌوست]ن|ز اخبرنناّبرانب ابوعبراله الزع|ل/تبأغللبنعلذا ابوجع|لبخنزىثن عامرينء للك ) .
الرظيقشىاب(وعللجفثنا فرقلبنايداع"معت عفبةبن ١لحىسناءت قساملعت باهربرةرضىإندهعن3ألرسوللدهصلاددهع يلران الهأ

ظ ق إاذاججعالالويونالأخرينبواملقئيةجااملربنباركوَثكاالمالمؤمنينفىهنلمهمعلىكدّدذ لاولعاحظيةماالكذاللكانالمرتتنم

فيهه نلغرفونريكالولحرننفسحرضناههنتم ضاحها فى جرهمفذءنل بحرهالحااريغحسناخرجهابخنزيةفكنام
 1التتجيدع |نلؤلاسيناحنغوعدعدكومجليبث)عمربن | عقحرفنيبلبنسذانعنسعيربألجرعن|لعرسبنفيرالك 0عر:
مبراىنيضنينققاالكجاينين  لمث يالل ابشنرهلا لذتقاتبت افنواقهاىل انلاىاجبل د اهن إصعاب!لتردوسفومبعبرون

لممنن لانزاه رج الامنا ؤالعرى فوالههالبئتحو ْن
ثهبوديونا ازج
رعش
جام
ااهن
ربع علرج ملاواههمااع هذالصفةال

بلغاارنلبامنبفىهنات دمزامبىفنكرتحررسثاب سنتهدلاسغزججت اليدذااذهودمننجهبويدن عاوجوهمو يعمو اث الهمؤالسما

هزاحريثعزييبفرألمش)عد عيضب انبرشهلاخبركعبرالحقبنذلتانراالوالمعاينصابنياالاسم الضييبانيا ناعهرنا
عبر لرتنامه نيرنانوس الميجىشااحلبنع بنساكنبالميالجسن:ستوشسعين ووأثينثن ابومصدكنحاتابسنم]عيلأ
نعا شن قالتمارفم رسولالده صراللهعليوسلراسماللإسماءالاالي ماصف القاويبثبت
ععن
و بسنرلبنزةائل
لصا
ابرى
اخ

قلع(طاعتكوصالضحيب|حتيارياحدين|براهيمليثعهريناحرالحقيد وشيرينالمظشرقالواان السطاوىانأ السلفه نك

اب عبرجيأ زوينا قالب منكسينب جنابراا هبن ننقاسلثن المبنليتثناالمافىبنسيانثناليبنسيمنعنهلا
نككمرالسلىقالكانت تزعىبلاعزيبب لاعريصنفكنت١نغهسهاو ؤ أبجارب:ل سىوم لااراقن
ابعنللب بنيمارعنمعويذب ل

شاةمن<يادالذتم فلقلغتلايانن'ير الت كلهالنبفاسفتوان من ببدمضنربتوجب منم
لتعؤماممنعتفنكريتذلاوعا

ركإنلاهلى

ظ

5

للامام الزير

'

عمشهلاحريثحبراخرجالبذارف حرجا إسلعىيل وليل رسول! بلصل انلعليه /لاناسو واناأمين منفاسماءيانيوجببا

السماءصباحاومس ,ا منفقعليهنروايةعارةالجاع عنعبرالركنبن ارتم عن,مطولااولمبعثعلمن المنيزهيد:حه >
أاخلا
)|ديق ان رسك ادلصلابه علرجيؤرالوالنى نفسمسرغومن رجبليرعى (هرنة الفىرانشمذتالىعليمالان اللنىفالسم م

انزم الا نححورعينلرىة حح(ممية) عونزه بنجرهان
حنع
نىيسا
ببك
ايل
أعلبلحن موجنأزوجااحزيءمس مينطربقيز
 ١أعن عبن للهبنبايث بنشىفز(ن صعصه :بنصى حأن تك يويأعزرعهان رعواههعنه ضرالفماتقولون !ذن للنءن يفاتلوب بام
ااً
رفىج|صناد
!أظلمواالاينبين فتالعمانيا ايماالناسه اان هزالخياجالنقاجلاينرىمنادهولاان ال وهاللهمأنزلت هنعالأيخاةلا
ب
راه
بدرو
عمهئرا
دكرلىا|بن اننهذان اللهلبال
!قما لفأىلاكدرىمناس ذآن اللهرباورسلبائناالاولين واقو
ا بلقرج
زرنا
فديا
من

حميد فىيرثع لنكسن لادي عبن جأدبنسيلع:نسهوهدبيش)نتن سانالرازىثنابجعالرازىع سناصمعناودجامرا
ذالرسىل اسمصلٍ!سمعبيثمربالقبره عمليااسلام افلنىارقال الامانكواحلف ل)سماوءانفاالارضوإحداحبرلكمزاحربيث حسن
الاسنادرواهجاءتعن|نز حربيشعاضرين إلمورع 3لك اخ لل بىنمعرم نعنعيادة بنالصأمت ان رسولالهه صب(

عولسيهريكان ينولمننؤيذياذاحسنالوضنثمؤا املالصدوة رذكتاومعيا سجووجهأ والقزلنة فييقأالتحفنلكال مهاحفظتزبغصورها
با للدرريثسموء هلبناسرإلطوهى وخيممن
مشفم
حفش
اوجل
صحن
لىدم
لا!سم رح نت مم ال
وله
بقن
لإإلسراء وطان رزوضخ فف
ورواهمروان بنمع وأ يزعنالإحعراحز لضعفاءوهاه |بنمدينحهل بن اس قلعن ذل مقعنعيل

اعسنان
يجبارنوا ل

ذل رسو(نن صهل ددعهليمشينتممرحل” ذال2نسهحراكثبراطييامباركافي5,لفمرسوللننهصباندعهليوسرصلادة :والمنصتب

تشنلا !بوابالسمأءقاهرا ن دوون الرمنسوالبٌِِْ)ابنابؤنيركلا
فلل
الكيات ذال|نايارسولالهوما(ددتياالاذيراقا

بنعرمننعط عنسعيدبنيسارعن الهىربرةحالتصوؤاهمعليسلقا النالميت ضعالملائل:ذاذاكان انرج لصلكذ لارإاجخاتم( ||
الطبية كانتلجسرالطيسا شريبروجورييان ور بطيعضران فلتازاليقالاذ ادح زج ث بمعرج مالسا تستفخ 00

فيقال فلاتفيةلرميمبالفقاطي ذ:لاثزال يفاللاذلكحتىشقهمالللساء'لقىفيالهتا 5رداهالؤمسنث واكاكفا

سصلرادمدهان| أ
لولرلتله
مستراكم و 5جوعرزشط لزارى ومسبرورواه معن ابنايههحول بسكافصصفة هأماعلنجهريرة قال اعلرس

( ٠أأامملكهيا فىالناسرحبانا المىو«ىعليم السلامذلطء ذهب بحين ,فخرج الرىد عنوجلفقلاياريببحشتنالمىرب لطم وهر حيط

أو ولاكرامتهعليكلشفقتعلي,قالادجعاللمعجةفتلمفليضعبلاعلفورظلنكشلق وتاكرفسنة يعيشها فاناه فبلخمماامى وقالثم باذ
بعلذ إكقال لوال الانفنثىشه فض يبأروحمورد اللهعلىملك اميت بصثروق لفظفلطمعينء ففقاها فرحع ذؤالل رسلتن| عا
ين وال رحعلعجت فقلل! يكت تربراحيرةمضع بلك علنتنش روذيهقياالرب ذالأنوؤالريلدمن الارك
عله
ظ رعدنللقيتذ,رال

اسه رمييجقالارلسللهاعباءالده عليرهيركنتثلماربيكرقهعالميجانهالطرنقعنزاكنبإلاجمرت وف ليع بي باءتعنعبرا
نكوادنعينزعبانرعن ابنعرقالكناجلوساذ! تنوم بغزاء رسو
ب بنكرالكسن بنزبلبنحوتعنعهب ذ

سهصعللانيهةط] دمر امن"

بمنانته فا بلرسغيانماملشعهرفيقهام الاكخلالرعيانةف وىسطالزملضعتذابلختهرسولم صواعلير حر ضحدج

|
|

وقالهابالقوال تتلذنزعن| فوام ا انلسهطلق سمثوات سبحاؤاخنارالحليأهنسكنياواسكنسموترمنثرءامنذلقء ١اا رحلف واجزارهفى :

فاتنارالعرب ذاحتارمضىفاختار فربييئافاختاربى هالثمفاخنار) فوازلخبارامني راضمناحب فرزينا ثتجواح/م ومن |بلعم
انن محذللاضء نجهم يففيولرعب ال دهبيزنارسل عروبن» يدنار وهودل
ول ب
كنع
ذيعع
فببخض ابخخمزابىحادبوال وي

مكررواهبهاءة كبا لستنوةاخرجه خ
اابزربنمضانيةة فكىفن نىاغلبجترؤمحايسنظسمهليمممويرنارهىلععنوبافاردؤاسلمؤمفؤناذااللرفبضللجلرجفلااايلمجلقنعراميشبيكننعلروممرنعت :نرا
زيتمل
هعل
الاده
جأبرقالذالرسوكالهص
|جة فىسننمف بىادكلكرانمي عنابنإالىمش ارب]|
فنالااسلامعليكب[مامرايجنة نلكفولعز جوزسلامفرلامنرب الرجم|بخنرجما

مناكسنبصطعبرالى الل |ه
أعنالحيأدائى واسنادهضعين هالبت الىص رة ذرساولزإدمصا اس عليميزمن صلق بحرل قرةل

أتابيعان

00

ث فمالامين بالبعثذالتثمذاالعنقأهزاحريثحيراحرجابنخزعة لفتىحيل «9

0

للامام النضىم

ى)عنعو عنلخب |

|
مهنة أ
نيامرسوالل
اال
عبيراله. .هوابنعتبتعن إلىهريرة والجاء رحلام سولاللهضلادحهليءوسيل جيارجدم١ية فق
|اعتن هزه فال هاابناللهذاشارت الإالسسماء ؤال همن إن ؤانشارتالىرسوللههث املواسماء ذالاعنئيأًذاعامئملة روه حاودعن
براض ف

المسعودى منزميزببنهرؤنواسناده حسنذاوا ننوينعبيراههقممدمن إلهىربرةاولحلروا عنالرط لانضياكفيل
ان بكضنيةاخرىدجتإنبلحريثالذزهراىبنعدبنةه فىحلالمرمسلذيكونفلزعنلينالاببلاهماعوإدأ حر
المسحوةف مسسنرلامام!حلو«معناه فىمسي أبلىهريرةنذاعهالبرلىحول بمثٌ) [الىمعوبةالطرمرعن سعيرين المرزبان عن ١

عكرةةعنابنعباسف لاجأورلاإل صلمس عليهثميلومىء جاري سوداء|يحمية ذالعلم قرزدل خحزى هذ عر ذنالاالهذانن| |).

يلها الوألسماءفنالمنانواالتليترسولاه فهال اعتمزراذاغماموملةهذاح وتظاعنالىمعزو لكنميو ذ عرنعنمهزييي)

|
ابنايان ندواوبتاهن يعتقعذررافبمةؤمنةفالبارسولاههان اموواصمتبكاولغجار:سوداء طربيةالجزيعىقالاا همفاقالها أ

 00اباننهالتفالسماءامنانذاالت(نترسولاههذا ذلاعتف,اخنامقمةنكز راوى هذنالهرثولييراسنادهب لاقا وخبخعؤعن ميل|
ولببينا انقع إنلى هربرمةرفواعو فترجسابجربالرشيلذا ١هعلسحيبيواردك ١ حصنن شاهيناجام .
سشري
الرشيد | ا|لل

|قالحرشاعفن ازا لعسكرىحر رن يرثعنعبرجريدحرفا هيرب عرادثناحفصبنتيسقحنزيرينس١يزعنعلافالتي
اذرقانتلمجارية فيخم ترعيه! فقاماأسشاةهضرب (يهاردزرعادجمأشراخبل
لنىصلاه عهليؤمسفعلء وقاللواعاان
نمنبةا
ههامؤ

ظ | اهاالتبمصلادهعني وهسير,فقال! نتمرفئذالتات رسولاسمصل للعهديهمسنقآفلايناللقهالتف لسماذءااعتقرذقامون ظ

| لابعرت عاشةالاجم خرجلى بيك اساءةبنزيلالليعنجيمبنعبراتمنبنحاطرقللجاء-أطبالىرسوللزلهصبابلهعلب
ادي لمفالبرإسولان ١هنعلى رقبةخسحلزى هزه عنفناللهارسولاههصراللهعلرشمن |زاالت١نترسرك اللهذالذاين
ابلكفااشلارستماء والعتتيأذاقماًمؤمنة! خرج.لذأغهابواحل لعسالفىكناب
 |] 11ر

حاربيكجا بيدال اكن ييلالندهرابده

دهمالاولء وبيكيياالمو ولالامابلاحرجسيربهبيك بما
المعققله عليثيلقالحابنيومعرف الاهلبلعنت فقالوا نعميرفعالصبع
١ن سول سمصيداه عليرصيرقالالملاكلةبتعافيك ركبا اليلوملاكة بالذ,أرويتتعون وصلوةالترصلاة العصرثم ابلعيلرالابا |

حتفق
بوجم
بانو! فيكارديساموهواعط,مكينتركعبادىفيقووناناموهبموسلوبوتركاموثجل
رعيليك سمعناء |

مناجلبنهية|للهوجأعتععن عهبنعبرولصشاسعاويل نعل ناعمبنلملخرىااذا نوكريث المغروىتناعيرانب ١نح تناعونح |

نا أيدنسل:عنبجبلنعطاءعن وكيعبحنرهرعن إلرىز لعقيلذالقلتيارسولهههينكانربناقبلنيلقالسموات وال:
سيدا 1

“الوراود|

قالكان فعاء ماقوقهواءووأنهتوناء يؤضلق! لعرنل راستق عليهروا الى وابنماجة واسناد هحسن وفلرواه شعية وغية

عنيع ودذ لراعدسبرلحرسوروا!نانب راهويعنعبرالعملب عنبنلواريشعنجادوعنننثمأن العرنلذارتقععجرنمور :
ثنقال! بوعببيلالعاالغياومؤالانحسنبنعرإن الحنظدالطورى معونالمع
سهوواءايع
ن راشوب نكردهواء وافىلقا
اببعن
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أنسليم|ن بن بلايعنشريلكبنعدداهمعنالش رجن للهعنم!انلنيصماه عهل,يهبليل"اسرىب قهالرادتموسجالساءارا ل

حللقا!لدعميااد

9

للاماء اهزارى"

(ا عرند زرارة
عضتامندأ اخيث جهنلؤاذافي لبسامللاهلرجمنالرجيمنسهرعبراه ورسول توت ل
أعنعبرادهبنعبرندمعنابنعبا ل

نازبأدعن |بن١عقوَالحرن  لاهرىع نعدبلادهه ب عنبراهمعن١إنعبسمطو ههعنمأ رثالوسفين بنحرب رده عن هذا30
|عبراهه رواه مجروهلال بنرواد
عل ,يكنابسوالنههصملادمعزيشهمدحيرن خليفة بسحاللاهلرتينالرجيممخوعقالاالنأم لو
رثنعبراههثنالليث حل عقيل وبوششرعن الزهرى اخب عبرلالهبنعبردهبنعتيةان لعابله بنعباس نعو|ده
|أعنالزهرى
عن اخبينان رسولاندمسداللهع يلكسبعثرحلا يكاب الممكست>امع اين عه للظمالصرنٍ يلذى,عظم الحرن لمحتذلااه

ق
رينوسسف
حلالهب
عيشب(ن ينقواكلم قز سول شر عبر
كد خرق سيت ان سعيرنن المسيبفال ذرأعلم رولادهصلاللهر

أده

]| اعللقيثيعلنسسابن 0

بى شعن ابننباب قالابر عبيران إهن ابنعب 2ه

نيل
عنملاضياعن رسولااهمصي مدمعزيجيرنجث يكند,ا كديخوةسحلنيقيب بعنحم
صثن
باه
ببار
شعبن
يموعن بن ب

عبيزالله ان بنعبا طولههعمم|اخبرع١ن رسو/لهصداللهعنلج,يششيكلكنابا لسر )وهقال بووعبرا لولاهه ابناخزاينشاه

لفهكام بوعبراهه رسةالعهليمذاانحنقحيتم فال قلريت١دضننركلام الهمعاسا لنكرلام كعقلضرمانللهقم قير وصرهلا
رامين لكفيجلانقهالكلامالهوميفلفوللعرادمن المئمنين والمرا فوفااهي(نانكاب النزينافلرننهسنمااسلمرجيم

وهناداض بينعنلهنان عند امد مفعرىفة ان الفزاءةيارلمقرفٌلبسلكلدمليخررهوم هضرعكلامخيرثكتضراناان

تلوقونباركرباوجداللجوىعنزوصفة الحخلىفيندا قنالذاثفلرعن الديصهلزدهعليزسمكرانزجعواا الله

ثم هلهحرجمنهفيزم يسرلمقرءانحرجمنهلخزووج ملنمهكت جهمك١ نكنت تفرمم إعن هالتربلاج لوارسالةانفظطاعه
آن ققاززيكزاينى ينكلم العبدقرتأالكر صلانرقيّلء والالىصد(س عليه للاصل”ة الاعراءة وقال١والررداءرضارعت |[

جملدرشيااوة قريرة قالثمقآلالاءمب١وعبداهه ١للقرتالعةاوحزلةوالتلاوة غيرالمتلى وفلبين| وهريرة رطوأ
(به
ىجكلا
سفلو

معن اللنبرصرادعمليميرقالافرؤ ١انظاميقوكالعبن رد رهب العاطينفيقولالهعلعي يفوله لحبراالجلنر-م يفو

اللمعل وجلانفعلجب يفوكالعبلمألكبومالرينيفوك لهجن ىحي يقوكالعبلياكنخبلوزياك شتعيينيفوكللاههلنأهاية

بيذدينعبتونعجركىاسألذالالامأمب١وعبلاه ضينان سووايل لرحوبأ بلجطلبماحلبلهره ان قول ١لمحكرلام اهلزل|همن! لديل"
والتتضرع ومناللهالامكالاجابةوسلأ عببانهبن يجنناببشىينلسربثنماعنوبةعناإولل١اهنركيرعيرن مرةاحنربى ذال

دعتبا اللررداءرنىانهحن يمقروليسثولل اللهصلالعدهيموسيلافىكعدلاة قراعة فانم ذال لان لاضردجبتهذا |
ابملم فب[ لق,وس(إل
وقراكنلمنق
ل! نوا ان شت زالثراءة لانكوثالامنالتناسك ولقملا سه بال
هله
آللابنورصلا
ااخنت
دضو
عصلاايل,لتهيزاى! لصالاة١ نل أل طول لقنوبت وكرالنبهعيلاللعهليومسيرن( نعصزملصل”ةاطولمنيع
اان ذامالتلاوة ؤانى يتناضلوب فالكذة والقلة
صول
فادة
ءة ودجضهم بنعتصعاديسفىالغزانزد
زضافى
لعفلاج
ايل
بحضهم يز
والزيادة والمفتصان قوليقال ذلانحسن!لفزاءةوردكا لغراءة ولابقّالحسنالقران وارلدىقران وإيا شب الوالحبادالقراءة

!ا علورمانباله قلبهوييومرلفمقكهبرة
ئرفرةدهذاال
لاالقرانلان الغران6لاالربجل ذكرةوالقراءة دخلالعبرول ماخلذمع
ااد وليسلجحرانبتارم ؤاماحه حنوجلبحرزيتازع نجهمان الفران د لاؤاظنادالذاظن برض ونحلو لاتلاوة همولاو
سلبيل

والتراءة فاوللمقتفيلاها١نوة هخلالتالى وعزالتارى فرحم لوظنذنةم|مصررين ففنيل.هللامسكتم)!مس ككثيرمن
هبفجا
زنل سذقازددت !١ثوبضتربت عليمفزعا نيعتبمكنهزاوقلفلتو معامدفت ك
عمم
بجثت ا
تلوب
كابكو
ضي
|عبال رجه
إن تقولفاهعز زويشيالاينومبسشرجاوبيانااذالمتءيان ا تلاوةالمتلوفسكت اذا لريينعنمجواب 3ال!.<10م لو
انءة والصلاة فيلله
اكنلابقدرلا
أله ذانا عامجا هلل ياترفمبقزاهفالانالنوصزاله عبيسزلم ذاللاصلاة الايذائة ال

الكق العذلتالججزارالمض المستفييض :عنلهلايهازو هلل(عرزقوهلااءثامواه[لامصارعن رسولاس صدبيهعليش قال
اة هنليقرابزاغ :الكناب وا ران زاءة | لوا رى وتلاونة غيرالموالمتّلىواغاالتلوالخه الكزار
لوس
ابمصعلي
لرصرا
الفب

ٍ

ملغقال|العباد

1

6

للاام المزارى”

ذاىقانل نقملعذركعا ز ادنيالمعك قال قلتفراىقلاتزاىمجلييلةجاركونازلاه عهزوجل تسبقفولانوعلانم
بوالريعنت م اعلله !لم نجل نان مس 3نناعؤعن سينحرق منص وسلمأنع انلى واتلخوةرين عغ| نتزل
وسيز

عزمنصفحناانزيزعينمشرجي زعبراهل رض موحتقاسلالت الميصوابه علجيروا ماعط ونهخدودطنهلراقك
حل شرنقنمةش سلحينهنادثاالو رمع منو عكنعرة.وأنالزنباهالاممشكونفايلسرعمنلقومن

خل اقلسمنواتوالائضضفيتولونامهف لزاكع .مأ وننمعرن طيرهي رأدانفش النوصد انهعلريهن نادمنكتاب سسكاوما

خب للبقبارلاه فحاتمولزاهابضذكراههجزةكنوى معطارفخا ذاكلراهعنزمواجينياللكزين

ال دويابسنود مسنولباانمسرلاررانبيخ زيضونا رفملصح متنهامنافيضحهأمونيل :

أأعبراناناعبداهمعنابجنرعرعنحطاوعن|بنعأبمربعاديعم |].
انمالك رصغوادهعن اءدركانسررباعمعطغروص دقال|رئ ْ
ن
ي
د
ي
ع
اينم لينلفراشالراىجاحفيومبأموعدجقرعليهنإلس
ة
ر
ي
ب
ج
ج
نط لاجليثامحنانميتودقلاحاؤس الل
ه لاب للنادرننطاظنمواح بعصادندوانن لبرالال فيكراه
الي
لوهع
وساجنه
يكنعلايمنطقةوشي,ريث يمقضدس

نالنوينولاباعللاجم
قا علب لاوههذامنغيرخعجرولامنيصلابهليخن اكول مسيتنسلحرنينب

وهكذط في ونلابتوىاليسفسن بتولبوادخومبازرحنتاامركرعنابمنسعوموابراهيموعن النوصلل”
رام
ول
عليياءسلامنحلن نسلةمنالقزاندخلي,كن مثأزارةفاماصواتالحذلوقتينفليسديأكارة ينا مربنعبراه  2لأ
عدبم!١سقلضبعثالارين وكننكهذالكنا كاننضنزالخفرثلثةاسطقد
نا يعنماعن مشردهنوال حهنهإنابابكررضولهه

لرسول مطو مطل

عر امل ناستعبةعن فزادةق"امعت الشارطوالله عنءبل ان رسولاسعهصمداسيل

خاناكالانظل بىاضهفويرهونق.شمرنولانهسجث١بومعراعواترع عنبطالعزيزين بطيالنربعنواسعمنقاللصطنع |

نص جم قافتالاناتزنارذنأإففتش]دلقاز عل ايحرحتبانسس ثدنعان حيارلاحزيلرنرصييعضنو لبه
عن ان الفييص] اللهعليقيتكن<ااونقشهيى سلمحل ب أن سلامثنسافينعنل|وب بنموموعن ن ضاوعنبنعريطي

أعزما لقنلنيصربعل سرراتةافريررعسول اللوهذال ليناقنز سرع نضنزيهاسحل ني رين بشزناجرادعننافعن ابن

رطوابيمعم إن فخا نررسو للهصلادحهليشيتهرسوزاهه وإ لاما»بوعبرالله رحهاولقللهكتنيا زومراللعهليشيكتايا فيلك 5

فاه ننجان فنصرطوصصابول<مننكف فىززء١ةد اكرواهزااكنادبل قمأاعالمواوالمتفيوكلامالاهلعزثارنانإيس عؤلرقاثر:
ملو" باصواتتقضيم ولينراءلمشيالاينتنباتعصتطكنحلعيبادنون كلمنبنالهو المنبصلاهعليولاخلابخ لهوس

لدبانلخيلاتتم وارلاالسبقالوااحلصببيا انق يكتبوفانيجموغامرة ارمقو ناحلنفلائيانعليهلف اللمعزوجل”
اولس

و

ا

و1

اتعيز للبهنعباًرص الله

|نزىبحثب دحجية|لكل )أ
س( ليم* دعابكتبا رسوؤاههصلاللمعلرهيرا
اهررفل
مأ اخبرغاناياسعنيأن بنحب ابرع ان
نيرعبرالهورسول الجرفلعظيم الروسلامعدمنانيعاضرإرباحن
تج ذرعغه المهرقل فرأه اذا هيمسماللاهلمرنردمم ع

الا

الا

ااا

1 1

الضصزكارتفعت الاضوات واخرجنهل شّنأيوينبكرنياللديثمنسوليي عبراههثنااللبيثحرثنابوشنزعنابسنثبارعن
زا ندععب|دهبعنباسطواههعنمبخبغانب سيلبنحرببي انمية .اخيره يهنفاذافيسماللهلطنالرجيممنيحبا |
وباألهه عدأ اين(الاخيريف
ورسودجج ربأ رادمبنمسرحعنصالرعن ابشنيابع عبن اللهنعي لله إسنعربلمالعهبتْع

 ١بوسفينبنحربب ودهعنول دمأكناكسوذادمصدالهعيديلففترقاذ فيهنسماداهلمن لديميااهالكاب انوا||.
الركة سواءبدنيوببركمإنلابرالالهولكسركبمشياوك يكنبعضبنابجضأإررإباًمندوناللهذان قاوا نقواوا|شهلا بان ||

مسلمون لماتهمقا عنلتاصوات ان حولمنعطمل اولروموكشلخطمسولينأعبداهثنا ليثحرفنبوطرعنبن|

خاللقفععبااد

8م

ظ

:

لام جارف": 

إأععن البفعسلسعمليرهيرجبذاو بروىعنالقتعذااعناصلرىالعن الوحريرةعناليصلإلهعليهريوه
جيلينرينعن | بن عأمرمطفالل عهمّم]والكانالنييصياهعليربلبعذ العسن
جريرعن منصلحعنلمنلعن سع
مكلعانلاهحالثثن]اصبخشنازوش
ابا ان بعو !ذ"«مخبيلواع ١عينكماكجادهامناكابم نكلسشيطان و هادةو ن

ء

إأعنستيانالنؤدىمهناحولرينعهانشناعىبنعبرلرعك١ل راأرشاالماستعنمنص عنامنالعنسعيرب جنبيرعنابزعبا"
الث

ْ زعوللعهنمامانالتّمصلإلدهعلي,وسيلبعوةحسنا وحسينااعيل© جكلمرات اللاهلتاوااتمن كلشيطانوهأضضوصن لزعيزلا

عبراهبنابىشيب نا بنضنيلعنالعانترعن اللابامعن رينحا قراإكانالنوجسزابدهعار كيزارقال!لنبرصوابرز

وسيلقرؤاالفرات وفاممان نردعو١اصواتهماذا علومكازاحهلتو اجلب انمحت شئاالادضارها اجون الىعفانعن(مروكىا
||| ٠اشمعنه وآلكنامع رسولانهصدلمعل وسيلفىسترف رفي عفقية اوثق ثنية ذااللكراحنلمنا اذ ١علاه)فاللاالءالاسهواله البرفق

]ونسوبضرامزيعكليرهلاتنادون اح وملانا ياال وهوكلناتهجرضمأتالياموسويعادراههالاصللمدنمكلكنزان قهال )أ

 ٠ديولاسه

قا لهولولافيهلحران وهينكرع لنيصلادعهليضزنان يحبا يكحالرجلخفيض لصتنويننيكونرفياضق)

وعازناولعهلينادى بصق وى,منبعكبر سوىءمنقفربلس هللخزتهج(ةكرمقآل!بوعبرالله وق هنادليل نض اللابهينبه||

 ٠اصواتألقءلانصلقادبهعلذكر؟سوممنبولم يأدمومن فج إن الملتك:بصعفوكمنص ذاذ اتنادىالملشكز صعقوا وقال!!
عزوجل ذلاتجولونان اهنراد1فلسإصئ" الهزلولامثل ولاوجل من صؤأنهفاانحل ييب دماودن شيا مأمثناافسام ْ

 1ب عبرلاونحزقعبراههب تنهبنعقي[انب رجيعبلا سدنهم١ن سهعبراهبن نواعمعنيقولعونللبيصرابعليز|
فونه لعباذفبنادمم دجنقسمىمن بعد] موقن ذرنْباذاملكاذاايانل يهنيغهرمن اهذاغ:ان يرخزلضة واحزت |
انا لير شال حوليمعرب سحفصينغياث تنالتنا الاعسترعن اومررعنالوسعيرتو رضواله عنقا قلا(التوص سوسلا
عكرربابك فينادى عق ان! لديا كمان خَرمن ذريتكبعالل لنارةاليار |
سببي
ويك
يرلأدهعروجلبجمالقيةيااد فمبق
هنانرقكل لت ارادؤلاشلعمانة ولشعد و شعين خينئ هنم لمان لباونزى إلناس سكارى) ووأ ركنا
 :ديأ ياحضا
]|

| ٠ا|ينهسرشسلول نم عبرانعنفىهرزةغانلاممسرعناولضمعنمسق و بان ك تاحجرةنجز ايهلولاابمنسعرةسالنادحواذا)/
 ١نزوعن لويمسم |عهللسومرتصلصاتم جداصلةالمسلسل:علاإصفوان فيخرونحوإذ!فزعنقلىممسكنالصنييعرفاوا ||
هح
ص
سدا
س
ه
ممصاح
ع
ل
ا
1
م
ع
س
عصجا

الى دذادداماذاقادليكرةالواليقسحري رن حفص:نإالى نذاالعامشريسرتق سوحنمسلرقع عنرراههبحا با مير | .
 1أ سفين شاعروفال سمعتعكرمةبولمعدتاباهريةواه عنبوركإننواهدص ا علي هياقل ذا١ ضتاللهزوجلالمؤالسي

أضهاذلاقودكانسلسر:علصفوانناذافنعع قنلو»الودااذقارلبكرفالوالحقوهوالعدالكبيروةال |
||أضريتدلك:باجتتر خ
لتكونبازمحرتكربعنبنحبدصومعزاذ فتاندج(ذكراهم نودجت الاضروالسمأوءي أدخرتالملركارجا
وب

يلن
سع نع
روبزرارةش زاياعدنغيرينلحجرسنقئ رن مسيبنحبيراندهبن هابا لزهريم

عارليتناليعى

مو
بال
نح ق
كيرج
اللعهن عمنعيراهبإحبمركننقرهنالااضنان رسواه صيذ النمعليهؤللريمماتقولون هذا لالز

لداننولجينراناهابريججرأات ملكور ولودمأتمونود ذالرس (واددمضاءاهعليوسيلسغرككنإكويكنال اهذا فد

ْ

أفمرلاغقيعوء ١هنرعمزسبوافيسيومن ةم مسوم سيمخت ذإ1إذكذالشابلزوبنمينعضي ييضمراكحوباجشسقأوللولاسمرفءاباغلوز ظهن
0

فيقواون

دانم ف قز وئزالامسالزكانفينهبطيه لخيرمنسماد الرمماحقتقالوإلسماءلزنيمضلونفو ,تست )||

| يمرن حلافان ينانالومتدع سند سي ع ا

 ٠أأثمادالمعزودج(جمياثرياينعنلدأموعرلهالوموانفظعت الكهنرة ليوه ذلاانتعورشمن اكثيرفناطويل عزمضو

[ ٠أعنالوا تإكنع ونش جيزع زسبرادهواس قعلنتهقوايلارسوزاهه اع ناعم قالإن نعلله ننوهولوك فال )|
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لامأ الارى دحم

بنرتاروم ننزاهيرنس ثن زاس بناسرعن ارمملوعن إىهررة زعوادقن |

أعن اليدصلمدعنيد سلذأ خكعنرب امنتقريبا شرانفتزيتمءاراعا ومتنقرب الؤراعاتفزيتالييماعلحإن رن |
برالجمن اسيل بنالربيعشعي عن قزادة عن
لاش ر
مطفا
عن

التمصيد ادعلي شيلرومعن رم فالاذاتغب الإلعرشمل

قتريت
البرذراعا و لذ فززب ذراءانفتربتصنبوا وعان شيا!تبنهرلوتسج يناادثنهااشعيةنامهرينزيامدعحدارأهررة

بتاوالتهتعونسعنزاله عديميليرويع رنمكرعزوجلذاالكتلكوارةوالصولمىوانالتزعادهلقن فمالصا لملببعزاته أ

م بنع السكسهل حفص بنرعبنساشعبةعنمرهينزنبعفعات هبرايرة زعطاردهعنعنانهصلٍد عهليو,سبر بروبزيك

مشلءحولب بجانحا شعي حبرفيلب زنياودالسمعت اباهريرة رطادعهنعناليصهبالههعليبروددحنرركر ولحو أ
مسيوسييوآنوالاناسشعب:عن حلببإندزعنالهريرة رص شعنمعنالنوص |نلدعليهدرن سزاح ا موسون سميرحرا

جادنعال رافمع انلوعررةدو ممعن:عنالنومزاله عليهينر سلينص بنرجزنهاام
ع قننادةعنادرشيودوعنة

عانلم صلالهعل
ييش
بل ه
عماب
نرو
ره فالان اللهعنوجل(انظلوللوٌمنحسنة بابعييرأالرزقفالرنيا واالمخاز ش
حعسان فى |

ني
تااالذحر لحوكسينن :يع ,طأسحينأ ع اناعد ن مقر نماموموبنالمسيب واملعتسلهبن
جلي ناكرلعمنعرو رن دسيوعن ر ردرضضوالله عنعنالنبرصرابله عليو سيلبروبيعنرديعوجلفبالن اده ازنك اانول قم

| الاامضخلبثة بعدانزانة/كبىنينجحلتفزاههامغفرةولأابل حمل يرن إلىبكشرارعيعنل كل وذالانانوس ادهرا

أأعر معزوج(سولرن موسىثراأدعنع ربنم
|وعن الدرل بنعير|لرجمنعن |سعنلىهريرة رط
اان
ل عن
معن
عانن
لمص
بل”

بأيطعنرمعزوجلفالساتقونتمنابنادم ول
وف
بضزوشف
ويئل

واد ضه و اللهرالرهروكبشمن|بن|دم ياللز,اب

الحم نيفماهنل عقريجحقببعثمنححاتنأالتيذالومينا بنجابرالواوراعىذاننا عمل عبندهب اوناباباجرذا

«هحت باأكرعيةينول معت | بأهربرةرطو!ننهعنيفولسمعت يهحدلان عهليموسيلبولقاالللهنامععبدىمذأكريقوتركتفى ْ

||مشسفتعنيانهوي]نتكرعنابراهمم|واصصفىفلمو الذىجاءإلصرقوصرقبهقل ه لزقانذعلواد,راان لنوسرابمعلينل) ظ
اه زابكلهمغيرهو آل هيمسلتاعاذ غبخاارق ولاكلامالصباد وايجنوالانشواملتك:وق هندالي[ن كلامبنه
أأغيري+لوق دانسواه لققا الحرين<ال تناعهرين! ويلعنعررينشعيعن موعنجزقالكانالوليلينالوليد رجليفرع||
فمنامم وذكرذلا لكرسبولامنه صلادهعل,يشيلدناليرلامنوصياندعمالبييشي ذإ١ عون للنذومتسم اس اهعخيكلب اللاهلنان:من ْ

]|| اعضبهوعذابمشورمعنباده ومنهمزات الشناطينوان يحضون ذ افهاذهب ذركعن كانعبزالهبنحررضواههعنمامنبلخ أ

 3منبنيعلسايهانومنكانمنمفيلزيهدأيكزههوا رأوعنقءسحليثي١ّنونفعبرادهبنصاحرئنليتحائقزرا

]وبيبع انلعأرثب بنعقوبعنيعوبب عنبزاهان سمبوشيرينسع يرقولمممتسلعبنالقماصيفلامعتخولةبكم |

 | 1تقوك كانرسولاهمصدالعدليموسيلنفومننز دلنزلافالاحوظكراتانه نادت منطقلم يضرهتئحتبرخلمن

مازلمةالتعهالني عبرادهبنيوستثنالليثملسولذْثنأ)دهنا ليثعنيزيلعنووسرثنشتيشةأ الليشعنيزين! ْ

| رلدتلادثمنسحيلرذناليمانغعنبتراهادزلهنهليوستثناءالكوعبراههبنمسه:عزهالكعنسملن اإصالاسانعناببيعنإرهرررةرصواهعل |

ل :قتالل النوصؤابنه علش مناى نس ال
علغ
رتزب فقالرسكانهص اده علياثمزماانك لوث
حين| مسبيتاعوقبكلمأت اداهلناداتمننريخلقمبذكان مشاالده:حل نأعيأم نشاعيلالاعلشنعسايزاللهبنرعبإلا

عذا عا حل ْناصبغخرنب ونهيعنجرررحازمع منمإبيللعنواهبريعينرة راضوالهموعصنعرنزبه علي شيأ

نر سعيزينتلبيرالرعيحرت ابنوهبعلنونسعيلبنعبرلارجنامحمرعنسهي ب ناحصلنا اصبغابرؤاين وهيعن سعي |
عوزرقاهامب :نبحسدآنرفديارءة عنسهليعند:يعناله ١ىربرةينوانهعنابعانلنو١مجلهعلعييرهذق
هارلكا |
1
طارقعنالضىريرةردوليهعنعن المنوصراددعملي,وسيليمنورواه شبن العلابنعيرالرجنعنابيرعنجرهعنالوهرزد | ٠
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فرقالاتنسولنسمصلاللهط شبيرقلباغاارسلب وان فقيئخواءالتمعون ملس بي ضنلبنيعقوب اعبراههب جنعفال |).

ةنافقرنضشعوباةسه عنقال
جبير نحي ع
عرانابن
رىوز
بهايلمز
جرال
مدقن سديرسيياننعشبايراده ١لفغتاريكونعب

اخبر نيناصلاهعليوسيرنرسالريندمن مناصارالامجنةفنىدملبرمثلهاومنبقمنماا ركفابك5مالذلكلعأ

سك

]وات

سول ر أنعتننزرارةنزايانداعملب ١نمحر ناموألزيلبنزابتعنسعيدبنجيرنععكرمةمولسنعبم|رعزعبك

ابتعبسرونهمعان قالوارلرسانهصلالهعلشييزوجاجثكعره.اطلميلمواكرو[ شروتذيكيروركننعشمال|هلركمرسكوانزا

أأء كنابدامران أكونلكنبشيراونبنرفابلشيكروسالربىودضدت لكمرذان تقبلوام ماجشكوهفكع ف لاردن واالأْحزة

تددوهللاصبلامز حهوبيكوانهس وفبيكححليارن لكوكناالنهرنشيلها سيل ا مسعرالطاقناعرا.

ليه عن22تبتنرقال بياطنانااوللتوه علليهييرلققالين له اح ك فميقيللالمب١عث اليك سولهفبلذك حاننا

اوهعسيانرنثانا! لاسحبنقنسرحرشننخلبةبنعرادمناه(لمصرةوايدمه حطيةسمبنجزربرواللعهنمذألو نزئنأً
زب

النوجمززدهعلايتسين زج اللنسا قصلوذكرلاكسريتوذاغا ناربرسولذ 3اكركيباهنكنمخلمريالىضتفىنئمن |

تليغرسالاترلىالوانهذراكبل ريملااتردكوادبيتاللىدلبيكسولثْنأحبانانباعيلاهمعنسديانعناس بق '
ينغ شمن رسألاتربا
تىببل غ
ن تلية:نعبأد! ليث سمون ممقبجنرب ذالقالال عيبلاللعهليهزنك نلك ال

فالامهساذكذرغتريسالاتربكعدنينأين واكيعنسؤينعزعبالعنبنعلقةعنبنعيانواهعرواليا
يكتبركالكتب بياديموالثزلتفاهذ كلنابجلتنأابوالمأنثنشاعيبعن| زمرىخبارنعبياده بتعبلانه إن ابعنما
دضوزههعتماذايلامعشرسيينكري لنتلونهزلاكنابعنشقو كتباكمكلنزلاسعلبنكوصدههعاللياوحرسزحانريً

مهس
مو

ْ ناد بشتقرحرتكرالله انحلالكابقلبسلومانكنانن وهغيرواوكنبوابابدب امدكناالوهومنعذرافهليشتروابينا

قليل'(ولاينهكوواجأءكديناللىرحنمسثلممفلاوالههمارابنرجلامزةم يلسكاغن النىالنعزليكمقا رابعوبرالله ورواهوس |
وستعمروابراهي ب سنعرعنالزهرى مهارناعوننأرارةثنازمعزيخيبنامح شئّمولىلزييابنثابتعنمكر|],:وسعير حيرب

دنعهلعم قاقلزرمسولاههصدءاممعليمز لامريبةلؤسلأكقزيث و قرحرءده ي فملالترانة سنكتادهمواوا
عبرانه بنع أس
|أحميدبن

ارلبزم أخبرق |
فريقينحينشاكوادمأممبنزموبايديم الن١.ة يعرففبأرع ومالهدريه يثنابوالماعنشنشاع
عرم ينقواكساانكا يوياخزون بالوىفىتونره
اابهصف
عبرنلكانعبراههب عنتبةبنمسعوت ؤالمعتحرربلط

|انهصاللعهطضيبانالى ذلغتظوماخا نالزخكملانمغربرلنامناعالكوذمن ظهرلناخير! مناهواقليربنانهاوميزستوم*

أنفناسمف رسبرتدعانطيناثانام وهمضوقوادن 5ران سردرنحنة بوآحبلراله ابععإثبننصدلوسح ونا
ابخوبارشقجرواه سلا

عنعفيلح
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يريطعي
ومرعقاد يةن تنااهتاب
ااا س

بههينة ففؤرة أل
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لخمل
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ذةوا
وشرن
امناءثمبعرؤونان الاسلا” دينالهوان ثرارسولل مهكتوبحزمفال

.وتيا لذوناعيةلزاومتع انللدعزوجل لزنأبراهب بون ستثراءكع مننثاءبنع ةرع انبينعاتهرضوانه عن

قالتسألليثبنهفامودهعنع انلمومجادهعليهوكين بايكالى فالاحيأنامش لصل”ايرثهواماعلنيم -ف
فاعيغولالتع شاشةرصنانه نبأولفرابيةييلزعليهؤاليومالمشليلابد
2--

نهم عنهواجنين ليهصرعقرلس ررين اسمعيلشاءألكعنهثاهنعردةعن عن عأشثةوضوادهعنراعنالنيمصراببه عدي
الاحيأناضتل اماكذاعنايقرلمشاسو نأففأبناداملهمض ضثامعن ابررعنعانششةروه عا

نوه عذي,همرفال شلك الماكلجرأن راجلافبكلملدذايافرل) وأينانايممثح(يسلص( :رس نيعمعد ذ ولعبت
ْن مااركب انسماميلنابنعديلةعنهششامبنعروةع (نبريعنعاشثةرصضوانهعار|ذالتس (الكتيثبنهأ 0
3

ي 2ا يأل النصزام
سيعععمؤاسينااوضوشعديتعنه
ينينينزللكالوولزمزماصلة جر ف
ماران علو

.م
ملك اسرعافذمنالااجأ لياعلادنعهليورسوواو شكامنالهماضلذاعدن نيحل
علدمي ر ا
برااته ثنايوينسعيدت انلفضيلينغ ونان عار ع ١نبنعيماعطوادهحزمان النوجس.د| عهليثزخطيا لن سانو امل إخالا|
هن والواشهرحرام قال ذاندياءكمواموا :
راى
بلق
هن ذالوابإرعامقا
راى
ااجلمانأسلى بومهلوالؤابوما © قبالذ

كر بويكرهنافبىلدكمهز ننهرهنفاحأدهثالاثمراتثمرفرماسهالالسمأءقا الللهمرهلبلعاتالاين حبكةق

ْيكمر ؤاببعض يأ رراهه
إعنم وإلزىنغسم بير اغالوصيةالرامء ليبلخ الثاهارلاش لاتجعوابتكنبا زعااضيزن
 ٠ابن يوسمثثنااللليث حلتق عيب عنابنشرج |ن قماللعروين سعيل وهوييدث البعورث الىسكةاايلاممهراحل يكفولاةام بم

لتوصلانعهلشيبرنرعالغززسونءاذرادىوو
عءايهقل
نيواايص
ىمحإن نارب حلاد وهان عليهث قماالنم:كحرصيالولهه

يجرب النااسوملارجلء بئمنبناهو لايبومابللجخررانبأسددنكما ولياعصنهبهافرذان حلنخصلقتآلرسولاكهأ

فقىلوعالبمارناالشنهاذ لنرسولروه ياذنلكمرذهانااذنل ساءهمنف راشروادتحرمني]البوكمرمتهابالامسفلببلخالشمالف8ا
ين يرشنابحامثناثزةعن رين سيرينإخبرن عب عبن الىبشة ور
نجلم
فف
سلرفمن عبرالحن 9

عبراارجلعن الىبكررض اللهعنهؤالخطبنا
رسولانهصلاللعهليرشيرنوم ا لضفال تدرون اى بوههن الوااللهورسن”

اعلوضسكتحوطتي !اد يميم بذ سم فالليسبتالبدرةبحرمليه قالاك

 9بهلذرفاكىرهن للبرتهلقوريكابلال نتفالاث قما!لاهمامشو ةبلغ المشاهرل /بطريمبلخويأمن سأملغانتجعوا

اتكدنيب
نج ||بع

بعضكورةاب بعسحول ين مسرشاف5حرَئىإبنسينعنعبدالجلبنبى بكرةوعنرد(ارهو نض ل

اه  ١فضهعبرا لجلبنالبىكرةعنإلىكر رضىإنههعنعن التصلالعهليروسبزعبزاو قلايلبلغ اللسثلاهذاث قرب مبلغ|| 
١أدم عنرببيةبنعبرا منوالحرفاقسل!نتنرأينرعوطه عمنيأذادمعت
يبلخمن هواوالم فمانكن التحوال ب بىع
ا ظ
| لغصدادعمليهوسبريقول ليلغادزا ١ك قصاكم:للأحلة ]مررىب لزنا نونن تليسران
أعقيل

ذال جرحت حين ذه يزب بنماهدب فملنابلازحيرؤال|شيْكبير دعوترسوزاهه صدالهعليوسيل فىجة|نودءاْ

نتجراذناقنهينامرا ذرولن اى شرهمزاهزنرهحزاومبلدحرامديدحمرااملااندهكاي مدوالكوداحرتكرحراه ظ
بيككر د هلاإلىسن تلعتىنا للهواسشهل١للمماشهد ثُلدافليبلخ!الشاهل لذاات ذاذاهو لجنءبننانالعامر رضواه|| 

عتما سهلْنأ بومعرناعيرلوادثن عاتببةنعبرا.مك١لسهدىحر زراربةنكربيرب حنآريثبنعرلسمهحونل ررد
عيرالسورحلة ذ.المتنيتالتتيصرنلل عهنيرهيزعبلاو قالفليبلغالمثاهرالئاب

سور بن ابرعم شاع بحم عراب

اركوة شكوسول نين ١برامبنالممانرثامحنح وحرث معود:عنرسؤةبنْ 
عنجرةعنامنبصلان عهليءويرقاليبغش ه

ديعن !لصابفال<خلنعاعمرادةبنلصمت رطاسعهن.فمىرضءفن لاعبادةمنس انن ينظ[ل جدلهاغعربجبهالاللسمأرثم
مبط»الالارضفبوبجمبارافلين]ظىهناولئن١ستطعت ففاربعأدوةمانكتجزبيمعزه رنسسولزب صه الله
كرضي خيلانحلشركوردملاز «مدمترسوا(ندوصلاللهعليوميزبقوللبسلخلمكعتاضكا نذا وملزمااتإ درياتزلانه

ل

سسومبعنن ١ ممعي ل
ولع
مرع
انلمينسيل ذأ سيمنبنعبدالجلثناالوليلبنصسيرثنا ب

ةبراه عنقيسبنصيربلج رهجمعبأدةب انلصأمتدعفوادعهنيقرقبالاانهلهابهعريشيانر خرتكوجريث فلخ
لأضودكرالذ شيحجزب يمنبنحردئياشعبة عزعربنمرةع عنرزاددهب لنلوأردشعنزهيربن الاقمذال لمقانل>إدؤابك.

مقا رجل:ضيالانارابيت رسوزاهه صرالدمعلي,وسيرواضىءفحبون و هويفيم|للومبناحبءواسحبهفليبلخالثذاه
صندبزرد

.نرضالولو ازوندبايطعحاير ,عيمكشمنعملعبثري بلاف ىنح١نموبوءيهلف ريوستاربعأن ١رب<جازنعنعش| .

انجءاقفنمزجر سالاّيذنمل حا ,يىدلذ لوس هاشهداعنب لصانثتقنبللاخ!انث عصغحوبنانباجااعلكتترح | ..

ناملبيبحنباملايفرلاقنيتصحاركز
انلاتاابتامااجبرش
الخسذاؤ١يش
ة/ريبكانفنالاذه
نعرسلجلاالب كيلوا .
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بععين لزهرى :لحرن
دن ونفأراترعؤان لين زات إن يوز المصأحثثم حرق ساثا مص احن دز يني بواخوأن ذال ناش

ونع
!ان
هرخ
لي أجهرت امدقالتناعبوارجلبن#رى وال شاستعريعن ابن ١عن مصبعييين سعرالاوركت (صابا |
يدين شاقلنعمذاصنلحن قالامياونال يجب ذ إك مزم احرسل ينارينالم شقاعلحبررانا
امع
,وصدس م
الب
3الاخبرف اشرعنعة ان خوم حلش اونا براهيم ؤالن ساعرركن وزنادةعنزرارةبن |وؤعن سص بنمسنام تال سال:

عااسئ” رضواللهعأ عنخلقرسو(الدصؤانه عليهوس فالاتكانخلقماالنزان سو تيعبراهحهلتؤمعو يعن له زعا ٍْ

عونياد الراهاء رطوللهحنء [3فرة| قاتولاتعركمه الصا المعلقه وانالللاهبجنب قلباوعا القران 0
ب
١
عرشي زانيأفربالفران الواض! ندل محرئنا
سورج رت ماكعنن فاوعن بنعررضوالل عهزياإن |لنيميدادهل
عضل قالل بوعبدا
لار
<الرقن إجلسماقعن زاذمعنبن بععوانله عنما الوق رسوللللهصلادهعولسيبرإن دساقرلبامضين الو

وذابهمجرينبشرينعبيزالهعننفامعننح ينواد عهْم|عنليدصيادهعلي ومسيوو لانمسعودرضو]للعدنءف سىمعيتالقاء| |

نلاممق: /
7نؤاربتذ قارواجاعلمقموالاينعباسرض سعهنمأاى القراءةران اول حولنيرجنابومعوةع ا
|فنجل 4م
رهكا نا
ادد
عنالظىبياتعنابنعبامضناههعنمأاللكلقراءة غات اول فلئأهراءةعير]للهاللااترعسوللال
يلهشصلا

جرمزعليلقراننكلرمضاتمةالاالعامالرزىفيد ذاعهزليهلقران رعتين ع عبه ذمثاهلني منهم

بركرواوزرائرةع بنعارعنالامسولثيئأعن اجرديعنحصينب عنبرالرجعنمرةقا|لتنيمتازل)بنمسعود طبه

|ف|يلرموعنرا مسىناتيتباموسىذااذهودتيفوهبويولينيذة:انكصلحباحلربكيتروهلامجنان ينالذراء:فا
وفزاءةذلانفبنين ان قرا لقراى سووانفرانبفوآلعلبرا ههوم دينذ لكداحدتفنببوسطين هلحلأ حسجولينوكن

| ابعنختبثمرعرنا سمينعياضالؤارىذلاجأعءبراهبنشراددرخعع شتدضفواه عهنواعوزحرنها المابلعغلياما
|عيسوعليوؤارقوةامرؤاذن مؤذن زان ١برع لاهالمئمنيين |لارحل فرج(الفران ذلما ملأت الرارسنقرلالزاطرجاء

| ٠نحتدامعظمفوصنعهينيدي مطفنيصدكب «ل ويفله| لسنحيلنا فسنادا»الناسزق وايرامزنمينءاذانا

عياخ هومزادف وىرق وحننويارايناير أذتردبف لقاحنبكلابزنحربوايغسرككنااللههزوجليفلالنهدجلوعزفا
|أكناه فامراةورجل وانخفة سثتقاقبدزماذابعشوم] من!هلءوحمامنهلهأان بريلااصاجايىهنللهينمأبلفاتع7

اعلالهيرشيل عضي حدأوحربة:هن!م|ة ورجل وساقامير قالتصرقيكنبونعليبز ون عليحولذين]عبن حنص
ناإليىننالدعمشحرتفنسلفيقذالراىعبرادهمعن مزبابازهب فوالان اسن أذيب لمعت فىالحقلالوجم ||
و لاثنا رينسلامنا باومعودةعنالاعمتزعن شقيقوالذاعليرالهان إحسنرازن ب المخصين نالاو فىحوس
لاه ب صنداجحرنئمعوي بةن صللعنب بنجبيرقالقرعملين|ابوحجبع!.لاتضأرى ذاكمع رسولاه صهؤابيهعلةييمد مواد
إحراءه ما اجواامنابك وا تعناكذالومايمنعكرمن ذ لكورسولاللبهين|د م
ابنجبلعأ رعشرة فلا رارسولله هلمن
لمبانؤزمنبعركباهمتاببسنلوجنن فيئْسؤن ب وبعلون مأفيمم|ولضك| لمتكم جرا ولجاء
يتبكرلمنالسمأءب ف

ف ول للمع :وجلبدنزلاليكمنريكوالندزتفعل بلف رتسالنوهقوللتوصرابه عبدإيعجرواعى وروا وليبلم]
نشرورثاشعيببرجتةعنإلمىعنن الفجبمعنمسروؤعنحانشةةرضوٌ
|المشاهرلوابدان وى ق الانقظم3علريكنعرب ب
اقوبللغها!نزلاليهكن رمكوانتندضربالوك] ا
أعم/ذالتمنزع امن تجركة,شينم انلوىفقعط الهالفريةوالهت ي

واحميا 5قور بالذكوريلد وقا :لشعيبلقبرلذتكمرسآلاترلوىقلاتقالازابلغزري.الاتدب يرا 60زالرلسماً
واصاليحلثعبرانه نعلق ب:ن دقا مض
ظ أمنال وهالابلجؤمن الرسجل يناعدبعرلأه ثهناعردبطنلي:بن عنقةبنة ق
 ٠بيتعاشثةرتنواس عمنر اأخاحلذنمالتاتيتيمربومبأيتاذنعلسواره صاب لماعللخرفزرعيقاللءصنباذذغينقالان>

تاي نيتكنندلحباذبلاابفالرسوعصهمادعهليوسايعرفد كنواانذلعكنواانلزكل الودلعنلا

الم

م

ظ

للامااملعاارى؟ .

 ٠ .إأذانالانه فلدعواس ١هدلاعراتوملالفىولمسسي ا هركي مرونموا لمتلانثنبازسبينهرون أسعي بنزيلشاعمونمأزازات
م

عانحو اء اوس عررده الريعى عناث رض اللهعنرأقالتمانرسوزهصدالعمليارمجنللبيت هريلراء علبقوكأدهّ

ك
احول
ثلل يأت
يتالح
ف "|| نعلضعمدءامزيكذ:افبلواعليه ذال الهادعواللاهوادعولصنابأوأنترعوا اذلالدءماء س

أن اليشحرا عقيرجنابنشايلأبزاربفدنعررواةنبءناذئثة رضر|دهعنزأوج لنيصلابدعهديءميلقالتل امعقلانوكلااوهها

ن|يياك الدين وميرعنهمابوم الاياتنادفيسرسهوعلالههيهصيلسكرة ويه فز رويث ديفزوب قرليشمجواري الرفنة وقارا

]|ابابكرفليعبر ردهدارهوليأ شاورلايذينبابينلسكوتلعالئن ب حولرين بكيزناليثعنخاللعنسعيرعنحتزفةنزملا

كريسامولنعبأسايق قالسالت!بنعباسصاهعهدزمابتكاءتصل”ةرسولاهوصلالهعليشين لاليلؤالكانيش بنج

فينسمخعفازاررن:مجنكأاسول يثنأقتبية نبنانليصثاعلمنعراوعينةعيرلهه ب إنحلقىذيهسذأاسلعالنتء.اول رنضوزالرهيسي»

للهصلاللعهلىوسيل قلتكن كاناعنم ان سمرنالوران ام هالت بأكانبورواقسولبأمونوب ١نسمعيلتنا! بوعوانن |

بنالىهاشتنأسعيلبنجميرعن اعببناس رفوا لهعزم|لجخكيملسازكننتل +قالكانرسوالهصادامه علرشربعألريزا 1
سر رمكاكنرك شفنيه بفن(علبأس ذفا انحركمايكايانرسو(!دهصااللعهليرورصنا سذعايلل'نا احركم|كارت ابنعيا

ركماخرل شفتيءذ لاياس جك م سارك تجزم انعليناجى .وثران فالجمى دفصنلقكرأه داذافرأيدذاش (زأنرمال

ذاستقع ل ومالضت ث امنعلينأبي|ذ شررانطبناا ننفرأهقالفكانرسلا ههصدالعمريهابجرذلكاذا اناهجبرديللستزع ذاذااعان

رىالثيثةرعنا بن
نبجانلع
يومى
رعزم
رربر
دنةوج
سوعوا
اب
جب لقرهالتومادهعديجيركاذه حملنينأقبن سحيرز ل

عرأممصواهه عنماجهزاحولذثنعبرللللهب منوسوجن ابسلزعءزمودوان الوعاشث :اندسل سيرب ججيرعن ول يلاتك

فالالابنعبسعئ دهعرأكانيركسانإذا عليهتلهلادب لساذكتنهان بيفالتغرانعفلريلجادج.ى .ف

لوكدقراربئاذ فرأناه يقولانلزعليهفاتمقرأنهغرانعليبيا|ن ننيت:عللىسانكحوليانأجتيتكشنسافاينثزماوسىوكان
نه عنسعرعن ابنعبأعضو للهعمّمأكانلنيصل اللهعرزيش إذ!نل بهالى حركبملساذ ووصت سان تربيلان بيحفذلهذا(

لاخ ب اسانكلتجعل +و ةالاجعادم١نياشعيبلفينم ك:ثنكردعن بنعباسلا لكب لمسازكننجب ان عليناجمعه دقر|له
!قاذ قرناأه ذانيع فردز ذاضعجحلونقوممافيسولفينبراهيمبنحنزةثن.ابإنلحىاذمعنيبزيعنعهرعنالوسل:عنعيلاه بن

 |7132عريسواده عتمقاالوايصياههولسيزررا قروألسابنعتنزه حزانالادلباسعاليهبالجندينو صراسنيهعت
لها

زقهال
دابد
ت
 || 3اموس وسيحملنينعابيدين يعسنذالثنباوضبنبكير اشعهسب ١ن سيقعنالزهرىعنمهسبنجرسنمطمعن

3

انهصيداللهعبسلف دىراءسيأياتت ف مىسيوولبعرلعصلناعلشركفوالهمالانكيزرال قازاوةرسول!دهصمللعهإيجميلامسبالطل

 3ولنايعسطل قالعبرال ولقريان خمب حنا اددكلامالربلبسخثلقوان لعرمبلادغرزت اومن المبيت١لاباسفلثمنكاتانز بو

]|حفرعالمنةويبنهليتوان! ذها(إلحرادعخلوةةميقعليبحمضعنسيلونوجم!هللاعيل نمزل 5ف تاا اقلمساوينذليل

|ن نيماومخناعتينليسارق ولامبترملالبووالرطيرنج يلمركادا ذيفتونبارا لختمالهياذنباه حزن 2
 5لد<دحاي إ

عنمبعقرلاألده ان اهلعلزان الرزىبانظبيركيبدك ان ينزعمتكوقت
لادب
بوضقالعزهيرقالتنعابرلاعزبزبنريع ذوانااشر

أعبرانهب منسعرحكين زنزمناوذلا ثبالكف قىلىب واا تناهف مىصاحذن ال ل ف لىيل نز جمافلاقلوثيزهبءا وابمكات
ف تداقشالزهينبالزىدحبلبيكحيرااحير ذلاسفينقاشلاعرللاعزترٍكبزل 5ل سؤينثلماجدلكمعليناوكبلا|]_
عنهرذامبعرو اعندر نعيرالهبنع( رضواسعبهاعا
ريد يوكليكانلايزهبب وحزر |سمخيلقالحرق م لالك

اضلع
نهزع اتيامنماإعنانتزعهمصر الناعنلكرميزعالعلم ب
نلل
صدالهه عليشرقلااان ا

اذ 1يقعامنح انلنواما

تخألا تلنذ ذانوليرلعضنلوواا السملذْْأهرانستآنقالثنهاوامعنقننادةع نيزيبنعبرادهب ١نلش الحلاءبذباد
دعقبة خورجع]ن|عياض ناد رطاادهعنعناعلنلييمصشيرزقدالازادها دا لنزت عليك كتابالايظاءابلمراءاه ثيراا
خَ

1
بيديا

خلزافهاز /عباد
|أصد

عام

للامام العزارىدم

العنة ال عهوالظلين ناحارعارخرنلله
انعهليهرواالاز اولميف قيغوك !شاد هئلجرالانك بنولعهرمم لا

حيو بنسرححروزلولرينين اللاوليرانوعأنالميرزانعقنبنمسبرحرةان شقِياالاصيعحرةان د<لاطرغة ا3١ب3وهريرة

رضوادعمنفقر رحينرسلادهصاادعهليزقلا كانبواهلم3ولالتاركللاعملؤكمبااسنذولتلفال ب برقالفاذا
ت قالكنت ١قو بهداناء اليلواناءنهدتايقوك!للكهنبتوتقوكالملل كيت يقيالبهإاردت ١نيقالفلانذارثُوق
قياذيك ا

أطالمماعازمويام
احبر لعل حك والمعلة صرق اللوهربسورلمبمني كااحنيأة الرنيأ وزين:ر ن

نيرف |
لياهااعنسرل اللوداطل كعانو!يلوت بقواعلب|راله ومايلوكحفنوالاشينم!وبغعإلصسيعرعل برهمزقويلاد لب
اسمعن.للنبيصلبعهطييبنبرفمالمووارائبتدوعنالقلبومرجرببرابهنصاثالديثع بناضيناملعدل:عران |

يعبر للل نيتوع رين نف مج غرن عتبن مارك١لاشعضوابدهعنه٠نالتإرصوكام انلظسماء بووفاتالهلااوان رذع
اليمقالله زيادبنلبيكيأريسولاندلممعت برقمودراشت ووعنه الؤلوب واللهالتوصراللهعلره كنت ظ
لقااصعح
زعااورو
ال

الجحسكعن افقماه ةمذكرلمضلالالبخو النساكعلمافابريممنكناياههفلقيت شرادنو سج ن عاقتونال |

اخبركبوالذلكبرضقلتيقالحشومحلإنزى ا شهلجبنيحون يكناليثبثمْزأسوخلنارتتعةان ارزع

أع اننراضمبنا حلبل:عنللومربعنبارلزتلعنبجريرين نفيرعنعف بن لملأك رصنو ددعهن فمالبد عقن لوم نر رصلاه جرخو |

افقاليادي يترقمالعلوذي كنارللهو رفامنابتأءناودضاءزاحلتينْأصيرادينممووعنلمعن نادثلكنتمع ابطيم]
ورا رضواههعنأةلفاق النوبلاعهليش بيانيدماسأعاةيايمذلفيهكلرفمفياهلعحولتأ 3اعبراواريتعن 3
عن مزعوادهعدعنالتوعيزابدرعليشب فالمن تراطالساءةالايرفماوجرن سدنابجوي سنشعرةعنفذلاة عن|سردعو افد

:معتالنبمصادمعرشببزمننشلم اطلساذدان رفم العمروانيظبرايبول ْنامسيثعنام هنذادة ؤمرثول!هابن
واه علزمأعزالتمصر ابهعليشا رو ميرنعيرالصمو!بوسيل :و يزيلانالاكموعييرح|لرقمنوبنيب وابعوبيوشار«ض)
بن درنارعن إلإهريرة رض !لعز.عن!لم صياللهعريثس[ تومانعرفا |قرانواأنالت هركثبراعنحن او قمال سفين عن |

يقم!عن إلبىشعن سعيرين جم
عزه
عبنن ابنعبسمرعناللعهزم ب|مدذل.سحبام عسمبتومنر
رعير
إعنس
جىيت
يني إل

ابعنبامربطنودهعم ولاخ صل نكولاغنا فتيم قاالنزلت بك كانرسور/سهصرابدهعديوسيز|ذ١رفمبصاللفرا ن

سبوامن|نزلمومبجري ولحننادنتيولعن ضار كح ناحن واعنكسهر كنع عرليثنا! بوادنادثنساشعي:حن لثمن سورد
بن جريرعن |بنعبمررطنولل عهمثم|ولاتجورصلانكولاخخانت ها ؤالكان رسو(نمصلاللعهريم(ذ رفمصولاي لافران سم
ستخاجرصلانك ولا ؤزاد-
المرتلوك !القرانومزجاء د ذل مغ اكالمسلبولنواذاخفض|شترة لكعل|صهاب ذوانلزلاان

بحل

نوين زرارةفهشم اونببشارين سعيلبنجميرعن ابنعباسرعنواهه عنموالإيخررصلانك ولتخاات بهقاال

زات ورسولالهصرابحهليشبكتينبمك:وكان اذ اصدبعياياب,رفعصوثهبلافزانذاذا سمعء المشركون ا سليقولران ومن؛نزلم

الءىنك ذه
ربك
اكءىنك فنيسمم اللشركون دنسبواالفزانولاخنادت ماعن!صقما
ومنجاء ب فتلاله لبنى ,لبجخقمنصرلان

تمدموابتبينسذيللكاروا هالامشعنجحغرين اياسحل عزنزرارة!ازا دعنرينمنحرزعاكدزلصن أ

١ك عكرم إوجبراه بهنعسرض اللعهمزمأحرةم قالانا انزالتهذهالايولاهرصلانك ولانئانتهأواننغبسانيذلكامن

جض
اعو
لبنر
الا
اوقكشللاميصلائكلينفقواعنك ولانادتبأذلامعأمنججران سمعرأمنسترق ذلكدوم نع
مورن مريوننالرناغهينلعنابنانقعن ادود ب انلحصين عرنعا.همعن!ينعباس رضواننعهممأوالكان
ش مالسمعفينتقحدح

ا اهملوعاا لاانلقراونالعؤافي تبان
لنسا
يمارديعك اذصدجربالة كا انلمشيطدونعنال
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للاماء ل|اريم

فرديثانونقغكثيرة بتطمونم قليل:فققملوممفقالاحرمنزم ١ترون(لهنههممناض ذال رشسسمعانجمزولاععالت |
اخنيناوةلالاخران كانيمحاذاجمنذنالمييممذا اخفيناذناك تت واواكاةمشتازون إ ينشهرعليكمسعدكمرولاجراك

ولاججلودكمرالاي سمليبن١ طقبنمنص شنعبدالج بنميركعنجأدب زنيرعنب ىحبنعذيقعنابنسيرينذ لاكانيقال
يحبال للجركيمتبخجرةالخبى يدسف و بهل وبنعل ذالعبرحق دخلمجويجي (التجارةضانالخلىىميامن اشلناق رابق |
يان فنءحر قيصةثناسؤينعن الحس ذالقال حنيقة رطواللهعن باذ
حرال
نلغ
ذاللكرنتحيل بنعبرلعن فا
ب
لجة
ظه ر
ابرا
الناسزمانلاص فياءلابالزىكان بكعن!.لتعريب بون |كدق سمال الجن الحم ذال وع

|أداقتنااعرالعمواعرجزعنيههالينفي رنقواكتفرقاهذلابرعالاينذلرطزدايزموكا يهالستهزمفوئو كيرعرن
محتل|ا
طأ ؤسعن الىهربرةلوده عنان ذالم فىهنةالان:عورئثنأموسوين وهبعنداودعن| لشي فسع الدمصل
مفوالهعنمأذالمثتارلمعنصت وذ ء'
 6تابلنهفاسع علبدبسوريثأعبيراها منودويعن ١بنجرعوعن عطءعن١بنعباس ط

قماسبلكمياريرناخبرق زبادسهسعرانسرألابدعبام طروانههعرم!ذناللاركانجدعرمار و(اكنماعملتيراكذلاب سج(
طونعنجرمرعنلييشعنج|هرعن ابنعبامدعف اللمعتم]قالكزنا لان
ياس
تزى ب
ياا
ع المحمن يوشت :هنمحمنا دكا

دبامالتق نباعررإهه
 :ماوملاباسرانيباد(اللصيرون بالمصصتفض فذبثراءالمضسنحزن ماوسسيىكبثرنامبعمدايكنالص
مبنسيمأن ظ
ارن فى ابن عب
كابس
ل2ل
نمكسيرتيعاب المصوين ون
سألتسعررين ال

إن ابجترعاخبركقالاخبرن لوالبيراذعمجابرندعبرل رهطواهه ممأقالبتاعي حبالىينإن اببعرا لابن ذيرعن
الاتبثرعنسعينبنجربرعن١بنعب|س رضو!للهعمأف بىسعالمصاحث انا مبصلسلعوونلن ع !يلممويركروعنعإرجنواجم |
قا يلائعل!لناسنمان( قمنالاسلام الااسم .ولامنالفران الارسمموقالالوص اللهعليرعيربنط[لغزااهبأصوان

عريثا براضمب انل جززةالبنيرىحر ابنالىأزمعنيزببنالحاعنشربنبراههمعنإلىسل:بعنبرالرجلعن

نار

(شمصلاللهعلي"١ يفنوكهااذث اللهنوع|اذن بحسن لصوتبالقانبيهر وسحزاون مز يوسا
رضواله عرزإرزسهم ل

تثاعبيزالهب عنروعن١نعحونب رناسشرعن لزهرعئعن الرسلمن:بنعيرلجنعنادههربرةرنواههعنمعنلتوجلابدهعليوهسيزقالمأ
وومنمزدبراد
ونمبعي!صراده عديرسبرفزاءةاليمونىففالمدن ابومس
نتالللهشئاذنءىتخ بلأقرآنبذواعيلرالله لس
.

ب ثرت خلنابوبكرشا |بوجخط يفن بشزايد بنعبراللهبنالى.ردة عنجث إبلرىدة معونسإولمطول لهعناك التببص رال
0
1
0
5
1
53

لاين اونيت مزمارامنمزاميرا لداؤدوسهر و احرين جيرشاقنان,تعيد اله لااخمعزعبرا رن د |
والساويب
| أوسمزرق
يب )|
زقوب
اينيع
ت البرا؟رضوائله عنعن التْمصرابلمعلير وسيزهري باموسى يفر فنالكانهزامناص الداود -عزثيا احر

| تامعنمغزامب سنشرجرعنثريحدثق داق ب ينزيقلافللاتلمنبمصلالحهلهيميخررنبنبرخلنلجنفلايك

بحسن الكلام وبللالطامحولذثاج ريناعحياقنا عفانين عدرنشاديمب ونبارعنعرهب إنكأريثرطولل عهنءلقماعت

الومراسمل وس طابترا لزانعنصنكرنزكنيج فدزا ةءابزامعبل وقالمزههمعنالزعنمال

ابت عبردضالهعنفالالمنرصلابدعهليهوسيربههاسشراذنالججلحسن! لمقب لاذران/نصاحملاقينةالىقنننة رمال
العلاءثا ب!واساممّعن بربرعن الىبردة عنالوموسولواندهعن قدال النوجادهعليوساللاىعرونرفقةارين بالتران

حينيرخلونبلايلواعجنمنازلمن اصوانمألغرانبالليلوانكنت لارمنازامحي أنزاوامالنهارومزمحكماذائقامخبيل

لاولقعلرلةةاللم ان اص يامركةان رومحل نارينحنضنهيكنلامئرعع طوليعةنعبرالتمنبنع نوز عا
| راعرضواهعنعنالمصرابهعليوسيزقالبزولفانباصواكسحرينقتييةناجرمعنالءاسزعنطف مزاح ند
مطلى:مثاحول | م تجناعززهنا سشعية سمعتطف|:ليماأوب#هنعتعوجية «معت|لبرابءنعلا
عنثزالنجيوعن منصر ن
ٍ

| اكه عن 3لالنوع لجرذبنالوغزابناصواكقالعبدالرعك ب حنوييةوكنتامننيتزيلال باصموكتاذ
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“للاماء المأرى)نه

عنليصلمعطشيلرقاللاتازليا-:م ١نمنطاهرينحيبقالؤإمرادهوتمظاهرن وتارولىوهحورعينرة ومعوة |

وجأبروسل :بننفيلوقرةابينأس رطفواده حزم عن!لنبمص ههعليرسبؤال!بوعبلانهمويكنبن إحرمن !هلالعلمرو لك
اختلات الإلمنمالك والشيت وجاد بنزيلو« .الامدرارش جرم|بنعبييةواهيهاز ويجوبن سعيل وعبرالمن رز

ببيواس ووكيوعذ او
ؤفاهخلالبصق وعبدانه بن١ددينحفصبنغبأث ا
او
و
ولتممامبانرك فومت
لبعيه
ن

| أهارون اقلواسطيين العميمندارن
حمرناوهلان مك وللرينةوالعزقبينوااهللام وإمصسورالكنهل
مخنم

تين يوستفىمنتببيورل لووليلهسثامبنعبرالك تيه واسعيلين ابوولسرغعاهرالمرينةوالوسهرق الشأمباين |

ونغم نح أدمعالمصربين واج ل حنهماه(لبصةونير منفزديلومنانن اعلردولمن المكيينواعقبنراحموابئب ٠ل

واه[النق و:هو لاءالمعروقون بآحيعصرمبلالختلاتمنم انالقرانكلامللاهلاممنشنه)١ واعنذ ل
|طربق١لواضمفق
علينفماة :الال
سدت ان تازعتمفنىوم ثردوةلالهوالرسولحوري إبراهيمب انل
ا سن
رمنشا وين
لكنار

بعف بن رحر كز رنعبارللهبح بعنلبعنابه ن
عج إن الزوجبط|دعهل ؤبسيزركتبو ناكرو الختلفتم فذانلعنعرددال

اللوهالتروقا ل(تبمصيريعهليومسيزمنعع(الييرجلي!من  2هارابلنكاللهح نبحبولج ارناعبرانه دبانجلعا
س رعينبرهيع اننقاسمعنألن2نواهع,نعنانمصلالعمليوم ييااكاركررضواه عهنهإ تنرد االلاتكت

أألبستتو آعلبط ن وهكزمن+يعنيتاللاهكلنادمغميرعلوق فا هلممومقجامالدكزاث السنةافمونجرا ع دوكان |
وإ
املدأنندةتاً وماكان ادلهبعشلتومابعراذهنام0حميمبأينتنقون ولقولء ومنييشاف اقلرسو(من بجتباينالهاضست

ويمبتئجغي
ٌرسميناين بولم تاولىضلم وساءت مصيراذاءأمأاحتوب .الفريقان مزهلحر برعيك[إنفس ذلبيس

بكثاثبيترمن حبار ورعبالم يمو( د مقزدهي بلالمعودتعن احرواهلالعي انكلاه اله غيرخخلى ق ووسأواد عخلوق وز ماكزلعبيت

والتنهيبعنالاسثيا الامضتموتجنبى)اكهلام والخوعزهالتنازعارجا افلحيلروية يسولسمصواهه عرش زجحريانا

رزاىق ن
هب ر
اي
ل نب
عرؤين تعيبعنبب عنجرهقال«معالبصدالمعليءوسيرقومابننارةن ذقال اغأ
إاع
عامج
عااق
نرعن

لراهه يصبلق بحصزمبحصراذلادشينوايزه سعصن رأعلءتم منه
هلكمنكانقبلكيرغزاضر,فواكن اللهجصنءببعل وامكنتزأ

دقولواوبالافمية المعأللء قآل!بوعبرانله وكرمن |ندر علينو فىلمان يكل الىعالمر ما3العبراه بنعورضوانه عنما

أعنلتيه اانهعليوسيلوماذكجليكمكل اهلرجاللءولابرخلفالىمتنشابعات الامأدينلموةلسولثعبو هبه سنلتتنا

|أبزين ابراهمعنعبر ه بنه الىليكةعن|لقاسمعن
رماش
حئة
ني فالتترسو( شمصد اسعليه هوالنىانل عليك لكا

أسه إيات ماد هنامالكزارث اخرشهناقمأتفاامناين فىقلويى زبخفبتبعواك ننذبا.منهابتذاءالفتن:وابتذاءتاودلمووأ

أيعلتاديلاهلاللهوالراسونو لاحلديقىلونأمنابمكنعنريبووبوكر(حاولو!الاب التقالرسكاهدصربد عهلي|/
فاذارانتم النينيتبعور مساّنابءمنه قرم النين عوالله ذاحلرومو
عقسلعانود رطواه عن مزعي عم فليقل م ومن لافلرق الله
اعلفانمنعللارجلانيذول لاانجلواهه اع ذاالنله ذا
الي قله ١استلكمعطيمن اجرؤمااذما انلمتكلزين سج(ينغي بن

يثنأ سييننعن نخبوىعنال حامترعنالىالحنوعنمسزوقا
م(نسيتعابوند رضلنوكلنرعهدهةل
فا وا
اعتلبينقيبصل الله
لم واذارابيت هوىمنبعأود ينامؤنزة وايجاب كزذى راى برأي خليكبننسك وذرعذك| |
هبحن لضوىذان
بزاعملا

امارلعامةحولانأ  +عبرنعنعب ارلله!ناعنزةبنالى دكي حرتعر بنجادبة اللذىحرتقابواميةلش
|عبا فىفالاتيت |باتخلبة|

قفاللالنىصرابه علي وسيياذار| يمتطنات|ءا حخوة3ب[ع]براله «معتموسىبنعقيليفولمدت بأعادمينو ظل
لأأقتبت امحنراعلمت ان القيابه تنربلماح لذن احمسبنافوابتناعينبننيلعنعارةبنا لفعفؤلع زعرناعلىاة عن

هسبوواهنره سبوان االلهعظيم |
ابىهربرة دنواههعنءكلمننيبتأنالالرعن خفيفأنعلاللسانثقيلتان فااىلم
هزإن
 2أ لتربكدرثناسطيان ا امصلمعنعدهارعن ابرجرعنعبرانه (ضوالنهعد ومالاجتمع عنرالبيت نقفيان وفرشىاو

خللقعانبعاالا

>

عام تارق

وج البيتالإستطعت اليمسبيلاذالذاذ! دلت ذ إكذانامن ؤالنتم والصرقت فيو وال(اللحسأن واللن ماده كاز

يىبالرد
ثزاذها لمكنتراهذاذراكفاملقى|لساعةقالئاالمسوك عزرأباعيرصن الساثالونلكثنلرهااط فتاه فقالكل
ود
رل ذل

ذلكجاميلجاءبجدمكودبكومب وال كربلانيومسحل الع عبراههف سيا بنن لاعن نرت بن
براه

لمهت ١لسبنماإكرول لمعن ذالليل !:سرىبالنيصلامهعليرشرا[اجراديا غهرنا لايسيللللفوك اارقكم دض

لبكؤامكنكلحسنةبع (شمذلسي صلاةامااكنابحل نينعبراههب منرجع هابوحنملتنيس ننااونا

شناجبن !دكترقهلالبن الهىجوننفع طاءب بنبمسدلرأقويز بنارلطكوماده عنهقال ذلتي رلاساوله ناكناحرسث عمرجتأهلية

ز"النهيه عليم
بخن
خلجاءانسديلام اولبيمنتابمعرصياب ليرسبفالصلهة عطس من الومفلتيرحكانهذل
صمال

دوعذااللىصلانناهز لاايصلذينح م كنلامالنامثاذهاوابينوالمكبيروفزلةازا حولييعدعنهربجثإن
عنبيان يتزايرين روشانجاجأمعبن سثر|]اي حا
اريى مضواه عن قال رابيت رسولاهمصد ادعهلييشي ب
لبادىب عالدصرةة |
ايه الناسفووالهال لالتتشلحوموذ( لمصؤابههعليوسيزلاشليقرعنبيرايرا ن فيك خلقاينيوم اللهاملحولحياءقالجبلا

جيلتعليهاخولامذقالبلجاجات علي الجر |لنذىجبلضعلجلقين!حم الهرثني ١بومعمرثناعبرلاواردثشا يواد"
!ريينا قاقلرم!ححرنن
عنعبزا لرجكبنالبىكرةع ١نشيعبرالؤسلن ١لنبيصراهعلي وسهيل [ذلاهذ لكوزاد قلت ذىيأكان وح

عرؤين زرارة ش١١ سمعي عنبوض زعمعربدمن بناببكىرة والذالتاهنذابليصي انهعليروسيرعا قلتالحرانهلازا
جبلذ علخلقين مسح نين ١«مخيل:نمت نر صشيمعني مونرععبرالكلبنالبىكر عةن ل ترقالانمصلاللعهلريطول
علي

غ بن ش رعبكن !بينج قالقالرسي اللهصدالنمعليروسي| ١ذ١ؤاداحزااملمرأةالوا
مسرهنلشتجييعن ابن ادنتي ل

اوالراجٍاوالذلام ذليقالسكن برهاو<يرها جيلتعليهو١ عولابيكمنسرها وسثرباجيلت عليهق|لملوعبراللهورو ادعب

وعم حل ريأحسنبنعيبنصبّامشناسعرلانسلمان شابواضنبنبكرا أل بند ريثننااء
دانحعن
عن سعيانعن ابنعل

ابنجىين ناابوسعين رضى|للهعد ؤال3ل(لوصا إددهعولسيبريا شيان ديك <لفين يبرم الله روا لتو<ة قالارسكا :

رطان هود
ثصرا
يسب حنف
ئبنت عليرامحمرنديث افلاق لنيحملالعهليء9سبلبلسنجلتعلريسولذأني
يعبراللهسمعجرمزل ١ 5لعبيك دطوملهعنءذالجأء الا ش ذذا!(انرصو ههعليو سيزان فيك<لتين يحبمااقللاهلجيل
أجبلت عليرامخلقام بذذلاجلبلاجبلت علب اسه ١لازىجيلعلمياحبان وهرسو سوللأمهو أمططية
درق م اببباننتالوازء ١لعيي> عنجرها ١ ذجرها وازعبنعامريضى| ههعنحرج اللانيصل اللعهليهوسيلفنا لالبو

ولابلوعباز|ن.نهؤجه القرات!ل اننصفة اللوهلايينالكبيتالؤجمو هوقو
اللعهليروس يذاش
ابللللهجبهلكرهه قا
إيجبارانطقل عب داه وكنلكدق نلزجتؤايا رعنالنيرصلالهعليشحارانكلا املتوان مرغ قبلخلقموه نطراللم

ورلا رن كيرا اسراءيعن عفانبنلمشيوولتي ب انلوالمضير]عنسالهموابنإلاجرعنجا.ررضو للهعنان

المنمصاءادهعليوسيقاردرجحملنالفىدهذان فرمينافرمنعىف إىن |بلغكلامرلىقا بلوعبرادهفيين

النبيه”

عاليلهازابنلاغ مدوان كلا امللدمن رب ول بنكارحعنرمن الىأجرين وداضلاازروالتا بعاين مىبأحسانخلاف مأ |
لتسبنة بعرائتصىلاللهعليرسبلفرنابعل فزن والالله ناللتكئنزاشرل ء علالن 62
وصفنا و النثأد رووااالك

اربعولعيكحل ستهرراذل لانولجاهعيلرزنت ءاه ف لاارضضحول نا طنننا!بواسأ قاللعامشثنا!وباج

يمسل متحلبنك
رقبن
ن إىسح:ي1402ذاقلاالنادهعلويسيجرباءبنومبومةنال لمع:للنتفب

اندبه عليهوسيالواكتكنبناا»
فيقىلونوأازصانانمرديقلمنمهوحل دكيقوكعلوامنه تخهاء بكمفتنروننصرقلرال

ان وسطلتكوفمثهرعالل(ازميهك ابلرسولعليكذو بآوعل|بطاد الطاالئفىد قالص ؤي لالز

دانفمامؤظاهبعد لح دمن  +مت( محو بم عرداليله بنموموعن ١سملديعن قيسعن الوقبنشعرةرطوالكعنه
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فل يعضلمنذ ن مرصىنهسحسثأسلمان ثناشعبة ناسل يرأانولاوليلثنساشعية اعنلموجكعبثنمان قمالعت رلك
قال"معت ابأهربرة رضىالهعزهعنالنيصل اللمعليءوسبعالموؤذننظلم عيوةةحل نن حفص بنحبرامتعمؤالاالى

لامعاباع مزاسوزتن ]عبانبنمينتنباعقوهبن براهم افلقرعن!بن! سق ذالنئعيرين]براهيمبانلعاردث التموعنعيربرا
عبره بهن زيلبنعبل ب قالقن عبرلللهبنزد عى اللهعنءقال.ل!أمررسوللهصل اللهع رلشبلب لاناقوسديعل يشب برلنا

(ناافولسو ,لضمبدقلت (دعىهالإاصلوةقال
فا أىلبصمعلاة اطات ىواننارولجل نامسا في يفالعكبراهه تبي ال
نود لك قلتبل قالنوك الله الإبراذيهاكيناانأهكيناللكهيرامشبرلت "ال الاالسه١شههل ان لاالاهل“النهاثهيد
مماه
رّعل
ذلااد إك

للااة جرعلااصلاةجرعللئاهمحوقل!لذااهم١ال أكهكببررالاهاله الاللهقال
صجع
اان مررساو( لسم
رله
بولا
ّررس
اسنغي
]|سناخرع
ؤي جيلشرؤال نزولاذا !قمنالصلاة اس اهكبراسهالس| شهلان [١المالااسه ١ هلان رارسولانم عل دلاة عى

| أعدالؤلهمورقامت الصلاة دنقامت!لصالاة"اللاهكيرالله|؛ ١١لمالله فالفلأ صيعين | نيترسسوللسهصلاللهعلمسرذخمتهم

|:أدات ففالانهناره باحقان شاءادد فهفمرمعبلالذالحليءمارابيت ذلِيوُذن بمذانامنرىمنزكصوتا تمتمعبلاللخجىل

علو

وبؤذن ضمعبلكح رربلحظبتعا دمعزهوهوؤببيتمشرجبيجمدددريفوكوالذىبثكباحقللراينهمثا ىأ رى قال
لصيل اهمعليدسيزددهالىحول ينأثريزنعلبيهلرن مسيةعنعيرب ١نممحعنعيربنعبلالههبنزسنقالفأرىعب الله
بن زبخزجعب سحق الاىلنمصل اللهعليروسيفاخترية ذالاخرجم يعلالذلاقأعلي,ولييناديلالذاد اهلى مزكصوتا لوت

معلا اللاللسيصس دلتالون,عليهوهىبنادىشجرعرلص خرجٍفانليارسوكاللوهالللهؤرراايتمثزاا ىن راسوزنك

امخعنببرراليوىا!ببراهيم بنعيرالعينزينعبراركبنال زورةاخبر جعبر.للكبنالحزهرةانسدمعابازدرةرط
للمه
لهان
عه انلتبمصلاللهعليوسيلقاللامر !س
ا ”ا
و(ناالنمصداعليه إذ!سمعة

ارا
اه
الم
لنالا
سه ١شهنت غيررسولاالهميرانغيراسيك له

ىة ماخشِيتٌ ان بطع
الإلاان.فقىلوامثلمأيقولالموان و ذلاللىغنورة حين سصمح

موك الاا2صنتإكصبوو 3التمرينعبرالعزن ازذن اذا ناهو واالاذاعةزينا حول ىبنبيرق الير
انن
ذمما
حش ناع
ن من
بىكان
باب عزعرؤة ععانتئثة رضانهعمبأوذكرت الن

شعنعهنيجرا:

راية! ينقك
ي فااولحلهم
ميا
س ض
وددت كنت

“نع انملظ الاذرانركم مل حوجاهرواجت قل لقتلتياعبيراههبنعرى لايخرنك اح بعرلنى نقيلقلوهم) | حتدة ب:

اعا صلهارانيعسادهعد وي سمزرحقن اهلنضللنينطعنو! ؤجغانفوالوالمل فاوحلسن مثلوقندوا فزاء ةلايحسن مثل),وصلوأ

صلاة لاصدمتليأذلمارمعت الصنيعاذا ث وم اللدمايفاردون إعألاحداربسواهمصلالهعلهميف[اذ!!عِميكحسنقا قلا

علو في اللهعلكيرورسول.ذلاستضؤنل اح و ذالالتمصل اللعهلي,وسيزكارب[ ينسالمعنلامان انق مزال مل

وكنبءورسلءقالاذ!دلتذلكذ ناامؤمنولاثمشرذال الاسلامفالتقبران[ له.ل ه وهالرسولاه زكر
|أذلك فانامسيقالبتمقالباوعبراههفسالإمانوالاسلاموالبادةوالدصانوالصلاة قرا .وأمفايمهنحركاتالركدوع
رعنالىزرعة
 :والججود قد للعينو قال هلله انلهاالالاهىو الملتك:و١ ولوا حرشا رن سلماناجريرنا فوو

أ عبنذ روابىهريرةرصناه عهممأ ذلاذ ف(«جل فناالسلامعليكباعصفردعبلايهثرمذماالالاءان تالالامانباللم
 | :هالكرَاالنبسيين وننمنبالتدمك قالفاذ!فلتذاكمنث 5البخسول ن اابوالنعانثنحاادبنزيرن ماطرالوراق حرجي |.

فذاضلة].
|

| ابت بريراعنيحون بتعرمرع ع
مبيرطاههوبناعرلعنمعده والبخ|نحنعزررسروك«لهصلامعليموسبزإذجاءه دل ذقال|] .
|لاة وتق' افلزىكاة :ومضوم رمدنان ون البيت ؤال ذ حابربعر
يارسول ناملهاسام لاننشبعوجمكللوهانقي لص
الاسلامذاذا فلتذاكذانامسرارتمفالسرذت وساق لحريثسولني موبىين| عم لفننا!عنياكب تنبراسشنا |
ثأنببشتعرنر!طو |للعمنهقالبيياليهصبلاللعهلي,وسيرمح١اعاذبجمل» رجعليهثياب!شرفضاالامرجق سيان ١
ردهووم بل بمعلكبنيمالها الاسلام فالسشباذة اك لذالهال اهموسوه اههواؤا الصلاة وأيناءلزكاةوصرومضاً .
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ضوانهعن ن لنبصلاللهعليسيران بوك١مضنالااعلجنرانه مانابذكفيموغزولهغمنوبلرفويدوحا]

.

نناابانمثلحولينأبراهمبنالمارثكماعأذب هنشامننالبووعنجونعوضادهم ابأهريرة رعنوابه ع 5ن

دعليشيع اضلااجهالعالهمالندمتكفيمثسول تن مأوبىيناسمعيزنرخليفةب:نالياسعرك يع :ر

ْ شانلاوهلربرةوراض(ولخارسيمقعةنبقانالسلثميشسونزاساهعهيريصنالبارهسعدميلرياومستييربىعالنجايبايلر!عنفالضرلهقرابرلةمروضاذىبن|لاهههوعجنمءادوالس
سايل
و
ر اس عبراله:
إذ البوصرل

علرثل ر.

اسد فىسسل حمليي سرلهب منوبوثناهنثابمنعتة عن ابريعن ل رغاوحعنالو ردى
جبا
وامان
وال

ل
ضلا
للاى ا
أفتا

اللمعنهقاسلالتالنبمصلاه عرليلضيلاض(ءانباجادوبينحصليزباحبل ينلكديريث عن!نم
م

عنالمراوحعنابوذ ردجفادهعنماذهسأانهصواده علريتسىلالعخر لامانب للاه وججاد بيلحل يمرن

7-5
الصباحثناالوليداراه ابن إلنىورذ لاينبنبوست!١لضريت> الك موعنعبدالمإكهوابنعبرعنموهىب طنلوةعرنان لعو

ه وجاد فمسىببلراهودجينا
بضتل
أمالمؤميائنرضوانهعنبأقلاتبداءدد((1لنوجساسهعلبوسيلذننازاى الجو
اذاه[أ
ناللع

يز بلبنعطاء عنمعاويذسبون!اق عنماشثهبتطل :عنء شأشتاماملؤمنين رضىالله
رثين
نعباراسرح
عيل بن سثمنأن

عنراست(/نوصل(دمهليهبراىالجا رضانن موأنب للاه وقتلوسيل وجمدردورق رن سديل| نباعبيرةبن جينعن

نبل لإكبنعبرعنع اكبن|لحني عزيجل ن ارلشئاءرضىا دعأ قالت سمعت النيصرابهعليوسيروسالم الى العمل

اندلبةلامهه واد موبرجوريه نأض عانريعنصبررحاله بن ومهوبعبنموينم بنرباءعن اببوعنجزادة بن

لمج
يلا
'لمع نعبآدةبن!لصاصت رطراهه عنءقال س
عئلل
شهزى ل
ااعلا فضلقالانباللهونتبرينبرسول جا د و

| سبيلءوهالعبيزةب عنبرعنعر ردهبنحشر رضوههعنعن المنبمصرابدهعلي (نض لجوال!مانلامكفيدوؤالالعلاء
ن عُلِعبن رباح عنجنا دة بن.وإميعن عادة بن
بارثربعنيز
انعبراجباراسودزالوانهنتحرأبعبنأسرعن الح
العستأ(ىرلل ل اللمانبالهودشسليق كنابم قالم بوعرزاله جه( انوع
العصامت رضوابده عنمهماالإرصياس علرش

أللهعليروسل الابانو1لمصرنق واكرادولتبرع لاوال
اوعبزاه عل
سيكج
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|الوسجيد دواللدعنة قمالعن رسولاللهصلاللهعليوسيبول زج فيكقوميترون صلا معصلد/م واعالكرمع
5ن

سبتنت اناءالك تدا
وراهه
بْأعب
جاراهم م قرونمناين كاياملر٠رلسمرميمةنحهل زثن
اال
تالف
حؤن
زيقر
والم
اع

عال ديدحيرينعبرالمزؤمن ثنارزيل بن دُردع نناشعيةعنفنادة وجعلوالمنعبادهجزاى عرلاق لاحأدبنزيلمن ؤال١(5م
ين
العبأدلنيخئلق فيوفرقلابوعررايهوت ' ذليلإنادبهتكاكبعتشا وءان اصوات العيادمئ لزيحدرافايانلتط
ووالالعلنتتجعحمل ثم سلرطان عنبأزوج انرص للعهلييريجلياْأبعراههينصللوبشكىييرنقالايا انليث عنارا

وعليك:عننحانفكا سالامسل :نعودنلبهاعن قرية النرصل اللعهلهيملوصلاتةفلألات,تالتكوكصان جمد
نام معاد شرجملف مزاناغمربيامررد ليحولصعرونعنتقراءنه فاذ١ ريه حرذاحذرامل قيب ليتعن
براه نعبيلاه بهن بولمبك لاحليثنأرين مقاتلناعيلاههاناأدبنسجتعنعرإكبن عبراللهذالطعبارل فرشل |
وبثمررمضان يتاك المزات بعذظرب ذالكرداكالقاسمبنحهسوذلبقولهاللهكن رمزلايانيمالباط منبانبلي  0ا
/
.
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تنديلدنحك ميرحولْنأممعيلثما كعنعبرلعنبنعبزالهبنعبداللرىتلصبعنص|بء:عن١ بيه|دذ ااسرياريعامعن

ناسعن اللهفىاراكتحراولاثلمبادية ذاذاكنت هك وباديزك ذاذلتلصلاة فارقع صوتاكب لاذن«نلاانسمعسوت ||

المؤذنجن ولاالشالانشهن ل بومالعيّاه :ولاو سعيزرض ننهعنسمونهنرسول لالدعيلاللمعليتبجرشاعي للهينبوسف انأ
عسىؤبنان واسمومت.١اع_عن الرهريرة ردول لهعنمنعمت ا لتوص(ه زي :ل
رامو
ليةن
ااشع
بالكجزحلبلاد ثن
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الامااملعذارئيم

ولذادسسطدوقرق نشولوؤالبلفىقزانبحسل ىلو حفر فزكرانه ينظ ولط قال ومياسطىون حل المي ددسمبنعبرالين

أثناابزبهانبلنرنثجريييعننابساعهيردع قننادوةارلطبلوعكسياطو فداللطن المكتوبف رىق مستوهوهوالكنا سحلشناادثنماورفاء أ

كنرعسطرموصحن كزتونبف رىق شنو :عست سوال ّيعبراههبن بنوساثمك عنيرن .]2

ابننوت(عنعزة عنزديببننتال
اىس
عاه
نم سلة روواسه عببأقطازلتنٌورسو(!س صماللهعشلبيزنصل اا ملبجرنيبريفراً :

| دواكلنصقارصسطن
م ا ال حآل يعبراالههودرقب اانلنومعبسيهعلاويسيلفلزسااررانما انلمعباوددعامم وصلا:م ومترع,م اسان
انه
أ|جمادم جوالعتوم يث فل رسولم را شج فول لعبراس ه يب لعا يناح

بوسعث نامالكعن العلهينعبرانتنعن|بولساديمىلرهسثاهبنزهرةعنالوهررة رضضو/ههعن١نرسوكاللصهلايدعدييك |

الهلا لازاذ باذاغة الكنارشحاج يام السبباهررةذالىكر اتحبأناوراءالهام فتلا قرجمفنافنسك يأفان”

ذالن”مدت رسو دمصيد الهحذيشزيفوكقالاسه نزاركوتكا عتمت الصلاة بدح بين عي ضفين فشصغ)| شعنا لحيرك |

ولدجركمأسال يفوكالعراسدهرب العاهينيقوكالهرينعبتيفوكالعبرالدمن الرجيميقوكاللها علج يفوكالعبه

مالكيهمالرين يغولاللهججلوعجر يقوفالعبساياكش ربواراك شتعيين فززة!ليتبيفىوبانٍعجثكيافلوعكبزاهر؟ اهايا

المستتقيم ينهيعبتولتجت.سأألاذلالوءعأبرااللهمراد والرقوحنذاذبخلقم!انتككترللهذلال فهىذان:هوالخالق ولطك

وألنساركمن خإكباقلاتكلف دون الهيصنى .وهررظلقوداله <لقعرس فقرره تقرييا دفالعان ف اىمالكتابرسأ لحا |

عدالإجديقرةالوالاهوسقراعنتميقادلفجالءو مسحشرفكوارقرلظحيئراالليتميصبلاضود عهعلنيشسيافريفناخصعبنيرزهؤياالذدبردقنمننعاتي!انامكلشهى<للقنياهعنبباتردبدجسنوعلا0ر/ة”

قنيصةشاسؤيك مزاسولنان تملبنبىسث شنبابواسبنللكأرثشاعرمبنشعيعن|ببيعنجرة فالتزلت علزهالذانتء ا(لجو |
لال وسعرؤاه( لؤررو بروى ديعن !بنعبسرهمعاذبن١لمطروط اللهعزمهلثاغرين بتارشاءئنررنا شميعن| | '

ند بنعطاء :قال معت عرزين عام فبلا#امعهتر|
رة بهتوكان اببكارالصلق لال[توعسلال عهلييش .ل خابرين نون افوله

 ١احذ|تت واذ ا١مسبيت قال قل]لرمعاللاملفييثٍالننبادة ذاط(لسموااتوالارض ربع فى وليك ١شاهلرامنا١لاانت
اغوة ينكنخ تسأر
م وشرلبطان شورل
هلشآيم عن بعل بنعطاء عنعروبن اواخعاذدزمعنتاللهربمرعةنم كستحفللي(نوهعيدسماعنايرين الربعن ساثحبوةساق الريثٍحهلنا
ول بيك

.٠

باكقاليارسولالههزارب كاب

ودرا

ضنيمجزاحى بينعدبنعياشت مهايبلبجنن رعينن المكررعنجابرعو عنذالقالرسناط | .
أ

«« هج

ستيل :والعضيلةوا جم '
الهعلي وهسيزيمنقالحاين نسحم!لمزا ا
وة ا
راةاال
ءللرمريبهند ١لرعوةالنادةوا
خلصل
لفائ

|أمقاماحخرمًا اللزى وعلتدحلتلشماع بومالي أمروينكريعنالسبنبااكوغيثعناهلالعي فمفتولء لرسباكنم|

ثر 0ةلم

اجمعين ع اأذا يلوناهلزالمالاادهو ةاله وناكتجنةال |و رثمماءاكنم تهلون و المتلهنفلديعقلالألملوجنزا |

داسفذرفضااللاتعقلتاولسبراوين والمان نر|عي عبن الاهرىعنسعيرينالمسيبعنالهررةرضواههعنومستنولواطي|
| سشبابعن سعيريسيب عنابباىههربورجةاد وسبيد.سولني حريبنرنرهمومىن فيلوالاثارامب مندرقااين
رعوألهعن ان رسولاده صل ههعليشبستل ى' ”عأللفضلذاللأنب لالهورسى له
| الةيمغالررلمةايندذكفاوهاانهدعندعنسالسإلوعانللاهقلالم١١ ذالرجمروريل سس عبرالعزيعبرالهن اابراهيمعناببننبلبعنسحي |

لهعل وي سبزمنلءسول | حون قرع نا براههبن سورمث أناعبراسين مل ||

|أشاهسثام انيامجرعن الزهرىعنابن الممسيبعناله نرةرعنولاهه عن ا لجاءرج(|لوجمادهعليوسيرنتليأنغىاندرا

| الاعالنشلقال!مأنبانهمشلسو نامرنبعبيل الله شنا عرينطلوةعنملينعرنالى سيزجإعلىنهربرة ردوياكا | .
ظ قبلياريهاناهعالاعال!دمنلوخيرة امعانبلألوهبريسولدسول يل مسيرب انبراهمثنابانثناجوجنابوجعفرمن ا 1
ا

امي

يف

ءَ
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للامامايأر بو

|أمثلاك اياتهلهوذلق فولردتغرم|/فافلواان 5لفإن النزانلانئ مرقوان قلت ان العزاتس فبحاخل الاب |
| وإلتآتية فىل||امسر مسربنمر رسو(اللهوكلمتهالذاهااعرسم وردحمنهالوا ذانتمذل نطولانات لانالمميمكلمالله

ل
يسمبحلي[5
وهنلق فلت ن6الام الله ليبخسلىق وعلسيعنكلاملله وآلنا ل مأينأممنوكرمنرهمخريث وقلقم لب
| اقهياضل كلع ذبوم!ذالوقالف !ىب اشر اغمقوالنا سياذا ارد ناه ان نقوكلمكنفيكونذخاهرانوطاقخللفمبقوا

زتى قالوتلقكربئ ذاحبران كلجرقي[تلقواماخ يهمإن السب حيسمي منرب لوكان م قاالوالكانينيكان |
دال
اومن
|خن ه
ل

يكاين الفلينوكلمئنالضاه المررحرلاعاسمملكر!لكلين:مقنثةلساشرلاتبينالعريبفىذلكواخ|خلق انعهيسميالوملا

اناهلكالاستمعالفىؤيوركلمته١لقاه الممريح_وروحمنهبعجبربلعليمالسلامياذالفى 1احرىفارسلنا!لبهاروصاذة.ذاهابشل
' سوياوالانم عثسسوججنزال كهرادم خلق.منزابثمقالمكنفيكفاقيسوادلمكن وليسبينهانين الاين<اناما |
ريغم ذكمرنريم يتناح عذرن صلاد عهذيورسيرمعيألمعأاادللهالمب عنامالابوعبداهه والشانكالعاممغيى |
لوق لعتولالدمعزوجللن ربكمالهامنىلق السعلويت و الارض ف سىننتر]يامن !ثسنتو>عللعش بغش|لدي لبهارطلبهنينا ورا
واملقسملايليطهلت بام فبابينثإلنا ثق والطليع كيت والممزات بأمقدفرشوم فقاللالمتلقوالامربارك اللرهب العاهينقا |ل

عوامءدهلامرمنقبلومنبعلوكقولهانماام اهذ١ اراثدبئاان
ليناللاهملقمن؛لهرمبقول ١هلالمكلقوالامرفلظق بامركف
 ١بنعدينةق ب

لسمااءاصٌ بام وديقجلخاقحولريأاصبخاخبرعبناده بنوهراحرق
 :يقو لمكنفيكونوكعزاءومن ابينهانتوقىامال

يجىبن|بوببعن ابنجررمعن اس قالقلتلعبدادهبنعباملطولددعهنزم|اقزرقالبيجاهلاينفىل اهلاللقدلاام 7/

ععبراثههنبانمعاو يرث|بواسجعنسؤئيانعنحعيببنالىعرقعن|بنج برعنإبنعباس طواللهعنماق لاكانالمسلمون

بون بظبرائروهعد فلاراسنم ١هلكزاب وكان المشركوون بوثإن يظهرذارسعلالروهلاماوهثلان ذلكرذيك لسرن

|لايجكرنتكرةلكبويكرندسولالهصدادعهلويسبرؤتالل لتمص (دعمليسراما.مهمونت ذزكرةل اكبوكرلحرفالوا

مينناوبتكاجلاذذظظبردايانلككناوكنوااطنبراكا لتناكزاكن ج لكينماجلاخسرممنين فليمظيرواذكرةا اكبوكللد |ي

لدفى قالدون العشقفنلراسعيرالبطردعادونالعثققالهبرتالروجمرفولم لابليتغالرومولك
صل الللدعاليج.وعسلفتقا

الارض دمن بعرذليم سيذلبونفىبضعسنن للهالامرعن قبلومنبعلقالفكليتالرومثمغليتبجلقالللهللها

اسه

دع نجولنومئنرجالمىولبننصرالهقافلفراملمسلموانبنرامسحو بيونابسانلعمخيضقرثناعتمضلليثا بو

انافموسنبهنا نقولعبرا للهفاماا ياد ترحلثراع نهعيزاهثنامدانينمعاون
نوهكعنربجبنحراعن حليفةدض ههعنهفلاواالمموصلزنلعهولسييهزإن اللتهبنكمإجدأدم وعنعنه ودلباجدهمعيال

|أداللهتفلكرومانتهلونذا<بران الصناءات وهل الى:سولرثنأعنذ !ابومداوهزعنالماجنرعنشؤيقعنحنيفرةصوال

ان اللهخلقك صانموصندن ,ان الله صانم رم وصنعنهرواه وكيععنالامترمح بيربونتيمثناسقيانعن!بنطائّس
موسرعبنعرري
ن بيمعن اينعبأمضا لهعرمأ ادا اسمن القلاحهل نأا سمعيلق :الكعنزبإذبن س
عننطاؤّس

ا3لاعلاادركت ناسامن صاب رسولاللدصداللهعل وي سييذلوونكنوعبقلر وسمعتعبراههبنعررطولس عهنمايفوقال
00

”نه
وأكشساءموكنباهملوقتذاماارانالمدلوامببين المثيتف الملصاحت !لمسسطوا.امكتويبالموجققفارب فبوكلام ال رلاه ن
اهم املاوعي :فسن يتك فخلنيا فالاله |[ ”
رل١
بموقا
االحل
نونا
ببن!
ندالن
عاتلوص
قلالقالهبلهوريات بين

ا

خاقاضالا ل ماد

اه

لااالزارف2

موقتققالالادجلحملذ؛ل قىوهم ذان قرديثنا قلمنعىنان ابلخكلام رلى واقلس بهالكرضىلبدمعن.لما السرنىمبارصل الله
يء ورسزاملنكسرعسية ذا١ اموسى فالسماء السأبعة بتفضيل كلامالله وَل بوذ رضئلهعمنءقال رسول| نددصاء الدمعلة,

أانادعهزوجزعط ت كلاموعذبىكلامواذ١اردتنينااننانولمكذنيكونوي لاعبراهب انليسرضوادمحنسمحتالبهى
ة
النمعليشرييقو ان ادهحشرإلادنومالقجةينادسامبصلق.سميمنب رعكماسمىمنقرسباذاالماكوانالريا:

ل باسنبخجزمن اهزيين:انجينخة ولدمنراامنرهباطلب ,ممايةوقالالوهة رعنوالهعنعن النوعسليارملش إذاقن
لاالذ
كماذاق
أننعانالقاكانسابلعلصهون ذلذ!فزعلعونهم قالوا
اله الافلاسماءيتالملت:باجض خ
وهوالحلالككن قألابنعبامثابمنسعوحرضولللمحزم]واارهزولاكع الخياابريينت راضولاددمعهإنهتدقردبكا سطديا
انكلنتقررباللهنبثئحرالينكاد والنادنكرمإلاسلىنادمعنءلمازاتالغليت الرومحمخرسجايلورببة
لاه رنفسىواكساماء بنت اوبكررضواله عم اذ! سمعتالفران قالتكلام رن كلامربيوقالا:عبرلجن السلو ضنرالقرانعإساز

ددمنن ايولالء ال أدمدلتاذمذبكنذاادنلرتموقا لزعي
كلام كنلالريإبجلقءوقابكررذدصندهعنقلتي رالسوااللد
رضضواللدعتم]لمالماندممو ىكان الدازاءف للسماءوكانالله مسمءسجرلي /موسىين مسعود نثناسمنيان بن سعيلع نعيزا/2
بن ءأبسرتفئ نامن ع مأبعيراللهعرزعبرالهزضواللهعنءقالاصرق

الوركلامالهوا بلوبكرااصريت دينواده م

عن التمصد الدعمطييهذكرالمشناءة أليفولنوناحنظلقوالبلراهمذانالل1هخ خليلهفيانونابراهيمفيتوك|ظلقوا اننا
ولهم
وى ك
.مود
تصطغ
اللها
لإ ان
اوسي
سعليء
رل دام
ببمص
او(61
ذانادكه تكليمأوا ل بلوهربرة وابنعرضنواللعهنماعن الْن
ابنحأترض للدعنهذال رسول الجا لمع  7مأمركومن باحرس[يككم .رد ولدسبينموبين ترجان فينظ[نءن منذلا

بر لامازمممنعلموينظدشأممنهذليارىلاامارموينظربدنيلب فارعالا لنارتلقاءوجمهذاتفتوالنارولوش ترقواوبي”/
ببنعبراللرهضولد عهسّ]قا(لوعي :ندمعليوسير|[١بيشلكعألعابوكان الهملمبؤكيمرنجاب فقالله
طيبّة وقالجأ ر
ب سلئئتاليارب ردق ال لريزاحق اضتلديكذالذانىونقصنيت علممإن ل بارجعواذ لايارب ذابلغ[معنافانزل

لمعنوجلول سين إلنينقزلئفيسبل|سه|موانبال/حراءع ذلديه م فوت3لاوعبراه وهوعبراللبهنعروبن
جاروبربن
لير
اشه
امشل بوم نقعل

ت
سغرا
تفول
]صنلل لقب و3لمنمسعو فى

ءهه
ي ان
لبرص
مطعن ء|لن

ان النهعلاعى ش فق سؤب وسمولندفوق صب

خليقاد
|ماءوالله فوقالعرشوهواجامي ذ ع
عللعررش قااللعرشعل ل

فىفّاء وهولنى فسلمال و ؤالارض ال قاليكبلفاسماءوبيب للاض وقال ا عباس يلانمبرعانالسماءزالام) ١
ال
مرهبعرح|ليقبوعك نامقزارة الفسنتمأنعنٌ ون المت ارامالسنةو ذالدمعمشخمنؤ/لسماء نيخست

ذا |هىتانمورهامنم منؤإلمماء١ن يرسلديكعداصباوالح,إنبن حصين فادهعن.ال رسولاهه صدالهعديسم لولم

اضحول فإلسماء قال ذاممنعلليتبتك ولرهيتك االلالسنىمفاىء قالكمااذكاتلسطت
ولار
نقبراليومالأ وال/سبعة ستةإؤإ

علمسك كلمتين يننعانلك لم اسعمحصيثقاليراسولادمعلمذالكلمتين اللمنينوعارقن اوقلالرماللهم شلكى
واعل منمثننمو ؤالبعطزاهالعداناكحمية مالس 2نموأ نم بالكخوالهم الايكولزىلامعولايصولا
الت بجميةهون إ لكابيكلمولاس نسم ورالواإنسم النمعخلىق وبيزممان وفاى(ذا إاذلنمئذ تان
و لّجا
اورو

يو والاالء لا لزىسعدالله وا شهران يزارسلالى اسمءانلهانم فالوا ان سمالله موخللقىرقاختصم وى ومعإلى |

مبعضطلوم فاقلطمبلسيلنعردوقال الر[حكاي فقاالمخاسماليمحكنباهالزىلالهالاهوقنأاللربوودحطتة|
وخس
)حقانظ
مزما
(الق
ىخرهذ
رهتف|لا
بالذالقلابالخلىق ذانهنالففىرات وازعلتفازنان عبزواقمغذلناءلق فب

نيكحشأمنعيرابوعبرالجنالكوفنىزلبادثنامعوي بقداعالرسالتجعفريتن |
الكالمبطنرتهل يم حمسنب ص

تهرعن القرانفنلاايسجالقولامتلوقوقالاوعبلاسهاحيرمن(ه.نج كنميةبيات ويسفياحقوابال التباسا |

اد
فاالبالننياسراذ

قال!ناريك لاعدنعوا|نهازلوقو4اانان'ش!هلاالاملابنافاعبرةفىهذا؛يضائراى

٠
فرعن دولافعرهاولبىانياللازن هن واكلامواءنعلق فاخي بنركابوعبيرفاسقعسن .داجبوال
أنادبتقعربتيبين لكان النوم كذرازو( فيل عيضاذاقالا جكمعرناأكضربيزلوعنمىاندلانومنريبإنعؤابرا
نةرابيتاباند راسقاماعنركابذبلاتماابتفالجرههنا اكلالسماعمر بهنفرهىلايلغلزاميوح
لنين هارون ١
ن كميةوق لازنعورانالركككع اللعرشاتوكعدخلا دأيقف قىلوبالعاءةفهوكووترامشيبانجحوق لينربةن ||
ربعة عنصل و:ن«مدت سيمأن المبؤول لوسالت ابناللهلقت فالمأء ذان قحالذرابينكا
قنم لتقبل(لتسعمازءالماءفان أ

فلك نذاعريفهبلماا فلتلاعلذابلوعبرادهوذ ل ل
كقولءالوىلابيطومنمنعللاماشأيءجلالحأربينوتشْ
اإنعنيئة ومذابنمعاذوي
نامهنغر
اوز
ريلب
ون وهأشمب انلقامموالرمعب ذناذمللددنر يوست وعأدمبنعلىب |ن
اق
اخن
ههبرنب
اولع ومنوا اللقزاناق هواقروقل بنيوس منقالان ادهبيرعرجشمفوازومنزع ازاها

التي لرمودىفبكواوزقيّلنهرب بنويسمتادركتالناسفزدمعتاحرايفواللقرانعنلوقفااتلاشلبطان كلمجنامل ركلا

هذ وبوحوخ كمركا فحز9
ول" )الوجعفرثرينعبرللهفقرينذزافةالسلالالانضاكقال سمعتوكيدايلا شهز نوأا
بثكهمالشرانخخلىق ذاندمنشرقيمونا هبونالداغطيل وسورقل)ابجوعفرسمحت لكسبن مودىالابشيبوذك)أ
امي فالمزم #فالادخل راسمنرؤّساءالزنا قد
شيفتالولل :عد المي فالدانعاضا بكضنلاحال الزمن ذاقكل

|١

دعم فتالرصضقانمن نشلل)قبلوةالتررة.اع امذ ان لايس اولوغاإمثالرالأامشريبوارنى اذغلاةمع ان

نانخيو
نالقيغابعنقهودلبوموأ )الوجعففوصب انيوبفالمعتبام الخوالكانيجيناهلعروصرق |ا

| كبث فمادهوجنامليلل جفرة.ذقالجاءمنه لديلقرتأ يدمأيأفةزاتوكانسلمعأايكان اضؤتعيرذااحقلتأنقر

|سورة ط؛وماقالاللم نعل العريئ) ستي>قالاموأاللهلوجتسببلاالهالحككتيأم انلمعصنذاحةلنبان فمرسروة١ تم
أدلمالع اؤكل
رموستوالباهزاذكرض فموضع ذل با وذكرههناذ
ويا رج بالمصعمننجعمجليدفت يمه ١
الم
قجعق
ل
م
ح
الال ت
كيىينن ا
اير
ذبات

بوعمنادمولانفب م
زنعااوية
رى ضالءدلنحرث الرويةال
قيدلفي
أ
ان ]حلقنب ذهانتبمىهافردانانولل ججىوج

فيحن بيابقلقاالا بناللبارككلفوميعرثرتدأبجررئدنساكلتاج«مرمييعتيحنيوولماللقاين اعبرددجعبضرسقالنل“رمم)اتيباجسعزنرمافرهنوانرووححزرتم /اذ

] ||

وسخاسوسلمىفيرينقيرعنجعن النمصداللعلب نكمارق رنيكمفقالبيزلهنكب بهذاف بىرئثمنالوره يسولصل تلا
)١برج
عضرقالا احيرننالدخلالوالمدتيزيلينه راوت وذر باايالاءموالمرليبىفواليهاواللهزيليق"

6أفرانبالومنحلال الرمووالعبرالرمن بنمهرىمن زم إن الهم ب6ل
سدرمو
تسىنواذ
ارب ذانتابوالاقنتلوقَالاليب

اش لقرانكلاماله وبقانلبهزايلرو
 3لايع فقال 4يزكف اىلناساذ!ن 6نوارلنممىرلياالواللالعمراص امرلجاتلااننادققنتوولقجهاملميةشرقواكلولساته[نعدبمرنااهتذبإاانهدؤرلسارعءن١الصهدللا |١ة)١

|خدلاغوينماللقيراالنححنرلنووعفلدلامااجلزتاوكيةلوهخنيسرحوفصب عننياتفقافلرمماقاالينادرسسف فىااجمية وذاللاعارذقءيلله مأ
ي
ر تد عال مىطيتاللدعمبهق فطلت ذان ليموقنى .ذا هنلولريناكوولاسرةأ
مادام وسَئاينجدينة
ظ

منكلداكنادجافالوك فالخوذلكفاذلاتيتوكيوفاوججرةم انعلمممب نراليذخمنوسجدك,ينكاطون م ونج كزاحوان |ة
وى فونالامانباملرافضبيةشمنالطالرد وحرطرية رهزمو لجحمييةشرهزةالاضيناتذالال وهكيرانهمودتكاود
فلب
 3بحسنبنالرسعهذاكلهاحربؤهولذرسالتعنحريث فىهزالباب ضرق ذاكسحلثينا

|لوجعفؤالسمعت'باللنزى /بكرن ممعمعقرينسلمان ب

النلشراننوقو سبرع»قالابوعبها هرقالسوبنا اخن |

ترجملوربر رن كشيرشا اعسئيل
اشن.ن المفيقعنسامعنجا بربعنى] س دهنهال كانالرصٍنهعلي,ود
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أخع لنبيعياةن التصايماصنذاوتزوعن اوجررةعنراكاكموالبيهق لقا رلسولائده صلتي اذا ايعاحزادرويدوي |

ذليرنزوص ,كلمعلبثر ينينوعن اإزالربداءعررزبكو لسهة لظ رممارابيترسولاس صداسهعليشربرت وقرقاء| .

ْ الناسلصرلاةلصبوحصالىكموعن الاجعيالميزنعنالطبرائوالكبييلفطان رحلاقا بلاتتجاههان صببعتولاوتريفالْ .1

الوازيأشيلوزالباننواهه الاىعيعت وهاوترقالذاوتزفى اسناده<الرينابىكر.ية ضمعفه
عايبنن بووحاائم ووثهاجزثابو

دائد و الاق وعنعا شئةعرزاعلوالطبراق فالاوسطبلفظكانرسولاه صداسمعليمربصم فيودزواسناؤة حسمن قله |

اشركاق بزللااما 9تردصا (كفالمؤطاءالعب ارلكرحر انلالتارق البعنسيلبنجبييانعرفاسا

نلش ساتيقط لدمنذاادمم انيظاصنعالناسرهةويرمئنهربذاج زهبالئادمثجماقالقللناضاانمرم الام

لهبعنباسفاونزثمصددالصيم 9أسخرججماعن هامبنعة عن!بياهتحبرااههب منسعودقالآعابىالوايتصلقالحم |

أأوانااوزواخرجعنيحيب سنعيرانذاكالنحبادةب انلصامتبمفوهش
ارجنارمللمصمئذنوااصملرة الصجمذاسكتعبادة
ون صل ,املصب واخرجععنبرالمنبنالامانقهال“ممعتعبراههبنعأنسورنسجةيولالىلاونروانامع الاق]مة
وندع
واخرجعنعيلالرجننبنالق
تمعزابابهاجلقراسامبلنرغميق ارلى
قالءالك واغميارتزيجدالخمننامعنلوز
لاسام 

شغ (جمران بنتهرذإكحوونع ونه بعدالف(فىو ؤأل عر فالمؤطا رسو الاحاادث قعارلاحياليناان وف( زطع |

الفرؤلابخنلدوماللقرؤنطام قبلابوترفيىترولابتهرذا وكهوفزلالبجنيفةيهاءماهنقولخرج

الطراوى'9

شح معالىئّنأرجرةافهرقانلذارينكثيرعنلاوزاعرعن بردي ب اثربيجمعن الىعبيراسه قارلااليته!بداء كا
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صمللوترايلمصللعرلةفأذاصلالعانةا فليسعليمان يفتضنيميعرذ للكوان ضزاد عإمايضم|لنطوج خسن ذلصل النوع لامعل |

انين قبلريجرطلوعالهسفالديل:ال نامفراعنصلاة|لئراح لدت الدنمسقضزاءالركعناناللتينلانبلمم]بعل
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وعاصب جيعةوا بوالمداء ومواذ بنجبل ودضنال. || :

بيل وعبرلل,هبنعباً سومن الابعينع وينش جيل وعبيرةالسمأبنو ابراهم!لع وعورن المنتشه وا لعاليةوحادينالى
لناومعنة سع
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بنيوانحلت
امآ
يىفواة .والاوزائى ويالكوالدًافخ نواسراق وبوانوبسلمان بنداكدالىشكاد
نوب

خبغ ازلانفيل ذانقلتالكلامف قىضاءالسوالنعافلوام الوترواجبفلايتالمرابداثيات ضناءالوثر قلت |

اا قالوجب الوترالامامابوحنيفةرواهعهنوحدةوليموفاق»أنحلفىهلالفوىحصاحيا ١هب يىوست وهررمع]اموت

لاجمع هلالحع نلمنالسانلمؤكرات فاللاوأ امهخللاباىفنمىهتازمالاسناتبياصلامرفي .يللعوانالويتم
لعءال
رمللا
واجث لوكمات داجما لمان -وأمااه( لفرانفىعرت الناس| الشراء والمزاظ دونالعواموبللعل3لك قول
يىك

ولالامد

إن نيهف موضهملخروقزيدنت الاخبارالصميمترع ااندبمربدالحاقلوجوبالى للادسغهرهمنلخبرحبدةأ ب انلصاصت مأ بلذ

انا باهررجلامنالادضنايقولان الوتحقطفالكزبابرعجثمل راوليعدنب صلم عر لصلوات شرنممخ|ءرطف :ربين

فوسوال لايع رخماخدرااضبنءل
الكفىفرض لصدوات ليل:الاسإء وفلاجمععلااحجعرزتالوللسريفريطنة الااندي اة

ان ف رىواج:تسنين زيادجن لاوحنيفة فالهوفريضة واصوابملازولون بذاكالغكزموق للسو ىى)فولود تعطايا|

فيدنيلز
مهيناو«زهمياللك واجلواجبى انرود |لونزعلالراحل :فالسرحيث نؤجموانرسن لديسبوااجببثو قحانليقة
بنث مداذ مرفوءأ(ادىربيصلاة وهلوسنا| 3
ر رم
دن سهعزرهره نحش ليود ع(لراحل!:نلوؤالاككافظ فىالف ورو
حولج

0
د م

ص

حم

علستررلحاا '
| فسهلمن نوكن النيئلتلاترقرعن الضلوة عنحلذة الضمزالنلال!نا فاستقؤمطدم التسرغطتب علااذلارمتحن
 ١أفتالتضها اذ نربلكالحفتصإلرة وصبدرالعزايفخ صناالض أووري إبىمرردرواسووال كبنرسعة السلى احج الشان!

| أعن يزيلِين ال رعنوزعنسدمالكنامعرسوللبدصلالدمعليشبفىسفروآسريناليل :هأمان فىوجءالصبدنزلرسك دصرابسمعي!| !

 ١أضامونام اناسفل مبرقترظ| هي لاتهسرقلطلدت علين؟ ؤاموسول داهمصلامهعليشرلزذنؤاذن بغصطالرلحتان الال اثمه

ل قشالعابرالدم ين الدمان |
يين
سمض ل
 0ناوافصديإياس ولحربيثلالؤاخرجهالبزرافمستةحرنألبنعبدالدم وال
| ٠أنناابوجية ارذعنينبندحيرعنسعيربنالمسيسكن بلالاغمناموامعرسنممصاالهعهليقمللسغروقطلو»التهسرة نه انه| 
ظله عليشربينقاموبالالذاانذمديكمعننثمامبالندم املمنمصواددعهل سيبصددوةالرفيجرءأطلوحامسقلازرادقأ

مرأيضنزاءااللتمرسيصبلعمرسراعانقاقلظ فهرسرجرجايلعهم,لوازدهايهوتالنملرولى)عملندعحزارءيثلنايمصسليدلوهملهيوهانسة(وعااحذانبمشةروكدبقنوعابلافسبلعدرمأ
 1 ١أطلبدريعٌيااللنعامملسسفولععين
اعمالى مك امسايةفاخرجهالشيزان و لاوداذدواحلوا لرارثىدالطواوى والليشة وغين مأحربث ممزة زاخايد

||فمسنرة |ولهربيش) اتنهؤاخرجهالشيؤان وابوداكد وشا والطاوق | لحرليك ابنعباس زارح للزمن لتقل
هل الجاديثكارامشرساؤ نلميلالتاسعفلاخيدها وأ( لودع ف لماجشرجمن تنالايرقولءصدلم تويزعن|لرلحتالا
| النتين بعللظبرقم]هانانفبءفوائلمني ١انثراتسنةالظادربرهاومنرأإن الساان|لراليةةاذا ؤائتتلمسستحب قصزأرأوهاعر
دض وقلااطه س
فشرة دزلسهماهانان فامحرث دلالةعزان |لمر
تاادموق
كنا اتلقفضراشنا فىو ؤالالزض
يتح المصاي فول مأهانانيدلعإلنمن السنةان النافل:الموؤن:تفضرم) تقضم الذرازهو [االسشيزالامامابنتجية و صنة

]واالزداودىبارناءالطوائت إن السانالرواابتطتنرانرا |هلقلرتأيءرص لع صلاةديبلالنهاروالامبتصناقاف
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والشأق وعرن نصفىقيأ املنيلواللؤيل سيمنل فإزرارةعنسعرين هام فحرث طىيلهافالتكانواس صلعاذا

عرب اولك وإانساق والسثما|اتبزوهداء

ا صلاةاحبانيرا عملييراوكاناذاشلبذمادوحدعن وياماللي[صرؤمن الواشادعمترةركى:بلكربث و د وان لس رإسنواالنه
صلم كاناذا ؤانتهالصاو من|للي[ين وجماوطبروضدمنالنهارش عش رعة وروا لكات رسولاننصلاسمعلعامل

|أعلااثبتموقاناذاناءمن الياومعزص منالمهارثنقعق ركند3لالنولى)هلدنيعرستراب اللفاظةعلالادرا وداقا

ينباوكدواادد والنزدزى وابلشنافمٌلوجاة متهن خمواربطمس ويالراد
إفذاانت تنهانقاىولجزييشاح شربس و

 ١مط ؤهبزالزنبنعبرانقارىوالسممعتعرنإلنخطاب دعيقولقالرسو مصل الامعليوسيرمنزامع
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ت
|راه فهابينصلواةلفروصارةالطبىكتكاغاقرءهمناهيلواسخترسم|
ررظمظم سن ئنيازريثاعهرثنأوكيةنا
ع من
اقفاكبنلجبكبرعنناالناسامبلنتقنحالشئة فبزسنرةإليخرفانتيناهابويفأوقهلتنصادلحاما هكالصساوةقالت
نت
اليل طلاكن لادهء قلتاناده ععيوواسخوسم حهزلرن لور نعبدالهبن ابلكىرن عراينحزمعنابرعنج
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| اذانا» اعحنرصهلاندباللي[صاهابالحاجرةفلالزواإلقهز نات شناءالنؤشعراا ذ
نامن الليل وفىهة؛ ردعلمن:
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شندص
لرلس
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لايقهناءاسانو الزاطلوالهعل ومنيهشثرأء ل|و شرعنإلسىعيرالىذا
زمياد
مله
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أعن

وتزهاويشيه فليصلءاذاذكرهروااهبوداؤدواحردمالثزمنف وزا اذذا سيقظواحريجهانناابنماجةولعاكم(للبتة

واوال
لخبشيطيبتت
هردزطين اوسراد لطر القق|حريهأ |«ود| دمي ماوالالع(قى واسنادطرتق النز
ضمنى و
عابنم
ياجة
ت
ا اوردها! ,تعرى و الائزان رحفوظة وكزااوردها انان افلْصْفماء اولرينزمنىمنط بقزيريناسيوانافيص ا

ب دسيوالمننامع وننزفليص(/ذ١١صبعذاولهذااعبومنلكلبيالاولبحذر إسلعىيل وفالبلبعزعيلادأ

بنعجندالرادف قرالسقاولر دصل منزان الونزمناليلذلويفاضيملنااللضعرر| فىواسناده دنعيئة ع| "3
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ااءتلالنسان نمتتاأخلرىوات الفريضة وذلكلاالوكات اوقالور نسل ١
ققصن
وتال
ألواطمابلعوديع فيكون فاىوف

الفرائض ليان فعدهأبع مرناء وسلكبن ر وكهذا هوا عيذ

هب بجطزا ا ا فضناء وساححلثعفلولقى فيهووم | داء

فجاامععحبرنا لوازيث بنحبيرال اهلكلالمرزدى ناعبرال رمايا
|نْرّهِنْ ).9ث
ركعات قبلظيسجنركعتلطس اشترجج (ْ
ن<الراكراءعن عير دمبنشقين عنعأشد ان اننبصل لمعيشيرهاناذالميجلاررجفابزالظبرصلاهن بورهاؤ نوكب
|هزاحرييث حسخربب !امانغرمن حربث ابن المباركمن هنا |لوح .ورواه قيسبنالرسدعن شعي عنخ لااورز عقن ولادنا

١

احراروادعن سشعبةخلدرةرينب |
ع الت سمنت ر
ا-آل
داه ثفنات وعبلالواريث بنعبينا دلدهزشييزل|ّى ذبكرنعجابان فا |

دق واسخرجج |لبنوأجج نار نجي وزيينناخز موعهملربقانلواثنا موهىاوه
راف
ناب الثقأت وذهالاه

دانم|

الكوىنناقنيسب انلرببعع مننعيةعن<الرائزاععبرالهبنلقيقعنءالنئة التكانرسولاندمصلالعهليكميذا

الده تؤانت ] .
نجا
لارنج قبلالظرصسلاها بعرالركلحتين بنلظيسقالابمعبراس ليدثبمالافيمرعنشعبة| فالتس ر
عاضلوب بن شيب دتسرعنر جع اصنبناظمق دهرد |
اب انلربعالاح الكىف ذىاللبوالوبيرالطيالسرثقهحسنلكريث و

وحخرجج ب|ان |لىدشن حرشاشربكعن هلاللوزانعنعبرارنبناللىيلى
نروظ ضاعييتضهف]ن! لفمىالا اأ
قالكان رسو(غددهصداه عليوسبرذ واتنارئع لالظعرص(اهابعرها دلتهوحريث مرسل ال العلاءة الىكان اولعربئان

لماشنرعواعرة امنافظعلالسانالقفتبل!لئراض وعدامترادو قراالرأخردفت الفرضةوذلكلانهالوكات ادفاقاخج]| |

ابلعفلراشن لكانذأعرهداضبعنراهء موكقانرتهة علفولسذنرةالثظرنبت فحريث الهابخاتفصلبعلركحتالظارة

محخرذإل العورق قالوهوالصم يعاراليذانعيةذالوذ بجكسهلا فيؤاللوييانوقت الاثداءبايالقدلمتعارلعنوالظاهورذلرا
الادكاذا ىداعأاورد ناهنااللبابعل فوكمن يفول ان زاخيرا لسدنعنغلهاالمعينيكرنهغناءلااداءواماعد فيلؤبواداء

لاهضاءكابينت وميا زادرسولادصده لهعمليهبرزكعالرراناعمثلييلالنقرنيسوهذهاوامردىمنحريثالىهر |ة |
ورإ
وى فنادة وع
ربا
عتبمن حص
ونبن امي العامرق) وذى تير حسم وجريرينمطع وا
بلوىر
مه يلال ماحليثاهرود

ذخ عس وي النهامنطنيالرحزمحنابرهريرة3العرسنامم نفوانلهعداموليشيفلمتيفظح طعت الشمسفقآل
الهصدادلميتسليلذكلجلبرلاسراحلنه انهذمازلحضرنااقيمشيطانقالذفنعانث دمعباالراء مشاأصمنديعرا

بكبيسانعنابدمحازمعنالرهررةان لعصلوياسهطهرنا ف
شا فهت الصلرةفصل الخللة أ9حخرس بنماجةمنطرئق يزبلن

|سرلا

ركحوايض امابمر اطنوت اللثمس |

لوزي قانلاىدة احرجمسيومنط يعبر لبهنربعن إلنىادةقخاطلهن

ممص اسعهليدرس فيث/قالى ضنادة احفظطليينا مياضناك ضسركواتلنانبأثاذذنبلالالصا فض راسولسصل] |

ادثبدلافظد ذقالاحفظواعلين صلاتنايجصلوةل رختضر؟عل ذاا م ذايتم!<1
يوهج كعنينثم صدالطرااةلحر
الشمس افمنوا ضساروا صنيث نمزلواضوعنواوذان بلالنصلواركع١يرثصاواليخروركيوا دفيروابةلالداكد قالرسكا

ككمنم! فركعما نذامرسيلناشددصمدعلي طيرا
اللمعليشزيمنكانمركمركعزركفعدةايلريكفعم|ا ناممنكانبركدم| ديمرني
اتينادى بالصلوة ذنودى برافتامرسولننهصدللهعليوسيررضد بنا١وأهرجا عرإننحصين ذاحر .المشييئانوالوابو ١

دود واللذظل ان رسولاللهصل اللهعزيءوسبركان فمسىيرلء دنمواعن صلةة ١لضرؤا ستمفظوا جالئمسذارنئعوا فيلاحي

استقلتالتمسبمامرموذ ذا ان رفكدعهنين هنبنليرتماذامثصمددالخ[وأحزدي حرقل |مبن فةاخرح!بوداقدة
نامع روزادصلانمعيؤلف دىجصناسطارهنام ع !نلصبوحقطروتالمسرثفيث اممربلالالانث ؤمجنواوصلواركذولخر
امربلالاؤاقام الصلرةفضدمم صلرةالصرإأ جك ذ حابراكيش احرجءبودا د قا فلنزجناًبحذالبرصل سهعليشبل دفيم :
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حل فيهبن باعيالى برو حاديت متا و
أ ؤجين نحاأوقرةلعزب

و اليم لمجموحيت ْ

ن نحنوبهالبزارى ومسي واهلاهة ف ذىلك وق
بخاالإلجيناليات وكينيكقال زفبىي قبةثوإولباتنجيتجمضديحئفهريانئقه| 9نكالرةيوثشوبيمنسعبدنعبرالجننمويرووص ناق اوملابونليلة |
يكوا بوربضآنزثقوةكينيكوذ
انن والزهرى وعطلءن اإمياحوعذرعيس بنحأدبن
يرةلاب
عنسعي

خضيرمعين بمب
ويراا ا
أزيدين اليجي يدبن سم
و
جفي .وذارينسعرازهيعاحلالليثثقتبت
شنحهكر
مركا
أعندى:وخوت ذلا ن سعلفرشل بلتك من زرمزاو

ةواعقب مننصرحنابمنعيثنقة لاندن الليتنقثةبتقال
وثواذن إبي
| بوطالبعنجرلذثيكثيرا ةحي اولل١:وزع صؤق و اللن حراشصوق عحبرريث ونذاعلتطعزااباليث بن سعرصروف:ةك | ,
عدص نندوؤال|لشائتق وؤ
قي

لاجس بصنماالديثبنسعداداومنلاحبانفاناتكانمنسأداتاهلامأنفه
ق

و

ابن بكرراييتمن رايتلينلليث
نخاق|دهاضد من ليثوقالبلوبعدالخليلكانماموقتهلقانمكالا
ووبا وعلما وفعلا وشا وؤالابن الوهرموأراات (حللم
سيلن فلي الاصارف رووعن الش بزمالك وعبراشهزعام| |
نريب وإىام بنسعب ل قيس بنع وين
ق ترس ابراهم التموقالزهرى و
بيجة ؤبوناعِرطبن سولبنمعأذ وسعيل بنالمسيرك!لشمبنمربالىيبرالصرا و
بنمر

ن الىذدب والاوزاعى وسُعبة وسكانانوالليث بن

لمن' فزان روىعن .الاهرى ومالك وابن| تق واي

ابن يخجىبنحبآن وخ

ج:
اير|
دقدكث
سان ن
رعرك
حن س
سعل وإخرون وا

نزب قم |نوب من المرينة فقّالمائركت يامحادل| ذف ءامنا
شونقاالحأد ب

اراهه بلننطشراالقا عن |
سجعبيند لوعب
اسيجلنمليركنين” بمركبارا ن نأحييناعليمنابن.شباب وي

اينسعيلوقالابنالبم
ان روجلقااصلكالشاقلقة أموث وف موضع اخرئقةثت وقالا>
(ااسلاجدس ىنابعىثقة ل فمده و
حي بن سعيل ْت| دن
انب 9أ١وسعيرين قسفنئ”صنق ورده ابنحبان السنم كناب
نال
| نحل وخىبنمدين وابوحام وا

اك والزميك]
تحزع
ضون
انعر
لرب
اكرن
ت التابعين ال سعيزينقبسن لفاهبضيك يرون ابوهررة وزو ىعن بوي
نفئا
]
ليس , 10
تابععلمتبلوقيق

نوإوأقبيسنع ينسبراذيك جرخوين سعيلال

وقالك دمانضريقاليتجيعريهاا
س بن اليحانموير بن|باهم|هركن ْ
رهين قولفسلي
ع.يابن
سىعن
ىوعن ال صل اللهعليه :رو
حكاهنمفوأ بونعهم ر
يلقيسبنسبلوهوجلحى شعي :
نةؤمعرقةالصواب:وقالابالايدفاسطالاب فيسبنلويلقيسبنوهلوف

ا لإصأ

ن
عرو
ىرى
الاغرا

|بنه سعيل

رارفظم ف سننحراال ىكرانشا بىورى)
طاء بنالىريام دشلبنارافم واخرج ال
وع

عن يمبنسعيرعن ابييعنجرانرجاءوالنهس لا
ربن
عيث
االل

ومق والانا اسربن حك نس
انلأربع بنسلمأنروضزر ز
لندعمليشراهأنانالركعتات الم زصلي )|
|يصدضمىء ذلاسلقأمفصلكدقلخرفاللمتمص ا
مد صمرزيصنة ف
راى الرارئمظث:ل||].
فغ امامللحافظقال لكاكمابوعبلانلك فحقمما

هبنلفرضلت وميقلشينامأ استادهرفلايمرايرناريخ زنير سجامماولوقالااممعاقكنابالاشاج |
نس وول بالطل الطبرىكانالرارقناميا
اءالرجالواحوالالرا |
ملريت د (سم
كصن وقريع دهيواماموفتد الا بعلمالاو العرق” ج
فإررهبظمر
وكالحضيبمن ال
وسلامة للزهم'غمقالالزهى فتنكرةاحفاظ الرادفطن
والامأنتوالنق :والعرال :وشرك الشهادة وكع:الاعتقاد
معالصزق
رعصم فىاحدظ والفه والورع اماماالقراءة واحواقت ف
الاماميوالاسلاملعافظالزيان لكام صر دورارحفظرغ١
ل

دذنمفرفماوص تكىوسألتعن العللوالشيوموإرمصنةاطور

بئة انشبرؤ]ثاجغاعنا ضا

سنة سبعوسبتينبيعزا< ار
نفظدوإوأابن١ .
ظمفصاًووّلدسطت ترجنه ف التعلينالمعوستن!ر ر
ذكرهأذاشهرانليلضعلادمالارضمغلان
هوقاالللراقطفاينازكاببغراد |.
رىقالل!رارظفمارايتاحفظمن

إ انهبتتيدينريادينواصلبنمهوج! لنيساءباضوسا منروىعن النمدباسهعليشرجات ا لارضمسرا وجعلت
فيجا منفحذاظزاكرونغاءرج(منالعنتب
ريةهنةاللفظفلميكنعن احرمم جوابم قال
بتهاطره! فنزالتيهلئةروىهلللبريثذلاوفلاٌ فتالهاسائلا
ت

ْ
أقال

8
لسغ ورواه لير وغيرمعنسيانعنسعدبنسعربنفنيس'“جيرأرىعنعلبن|براهيمالنهوونا

أ سفيانومن عطاءبنإلاراحبروهاللمربيثحنسعرقالالياجن دعربه١را للهبنيرعن سور بنلسعخررهجايو

فوكناابلالبسن
جثصمذا لرواةفيمقببسنعرؤوقالنجتبمفنيسبنفي ول فليسبنعرواصوالبج بىن معاينود

ابنعؤن سبلجرخوبن سعيربن فيرفالاجرجو سعزاخوان! نظكل”,فأفلت ذل اتيز ) فجامعم اسنادهل

رت ليسنص رين ابراهالتتيىمبمعمنقونذيرانلقللني فالىزأسبماء والدذاف تزجة قل
ريببنفقه
الذاف واسوان الماءالصبىورواه الثزالحرثين قبس نعم وي يللكرابوداود وإحرونمن اهللسن فيهالاقنع

وزاهزاحيرعنجيعحذاظلورث ولذحلزهبته و!لركدزين بعل
ذكرالنزمنىالرواينين ابنبروابنعرهوؤال الصو أبنع ه

اولهتبرععريث عنوبنولاوا هوجرعيد بنسعيزالاضارى ؤالاحرينحئلويجيب منعينوالالازون قيسب عرق

رج ىبنذنيسلاادغداكوت(فقوعامضع حرينها مركورف اىلركعزينبعرالعيمورواهابوداد والازدن وذير

وضعفوم نك فلت مزاخ اجزمنطربقبجر «معتعبراهه ب سنعيليجلثعنج خرحريث نهربنباهمالت
فصاب :دارفاول
ذانكاانلدغيرابعراسهذربوعرسللانميرركولاسنكعانيل فيك عجرن(براهيمفلليجال لحافظلا
أد بن إك! لسند أ
الاماماوعبيس التزمنى انمررسلومنقطع والمدب الارسال والانفتظاعذيميا سن الحصيهرا لزى س ق

أ والافقتجاء مصلمنروايةيدن سعيرعن بيعنجنقاحيتسرحابنحبّان فصعي التقاسم والاؤاوحرةاهرب |
اتن بنخزعية ووصيين بنعبراهلمحافظقالجعرثنأالرسعبينسلمان قالنا اسرينمومى قالننا!ليثبنسعلفالحرنا
ييه بن سعيرعنبرعنجل سين ودرأدص رمعرسوادصل 'لدعهليشيلديموليكنركعركعنولف ؤمسلرسو ل

عيش ررقم ركرمكحتافردسو(عمصد عليرشيبنإليذبوكرحطيو حوسحرداجماىرألاسنادهذاإنحبان وي

ابنخزعيةم أحافظان ثقتآن قااللحافظ السناوى فقتالمفييشامشر الذية المكربيث١بنحبان لكأفظالفقيه

الؤاض(|3لخظي

كأثقة ننبتوأاصنلاملأوك3ان منوعيةلحيلفق واللغةوللعريثوالوعظوصنعتقلاءالرجالفخيزااعبنة

|
نسكاا .
أففالان جات فحقممأدايت علوج.الارصمن يسن صناءة لسن وجفظ الفاظرا لصوامو زياداقاحقكانال

|أبننعينيه ١نتمضاوذكره)النزصىتفرىكرة للحفاظ جزجةطويلةة مر اربع بننسعلبمزالجرإرين كافلللرادىا
وف)عن ابنوهب و سثعيب ينالليث واسرين موسى وعذء|بوداد والضالقى وماناج قرالالضسامقولقاال١بن
يدش كانثقهاناؤالليثفالابنالحىاثسمعنامنء وهوجصر:ق ثنقةسئل باييعن.فقالصردق وقالاليلةاتفو

عثد
سلي
بفزشبل
ب س9د[فيانمومىين ابراهيمب انلوليداللهاسدالنمةروىىعنابنو
يان
زفظف
ولحمأ
ب«قا

يوبشا وؤالالشاق نقةوؤالابن بونج راءابث
بدتهب
رى م
كئار
الالي
وسثعبة وعنماجلبنصلك المصتموالرسعبنسلهان وا

كن ومإحسنياغليافره بوصانلااهىوابن قاد اولكل والئزا رثقةزادالجرصلحبسنة واذبكننحبان فإلني”

دلا

ىل.كحنزاميا لصيدان اس ببامومومك حرثوقالابن )أ
دمص صلرانافمَرٍ مَزِس الكمال 9و,فأذا

 :اياعضعيتوبتعهكأفظعبراحنف اىلجكامالوسطفناللاح با.ن فقكلاءء ه(اضعين ليسعليرج :ولابرهأن قإازلهف
اهران ذا
زارى
داللبز
سشهره
اهوم
يربيث
ت بلو
ذو
باعالمت
بل ب+البئارى واحتابلءنسآف واباوودد وم
سب
اهً الاان احبزنم كه

كنابالصيلفنأمسكارورت وا لانحنز اميضأصنعين وهذانعيمردود١ق ومالالشينتقلررينؤالايامإاني

ٍ وليرفنوكمنكتمبالضعفاءل ذمكراوؤزط ابن26اديزكرفىكتاب,كزمن توكذلكمفريفهيجاز :منالمابراولعذاظذم يزاراْ

وهزابقنظتونيقهوننإابنالقطانوثيقمعن البزاروعنابمىكسنكوفولحلبنحزموففنعلفل بنارس فتأدن اسد

ابنعكانبلحادبيثمكرةوكانف ولحسب الأذةمنطيئىذ ناان اح نكلاممن هناذليسبجرلانمنيقالفيمكرلنة /أ .
ليركنيذالفيهردئ)احادديث مركرةلانمككرك ركمثوصدتؤالرججلاسح ب اهلنركحرييه و لاصبارة الحزىتتانة/

مم

| أوقلهندعىكشفا|-دبي ثكثيية لكجلنا انبلتاوئريقابالنمتخاض :ذي)م!كنلاذموفىهناالصلوةرد جما نمنا].
مور نقصزالوضنمنصرالفرج |
) ٠بصنوهوتحل يملايقبلالطباعلسامولانهنالفاعدةندعريكننمسائلمهزبك

اد ركىم الابفلبجالحاديث النقضمنلغافاحاعتهنفااصازنحزمخقيسبنع ورأخرج+الامف تىبممنها |
لاود ولفظ حرئناعة) نبنالىشييةنا ابن مبرعن سىرين سعي ري هلين| نامعن قيس بنع الراى رسولالله

صل اشدعلية رجلايصلجرصلاة لصيوركدزينفالرسولاههصبددمعي وصلاةالصيركدزانفقال ارد[ لالنصلر:.

الملعزيناللنينقب فسليتماالانكت رسورهههصلادمعليج دامربنجمالبليقذالفافيانتانعطاءبادظ

رباج عجن المزميعنسعرين سعرلقالبوداددروى عبني دأجوساعنيبل هناالحرثمرسلا ناجرث صززرهماانه)| .

صد المعطيرديل(مثأبناجحنزاانبويكرينإواشببة.اعبراههبنهريثاسملب سنح يحلؤ زبين|بامهع قنسري'
ملهومم ا
أبإنلشىديرمف حلشابمنيعنسعل_ينسعيرعنعيبنبراهاملتموعنقيس بنعمرفارللىالنى

عد انمعليوس يريكومياابوعسه يز ىزننال بنعالسراقذأعبدلايزن معنسعيلبنسعيزعزيزيا
براهم عنجرعقيسوالثرج رسوزاههصل الدعليشيرؤاقهمت الصلوةفضزيت مع,لصبوث امدنضاقالنبرصل(للعهليفس فوجرف
اسلفذالمهلايايمراصلازامنعاقل بتارسولادهافلىماك رنكعتركحتىالفيرقالذلااذنقالهبوعيسمحرت مين برا

ألااخرؤءمثله الامنحريث سعربن سعيل وؤال سميان بن
طدةاسم
ءعبن إلىرباحمنسعرين سعيل ها تريش وامار
ععبي

الهريث مرسلاولسعهربوناسعخروجبى بنسعبرا[ادشياك و قلسهوجرحىبن سعرل وريالهوئديس ب نصغ وديالهو
ابنبنورد بحارمهنارمب عنسوربنسحيرعنعنبنبراهيمان النييصرابدمعلي ,وسيترحذراىذنيمانكدا 8
براهمبنريك لتموابوعبراههتنا بعومشربق لابنسعدكانفيم,أنحرنا وؤا(احليروىاحا دي مثمكرةووثيْء ابنمدين وإماف

لض اقدابنخراش كنف اىلتهزييبو الخلاصة وقالالزهىاران هومننواتالتباعينقالاحرنحثل جريذهشئيردكاأ

نأكيرادة لا<أدث

مركرةقلتوثقمالنامثاهبم النيوان نكووالرامهاذظظ فىمؤرة:امفهومنصذارالتبوايندلقمشبوروليه

جنديل وذكرةالعقيل والضعؤاء وروعن عبزالههبناوجرابن
ابن ومادي
لحزسلمدت إلىيوقذوكره وبجر
ريووشان<ا”

| ٠أمنالين القللنكتراطلقء ارينمنلو اجعتعليرث الطردالنىلابنبلع مرهذ عالقلكوقراح ب .جامدلهكلام انطو |
ذاللعيغفؤجيرةالقارىالاينحبانلاجلالاحليانقفسفولم3ودقوت إنيكبعللكاظودمنصنييهفىشرحالمرادة| .
أوعراالغارى وغيره ان للحربث اذ كانعزالفالمنهب فيتكامف رواتموسق كرح سكتعنالتعريلواذاكان موافقالمزهب

فيسكتعن جرموانكانفيضعتشيلوهزامنعيبرككنابىف لق صد نعليوس فلااذ١ىلامتكالأنعنادا
رك لايل لكممنهاتذرلعاوهاا له
االايد ينامنهأفذلاالاذا قاللياذظففت١ بأرى قوفللءااذ اوججازبراى إذ ا مكان
ربريىن |براههمعن نسبنسم قالر راسيولانهه صداللهعلس
ورك حلبنحل شاعر نلاهبغنيربسعربنسيلاح
بنن
لبري
حهبن
سبلاس
راعبرانهإن ل بنعيرالعن ماما|بورَّالنىشيب :ثناع
جلانص ركري ومناال رفظح ت

بن|براهيمعنفنيسبنعرع ؤآلراىرسول ههصدادمعدرشررجلا صل بعرصلاة الصيمركعنينذالسوكالهصدامعدقر ظا
03

اصلاة! لديممين ونالالردلاقل اكنصليت الركعتيناللتينهنيديضليتم]الآنقالفسكلتعن رسولاهه صؤلد عليكط ]أ

اراهه بنعلهصري لانثن١امطعيلينقتيبةالسلىهابوكرب || .
قبسونهوجرضيىب سنعيلاوخمبزرراأنلعاأكعمب

أ ثاعبراهب غنبرشاسعربنسعيلرحيفميبنبراهمالتموعنيسبنفيسقا رلاعلسوكهدصامعهليرصرالرحبتونم |.
البق فىالمع اخبرناً نوعبرالهوابو وابو زكرياقالوا-اثنا١بوالعبا س قالانا الرسع 3الاخيرناادذافعاخبرناسميان
ب قنيسرعنعهل بنابراههمالتموجنين فئيسؤالراىرسول للهصيلاللعهلي,رسيو | نااص ركعنينبعرالعيم ورب

َم

نتعأئشةرضنوانهعنياراتالتص الللهعليشيلب»للارومتثهحعلتاينمن الوقت ||
عباغيرهاواكنا
عنقحلقيعق]نشزلحقمئأيلتاعيا قشة اند للبتسا ليه اعرمنرأببحاتنراض فكمعنيمطنهوم|صدتتلت,ب|:
إلش
تد ْ
لانحصيلما لح مس

يخرامناقرالامسيعلتفطعأثئثةحوف

منحيثقا يدودرامتملانعةصنارااتنملشعيلتمعبلااجملنعومفككىلماذكرنا عد الطياوىحين قالف هتلثاادادت
ا ن بقذيوال«يصلم!فلامسيرع
زصين إضافت ذإ!كالله
حج
كعصل
ررال
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ف اىلإضس! ستتشبلبماليا شديقاوهاجحرتحلنءابا ولامفروناولا| |

متابعة الؤاهموضم واحلقالفيقاللنابوالولنيتلناحادب سنلهةنكر وهىفىكنبا لرفناهزهلصيفمستعدباناوالا
تنر عبزرمة حويقاويم مسمومالاربجة لكنقاللحاكممحج بر مسليحر |
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اعشردرينا واه اعلو قال)
أحأفظف اىلتقرسب حادينسهةبندريار!لبصحت !بوسلمة ثوتعابل| ثبتالناسفثاىبت ن
وتفكيحبطلائلرهبااحزلعثمامر١ :نق

أو قزل[زهىناميرانادن سل اةلانااملعامدكانقة
لاهدهاقمال
بم
نينهواعاومنابسثابتوذالكأفال
ديث
أين
إبدنسل
ؤد
,ىالشواهرعنطائز :ولت ؤزاحتمسيا ا
ملحزح مسبراد سلبينة فالاصوللامنحرينعن ابت و قرخج ل ف
حلرايث ان رواي :عأدين |
 2ه
ثع ن
:او
مور وأمل
2م
لمم
إعزنارى ١
لل
فالصول وغايرة ىاما

سيةهناتعريثلتنلرينالويلما رنواينم!احتجدن :انما اعذ اكاتعنثابتلاعطنبرموفحرمث امسل:روا

يحادبزتطلة

نبعن الازرقين قيسهه هو لاياعثللدمأمالبيهةوتافظابنجروغيرها علتضعيت حريث امسيل:لانحاداا ص
هما سبق لوم ووعتيميم ؤالاصول!لامنطرن ذابت وروىعنمنغيرط نذابت
ر١
يناى
خلب
غت ا
ؤناب
نقة فى

ف اىلمابا١١ ستلفالهذالشذنحسينبنخسن الانضازي) !دام ال بهركانء نثولالحافمظيقم فىمهم الزواانرا

اجنراللاعديمفي شاعطنتأملءواللهسناذهعل الأ إتحادبنسلية ترج نه الزيادة ولميناًبعراحرمن

كانفتكالطبقةالقحادبنسلمةؤيوا طبقة باحالذباحانكجورينالحاريثبنيحفوبحنبكرنكريبعزاجلة
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نبرأهمعن١مسل :وروانا
يع
نوسى لعسمعن طلى؛بنبيعنعبيرأنه
وروابت ف اىلصجهوين وسان ابىدا ود يانه ب م

اإللشارقذاق ولوكيدبن |
بايدتءؤ
ن إ.لىعن امسولمع:ورو
ررعن
سكشب
املعنب دصاشرلىعن يجين الى
فالطاوى و

نرا
راح نطف بنتيعزحبيراههبنعبلال عهن !مسلمةونفايه والشاق وك زعبناهاعلىاج
علزب
بريقزبه من |
بلا لدعنعبيراللهب عنبرالرجدعنالىبكسب عنبرالرهعنام سالة اخرجء اجلوكدبيزقبن ميدبن صبرعن ,زيل بن إلى أ

ذبأدعنعبر ههينكأرشحنم سلم:ورواينهف مىيتراحل
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د

لعاريثعنام

سلمةورواينةفمىسنل!حلوزكسعغيبارناعلله بناللىبيرعن|لى سلر:عن (مسلمةورو ياته فالطياوى وكا و سامة |

عأدين اسأمةعنالوليد نبكشيرعنعم بسنعرهعنعررا لرجرعن ام سلم:وروايتهفالكاوى ووكداذبنمعاذ بلنضب
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ذداكلطراوهىزهأ
ننراواي
اهم
ىاويلعنادبنسل عنلازرقبنتمعنذكو|نعنءاشنةعنامسيددمتل

لها

معنو المعوييأابنعياسلرذكريت ركعتينبعرالعصركذ بللغذانانسأيصلىغا ول نمررسوز د
|مص ابرعل,
وسطصلامأ

ولااممتمأ قالقناللبنعبأسذ اكم يافخالناس م ابنالزببرقالاءابنالزدثرؤقالمأركعنان تفخ

م الناسقئالابنالزيدرورشت ءاشّثة عنرسولاللهصداللهعليءوسيلقالوارسل الىعا لة رجلين ا ن/مار

المؤمنين بمترأعليك السل” ينولماركعتان نعماب انلزيعرانكا تيممبأعدلحصرقال ونزالت عاالقدشماذلدلة

امسفة
قاللخلناعلامسلم:ذاخبرنا هامأتالتعاشئنةفقالتبرجمرااندهاوماخارهاان رسولان صاراسهءلم

أذلعنمافييزبيين ال زىدادالها ذوعدرق ردى الحذظوكانمن تم الشيعة الكرارقالبنمعين ضعيذا كريث ١

أمعنوية'.نكخ ائل لتاتزال خبالذلات وديميضايزيلبنزيادوهوبدى ذاولخ العوأوى-دنااحلين دأود
غنايلىان قال و
وسب ب

المنابلركثررنلصنت اذ هنلعاشثةرطاد عهنرذاا لاعنركعامالنوصلابعليم بزجرالعصقلا ومسل:ترم قالان

عبأسن2ولمعن لعبرادهبنللكارث ١ ذهبمع .اها فساناهأفزالت١ ادرى سلواامسبلفس لاناهاذّالت دخاعل

في صلاسمعديرص ؤت يو بمعرالعص صلركعنإنففلتيارسولالهمأكنتناضلصدرهنكأيعنتان دنزالفلعمل ونا
فى ثم اوجاعقنصرقةفشغلىلؤعنرلعتينكنت|صيهم|بجدالطهروهاهتانواخرج الي وى ارصرارا اين
ناننباوسعتين سنانان نا بواساءةثن]ل!وليدينكثير ؤالحرقق رينعررين عطاءعن عددل
ارجكب انوسعيأن

ان
إمعا
عونة
ا اشرس(
ثة يسألماعن !ليورنينبعرالصى ذقالت لسرعنرىصلهم) ملكنا سمبل:رض مع لحرثن:

مصلام|عنرها ؤارسلا واه سلة ؤئالت
م
 0قبلولابعل فلت
ي راسولفنهمأبيستانرك صليةمأ بعرالحصمماصلبنمأشيلولابحل فؤال مأيونان كنت إلصلظممي|برعفرورم ع

لاشينالصدقةفشبيتياحةرصليت الحصرثمذكرتءم|لهتان اصليو] سهدوالزاسيرفا ضىدليةةأعنلً لخر

السأه اخسناعان بنعبراللشهناعيرالهه بنمعاذثثناانلاىحعصران بنجلير السالت (جحفاعن!

لركعتينةر

روب الشمس فال 6عبادهبنالبيريصلم]ذارسلا ليهمعاويةماهانانالركونان عنرزهبالسنمسؤاضط !ليث
الملمسافةفزالت١مسيزءإن رسولانههصيدالدمعليموسبركانيصدركعنين فيللحصرتشغرجزمفركعماحين نابت الثمس
لى امهصل
لما
فس اورج |لتزيزىمنطر جر بعنعطاءين الساشعن سعيزبنجميرعن ابنعناس |!(3عدد
ا
ل

| قبت منهن الروإيات ان فكزاءالرتنبع لرحصرجاتزلانامنمصر اللمعليءوسيلفضرعقالطرببجرصلاة الحنجيا
| أشيوصدا عليهوسيزينالصارةنجرالحمههكنفن اكن الصدواتالمرؤطات والسات| لروااتنعتقنهبحرلاقوالج فألا

ا قلنث ن
مبتمنهت الرواياتااندلمشعصلي ,شابرق
لم ب
ظعرا
بلصس
رررك
منرة واحرة و صل قبا ولابعالك

ل

نا
تنا
ذنابعؤضراحر
ايزإ
أس
 ١و

باكطيات حوأولات 6سااردنتهزاخزتسالتالها

ذإ رادهاالامصااىمعليقلا روى اجلفىمسندةعيرللهثوئإبىنابزلف لااخبرناحاد سلجا

ٌْ

لا

أدياعن الركعزينيعنصلوةالعصرهفلهااز لاخبرنانكبيهم وقلبلعزنان الذمصدالبمعليشرع جما ورقالائنع,
وس

| وكنتااضرلينبامرمعرعرينلخلابعداقالكرب ؤرخلتعإعالئتنةرضوالدهعنيا فبلةترأما ارسلو س0 0

تسببلمم
وعتصل
س :زجت اليذملخيتهمبويأف ودى الامسل لماارسلونيهالعأشنة تااللتم

مل

يفعنهاثرمينميلهملحينصب ادلعصرثمدخزعط وعذر> ضرمنب حراممن الانضارفارسلت اليبهحاريةقفلوتفوجب

فولىاءتقولإكام يديأرسولاسه تك تفعنهانين واراكسليم]ذانشاريغؤاستلترىعنه فقعلتلكا فشا

بينةؤاستاخرتعن ؤلمرا|اشمزت اليااببنتالىميةسالتعن الركعتينبعرلعصمانرناالىزارمنعبلالنفيس اراد

حرتق حريا:بنيج القيي والناعبراسهبنوهثال-ث
عن الركعتين |للتينبعرلظسةماهانان واخري.
عردوهوابن لكرأيشعنبُكعِنكرسٍ هو>ابنعباسا نعبراه بناعبا س هعبر لرهل بن ازهئ المسى بنخزبة ارسلوهالعانثه 5

دربين لجربععهشارراههب ونهبلخدنوب التعنبي
| زوج النيصدالده عليهبلرحري و ارج مارا
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| الامعنكرس ص ابنحباسمذل .واخرج! بود و|لؤإحرشا١جدنصاحناعبراههبنوهبمذلءواخرج|

يكن مضركن عن لاعن بكرإن 5باحك ١ عب سرحل |١
احنثناعل عبرالرهن قال ثناعبراهه بصا والحرشق

ان ابتعبأسةعهلامكب زنه والمسبنعزيةارسلمعاهشة االحلريوثوطليخراجو|دضرةاعبراه ينهد

| ابنخشيش ول شن باوالوليلاحرفاحادبنساحن الازرقبن فيسرعنذكوانعنءاانثعن|مسبلنا انلنيصلا هعليم |
| صلف بىيززاركحزينبعرلعصرفقلتي راسولاننهباهتانالركعتان ذفالكنت |صاممايعدلاظوغخاءوال ضشخلكفصييتما

[ الادواخرح (رياالطجاو رناعزنعريئناجبيراين موهىلحيساناطلةب ينجيمعنجديادهب عنبراهبن

ممردسرلةم
أعنبةانمعاو درسلا رامسل ي:سألهاعنالرلعنين!للنينركع رسوزاهمصد ادمعلية جرلحسرفقالت ث ع

اشعليوسبزعزررككعزينبعرالعصرفةلن !مرتتمأاللاولككزت(صلمم|بعرلظيسفنشذلتعترمفصليةم|الات

واخ عبرا لرز|عن معنججين د كثيعنا سلمةبنعبلارمعنامسلدةفالت.ماررسولاه صلالك عليك] .
بعرلعصرصلاة ذ اللامرقجاءهن سا بعرالظهرششطلوة شئذانلبعرالظبردطيئا حتصدالحصرؤلم صلالعصرخن]

أ ضاركدتانولخرح الميلوجناالستولفظانء نيصللعهليديص بترابجارلرسرحتانم وقلاق و ضا]
ذكررتذلكلمتالهرايعةانكنت اصيممأبعرلظبرفشؤزنعزوحقوصايت العصر 9شرج |رجبرأمنطرق|
ابراهاخبرناوكينعناطلةب ينحيعنعبيداههب حنبرلالدعن!مسل:خخوى مسرالامأام لعبرالهحرفن ماعو

سؤب

ابراجرابرفقا ثلناعبيراههن عبلاههبنموهبؤالفعى بخعبيرادهب عنبرالحتبنموهبقالتقابوب عب"

نلزببرذٍنكريالرلعنين! نينيصيدمإبن | يردج لس
لروانوعرزنةفرفرمعرراههب ا
نشامقالفرننع م
اثلاثي ه

فلتمآملرواثممن ان زاياالذببنيرةالاخبرن بم|بوهريرة عنءاشض :ذارسزمروان الىعاشفةماركعتات يزكرها

اعلىنهريرة اخبنعركان رسول!ندصيلادمعلي ركان نصدلمم]بعرالعص ؤارسات اليامخبرةقق م سؤبلاةرسل وله

اب

لحنتزعمتعأضفة.ازنكاخبرظاإ رنسول!اتدصدالدمعليهوهبركانبجملم)بعدلعصصفقالتيذابله-أشئةلونونعت

امرعلغيرموضى صدرسولانصدلاللهعليه ل|ظهرٌقر واق ال فقعليقسمحقانااهلمئذنبلاخرمفصلالعربن

اضلتالىكانبوىذركعركعتينخفيفتان فلتماهاتانالركعتانيارسوكاسهمركبرمقااللاولكتمامحنانكنت |

|جكرعمالظيفشغان ف هزالمالحوبجاءن المودذن بالعمس ذكرهت ان ادعم|ذنقالبن الزيبراد اهكبراليسفل
بر
لماهم|
صلتا
تاوقا
اجابيل
راادع
الدهل
مدةوا
دواح
لرة
سهأم
صلا

ع ودلاهأ فب«عبيل اسبنعبرالجل وهن]| .
بلا
قب

ترح |حهل الصراعبراسثوابوتنا
بالغوققالابمنعينذيدمرةضديث و ذالنجقوب بنمشببةفيرضعيت و

عبيدا قالش نزيب اثلزىنبعإبدرعائله ب لنلانثقالس لاددعن|لركدتانبعرالعصىذالدخلتنا وعيزادهبنعباً

ضعفه !بنمعين ١ 2و والااذافتىلفيصابرورواهالطبراذمنروايةعطاعن!تعبامر رهواه |بولقم ناخ اصيهآن |

| وليبف اىلتفخيصمنطرينغادبةنعبيداع إنل لإيدرعنعدبنعبرادهبنعبا مرعن(ب,وهومداركا نكوإولجرجش جا بر

انعر ردهبنرزبن مواق تثاجنحاععيررا هابا لتقثنابوبعن !ولاوباظنعنابر أ
رف
ثىسن
ْ خوج الرا
حرفطن
ان التبيصوانبمعليشيل ذالباب عبرمنان ل فخوااحايطواتهناالبييت ايدساءةبشاءمنليللوفا قالالحافظفالتادنص وهى||
معفول ؤاناختنوجاعن ولل يعنعبراهبنب بأأعدنجبيرلاعنجأبر| ل
محربيث الى رازج الرإرفظن فىسزررحرتنا |1

اكسين نحي بحنياس ننامسنبنعنقالقالبوعردانته مشاش شعناعررالمبن الممل نعحمينتسعمزا:عنقيسن

سعدا

عنجأهن والوز املوذريك :ذاخنسادق البابفن لامنْعردنفرعرنن ومن بعره ذقاذاججالب ابوؤسمحترسول اله
عملالنعهليهوسبزبرل (شدارةبعرليوح رظام نمسولابدرلاعسروق تنبالشمسا امل الامكةا( م:1والتربيث جه

|النيهتى العوتامسف مىسرهوابنعدىوابنعبلالبفر اىلقبيدقال السهةعيرنلال,زومميل(جرجليسبالقواه

لابثبتلسلومن وذر!كيل نبابر افلتبيلوهناحريث وانليكبنالقو>لضعنجيلمجعهذاءولاناهلا مر

إلوذرففحريجيرن ِ م يأقوبومعفلزجب انداىومنالمسلننب وذ إكإنابنعباسكابنحرواينالإبدرواحسن واعسان أ

وطاوأ ويجأغزاوالقاسمبن رعردةبنالزبيركانوابطىفونبعارلصصمعبعصمبحرلاديمايضنوامصبلوبباثف
زحرزممنطواطم

ركعزينفىذيكالودتوبءقالانشافعواحلواساقوا بوؤدودائد بنع( نقىوبقأ الكلامعدلهعنريث قلبينته فى التعلي)

اللخذواقوالالحأاوفيطناليابسابي إنن مشءاانهتافطاية المفقصود ؤيحلسد الدىاكد ف مىوضى!.رجومناللاهنامأاياأ

ين أبلىض نر ذاخرحءابنعتعنسعبيلب إنلىراشرعنعطاءب إنلى ربعن الهرررة قاالردسموادعهصللرهل

لاصلوةبرايرجنرادمالمسر لا رجالعصيجق تدب السرمن طانفيصل( ىحانطات قالابنجت وسعررهزايجرت
#عطاءوغيره»ألانايعليهؤااللبهقهوذكره|لذرىف لاناريخوقاللاينابعليقااللزيليىوهم لحز سس حادة

| أصريرةالصيمفى هاء:بحس
امأص
حل بي
ررج

ابوداقد والزمزى والنساق والرارتىهابن إلى يب:فىمدن وال والررظك

واباحبانواكمولابيهقف اىمعرفةمنطربقجابرنعطانجعابرانيزيلب انلاسودعنبيدقا نلاشبلرتنميعص ل ده
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تعبالماكب عنارعنجابرانهقااللنزهزى فجأمعم وهىف لوغيرواحرمن اه(لعيود يفولسطيان الوكوالشافعأ

والدا متفالوااذصماللرجلوحدثاد
مرك اهاعدفاتهبينلصاو ريفاوالجائو:اذ اصيادلرجلالمخيبوحدةثامدر |ك

لاس ب الصا كتجسهال وزعالط 6دسمعدتم

الصلوة بجرالصيم ورد» البيشق ال
فمعفة مجعلكلاههررمذتر واهذ|لعفل الامشياجن ودعوىمن |دعرلشيزوهلالجنرانا
جولنجمبعبادندا ذا امكنْ
بلحزاراضوعنصلوةاتفالبورلصموالحصمرباطل:ايبن يلمأنوالدياسبب يللعل لنازا ملمم
بمطعاالوءمانلايوافى زهب انق وم إل
ضزاءمسناةلراتيغبعرصلوةالعصلخر اروممسيو باودافةا
1
/

لنطحلاووى والميعةوالرادى ولئظاوار حراج ىبنسلمانوالحزابتوهبواللخبرؤعر:ع نع ن أ|
وااجي
ب ان بنعبأس والمسحبنحزيهوعبرالرعن بنازهىارساةالمعاششةرض شمعم قأالوا! يهاالسلاممناجميهأ

:

.

هم

مت د حفديثإلقىنادلةميخين إىسلم وهوضعيض وذالعأفظابن الينا ادلمعادوخصاض بومتجمدةناي |ك
شرل نلباكرفهرلصرةفيءوفتالزولعزناليذادعومنوا فنءوهواحتيرشن ابنثنيةويربث الىذنادةهناقال
سهه:

إبوداؤدهومرسلهارا ازيللسدمومنالى نثادة والمرس لاذ!
و! س
علطبع
دلرة قياس وثولصابن وكانمسل.
مبعارخؤنؤيارالشيوم ر
ومن عن الروايةالعضنعزاء والمتوكين ووذ لكما يقتضمفونرع ل |نقمعهراوة باط

عيفطتعنالصاوضع لزهازحقنزوتمسارلابي)
تيصيحببلخر حاديثالرافعالكبيرروى ادنصلاللهل

امعة
ابج
ايع
بالرشاشت
هنم بنغيلبنلىبجيدعن! سواقبنعبراهب انلى فروةعنسحيرعن الىهررة و١ سواق وابرزهيم ||
ضعيؤان ورواة يهقم طرق اجيللالاجرهنعبردهيزمن|هلالمرينة عنسعيلب ورواه الاثمبسنلفيالوان ع
وفوينزوك ورواه السهق بسنل حرشي عطاءبنعلان و
مهنىزوك ١يضرأللحصبا لاياموفوىا دنافتذلك عأزواه كْ

أعن خلبة تاودال كعنءاءة اعهارا انعصلمعطيهلاناذ يصلركضبتالومالجمع ! ل وؤال كأفا
ذالغثوبنقز<امس وهوالصارةوذت اسنواءالقمسوكادلجوعننالمؤلت عإشرطء فذح ع نفيمفيهاريجةاحادش|
هعنوسر اجنزاوعت |
برينث ع
حي عفن بن ءامهوعنرهسيولفظ.ودين ينوماقلاظبيقٌ نحزخنقع وح
عر(
بسة

أحقليستطزالظل بالرح ؤاذ!!فيال مضل وف لطلاد اد حقبعل الرظل ويلبيثإلىهريرة وشوعثل ١بنماحة | .
للتد
والبيهق:ولعرظ.حقشت الأمسرعل راسك الج ااذازا
نويحر
صصل
ابيث
عى واهلومفواطا ولفظهث امقذاامظشأً
|فاذازالت ؤأرورأوقاحزء وك سولاسصبدر ادعملي,وسياعن الصاوةفىتلكالساءات وهوحربث مس معفىةددا و

واي

 ١احادييثأخرضهرفة ورتتضية اهلززهبادة والتمرن اب ذنييعن الصلوةمصمعنالهأروعنابمنسعوعوالكنانحنذإ كنا

صادرتكتلهل/ا| )9
فوما
لال
به سعيرمقتالادركتالرارئمبنكذكوهرهزهيالامة النللواةتلرعنبمنالك فت

يجتهزن يلوت ضتالنهارقالتعبرالإدوو روىماكلحريث الصبنايقذاءأانميصععرةواناشدردةبالعلمان
| ذكنوؤراستتشم النشاضى ومنوافقسمنذ إكيو املجمدة ويجاء ذرحءرييثعنلى قنادةمرفوعا|ننصداللعهلرشيكروااصلة|

ضت |لنهارالايوعالجدىةوف استادهانتظاعوقرذكرلءالببعةسشواهرضعيفةااضد قىودبا نكوخرج داك

فىسنن حرتنإيزينبن خسن بن يزيلالبزاذ!بوالطيب اص بن ١«معيلا ساق ناوكيعشّاجعفرنبرؤانعن ثابت بن

لاج اللاجوعحبراههبنسيرانالسفصوالم,م”يرمبجمد:معالبىكروياتصلاندوحظيت.ف ربيضت الارة وقأ
معمروقاتصلانزو خظبتهلان فنصت !لنهارثم رامع عفانفكانتصلاتهوسنطبتهالاتافللناهلارةا | .

ْ

رااحتزاعاب ذلكولاتكن فلمان سيرانليسبقوى قال(بولاقاسم!للمزاعمب وسرطت) فىهلالباد
ل
جراث
والا ت
وفن
فىكتابن التعلينالمغخعلسان!لوارفطط وفقن!له باركوتيا[حنتتاءميا ف

وساشتاليناتالصالر

كدان لجججدبابوباالكرعيلاء اضلرززىاهنويم و مث لصارةج لصيولاحبرج لرواففوع نحبسم

واذبنعدباس
ا وليجاطبرهذاى
ارى والىضريرة ١وله مث جورنربرخمطع .زاخر .ااصولأباارلسباتيبة مط
« «١

«١

علدلاطات ش
سفيانعنابى! لزيدرعنعبرالهبنبأيأ»عنجيربنمطمان المتبوصيداندلعيجلقالياعبدمنانل ش و
ممزاالببت وصد |يززساءة شاءمن ليللوار ةا زيل ىحربث جربرن

حريث حسن صدي و لوثاحزب اياا(حزما

وابنحبانفصعيب.أودرراظذولككمف المستررك كناب وذان بوع برط سيرومجزجأهوالسة وامعنة
|ولحرديث ابنحياس ذاحرهلرارظفحقاعماتناعراللقاقتناجع رتعيرينشاكر سرعب انلنعان ا ||
اام

 0ذاع] هرعن!١ بنعباسان!لنيصر اسحلي,سرقاليا عبن مطلب اويابق عيدمنافك|

قنعواحيطىتببايتدصر لذإاصارة بلعيروح ,تدم! تمسقلاصروةبعارلعصوق تذي فس لاي:عنلهلاالبيمت|| .

علىذوندلوت انكو راصراحي!لشي وابولاوليرااحل ىم ارلمكر ااجلزكاذلتاحلاىكمواارجاءين لكارث ١وسديرالق||
٠
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أبايلعموكاوي:ةدعباجءر:اكفرصهلاودةكالعووبقواجازلافحققين حاشينعبلرحالو|ق قرابلقاراانل احاديثالفيعنالصدةؤزاد 2
لمفئل وحر
بيق اهلرىرة فإلادراك بللعزإن الطريضة نؤدى افلودت المكردهدلالةراض لاز

تلالناويلقيكوةمصالتلكالاجحادديثالمزكورة فيكون لف حينشنعن النواذ نلسولركانتمنذ ورت امياوذفاا

الإرائيةا رلؤافاتفصلبجارلصيعبليعنصأدإماصسلاةانيهصبانعمليوسيرجرالصفرقنوردمابرشللان ذ ك |

أأخاص
بان و زعي الهلا وى)انق رووعن رسولمرصؤاههعليسرب يارلعإان الصلوات المفوضات النائناءن |

الدخلت ذماغ عنءرسوزا

دصلاللعهليهوسيرعنرطلوع امس وعنرغروعها اشسر
لاتقاحعأدريثسين ف أيؤ اد

| قناهلاوللاناووىصبالعلرصمعلايلهجوب فلامناذاتلنم منسيرنح اقرتفمتالمسفترلناليا عدونفااقلاعمقزصالةة
ادبيث ذلمارأيناالتبيصر ن|بمعلي,وء 2
نكا

ظ تق تمنتمسق ق
دالقخيهناللوريثم دننوهدلاةاونامعا فرليصل]ياذاذلرهادلذل اكنغرييعنالصلوةارطل

أل

ظ 1انادكالنمضقتفضرحرابثش النااندرااك إونانالذرودباه شنتعا ذسلاتوقفتاظلفمكاراهيفسبيلوخ|رقتلص ااننم را لاجمب|| و
نسبصلاسعلي سبرصه :جين زافالوادئق

٠

لبج عس
|اوسيل لياتز ولادالجضنبهافراحسرنإاحلهلىنرهبرذنةااهلذرعامننزمعفادهصصدالعهليءفرمشتنيقطاحقعلوتامس فنالانبرضليه
لحضرنافياهلنشيطانوى روايةاالطحاوىذاسنيقظرسولسمصيدانلمءلش

٠
|هفلهنامنزلبه مشيطان ذإؤنادرسولادهصلال عهليروسيربوايناداحابمقالنووىديد ليجل سطراباجتناب :
مواضح الشيطآن! نش ومترن ١بعنانكر اغرلبيانا/بجواذايحمان الذاخارى ناتبأجائزوان كان| ستيبومزاؤها

[ ٠عل الغودوالاولهوااصعير والالعامةعهربنسمعيزانانفلىسسبللاام ولجيبعده |ولباأددصصدالمملي(هبزاه

ليستيقظهىواهابارلجديناصاممحرائمسم) نتفىل رليثكولا بيسنيفظم حرهاالاودلارتعادتوزالهذن)0

وثا
تنيلأباخنئلال
بلعهاديش
دير
اقل
قبي
انوعيجنءرالا ستيقاظباغفىوادريه الشنيطانلظخرصااند مم2
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للتيلبيعبنلذيرلاتاخيرلجلوت الكراهةلودم غرم ١ ستيقطواوليكن حرجالو
اوكمن ا حصت حارافاالخاتارةلص النوار م
2ا
1

اأيست
الرسع وارللاخبيرعلن مزالفيختصببعدنالايادمون بعصزاتبرنا بوعرانهلليافظولحلثنآب لوعباس.قالرز

ناالدشا فعؤال وبوىعن
اسن بنعبرالدمعن سعيل بنإلىسعرٍلعناليهضررة ان رسولس صلارعلم

وسح اعلنصاوة

ضتالفأحقنزولنمسالايوميجمدةهكزاروافهيكتاباخرلا الجادي ورواه تاب

لجلعةع انبراهيمبنعرعنسق ١ن  9وبيكو|عرصب اخ
ربرانانه لمافظ والحرثنابوالعياس والاخ.زالعر؟! أ
بن الوبيلقالاخبرنا رينشعربوالاخبرناعير

لركمنبنسيانبنول يونالعسمعنعطاء بنعلدنالبتارد

مز
عنالىضر |قلدبتاندحلذيعنإلىسحيزللالرى وارهرررةاروس صا رسول سمصيل عليشيل الما

وراسلوحلراشه|بصودلااوندعقهلاليحهبرثتنكانرايلصنارةبضمانادلابوملجمع” 9قني١لوا خبرنابر قلالاخرناابىب يكزدامةمً

عيسهةلحر لحسانين! براهمع لنيشا بن إلى سزيم عنهوامرعنانزلليإعنالىاا

فدنهأزداةعمنراسللنبورصلل السمعليءوسيإمكره الصلوةلضننهأناالايوم لجمدة وقالان جيهنشهراليومبجر وا [السعة

يل سععمنإلطىنادةوجافادرص انلا ليلورواإلهىزرةاو سيدقا مارممل ا

د ولكنياذا امت الوواية الى ؤئادة اخزت بعض| لؤوةوردنا لريخص:فىنكعنطاؤبدرةمكلانقرلضم |

ن بانمص حريث الادراكوغيمنطنلا هوهولارشك إن التدبيص| ولمن ادءالشيع ١دن ازالسعة لومعرف” |
المالة الأثارفالالضي ااحو
ليا
ش(ال
اعري
بثتعن اسللى:عن الوجريرة انا
التب
ذبصد
! س
اسع
دليررقا
كلاول هرة أ

منصلاة الصيرزان نظ
امالتعمرثليع صلانةوبنلك كانباغبتوهريرة ابؤيوزنعارر|الله ١سواقبنغربن بوسهئ وا

نا بوالعبيعسي
قريونب قالاخبرنا العباسينالوميدينمزسقالاحبرفة'بىة ماحراالادزاعىقال-رثق ين سحيد ا

عالناسحدعىيرينالىسعيزواماق واا.لبكووانهنريرة يعوكمناناماو0فع ركندثصراةن دا"لصيالفاكدركعةزمكدنئصنلناتةالصيمافب[ن
والاحزى

بجرطوعيا فلاجزاها ومن ©| وعفلعنصلة العصؤصارد بن لفطبزوما تسن

ذاالذاقاءت شوترؤاوهواكبلتاماذكرنا وهواحررواة (لفرعن الصلق فىهز«اساءات

طتكمر

اذا لشي

رلع ين بفعا دكاذ| 02

2

فالادراكمارواه ؤالغهمنذيرنارخ ولاسيبيرلعل(لض ١أ لالزمق جامعرحريث اإوهريرة حربيدحمسنصمي |

ده بنولاحهابناالنشااش واجروا سداقومعهنالحريثعرزرق.لصاحبالعزرمش رجلينا ن الصلوة اوبيسا هما |

أ فسبتيفظ و يلكرعنرطنوء سرع زرخوان وقالالسيعقف اىلمعرفةفىباد سسل عل تراص هل!افج اسل ]

دون بعطنايرنا١ بوعبرالله ذلاحريناابرالحاسوالخيرن!لرسبعقالقالالدشاقعرجحمادهعو ل(نيمص] (دمعرتسلواندها عل
أعن! لصفوةيعنفىهنه الساءات للسرعلمصدرة لزمتالمصل بوجءمنالوجوماوركونصلاة مؤكرة ذامعأوان تكنؤضا؟

امصلاة كانالرجليديرفاعقلبأفلذ!ىانتواحدةمنهل الصلواتصدليتفىر اعلاوقاتبالرلالعنروكالهصلاقل
دسحثجماعاراسؤلاصاوعلجاثربدرالعصىالصيرفالوهنامللعريثف لالتصلز عدليجزعنصيام اليو قمبل|]..
رمصناتال١نا يوفاققصومم لعكانيصوقالالاف اعن المصصدركعم ا
نلصببوقب[طلمالشمسق!لمصيل عنمنالعصررقر

وبا

سمسفرصلهامهاف وى ذنين معان حم وقتينذليراجعل س رسكالدبمو لاعصإستل للناعل ان كبيعنالصلوة

أ فهة الاوفاتعطالنوادلئقلابلزمانه لاني هزادليهرج انمنصدرك مدرنالديم|والعصرثهارليودت
لباه بزا و
وجيبد اسمس ق السدواء سيرالاك رادا

فلملا

00

دضىاسعناذ قالتبطلصلاةالصبميلوملشمونيلاانةد لخوقت لمعنالصداوةجلافتروي مسرمليثجل

انه ؤكأصزبن ١اداءالكعةالجزيرةمنالصووناالكدةالثانيم انلعصمو كانتاف و
ىفتالطالوموالغزب ووّناذب
الشارع اغلمزعىن!لصلوات هذ الاوؤاتللمحن ورينؤل١سيل المجوازه الايلقضييص إزلكنقولومن امد سي

لعموم الح رديش اشره لىهررة والى فنادة ك|أحرث اش فاحرجء اله6ة الستئةوالرارى عنعن التيصل اللمعليم|| |.

قالمن شدصلاة دنيسلاذاذكىلاكذارةله األاذلكوافمل
اصدوةلنكرىواالفظللينااىوحترمسم واجداكدفيصم | |١

اذافهدق رواس ا
يذارقزاحركمعن الصلوةاوحَمجدبا فليصليااذاأذكرهاوا5أحربث اداهمررة وأحرج”
أأوانوداؤد

و اللزدنى وابثماجة عه عن لنبصلاللهعليميل قالمنمتمالصلوة دليضلبا اذاذكنها ذان الست والل 2

 :ااصلوةازكف !9ملحربش الىقنادةذاخرحيءمسو باوداودو التزسنى والشا عنعن الشبصياهعليرشفالاما ا

اليف نومتتتردوط!)| لتتزبواعلمن لنإلصارةحتبئ وفتالصلوةالاحرىفمنهعلجلكفليصلهاحين يننتي||,
لاوناؤظ لك وفاىلنزدنىه لضا ذاذ!هناحركصلاة |وناعمني)دليصدرااذاذكرهاقل باوعسمحاث لقنا 0

أحريثِ حسنييودرخاتادئاهلالصمذالرجلبامعنلصاوة١وبينساهاًفيستيقظ اوبكروهىفؤرغيوقتصلاةل

ااسنواق |
التمس| وعرل هيأفالنجضرميليراذ١  1ستيقظوذكرو| كا عننلطلنع النمسراورغ لياوضقوول
وال
وشافع
ل وم
دالك
ص:
ا جيلحئ نظدم السأمس| وتيشيروىععون الىطألياه قالفالرحل ننس الصلوة سد"

مقذكرهافىوقت|وفغيؤقنت وبروىعنالبىكرةانهزاعنصلاة العصرفاستيقظعنرغىودياتمس ف دصل او ة]]

امس تقوقاللبرهق ف اىلمعرفةذا لدشاف رمجهانههلجعلذلكوقنا]و اخبردعن| معنوجلهل يستارةقنام وفا

م

ْ

أعن الصلوة ىه الاوقات ومن3ا(+إك١بوحنيفة واصهابء ال بوعمررنعبرلبروفىفو!.لصاه عليشي مننامعن الصل
لريصلشالسنهزين اذرك رمركنئالصير فلن نظلالمسرجقنادرفالصيرومنادرك رلى”
اأًذفلكيصريهأاً وعفىف
 /وشذيير
منالحص نل ن نتذرب!لسشمس ترادرك الحصر< لزعلإنعي صلاللهلمعن الصعلوةبعرالصه والعصلسيرعن! لغر اض|.

|الشرات امن هب!ل مرمإ <.سيداس و ءابجرلف ان اماظلثحمسرم  0131قاالمنتشمسرل إلنتزول وله(

حتتغب الإصلرةذائنةاوعيلجنازة اوعللثرطوات |وصلوةلبعضالأبيأت ويايازممنالصلرات وهزامزهبالىش قرالابن

برلابنيجةةمنذهبهزاامزهبحزبيثعبن عبسدةوحربثكعب بنمة واحلرصيثنايقعن التوصاللهعلية 5:

عاصرلمجذكارمدنديث ومايخص ب وؤلءصاددهعلرمسالينيعبرمناتل تاننواحراط ف تملاالبيتوسضادلاوثتا.
مننيل!وغارد فحربث الجر ؤالسمعت اذراى رسولاهصا اللهعلوب يفوللاصدة بعاراللصأرحمقسنظرامدلابل

|مت هازا و عألمانالمزهبالثانوموالعن الصرةجرالعيم وال
الاعسلريثقمتسذرابلاءك :عألذو
االتلطموعبتن والناذل:واماألصنوات المفوضات |والصدوات المسسىنات ذلايرخلوله لعزالمنصقفقهذا

وسخوق:
ولاارليينبقإضنييص ب لاجداديت الحضصعنة هز اهلمومأت اومن انبر بعصربامنبح لانلمعذمأ|مكنصرت ت

ابأ

ذك ف اقلعسلالاق |لعتص |لسع من+يكمركعلي فربللافرضهليركمبحرلانزيئنةاف |لبطثلرمعسراء ل ئاعطاذ

بينلكللهالجحاديث اله مضنا لجاديث المصللثاممنوكانذ ركالغص[مشةل(علمسةانواع ل(وعن الصاوة يمه
ليدهالعصمعنرلطلوعوالغؤيبوالاستواء كانلكلنزيومنأخخصصذاردت لبيكان تاللكخصطت و يظهرلكيعارذ اك)

بيأًانهناالباباازىخن بصيلده هنا عابنا منجل:المخعرضةاحزة العرومات شنو نمنالخصمتاهزه العهومأ1

حل بيث إلىهريرة احرج اليأرىفىبأبمنادارلكرحكىص:مؤنتلا لاذولبرعنج يبعان:عن إدهريرة ا[8ع |

إمصذلاادعماليدهرك احركميرمنصلاةالعصرفبلاننالدمبسرؤلية صلا واذ!درك بىقمنٍصلاة العبداأ
اس
هءس دلي صلات :واخرح فبابعن ادر لانمل ركععنربيب |نسهوعنعطاءب ينسأروعنرين سعيا
اإنلظال
فب[

د الاعررج مجلنونعنالرهررة |إن رسولاسصلابهعليهرؤالندرك مناليمركى:قبن تلماالشمس وؤرادراء |

ومن|درك ركئ:من العصرفب(ان نرب الشمس وؤرا درك العصصر و لحر احرج مسيوبواداود واللثزينالشاأؤذدالراف)|

ْ واجساابدحاقدولااعن بنطأؤسينيوحبننسبأسكنابدهرية أل رس واهمؤيايناد
اسدرك ومن!درك مرنال ركو فيزان ظلع |الشمسوترادرك |9خربجساق
رنم
قت
ل الععرمكت :فلن نفما

وابنملجةوال نحل والطاك عزىأ سم اا لت والرسولا دهصلاسهعليهمنادرك منالحسرنيلة فتي[إبن

المنهمساومن الصبعشان ظلمفل)رشلاوالسييية ١نقماهارللاراكةكدا فظالراكالوصول اىالمنئفاع ان يكتدية

اادجاع ف (عطازادرك انوت ذلا١صدرلعةاحرىفتدككت صلا وهلافل بق وقركح بنإك ؤرما"
لمر
ب دارك
السن
أأأو
 ١الدراورد ىعن زيلبن| اخرجء |إسهةمنوجمين و لظا منارك منالصيوركعةشلان نظامامسن ركعةيجرماً

رصروحامنيهة إلىنان هلينمطونعن زييين سنبعاطعاء وهواين بسارعنالى
نظلم امس فتلادركالصلوةوا

هررزةبلفظمنصيلركعةمن العصرطن(انتزرب نمس ف صامايق جرطوبا لشمسفل يافلتعصلقال مذلذإك فى

لصبع انقوأىا|لجخ 3نتبرخإراحلتادرلاكام اولطصبيمراككا شنو اسلام!لكأفروىباغودهأيون[ك شقرضي
ذلانمن ادركمنالدبمركىةتفسرصلاة لا6ل/االا وقت الكراهدحيث قالفىشرممعأ الث روهزالعريثٍهى

الذى ذهبنافيه!لان الجانيتاذ|١ ذافواوالصبيآن اذ نالغواوا شك اذا |سلمو /واحيضاذطبرت وقل بنوعلممم من

وذنت“!لصبمفزارركخة © لهاملركوبنظينمأ ذكرنامنالروايات١لردعلالطاوىوابطالفولهونتم الحا
يضناان ادي الفنساننكربت ارحراكوهوعو تامالمليلزانلابي!!لضن بالجحةآل والجعبدن لكربثار.

٠

بام

زلععوصيعبزا
أعبلاتهبنيوسنواانخبرناحجب عنيرب (نسمنديلقالح ةرناخبنلسنقالننالذرينبكادقالنا
أوابراهم

وعرا للهبنمصعب عن ؤناءة اببنرايم بنين حاطب ذالمانتك عق وقراوصت ان ساعرياءاكإل ٠
نجزة عنج

ؤيجه |[
لدهر
صنعم
لذاب
اواه
ابعرخئ صلم:لصواعبانرفلاجلسبفلستخقطلدت اللثمسث جقمساامعليرا ال
براعلصيمال ذىالصدوةبد لاحصرلاياس بما دامتالمسعرتفحبيض.ألرن للغبو لانرسولمهد" ْ
قركجهها
عالليعءصروس ولثبتع !نكماندصللناذلبعزلحصرء 0يروعنهحبرعار,صاللعبو ناذل:ولاظوا ولاصلاة سنة ىأل ||

اواش يشفوةكما نزكرسو(اندصلانلعليشي ركحزينبحرالعصرفىبد وقيطحوج لكمن الناارالقّ]باحت الصلوة
واءحقه
راة فدلخيول فالالمعوجل
| يعدا لعصرفه ياتشومنبؤاالصلوة بعرلعبوالاتارذش نهارضت ؤالعملوة بعلرالصحصىا د
الرض لءومنرخص فلاىنطوم بعدلعصعىن الطىالبٌالزييره |
عباي
ملاب
اك ا
ذا لواكيرفلايجر اةن يمترعمننلهزا
يباك وعأش :وام سم:قوالمق مثينوالاسودب ينزيلدعرو |
هاور
لداباوي
رى والنعآن بنلباشير
اابعلبزرالاثهواقهم
يبهنا ى والاحرينين قيس
لالبمن
سنح وعابير
الب
للرجم
ايل
ريلدة وع
بممن
بنإولىال
انهب
ورائ
مولن ومسل ق وض يجوعب

وداد بنعل و ؤاللعر نحي للارفول ولادخيب مفدنلء  9اخرحعبنلرزاق عنمجهن |بنط ؤسرعن ابي ان ابا بورض |

مان قلصخللا ذبدحعرراكعليعصرذلما | سقلتع تزكراذلماةفع ركعمافيل لمماهنا ذقالانعركان يعذدبوا

دضزرام قاللمانامبعنبداينفالةبيلوقاااذنامنتحريثعاشة وحالترىذههلببقدمازاكبراده و قوهاليكن
نمسءمن
كلت
يجبا
بررغ
اع
جدلزة
(رال
لاننةسك جيزةالرواياتمناجأازلتنفلبعرلحصهطلقة|ءألم يقه

برعرأسرا ولع
طهةبوانمء صدادهعليثمطخ لاد |
اكرا
اطللكقراهة باندغلهزاسسعاجرازاس رال .٠ناتمنالرواتمبمونغبر
واصله
ا بو
نصزم
عالح
ملبر
منصاش والراي(عليءروايةذكوانعجاعأشششةلاحلثن:ندصلاللعهليثبلكانيص
ره ١بوداود وروا الىسيةعنعاشئة فىخوهزه القصةوف |خووان ذ!صدصلاة انبأ قاللبيصتى
 2عزالوصالرو

سمعلي.سيارلمراونة عدذ لك١١ص( لفعناء|نتقارح اجن مسن حر اعبراسه حرتق الىقال |
١خنص بءصد ا

|انزى

لن
نناتسنبنحيوالاناابنالمأرك قااللزمجهرعرنىعن رببوةب دنراجا عنليارضى|سهعنصدبحكرالععصتي

لامأعمت إن رسوزافصلاه عليمريكاننخرعنماواخرجءانهباسنالاخرالمان هرلياس

ْ تخيعليجرروذا

ولان

رقامنلءمعيق الاام جط
بصااحربج لعىللابورلاديممثيينامنالصملوات المسنونات ولاالتطوجكولاغلماعرب

ذا له
فل
عدبجننابجلديمولاعصياايلكطنلوم والخوب ذا خنوجلير)التغيرصايعليراجلطدلوع ولاوب وبكاعل

هه صداللهعليش عنالصلوةبعرالعيو حوبظلم نمس بحرالحصرجنى تزربوهوغجعي ثابتوهوعله ذم|عن ||
أرسوك

الطراضنوالصلرةعلاناتلفي االىللياذمخكاعضله ومنقالنذالفزلماكبنالندقاص ابمدسخىفونلكمق|

عبرلا

واسقبنراهوية ذاحجنوطن ل داصاءبجارلعصلاذائتةاوعإجبنازةااللالالشلامنتسقرربالغيبىة قال]18
ارين حنيل

رروئعنالبوصسلادميشالفع انلصلقبردالوحقنظنالسرمب والعصريقتخربوه موزهيتم]ب

وساعلىيرالانث والىهربرةومعأذنعف[ وناعيباس وحسيك بضيعرعذ

لك,الردة وروقا لزهرئعن السابب|

رعصوروى الثوركعنءاعمعنزرن حبيشوالرايتعريضيل؟النأمرعلالصاو
يزيلان يعدي ابلممكرد دسل ةا بج ل

بعرلحمروفعبرالماكب عمل وذكرعبرا لرزاقحنابنجر واملاصخبرعفعبا!صنطاؤسا اخدث ان |
]
دفعلتلواا فنالابنحباسردكاانلمؤمن ولامؤمنة إذا
سألاينعبسرعنركعتينبعرالعصص ذرزاهعنمأذاالف
ذ(اللفكالعىرلواعةودكن|
فجد
معردن! ب عنباسمعسععلمه ور

ادترمسهويلنءالممالننيهكمرثاناريمسمانعزقملنادصدبجارلعملا نظل املتعمرهتتفمولباعلحص|لانتذير!نمسلاعرناستواء
|إلثمسصلاة فرضةنأم صاحبراا وضييرأولاصلق نظوعولاصدة مزاصلعإجانا

م ومسل بسمصرابده ع0

)|
ش
7

508
9

7

5 41

ان 0

م/م
||
ىنثاجا
شيلفقألعرإن لبسف ا
الرتعثين وفركيت عززمافتالال صديرم معمن هون مكرسوكانصل العهلي

اولراهكطؤاخات إن يابنب لحكيرفوه يصلول؟مباينالعصرالالمغبحقعم!بالساءةا قلتفسولندصلالهعليمى

ان يصاوافيب 6دضيلوببان!ل لعلفيمعيرادهإنصلك قالفيعهيرالمكبنشؤيان ثقةم|موةومزبعف»بهذا
خبرهانقذل للهافظنج فلغت ذلحلع ركانبرىان الفيعن |لصاو بعدلحصر|خاهوخشية |يفاعالمسلو عنرغع"-

لسرهزايوا فن قو[بنع( يماض وبانتلرنادعن ابنالمننروعايرةوذلي وى يع بنبكيرعن| للييشعن

0

اني
لاون
مز يمهم
ممباي
عا درلةعلنناهرمق خمدايذزيدب خناللوجوابعملوفيمكومخانان بأفئبعك ه

ثزهال
المذربحق روباالسائةالعو سوللنصصدادعهليهسن جكفايبياوضهاليدل ل قالإناءاللم

امألمعمفىقىرسولادصل الهعليدسجعن لاصدرةبعرالصيم والعسرعللاتطومالمبننٌوالنافلة وامالصلوة المفوصيا )أ

| والصلوات الممسنونات |وماكانرسوللللهصلاللعهليءوسيليواظبعلييمن النولذلذليرخلفلك وايكوابالججاءق |

الصلوةع نلجنازبعزامعصرعبدزلاصي اوذاليكمنعنزالخربو ولجعنزالطنوج ويفولهحمالندلعيامن درك لةمن لحسرا

د بطاننذبالسنسراوريث وببنواءمنضىصلاة |ونامعثرأليربااذاذئرهاًويريثقنيسبنعرعؤا رلاى رسوكال ظه
اللدعليم وه رجلابصصلبج لرصيروكعتينالحريثوجرييث!مسايةدذلعط:سولسص
هاالهعمليياةاتبوبمحااعصصت |

عذر زلدزين الوزبيثقالواف فمزاءالرجلركعقر|لفوسكوزة صلالهعلوسروض ز ما الركحنين بحرالظبرهه من السانة ١

شذلعنم) دنتضراهابحرالعصللع( ن يعن الصلوةبحرالصم وبعزالعصلأهوتمنغيرلصلوةالمسنوزات والمئلزضات| '

لاننمعلوه انغيهاخ بصوعطف رياارلحهولاسبيلالىس]تع,الالججاديث عنصا اللعهلييشالامذكرقالد رصاق امناس] |.
ابعرا
للصي
عوو
بكلمصرع ليجنا تز
ص لذليككرامهزا فولاش فعوصااب فىهنالبابقالءابنعيرا لبهقا اللنزيث فى |

جامع.حت ريف ابنحباس ؤال!بوعيسم ربش بنعبامجرنع رك حر عي وهوفولكن١لغداهناصمأللنوصداا بيعل

 2وانجلثن كهرهواالصاوبعرصلاةلصبعوحقمظلممرقبحلاحرمحقتخ نمثاماالصاوفرشتفلاناسي.

خفة
يث ال
وديي
ش احا
موان
مطا

وب ؤالداود وطيعمناه(!لظا وببنلكجزم|بنحزم مستندالحربك منادرط نا

الصيركعةفياننظن املفمسرؤؤيصراده احضىضنلط باحاةلصاو|لاوقات المنهي:وقلاطالالععثفيالحشري .أ

وعاجناابدلة الا ثليبنالابلة.امال هم لرادعنكرالصدةف ثىلاث ساءاتويكرمف سىأعنينتك بلنعلساروبجدا ا

اولندصبعنالمار فىسثرة رجت مين نظلمالتمسرجئ يسقر لوس وين نصطرجق يوفشتوئ < رجااخرسعبرارزان ْ
اافظ فرق بعضم ب(يلنفعن الصاو بعهلا| ١ .
حو
ها بنحسانعن ابنسيران هلالغوكقالابتعررا لبر(اللهيل
يراياونالاينديهفالاثليانخربانٍ تمن قال!|!+
فال
ونرضبج
 35دصقنالسرؤسزوملمر ح
لاك بن سيرين وغهربنجربرالط١ 2نلامن هب لئامس ءصدة ,عراصم اذافانتنظوعااونافلةاوصلاة ظ
بجوثزة لانالنبمصل الدمعليم وس اظلعصنلوة بلعرصايرحق نظلماليشاعسمرطقلقا فم |
سن وليكنفنافاضلؤل
|أفيدصلاسعليءوسم

ؤذإكعن !لض المعين والزىمنع ل لكذانكاصدوة عاالجنازةبلليلقوذصلاللهعليه

مندرك ركجةمنالصيرفلاتنظلملمتمسراكريثوبمنذه الىهنابن عرقالامامإللهافتطزبهعنربزاليبانقا
خبز |
/

ظ
1
|الاباسبالتطوم جبرالصيموجرالعصرلان الفاخأرربالتىك الصلوةعشطلومالنثمسوعنرط ويا واحيوا باحادينا| |.
من العهوابة ينينروواالفيعن الصلوةفىهاغ الاوقات فوفناطحيوا ايضأبتىل صلاللهعليه “نضا بعرالعضرالا| .

شلومعس جونروا وباجااع المسهينعلابصرة عد||.
م
لتكط
انضلو! والستمسرعرتئعة وبقواءصلادهعلي وسجروا جاملا

أجمنابعرلعبعورجلعصىاذاليمكنعننالطلواعوعنرلغروب ذ'لوا لذفياعن الصلوةبجرالعم والعيمهزامعناه
والراوعفيه عطفطعارلبنبة لانه لوابييت

وحقيقة

ين طلو||,
حما
ىىعن
ممنه
الصدوةبعرالصيم والعصره يومن النادى افلممالاوقات و ال

سمابنعرنوك(مأإنالالجلا
تمسر حينغزيماهنامزهيبنعرؤفادلجاءةذكرعبرالرزاقاخبرنابجر عنناذم
عالي وسبرئىعنذ لك وروىمأ[كعن عبر|لله
همصل
للا
لسو
اانر
صودضمنف لايرلغيإن ل«يى طلوع الستعمسرم [جزوها ؤ
حور7اكد

عطواء وطاؤس وعروبن ديناروابن جريي وروىعن امبسنعود عنوه وبزهيا نعم فى
لهى
ابنديناعن ابزعهعزاه و

هذا اليأبخلاف بزهب اببه ومزهكائشة وهنا اليابن هسابنع راروولانطا وسسعن |بريعن عاشثةقالت وشمعاتما

هبرهست,بزنعيق
عسولا دمصل اللهعليوسيياعلنصارة ان برهأطلوالنشمساوخربمااذلاالمام امعحابفظاربواتمم
ن
ا
ا
م
ه
الغرى فالهيل سرح الاممؤلطكاالفظ فىفالقراى وحك! بالف |ليعريعنجاعةمن الؤبسالتلاون
الضيعزالصلة

5

|04
[|آؤ[[|

بورالدير وورالعصرلأهاعلامبالااغبتطىع بعرم وليقصرا لوقنبال لمانسب واقلتطلوع.ووقت الغلوثند
دلدربمالحص لاان
لاانبيعر
ذمأاركواة! بوادود والنشأق باسنادحسنعنعلعنالترص! إلهعليهوس قال لو.اش
تكونالتأمس نقيةوف روايةمرتؤىة ذن لع(ان الراديالبعلية سعرمجرطيه وام اهراد ون الطلور ودنت الدوب وم ْ 3

ة وؤالابنعبدالمبروفىضم اخردزا لاح واواتلمععدت لصاركا
لفى
سضنا
مل[ل
تاها نك فلت وحدسعد هذااخرجءاج
واختلفاهزا لم فيامراد بنرك شزمينجدلءنفسيرايك السأبقاىاقى لنبصلأدعهليوهسبوعنالصاوبعزلادبيوحق

نرق امس و جرلاعصروق تغرب ومبينا للمراد ب فاللتك|الصلوقبجرالعيمولانجرالحص|لانفصلبصلقنةطلاج

اه وفواه ب|نالمنن رواحق لوقل روى مسرعنءائئثة ذالت ومع لكرث وسيأزمن
إضرلاهظ|
كرج بع
وخروكأوا

اسصبشفملسن نرظؤامليضها ليرا
ول بنعريضامايلع(ةلك ورم فوىذ لكنجهم جحرمثمن ادر رعةامنلل

الاحرى ذاصبالصدوةحينئنذرلعيلنإ الكراه”عه بمنضرالصلاةفىذلكالوذتلامنوقملذلمك اتتناقا
عن
رمع
بذان
شمص
ال وفهمتءاشذة روا سمعيمن مواظبتهصيل اللهعليشيرج( لركحزين بلععرامران غي
سزرربختصرهن فضرالصاوقع نرعزوملثممل اطلاقم ذلهناؤالجماتقىم نفلمعمرا |
شقم نت
لصر
الصلوة باعللالع

أجودكاالتعتصتزنيعخارلاجنملاالعصشرنمحذللثخن اءرنالايلانربمىصفلىاولملعهنطلريبستبععلبعردلبايعخزبلييبنينأرالفاصيلقراها]ل|يت بنالبين يملركحتاين
وكانابنالبزارذرمم ذن إل

أ لهمتخ لاندعاشثة واللهاعلمانقوح|خيرحرأ لرز|قاقلا<ببنا بنجرعوالسمعت| بأسعيرالاعى

يبرن دح بليقأللهلساب مىلللذارسينعن زديبنخالل دنانرمد حمرينلخلاب وهوخبيفة رمبج(الحصص
ركحتين فستم اليءوضرد.بلالرة وهوبصيل ذ(له سيبا|مسرالمقمنين اضرب فواههلا١دعرم اذ رايت رسولاه صرا

عتلييعلمم وال ذال لمعمبيإزيلبنخالللولاالىاخمشى ان بخازماالناسملم اماللصلوةحتاللميلل امضنلفي]

وىجمح|لزوائ يأبالصلوةبلحرعاصع نع ة بنلزيد قالخرج رعو نأ هضرممعبسل نينبحدالحصرح

مرتقميمالرارىضق
رادع
ها لا
يلبتم
خم صان
رمعم
منزك رسول الددصل ادهعليوسيلفوقاللعكنالدنايسةكشاتك

لمإبالدواة احل وهذالفظء روداله ارولاصيير وعرزةلليسمعرمنعرقذلرواه الطدراق فالكثاملاوسطعنعدةقا

ين بعرفوعرنالنطابعن الصلوةبعدالحص ذاتاهع روضتره |
كراعرىرنكع
ر١ل
اخابرلينرميامرى اواخبريت إن نم

لبنافىنك رهكاعتن
لمضر
اهر
ابالدرذةأشاراليغي امن اجنسوهىفصلا جشريمرعق فرغصملاننة فوال

عه لم

لاعلاتم١سماعيللاميارلماى فح]الشحية مشرحلجلفاه وادامعاذ بن

واء
ساذهينهعهز
جيلمكانمع
هوذيهمزناجمليا؟درئنارلجالالباببإمنبل محاذبنعفلبو|2:مأسارعي و دذالغفارءفاخ
بل فكانك اشرومعا

زعبرا دمنسر

 00قالقرم|ببوذعرفلضذاندق |

اللارفظف سفنىن,ع
عرلش بنلايداحليورالصي الطملوع التمسرك لابعرلعصجق تنرب | :
ارللكعنةث ومالسمدت رس ادمص الله

ثميض عبرانهبنالممجتمعفه احلوابنمعاينوسيجبخفين هزاالفصلالناسملحر

لامك يفوكذلكثاثاولكعري

ززع نجترببنالسكن|ل زذارىوضو باوطررصنوانمعذ|ذدلق د قرصعزعطح يجاةلكعبزمنعرلق ففرعرفى ومنل ي ف فانا
ههصيلاللعهليؤسبول لإصاوةبعر|لصردح بوظاام مسرمل بالعلحاصجق تزربالغمس لاجلةالاملة لاك
جززرب سمعت رسولا

شوروأكن»فولراحضتالنهاردازاعنزة لجخ ق]ل البيفهدفيليثب انلرسلموف كيلامكأثيرر|بي هم2ابن
شهلليشريقلاالحين نظنمامسن اينعرس
ندع
جل وباولاهزاجاررو الطبراقفلكيريونعن ع انللنماصوب
ذائزاظمبينقرفالشيطانوتذب بين افلرشقيطان )الحم ريالمرندات |مرت اللبىاشضيتاك ذاخب؟

والطبران ف اىلاوسطعن سعيديننافمقالراقرومض الاغداك ماحد سواسصلاس عهليشاه(ناصاصلاة اك١ 25

امسننابلان وذالبنرولاممصادمعليةسؤقاللالواح نقزتفاملثمسرقاقطلمى اقلفريطان قال
ثقات وارلوااز»ارورجالم ثزاتانظو تجح ابودجدالمووبلفى مسنفقالحززنا هارونب منعوى

اخيرناعبل.

يجالاجر
بببعنسعيلبننافمقالراف| بوهبيرةالادشداكصاحث سول دصل ادعهليشيرها زااصلالعحل»
ابنوهب اخبرلعزب عن

ث/ثرسرا لئانمكزارداهبودجلوسميدةاعديردلدمنق لتيلسوهومرسلوى قاوبدعرهابىييا |
لان الفا

نظيواكنانغي|إذىفتلومواإحلالفبومننتطع اىنأقح|هل بي بلال ذاخيجءاحولالطبافىفلكيؤعنادعنقاملين |
جرعه !ولحل ييثعبراه بن
للح
ارجا
جهش
رلال
فرعنالالاصلعونةرطلىء الشمسؤاكئانظلح بين فمرشقطان ذا

علرينالحاصذلخزيجاءلطبراق واسلطاعن وراللذاالردسوق(!سممدصاودإولعبيدشرالطرج مظلمالنهسنلابعل”

لل بيش افرشواه| بوبجامعنء واقلا رلسولادهصلالعهليوس لامعلواحنرطلوج الشمسولا
وأمس
تب ( الل
بع فرن سثيطان وصاوبان ذ ,إأكشنم والاطدثم روالءروالالعصحي ورواهاللزارولفظكلاان
عنرغرويهاأ ذانهالحوتذ ي

توصلالحهلرضطتي انلصازوابلعدصسوق تخوابلمبعالرحننظلاءلنخمس|وأحبيشالواسيدولؤحراط[
فالكيعن انسهمعرسولاصمااللعملسبطولاصارةبحرصلا 3لعصرؤااليوم فيفهروةبنالفىروةوم ان ذك و5

يألثقات أحريمث حدفاخرجءالطارانذالكرعن قبيصةبنهليعنابيع انليوصل م لعيشبرزنسه( نساعة

قن

:

| م رنوايةه ,نينعن يرمالكيمثلروايتمدمتبدةالاربعلموشرعرا نين مني بأالسمامبيدضملجزلو مالك هوقا

|االحلاتفظففؤىيصعبط ههالصذابى ابلر:عابتدفؤجهبق رواةمالكعنعرسيأ وقالمطرت واسواقبنالطباعوغره|

أعنإبعبداهه الصزاجىوهولصراث هوجبرالرجن ينعسي[ وزهوتب عكبيرلاصحبةل وهاقاللاقينطان دضحفصينمسبرة

علسم امنالنبمصاده-ليشيلوترجمابانلمسكنباسم»الحواب ودذ لعبامعنابمنعينيشمانكنلمصصبةر

لاثب
لثلات فب المان قال ولست اثبتنرعبرالرمل بنعسيل :ولا
جتصإبنة انقأولوريث صفثوانسجن

 ١اللمحطل ذخ ابمنلجةعن الىهرررةقالسل صبفوانبنالمعطلرسو(!ددهصداللعهليثمبلفؤاليارسيلاللاهلؤائك
 :عن!مانت بمعاةوانأ جاهل قالوماهوقالهزمن ساءات الليلوالنهارساءة تكرعوبأالصلوةقال اذاصليت الصوكز

الصاوحيبظلمالنأمسرؤاعز) مظالحبقر) شيطانثمصلوالصلوة معضودةمتفبل:حىلشنو لمعل | سك#الريذاذا 6

عل راسك كالريذرع الصلوة ذانتكاللساعاتبصف أجنزموتفتٍوِيرأب!واجماحق تزيخ |التأمسرعن جيل لامين

9خرج عبراهه بناسلفزيىإداته والمس
يب الهس ا
|نصاوقةنحت
ذالصاوةمحضواءة متغبلهحققل الحصر/ث دم ل

اذزالت

سج

المقيوكعن صغوان بنامعطانساا(لنبيصلاللعهليهسيلفؤالبنأاللهالىساتلكعات بمعالمواذ باجاهلمنالليلة!١

ليثٍمفقاى
اكحر
(مسرل
ساءةتكواليصالوة فقالرسولادمصدادمعليءمي(ذاصليت الصبيؤامسكعن الصلوةحوبظمالش

الاج ايمالام ادرامممسعيرالمقجمنه املإداههاعانقمكلامالييقه9احرج الطبرائق فىالكبيرقالصعوان بن
المعطل السلى ان النيرص (نامعذر,صي لوالإن امسا ذاطلعت قالا الشطن ؤاذ١ ش
|سطت (ارؤيأ فادادث للزوالقارما

فاذالالت ذاردبا ؤاذادت للمغيب قارما ؤاذائابت ؤارذبا فؤعن الصلوة فاىتللسكاءات قالليلهرالمرنقنن إمأ

حلبيثحمذببوحريثالزىردااهلام”الس كتومعن بنحباس ؤالشهددحتركر ال مرضنيونرضام عزرة لك
عينللابكانيللاخروالاكوطوعنمس جنوايذانالشيا
خورآح مالك ف المؤطاموتؤاعنحبرانهه بنإن ر

|أيطلح شننامعطلىعامس وبيسبانمع<ونان|تم  9اخرحاجرفىمسنده تن ابوللؤيق ننالاوزاعى ناعون سشعيب
عبرا لبلنهعرهبن األصعنعيرين نطاب ان رسول!ددرصاب]ددعليمكسبلال لاصلاة بعزالصم الإطلىءاالشمسرة[١بد

عبرأ ليهبن مسعود
أأحق تغيبانس !لوجرب

ذاخرج +الطاوى ف شىرممعانالثلارحرثناسيمانبنشعيب

ذلايلن معب ودللننابوكرعياشعنعامع زند آل ذا علبرلههكنانفيعنالصاحرطلومسروعنيتا

اورواه! باوبلجللزواربا سناد والالحيتمرجالا ثزات وروااهلطبرالخ ف اىلكيرقديضترارث صردارون1
أألوانضهتاد

ضعي جر ورواةالطنراق فالكين اسناداخروفيالهلذافظ ذكانعبراههيعن صلوةفىهاثان!لساعتين حان نظلء )| .
| التمسرجق تزتنم وضن النهار لاطي اسنادء حسن |ولحربيث زيل بن زايمت ذاخرجم الطياوىحرثانزيل
 06اسبننان قتانلحيان هبلنال قالنناهامقال دشنزاادة عنعهرعنزيلبنثابت1ن رسولا سهصماسعلجس رالصارةاذ|ا
وفيه زدادة هن |لدفظ :ؤاذً)نظالمبنن قرؤالة
اك سامت دا كه اع ا
لا
ا
ا

ي2ه

عر"ركا قراجفجاعاللزعااتوارجعاصيم |وأحيبت معأ بنخطراحذاخر!طنب رناهويءفومسنر
نع..

اله

3
ا

ابنتهبيلتناسئعرةعنسعلبنابراهمعن عبرالزج بنعوف ال #معت دصرين عبرارمك يرث عنجر معاذ بانعزضراعطة

يي 1دببعدجرلاعلصعلجوبقجزاتلبعيوفوم وربدالبتتاسلتؤاثتينرؤذس!ارافكليخاالبتعتنواسلوبىلدهحمداا عهليشيزيعن الصلاةبجارصلاةالعبيوحينتظلة“سم||
75

رادت

> م

كرنإرسثير :حرناغررعن شعبّعن سعسبن!بر 0ا 0

0

من

اخبرنالترً

واصيي ذلمبصل دنس لءفال قالرسولاله سلاننه |
أعبرارمنعنج معأ اذلقرين) نرطاتمعمعاذبعطنإء بعرابلجعرصا

| عليهة سي,طلاهسلاة جرصلاتان بعرلغراةحقدقللمالتمسوبل لعصرجقتغزبالتمسرملكاورليثساأحرقحاطاكنا

لليسويصروال للىجامعالاوصولو وا(اأوظ عبرالذنالمؤرهى فعرة الاحكام و.شارحه تلووان بن< فابلعقررمعاذ بن

:

الم

اانعبعينه والسمعتعقبة بنعأمالهميقولثلاث ساعات كانرسول! صا ا ليل نأناانضلذننقاوبانر
فايلمنونذازصاحرريين لالزعيغة حقنزتموحين يقومامالظبيرةحتيلامسرخحيننين الهسللخزب-نغر»
يسلى
ت ال
لبس
قبنع
انى
تلعه
لاشال وابنماجة والطا وى وا
|ولحروشاع بنعس :فرواهمس واجلوا بوداكد و

وة قالصلصلاة الصييثما|قلصعصناوة حقرطم التسرجق ترتنعاغأ
لء اصخبلعن
اتهل
الخلبهرلئ عاءبركان وهاب

| دظلمحين نالع بين قرق شيطان وحينثن ناسللكؤلارثم صلذانالصلوة مشبودة حضو رة حقيسنق(ااظل بالج
شرافتعن الصدرة ؤانحينئننرم ذاذ!١ قبللغضل ذانالصلوةمشهوج عضبىرة ح نضا العصثم! فصع نالصلة

للفظ مسيعنمل|مأحلبيث عأشف” ولخت
حقتغربالمس زافاتذرببينقشيرطان وحاينلئنكؤجادر

همادممعليةسإن طلو/
ممل:اعرسولاد ص
مسحوالنأقوال أوىععبرالهب طناؤسعن بيسنعأةاق الت ث ع

امس وغويأ ويجاب عن قعوالشنة باألنزى رواهعرعن النب صلالدهعليسيلذابتمنطبن جاأءلةصمونأنء ذلا

اختصاص لوث موفشبمنوت وراقلوث بالزيادة فمرقوايرممة ورعيرعاشفةردضعود لازم الحدمفتلارضعي

شيوقروا يت سام نات عات" رؤساوللانه صلاده عليه سيلا قروابصلانكطرلىءلمك لاوج

فصلا

أذ اكفىاخرح!بوجامعنيا ولتان رسولا دصللد عليوسمزيعنالصداوة حابطنلوبعانمسزرتجتقفع وال اف
وه كلام و بقييةالهرجألاجم|ولجل
نبظفعرن سشيطان و“فيعن الصلوةحابنتقاريب الذؤبقااللحبفى فيه|بنبيعةفي
لرحها|ق وابوداؤدعن عل الى سول ص د لهعليسبرعن صملهةبعرلعصلاان يكونالثمسببضناءنعي
ذاخ

ن
علعن
ولاترري
مري عب
مرتتزعة ووبرح اجنفمىسن يناحي

النه
واللذا
جنجرم عرنعسلإؤ
هلالعن واهلبب

|لبحيث عبرأ للهالصناى ذاخرج؟مالك والشاقوابنيلة
علابيلشجسرلشاجميبلسكررالرعبصلهانذتكاونءمرنفدة (
عنعبرائنه الصذلجئ ن رسولددمصلالله عليشيل3ا((لتمسنظلم ومعيأقرنالشيطان ذاذاارتفعت ذارقرأ ذاذا استوت

فادقا ؤاذازالت ذارفباذاذادت لغوب ارقا ذاذاغرربت ذارقبأ وتخىرسسول دصل المعيعن الصاوةفىتلك الس عاً
لاللهصناى روى عنعطاءبنببسأرقالابن اخلبىثة:عن يحيبنمعين
قالاين الاثيرق ا

| ذاالليعقبر ه وه يقال بوعبرالل وهبغذايلرفة فال هزاغير!لىعيرده١سمالإعببا دهعب(لرمان وهزاعبناهقالل*

الوعبراللاهلصنأجىم كبارالنابعينوام عبدلعنبنعسيل:ل يمل ١قلنبصملاللعهلي,شيلوعبزاللهالصن وك م0
فالصابةوذال!بنمعين مرةحليث.مرسل وؤالمرة احرىعبرالل اهالصنايج /انىبروىعنه الملبيزوانلبشبهان تكون(عة
وص عوك نمباوعبرههلباه و قال!برعيس النزمنىالصذابول اذىروىعن اب بىكرالصريق لليسرلةمماء مزابى|
ذالا

شمويجلزلادوههوى
يرال
لة يكف |باعبرانله رحلال لايمدبلدهعليءشعيفلتيض
يركن
سعبرال
عسم,
نهزا
بعهليد
صل الل

علربواةدعناماهه بلاداا ةكنين وقالكطلا
لجمبكو ا
الطرق /وإقزادقاق فشرحالمؤطاعبرانه الصنابىهكنا قال

اوأقبنعيسم الطباوعن اإرعيرالهالصنابى باداةالكنية :قانلعبرا لبروهوالصواب وهوعبرالرحن
منزممطرنو ي

اإنعسيل :تلوبعرنوفاه زهيرن عهرعن زبرعن عطاءعن عبراد اهلصناجوةالسمعت رسولانممصداسهعليز هونا

نًالىفىلعن لاجذارى نمالكاوهمفىف لقحبراههواغه|وابوعبرانهواسم.عبرالمننايع
ذالصناب ليللقمكزناقيابلع

قالفىالتصاب :وظاهع انعبرادهه الصنابى ١وجح ل وفيهنظردقلقالحبى بنمعين عبرا هه الصناجى روىعنه

المرسواية

ضهع
صابع
ْلت
مك ب
حمأ
هونب :وقالان'اسكن بلماحلصنة على ورواية ومطاريلتطراج عنمالكناذة دمينفحبه
اصنتك

ميعن زب ب |نسؤيعنعطاءبنلسيأرععبراله لصنق «موت النيمصلإللهعليش يول ذزكره وكزازهيرت ميلهران
منزة ذالوكذاتابعهجلبنجخطرينا ىكتيرويناريجةبنمصعببا لارجةعنزيلي وماخرجه اللارفظزمن طنيق!سميلبنأ
21

رزقٍ اسعطعيللضتاكلاهاعنهالعنزيديهمصرافيبملاماعف رووعدبلادهالسناعى هلادزت|
نواطبنم
كمرث
لب77ل7للللللاللس2

لل

سسسسسلس

211

ا

ظاه[لسياق |العصًا | ل مزؤزالدوقات الو وزاعنالصلاة أعلمواليمأالجخوان ادالاوقات القت ذبأ

لتكرنة فبلء وان نقتزمافوىل
للفصهلل
ارا
|راهة ذيءيالعليحن اران اخ
 +النصارؤةععيان حيرمن أعملاق لك

الوقتكرهت وذلكفصلوة|لاصلبعووصنموةرثفى هذاجنتلناولقكتراهة فالطولوالقصؤتاماميندافيك
ين الاوؤات ال تكدن)
تريفى
تخبا
شوب لهاورد من ال
بااوفتلطلوعاللشمسر| إلاتذاعووت الاستواء ووهت الذ

الصلوة الغ عرطوء |نمس وعرغ هرأروصداجوة الصم وبجرصلاة العصرعننرالاستواء وترجمبلايق اثلىن”
وت الاستواءببعنرصلاة الصياراننزتمالثمرمهتيدخل فيالصلاةعنرطلو الهس وكزامن صبلعالةً!

نتوغلعقاين مرويعن اسلعىي(|/ذ0ى وهالرىيرة وابنعبا لوجعلا
لىت
اال
بلف
المانتيب الشمسقاعل اإحناد بيث|
حنطل وعيررن الطاب ومعاةبنعمراء وابى ذر
مب
لان
افو
ابنالىوقاص ومعأوبة وااللىبذصنقارى وعرزبنعبسة وص

الذذارك وعبراللبهنعروبنالحأص والى ١سيلوابنع.ؤعقببنعامرةعاشئثة وعلوعبرالهالصناجى وعبراد رصع

وذ بثنابتوابىامأ وسمة جبزنرب والى لبشيرالادشتاك و بلالوااض وهدشكعبين مةوسلر :ابلنأكىم والى

قنادة وحفصة والىالردداء ]لح مريث الىسعيرلكرىذلخرج اليزارى ومسيوالشأق وابنماجة:واللطط لكا
عطاء بنبزب اللجمنرعلن سمح(ر|اسعين للؤرك يقوك سمعت رسو(ا ههصل اللعهليشيل بول لاصلاة بعرالدبوحق رقم

امسنلإصاوةبلعحرصرق تذير!مس 9م]حل بيثلووهرامةلدزونادثم/يلنكان وا ساقوابمنأجةولفلجنا

إنهعأدرمعينرة ؤالغىرسولالهمصلاندمعليسيرعنصلىتينبعدرج نظلمامسن جرالعصرجق تنرب ||
احفلصب
| أعن
رجائى 9للاوسطعن .إن رسول اه صهاربعلير /لصلوةفسثىالءاثاتعنرطلوع الثسرحق بظلع
لرط ابحر
تامس

رثبجنعباالسام* السنة وله
ا زخبيي
أضتالنيناوعزرطوس لاسرقالحايخهوفيهابنهينوفيكلاموذأو
سن والشربحتز)رجلا مربي وارض|همعن حمرإن امن
بنب
عرى ع
وحاتحتربيلنوالرارضى منرم لوظاا لبجا
صلالعهليءوس موعنالدرلوةبعزالصببوحيق ذنثرقامس ويعرالصرجق نعزب إو بيك سدرينإى وؤاصط ات

جبعون قالسمعت رسولا ددهصل!لشمليش فول صلانانلاصيال جره الصمرحق دظلءالتامسن العصرجق |
ننوا
إجر

تذربباتمسقلاامافظلمحيفمجمع الزوائ دشحأ رلجالاامصييرو(وأحزربي بنعفلنرحهولكوالشيينان

هءلا
رطلى
سعنر
ميصل
تم ف
لحرك
ارى ا
والشآنوالطاوى واللذنالشييزينان رسولاندصمدلاللعهليوسي قمال ١ يخ

عنرض وهاوفىروايةلإمزارىلاخرها«صلانكطملورالرنتعوسرهلاهغا ف قن روا ابذاطم <اجلإشسؤذوااصق]
قفنيرف روى ايلةمسيلماخخر جلاتكوطلوةا
حقنتزف وعاذ اباجيا نمسؤاخرواالصلوة ح ت

انتممسؤاحرو!الصلوة حيتيرز واذ !زاب حكجيالثمسرفاخروا
أفاظاتطلعبرق مثيطان وف ردايةأذ اابراحاج ل

أحيق تقب و اتح ازاكف كىناريجعننافمان عبرالهذال«معتالفمصل] دهعلةسلفوعنالصاوعنسطلوع تمسر

الصاو

وعنرض ويا 9ترج الببزارىف اىلصارةعنابوبعننافعنابعنررقالاصد ارايت ١صوآلىيلوت لا!ىراج |

أعناضم

ديلا دادماسشاءعبان م اطلوعالستمسرنلاغروها والللى)ووطؤزالغخوذاهعبرالرزافلزهلمريتعنانج |

ذارتسولانمصلالدمعديءسوموجنذلكوقالانبطلمقرتالشيطانمعطو اللثمسرانقى و ولجلك ]

وحامللابطؤااىوىعن معوب رض لهعدهقتاكلولك لونصاوةلترحينا رسولانله
أمعاود :سب اهنلنىيات ل

حعنخين بعرالحصص اللهربيف الوبصة الخفاى ذاخرم ||
كا ب
لغىرعزم
الش
صل انهعليءشيز فرارابيناة يصلهما و

ل! دمصل الهعبيشي العصرباخمص ذنالل نهنه الصلوة عصت|
والطأووعن الىبصمة الذذارى قرالسصلوبن
منكأنقبلكم فضيعوجأ نحا ؤظالعيراكان لمجرممرتينولاصلاة بعلهاحق نطنع البشاهلوالشاهن ال

|أواخ اناق تفابىذاببرالمخرب | سحبيك عفبةيعاسذاحرجماجاح:واللادىوالطهاوا ل االبزارى عتت

ظ

0

0

منكسانؤق واحسن وعال موول واحاودبسنل؟ أ
دواينه دون فغله وآماف طىبقةالنباينومن بعرممن|لدم:ؤا
والوحذيفة النعان,رون ذلك سعيل بنجبيروابن سيران وعروة بن الذبير وابراهيم |انع وعطاء والشاقح واجرةابت| |

المبارك وا سن وحجربومالحورثن لا.رون ذ لك
ة
رة|
صرااؤاء
لفزعن
شمنا لدىيمافنافلونزك!لتن

ع
نءم
هغزا
فعلف
لا ب
ااركى
ونل

م

ل

بسعار|ءلتاسئا
قرب الجااع لسن ؤا

يهنا

ابلايمنريننثلاعلعنه بي ١نويااحرج ب منأجنةعنال|ىسواعنالعأرث عنعل لذكاان الانبملصلده علاييشلب بيصم

لاافلأمشغريث ضعينل نافنوممشلءكهفيهليثالمعوهومنعين بلذ رلبا لكزب فاك فلت ا(اشيرادة)

برهان الدين مجبنتاج اللين ارين الصل! لثمبريرهن د احنفييةفىالحيطالسهأف ؤىالفقه النعاى درك ان رسول) سمصردا |

اعللليهه وسيخوج الممىمن احياءالعربلبصل بينمببشئرلئء نزم سوخفاتلهزعبدا لرمل بن ع ذلارجعوجغف الصلاة ||

دلاخلننزلهود ركحقاليث حمرجوصصدمه انفو اورلاشييزتحضففواماملربينر!ميعركماءت/بلبنا|نقافى غفانىتالميا

اننصداهمعليوسبوعيلشؤيعالهمامجلاةالفريوهىف بىبيتبهصادسنةالىبالاتنا١نهلمفتوافال(الحمط ليوجر أ|
ليزذاظ ن اخرجزالشيئانو االدنظلمسيمع نعبادبن (بادانعز.ةبن المفيقبن شعية احين ان المطؤقب شنعرة
لث ك
اعرب
متب للك
عليهسق(! لؤاظ كلت معماداوة فبلا
اخبن انرمع رسو( الددددصهلعلي شلنتيو!ك وااللمي شتيرزرسولاادم ص
١يع
تر ل
رمس
خهعلي
ااد
الإغرول|أرجع رسولاهه ص

اوة وغسل ينيهتملرشات م#عسل وجههم ذهب
«يدمن
هربق عالىلبي

يرج ججبنرعن ذراعيهفجضناجقب6ته ذادخلبليمفلجيةحيخرجذراعيدن اسعلظلجيهوعنسلذراعيءاللماقنم نوم”
علدخفيهثماقبللقمارلة ذ ضابلتمعحييجرلاوناّسمقوالعبرالزيمن بنعوت فصطنمؤادركرسولاللنمصيلثالممعيل
عنوت ؤاهرسو(اه عيد اللهعليشعل صلارز (كىربد
نرجم
بن ل
احرى)الركدتين يلمع النامرالركعةالاذرةفلبىا سعب

ورؤاة!بوداكد وقال فؤيلهما سيلؤم النبصل اللهعلياو ضلالركحةالقسيقجرمبزدعلريرا شيئاأوف سرالذات اخيرنا
ابوالعضنلينالواحسن الطجن) باسناد» |لإليبعلاح بنعلناحسنبن|سمعيل!بوسعيل اليحمٌ نا |براهيهمبن سعرعنأب

االمل بنعوت ولهنوابصساارباادعبرالرمرن! ز باء
علب)ر1نك
عبرالرجمنبنعؤبارسنولاه صدادامعميش
اجرزعن
ذأوم الي,افيصلابهعلييزانمكازنك فصل وصل رسو(اههصدانمعلي,يبص ل" عبرالمن وكزاماقالهلانقافىفىغا ي:

يمنن |
ريوا
اثالال
اببيان يج يكنب لحري ولاعبرة بنلكرشامتاقللديمينأء ذاالنصحأحببيط ولصاذحباياة وما

واسلنارالكريث المحارمنارين  91من مشرفالنافلة ضْ[/لاقامة ذببفىطع الصلوة اوختتبألعو] فيا يضاذا هنل
وذهب اليمجزالظاصتية وراواانهينطع صلولةاذ |1قيمتعليه الصلوة!أتول تئلمبحلالبيان فىتنفصيل المزاهية فال) |
لحافظؤإلضتو استل جمومفولهفلاصلاةلاالمكنق بنلمنقباقلتطع النائلة 13١1 قهنتالفريضية وب ؤباولح!أمل غ5
منالمشاعبنموخصاخرون |لتعمنيننشو |لاذلعل باعموه فولهها 0 2نهطلا اعالكم و فيليطرق باين منخش ذوبت
العريضة فإجاع فطع و الال ٠ن و لؤاللحافظ العرلفىؤاللمشي |بوحأملةمن؛ لشافعبيةانالافضنلحرو ءمن الافلذاذا

اداه اناماالفىواتدغنيل” ل١خروروهنا واضيانكواذلازلاصطظا بوالحسن الست فىفيهالودودحأشبيةسانابىداود

فاللاياتابخشتنال منحضلافاءةالابالمكتوة:مال مختوجه|لاالشوعرتخيرتاكالمكتوةلمنعليهتلكالمكتو:واما اتام|
لا ركذلهدشل الهوكاالمشع خلءن الامامافلىنا ذال:للممنكاتدوىنة :فل إلدذ
ارخقرزىي
المشئوعة فنب(لاؤاة :ض

ياف حريثماسبؤمن الحذنلفساشمشع فالانلافلاةمخلاهم لامنلادفىنض انت متا ذالم ناضلا سخ مانهم |
قلق ىهن لبابماذالءالسشيزارجا
مدحلفو
ظىم الصلوةاذ!١ قاهلمصتلوة يليتلايسليجي
مانوليجشز|يع ضلتطا
وة وام نقيين ب,فىمن
صابلفطع
لي
فللالحلرقهناواض ورايتشيعؤنالعلامة لسرن نؤيرحسين الححرث الارهد

اعلميتكلنكوة :د نفرديبهغولهوكن)! لشويال نصعيدم ب للابنمنلهانالمأمىجزللتكلدي لاامنعليهنلك المكتوية اه

وقح

ععه
جعحد + 2+ ,
.

اكه
نري
١ل الاح
3

تت

شا"
ماسم

|قد نع وكاوح طقف ثمس

قنامثركرملعنين وأحترججحنعبينبنامحسزعن عبرا معن(لال دلاء اذمكانيلل

مالساو

ااي واخرسوعن لوعننالل

والكنازلامعن الغلاب قب(لاننصل الركدنين قرلكيه وهىؤ! لصارق ونكثل الركعتينفأخىراطب 0

فص الكعنين له
رعكحق
اكرنكر
و لخرجعع حنصينوالبدممت الفحميقودكانمساوقبججئالالقومدمفالصلوة ولي
لجس#برخلمعالتفصملام و سخرججعنيزبب انبراهيمع لنلتسنانركانيوهاذلدحلت ابولولنضليكحلوفيفصروأ
لعممأسيور والاه ؤالصاة
خفرانايرك
مركؤعقل
وحوا
نكانالامامبصاة ا خلممالامث قما اللطحاوىفربقلد يىأ ذفزباأ
وج ومسرق والكسنوياد كولوادبناب سررأنانكق
عبن
سا
معن
انك وذالطاب والمنزرى وريخصت طائفة فقذلك روىذ لك

فلت ايت شعرىكيت اثزكولرسو( دصل اددعلي وسيليع(الل نرت د ليل ور ثبتلنامنحريث الهىريرةوابنبين
كلفعذللاجلنا زرخلا ْ 0
يعبرانهبنسرجبنزهوبىالاشعرىعدا ض ينمااكدغيرا»ن النيصراوصعويس رطخل ا

رسو( ننهصلانمعليثبللقان لكرفىرسول اللهاسوةحش 3ا(لسعم ؤالعرفة واذاثبت اممرمؤٍعن النرصلابهعلثمافلاح:
رتووىلعزع رنالخطابيا نيان اذ اراىرردلا صلوهومع الاؤادة ضنردءوعنابنع إن اتبجصلا يصل
فاحل بع ك

الرلعتين وامذن يقي خصب.وال شعالعمادبجوأفالانلقمفىاعلامالمىقدينقالجأدبنسل:عنايوبعنن فاوعنابن
أنه ابصىزيولبصدلا لركرير»والمؤذن يم خصيهلوانتل لصم ارجاذان هيلفؤليان إنولارادداءبيرخلالممسيونو الئاس

صفق وضاوةالخنجملالرأحنينفنىلحيةمسبولث يمدخلمع لفوذلصوةوكاانبنمسعوعيزيجم دانره لصداةارين

ايلاصفدة فيصملكعزينف ذىلحيةالميرث يمزدخلمعم فالصلققيجرنالخطابوا ب عنببالتهفمقابلاذللددداءدابا

والسنة سأم ل:امعاضرا ان وؤالابنجرق فدالبارق شرحاليزارى ذالالووىالحكةفيهانيتفرغ للفريضر:من (وطاً
ضتن :اولمعن |لشتاغل بالثاذلة وهذايليقيقولمنبرىيفناالناذ
يلا
ر كم
طتعل
الالفظ
تسطرمؤيأعقب ش في اولامأوا
وضىفولايبومومنشرقلمنل ي«رى بنلكاذ اع (ندبلرك الركئة إلاولىمع الاناموؤالجمنزمانكانف الاحيرةم73
لءالتشأغل ب لاناذل شطالامنمن ل الزراس كانقاركو الاولعن الملاكيهوالثاقعن الاير :وا فىذإك سرئعزا مس

دينوكاملأنعأرضعنرهم افلاصميلا لافل:والتإيعينقاعبا فىتاك أله جعوابدنالامرين بنلك

وذهريعد

تلبلسأ وااللىهطلجىناروى وبااحتلّاحادث الوإردةبالامرين:
لغل
ان سبل لان رعده لعفل بينالفروض ويالن

لبكرهوهومنعبع؟]ذكراذلوكانالمراد خخ|الفصلبيناللفضوالنفتللص ا:
ومقنتن.أه انمكانف زىاونم انلمسيوم
اصلال«نابن جين :منصلانر عظها فردخل فالعوض ويلع  3لك ايضاحربيث فيس بزعا لنى |خرجم! بوداؤد ونهيد
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الصريي بةالناويلاتالريك والاتالات الفاسرةوليى بصوباعن معناه ا

بالجتالات البعية> هرادب ذلك اما اهمعافظف سترحم اعلىالنكارلزةتبركألعسبلارللهسدتأفا اينوليه جك

ظ وامأحرت بنعرذاخرجمالرارظئ فالااد مثلءحريت الهىربرة.اللحرا و سإنا هد حسنكز ف نىيللااوطاريلسشىكاف ٍ

ووأ ربت +ابرذاخرحء اببحتف اىلكالمثلحرت الى هريرةباسنادف عيبزالههب منهوت١لقراموهوجنعيعنقاللباك |
إىمليك نعباس

ذهبالكريثوالوجز بيك بنعباس ذاحرجءابوادود الطبالسهفىمستلهنن إابوعاصاخنازعنا بن

يأكفىاعلامالمىقدينعنربالعالمين
قالكنتاصل ولزن المؤذن ف الاؤان خنفىالني صل اللدعلي :5,وال اضرالصم ارد

ناودالبحسممنضقعطجلالنهقالابنمي ابةاؤدا ظ
للامامابانلقيمهزاحريثجيرلااسناداماأبودد الطيالسفبوسيمانب د

الناسوفالاجرثقةوقالوكيعجبللعوساهثزالبووحمادال بن رست لززضعذ ابمنعينوابنالمريلكنقالاحرينحنبل

صل لمثووثن بوادد الطىالسموابوداد وانحبانوابواجلبنعرى واكموغيرثموافمابابوناعلمىيليرك:الله غيل '
|
الى نطرككردامرالتا بعينون:مابرا و اوزرعة وامأ١ /نعباس تصوالى احج كاك المستررك حرثنا!بوبعللحساين:

تحافظولالؤتالتالعبراههب مهرينمو ادلروزكاش اابوعارفنالنضرين اسماديلعنإلعىاملخنزعنابانلومليكةع انب عبانق. | 0

للعيماريجاهذحازيث يرعلبونامسعولججا* ||
اقبتالصلرةفقنتاصلالرلحنانبزب رسول دهصلاه سلفق(أض ا

وروا انضالسشقوالبزاروابوبجلوانحبانوابننزي فوصصيير) والطيرا كناف اىلعوونلالاطار | 9ولحلبيث ان 10

أأالكفاح البزارةالح رسولاده صداددهعملي وسطاحينل|صقلتوة قراناسا يصلوبدعنالفهالصلاتانمعأدقواتلبا
اذااقمت الصلرة 9اوخروالكوالمؤطاعنمشري بكباعبزاهبنه الغرعنإلسيل ي:نعبرالصمك [بد :ل سمعقو املاقانةفقامو |
يصلونشر عجليرمرسودملادعهليدسفقال لانن معواذاكؤجدلةّةلصب فوالرلحنين لنتينقبل :ا قالالرك

|
رةه اآبنلعبرا لبرلمتختلئرواة مالكف |ىرسألهالا لوليدبنمسلم دارهوعنمالكعن شرركعناش ورواه الرداصرق” .

مشر عن الىسايعنعأشل:نشراخرجءمن الطررقين (أة 9هيك مشريكبنعبراههبنالىقا بوعبرنه الملفى وثقءابسعس |
ود لسبالقوى كوان بسحعيبرنالتيلانلاية عنه
رابن
كأو
|نوداود قاولاابلنمنعسينأق(<بأ سبموفال الشاقٌنض

وال اسان يرىبالترم وؤال١نعرى إذ اروى)عهثقةؤلاباس برواياناكنافومقل فم الباقلوامظابنج وقال (االخرحتو اط| /
بيث
بأدل ب
عبراليرقالقهيل صلر تكلوريث وجهرىاد الرشببودجراوئىع:نمن الام انق وزو|ى
نثابت

0

(الاوسط والرا رسولاندصميةالدعمليفسرجلابصاركع لغربلال يق الصلوة ذفالاصلانأنمعاوفىإسناده عبرالتم| |

باشبينرالاضراك و ترضعذ.إن معينوابنحبانكلافلضايدطاد و(مأحلييث (لمويىالاشعرى ذاخرجالطبإقل |] .
الكبيىان روزادهصلادهعليوسبا,راىرجلابصاركعتالهارةاحايناحنالمؤرذنبقي فمضمناالنبمصا دمعليتسزمتكرة ذا ظ

الاكان هناقبلهزاذااللعف وىاسنادهجي ركنانيللااوطار [9أىحربيث عاشذةذاحزجبابنعبراليرفى اقهيزانالنيصقٌ

وأث فالصلاتانمدواف ستاويشكىين عبباده إوختؤللمتعفيةٌوصل|] ٠
لذسا
صزا
يصب
عليموس حاين|قومتصلوة ل
طلار
ااوفىب
لمكز
اسال
دار

9م الجاديث الف)كنذاصحيئ:ثابتةو نإكانفىنحصب ضحئ ووهنن لرعلكراهةادااءلسنة

اللاقانة سواءكانتالمندة ركعة (اولغفيره'أ ولايطعنعن بعضالطرقلان الضعيت اجر بتع بالاساشرصحبي:النا

الكبمزطرق اخرى أل قت ذالالعيذوجهاءةمن الغغزراء حنفيةانفىلءصااللمعليده اذا قمتالصلق ولاصارة!

كىن ابيسرعلمر بخصكمنءمنناةلفربتىلمصلمل نارعوهاوإنطختكتبخيلديكراعداء السائنعرلاودرالصاوالامسنة
ابعن الفقراءذم ليسولريما
أيجمبدن الفضيلتين لع دعنيلة|لسر وضنيلة ابجاعةقرتل ع
الصبم وذ اداه ر

وبكجامرمأ كالخ تصلمملقاداب فاضل وآمأكو علاللفحريث اذ ١١قهمت الصلوة فرلوصلذاش ومأ

فيابنعباس رضوانهعن.ليس :علينالانذمالضيوالىليسبن خصبوص] فالموزدم الكيكونفىخلا ماعن رسو
اللهصلان عمليوسي

صز إنالزككرهء رسولانهدصل اللهعليشيللرجلؤيحريث |بنبينةهوادا قه للسنةقىت

!قادالصلوةوهزةعل:الغلائيرو 3رجاءت علة!لفمصرحافىبعصالروارأتك رييثالىمسو الاسشعرىعلزرإلطبرلا
صد الصعليوسراىرجل< جلركعتالطراةحينان المئذنيتجمفحنالنبمصلاله عل
مسول
اكيدإنر
فل
موسقكايهلالاكان هذافنبلْهزا ذالالعراق واسناده جينوكعرث | ش عل |ليزارؤالخرح رسوز/للهصدلمعل

حاينل!قصبلترة فززااىسابصلون ركعةالف ذالصا نانمعاوى ان قبليأاذا ١قهتالصلوة وككارث |بنعبا
وخزهةوابىداود الطبسدوعخيرثمقالكنت اصدوا<نالمؤذن فالاقادلخن با لضبصااسعلجز فقال )
ثلاجحبآن

انضللصبوربجأوهزةنضمرمرع تبط(لناوبلات الؤاساةوالق املاحة]لاتالكاسلة|ولريب عرزأ لدان

سمرجبس ذاحر,مساوابوداقد والساق وابنماجةوااللفظساعنعأعمالاولعنحبزاهب سنرصبرقالدخلرجل

' |المسجينوريمولسمصل العهليهوسيعفصر الحنراةفصلركختين فىابيالمسجولثمدخلمعرسولاههصلادمعليشبل
لما سيلرسولاددمصلاللعهليشلذالياذلانباى الصلاثتن اعردت !نجلاذكودللكامجرلاثك معنا احرجالطاق فىترح

عشل,ؤجسلواةلحم ركرمكعناالقنخؤلصدمينتانمعاسنا|#دخواهلؤعصاليم-نب
معلأالأثاتعبرانههبن سرجبسنا رجلاجا,ورسواد صهداههي

صل اسعليبل ؤصلوة ذلمافتزرالنب صل! علي وس صلاة ,اليافلان اجعلت صلالك

هنسجر ازكرو «امسيوطنلفظ.روهامسج ا صميوعنزهيرين
| صدركولاديق(المعؤةبع ردوايةحزمثحبزاعب
عم:وإنيبنة ورواهعبرالواملنن زيادعنمادم وؤالنجل ركعتيل قتبزان بص( الصت وهلابرد فولكن6
عرب معن

|دام كالااصالء بالصفوت فجال تناهبالركحنين |ولانهليجعلبينالنفنلولض فصلاتم |وتكاولان مزاقل
ا

عيقسني ١9والاطانى ؤمعا اسار
اخاباشصلاها فيجانب الميولبانس (|لصتثم دخلمعالتمصد اسهل

خروسن اوماد هنادليللعابهاذاصادفلامامفالفريضنةميشتعنلبركعةلخمينماالانى يقضيهم]بعللاصاط8

| أصداه عليق ب|تهماصلهنك مسئلة اتا دريلبلا لك تنكبةعلوخلءوفيهد [١!:عدان لاوذلاءن بننع/ا+لزكواالقت

بشمالفراخمنيألقبحرو الاوام منصاة::لان فؤلرصل١لمعليش |والقصإبت مدنا يدلعزؤابةادرك الصلوةمعرسك اده

لبصااة
ر(ادلا
علع
عط الهعلتيينجلفزعن الركحزين لهخذراكلام امطاب وق مانوىى ف مىشرمسيفبي لدي

علامامورد عللمنذالان
 :نأفلةؤا كنيدرك الصلوةم ا

امس رك الركة :الاولىوالثائية بصلالنافل”وؤالازعبة

كلهذاكاينلذلكانفعلذلايحو؛(جمرانبصدفالمسبيربنيئام انلنو|ذلاذقامتالمكتويةكفىشرالمنؤيطلالزرةان

اناساىكان<لفصقى ذ لماصريينة
ديا افلااملام للحافظابرمجعطلطاوى حت هذاتريش انرقليوطانيكو فنولءكانخلغا
|جميانبصم] و0
أ دبدزمذوانمثبيلالطذنلك١يصناداخل فىمعةمم باانمنحريث اببنجينةوهزامكروهعنرن واا :ي

لجل يستممنذلاكلموانالولالمسيعلاران عيضنلامل]طالمن بيدلفرجئرةذلالهقدأوبلذسارلاناد زجم تلد

يلهسشدةه
ا70يز7با
20زة0سز210
0زة20زس1041از2ة

الناسهوجابت المييونلجأءمضرجاف روى ايمدسيدخلوجلالمجورسولانه صلاننهعلي وسبز ؤصلوة الحزاة فصدرم

سدا
ارالن إ
هلنمرصل دإهعليءوسيمما
يءة
]:جاب ابورامريث وهومري فىاندصلالركحي فجانيا لمييصسومعذلكغها ا

 22حلقأتاملصاوسواءكان فىملهاممسيدزاوموخرغ مهنو وكينباد ماالذ إكلهاضظامعانءفزيزئامنحريث اليس اا

ك ويانعباسان النبيصيد ادعهليوساغىالرجلاناجلان بكونصلاه ]حالاذامة|الصلوة 5ا(الشط سلاءاله
دشابن
دا

اللنة'
زنصد
ضمااربوعلالانعايا
فى للش المؤطاومنتحنفيةمنقالاخ١|نكرلشمصل اسمعلي,و .واذاللص
|أصلهاً

والمسبيررج ائلسشى عرالمصلين وبرج الاحتهال الاول قولم

الهعلي ,وسيلاصلا تانمعأاوبلرثداؤما فى

رم

مطلوبكروات جعلة .العلةالث يزسنب الثراهنه لا بيت الإمتناءلبثئمنالصلرة سألالاراءفلن العلةالالومن العاك

فصل بينركجخاليفو ىهكراهة فالحرلاقادةموالاصلفرهذالبابه لناغتصفىسن"١يضبيلترىفى

أ نثلبالزماذدلاء-لانلواالاقانة وهومنوع والعلة الثانهة خمنمقرة رفكعىةما لفأجىرفغلازسيسهالان ءلبميشرءالغبجى

وب
عز

تنساز].

نلتمابلههنان لنت |
ىغب لعتراعب ولبسرالمقصح مننفامات ن افلممشاجمةتامتحقيلزامنلفممىشافمة منالعلتي ك

منالعلا:لجنيرةفا أكى]صلانؤالفص بلينركعياليفلرفرضهقنؤجل العلتانكانهرواحصلا نغالتنشابم
بأخلقهامنسن:الظبثغرهأمن العلةالثاني فط دانميردالقص(لزءاىبل بردبهالغصرادكافخا فذهزا|لتقي ينبت

يكناعضهنموضعاوضع ف رىكعقا يرقطلا يرتأم انلسانوالناذ تمن صملسنةالطبرلهان يزخل الف

معابالووسلوكزبجرفضينادىالسنبلااضلوهلاخل فا راكالاناءالحافظالبجضف/لطاوىذالذجاءبحرثمعاويةنت .
ف معهزالاستلالوذيءالا بالعتصل غرمكعة الفررذل ؤالهىنفس بشممعاذال ناارف رسولاهصلالدهعلي ,وسبرق

كن بنذال حقبيهيمأواصرمنتقزملمانأخراويرطلكوقالفموهمأخذرال|بوريحض
مصل
اهلذجاحاديث إلنيو
أ وحن لتب ابيضنا|الغصلبينالعغرلنضوالنو!ذل>) إمربم رسولالمصل اللعهليتبلذأروببافىهذااليابافرفت اكرامة

الوصل هلتذتصيسنالصعمعن لرازاماللدا ايضناب يلفوبكراه:اوسلمعالعفض فعاأءةالسان كيتبايلنهماعذ

ابجذالاوا بدالعنصلبانسذ:يضد فزع,أوثادحالغضلبانيكرنالمصدبركعذكعةليرفمؤخرالميبع رميشرمن

اىي
صيالالز
نوطت
ون فيرخل فالعريضةحيث ؤال وذ ادنايودنجمزا الضعن ان يصلغيها ف مى
سلول
منال
لمكا
اكال
ذل

يكنمصبيراذ ولصسديابرع فيكو١لفرمناجلذلكلثمنإجلن! بصدؤأخرالمسهون ثتمنكالزىبصايرأمنذ [ل0/
هائأللصطفوف ويرخل فإلغرض” و ذالفمرضماخروليس لادكلرماتيصليياق المسبعراذ افرمتهأتنوماللالصفو

نص العرميينةم |علناصوؤالفليهف مىوضعأخرواايجبانميصؤوم| مؤيخرالمسيىن ثعمنمن ل اكلمكآن اللولالسن||.

فامأانيصلم)عنلطالمنبصلالفريضرةذ(!نهوالعتضل بإتنمقرم المميول ومع هوالفصل بانالسنلةوالعزول ندنل

ان ركعركعةلضي مخرالمتيضل ث بممسرمن ذلكالمكانالول المسيومنفبصيا!لؤض ولباجوعن بإصنلماعنا بطلمن
|يصل العريضبةرولاههمثاضفرلات ينعناجالعدلاوفص ذلا زيل بالتمرخلرة حونانا|
نأكمأ اخرج |بوداودعن ابنجرح احبر عطاء انهراىبنجربعيلبعبللجدة دمنزعن مصلا لقصل فيدليحدة قليلاا|
يش| نفمرعنذلكديركماربجركعاتلتلعطاءكعرايت ابنعريصنع ذلكذالصارابل|
نيركثيرقالفرعركحناينقالثم

يد( لفضلولوكلامم نأفال»فحزييثمعويةفلنصاركحةالرفعالطأللصذئىو قنيبامأودخلف لافريضة بعرانبن

لينركحةاليقروور ذتليركزنهازاعجانزمن يتووبالفضلف لراغرك+فاو
خطرة ا وحطىني ١نوكافمبوايضا ذاصب

لمجوعاخناصرلارةلفمىيول ثممشيملمملصنحرا الفنصلانماخرجالياووعن ابنالذى شعن ستعيةوالكانابنعباس ||

واى متعبةمولاهعنه |نكدانياملاناسبالنتصزيار
رله
وكةل
ئلت
وواص
دصنىاللعهنهيلفونليااواس|ل لهاوا انهفصل

الغرادش والنهاذ ولقلع نفساذا ص ردكعةايضفلسجملث دمضلف لاناسف لاصارةفاصلابزوكنلكننتكفلتإلا

شكهرنهناالغظصلابهلر[نمنصارصارةمفوىضع ث صمشممن دك الموضمعالممكانآخرذبىؤاصلبينالصاتينولايج
عليهانوراصلبينمادكلنك١بنعباسوا ههعنعلنفسفاصلابيزم)ولامشاكانذمنصغىطل التممن حطوات ذقنا |
ماءاحدبالوصلان ذاصلباقلمنذلك |
 ١نضاكنميدثبتمن امن هزاحدمعين ونقارممضوضللفصللانلاجكع
ولرجخطوةاوحطونتين  1وبكلاموفل!قربنلكالطىاوى نفس ذالحَتَحربت بن بحينةقريجوان بكربرسو ددهصلم

اأكره ذلكلانءصا الركحزين روصم ابصاوة لحيمنغيرانيكركتفرم ١وتكامرداذا يحصلالقصلكام و بقلي

0

والناخرذاذً لايفيرك طلاالافشينا هرادك ف مىعنمنعضلبلبدألإ اكن منصدركحق|لخرا افلانأميذلطاااصفوات

7-22

ف لقي 0

ا ا

لانقالاجلسقميق تلقارموزخرفتعينالعصلبالزمانواملفصلب لانقارممنمونماوضع فكمااالخطجاوئعد.]|/

ابنعطبن والطوارات نافمبنجبيرارسلالىالسأ شبنيزيليسألءوأذ١سمعمنمعأوج ,ؤالصاقبعلجمد ضنالصلييعم

مدآونةالجمحةفلامتصهة ذليم]فرعتفتلانظرع ؤلذنبشبىفتاللانفعحقتقاره|ونتكلمذان رسوال مصلامحلب

خ لركج مسيعتان نافمبنجبيرارسء الللالسالئب بناحختغىبسلعنشئراهمدهمعاوبةفالصاق وق | '
ارن
وانيم
أك

ىة ذل|سم الامامقمتف مىقاتى ضليت فلمادخل ارس(إلىفآللاقنم فاعلاذا '|
صفى
قمعة
ماهلج
لمع
خم صاليت
صنيت الجمع :ذلاتكبأ بصلوةحتنكنم!وستزيجذانرسولاههصوانهعهليسا مربأب للكانلانوص(جراوة جسلؤحة|.

تممعنلقره واعوشقعنم ذعاخرواقً) و-ه ٠
لحذن
نهلماوطزح ريت ان الفصلليستصلفىكل االمعنيرينف ا

ن
لمذلع
 .لح

المع اذ ريل يكنان يقالان المردا فحزييث عنبعنبرالمنهو لامنعدلبلانمآن فليااؤلاة

جاءتعلهازلولهفاىيأت أخر!ندصلاللعهليشبتوحنادام أعنراقا افلصاوة ما ومنروايةالوعوهالاننعز)ول

ابنمالك سع رين عن عبرا لمن إن رسولاههصلاسمءليشيزاراى ابنجينة نا(صد وقت النلاءطزاه واه
هوا ذانيوم اداقامتصلابألضعن عا
لبر
جلط
بالنصلبان |لسنةوالفرض و ذاللاعلواهة الصلرة ل6صاو قا
رييرا لزمانلأاعنرزا غيرواحرن الجادديث بالعتصمل بان الس"
بالامانواغا ضر حرمت عرز عبرالمك يفنوااناخمنغ

وغراشرمن التنانه والخرامرءأمامنذ تيغضيصبيعصزالصلوةكحريث موب اذىتفرموكعريثاوهريرةقالالبرك
ال
ااولعنصهاللوة الفسبهة ربوادها!ئد واينماجةوالخرج
اللهصلادهعليوسي|يجزارحكانيفره١ويّاخرعن يمفينه
|بوحاتهرنحبان الست فىكتاب! لثقات فىنزجة|سمعيلين براهم حرثناابنقزيب:ثن|ابن(اعتشامعهرتنا لين

بنارسل

ودان ينطوتن|ة
عنإواجأببعن ممعيلبنبراهمعنايهريرةقالقارلسولالمصلانملعيميذ اص ادحركمالفريخةة را

ورجى) لبسننا!
طولاواخ
لوعجب
اله
)ااوتليعنمكا ةانق واسمديلهن فقلاثئءابحام اليد امابو تأم الرازى فا

لوواة المكتوبةممثلىاًمنالشبيعفىمغام وإحلقاا
صناد
 :صغوانجئ وعنالرغريرة عن رسو(سعصد التع راهللا ت

الطراوففررسولادمصاالعهليهوسيمفالىهجنجهاديث ان بوصلامكتوب:با فلح َب بينمفاصلمنتقره لم9

ركابلليث مغشيغعببنة قا قلالرسول! ندصدالدرعيشبرلاصلالهامفالمجنع! اذىيدفيرح
اخ
وناوكيغجحرذإ
بياششلفص لمن النفاره و|التاخر تيس
يول رواة!نوداود ودابنجة لشربيث عيلبنعبرالجع انلامنتر هلاالغول ب

اظسبا لذعلمنغيرصلبلتاقاله١والتاخرفيفع التحاصبنالجهادقال فلت ناوحضه
تدصاسنلةال
جمها
لسن الفعربائناتفصرمن عرضجذلاف سنادلبرفاخالانننصل فر إمقاصد الهعيهارلاننبحيناهب لاقصلبان
السنة والغزض فىصدة الصيومن وجين حل هما[كٌجإيننة كاننصلتنْرالافارؤامخصلاللعهليؤسيربا لغصلوم

ال] فاء:الصلوة وهزاعلة مسشنز؟ :يبن سات اسان وشاطط :جميع النواذل فانمل
انأ
جرع
ا بع
نتدل
علإح
نل.
تصلو
لطع
بق

اجلورزشوؤابنعتبحالا قاقارلصلوةب هديفلولصلاه عهديرهإذ!هت الصلوةفلاصلاة|ل االمكتنة:وخيرهمنالجأدبيث|

لوج الثانىاذهاضر ركبالمصدريئدىبعضلسغي الذابعة:لمش ١ةلخيربالاضهىلوعلشقالائيناذان<ا لقانم لك ||

فخلن
كنلا تيابنالمسقبلانبعرناااملسننةبدخلف اىلفرينةولاليشتعالبادااءلمسقعردهاة ختصةلسة ال

اذ لجللااروضدادعهليةستابنبجننةعاتينذباتات العلتانلاتيجزات فىسننالظورلان املنبيص ههعليوسيمكان ||

| ٠شهالمسشاجمةبينمشاضرو لظبرحيث قلاجلجعلواهن؛ الصلوة #الصلوة قبلالظلبرو جرهاًذواجنل ديأوتحرةمن العلة |

اةتاماة فبوخالمنلاامريالعضلالذىهووماامكزبعهيد |
ستشناغمة زات بيهممثلاان صدرجلسدةاللغرو
اضاللاميف
| اج
سنتالظورفى ال لااذان ذدلابالهلامغروممعل العف رمث عنبزحبرالمنبنذ بانوالاؤل اتحقق تقالامه ناض| .

نل اداوفت! قاناةلظبزهالعصرهخرناكليمت بلاا النكرااهةةمختصفىسنالفجتدونسأئرالسانوهوخلاف |

وهر

1

ْ

ل
جاما
اانل
ننا ل
لانركانلخاطعنمرامنوعرفوعد <اابلريجلاكباتنبعين :وك[مامعنفاوالذشلمرماؤنا لحط

هواي جنينةفيكونختأطالاعتيطافيركنتلعلىل ذمليرانرضفنلحطنابوسحديجيبيكيكنهذالفوكخلاف الواق لمادز/اتجييا
ذلائحسٌبلفظاحطناوكزامابكوكلقوه.نقىل ماذااكإكرسولادهصاادهعليوسيارمي لانفؤهزمالصلىةليسل.حاجة
شاء
غمونعسمشل ويذاطب يقع)ذالالننبمصل الدمعليشيرؤاين( الحذاطب بوامطيلس
ووال
الاستفساروضهرة الس

عنأ هوزاط بعل فت ان صركخيا لوافىةرد(اخر وعبراله جبجنينة حكانضرا فاىذلإركفت هذاه هنهالاقة 2ن ] .
جعن نٍعرالفا شاريمياامعافظشورميسل:لالشاوى الطرق المتصلة الى اخريم| مسلم
ناط
بعا بالناسمأسشاهة و
وابندلجو اا مأعنراجرهنطرقمن عبن لمن بنؤرانلق امثارالمبالكاذظف!جنامتك فيءوسكم بياندولانسلما
تقولانباينحريث ابن ججينةالزى اخبب الوشيازابزنماجة والرارى والطياوى وبان حر جر عب مل بن بان
طاالوى بقنبرنجسرالمعن اذ المفنصوحمنارمأمألمن لاخروللدريزان افليوا نين الختلذنياج( ظ
ليجء
ااخز
ولذى
ال

المذكورفحريث بنعيذ هوابنعباسخفحريثعيبنعبرنملهوابنجينة ريتعيببعبرالونيللعلالعضظلزه
وسبج خديق.قيرروأحريثعبراسهانجبن:عدامتنلوالتنفل-الالاقاءة وس[ لكالضامالوجعفرالو
جايك انبنة فل
مس(ك الكرالوجا ونجرالاتعرالفال ف شرحمعاذ لاأثارق ناويلحرم عبرا هجبنم

0

الهصللهعمذيوءسيزاأكرهذركلانص ادلركدنينعراولصمصابصيلووةمن خيانر يكب تفلم لوتكامفا كا لنلالك قالم
|نقظرهل روى فىذ إكشوئيدلعابثئمن ذلكذاابذر|اههم بنمرزوفًا
قذانلهناحريث يتمع الفربهان عملييعأ رذظاانا نث

دل)ادمهه علي
صرسو
رحرتنا ؤالثناهارونبن؟ سثعينلاؤعالدمن المبارك ؤال إلليىمكبثنبرعن حجن عبر|لرهن١ن

مربجبرانهبنماكابجنينةةوهومنتسب بصي دنبين يد ذراءلصيدقفللاخلوهازه!الصاةكصلوة افل[ظبن بجهاراح
بي أ صلامل زاللعريث انالنىكرهم رسوزاهه صلاددهعليشيلابنجديزةهوصلماياهأبألفريضة موان واحل له

فصلبيزمبعوليلانمكرهل ا ينصلبي افلمىسيل ذا كانفرغمني ماالللضففقكر.ضيدضددمع النأسهل أ:ا

كلام ادف فلت واككريتالى خرج:الطادى! خرج|.يصنالامامالحبنحنيلف مىتتدنةمطرانٍشرب عبرال

لونصرح بلك لحافظ فالغ و ذيهضعت يسيرابراههمبنمرزوق بند يزارابص دعر زيوت فكانيخط
الم ك
رمانده وفي[هوابن بان مولعب رهلاجفايل :نئره يعنجي بنالى,كثيدواخهمليع ظس
يبرا
ع,ع
نتهل
بجمو
| ٠إيد

دلا

أأعن إلىسيتكنف مىيزاتالججترال و لاتقترمب ته هل لالوريثان رسولاهه صداههعليصب ارا ابنينظاناصدكحقا| |.

البفخروقت النراءقااللللمصل اسهعليوسواجعاوا يمانضلا!ب١يفصلبينسندةافلريضفضوهه اولظاهرإن مارؤالده

لاننالابانيعمليبأهتبللانراءذيكوب ذاصلابانولاسلنةعوضراكر لالميلصالفقبلاام وسشرعفاىوادنتا م
ابويجدن" |
مر بافصل لففصلق ينكوثبلازمانوق يكوتبلنقارمم منيانالمعكان[ىأعنصنبلالزمناككماروىاحل
عردسورادم صلاللهعليي إنره
دجافارجل العم م صرحبإك فمجمع الزواش عزعبراللمين ريامعنرج من ع ا

|
صل ااددللععجسصيرصرلفنام رج :لعداثرأهعريرفقاللاهجشمرفا حك اهلالكنا بالشصميلكونتهم مضل اوابحوردجاكد .

لبسنؤعنالماألبنليف:عن الازرٌقبنقيس والصلبنااماملمنايكث|بارمة”اذلفضلِيت هنا اصلوا وامنهلا الصلاة

معالنبوصددهعلديهيذالدكاتيتيكدرعبقومانفالصىالمقرمعنيميروكان رحبل فل شيب(لتقالاولين الصلاية
فأهمعداللعهلريهيزمسبعن مينءوعنيسارهحقرأبيرابياضخنيمذا نفلا نفيّالالى رمث*يحضنسمفقامالجا

الذىادرك معمالتكيقالاؤلعن الضّلاة(مشفحفثويب ليحر فلحنيمسكبههه مقجاسلرذان ل (مهازكالكنا رالا

ق)
فن رع
انصم فصلفرقمالنبمصل الهعليهوسيبصمق فالاصأببالهدبكييااب انلحنطاب قآ اللمن
انببي
| ادلميك
اناده ١ سوث بن ستعبة امال بن خلبفة فوهمأ مئا لوانلرظاهإن عرزط اللهعنءاببدبالتصرضل بالعتدم||ظ
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1اوة ]
جههية
ا محلب
| 7ي)* .
0لفاظ.ويكوسيافواجاحرهزلن
0اها
حلتوخعالكاسد تاب
ب وبلساس
|| نطاصفرت وبرخزاف الدج نفَؤمونا

الكنيكلالدض ارلتعااضبي انلجنبارلوروا اذراالموقة:ب رلضت لها الجخران انتجعاوالخادالمرفعةنابجةكو |
للأنارالموقرة :اولتوعنومهدؤانيؤكظوااهرها وحشنة ,ايرالمثلان انبردطولرسوطاههصدادمعليهوسعبانوياللؤاسذ | >

39

وسحف افيهول|مزرعنالمخاضن:دوا ههلايقولب اجرمن:اهلالاض :ان وانسال حم
0نيدوعاورةالعي3ي0عن مع هلاااللءعرو تيبا ان 90هب
< اهآن ولايزه:جهنماللنوايللكالبعييعنالم تحقيققال الطجاوى زونالت باهرية فىذلك | 4+ي
مأهوالظام|لمترادرؤال

-

نهريرة وان الونجطرالصوأبروانهعم اجمعيين قمىءسيزةرسول الب 7
جأءة مناصوأردسولاه صيلاللهعليه ل اقبو

ص
فروعن
ح.اله
ص اه بليسذ رفيضالحلان:ب:لحل يناهح بلابوك]أربي عبزاههبنمااك جيه ؤلخج
| متالصرةايصط ركحتينلياضقنرسوذادهصاءددعليسلايثب اناسونللرمسولادهصؤادمعل ويسيٌالصبراربي

يكنة مرا ترص دهعليزبرجلودرافوتالصصلوةبعدلرلحتينوفىروائ:ل راىردلاوقّل
خال
تن م
اههي
زبرا
| أعااطمبعرع
امب
اجا

انبخ والفطمسمنطيين١رايعبنسرعن بيعنحفصبنمأ-مععبدانهب منأك
ولخروج مسلوراب

كي ة|. ١ .

إنسولنمصلامعرِيو مررجل صا ودراقهمتصلوةالصبركلسدنوئلاد رلى الى لم انصرفما(حطنابمتول,كاذاقاللك

اشولاد صماان عليهوسيرآل قاللىب شوي اكن يصيالحركماصبماربجو لخخرججم مس لومنطي بنىعوان:عنسعران

ةذصللافروتة الصفوزلىرسو(موصانعهليسةمجلا جمواالمؤةنيقيمفنا2
ابولرصاابامخرحجخافرصبجنعجاءم|علحناىبحأنييوذرثناعانمعبدقانلزبسباغج اناجأدعنسحرينرايمعنحفنب عنأعمم
عنمالكببنيينةا قال!قبمتصارةلزانرسول دامص اهعمليجيزجيرلجلبطرلحةاليذ ماتلي.ولاث ي املناسفقأ
ايد

ابنبجنتولف و لااقهمت الصلة ثراوانوس بيهءل[ رد[< جر

 |.الصاةقاادائضصةلحانمثلابعيالاقامنفا حلأ سامحمالفزبزرةملفامىعممنصل لاعبارزبجالاء صوبيللاقاذاع ٠ |
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ابن يتم
ع كمعنعلين د ين دامزووءأ! |انرصل عايج رواهيعطرا يناما  2ادبنزبروسفين بنعيبنة عزعةنر

لا
جنعايبن
د ينارسوقوقاعلارهزر لةكنذاالست فاىلحرؤوةزفتبورلك لمسلور وَلاحيرنا امسنلير

قالحرظالجربعنلى يردالضنام3مالحرضهاسحيب مننصدىولاحرنسَقينقكرهموقوفاااال ذاخرةلقسلفتيان

مرف ولتم وزواةبصالزنا ادن سيلععروبنديادرمفغأوموقوئذ|ذالقوعم سلهن رواية الجنواكدوالراري ال هاا .

مون رؤان الطيلوىنظهراناكالرواةفع والرفمبكربمهاعد لوقبو تاك نغزةالرفع١فلكي اذال,اناكباعرد
اصريعزالتبيصؤببه عللخينالبىهررة الالؤيذى ؤجأمىء وهكزر|رودزقبذوباثءين عرو ربادبن سعرواسمعيل امس

طواديربا يسأرعزا هريرةعايض وانمعديصسل وردكاأدبنزب عوسبئييننةبعننعثررن ديزا
عزعر
نةع
إنعجاد
يدراد ومحري المرؤوع|علوو[ الليهقؤامعر:زواه مسجؤالصميعنيدبنجيريعنروج واحزجهنحرثورذاءبق 0
وابوب المخنيا ؤ نعوين دي ازمرفوءا وزفىىعنجأءز سوىهوللجٍذلك و ذننممةاومرنينم يم لكريثذ لااصرمنازيين» ظ

مرفوءأوؤالالؤوى فر مسيذالادم ليتعمخرفنم ودبرها الكلامايوم ؤصئ” للدزث ورنهم لذ النانرواة ٍ

رفعئذاللمي وروانةالرف١م ح ومذكرمنا ذلالفصوك السابقةفىمقرةالكنابان الرفم ترمعل

لودعو لزه الع إن

فلافلعاذااقشاة|
اح الرافقلكيناذاكانأ زلنعو مع فرمصادادهعليفإ ١ذفت الصاءةع رداقالهلكعأظافا

وسحبنان جادة عنتينديناردم)احرجمابنح ,أن بل ظغاذالتن المؤذن فالاذاءة وهقلهفلاصلاة ىح اى
ذا اماع

50١ حكنه

الطاه[ف ل
اتاعفنضدةنظو فىوت افامة|الفريضة وهنا تقولهوالظاهانان المادبقاامالصلوةالاوامة الىيفوجاللو

رادة الصاقةوهوالحةالمنعرأت ذا اللعرقىوهاولمشتيأدرالاىلاذهانمن هذالعرثال3151كاتلدياقاءاةلصلرةمله |
أهوا يمع
دزاد لاكرآهةفىفخلالناد علتراقأنةريذنفياشزعالض
واوةٌ واذ اكاانلرإدالمعاةلول لهر بدالطزا:

االدكاانمرن والظاهرات |
| األماؤنانةحيلاننئن مشر فلىقصعدلوة والرإد مشوحالموذْنفىلآؤامة الا لعلقىتلان بر

]اراد ال شاوءق.فاىءة ليتهي المأموسونلادراكالتربمة الأماموما ليعدل( لكفزله فحرثالعوبىعنر لظبإوات| |

رصيلر
ٍجيجلوبمنالحسرالاق أ
اىر لبا
ن لحرامئذنياقلاق أ
النوصده عهليؤسرا
وسيَاد
يكفا

رتواليفةلتاحالبللامفظذالقصدورلةكميك"ديبنيى1ستفتهلتها|لشمركجتوبلاتجولنااننراحجعبةلاقيلصماسةلزقرا؟نيحتلننواعذيلوابرهداحلرخقرقي ال ناع3أ .
|بطتاطيحة شاعياش عبأسالأضؤتعن الىنيمالزهرىعن ابرهريرة ؤا ذلال رسولادم صااءللهعليشيزإذ||قوينالصل”

وى فش معانالاثارحرثا«زدةالحرفنا ابوصل ولحرن الليثعن عبرا رصيا"| |1
أحرج
ااآللقتط ا
فلاصاوة ال
ابنعب|ساعتمأيعنبريعناسيلعنابهريرةعنسولادمصاءادعمليثمرقااذا فيهتالصلدة.فلإصرةالالوافيتيلا|1

ورامك فيانهالافننام ؤالرواتوديرهاوت قاد الصلقوجرالقاةولاهموض فرطت أ ١
منكتوا]
اأ آللأف الاماأبوملانلططالىف مىعامالسدنحتحريثالمكودفلتهدب تمنو
سونغةاليبزه

لخرزمن امنالك كن« ال ن ويى ؤبنرم سيم اذليصهرا|يلوعنأفتدلم نهلبحواقادةالصفوةسواكانتت ).٠
ونبوألم لدهام «رتجذاطادى هن كرت وراينسي ايكرت[راجدمزالعنن يسسهتر ا وموطوااذى جيدا] ٠

|أأذيه يكون»صلميا ذناوصضدرا بتطومذيكون؛امن اجلةلك لامنحزانيصمدفى اخرالمسسميطول يليرامذنالوا 1
7

كم
زهشل الحأدثعلمرهي]تشرتوي ونه
|اناحأدبن زبايعنابوبعنعويندرنعانعطاء ب لنسأرعن الىهررةعنالنبوصل دعمليشيب

برفكد اإخرلرييءالرارتىحرننا ابوعادمع زنكرياين|سقعنعلربنديزارعنسيمانب بنيسارعن ارهرررةقالؤالرسو[ دمصؤابه

عليشطاذ ١ قهمتالصلوة ؤلاصاوةالاالمكوة واخرججم ١بودادك حرثنامسيب ا
نبراهنماحأد.ن سلء

وجرا اجنين ص 1

اميلبن جعفرزنا شعب عنورؤاء بحوحزننا لسن بنعدنذابوعادمعنابن جيجح وحرثنا لسن بنعل شا يزسل

عن ادبن زمزعن يؤبب 7تورثعبن المتؤكل شناعبرالر:زات ناذكريابن| سوم رممعنعروب دن بيرعنعطاءبنسأرعنإ

زرها

هريية فلاقالرول النمعأتلم!نسهعيتينشحاأإذبدن|١سقهجمعتنالعصللوبةن فلدابصناوة
ألاكءو
سنااعلطم
ع91
ن"تحر(ىجهارلبرراةدخئعينناثلنلبايةصل:طر(لقلعما5لساامننمةا
رنةب:ن
يارع
الامولا ؤحاود قتالحر:
واخرج ليحر

ارينمنيعنارومبنعادة يا بن ١ض
«هأنعربن دريقاالسمحت عطل بن يسارعن ١,

هردرة قال ال رسوذ! دمصلاننعمليقيإرذ!١قبت الصاوة ولاصلاة الاالمكتى  :قالبوعيسمحزايثإهلرىيرة ليكحسر:

واخرجااللخشْابنرلنا س يورينضرخرناعبالالدهمببأنرك عنزكرياءقالحرقنعرن ديارقالسمتعطاءترايس
بررناحهرمن #كووعيزن
يو وعجنرية لقالرسلواهصاانعسلرهلذقتالصارةللااصالةذ١كتى :خحت
بمشارالجرنن عهزعنسنعيةع ونرذاءبنرنعرويندبنارعنعطاءينيسازعنإإرهررةعنلتمصلهعملهييقالاذاانتاء

فلامتفة الكو و شرج ابنمليةحرناتهبنغيلانننازهرنالؤاسمسح وحرثاك نرخلمنابوش روح بنعيادةقالا

|يلمصتلئ فلاصائ الكو
حرفن زكرياب ١ن حونعنعر بفن د يأرعنعطاءبندبأرعانبرهريرةان رصسولللادبهده عليةٌجزر قا ذل! اذ

 5يمدي نغيلانثنا.بزيل هبأنردن؛ نأادحبن زبرعن |بوبعنعع بندينارع نعطاءبنليسأرعن برج برةاعلنيصيابنه”

ظ ا واحرج الجأوى)حرنا إراهمبمنوق ذاثالابوءاءمعنزكرياي انسسنأعنري دنينارعنسيانبن
|يسارعن!وهررة عن رسولل سهصر سعلي وسل ؤالاذ١١ من لصاة ولا

الااللكتى:سهاينعجريادنهانقالشأ

فانلتاعبلالعزيزقالادبن الاضبم,اقا لصواديابرهمب ١نسمعيلعن |معييلن ابراهمبنججمعالانيياك عنعرؤبن دبي
عنعطاءبن يسأرعناإرهريزةع انلنبيصلإهعهليروشمسثلتءت9رايوك ارينحنبل مسن وابنخزية وان بان
حيمج أمنطرنقشيلينبادةعنعرويند ينارو ترج السيضقا<رناابومتسنعن عبرانقالاخرنالجربعبيلوالنا
هسثام بعد ال حزثناموبىبن“مهيلقا حلرثناادبنسيعنجيند يياعنعطاءب بنبسأرعناله برةا.لم ق طلصلا
ووج أسهلدرناءبلفس فا
اكدحلفنلعين فنلاالنوص عيذ !قههتالصلرةفلاصلهة الاللكنوب:خ
ر

|أفناابوالنصرزنا ورذاءننعرلستشكيث ؤالسمحت روندينارجرث عنعطاءبن يسارعن الىهربرة قالذال رسولافمصلتاب

عالبتةناعن ورقاء
وس لإصلاةبعزلاةان.الالكتوخ ولخريح لجرأبجرحرتعنهحهرتقالىشاعرنجعشضرة
ع :نوديندزنارعنعظاءب لنيسأرعنالجهريرةعنالنجمصلهعليه ز قرالاذ١قت الصلاةدلاصلاةالااللكتوج 9:لحرج)
|الصارأدرثاعبراهرفالىشاروحدنزاكرباب ١نسداقشناعرونديار ل#مدتعطاء ب دنيسرابوبعناوهريرةع انلنه
صا اسدعليه وسيلنقالذا قهمتالصلاةذلاصلاةاللامكتو وإترج الورأحرنناعبراههحدق اا ازهزرلا
كنرايابن! 0

دريعزناعطاء بخ ديسارعن إضلبرة ان رول غلليلادصثوسليلله,قالاذ!! قع تالصلاة ذلك

 ٠١أأصلاة االاكوب فأ فلت #:الالاهام نحاذظ!بوجعضالطاوى فشر معانالاثارانذلكلور الزى)اح

اصلعناإعررةلاعنالنيصلز سعلميةسزمكن راواه اتناعنعرونديارحرفنابويكةذلاا بوعللضريةالانا ”| |.
ابنساةوجادبنزبيعن رعوبغديرارعنعطاءب بنيسارعن ىهريرةبنلكولميرتعفصااصلهرامحريثعنالجهررة

دعنالمنيصلٍإهعهليم فلت هزامن ن ياة نقصبءوحميةمزهبمجع(هفرعموىاشحنذزايث انلكومررواه جم

رنوا سعميلن مسياوعهربنحادة واسمعيلناراهم
سياعد ب
منحاط مه رذاءبنحرهزكريبن١سيقوايوب وز

4
الهادد :قا
لل5عان عبس السلمان رسو سهص المعريشيةاللردمللصيفصن الصوة حي بظلماللتهسرؤاذاطلون ذلاضل

تحتةنع ذاغازنظحبينقرلىمثيطانوحينتان تيروه"الوكرمصحق نضدالعضرثم افصيونالصاوةحتقرعزباللثمسرفاغاترب
لهلذرون حرش طىيل ولليسفيه أبجل :اعوضلمأبرالكحوننضنلالصيرتفال6
بين قراقمنبطانوحينكز بريهخرت

أأرواية مسعدرواية!دابا لسنلانروايةالصعبنىين !واحر أمنتتعل( وايةس تاالكربكراهومفزه ؤموضيع .كران ل

ابندضر ويامالليلحرشاعدبنجإ<برلخلض بنل
<يغعن لمب دنينارعن عهبنذكوانعنيل بن برععرب(زعجمسة

عز إادفصم(علثبيل قاالاصلوةمشهودة ح نضلخرذا ١ذ فض ذامسعن الصلق الاركعنينحة د الفزتطان واااو
سألعب
اود بنفعسرسوق لكريث قال
عأ
كنا | بوسلامعن لماه الاإناشخيطنلا ريعذاستغفالهوانوب البيه

,هرصع ان العباسب سنامالرمشق <رئكناظالراوىعن دعامفزاخلأوهنادر وانكانالحباس ثق:وكراشن |

الاسودهلا[جاردابوسلامالكوىثقةجلبلف سىيرالضأ يزسنبنطاقوهوججهول لابيرنتوعبرلرجلبنالبيلاززمشا”
اابعي
الت
ونه
لن لي
أ ة وذا)ارارمطنضعي انفقوملبك :وذ
بكرنهح|بأن افلىثقا تكلا ؤاليزإن والتزب ذأان قلعةاا

ب ىكنيرضعيفة والا رن هنل
ن ذالخيهالتطاناحدايع نيحي نا
مف
اللزهى
اسعنادامسورعكروه:هبونه تكلفميه ذا

ضعبيض لكرريثوكانحربثءعن ايسأينساهةصألىاوقالجناحادبنعنيحيمضعاذدستمصاعوذالالجناى ليكن ل)”10/

ذاضطب حربزةعن يفالت مضعض |جلةغيع دقالوثقجع لجناذا لزمىاميرنعكردةبنعارابوعارالحك روا عن |
لأق
صيحا
ل بوحأتعنبنمعينكاناماماحافظاوتقابو
ورك
ربنم
طائس وسالموعطافيجيب إنوكثيروعنوالنطاندا
دعأءا» وباحلقوبب بن ش,يبة ناغيرولحرمعوجي بنمعإن يقرلثق” وفالعادمبنعلكانمسابل لرعرقوذال!#اماك

الاستشرأد به عوغاةاتنن«معتعليا يو عككريةبنع
صاركعاناعبدرا نقد نبنأ 9
هل(مولا|ن اقسزعلصلثليطلؤضل

!ج/لا/
مجو|اد
صا ددهعاليل#للفى
لول
نههعز
وت اللمللانالسأتل سالماناق اللي[!سمحوا قرب الإل
جإى
ورت
مأس

لشت إي فىطزجوتالمطلمضرفيأدب اليلواقالالمهاريرتتفمالامبصاوةاليلويجئودتصددةالصيموهلن|

| أمعذ ,بصوزلاهه عليهسج ضر امبراى اذ فارعاتمنصدرة االيلليوطجلرموحأن وشنتصاة الصمر فخيللصبوماقصرئن

| الصلوةحوننظلمالنتمس وليسراوؤات الىمغصمٌ فىهزالدريث بل هبييهان لبع
قضا١و
ت التواماحكبرالصلوة بحرطلوء ال

وثراعلمنه ساكتفخلمناحكمما وهوالض جربيث [خرونظيرة دأروىالطبرائنفىلكبيرياسنادهنمعجرينبابرا حور ااج )2ا
ككر
ذل

قعبنيصر :بنهذبعناببيعنالنبرصلالهعليشسز!د ستلهلمنساءةمنا ره ,ساعن الصلوةفاقّلاإللعانرطلوو التسر
وعنرعز وتمأذمأهاالم ببين فر سشيطان ففيءالفوعن الصاوة فىهآتين |لوقتين عنرالطلوع وعندا لخب فقط واماعنزرلاز

وكاسنن هزالرقت |
رثعن سأكتلانالعصهنا لدريثاضاف كىكريث ا وامأقشراء الطيلوة الذائنة فاضا
(برجا نزوحضوجن هذ الغالىأمي ثابت فنأءالفافنب:عرصاوة العصقاداء سنةالهخرريجرصارة الصيموسيجنباد العقض |
السأبعكراهةال شموأيمعوم ف رىكع اليريج شرو المئذن لفاذام :الصلوة و[علم[دد يكراهداءركحقالفيجرشز اعلمؤذن |

ىا قاءاةلصلوةسواءكيآنالمصسرخخالطأللصفويت اوغيرخخالطللصفويت وسواءعيان ي رلك الركتتمعالاناما لماوهذاهوااردى|

هحري
من
ريثن ارلىة وعبرانهبنمالكابنجين وعبرالنهينسرجبره |بنعروجابروبنعبأسث الشبن مالكوذبيتثنابت والى أ

موجودعائنثة رعواهه حزم |مأحديثإوهريرةذاخرجمسيحرئقاجرنبحنبلقالناعريجنعفرقالناشعبةعنورؤلن |
عرويندديارعنغطاءينبيسأرعناإوهريرةعنالنبرصوإلددعلي,شيرقال!ذ!١ فممن الصلوةفلاصاءة الالمكتوبة فىحرتيه عربن

أحات وابشرافم قالاناشبا3 ::الحدقى ورقاءممز الإسناد ىج!حيرشبىاىحنارفى قالناروحقالنازكريين ن!سحنقالنا
عرزن ديأ قالمعدتعطاءبنبيأرربيلاعنوهريرةعنالنمصلابهعلييسيانوهالاذ١ فههت الصلوةذلاصاوة الاالمكنوة ).

يرثن
|وح
ناههعبيدد قالاناعبرانرزاق قالانناكريينتقمذ الااسنادمس رثن لحوسلنواق قاهلناايزسريوبتنقك
1
حم عد

نا

عير

|شج مسفريسل يمنبقولتعالصلوقمنطاوع الفلاسن:الصبيووألسبثلاح امبنأف اىلمسشل:ثلثة|وجل8ا
هانلادقنائلضعباضعن الكوول و قال لغنسط "فى شح الغا وذهبامالكية ولضغية الىشيق لم
مطنوع رلكفرعتةسرواليفروهومش بودمانهبحل وورجهعندلدثاففيناهلاين الصلهم ١ن ظاهرلزه فظعب ا.لمنيه فى

التية وه اللضيعنالصاوف لادقاتالنمكودةلشرحرواللننزبيع فالروضة وشم المهزب انهشرموهوطاهلافوفق
 5لصنت  93حرا ية وردانتتنغلجرطوع الي بماكنزمن : 0الفلانراسلا يرويموص عاص

 ١فالين 3سنرح١.ن |لتكمعحرص عليالسلامعطاحرزفعنيلةالنطلدليلدكاهية9ل لازازلفااارلامت”
اوفات وذ ييا لفضارسي الاوقات الذلث”و

ه جرازة وسدز التلاوة اقل اسببا وبلا سيب 1

عاشح

أأحقنظلماللشمسو3الطهمرد :ولوشررمف اىلنظوعش لبطلوماليفصذلمصاركئرطعالرفقيلبننطعالصاووالاعيانقيأ
|أواذاامميهل ينوب,أصل بعرطوع الوعنسنة١لياإلاح اذ لابيورب نمو فىالساج المنيرشرح اتالمصعذيرواسنلل!!
ظ لاياملجب حنثيلومننبع كراهةةالصدوةبحنطلوعاجون رذعامسا [اركعوا م فصنالعبروهووج» لشفب

|أوذهب بضانان كاه لانزل طاو الطرجقبصدسنةلصم وهس بعطالانلكراهةلاترنلحق صدفضي

]اص آل يماض بزيادةيسيرةولاحدابنافالىمستلدثلش(ةديج»حلهاتعالصلرةم طنلوعالفلانسن:الصوونفلم |
الضقمعياضعنء الكوايزبلوالثانلازخل الكراه:حيبصمسند!:لصيوالتثالثلاترالكراح:حقبصافرضءة! لصي وهن أا

|أهوالصضررع راصابنولبيسىهنالدربثدليلظاهعلاأكراهةامفاياهلجنبارانكأنصداندهعليث تصغ ركعةالشةولمبنه

|أعنغيها ولت,اصدرسو دمصابمعلهزغركعليرفظاممسثرةحرصلا لصلةوهناسلعلانالزيادةعليبإكروهوالابية لما

|دلدمةولدرةكي ذانعليالصصلقةوالسلامذركان يفعلماي لهلامةلبيانلبحوزاائلانظنال<نحةروتدموكينب لااملرلستيفاذا

 ١ل زر واحةودادمغد زادلذ اكلعكراه :ونؤِيره احأديث االللواردة ىهلا اليأب واللشعران والزإن ومن

ككرا هية:ذ (ك قلت فت[ اشع( الكامة
بجرم
رول
ممال
إأذلك ولا جنيف:والشا فكوكارحانهية |لشفاليع لكع سند اةل
حعف

اللام” النشافحيبةكرا
بع ركعؤايفاص لابعرطلوعالجروتتره الرويات عنااللمممكينردين .١تيحزيفة ووجاريج حضنب

|أباعلرطفوررؤلهاء هزامن:شاكنهمهناويجعلرجض دشادي وةاختلعوا ف نىفلفولمالك هزم مانلنكفلنرعلانكهاة كللا
ومنممن تجن الاب والللىاذش ف(التتخيصدعوىالتزمزىالجاعع إللكعراهةرف

|أعياضهالقسطلاق

1فيمشبل وحكأه ابنالمننروعم وؤال سن البحت لابأس ب وكان مالكيرى)ان ينعلمن ا ننهصلوةبألليلوؤلاطزجة

]ذل سجرينضراررنىف,ىنياملديلفلت الدمنالجاعاناقاللا ومحاكا»ابالنمنلرين الاذلنايلئلا
|السنةمدنمتعد فلزكزينكانونقازمروايةلسرنعن فياماللمبلطهر ضوفي التلكشنففلا لاكرهءووأ#معت

ظ م بت بلامالتأكين ذاكره ذلحل لكأذظ وون علدنيئ:دياماليلفوجلفي لاااكره.بلالغواننهاعيملاصو"وم مااين

|أمااكنبي ونسجدىبراد اداشاءادهي اقلى أن قلت احرجابوداودحرثن الررمعبنزاض شماعمبنالأمجرعن العم
حللي
ز(وض لما
|بنسالدعنالوسلامعن لادانعنمن عبسرهاللسلىانقهلاذل بتارسولادداهليل سمعوا
للجو
ابتا
ا

أشنتؤانالصلوةمشبوجةمكنو::حقنصدرالصيمثمفصر نظلم النثمسرابحرث

واخرجالمشسالابرنالحصمنبناسسعاجيلبن

| س|لمانايوببعرذاجلفتياجبل ذالبوبحرفاوا لحسنا<برينشعبةعنيجلبنعطاءعن يزبيب طنلؤععبرا

 :اب انلبيلماؤعنعن :نعبس :والتيتزولالهصلالسمعلرشبلففلتيا رسولاهه منرسياملكحروعيس قنت هرمن سك" |

افليلبدمعزوجامن اخىذالنخم جو اتلنيلاخرد لصابنالكحىضمالصبوثامندحييظلمالنمسكويدلالة|
اأعلدانالتتففلبجرطلماليالبد صنلزةاليمبأكزمنركعةالقخررجانزامنذبركراهة لت )حربيعلينعبسةاخرجه
|م|سيماحدفاحلينجعن لمعترىذال:االمخرننه ذادلاعكرهةبعنادقاتلاسزادبنعبدانهابوعارديحيب انلىكثرتن
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2---ل
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جح
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به

نزت ايش

دخفنت

عات

قار

ابيع نجل” وؤسنرة روادث ا انك ؤت روادن بح ! عسسؤلان قال لنرهظنمنزوك وزالانمعينعاءزنارة

لأبنابعلي لناسوؤالالش|قليسبالتوىوؤالال لاياس ب صاحيسيةالاإنيجرث عنسفيان

ْ

جناكيرهق لاثمىا:

ثق
فةام
ىونو
حعنل
رابا
يسبان
ثماغل
.طعن سو
حيان
ر ييجنث لصت لمرةمسرأوذالاواث حملءالصرقنديوفظ 3
لوافظ اللنزرى و
يب والارلارفظه فكنابلإسبوع منسننحرأنائيرين لسن النقاشناورين نيم
ششيعقينن)

ذالقلتلابعبراههغيلب انتمخيلالبيارىمنعيبوالرعروبنشعرب«معرمنعبراد بهنع .ذ9الننمقلتفين شعيبعنابيا
جن تكلماناسويمقا رلاييتعلىينرينيواجلب حنذبلواتين> وا عق بنراهىدم بحتجونب !منتموفالابوعييس الزونى*

كلنلاصرلوة طىبجاابء فىكراهية الببع والشلء والنشاد الدنال :واللشعرفىالميرمنجامع .وال ١بعوعد
ريسزحر
ايث
لده

زغرفا

اب انلعاصربيث حسنوعروبن شعيب هوابننل عبرالنهبنعرزبنالحاص ولاعيبن١سمخيلرايتاح(؛١عطق وذكرغيرف)|.
عوجي ريثعردبن شعيب لين وق رهمشغيببنعهرمن براه بنعره ال |بوعيسم ومنت-لربفثىعونشهبا
لاضع [انري ع نكيفتجلةكا :رمأواانرلملإمجعهاديث منجز 3العلى نعبراه وذكعنحي ن سعيل اأن
قالحربيشعروبن ستعيبعن ناوا !نضوقالايضنافىبابماجاء ف زىكوةمالاليموعب.ين ستعريبهوا بنمجربنعرزادمب

مماجرواسداقوغيرمماوذا اللمنرزك فكناببالزنيبجروينشعيججنع ر نيعبراههبعنرن« العاصفبءكلامطول ||

واب عدن ثيقءوع ادلاحيقا بروايعنابيعنج وما|لازارطرقنبناخ رينضصرسة للإلقاهمبنعيران

بنلطابدخلللسنيسبويافراىالناسكحو بعادفيرضذنلصهاناماركونانخفيفنانمنبعس١يقرفيلاصاةولوكنت|

ترم فذلككانمحروعزني 'ج قاقلل لتعطاءاتكراغلصلاة ذ!١ ضرعم ؤسبالالاركحسةاليخرفقالننم ظ
ابخبورع(تَبأمِريْرااًلرمن بنميناوزوسلِم مويلسعرؤالجثت المسبصسجرالرخإن(صلفقألاننغرر|هالذالتنم

صلا بع لابغاحاةفماالاركحزان وعزوسميلوالشبرتغروة ب انلزبدروابنعريتلثانسندالمقام بجاءلعزي صدا]
فحل ركوماسيولونصصالكنزمنالركحنينهناداهابعنررلناضصاوةبجطلويرلافلاكعوالثمصلبجزردابنالك عن |
ذالقزمتع اليعروبص جل كلدكو ف اىلخرفنب[الصلاة جيذ"ب بمحقاجلسفقال'ه راكعتانوعزربنعو |
ْ
| 4أقالاذاطدمل رضؤلاصلزةالاركحزين وعنط)  3سعن نعم ابعنباسوالالاصاوة بحطللومالؤمرإل الىكعنين! نين قر

اذلةيضى  9عبروابنملرةمكلكينة فوعكتؤليراصرهن لديلخئتبُحرطلوم ارفصليتسنتركعات

ذراسهيدا |

بن المسيبفقالذ رلايتصلانكفقالتالْكنتوعكتذلواصلين الليلذفالااغ راكمنان وعزرىرباقالرك )

4
١

يك

سعيلبنالمسيب رجلايصيلبعلطاو الففز ها فالتأت ان بجندق ادمعلالصلاة فذالاجافلعيعبكاللهعام

|اأخلانكالسنة و عرزةناةدعنجيلبنعيرالرك والعلجب زنياداغكارهان يلياب رعطلوالزن رلحتين هالت |
لسنفقالانأذترموماممعتف ريانين نقورؤل|فرطوبالغالمشيظعادينحزمالطاهرىفنالرواياتفادذضاقبجدا
لخرلاركحن الفسأهظة مطوحة مونود !نكؤلهبعباكلهم وان كانهواماماعالىا حققا١د لسرمى برهأنعإجنا الفو| )4

طرق الحمادميث زرياعتوىبعصنابعضناف إتمصض(لححيقلبماعك
دراعيةانوعب رعطلوعاليخلااركدقارودذا

وااببناوسحنيفة .النعمانوالشاضم واحرينحنيل وغيرممف للهذىفجامع.وهواجمعليهزنعكرياطن |

ل52-0لاق
ل
ا

اليد

عا
وإسنادهاضعز

والطريق الثانيةفمأعيزاننبهنحراس نحوب صعئء الرارهظ وغيرهوقالبوزرعة اربش وق | وام

ذاهم

رض وال إنارىسنكر ركيةكةف الميزانو روى الطبرالىذسعءالكيمنامنب انبراههماليلر نععببالرزا ور

الروبعكرزنموهى بنعقبنعن ن فاونعين عمذالذالرسولادهصلانوعطربللاصارةربطعفوء لياركعوالا غزقا
الامااملزدنعىوكلذنكبعكرعلالتزوزىف فىىلءلاغرؤءالامزحريث دزاءةاتىو قي اعتؤن ابراهيمفالالزهى يزان

انبث واعتزده
ىي,وا
ليرزاق قلت مأمان ارحارسصحمجر
اصغ
رست
اصسوأاقحببإنرعاهيملالرزاق وافلانعن22ب ١
«ملجمرن عزبرااق رأدنيزء وهوابن سبعسنيناوها رلوكئنعزعبرالرزاق احاديثمنكرةفىاقلتمزدد فأ هلمن ذانزد
اه.لويعمنم الطبرافىوؤالالردهظنف رىوايةكحصن
وزاعجتوانة ووصصي
يبعبم»رالارزابق وذ
رزج
ي)نق
رتم
جبماواهىملعزف

مأرايت فخليادنا اناشيلمبكنمن,الهلالشان!نك ه كبك ابويكرنع ذالالزجىابوركرينبعراهبنعهرينالسىيوبن
بمراه وصلك بناجا
ع)وغي
)رى
وفمىال
رصع
وأء:
لقاعمالفقيعن العرجوعطاء بنالدىبأ وعرةعبرالرزاقوا بوءأدم وج

عنبرأ ذالكانبع للهرنثفالالمنهال مىتروكوؤال!بنمعينايسحز بلق لق وم ذالايضنأقالالامامابوعرين الصلاح””

فجرمن-معمن عبرلارزاقبعرالمىلانفونوح احاادلسثط ربوارهاالعن الديرىعزعبرلرزاق استكريقا نتموةأللعافظ
ل|
ف اللرايةواغيج الطبرالف الاوسطمنط بين عناننعرعنوالهتاعن.واحرجء  3لكبيربسانادفدىيليمسلا بىيكرين

١قهورو |بوللحعن ,وكاوروى ابعندىزجفجىة هران لحرت منرتوعان جيل
راكلاذوسابنرة وهو ١م١ ن
البيلماؤعناببعنابنعرهارانضعي تكنف تىلذيرجرحمبرهافلاابنج و|وأجريث عير للهب
عبرال
واخرجهالامة السنة االلنزينى عن امعان المهعن عيرالله بنمسعودعن النبصل النهعلي,وسل اللامنعرعاحلكملوادرا

وينيها كرولظ للبئاىقالالامامجا اللىينالزسطع|
ش متكواذان بلالمن سمه ؤانينذن ١وينادى ليلليرج ذاكم ل

االلبمعلرذلكحربمثابنمسعوجعنلنبرصملاللعهليءوسيلآ ذلنوكان!لشفلبراحم مبأأل يمكر:
سينفاىلاماموممأس
ل 3
ا
اس
علوذمانيدد لعطمنح الاتنلضلخبرعؤران كان مبلح ال بمين لتولدحق برجمواكممعننك و|واسحريت عبرادهبنعو لعا
01002
انا سيا
مونماص
يبد
لم راواه » ضئ

براه ب بنزبرعنعبراده بنعدقٍذالقالرسولدمصلاللعهليكسبلاصارةب رعطلوعارللد(ع[ناين ويام اشيلرن :١

ن |ا عقاحب نراعديسمب ينواضشاالافبررجنعبراههبني بزإعنعبراده بنعمان النبمصا ادعمليءوسيرال لاصاوةبده

طلوع لاخزركعزين فى تم النوارالكزعب ههنعمان رسولاهه صداه عهليرشي ذرالاصلة قبل! لايرنعةاله

دها اةلثزاراولطنراق الكيروفيهعبدلجلب زنبادينان ومالخلتلإنحزفوام .انكذاال!لؤبناملحبلاوكناوبظذرزكوىاوارىب ااسن ستعفزاالزخين | |.
العني عبرالزمنين زبادين| ثمالافريشيذا الجرلبيس بخن لازو عن شيأو

وبرارتمنين سعيللصافوذي ق|ال نظؤمبكر يار كدابالضعفاءوان يقوىام ويقولهومقارباحريث |

وذالاللراهظنليسبقوى و و ثحي بنسعيلوروىعبا سعن جيمبنمعينليسيمرامرهذلضع هولحمالكمنبكرب ظ
]ليم وذال الضاق لسري باس اللبوداود فللناج بصنلك ان ب يمعنبعبرالرجن بن زبادانتماللواي 7

إقعررية ذاخرح الطبراق فإلاوسطعن الى
رهرر
سةوان
ل الهعد انعهليوسيمذاالطلع الرفلاصاوة الاركعتىليرد يدم
فابسندهوضعييتكناملجزعوائى فاللاامااملوا«ماميل بن وئيسبنسعدبنزيدب ثنابتالامشتأك قل ليراوك الرطء

منكرايحريث وؤالالشاق وغيرهضعيف ولمعنحتبنسعينلابجلاكعنسعيزعن إبىهررة مرفوعأاذ اطلمليقذلاصلوةالا

ْ ركعةاضرقالابعر وعادةمأبرودهمنكرو ذال كاوج فنص كيرورواها سه حريث سعيل بن السيبعرس|ه

| ٠أدةالدوى موصولاعنابىهريرة ولام ورواهموصول الطبرائى وبانع وسئزةضعي والرس لاه واذاء يعر ,

0

لاجدالارحتينخي نذين أو قل(اإيزلهضارا عنصيو سان عوابركترانسنةوهذالفطورتولا
وصمل

رنث
رلم
حدْظ
والل

عبزاله بعنعن لخت حنص :قالتكان رسوزلس صلادهعلجر[ ذاطلع اللاجد الاركعنين نضيدنا

 ورواه الباقرتإل بااداودمزممنرواىهك ونمنزممن

إلبىهفىجهل:ليث الطىيلفوصلوةالنبمص لله عبلخيلثومًا

و١رنواه ابنحبان فاضتيعء وننظاء لكاناذاطلمافولانجهلوعت ليرنقوجنااخركلامالنبوألو دام

ذلخج النزمنى حرا احىنعب ل الضمناعبدالعزمزبنرعنزرامةبنموىعنعيرب انالحب.سىينععلنقي :عنلي دأ"

نجعن بنرعن رسوللدصل ادعهلهييقاللاحسابةحراليضرل يامرتينوال واذلبابعنعبرالهبونحعغفصة قالب دودني

عغرب لاقالامزستكذزاةبسنكوروىعنخيرواحل لوج | لود|و <زناسان اراهمثناو3
إنر

قراهبنسحن الورانممصنعنالرجلتي:عنيسارو ابنعرقالدا ب عنرروان اصبعدطاو|لفيرققاليدان سوا

سام اجعرشج علريوأحننضا هذ اةلصاوة فقايسل شخاهركمرة كو ةلضلواجرلزلامجرتت و روأكواح
عليه

مسسئزة منحرك قاوزنآابوببنالحصربنعن الرعلفية عنببسأرسج> ابنعبعنابنعررقال قالرسيلاندصل]لله

برطو النرلكددنينولعتجعر|م رطظم -ناهرسيان مالكننآاجلنعبلاشاعبزالعزيزن  #نزاقراعةها

نالقجوع علقميلبحبامعني ادزمول!بنعرذالرافابنعرصالبجرالقتحيدن وؤليابس لقي
غيرب انلحصري
مقلوالس:تووجرنق ذال رت إن رسو(مصاللعهليهرج عليناويننصارهانالصلوقفتذيطدليناًتفيطأ شل ييامقال بلغ سامت
شكاورانلاصلرة بعراللا نين ولكرثاخريعليبنضرقيامالديلوذاسنداكامززماح شيع"يبان ١
ز وننامةبنمومىبنرعن قراد:عن|يو بنحصين وعنه وههالر/إوردى فالفكن اننفالة
رن لحصنينذدلا لزهىفالإ
عومتيطوعالغلاركعتينذكنالبئارىدابن يجأفكاتعنحال ومنلافجةرباداه !نت وواالل/كأز فييلذع فاىتج ودرا
ب
معت ذكرةالؤارى فىذاريه واحرممسي فصعي و قا!لكاذناابنجرفىلتظريب وزانة يبنم الدمفناما املمسريىالله

نوه اله قلتقزادةب منوبليسمتفاجن الروايذكماسين ذيكونحرييجة أومأ طيجئه نقاالالادغبذكرح ذا

ربن للحصين ذأذختن فيءوتجتهولللدألوليعرفالا ورلىااجن
عؤوى
ادمع
لسنا
اال
ابلقنتطان فىكتابمكزمن فىهن

الحأمنالنءبئئبوجنرهأجهولرنكلفاده وذالابن وأاداغيلب انلحصدين لفلقلوحبتنم عجرنامحصين بئذ 710

ديبنن دشيرعاانقق اار رفنفعللهزاحويثبرود.ش بلنعبدالعزيزا رلاوردىع فنذادةةع نهل 020|٠
يوب
اللعلفةهج إبنعباسعن دنرجي بنععرينعدزبامعررنط تون العامسيانب بنلالووهشروباهعنؤزامزين «وسوعن
ربوبب لنعسينعرإعلتةعنيرم بنع(يشه اءن يكواللفلسيمنببنلالوهبلاغييدانفلاخلتتكلا ا

دالنحانواصاعيلوابهذل كشلالمزي ذاللعاف ص كتفزياحاديثالضا لركيررةتلفقاسمتج |

اب
الف اىلتنزسبعيبنالحصينالتقسواجنم!يربولي
فيز ريمينوالبنأدحهتويؤافايزعلهيىرايلنحزنصانيووهوبتاجنلووحلسيونذويقاعجرنبحسنعنعلقتعنيج اعبرنعفالا ضلوابجد|

لتاعبلمانا
بلصرلةاين رواه ن فهولالءةبامنوييمرىقت وذزالعاجرفوظل !نرو أخترجم الطبايئ فج الوسطح ث

,كجرينإوثناليثبنسعرحد:فىعريين!ليللق)عناب رنمرفوعأواحرجه ييحن بنشحوجومهنا 2
خمن

براهبنخراسعن! ام حنوببشبعنالمسينيينرافهع عنبرانبهنجقالقالرسول مادصدالهعديبط/اصلا
إبنللتنامشاع

بعرالالارين مياقالفرنقىولتاخررجهالطبراؤ نمط بينالطرريقالاوللند ع لايخ اةن شاءاله5لان لده

٠

ظ

ابلنمسييب 3الب)راهيمالخخعماو ياكراهلوكثلام بعرالركدتين

ام
وحنحغانبنإلىسلأنال اذاطلم الفرت

بويالنحوما نيسكقن دنغالعص |/ئامسرلدعيةلداؤرةبجرركعةاليدخوج ابى
2
ان
املزال
رعهلأيةحجي
تلين بلطلو لخر يولالامديبببرئيلومياثيولرب اسلفيلورب عهراعوذ

املننارغ يرجالعدلوته وذيهعبيذاههبن ميل ال الحيغىمانوك كناف جعالزواشوذالالزهوهوبجيراههبنحل رذن
عميل
وولاوس
بتيابرهألجللله همنسامشنلتة قاضوابيل وثقءمكيبلكزرمعزلىاولخوجم االطلبركافبفيتىبن إسامة

ابنعرئانصامحرسولاللمصلالعهليو.هبز,ركعة الفروضل قريبامنءفخيفدركيحتفينتين شمحتهيقلربجبر يمان

وال فيلوهرعةركمن الناراثمراتوفي عهباد.نسعيلفاللازهى اليزانعبادب سنعيرعن مبشرلاشئ لكنذالالمميقىفى

الذواش قلتفرذكرها ابنحبآن افلىثنات وذكرالامامالنووىفيكتاب الاذكارروبياكنابن الستيعناوالملئرا كاير
اب انسأدةعن ابهرضى لمعه الااصدركعت الفوانرسول اللهصلاللهعلي,وسياصق ذربييأمنهرلعتاينخفيفتان ث سموى,يقول

وهو سرادمرب بحبثيل| سليلوميمانل ع نيدصاندهلعيشساعوز بكمن النارثلاثمرات وأور(د الامامالغزالق
تاباحباءعلومالليناليابالثالثفىادعيةمناتىرةقمنرأدعأمرسول!لده صلاندعهليشببج(ك
دعالفقالبنعبا شع اده

نعفالعامسالرىسولادمصد المعفشيبفلانئينهتمسيأولهنىفمبىيهتوانة يقصمدمن الم
ليلذ
كلايصن د

 :الجرفال الاامن اسالك جزمنحنرك ركبهافكوجمعبهاشهدوتهريهاشعمود با لفغورضاربر دا يذ و

أء ذخ ونزفميمامشهارىوتزكيمأعلوتديضبما دججىونلهمذ بأ رشلى و دقصمن جامنكلسواءاللماعطنامنا

صأدقاوظيدا

ليسبعدك رفورسجةإن ليماش تيكرامتكف اىلرريواالاجخرةدرمالىسالكالفوزيعنىالقعزادومنل شين| |.

وعدش| سعراءوالنصج الاعراءومرافف :الابنيأء اللرماالنىل بكحاجق وان ضعم رأل وىقن

حيلةو فضعيلها توت

لتك ذاسأاكب قاا الهمقوياسشاف اىلصريا جيربين لجتو ادن يرذمنعذابالسعيلمندعو|لمشيوومن0د::

القبى املأاضميهنه رأليوضع عنعلول تبلخمنيق ومانيمنحيروعرتهاحلاهنعبأدك اوخيراات معطيلحلا

من لوك ذالارغباليك فيهو سالكيارب لعالهين للماجعلناهاد بنمهتدينغين لينولامصنلين حريالضرائا”

وسلمالاوليائك خب حبك التاس وبغادى جناوتكمن< لك منذلك ١

هرا الرعاء وعليك الاجابة وهذا

ْ ارعليكالتكلانوانالهواذاليرهاجعونولاجحولولاقىةالابالهالحدالعظيميذاللكبنشلي ورالامرالربشيل
اسالاكالاميوامويل واجنةيواممخلوجمعالمبيالمشهوةوالركمتوحوالمىذي بنالعهوةاذكدج ومدود واد ظ
تيرسبوان النىنقطتيألعنوؤالبمسان النىليسبالجوس و تكرمب سمبعىان |لذى ل نبغالشبيي الالسبىان ذى

الغضلوالنيمسببوانذى القررةوالكرمسبدوانالذى(حصد بف بعلم.اللرماجعللىنورفقىليورزراف ذىبنونورا

فينت ونزراف بىصت ودرافىسشعرىاودرافىببشرىورورا جو دبافودى ودرا عظاص ورامنبينج وؤرامنخلغ
دوراعن ميخ وبوراعن نهالىوؤرامن هىقىونر|من خخخالومزد وراواعطئ بؤراواجحللى ورا ولريث) رجه

حاظنينالدينالعر|فىفكىنابالمخنيعن جلالاسذارف اىلاسطارفىلخربرهاف اىلايرمنالاجحبارقلتاحرج وابذا

]فم

كرصن حزيثابنعبأمرانهر رشعشنرسولاهمصاادمعلي,وس ؤالث وماه رسو الدهصا ندمعلرشيزفصلركعنين ؤاطال

نياومالركديعوالميمودشرانضن:درامحقنفشذرذخللك ثلاثمراتستركعتكللذلكستاكويتوضا وبيتر

مئله الآياتثم اوثربثلاث واذن المؤذن رج اللالصلاة ويهدىيل الوماجعلفىقل وراوسفىاق وورااجعل فى

لادجحلفىيضرنفر و!اجت( خلق وراومنامأئىنورواجدلمنوق نواومنحتنورانه ١م عطذوراخخهاا 5

امسروف دهايةيدادفانابهلالوان بالصلاةحيطلمليرفصلركعت١لضنغريدالاىلصلادةويشنىول لاجعلا

رنوم لفرسو رئحةالدببرهالنعالبعرطلوير| بوظ
لصا ١ 895هة الانضلبع ط
ف فليوراتعربت | لم

٠م

١

اللا  ١ضجاءءعرشفءالاينسسوحكةوالاحاف اطلامامابنالقمف اىد المعادان اللقيعلق اننبالاسسؤا اذناامرد

نيالك سنتعل دوالاه كرة قد واسترات تله  1عر

انه


١ ١

لعلقالدلشطلي,مستقرّهدمبلءالي العصرّزا رأبمفلىكام ناجللرتكعكالافرمامناولهم لابلمن او الكلامالمأسج

املإنجرؤلاباس نري الشيئأندابودادحزاشمشة التكا انلنبمصلابهحليشسطإذاصردكحةرالفذناكنتمسشيفظة

| أووالالضغطظيمالسم ورروى النارجىوالازينىعنبا ذالتكان لنبصلاههع يلشبر(ذصرركعنال رطؤانكانتل اءلنجحاج”
كلمزوالجؤج الالصدة ف لا ازيزىقالوعمهزاحريين حسنصبي ورد لكنحصزاهللحبم انصوأبالزوجلانليميروخيم
اكلامبعرطوعالفح دجبارصاوة لضملامامأنمنذكرد اهووالابلمن.وهىفول!حلوا ساق  9ؤالاانيه اننا شيسيم

انيل فيدلليع(راجالكلدمبعرسنةالفيروهوهنهبد وأمزهيألكويكربلوذالالذاعه وكرههالكشىبنوروىعن ابمنسعوخ

عيشاروى::وفت ١ستهياب لااستطفارلاتينممنالكلمال | |.
فارو الى ل باأحةةلن (كالنبيصاده ل
سن.ت وغفت
وناعضزلالسالفا

وق ل نسطلدنفارشادالسارىوفيانه لاساسبالكلامالمبلبعركدحقالفيرقال!بانلعربىليسف اىمسكريتفوذإكلونهئ

مأسزرااذكبعرصل”ة لصيالمطلوجالمس فلن لسكيتبعرصلاة الصير فىرجذدهالطلوعامسن اهاوسفىمصلاهزرا
نكالانىاشارابيمابن العرلىل فظنلمار رواءالنزمزى و باودائد وا بويعل الموصد وانن!إلل نلنياعنانضبنمالك وروا" ابوداء

واننحلو باويجعنمبلبنمعأذعن اب ورواه |ليق واحلوالطبرا يكنالاما وروا الطبراى فالاوسطعنعيال ين
عرزداة الطبرالئعنعزيةبنعبلورواء |ب يىهلوالطبرا ىعنعائشةامالمؤمنين ورواه النزمزىف ١ىلرعوات منجامىء

عنع رينامخطاب وروا البزار وا بويعل وابنحبان فحسيى.عن الوغرية وروا مسيوابوداكذ والنزدلى والنياوابزخزكة
اوكليطكبرواؤعنجابرن سمة كمعن النبرصوادهءيشب وخ نقتصعللرو|ينينالاولرعناض بنمالكروا سعن قال| ..
قا رلسولانهصلانهعليسزنمصيزالصبوفؤرجأعةث فمتعليلكممحبظام | تمس د رلحنانكلتل ك
ماجرج:وغ قإ 'ل

قألرسولاهصاادهعلي نادتنامثتاه و اللعظللنزمنى و الانيعنجأبن سمرقرضرلههعنهوالكان الترصلابده علي
اذاصذ الإتزيمفىيلسجق دظالمالس صسناءى لز لس ولانخزبية فصع ,عنسهالكانرس لاجابرين ممقكيت ظ

كأنرسولالل صهدالهعليهيزبصم اذ اضّالصم قالكان يهل فمصلاه اذ صمالصيرح بظلم تمس قال فليتا 

بن التوقيقباينروايع لشثةهزةوبدنروابااعلشثةالىاخرجا|بوداقئد سفنىن.منطرلق ملاك وععنرالرىسايرل:نجن].

عنعاسنتولتكانرسولالدهضلادهعليقاذ فرصلونممناخ اليلنظذانكنت مسنيقظ :حزثقواتكنت ناكمة| |.

يقطخولالركعنينث امضطمحق بانالمؤذنفييْذْلصدرةالعمفصرركدزينخفيفتينثجمز الإلصدةفنيهكله||.

ه الدعليشي لحاثكانبحلثرائءمنصاوة اليلوفبطان يصدركع لغ 9م النىضيقبدنلكليثئنبأن«6صلم ْ

عليوس حاناركةان فييللع لويفرنؤارةكابنجرهاذلادقابده و و زأ وفىا)تالكطبانينعطاء قالخ ابن| |.

مسعوة عادفمي رق.ؤنبخدلفريزيهامعنبرتوقالانااجدةا,لصلوةنذضالداوانواءا ان تمكنوواكارواهإفويعكمندية

| ابتعبرادهبمنسعرحعنعبرادهي منسعوةلحو|ليباننهينالاتن ليسبامتصلينعطاءلينوتمكعمنذ با منبسعورةعبين

م نمعم |نبيعربرادهبنمسعونوانكانبقبةرجألهق تاكنافيجم لاوا وان عمفزجؤرليتومالمخلنين لعامبتكلمق,ال |ا
بج نفاعهامعنذلكلانترطيسالدسآنبزكراههنكهوخيرمنكازة الكلاموزيادةالمقالوانبرطبانسانبذكرادؤا

قال

 ١دنهلا الفتيلوالقاللسيجو|عنع سأببتميواممساو لاسكوهتعن ملهذ لايسريختض هناالوفتالملأكبللاسلومع |
أكل:امم|وازن ةكلام الشاا
ىزن
صاوا
انرع ذللب
شتم
الاوقات وانم بردهنالمع تنوكان الخرمثبلاكلامالاميلامنلاب

اشريان ؤاسيلو رينصراهعليميرلعائث,بجزركعزايفليعإجاذالكلام بدرهأواليه ذبهبود

زشنرؤموعسنعايح |بمكرةارولىطذبلركاقعنء وينمكرهمنالنابىين سعيلنن جربروعطاءين ١ولبداحوحعزسهيا

8
واجبللانناء ذاللس نع لكان

فىرسو لله| سوقحسنةوولنعالمالكلامفىهاةالاثارذا أنعانخلملا>

ذالكافظفاىلفواحخومابنإبىشيبعنبحسنبانركان لابججيءالاضجاع قلت هاليضاحلاف الظاه بلإلظامايواء
 | ْ٠ومستبة لفيامالادل:عدذإك ولزامس)ن مستي ددل .فاىلبيت دون ا سيول ذال كافظفىشح الوؤارى

وذهم

يعضل اسمناوسخيابهافاىلبيتدون اميس وهوخكعنا بنع ووهبعضشيرخن بااهنلمينعن لنيصرامعليجإ فنعله
بنبة لمت لاءذك ان اليد ف اىلبيت!ى ونا
نجزاب
ىرسحار
ذاللسيدريعنبنع نكهانحصب منيفل (االملسيع
أ اثْاداءالسان ابي ت/كملاكن هالايستانم انالضىئ فالمسيسل لهاتلفضمدر<ة الاسترابي(هى:ابعة ركم
ؤالصيان ركعف اىلبيدت١ضعلومهنأوانركعرم)ف اىلمسبود|اضطىمفيءوان<الفلاننلانمليسفرحليلوخ ومس

9النسمأزدق|ةبين من
| بلجيسز لاسننةبناتيانالفح[سواءمانفىبيت اوالمسيس و نإكانفىالبيت!فل واكمل ل

زكة وبينغيرهذل نرجللءذالاننعنطيظبعالكرعةاانيصاوة الاانيكقا امل
سذإ
ايخم
ليلف
امب دا
| ينو

صوةو فلياسهبجزم فط بويكبانلعرفىامالكقياض إن وحهلواالا لمواربدرالك
فيضودم سايتالرلصل
فاحللىيهثربرةعنرالىد اد وغيركعل!لاست ب وذائرة ذلكالراةو[لنثاطلصلوة الصيم وعدهالا سق +اللا
مثةنايمن رضضواستععنبأ
ؤاشّ
مقعنع
لرزا
ارال
للعطتنوك مارواالطبرائئ وعب
للستيروبجزمابنالعل !ينهقلت لياشه

اك تنقارهفىهنالاسنرلالمنوهنوتبعت ذلانتمبيمنةاولماسأمنهنماطنراء ليسرمقصة الزاتوام) له

الفصدلبينركحإلوبينالطريضرةرو ذإك١لبسهفعنالاذ ومالانحافظفالغق.و قي[انذاشتاالعصلبيرنكعوال

وصلرة لدبم وسهلنلذ]لاطخض
|كاء
من فالاللاف تحنادىالسنتميكملليحصلدالفضمنصنىوكلاموغيرهم ح
البيهق انكوزيمان العضلص ل بالفعودوالشولوا لذن وليسريخنص بالضطراع ذدناوالاكأفظابن ؤجارلفتر لحتنا

الخنلهساهنرةحربيث الرهررة
وال ابوهريرة راوىلكريثان الفصلبالمشم الىالمسيى رل”نكغ(نففمتهناه ان اباهرررة

الندع
مزه ر
ياوف
ث

فرمإن اللسنلةالضبجىز بجنصوجمباً ولعزهمهمزيةرمن جهل:الججربةالىا الجناباهفاوث نشعيةلضام

يتب وب
اأذ
رلد ولهوااعرباللع
حزا
ةعنل مالك وطاتن:اللخافظابانلقيلفتول
يذالانعائشة رطواه عأ روتهنا ورو
ت
ه
ن
ا
ذ
م
ا
ن
ي
ف
ن
ع
ل
ا
ر
ه
ة
ل
وهنا نارةفي
<سف
لذا
اكت ذال المبام!ونلحجؤب

مندكون فللايرلاجا لابالةوةاللستران فزلهنال»ازلكرلارسولخننوةواقولم تاتذجاو بتنأول الادعال 6يأننىال

|االافاكوقرذهيج بالعياءواكابرثملانمخلصادهعجييمريدلتلانربوهزاعدفصان+يكنف لىبابلاج<لفحل
وفعرزتنبوبتالىلانوسجدصحي كناف مىشرمالمتللعلادةالرشكانويم! يضرأوم انلججى» فىذكروه اذ تلفق

|منفلم تئارهوذلقالالبيهقانكوندمن ذعلءاول ن بكبنظا
ث إلهىريرةالنمكورهزيمنإمرلانبصداسحمليشسز و

دصيٍ|دهلعيثميللايفكو وردمنفؤلفءيكعن الهىررةحربثانحريثالافرة.
دوابعن هذاجابان ورود»منل,
اج

وعزيثبتوة:منفعلعلاتالكلييلنوبتصللشعية ؤيردنفلنذانينكنالاجودةال ذكروهاان ابنعريا سمماباهريرة
يدو)حداثالامريهأذكاثلرا بوهريرةعادنسمالجوابعنذوكإن ابنغرستهلتدكرشيناميبفوهوررة ضناللاوان (باهررة

راء عاجرنبلهمين ففال
ظت وسو ثوبقت ان النيمصراهمعلييدءالبإلحفظل|9ام تضأفنطيرا
فنت
حىك
| ذتاالذ نب
#افظان جرؤالفق ومنذهابلجنامدد الفتصللابتدي بالاعنومناطلقذالختص ذلكبالؤادد واماأغيسمفسبغلطاووى

م ذال بوىولاطمعاللاييمصلا!نلوال بنحزمفالحإؤإن
حاإن
بتالل
اعلبف
|ن في
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بالامنتجونع و
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الاضيطرا» ناعاءلق الاعنلتشعربانحتو اللمننثرعايكونالادنكلابلاطاطواءعلانرالانياثولاشكفىذإكلهل

وانامعالنعلٌلوحبيص(المشترءبالامنجوادعل لانياملايلفيش| لامضجواءملشقالاينجز بمالثافىابحنزموهزقاء
و0
0
ي
يسه
سا
دسد
عسعن
+
5ؤتبرديو

مسارمعاءالنافىا هىماينفموضع» وآلنالثنج علاغاحلا«للساتراحةلاللشتريع لواحعدكر :فااىللبايتؤخاالصيي! .
تانق رى فالصواب ج(ن6ادثم علللد:امسأرقةمن|لغصزوعلىدل لسن باناهللاتتضل ولسسرامعصلانهعهليطرعل |
تفاريرصكنه صريأ ولاشوجاعلذرهلاءذالاملعكربث ماروا |بوداود والزوينى وانحبانعن الىهررة! ذ صإد حرام رلدة

١يخرتليضمعطجنم لابن والمطلق بلعلالمؤيرعل!نلوكانهذاف اىلمعجن شأنكأف زىمأن,صل لمعليشيزلفان خم

| أهنلةء لاما برالاعيان! ل وؤالمننعايلينفىردالمتناريجل فوعللؤارىوارادبالمفيلوأمثمنفوابعلكعزالي
بضريفه
ودااصضلءطارناء .عللصياو والمسلام (م)لألنافسبىياثرهابن :ل لالتردع ونح حررث |(26ارالعلارنذلكلشم

ذه إطلبذ ارلكفبىيت فرظااتفرليقاابدينلة واه اعدنك قلت فيد
امال
لجف
بمنح واكر
!ادم
بنداخ
نتلئف
عيع
(
لاءافىحضكمرطهز!راع |فوالالول نرمشروع عطسبي لاخ
امبشانيلىبة عنهذعلذ (ك١بضاياروىعن |نكارهفلل
اعدم
ذالالنزسذى وجامعو ورراىبعمنزاه(العي ان بنع(هن ااسخيرابا١ن ومنكا ينفعلذلك ١ويفئمن الصمابةذل تنرماسأمم

عل بنحزمفواذحكلعبرالرمن ,زا
بنتقو
فليراجد.ويمنقالدمنالتأبجين رينسيرانوعلةبن١ل بزركف تىرراملم
رال
كنبا سبعةام بع سدعيربنالمسيريالعشمبن رينالىبكروعلؤةوبابنلازكبرهوابنعبرا تعنوخارجةب زنييلنثابت
وس انبهنعبراههب عنتبةوسبامنبنديركان يضيلوحونعدعم بريكنحق! ليفروصلاة الصيرانفومنقالمن الادثمة
مشا واصانبمواقلالعين ؤعرة الزارى شرمالبزارىذهيلدشادت وىا صوادالرادذسنةوفزىادالمعاد واسقىيرأطائفعد
الظلاق سواءاسراحبماًاملاواحف برييث إلى هررة١غ وفىف العلا اسنينزكرا الاضاكوفيهسن|لانيلأنبينر':

9
دة الصيووالحكة ديامنلياتوامنصلاةالصيمرياعيذةانه يقعل بالاطجكواء فصلبكلام!وولمنمكاروأ سغوبييوا
ا
ل
ا
م
ر
ل
ب
و
ا
و
ف
ا
ب
ل
ن
ا
حىم ع
شرج لسللاةضجواح بصم كو
ابئضعناح رها اجب ذازض ابرمن ادان ههى ول ل
ل ثا
زلل
م

ملابانيعنطعلجنيءالياحنبنسلاءهنركحوايض
اذا كهارؤىال افلىل سشرماللكإمنركمكعةايفرحيزلمصلوةالصبا

وبينتبيرهلصلوةالصبمرؤان وصل
|كحايرمبلزمماننيدمذانع :عنالطضسوةعل ل(مان وين ومرضناوغيرذ الشكارا
حسطاقنثمقالبجيدهنا3العلذن١وعفضن|ان!مرمسول الهصل!دعهليشسرلكعاللفحقيال دىضأخراوابماع متيقن
|أذك
امعليوسل!نتواليجزالى(“ىة
اننهرب فنفمتعنله واذا سانعالصواية لسعم والرداكلامللهوولمرسسولصل ب

طا فىاخريجث الاضطراء وعلمت]! سلذنالكمنان نكمصل س علي رلباجانضالثملاهبلناصككلام
ا نويلا
لال
السشىكانون

وايصناا/هوهعمديعثبيرها
ب
اك افلوعتةلهبا جرببانققتواتجوابعنحزيث(إوهريةابلاامنرجنه سلخلرااب لاجرب ر
قبيتكونواجحبةتنلاعنكوي شرلالصهةالصبمقاليانلقهفمكتابال ولاب حنزمومنذباع فهانميوجرهزاةلضيى ال

ابنحزم صلوةمزلبصنعمرأجملل لحرث وهزام)تفردبعن!لادثمقالجيلهناوفرغلا ؤهزةالضهح:طاثئتانذ واجراحائس |

ل(طهالهلردابطلى|الصلوة بنزكهاكابحزمنكوذاللحافظ ؤفالغمَيابمنينانبجلررلعنينولمضطهم١مثراعينةالنجةالى انأ

صلعمليكنيراوعمليرأوبناكاحقهالغةععرم! لوجزبو جلولامرلواربدنلكؤحرث ارهررة عنراإداكدهوعغلالاسشي | .
لا
رحط
وإقرطا حزم فال يحب حلوج

لصئ :صاهة الصيه وردعلالدماءعة نتملكا وآلش لث انه برعة ويكروهوذا] .

ذاليومنالعممابةابمنسعووانرلابنتلا عنوتنقرمتالرواياتالمروب عرمأدينمكذ دمنالتباحنالاسوحب ينزيلالهي
كناانقه القاضيعباض عن اوعلنعجلهانءكزا فىعدةالغارى وذال
حكب
التنعوذا لوجع لمشيطان وسعيرنجبيروصن |(١مة مأ

فاروسابل/لن ذخدباراحة وكرهوهالمن تخلها].
لقيممفعزىأادد وكرهرابجاء:من الففزباءوسموهابدعةسوطنفزيأدالك وخيعبب
اابانل

استنا نمفارةالة لزينكرهوامنممن حتب الرصاأ ب كةا
ينبعر
حوغير
س-حي
بثكا
هنن فعدها نظقالأتعذ
االثدهدناه|

.

راذمالس(عة
عاط بان وبأق لاممالاةمالكبناش لسرجموامرا منوسط) بالخيءلاطعن |لل رجة الحليأاللل رجةالسفال وم
3نع تمنو هعم ولهسوريجة لاب ةانعم انوهريرة وءاشث” وغيرواحرمن الحوان :ومحرم سنرزرسولاأهءصرلاسعل ل ومى

ينا

6

موا
ظقت دانكاناختلت ىالمعأفرىفذرهنكل فيخمالزوارالصةمووحوالبيك بنعبسراخري.البرهقى
بحرت عبراللبهعنرجوفيهانفتطاكانف نىيللاوطاللعلا الشىكان وامأ!لازارفتذ ف هذاالامضطاح
ع إنلثريةواب موسوالا:تعرى وااضبينمالك ورافم ب شنرجقالشيالادامابحورتعاللىنمشهير بابنحزمالطاهكا
ملل سرحليجلروينمنطرنتجادبنسيل:عنابت البنلأ ان ابأمومول[«شعرى واصابمكافوااماصلو)رعقالف ضطموا
ونط نتيوجبنمالعنجزيرنحأزم عنهرن سيران اناباراقم واشسينمالكو باأموجىمانوابضهرب عدامنأام اذاصلا

اأركعن ارا وال ابنالتمف زقادالمعادقلذكرعبلالرزاقفىالمصن عنمعمعن |بى يعن |بنسير

انابأمومىورافم ستيجوااشنهاكرصنىانتحمزمكانذا حون بلركعا يرونبنكا نلوقال

8
0 ٠.

بيندلذ رك|ويف بممن الصعابة ا بوموسى الاسشعرى ورا ف بن لي و١ يسننمالك وابوهررةانث
:

.

1

نذا

2

ُْ

:

0

5

اخرج عبن الىزاقعن ابنجرح اس ومن اصل ف أنعاشنشةةرطى)! لمعم كانت قتى لان النمصراله +

عليبؤسبزلم يكنبجضجطملسندةولكنكانيرب نيلتفيسكرج وكزارواه الطيراقعنياواحجرابن إلىشين ولصمعن زيم 4
رم الوا نزي بنلكالسنة ونلا ينمادح |1
مم
رناى
رجزا
بىكننبغانلنا
عاناب
المواخبرنهاغابدعةواجزيحايصذاعنج هنوالجفيرت ١بنعررؤالسغرواحفأض نيتم هلمبعلرلعقىافر(لحزايصراعن 0

سعيزيناللسييان بنرعرلىرلا مجمبعرلىكحتيندنالاحصبوةوساااللجناحعناإلبلىحنانقعارلتنم فقا أي
بلح بكاولشيطأ وتاخرمايض.أولطباف لاكيبرعنابراهمذالسجبرادهعنرجلجنعجنمبعنولعولكقال بألحما| .

يقرنكف ارهنلف اطلطبراقولظابنالىشيدبةالذالابمنسعوتمالبالرلاذ (صلالركعنان بقحكم تاتعك اللاةاك رين

لجأراذ اسنفترضلمن لرواياتكر ناتلا,أمنمجمع الزوائنللف اظليشوزادالموعلانالقهموخ البارىشرجالذاريرها )>.
ياكرعو 1
نملنرار ل
نيلالاوطارشم منتقالجزباروأحترجمالاداممح ؤرالمقطااتبرنأدالك اخبرناناف ععبراهب ح

الفرثماضجكموفالناقننعاررألسثاننامذم فتلت يفص لبان صلانة ذاليلنع واىدضلاضرعن السلاموزادرزن ؤكتاه

|جريبالصداماللجلقافاسنةوالبلبرعةوالن ويتوكابنعرزلذنوهومزل إحنليفةف مت حرث عاشثةرضواله

 ١علافقومبدجةلانف سإنأدهزاورال تبوضعيئ لاركوب حجن لكان ذ إكمثررراضوانهعم,أظنوين ولس حجى:وثل
|أدوت انمانينل.وك فىحل وقرنيت امردبمونكت يلالكمشرزحيين31 .وألجاب عنروايعيزا نهبنمسعودوابرنت
رااجم لان
تاو
جهحو ن
انعو عنمادبومنوج ال<و 0نف روايةابنإلسىتيديةزيلبنالحوارى الجاليْصضٌأضهراة و

"|| مدينصاعوذازعرةلاموذالمةضعييكنبجدينهوذالانبانضعييئيكنبحدروقالا رارصا وضضالديا
| أدنالنعي لعلشعيةمبروعنضعت منكنف ميزانالالال وف تفرسبازليفب للىنطابجز دينامحوادعواواك
البعبنقاضهراة بن (اسمابيمرةضعيمنمن بلاكمسن:انقوفىروايةابنالىشيبوالطجراق |براهمعزعبراهه ؤالالحافظ

|اطيشومعالزواترارامملمعمنعبراههانقولآانان للضمالبمبلعزمالا بطعلوخيعىليم واالالامسيلف
لعشطان م خرجهاشببنايلىدها
فراهم التخعر امج
لانكارةذالنجرف العْدوإما١نكراابمسعو الاضطواءواب

عأادالننامسملرمبأطىل! .نتقت وهن ١لرجههولق وهواحوى ب لاقبيلوال لحلامةعلالقارىفىشرجالمئطالهرع
| دانعلمعنه اليهابعنابلينالنشاتىفى انارو لخم بن عرهالبلوةالمجقلج1006برالنن لعوالمبلخالاعللاسما سعد

| الدللاذملصملاسعمليسرض روسنوابنع لرتتغصرعن احوالمصلالهيتلفال التتبخالانياعنكفرق وهوة يست
ْ لاانلخيصلبدعهليصبزنامانيصلركعت ل
/صوو نط علجنمالاينبحره)فىبرينهدبانعردابمنسعوةرضواههعزاولرمكوبا
ئ يرث ف ذ اكلوؤتعدرالو بهزادهعليثمباءعاش د !عبجالمي |لهعمليشيرذ لكالوذتوقلاخبرت بنع( روان للش

.

أواخردنواملعوي:بنصلكقلتلابمنعيزمن نيتاصعابالمشذالبدشعبةوسفيان بوملىبذورجعبرالواحد و ذالعغان| |.
لدي قلتبيعب( لواحللحبالبيك اوابرعوا ذةفالبوعوانة وعبدالواحلنفنةوؤال١بن سعلكاننن<كثيرإكهريث وذالاوزغة |

وولقابباولراألبةعنجثبمرقاوعةفوااالملنااىحللايبسبدمابمااسنوعفبالرااللوجللسجبيبن)أزندت-نحقثسةبناتلويقراكلوقالالرراخننقةمأمونوذكرابنحبان الات| |.
ا
ينالقطانثقهليعلتعليهبقادحهنلطخسمأقال |ه

بماظابف قزيبقزمكال اسماءالرجألوا (الهاذزنمسلرينالذعى ف مىبزان جنوال الاححرنقدوحقهعنه

مسلةوقنيبءوخلقويروصىااعةعانسن١يتيرنقة و قا ليسبهبأسأنقىوذالكافظفىمقلهتفتنياكعبرالوادرن |

زبأد العبت البصي ذاملا
عبينن ث
ابت اعم
وارا
سلام
ؤش ش
يعبة
ان شبروامعوية عبرا ولحربن زيادوع
ربن
ثالو
قلة | .

وا بوعوانة احب امن ووثي! :بوزرعة وا«وحاتم وسابعنل والشاك وابوداكد ول
قحل
اوال
لرار
لفظتر
نحي
عيل اذار

لاذل
با ف
م

اثنقدة ثابت
لغ ذا قلت قال الزهىف المن ذال القطان مانايتميطل رح ريابالبصمٌّ ولايالكوف”

فط
وكنت جسسرعل ب ب
اديومليتعبعرالصلوة اذ اكرحهرييثالاعمش ل بجرؤتمذءحرذا وال الئلاسسمعت !باداود قالعل ْ

عيرالواحناإل|-د ثيكانبرسلراالامش فوصار)يقىل ثنا!لحامششنااهلىكزاوكنواذالعغانبنسعينسالتخر |

سبلععيفبونويعالىحبمرأريابنيتبعأبدرفالووالليصريبطنليبئاحنريوأذفاظباللبابنصجقرونلمارزلاكبىفالهزيب؟والصا بنرعزلعبنالبق سمحت كيد بن |
:اوسكرنلعغلىيا ب بومم
لدصهبلعدىة اذاكرهخْنّالاهة

ذبليان منهحروذذاال الحافظ مففىلمة الفوول اشاريي] لقطان الى ين فهروى) ابانلمرن عنان قالمرأا طيلميعز ا

كنتاذكرهحريثالامشذلباوتمنحرفانىوذالالنيكانافلىشمرنجترإنحريث ارلوهىارريرعةمبلنالراحربن زياد

عانلامش ذل رفي هسيب ذ [كيي بنسعيرالقطان وا بوداقد الطراسم وهلمن روا ينعن الامش روقولاه إلا مشر

لصية الحتكن” و
هوولس قلت وهلاغيرقاد لانكان صاحبكاب و لااحليابغهة السنة ووثف اجنبنحنه ابوزرعة |

«فابيوهدانئطدرويايمن!ن رقوطىاعننو.اابلننسعلو اوحارو لساك والجلوابنحيان والرارقطى وقل روىعن !إنمعين,ايأاصلنقسولاة
تنعيت ل ولهوجغان ب سنعيرالرارى التقلمفروى-ذ .انقدالثق”وروى مدأويةبانيصعو

ماببنامنثعنليدقنيإسننصررناعبرلواحن اثبت!حوأباللعامشوؤاللوافطزايلناعلرديانؤعلم| نتلعنهالنغىكالىومأروىعنه

ة فقللعامءن١جشييملعانلاواهسسين زيلوكلام)بم ذا(/ااشىكافى ومعهلافيياتردم عبادلواحبنزياد
ولا شبئ.الاعمسش فولرواهاب منأجةمنروايةشعيةعن سيل بنإلىد ل.معنابيلااجد لن قحللامنفولوم تقتلم|)..

أن فلت لابنلقمالنلاعداد بعراساقسريثإلهىريرةممعت!بن تهبية يقولهذبااطلولدريبجيمروام|ال

نه الفح
ل /3الارمعباوالامرتقنرذ يعي( لواحلبن( بأد وغلطؤي( نج قلت سرلاسكادل اشلياوسلام ابنتعية عمق |...

راخةالبطلان بلقلرضىا
ندصنهعادط وهبالجيلعن الصجاب وى ١حطلءلجىأدىئاميه ولق ان لعربث حاصليمانج
سرن"اد وعن| :
ابناذياد قل وف جاعم
ا
م
ن
ق
ا
د
م
ا
ج
ر
و
ت
(
ن
ا
و

قال اضرأ امن التيؤمنادللحاداقواطلاليقك لهل

فذانابمويالنصطلعت ععلنيلىسكىنذيالبعلاعنااشلشةىسريونيه بوىبهحر رببيعكراةنلقانلبصماللالاادلمولعاينبيوأاذسااناعرلىابوصزنرىطياامبنهجدرهكحةةبارقلاحلمرشحيبلاثيرفدالىهرةلسرال” | |

بن اقكلت ان الاعمش يرث ببعن نوص ل عن الوهرررة 3العيرا واحلوجلايرث بدوذالابراهيمبنالحأرثانايلعلاه ا

أأسئاعن نورام بعل ركجم اخرفالما! دخلمؤان قعلردلخسن نتمذلىكانحرث حبرالراحل بنزب]دعن الاعش |

ابنأعن زوعودليوداعاندلكاو ١ن ق دلدجال:عنرهال١اسقأراب عمناخكلامارذلنم افلارخ وف فتقالرقيتا بعرارراضا|.
ياد اتها عن لامش ادله|علمبا صواي  حريي برانهبن اخرج جنولطبرافى ى لببرعدم ن سوه

صيماد
زعهلي
اءن اذا صللكغعرماضطى عل شف لا نين واسناد الطارلق لنبسفيءاإن هيع :وهىف سانادا لحبقي رعالم.|/

|

نكروالاحاعباجلنرعوتوالك وسرةعنالزهرىئ)عنعرقة ذكرلضا بع اللونزوقبلركعتالغرف ايكؤطودولماقبوم

اعداب لزهرىؤطيتواحل

عترومط

اي كلم عدوليلوقلقال نحي اازهرازرداة:

|الزهرى صوابدون رواج:ملكاولقوكين اتطينكماهل اكن( ضط|كعاهن فل نع اوليفردفحيرمتبلءةبطم
عضأحداةبب
بعد قكمالعواارن,الهاخاواصابغركن الاملاناإمن الهمفىزالدمعلا وقالااسه والعق اوحلىفبا
ظمن لواحن وؤال

لكأف وظألفيوةامأمارواهمسبنطب منالكعنالزهرىعني ة ع ع
نأشثةانصدلالهعليود إضعلم بعزالوزوقر

لفا

الزهرىعنعرة ذزكر/إضطاء بعارفروهواننظوميعن اح بعلنزك١سقراب لاتلطام|نق
اىومأ
لي بنمعاد.
ذليسرمراد» ابلدوكانالاختلاجحي إن يكوثالامامأكفطؤت وجببن ١صهاب لازهرى فطزت «نقلم روايةماركعإسناز

| اضابه ب ملادهان إدن كانالجختلاى | ابا لزهرىجيت إلنجاء :مناحاب,فوطؤن وجائء وألكافىطيوق:لء روانزماإك

لاننامام ثقتثبتحافظجليل كمالك هذالطركعلالطات الأخروابن شردأب!لزهرى ابجنلانيسمتمزداجلالرواببلتبأعه
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ضبلوج واذاح كرث ف لبالا ضطياءبجرهامعرواياالتفعل المواذقة للامريمنخبينالمصير|لبيوا ١مكنجرعبانلجاد-

ليكز بعضرأوقرامكنبطرلقهنارنالومالحه ااند اضطمقبلويجوالنانانرزكهجلفىبعصالاوذاتليان از وقال
أأفظ فقت الى حربث ابنعباسان|ضنطياى .صلاددهعليهميروقعبجلاوبزفزصلةالفولراخاض ذ ركحريثعائئثةلان
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اذولللبكنفدقبعولاهصلحنقالءلكفأظابنجر ف ادلبارىوذالالننوكانفنىيللااوطاروطوريث بللعلشوعيةاديت وقرذهبالل
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مواانةرأنةوذلزأىبرهلاف مأرأنوةالسنة مفارهةعلف لوكلربجألولاتفثتبتنايت مممفاتعينالقولد ويكننوأب 3ل
مأفاللهامنوكهوعاعةبأدتهذابلجصزل لسفلااس باطاهنعلادن ليمتصحروةل التفىسقراب|لقخينانق

| قأمالاراءق يهاض ررواماجاءةم انلصيزاتعاننييس علي أ اموهربرةوعبزانهبنمسعودوابنعروابنعباس
إأوالشبنمالك وحفصة وعاشد وجأبروعبراههه بنجعض | ,حر
هبي
رث ا
ئلرىة ففاراخرجه مسي وابوداودولاق وابنماجة

إن رسولندصلالعهليهويفزأ ركعق ليخفلبأ الكزوت لدهوا سهاص قيلدفثىددلااو اودعناوالئيذعن

الوغريرةانتسمعالنيمصلمعليءوسيليضراف رىكعنالجرقلأمنابلالوهمالاعلليئا3الركذ:الاولىوؤالركة :الجر لزهالايد
دببامامأانزلتوانتنالرسولذ نمم لشن تن)وإ ارسلناك باحق بغرا ون براولتاتسألعناص ريده نيك

التاكتة  |9وادريث عبراههبنمسعوجذاخريجءاللزنى والطيأوى عنهانؤدالماحمم سأمعتمن رسولابدصهلميعار ف أى
ظ اللعتينبجرماغربوف لركدنين«بلصلةاليخربقليايماالكززتوقلهواهه اد ولا لحري غربو[ أدريثإن زاج

|| .الشزى والساح وبماج وابنإسلنىدب :قىالمصزين وابنعرى قالكامل وال أوىعنابنجر,ةال رمدت التمصرابله عليبل

 1هملذكآنيقروأالركعنينقبلافرقلياج لمكفلرنوقلهواهه حرالاقردانالننهعش ينمرةوق
لروا
سبةا
ربني

سو:

تسرد عليه زمنعشبنمةو رفوايةبن2ز>رمقتتالتدصلم جس:وعشرنصيأحاوروىالطياقف اىلك_.روابويعل

| ٠ل|مء
رسزعن
سب
وعرن
والتا
الس

قلواهه بصقللتلتالقنوفل:ا الكقثونقرريع القرانوكانبقرأيم)فى|

| ٠أمعوالفؤةلهانان ريعنانفمأرغاتالرمؤ ردانبيعل نتاتكلا تمعالزواتلو ذالالمنمكفىاللزغيبرواه |
 "١وأ  7خربيثابنعبأس واخرح»

وبعلا:.

ذ باو ادود والسب عن بنعبأسانرسولاهصلاهدعليشيركانيقرف رىكعتوالض

 .قلافلمم فولو|امناباللوأ نزل دايناليهالىفىلبرةوفى|الخرة صمامنبادهوموس انامسلموكوف رىواتة

أأعناعبس ذلاكانرسولاه صهراههعديرسيرزافنىعق١.ل رمقواواامناباه وهمانكاليناالتقفاىران ان (كية
0

أ 1وقملاهويادن»اووابرحيجلكامل9ا[سناأدحهدمنثااتضايكرنزءااىلمكفاحالزورادجلا لللاىا)روعنلهااالشطاسمىتىيوصروؤاالهنهوعليقهيرمفاىسيمقمرعىأرذاكلآعةاثالدفور[جألوايءثا نه كنوناا
|إشراليه النزيزذىفجامى .بعرانسأقحربثِابنعهلفظموف البانيعن ابن مسعود واض والىهررة وابنعبادق حذ :ولشة|

ثة دزذالت كأنرسولاه صر ادمعليشبرصر بالليل ثلاث عش رلى:فريجا اذا سمع |
أدةشعن
عوىع
ويكأخنذمزما كأر
النزاءبألصيمركعزين ختيفتان رجه الاركاوبالكفالموطا وابودائد وفىرواية لالى داود وجل بنإذان الف وىالاذانكتنز.
بعن ابوب 9كزعرة عنءافشةأرلستكوالناهه صلميمنت الركعناين اللتين قبلصاةالصيتق
بى واؤال
لزيز
أالن
ؤواه
ور

نثة ذهفزىابيت فراءنه
شحرد
ااية
عدرو
ولاوع بع
ةباواد١لودا
قكو
نومسسلوامال
١لزلاقولهلقرأبااملقرانرواهالاعألرى
انءغة زم وقليوخان يكونبغرأ مم بذالخةالكتابوغيرها فيضن الغراءةجل|حيتقولعالت مر
فم ذانللكجفةعزؤمن

تخي هلف ذرم)بوائةالكناب

 0000براق كنزية

ليل
وركعنين بعرالمغب ف بينوه ركحنينبلحصراشاء فىبيتهوركعنين (قعبدلرة الصب وكانتساءةلابرخلطالنبوصلاهع م

فهأحرثحتقص |نركاناذا اذن المؤذنوطلم الفمرصيلركعنين رواهالذارى وا لنلزيزلىبوئلالافظرى وعز نفعان |5

حافصلزةمؤ1ممنان إخيرنةان رسولادهصاالدعهلي وسيم كانذا سكت المرؤذنمنالا اذن لصلوة|لديودن|الصيمركرمكع خفيفنان
نفص وةفىرواية لابنماج:عنابنعرآن
لموة رواه مس ويوالاك فالمؤطاوابندلية فق دوا مساوا من ع ح
صقا
قابللانت
النبمصلاد عهزيءوسيلكاناذ اصذاءل امهرصب ركدنين وعزءاشتة والكا رنسولاه صلانهعليهوس نجلركعالاذ
عاننيصيدن بوياانللنرااءقآن مزصاة
كريك
وايةلمسل عنعاشثةاننىالهصلالهعرليش
الاذان ويخنتم] رواهمسحقرو
الصبم وروا لمعنهذالتكان رسولاللهصلاعلللهي وسيم اذ اطلعالغوصاركعزين ©اخر ابوداود والشأوعنعناا

إنعبأس فحريث طويل فالعبزاه فقتمت فصنعت مثّلمأضنع تفرذهبتفقمت الىجنيه فاولضدعورسضوإلٍإلله عل

به العوباسىوانبااذ ينفتمبأرفكصعلتين ذا لقعني ستمراتث اورم ١ضطيم حتىجاءه المؤذن نفامفصل رلعن'

خنيف تن ثحمرم فصل لصيو 0

ا

افن اللوطام ا
كخر
لووا
قال سالت!بنعرففلت اطيلفىركع

 0بصل 1ركعتين والاذان لاالد رذوامهزى وؤالوفىلبابعنعاشن بورجواالفم

نىدحوبباس واحزسم مسيروارنواججدعن ابنعرق لاان رسولالمدصداللهعليءوسلديصلالركحنينفيدر
ناب
وعبااسو
ابن

ةُالاذان بانذيهقالالىوى قالالقاضهالمرادبلااذانالهانقاءة وهواسشارة اتلسىخقفلةيت) بلأبهالياوصلان صق
عليروسعالقهو ىح لهامابىحأةبحنجانالنستالمسىب لاتقاسيموالانؤاع ذكرمانسستبللمناةنيكرتركع الفرم:

ارواللنصايم احلرنأعبلا دهبنمودبنسيمان السحتت روشاابانلىمرننا فياننرزان دينارعنابنشهاعن
سألمعن|ببرعنحفصةإن التصلنه عليو :كأنيصدركعت الفراذ|إصناء!لف جل مأستيبللم التخنيئ ؤمكطوا اذا

كما خأيرناابوعوبة ليهنحكمناألعثبراوهاب تال«معت خمنسعيرقنالعحبثلنهانركن ادسمعة |

”| رثعن انتك:قالاتنكانٌبارسولاده صؤاممليعميرليلربخلافرفتففوأحق الؤلاذزلهلقرفاوبااملزان قلت

تمن هزغالججاديث إن لنهضدادمعليشيكانبصم اذاسكت المزبؤنواضألوطفعالخروانيخطضم ولك" تفخىذيفهماً

صاة|ل اعرركعناين خفيفنينكانيصنم
]:فت الأقلطى فى نرم ليرادرالهسلوة!لصملوالوت وذالبع اضلمحقينليسننفق ل

 +قصلق اليلفتذيغر]هوالمنة:وهويحقالصريجاقلانلؤوى فشر مسفزكانرسولادمصداسمء ليشررصدرحوال ذاعم
الاذانويخفغم)رووفاىبة اذاطعلويم إنسندلصملاييضل وقنهاالابطوع الفروا ترابتقليمرأاولطلومابض

تخنيغر| وهموزهب ,اكواولشلالفيكبن انقووالالشيالعلاءة|بوحىذكرياالاضة ل2زديف فذٍالعلامبشرجالهلا

عختدريث ءانث الزى)رو[هالتيان وذيءسنتخزروىركعتوألض و والكروانفىشر الينارى وفيةلياعلالمبالذةوالزي

ظ

0

| شح مسو ايعوكا لقضاعياطعن لسن البضت>رح وجىممانقدفاريشاادلسأرى للقسطلااى واستالياهلقائ يللوك | .

وهوهروىعنتحن لجح م١ خرجه|بنإلشىيية!لتوكوَالالغفنيمالقاضمابوبكرتهربناجرلض راى فىذن واى الظهيردسن فرا|.
لديو ادام فأعد! واركباوروىعنالىحذيفة رضئلهمعناغأواجبة|نكم التي رن عراكردرى النراذىؤنناقا !

ازاز ببؤلاتسنةالؤيرؤاكنالاخجوبقاعل١نضوَقَاللشيبدارينليدهف اىلهذابمشر اجلهرائ:ذكرلامرطيذازعن احنيعة

نلرقاءطبلاليوزقروااانا
سا
أواجيةوجفاملعحيورو اكسنصن حزن ل وصد
ابانهامروى لكسزعن الوحفيفة وصلاهأقاع(منغيرعنر لون انقمونالالفقيمعلجاريناعصكفه ذالاررفرلتنيتل

| بدجخافلاوصلاتخافا وصلاركي!ناقباه ع للاصملابينترمالعلص مارججافىالفتوتلانباقاسان
الكوؤالحشيه الفقيه!بنفيأبرينفىرداجلنارقلتواليرغيل كلا الررحيث والو ةلذكردامايلعل وحىهنا قر

سنان لبوعنزا تئدأقجاوجيلملعاطعنر جنيقة مأ
لك
افي
وسلطا ى
ملا
االللج
رهفى
ووا(الشيد سلامالل

لخلاد|::جمعوعال ارنتالفقااعمنيرعنلاونن١ك قلذايهسب!تلاالتبووهالااجقبتين بله )اسار
لمكةلاانلنبيصوادهعليهزر سماهناظوعاور|سدمة مفرحرثامجبيبوةعانثةرضنوادهعزموتوعات

منالنواهل3السيذالامامممبنعللششيرى المحررين بأب دن قبقالعيلفىشرمعؤ الاحكا حتقلعاششتمزيل

أ الهمصلادعليزعنمن النواذللزفي لدي(عطنانركعول!خروعاومرتبم| (لالفضيل 0

ظ

عايعنلنامأواهم سنةلييتأواجبتلانودهقلاجرل العلاوحكالقاضعي معن لحسن لبد رجهاللهو يأ والصو”

عجوب توج عاينفىمن النوافلمع فولصلاللهعليهيزضرعداوات قلهليها قلالان نوع نلقلهكودقافط فيا

فالباىسةت فلعاشثة ع يمكينرعمالبنواستلب يعضنشاضييةللقر» ان دك الإوإضنللانطواتوذاتً

فاىلريولنغضزجةامكن ف اىريشادالسثأىوقالأبن!لقمف زىاد العادوكانتمنوعاظت .عرسد ١لفيشرمنجااناه

دلناك+يكنيرعرباهروالوسف وحصنر!وان فلسرغبواظيعلسنة يروالوتزدون سأنّالسان اللهوال السشكان
ف نىيللااوطاردتحررث عأئثة يلكنعلى منالنواذلوحزيث ركعقالفربزيرمن الرليواالعريئان يللانعطاضنيية |

كوالفوماستراباللقاهره) وكراهية! للتفزبطفِرم]وهلستللياعلان ركعت المهضنزمن الوزوهواحلفول |
دشافعانقوقالزن الكبنهلنيز الحأرهعبرلاوواب السشعيقاتفقالامٌةالاريعة عإنالنوافلالرات:سنوهودكد:أن

لالغروركدتان قبلالظس وركعنآنبحلهأووكدّانبعرامغربوركونأن بعرالصتاء دكنلكاتفقواعد وجوب قصناء| .

النواتمنالفراشنفزم تفقواعليهوامأمأاختلففيفمزفهولهلكواالشافعأكرالروانتبمعلفون

الونزمعقوك|/

اجراتأكله راكعتاليغرومعوول نين نالور واجمانك وروى لاياهك :#واعبراس رن غرالروزق فى كناب

هبرواد ؤوآلاركدعتبينابعردامعلزبيخوه
ساد
قييأهاللميلببس المعمرين الي رض اند وللو

ركعزين قي

لطروعة

طاابلنإبلادىباراسهموخ الركعتان بوعالادلمبغنابراليجى ركدن)الروعنلحسنب عنلإمشل.وعنإلنىهإمن اضارراستا ْ

اله كايوياعلتورلوكنع١تان اللتآنبعرالمذب هلمأسا بدمارواح والركحنانبعدلقره [ديارالوموعن ابىهريرة ذ[. ]9/

الوهالركعتانفبلصلاة الفروادباراسج الركعتأنيدرالمذب نغفرعا تغضرلك ]1قارنا»ان الحادث] 323
ف دثأنالركجتينوالجنبارق ولددت فتاكين١اميرنينو تافقتالاغةبإججعرمعلممأمنمؤكرات الصلؤةومااختلغوا |
هلشارعدبواقب
ىشاغراومكنفي ا
الافىاؤجوب وعرههذامأمنذهب إللاويوب راع نكثرةالنأكيلمن' لشارعف .

الالوجوب فيكو د رجتمفوق الناقل:ودوت الفرنضة وهلاهوا لمثانلركحق ١ليفرومن ذهب لىعرم.نظ|اهمالى |

٠

طنوع دالسنةبلحصسزمنكلام الشارعات منالتنطىعات والمسنوزات الاانهن » السدة ظ
لنماتسي
ابتاي
نباواج
داوم علييأرسولاللهصلمولمبلعربألمن لجالواكدلطاماليموكسلهأورفمبمااليمرغ!سواهدمنهلا ظ

]| اد
ردجت
كعدشة وهى ركونأن قل الرفواريمقب[ اظزروركعتان بعرالظبروركدزان فبلا ل
رصكححزن بعرالمرب وركدتازيول

| االحعأندايموثاتلهرريانة:سويوعانزهنناقررضضوعئء اإنعرى وقآلان.مضطن بككريثقالملكفاظيوالالرين الزبلىفىماران وي
ادعنقال قال 0000
تعؤاضبوالعليك ركعحة
الخرفان مماضنيل:رواه الطبراى ل كيردف رىو ال له يناقال«معترسول! صعلايللشهيزيفى للا زرعوأال ىلعزار:

فبلصلوة الج ؤرآن رمأالترسأبوروع)اجلمنووحت.لجافظواءلمم) ذاذهقور امالرلغأشزبكهلاف
راىل_تنلغيب
لران!

اللارنجمل:عبرالعظه امنزدىة فاالليلااؤرالينعطانابىكراتهكنابم اعلزواثلونه الدوارعناب

لإلقالرسولاللهصلمفزهوادههاحلتقرلثلثالقرانوقليايماالكفروننحلل رم اللقرانوكانيقراج)فىركذواي ||

دذالهانان ريعتانفهمازغا الرفلتروى ا املنزدزى القرأةجماف لعولفضتطرواهالطبراق ؤالكبيرو باودجل
ع وةالعن ىمرعنابنعن قالالطبراىعن أهرعن بنع وريجألالىبعلىنواتانقى 9عرزابى! لبرداءذةالاوصاً
خلياصل)د علي:هزربلاتبصومثلاثايامنك ش
لبروالتقب(لوموركعذالفررواهالطبراى 3بيربأ سنا دحيله

م الودكأورتايوردة خلفازاوءالعنىالفرودكسمكاخمأركعتالتازاكناباللزيغيبفلح وفل سولنضارعوال
ن عقى!لضعف بىجضلنيز|لنامنودهعاموخر ابن  1وا ايعس سعدوصاراتمر
]نشل لثلتالقنانوقليايماالكفرون دقرلديعالقرانوياتيضربهفاوكعقىاليمقالهانانالكعتانذيم] ضلهراً
دهاهبوبهبسأنادحمن والطبراخ ف الكبيرواللفظلمكنفيكتابالنرخيب الههاْك ا8لروايأت ذروردت تا
فليره)

والاهةأمبشاغأ

ولاريربإن :نوادهصملاهعهليهسيريانل يارعمابنه|لمن لجال وكات عدأفظنعليرمولادنمودؤة:

"أعلمتان عملالهعل ويير صوجلاوم ذع كل بنزكماب دلكعم)ف هىذالوقتالضبيق«يضنأشاد الفردينيةوكيادرديكئ

فول الكمنينعائنة نم دالوذاكأنذوان هنتاغرقت|راءلام” العظامبو للهقالؤجارالسلام ومن

ظ ذهبالوجوبرعقال اام تس دنز ابعرروى الامامرينمر لاروزكاءلنابقيأ»بهلبسنلا(السزيك,

/ ١اذمكانير افلركعنين بعراطزب واجبتّن وكانبرىالركعزينقبل ساواةلصبمواجبتينانقوهوالمنفوكفىروياه حمنبزب

الانأمالاعثمابوحليفة النوانللعاودصهعلنح
اقممأ قأغعر|
ب مرنعن دز كماقالكاافلطحقق شير الاسا<

| بوالعفضل دينع لشهميابنجرلصةلاففلفت اهلبارى شم صحبمالبزارىحت حرريثعاليث:وهيساسا
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| عرحليثبنع.اسوال بعس ابرمطصلتحدفىسنادكذلاولف قلاعباس الرورىف تىاريخ ن معبنعزملس حفوطوقال ٠

| السميقعلاملعادقنل باعلونأل ث عنعيب دنيزارشق قالدلسبمالابعلهاملعياوىلايعوفيرث رموى باسناد حلبذامنطربؤةهب

| بجريرصبيمعنيس بزسعر نعهرزبنديزرايجديثالى دقعةم:افنءدهوضرهتالوليسمنشرطبولالاخباركثزةروابلراوى قمر"

ني الذاروق القن لببكرسومنمرحيثاحلاوجبقو”لوانلبروعهزمؤيردعه قساف تودعلددمهاجملالاقعرشنهل
ده قعام

إرزمسير

انطوعنعربندينااخرجمبود اثر دنابعبراراقابوجنيفةوقالالثرينى فالعللسالتشخيعنهن احرف ففاللد

حئاه
عل ىد تبثصنب عنبأسفالكالمذ سلمعتثمن ب عنبأسعلاحادي وثسمعمرتجهاءئذمن اميبرفيرانبلوسمعمن ل

م بعص اصعمتا رسيا بلانماي

ياس طويسأفمضعفاءقل البمبثىو رواب النقات لانعالبرواي”

المنعفاءللم نقلمتطهبفةجرب وارهيرقف اىدبالدعرثن ذتزف أحوهلرمج راانلنبءصااوسا قض لشاهلاد

رجعفهر:

اجء واسمبقمنحدب بجعفرير عنابيدعئمهف اوقل التزيزىرواءالثور ىد عارك
نلئمريل
بلوا
دطأالبع
بىينن
روه وءوسل ِ
ح ؟ا العلل عنابيمواش را
| ادهمرسلاوضو اط وثيلعنبيمعنعلىاخرجمالرارط بلفظ:لببآ بادموقالابنالى

هرهمبلحي
اب
مال نشاثىو بيجمعبلالوهاب وصلءوهونقةقاليمعرو
لو
أص
ارراقطائ لع كنأجعفرربأ رسا ومر يو

فم
صقن برله
عنجعتعنابرهعنجابرردمثافجبرشلواعرفئاناقض بهالعينمعنشاهلو قال بومايلوداربوم نسمس
ع قلاهابنحبانفانيجنق)ل كرابنتجوزى ليق عردمنرواكفنزاوداهعن عدوابروادطرفحليننا
بطداعا بن
بنعبأس محربيخإفاهرب,ر اخرجابوداؤد دحسئماربق وقللقل ادب التضباءحهل يمك)إفاهرب,رةانالتصل اكليم

وس قالستشرت جبربلف اىلقضاءب عادنا«لشاهلذاش راعىبلااموالل تاعلوذلكالا قطائ,سناد صف حمل رمشعلى|

منقومنعوبلالبشطرريفقلاراهنودتال ال نىت رإيءلاىكفاولنلبانئياق ذ بمطدرلهابوقمسنرةبنجيبعنمة دو | >
مط

كد طط ديو ع الع ري

ا

000

بالشطه

استدبارانشافى وحكاهايضاعنرب سنيرينوهشاهعرةحل بسعبنلزبو وااشريرةزعأ عبابنلشطرعمابن ار

أرهالشافقعنمدا بووضربرةخرهاابوربالعمولىكتابهفالشطرجبسنهلالي"
ردهميقلنزريديمهشام بنعقنباد بك ذك
فا
ك
ي
ج
ن
ت
د
ح
ا
م
م
د
ا
ت
ش
ةنا همقل مسفيناوفتالاسنطفارماجنموصو حولىسنك عمرانه
ج يبهابثسيرين
لالدرةاببوطرينإلىسيق معشفمهن ر
ذلمعلدفبعثفائكانف لىلهاونان سكتوز كا غنيرهاع ب
إنا ا

رساخثانااًفورحههلبمشاعر ذال لقص لذبو ذلباجبكرق:ب ابل شراى نك
عد
عبنتانارمكاذ اسععصوناروان كان

|

طاشن

:

6

:

مناتليص كيار

توق استاد خالررين|)سرغهوم كلييث:قلإجلو فىروابةالمْْمنْق عنسيين مهويوهى يضعفول ارون ى واضعفه ابنالىردى :

منالوجبين نيدمدقاجلوانحبأونللكم حنزييشغيلله بلنزيرادعلنوا موروى اجهاا ورهنى دابنلجزوايمن

ح بليشرينحاطبفصل,بينلمللاه نكمالضرببخان ييا ادى أل جعفرالادفوى كنابالامتاءرحليام اسهاعإن.

 ١اخر,حدديش لبابف صىصيى.و وهف ذلكوه قبيحل يمل أنارأةانترسولاررصاء ال وهفقالتبرسولانهارت اب

اضرب,السف بنيديكان رجعمن سفرسلاالكمافتال ص هلمعليهوسلوف بننرك جلوال ىاوابنحبآنوالمبقىمن حديشبريلاً

وسياقاجل ثمو اليبعنعبراللهبنعوروأابودافدوعنعائشلا ر وادالفااكلىفنادمل سترحسن وقائقم فرإب الئل

ف ي دومك نمصصلأ وسلذا نل سحرهع .ى»فازامي دساأكوي:فالىغيامءده ج دلابدعاد وينحبآوناسفىم حنل"

عباس بهاوند اد وهىالطبلذالك م
لسكرحريوهبينفارإنة اخقرن تضدينرالكوبةص ك
نلارماويمعهبنبزيةدر داعااثجا
:

حب
ليشابحم درانداولضارءوراداجلذيهو
الرورواناجلمنحر
يثيسبنسعرينعبدةئيه لغبيراءاختلف ىنفسيرهاً ير

فاشنلسور وبلالعو” وقايللاربط و ق
:ل السكررك يضم كاف الهولدتسكينلراء
ادثيعن
ومنالنرةاومن القبيوحليث

انهصملألعهليهود ادن قياسسعردلت و م

دننهمل دقف ايرهاظ

الىبيش"وه بملعبونويزفنىن والنفنالرقص فقليمعنوالئةم طنررقل لمامصله “دسلكأ ل شعراءيصغىال مزهحا

|أبنثابتدعبلاناهبنرواحلاواسثنشلشعرام بننى الصلتمنالشمريله ساُمعراليماوأحسانثفى لمن عنعأئنةان رسولاللدصل

ىا

ارالشجوافرياذأنماشلعلايمنرشقدنبفلارسلالىب رنواحة:فقالاجييمياهذولويض فارسل ىكعبي ,نالكثمرسلالىحسآن
بنثابتذلمادخلعليقهاحلسأنفلنلكوانتسلوالهىا الاسلانارىماد لعلانجل يكركمثقماولالزىمعذك لحلف(مرطضم :
|لخ

لأفف ىرلادفقاللانيلقانبابرعافريلباشءأوالنفمشباحثخلسلكني فداناحءسآ ثن رجعف لقيسو لمق
شبكولانىبعكباحقلدساذكمهمينبملطالوشعلرةمص اونلجفونيييحرميثالشعرر و «امسيبطىمواداب رنواحثاثلطر

عشنرايلىرك! زدكاننشولف تىصضصميزكررءسىلالنكعل لبو ناخ للم
ل يهفوللرفثبعديثاكعبلادصن رواج5ة وفنارسولالت

بيلوكذاأذ شقمرعو مفنالفجرنأططهريثو ودها ليذىم ط
نريقثابتعننسنالنمجالهعليموس دخلل فاترةالفضباء

علاهبنرواحتبينييلموهىيفولخلابئكذرعنسبل بياتوادليلفروءمسمنحليثقمب انلشريلعنبيقمالامد

التمصصلليوب فألهلمعكمنشعرمية7,لصلن ذئٌقالنعمقالهيهقالذانشدنيزنافقال هب مالذاشل رحد بلعرائدثتو ل

دوايقاتكادفشعروايسل قومدقلشاثىشميلامن سنوقبعكفب هوانالف رلوىمفه خأرجمللراقطئمنرب
عأنُشتنهفيمعيل العللبن جيب وه ضوعبف حول لل بنغزلْاتقبلشمراذدظانينولا تفلم فعطبرليقاللهبنء زياد واهبمعاء|م|ن

ا
5

بي

ب

قلسل اسنادبيلرلنل طرقيفو بعضربأبعض و رو ىا بىداود الماسيلمنحليث ذبنعبلألله.بنعوف

| ان رسول لديل ممعليموسبمثمناديانلهاون شاد#خممولتلإناز روىايضاا
و
طلوب
رق م
ينق الإابعيرجمعوسسإللاهىنريرسةٍورفكلوممرممةق
ن
وسز قاللض د شرادة ذى الظنتاهاعزظيعتالنىبدنكه بينمعل وه روى لكالمنحليثالعلاءعن

د#فنسنظادرو فىالثْرسن ىامحرييث عاشلثف حديثاه لدلاجو يغرادةخائ ان حرييوثوؤ
لمه
الدلذىهشردعىبارمؤدمن
حلبيثعربنشصب عن بيهعنجلع مثلءوقلفلمفاواللالباب  2ل ر
ونه لا
موسقل لاتقبلشاد
موىاندصيلاممعلي

ان ولانىفرعخ ويلاظنين دويننفملم حنديثمائفةوغارهاحليمحنقويدعونلشرادةل نيساتدهاقالء يلها
فمعرضالماللزيذىامنحلريشغرن بلفظءوهوسفنعليدمنحلييشغرإن ئ
بحصينبلفطعلرالقرون ثراامنيعم ملل

لدم ترقمنب هعيوؤوهيي ولن ولياسنيرونهريشدوق بنحبأنف منجيهدمنحلب تخرفخىطينفيه #بفشوالارب

اح يق لع بينثبلنيتلف عيراءبيعل دياهقبل ن يشمبعريارينسهليشال لخييراشيلاءان"|

رميالبيثوالبيئينذكر:والمبردفالهلفىرتوذكرهسمبف المعرؤ:عزتها
سلحنوادىفقتُصر؟وروى ابوالغسمالاصبرا 4
يث
د 03بي :

وأصندا

أى للونلداب دى ارد والنأذواينواجقنوابنحبآنوائكممنحلي اشلاباءبنهاب

عنب هرررةلواعنعبراللينعو وايلكم طنربقاخرى ع لنبراءديوماوللو

|
الصىتبحسن بل القرانحسنافينهالزياكا .

انعامة.د  5وذ درت ن
موصلفتغ
ىليقلنميقفى السشلةاعفاناانلرة حلي"رفوععناللدىا دم رنوايميمونةبذ

محديث ا فونبعبلاحرشلداشارى منصفوا
دم ترام حل يشا نع اشترى ادرابدبعةلافهجعلياسناابيرق ن

بن أميةداارلسبحنلعريلنمخطاببأدبولافوعلفامبتاىر حههليمياب بفلرلريتبحلاعبح للماحلمحيثربعلثل شأهل
نلك جلبسئل  :الاااكشمانفطاعالورألثرحلاعلىحلمنحرود اللهدااخنتمول دعوت لماحل احابآ ع
امت
خغلر
رق)حوه

' اليمافىمنوجمانيطع فلمك دفىاتراك تعطقنالع نملالانبنعوفلورأيترجلدعاحلقالرى شرادنك شرأدنر
جل م ا
ق فرقالهأولاعفادلايضركان ل ااعراككا
نلسايين5ل اصبت وصل اهلعافحملسلمانسشاضديننشلعند

يمن عرزااناهدحلفقلال تعرغع)قاباللصلاجروالارانالكتجالالرةأةللاةلصن]فلسفرالناىخسلضاهققا

الروالةال3/ةالفا نكلتعرف ينيام بنعرفك العقيكوكيب ف لكايهالسمبقمنحليثد اكدبنرشيلعنالفضملبند بد :
شان عنالامش عنسامانبنمسوس عرنن*شبن قالنيلجلعندتمرخكرانم هنن وااللعقيكالفضليبرلو فىهنكناب
بول حسنمنهناطلمابعكدينالسآّن بالقضاء

| لغائف حلبيشهندب عتبةانتااليرتيسلالهان

بأسفيآنجلتيدمريضنقر فمىالنفقاثحولبعش طيً بسعلمر"مه فاندرفتفادجرانقلمف ح الررةجلب

مر
فقىص سةيفعجرية:منايالنمعيهديفنيناذايعواقلمف مىيجروهىف د
ىلحقراأليلسي جلييانمعيه
علرموسكانرة اغنامبي انلمسايينمنفقعليممنحريثجأبرومنحلبيئاب منسعوهوفارهاوثلنقل" ملق والضيعاعل ة
احاديث حجهللبسلا زصلءاللهعليم اجر الصل السله|لين إعانة الانمرارى ف عىرضصىت نمل ارا وسياقو نل
العق ميلم لضم وناضارابن واجةوالللرقطى من حريشالىسعبلورواه نأمكرسل" ل ب  .دات حل يشا

اللمعليرو شلعنالشهرادةفقلا,لسلترى)الهسذانلعرؤتالعلىم رلاذشار الودع العقيللحانداوبنمف جىلبةوابن
قلبرومنوج
قاواسمومنحليشطأوسعنبنعبسوعن,لاكوفىاسنادديجزينسلهانبنسم
ولوهضهىوال الموب

ويبيلالعهلبعلورد :
ارعف لمنر ا
يعملميحول عسل لرمواالشربو”العقيكف اىلطبعناءمنحليثبن عبس و قاللب

لشم نعباللعملعنبيعدبللدملرينمىموعارزبرعب لن الام سنهاوقلبن طارضفلتلئرةرعاابنإللىبسةعنيع
ع

بد

2

سرس

ا

1

س1

ب

دوقائه

علهدس لان شاداهد
لينعسله د
ليالنلوقام مرلهعلفومدعلرهلدمقومن بقالاسود

بزعاريناذانك عن سدفبانلثورىهمعتشيعبطش ع ي
نبونبكثرعنف ساعنبى هريرةنخوهوامنمقالاذفان
عناسماليفقالواهمرينراشقالابيرقكن رواهامحسننموسواو علب
نبعلعنربسداشلوغ ضصف وضعفمابوجا و معات

حلبيثجرااانلتبعصل لىه عليدمسيجداشراد اةهل لكتاب م,ع

بعضاخرجمابن أجثروف اىسناددعياالوهىسح حوظجل

القبلشاد  6خاثولانةه ل ذاان هلنانيبة قد هاب انجاثوايفمنحرييثرمبنشب عنإبيمعنج »
لو سقرم أ ويسفا
 0انا وفالزائيثالاعثل فد ارد وسئل»قوى ورداهالتريزى والرطموالبعيققمنحريشنالشلوفيزيلبند )دالشاودهون 7
دقالاللزمنىلايعرف هن منحليشالزرهف الامنهنالوجمهل ياعدعوئل]استاهدوقالبود رمق العللمك وم 7
ل

|عيلالفارسى صف ال الببيقايعدمنحن شيعنالنبدصد ادمعليده
س

عرس

امبرفالكبرنامناالامنعصاًوغي:

0

لطلالثائ

/

من اليمامار ظ

ثرا ه فكتب وهاخرجءالطبراق ف الاوسطعن علدينسيل الرادى عنموسىبن سعول!لرملى ب بلظم النىصااللمعليمو نضفاحد]

جين د هن لاابخردالتفردبملاواسطالمىوالقاسهبنغصنمشعف حول يصطلم)ناعربر شايعنلاللصبللهك عليهسويرور
الهللافسالع انسلاهمدفبل رادننم ف نىصيامحولبيسحولانمز انمودايالشيمرعنل»لزعلار"تفرم دسالمفقا
ْ دكبشابخ تبرةكثرىوقل الأرخيتشرةنوافعركنم البميقومنروارهد داس ةلكاندانيالولمنفرق بلن| أ
الذهيوطذلاكرءمطولاق رلو قناكسنبنسفيآنف مسنلوو ابنعساكرفتىردسالنمنصريقمنحريشابعنباسقصرةلوب لم
يزهافد فالادبعةالثينثبلدا عل لىرأةبالرناكونبشنعتمتمنبر'ؤايأفارداقدبرجرافرواعك سزمنقفربناشبود ودرا حلا

عنأفعدهن هووال منثرتحل لم نر دبعنبن مسعو<ذاجبياعلالوكب مكنااخالبريقمنطريقبنعييدعنوام
اقيق اسع بأداثليفولنه ارستج بلن مسعوجعهالقضاءدبيتالاولذكرانقم.ةحوليمظان بابكدكانبا مخنبيكلال
بوم درفينلا عضن ومعكابسع بسئل

ليهو بجزرىوالدتمرهقال.ماسلف اببىلرجعلوال .لبنال ديلوق ذان :

لعيلاهف شلعلقىفع انلقتاد فزادوه”مس,اث:حوللصطي ركانيردقشرافكلشورءاث:درهو لاددهلن وروىعبرالرزاقا]

ف مصلفمعنحصننعارةعنتعزنرد قش ربوسللنيرنبيعة]هلعلاى أ وءذ ضفمنقطعوف بقاىراتعليقاكان
مر جورخل

علادنفضا«جراهقلكرك منوصلمقتغليقلايقحوليميا نحسنالبصرىفىقولدنغاىويشأورشوف اىلاعرؤال كاده

ماده عليدإسغنيعنمشادم دامدد باالكدبستنكامبعلهنالواسعيدبمنصىرع سنفيانعنب فنبروانهنلصن

نثبروضى صف جلاويليسك)شرياشترطعل ا
ودداةالى  :دابلصوم نحلبكطأذس عنبن عباسعرشه وافيهعاد ك

حي ونل ف لىقحأءان ابيع بتاعولقو نغاضببانمجرهحول لسثلماللكعيمب سنعبزممعتالقاهمبنخيريفولنكامأ 3

وشرىعنهنك يريط هبقف فكلافياتم طنريقللك
اعبدامدينعيافسقالت:فالادت ن! رينفقالعباسلانرىابلك ك
كن حل مك بنبنراقال الكللهفىلوربراقاذناكن صوابافن النوهانأنخطيفئو مشغفرزنهعب اللحملنبنمربدىعنح

ن لزديلعنسل عنبن سيرينقاليناشيبنالانبع رلسولهان مكن ف بكرولابصلف بكرنعردرايلأزلتإلبىلرثررص” ذ
حاسمينملف
نعوادل يلاخلإ د ستخفرزنهر ق
جديا كناباللاهصلاولاف سانرف لامورابان اتأنصوا]أ ن

0

روى عنترموعلوابنمسعوةمثلمف وىق ثعتلض اماعرفقيميقمنل بزالاقن

عنالشينبأًعنالىالضبىهنمسرق قا كبا نيلعررهناداارى)اللادهيرالمىمانمسذاندر و قاللابلكب هل داىعرنان'/
ىادب منسعودفؤرقهرةبروع بلف
مبوزباشنلدانكآنطفن عر سنا هد مهيدرواداعلفىقصةامرتال دلادضى«كاسياف و

شؤواهالناف دغيرودقرتقلمف اىلصلاق حافت الصيعارةايباكرفمحدلغر
فليلشةلنقداافلغ حليس)تن 1

ننفاضلبانالاصابعفىرياتلنفاهتمنافعراحقردىمف برالىيثبينفض حهاعمضنافى دعامعنسبلن السبيب ان

ركانيجعلفالايرامخسةعشىوففىنيس ف و افلوسطعشتوفلىقتلقصبنسعوفلىخنمىبتكنا عندربحزم عن |
سوكلمعل نعليد
مس الن قا نل الادأبكبأسوارذاخل بمرهالشاذىف لىريسألةعنسفينو لمقعنيقنسل ع سنعيل5 '/
فىريشاحل يسا ع لملتبالاىلمىوموئلبترعنذهنافضبيلمم3
لسبيبملهلمنف (ىمحلهوجلالالىطرهذلكف اىخثلا

فيدنفك فلبي ريثلكان تقضمقنتحكل ل فضمش دالرجوع اللىيقخيرصنالقأدىفىالباطلللارقط واليريىمن< |

جلدالثان

ْ

02

منالتفؤيصرا تجار

نل رفا5نف السمنلييرفانقلهمف
رضفا اهلستعان<ولىيسمالمعيللعهليوس سشلع ا
وىعا يوبفاففادالا
نلبل
ورا
تو

ابببوعحلبسكملمبىع انلنضيويةالعود ءانقلمفىبايمحوليشل بقذىلثاغىوهىغجبان”فلم مهليمس وانحل
ندا اكثدقدمف لىطرارةحليسنا يمن جلللفاانقلمفالامناى حليمشان صل

لوسر سراضهرتقرم ى |

الصلاة حليس ناعزانافنفلفكلادد هل يسا نبررةعلقت فيرتفلم فالنام

يسك داحم يله

ا
تاجنزيلانفلمثرير>ا
١مسأيةوا القاظقول وكانهصمللعهليموسلمقالنم ناهروالى السعرئرينلينبياشسشدكر»املن احا ابنث2
فسىننمرب تعرناهر اهردحلييث امساياةلى قب ولف نيتفنىيبوحادديثالهنهأجم
عندفاىدلاةلتيوقااللناسفا
ليطأوى سببو توحالوشحرمن لفقي وىسى”٠هزاحلين هادانالشاىقالفكلاملمعفامرانهبيهانيلم لظاهرواله جعلرم
ع نظاهروان امرالسرائراللىلوداغىب ملعيلي هنلينبا بمه بن
منولىسملثروكن قاالبعنبللابرفىالتربيل معن :حكامالنليا
زو كناباهدامةلكامنفلن هلليثوردف قصةاناقوامحضمىالاينختص]بفاىلردض فقاللقضى)بده
إالقاسملجف

نمستعلوليلىفقال صلالنعهلي دم سرانمفى بلقاهروالهينولىالسراثلوفىلابابحليش ع امي)امنوويخلونبلوجعلمعرالنب
عصلليارلوهسل وانلوحذ اللقطرواالخزاكملانأب رامننعأ بلخريجمابادى دحليشالسىعيندفعهاا عاد ران نفع
هلدوحلييثامساءةإن قبلءوجلبيشلبنعبس الى بطءحول عش :
لوبالنأسدهى ف الصصييف نىصة.الاب الزاىبعب ع

صا لهعليهوسلقال نصالملعازةل.ىكلثراجحرامغيربين ميجيرمسيمنحلبيش بنعباس وفيقهصة حلوىللهمرثيرة
ىلعللعنبيهىقد دداك
عىل و فك بالشأضلعالعينلهاعتدىاياب السأنوابحنبانوقالبننح ف ا
م صل
للنبى
إنا

جليس فالبآاب اطومنه || .
رديث
علنح
البمبقىمنحلبيكمغبرقبنعبل تالنعنبى الزندعنالدعرس عنإلشرىيرئهانللعانسم
ولاخار
ل داشتإنسبيلارواعنبيمويمع .ملدهبيوةثمختلطحفظملثهيداا بثك نايق
ذر
ابب ف خبريعنابى 7

عرق غربرة9من ههالقصةدسه لاشافىعنلرارود ىعنسبيلب وماكفنيموكأنكلصابسريلاعلاذهبتقر ومن

بعضحلبثوكرهالاقدطائوليبفابمنحزدثفيور داعكموليبفمنطقحصلرمش لمعملعلي وه قمع

بتألبى
الس لمانبدزبىعالقاضهنجلابدادهالبربقو كالامنحديثعبلانهب انلزيربوفيقصرةروف اساد«مصعب ن
بنعبل|للهبنلدبدروشى صف و نقلي حلي علىاذاجلس اليكتكتمءانه روى ابوبعىوالنارقطئوالطبرا قف الكببرمنحل .

بامَساالمقانبضذأكودين لساهينفليول بيرم ف حطدواشارثممقعل» ولسم و لاريفعصىتملحل مينولران علازهء

لفظالطبرانداللا رطئدثلفرقح يرثينويمعهابويعل,مع دن هفاسنادء عبادبئكثيروشى ضصف حمللما جل بحنب
شربيجفخصىدةل مهعربودىفقالوكناخمهى لجست معمبانيليكولقسمعترسولبلمصك لتعليوسيول لا |
لمهعرب دىى قاليبوه
تادشرعفغيلسبونجنيكملكويفثىرجل'ى ميعنلامشعنابرهيهالتقلاعرفعلدىرها

مهنالوجموقاللي(عينشربدمابىميردوها اهك
ددى سقطتمفؤركرهمطولدوق لمتكرواورداب تنجوردىف لىعلل ن
ووهاح هنطرلجان عنالشعدقالخريرعداالسىوق اذا هوبنصرا ىبعدر عفرفعلاللاد.فذكر»بغارس]تموفىروا ب

تماقيتييكادفيميب ثنمرقنجاببعفوا تياندقالب لنعلو اكلامع سدادسا :و
ج للماسنادانيتوقالب عنسكرف)كلادعلىحادييث ارينباستآد» بولحملبممشاعللياضيفحك احالمون لانيل ١

يع باسنادمنْصِفْمنقطعوهوفىمسئلسليقب رناهىيثالث ب انلفضلعنسطعيلبنمسليعونحسمنقالجاء

ا

عسلالررزاق منهنلوجمولئن عاءابنخرنيا4

أ انفييفخمالادمعخوومواخرحبه ا
00
نصينعن
عن مودىبن سمل الربىعن بنعبلالعزي ارلريكعنالفامب غ

|داثدبن /ىهنع انف حربيبنى الاسودعنابيمعنعلقلاكأنلنبصلىللعهليومس لايطييفللخمالاوخمورمعه ذاكرتولك ١
أ

1

9 40

جلنالئاقف

من المفئ

ا

اعنلنمنعافسنهمربموحقمهابقيأوذثال بن نحا عبنينمالعالهذاحلب مناش يرميثلُ)لايففهالقاذىلدوهىشبعانميان
لمروى مصلابيا

براقف/لاوسطوتعر ف مستلكواللارثهى والمريقىمنحريث إل سصلدذمالقاسه العهرى)وضو مترم يالوم
|الط
8

ل يافضم لقاغىبين رين وهىخج رانمنفقعليممنحريش بآرةمعنا وروادابن]تللظ اكور» يمن الدباره
 2قال
لهصسلا عهلبومس ومنبعلمنلج مونو دا
الائماىللين اختصفشر حرمشفقعيبونقلهف اىحياامواس يركآن
|.

أكتبى ن لضيوالسميلدن هومسلقادمنالتحاديث السابقةهلالكتاب فكب لنبمصلاموسجاه فطعلرموبفاىر ى

منحديك|

احبانقااللل
مادادتبمكن جليمث)فى ضريرةلعاننالهراشوىارئذىاجررواثري دبن
اش اندع الانمابطعر و

0

و نون نأحلببكعبلينلثورااهنىاوحداو| 
نبللمنبنع ف
ْ فى لي عبن عبسهبنعر وقه ئشواهسايلسك وفياميؤرع ع
أهابنواجةوابنحبآن قالالثردلى وقوهاللادىهاهاحلييث ماثفعا سايثفاطرمنخرججتاداداحليث عباللنب عىف فرواءفيكم
نبيومر وىعنالموسايةعنعبلال يمنعموهواعد5الءانرارقطئفىنعلوقالالثمرلكل باعيوعنابيمهافا0
امنحلبيغابسىلوع ا
اىاجل وانحاكمدف استاد»ليشن إلسىل وهفكرالبئارازمتطرد يحول لمك هلاي لدماهلولبمب دابئعلى
حليث ليانثرو
هشرا
إلشىربرةواسنادهال صعفافمعنجاباخرجمسنيل بنداءد
ىلواسطمنحريث
فالطبراقف ا
م حليثإنجلواستادهضع و

.

دبرمطنبن
نمعبلين زع نكسن عنجابروا«ملم لضعبف فيهوروىاهايانارمعلظظيبفايص ن ا
عنعل نسلوانه س
| حوليمعدن بأد را شركبن ول فولا فاجهواح ربيم لنادان واجشابوافولنه الايجرعابىهائدقا

وسنادة بولود هاهاجلابا ادلأريزكامحلييثإن بنخريةومال  2خفلاهنمام!
لااثممزما

ائكبق

جزمن حلبشخريب ذن
وطادالرةاكدانناجةزا |
أدمبانن بوصولتوسةلون نعفواشرااحكلديثرع حجليسثق)تد الزنم بعكادلفيلروع ج
عنحليفوةاختلففيمعلىعبللها دكاعامابنب حىاتمع انبيمعقالاتيكبعلاناخرجء':حلط
و الكم حنلريثعبللاكب عنيرعنربج

الكعننافعع بننع لتصللمنحليثداكوشرووقاعنحلايف,ةسابلجياندبتدقالزر داحم لايدلاعنمبللالك

نمرعن رب عنرولم ماب حزيفة عنحليفتقتبين اك |
ىرلى وضو جو [ل)عنربئم وزهوليععنسالالمردىعرنع شب
عنمو

نالكميحوم دنبوداندبيدم معن مي لمثامودلب ناسوحلا دقو درربوبادم حنايفةفى1
دعأيةوغل ثيكشاهلامنحبشبن عوده افسنآدويدنسلبكبيلوه ضفع دداءالأزيكامزطريقوال نعرف |

دح لر,يماد[ شق وينةللهءاالرايفليمنبع ىل اجو الدىافداهلرمى دابمناجةدابتحبان دالامنحريشا!
ٍلامنح ي

عنامال اه

: :تعبويرهن ربيفبعضاله3

شزيالةاج اره#دازعةأذ لوست ل للقصع
لاهني س
حولييسلي)مايا بجومباجملاداهتلابةجليثجيلفمسئل منطرقحل اللعيبوع |ر

هف جلوداهاللادقط غرئبنالمنطرب جقميلبنيعنذلكعرنجعفرين يرهن|ببمعنجابروجيل ل3
 1ف عندقرويجو

| أيعرفولصل/ءق حريثباكولدمنفىق ومذكره ارهن

روايعبالرجم با:نبدييلاملعىعننسهلابن مسيبعنترثعبلجيه |

فاسنادء
ث س يطرأواسنأدهواق دى دداءانا فمسئلالأبلرمنحديثالامشعن مرا عنف شريةو ا
اب دمنحليي ا

بلواحللرأنّى وشوكناب د واهابى3مالعروق كب السنةمن حديتمئللعنجوربرعن الغبواكبنمزاجمسقطعادهىا |
بمعفرينع

للى ف |
ه اذخيرطلاوبموضضحورطلو ا
نزم
ب يمولدقالب ح
ننيص ه
عل
ربزاهرن كلامليعمو
فغايةالعفقالبي ل
ى) خرجم ملفالوم نادف ذاذهبتالنجومالاشل السمانءابيعلورااصدكار1
اأشلااكعمنتسايهل الاعلقاد عقبحلببثابىمىسئ ردشعرفال
ي باالرجم.النعىدق [

شةذااذ هصغ فاىن امفنابولون ذا ليبقردق فىحريث موصبول,سنادبرقىى يعدحلب ع

ملهلام
يثفياكب منزامجشالعباكفللومف لىدمومانخندمنتل قاولالذكدعبنينام لنطاب :
رشمنفطعبعحر
حي

 ١تحربودىبعشمعان فلمك ملق ممقهىبوىد مناتبيهللصوا رلومخاصةاذ فل قثارفلايرفحليقالتعتح |
دل بعل لقرهعصيالصووارمنطمسرا

سارها

ْ نعرملنإن '.فيك ممعم الاخداربلايموف هروليف عأهىشارق الاىلعآنانا
7

متسس

ابن مسي

1
| سس

سمي

أ

ل

م

0

مسمس لسسع دب

0

0

الللثاف

0

منالللصرالبي

مطعوي قفعدعةن ن بيجعائزوانانطلطلى:لانبتاعم رغاحهلبسثل)ن انوصلادعملميول رمعانانقرمقي مهرب بوقلام”
نليةع ي
نوب قالمدااتعبالمنب ا
منالقضاءاببىكنرإفخبة]:مسلدذاب ع
نذيناركرزنى3لايةللضقرءهرب لاىالشأ

دشررللتثورى

داحوزيفةافيروى لضبفاتجنهنهخدلاعالدهرىاثاظبرالقينن نجعلفطعاوباا يحفوسلن باهعنرخنقهملمن

ابولالبولذ خأريمخنفىفقال شاع ره سفبانففريري ثنوااسىشريلكعرصللالرأهوا ابوحنيفةفخارجالبمقمنطربقبى بوسفة

لمأت سوارق ذفالبصرةدعابوجعفرباحنيفةفقالان سواراقلهاسه انلاب المصمرمنق ضاقاقبلالقضاؤقل وليئكفضاالبصرةلسن
للا
قبضلى
الفصةق ام  1لموى ان الشأىاودىالزنفىعرضصوتامبن
اء وليعرضرعلالشأفوكنبالرشيبلالقضاء

ليجب الإراه اقفعلمم و ١

الىامنناعر عفلدينخيران ا اشقصهاالوهرينالفراصحتخقنت دور ة|لطين)اقلركا ره

اليبىسقف طىبقنهحللمر)سثاتمائشةعنلقاوىالعادل اذ١استقضرأهالاديرالنبيه يلجبيفقال إتن لنفضاكرخيارمقدا

مادمتلم ربدشبةنابالطاناناغبحنا برهيي انمناباه بمنجزبنعبالدعزدرعنابيرعن ب شنابع إن سربن

عباجنةلابجعت نوافرصنبنااءمرأجرينفقل]لوردلناالمع يدثقنلوساتشرنامنماائشةذ خللنعاليرأذلكرليلصيالوالرين دقالت)

سببوانانمهن سابلمنسلطازك
ملذنيا افك بشعلاقالستبعيانللمثاذليستهلخيراك يمبنلشرركحهليسلل بنعباساشم
سكلعمنكشللالدثىيثففالعرلاهقالرانم ضسثلعنذاكفقال رأيت ىعيى الول انميقصل الفثلفؤوتء وكآنالثانْصاحب وائه +
تقال

يطلبالحتزجبن إلشىيررةيزيلبنهرودن النىالكإلانجسعنسعربنعبيلثقالحاءرحلالاىبنعراسفقاللمنقثلممتاو
لاافىالنارذل] ذهبقاللمجاساٌمر هنكس نفنينً إلهلالبوهةال' ناْحسيممغضيا بيرلانيقلمومرقافلبعنوافىثرهفولوهكناللك
دجالءقاتد روىسوربنمنصى _ناسفيانةلاكاناهلالع ارذا سسلىعنلقائلفلوالانربلماذا ليشاءزج الوال شمرفلعنر لاخرجبر
ابدىاقدعن شر إن رجلسااللنمعيللوعن ضر لم٠فخ ص زمواتلخرؤلمغرذال رخص يووا ندا
ولن ف ددعم ع م
الثاىفاهشااومان ع ت
نعور عست لبا دايا
عويذافر

| ٠نتافخيادواارا ممبرمرىمنطريقغطاوينسائبس عم عبدلانبنإلىبكيطوللهلدرت فهىلالمسهولعشرينورفايمدنالتنهاً
يلدوداناخادكفأةالشياومن طررقد ودينالهىئلذلكلللبعدكيف كدث م |
امامناماحيلحلمثهردان خاوتفاءليبلثعلدسكلعنن ا
الصنعى نذا سل ولاعللبرسقطثكا ناذا سثلالرجلةاللصاحبم اذم فلياالحتبرعالىالاولواخرجمعبل الغدبنسعيلفى!2
حارش منهللوج فىمساحجلبيشال اىلممرألا مسالديلبنمثوعنالصرف ونال سلالبراءبنعأددبفسأل البراءفالسل:ديل بيك
أنكدال

,,

ظ

,

1

0

٠

3

يلاعفنحردهدابهماللىإ ن نرمفالديأت هليبسكا
يتحول يسنم مصمكالعهليموهاكبكنا
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ظ ل د اهئلايهاثمذهد تثقلملمدفعنهعنى ادأدوةواثل:جتيبعانالالبعفىو ورىاعنلليولعنيدبنالعلاوعمنعأذوا ظد

ظ

حل مش مد لمن موراناً

3 1

عي
و
ومو
اليب
حنجبجبلاقيام بو ودد وزلكمم ح
نريثالقادهبنتمر عن إفاوموفدقصة لمم |

إٍْ مع يوثوادرداط| شاهلاعنهثي منربةجودهن.دعاج ولالثريلكادداالهطبرااف كركحيطابعنياسبلفظ| لحمب .

ل
3

ابطداثان_

ْ

٠

:

منالتلخص مير

ابانلقاصرفيعع الىللقاع الفقمالاجلياد ل بالقبولقالوهلالفرمغنعنمجردانيرقووهى نظرياحطظبايثل واصببالوارمكو ن | ]

ساديمممعليبعنياشحول )ان لللهايقسداد ليسفممنباخلجفحف إهن خزعابنداجوةابحبآنمنحليثجاريلفظ

ا

111

5

0

8

0

5
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عن ردروا والطبراف وابنوذ دعنخولةطبرموري يقالفهاامرأةحجنو روزهالطبراى وإبون ,ودوكانكاموابي
بقمنحليثعأيانزه ب

عمنك
عنشرنعنالسفران بنكنث بنعلالمطلب_ فعمان الهلايقلس اثلاتأخلللضمفمن القوى حم وهوءين مهن درواداك

منحريثشعةه منهلكن
عجلبالهب ون سفينبنحرشبهفقىصةقاالدق مسر الصدودقال ناللمووملو صوعاييلمرسل مف س |
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و املنذكافالووموله انمعدكلدو.فترحهليمرك)منجعلةاهيأبينالناس فقذلج بؤسيكينمعهابهسذنولكواييفى8
أحليثإلىهريرةولهطرقواملمابنالجوراىفةالهلحرييثلبعدوليسكاقالوكفادق ةوتربعااناىلو ةلرالنرقطى/ثلاف ذه
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نالدئي رش وبد
ل سهلالقبىرقالوماحفظعنسورالمقربانإلى ضر3للبيهيامةلابلنصلتعرمعنءذ جمحيثالع لفانمبينع ب
عثابالآخرةان سلوال الحنطابىومنتبعمام) عللعنلزج بالسلينلد انالراد يئافمنهلال دكينمدونب نلهاولثاان لكر سكينيريج

دبخبرعااقديدتونلايمكز يلونلفخلىيردمنداسمقنبحاليغضاءناخحبعاتبادرايالغمونسيا.فقال [ 8
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هن#ث جلمعترافجزءمفردحول يسا ان ننه مدنصنالقصاوماسقضراه عفنلتروزىواببعلءوانحبان منحديثعبالك

جيل عنعبلادهن موهبا نعانان3ل لابنع اذهبذانْض قالو تعفي «,١برالمومنينق لاعزمتعلياكالاذهبتنقضيت
أل لالداسموتدسوالعهمالنه
علودييافولمنعا,خالفهفعلاذمهذاةل نععوؤالذاقعوذ لله ناكونقاضياقلو
اةامنعلكوثل

كنبوليكففهةللانمعترسولاللعصصلندعليموسيولمنكانقاطينقضبجوريآنمنهلناورمنكآنقاضباءال بففهمقامأ
يدللسالت لشفلتكفاة )جومثمبطهنالفظابنحبانهوفع فرهابتهعبل الليهنوهبهددعمإن:عبل اللبهنوهببند معثبانلاسون

القتووه فىلكو(نمأهىعيل«نمبنمى هبوق شلبلللريزى دابوسامفالعللتبعالإيؤادسك انمؤبر صملوروزه جلموجه اخرعنابنعمس

ردحول يسك منسفلناثبغبرعلوؤةرضل عاضلمار كناوهىدخوم انمنفعقليممنحليعبلدودبعقناللهتيقيض |].
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العلمرادف اقخرهفقا سباليشفتونفبفتونبرايامفبضلىن ويضلىن لفظبحلدىروايات اليارىادل قنننسنؤيراجرالا سئلى|

ذئابرطفضلواداضلوا يرجهليش منحلبينينرايأ لميلفعليلمعةا.لهبنرن فلتحقيقتالربل لع من

اضصابنمنم ةيعبلان بهنرجافدرركموعقبمصحراشقف لقهىنيزبهلصرحهودفىاللجىنوهاتوبلفغىبطع ملهيبلحني"
بحليثمنبأًؤمامتؤىمرنكنارلاحققفوإمددىانمردافبكب ناالى ديدبنثبتلمن منحليثعأرالششعئة لاكأنبنع ى
لىخصووة فى<لاطةقلع بدقهبدنلك.ياد نبثابتذ راطلقافطرق ع بابفعرف :يرصىثمفقاليأوبرلدىمينالابطك المح تيك

فقالفبشيو قا

لمبروىنتعفانوطك :و لمجبيرينمطعورمفم رنوايةب فنى مظن عثياننام طنليةرطب
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[ااعلر,

الرموا ذ اجارعىحأ تورككا ء رواىاماقمنط بقلاشعري) ينبنبربل عننبنجري عنعطاءعنابعنباسرفعه |كاجلس القاؤى فىمكانء

ٍ فبطعليهلكانيسلد ذوميف
وقندبرشلانوهآلجمرفاذجاعج دانك هاداسادء ضضصفقالصرأمجزدهن ليثليسل اصلو روى/
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وف البزارمنردايبةاهمبحت بعر لكاعنابيعنب هىربرة وفوامنولىمن «رللساهين نيعأ
وكلاللهب مدلكاعنهينماحسبه قل و بتاعنمل نواهد ةذ اذااديل خييمرا ومنولىمن)! واللسامين شان ريلبمغيرةالفوكلالىنفسمقا

هبسبلق وا رووى ترمى)وابنداجوابحنبآنوا كسح اميه ن حاب8
نحدييثعراكوابرج إ
ولان هغميرهفبق انللفظالام

ماولي فكا رحا
 ١عملدينإلدىقانال معقاددامجرادلمقذاذجراتطلعنوريليوزاحابندليذااجارلماكالنىفس

لله منوهقالالثرينى حسنغيبلاخرؤالامنحليعرنزالقطان وُلث) دف ممقا لذن ليسبماارول وكل اسنفمبل يراب"
وم لم بنحبآنوانامدر ىواالطبراف فالاوسطمنروزيعبلالعللىتعابىعنبللابنالبىرد الا شعرقعنسش اسن ماجاداحانب

اليمقطناءالبصى فقال اشممعت رسو )الامهبكاللعهليموسارول منطلبالقضاء واستعان عليموكل الىنفس ومهنليطليمومببسئعن 2

اذلاتدعليمملكابسلدمه 8للايروىعن سال هلاالاسنا تفر يدمعبلالاعلى لثذىوقولهبللابنفبىردةفهف فقلخرجمالبرارمن

طرقجبلاععنبللابنمرداسعرخفعنس والل ناهمعن لمن هللومجالو ورى عرعبلالعلبذركرخر :لمث

| أطرب خقيئماخرجمابود ادهالترمنى داهمذحليمان صلانار.يعثطللا اهث ثبناتلمسنأيناضنفقوااللينرسكولذااقللميمبجتةرتأقشقكمكتوبف :يىنم
الطابلاددىه!لقمزاءقالفضربدسول ه صهل نلمعليموسلفيصلرىه ألالامجاه ملد

انينالدىده الكحابدناجو؛البزادعازنى منطرقعزعلبحسنوأموايلبرذعنترؤينعرعةرنعبلاهبنسلع عنلوه اسن

رين طقلامولففيماانجلسلباكمعتع ق
لربزمنرفةر اوشعرةع منعنلخر قالحل مندمععلي اب
يدعابكى
ر  4عنعلاسرافومنزام بابزااي عانحارئةب منصرفعنعاءثالو هذا
اعن
بحرم
واسنادضحينولاه البمومنرم منل
إحسن سانل ىمنأوهىاشرهاروارة إلىا
دكت وغلركمنطرريقدمالكعنحنشبنالمعثمرعنعلها
وخرجراانا افلفصىا نضوانكاكع

والبنادفلدعاهابحنجانمنروايةدماك عنع رلوذعنبنعبسعنع و
لمنزأموايقابندأج:منطربقإبىالجر عنعلهح مقط

واخرجرًالإزارواكك قوليروىاننصباء سعلميويللمرادناببعثمعاخل اىلهقالميفنقضىاذاشلبلكاثمناءقل اقظبهكئاب

كوفقرسورسوكادع
لنمقالقانممجقرا جلل دافولالوفضربص دل دثالجللاكلل
اللقهاالن لنجلاكتباهقابلسنةرسوا
دأبرؤنا 6دسولاللهاهلوانودكر ود لتر 5د اينعدىاون«طرباخداعمقمنمحريثانرث بنع عنذأسمرامهوابمعادعنمها
| اقلالأرينىلاخرؤملامنهن!الوجمو ليس سناد و متصل وقالالخادى فتىاديذ يلض نعم عناصواب معأذو عنمابوعو ل |
سمنعب ىل عبجاعاتعذ وهامرسلامعوقاللبوادد ,
ْ يعمولاعرفل ينادقالارراطق العللرواءشعيعنالعون فلنوارل

داكنجلث شعبةعن بهبا معآذان دسول اللوهقالعرةعنم ذو قأ بلن حزمل ياعيلانلكشجربول يوخ لايعرفون فا

دادقبعرمفيالوزوهك بز بلهىضناتوزلا زروماحليرانعونعنترشكيفيلومنتواتراوفلاعبليقلايسئول

لاوجل منوجءصوييروقالابنجوددى فالعلاللتنأهير”ل باصهوادنانالففرأءكلمكرو نكيم وويندقعلليم و لاكآنمعن هأ

صعيدوأءآل ابنطشارفيتصني لءمرففداىلكلامعلهنلجريشاع الث حصتعنهنلحيليثف مسابللادوانفادويسألتعلمن
لين مناهللعببالشقلفلحررجللغمبرطريؤين حراطربقشع والااخرىعنجيبلنجابرعن شعسبنالاىلشعن واعنرءملمننقيفعن
|أمعاذدكلاه)لداعيةل اوقبةيدأيتفيفول:دالمردين كنابصولالففمعالعرة ى لهالبابعكحريثمعاذقا فلهنورالة مهو
لوفآنعادباقل" كبه »نجرالفلمكاسآاءلادبعلنمرونومن يلاانهيبرنإنمنه وذالعباد معاكلامدامكوي

|أدشلهنقامعلمةاردقالديك عدونىالصبياحمنفقع صلميتبنطف اقليالهث كنقادلج اللدهقالخ ايب كنا لفق

| أوالتفقرمزروابة عبزلطنبنغمعنمعأذبنجبفللوكانالاسنادالعىبدالجنابانيانذافوصعةلعربيثوقل مطلالاولعباء.
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ثم]ذونروك دلايوفون ليث ثور كت للبابعةؤئمن الى صل |ّ
 :ينبن حصينرذعخيارناسقرافلبي فيه
عافع الىصاليعهليومسلقياي اعلروال| 0
اللعهليدم :9أنصاهذ بونومف اىلمعرذةمنحليثثهبرةبلكع البلرينقالتوذلاتم ر

دصبانهموبايعلناءودي اعفوننظريى هافومسيع رلزدىودهلاوو إدىقافلوللنعستونوالارونرجل واعشهزاراة
ىن صبلاىغنلايهم.ود
ل:ا
اعاش
يوين عن
لوصنووى
استشميلم عاثى

نريثبن رعكزالك1 >76
ليصا فوالشاءورواءاجل م ح

الطبرائمنحريثمعقلبينيأرانالمصمكاللعهدمسلكنيماخالنسأءفبيةلطبونمنمتالغوبو روىامرتحبان منحل"

صلتلياودرادظمخ ١
ميةنك دشق فو عا فلااصاخ الساءو روى اجلمنحريث إلىعبلائحملنبع لببداخنعزنرلسوللله

دأكان ليثوفمانكلامنقاالدأأبتمنمن بك صلفكورنبعاكدديهربكقالطوفل طوفلمنسعليلوهنارف

الول

كد
3-8:
8

ُ

ش
يد
اويث
لالم
هلي كلمنرأانيل صلقلطيأكلمني وأر وى جلوالطبراقى عن عيرللهبنبسكن رسول اللدصغانهعليود شبل

-

الص ةلد ولثتقم منهنلمعنكنابالحرة.وفتىسامزمرفاتحوليمشْيا)لكائبعبلمب عليدهدهأن ىن ب الكناب ددماح |
لبجلمسيان تجرخافق ثلاثنطقعلييممنحليثإلىبوبداشولعن بنجلابجللمؤمنانتجرخادفوقثلانةايامومن :
إحليث ابىضررلرةاجرة بوعاثللاثثريذى عنإلىشربرةمخوالدول ولا داؤد عنهاثشدخو وإمعن ابىخراشمرفو ءامن جر |١
,دن

1ك 1د حل بابر وى نجبرءيل هلدمهلهانكفيلسهحلاوافيرويكاىريل »وهقالعلينك 0

فيلقا بلن الصلاح كلاد عهلالىويبيطضهف السانادمنقطعغيروثدل(#ملف نكانهعأليمج وصه وادلنووىفذالفى
ثتل
||املرسوضا
فةاجلنه ولاححلهالمسئلةدليلمعقلث ومجلتمعنابانلعملاف قىاليبهسئ مل الىعبلالمالخبنلسنعزفهع وان
 1عنالوببنانقب سناترىعنإونعر|ليارنهخهريناللضرقالقااللد,هاربشسغلئنكسبيلىفعامننيفايتهامعبير |.ونذااتىد

لدان

١

٠

|

نام

نم مهلا .ريبحنا

الأبأداسناد ه حسنوراحليشاش لأخرجء الطبرا3أكابالراسئل  :عزأدبنعب هابن اس قاكلاانش لمر بورافر

ىوان بانيريلجعلينباوفدقالببابرانرمونث امح نالقوسفربوكخطالقرطسروروينءابعلىف جردءالناصارىقائل 8
د دق الشأقٌمنحليث عطاوبن ىد باحسأيتجابرينعبلاندهوجابعربينرال هرادى برميان ثل حل هامجلسفقلا ال رسمعت ربكا

لين وإديبرس ملا بن
اللدصنك اللعهليروس  502لمنذارزةوزجسوالد مغلعل اىدل ين
]أ وهلي السباح :انلة إنحمليشامعيدسسعليمدسقل داهلهاغزونقريناوىرعايقةل ذلك تم5
ف الثالتذان شاءاللهقاعاد ه 3مون اخرابنحيان مرنحلريشمسعرعن سم لااهنعكروثهنابنهباس مثلملانمقالف لخر :
سلتفقالان شاءالنهوروا بود دمن حليثعكروظرسلاورواءاليدموصولا وهسلا لابن الى حاتم فااىبلعرليلمعانلاشيه
ا
ا
ا
ا

جنذبا
عليمدسيكاه جل فبفولل وامقلبالوبدا وكابقارىداصب اكسانولالقاسل )دصرل وسركا

فالهازةاللاه لذونفسفى

دلفظنشىبيل ء حج|لمكا
لقاسجمبل هاو نفسش بي دل احلو بادا ودمنروايكال سعيلباللفظالثاق ب

اللبأئرالاشرالك بلفلهووعوا لوالرواقيلنلللفسن

ولعين الممىسرالبوارىمنحليث عبلالددينعم بنالعادى يمناد روماهالنرقم ا
ا

داثحبآنوافامنحلييعثبرلاهبنبسيتوقبلفظمن,كبرك ثبولمباركتلالنفسو ردامداحلحالفبللدعينص ربقاحل|

مغرأمثلجاحالبعوؤر لنايجعار]للهف قىلميكيا'بوهو 2حوليمي لذنعلم انلكرابءفىمنحلييفبنعبأسانالبىصلا ١
م انللروهوفالممودين:و1
لند ىل واينعل
عليرو قاللواعط :زن]س برعواهملادتىرا دوم دامواهمداكانبينقع

فو نلغوايهينلاوالهبلدحاهابد اعد دابيلق شْ
كاندينعلالىمرعىعليموسيقفاىلهلا ى حولبيممش)داشرفواومو
الك

وابنحبان محديث عطعبنالىباحرهنبان رسول دصل اللعهليهود قالف اىللغىشىقولالدجلفبيتكلاواللهوبلىوانهة لس
الادافد دهاءبرواحلعنعطاعءنرام فووفادص :ز راقطئالوقفو روهالبتارىوالشافىوراكعنهشابنعن وعن اسمأ ”
ا واىالش)فىمنحريثعطاءابضناموثوناسهلى لعمٌ)البراينعادب نال صلادعهليمه رفولسيع |
ظ عنعاش موفوذور

[ فاكرمزبرادنقمشفقعليقائقىف سيرجهل يمالاغنون انفلمف اد لبابحليما ن نوصل

ائلاوسلما|

ْ تألمحلفعليوفنقالن شاه نيحالزيلىه اللفطلموالشياندابدناجو"ايحنبآنمنحليشعبلررزاقعن م رجعزةدان"
|أعنابيمعن ى هريرة مثوعابحمن8/لالبتارى ذعاحكا هالثريل ى اخطشهعبلالررداق اخنصى من حريث إن سلجنبرد ودقال/اموش |
|5
٠
بأ
2

ليحنثوهىعلدقا انلاسناد ْمك هو [
|الليلتعاء سبعينمراكتكريثوفيمفالالبىصاءالنة .لوالن شأاءنه
ثنر بلفطامنحل سئي ْ
حزب ا
المنيدبنب دا و لطريقاخرهاداه اذىواج هلاعتواباسانوابنحبا دن لكأممن

أن شء مضوانشاءرك منغبرجكلفظالذساف و لظالثرينى فق لاان شاءالهفلتحدفعلي ومرلفظانبانفثلشلى6ل )172أ

عقلليتبكنان يوب افرةعيرمو ار لايرفعمقالد رداهلكوعبيل|للهبنوعغيرواحل موث ذو
لدع حلارفعغيايوب اطباد

معرفعمالهرىاعبل الوهمويىبنعقيثوكثير ||
عنميكفمدقلتبع
! لمك فوقالوطكاقالوال السعبشى|ده رفوملاعنابوبم ا

وبدى جهل رمثي اللغو ,إلوبلوامدأالوقملدافدالاالباشنأقوبثحبان وادبيمقنحديمنأ
ميو
ابنطنقلا

ن تورفهنمانح د
ماقدوونف لعيصوينع بن
 1إلىهرربي لظ لالهوبرامول يمرا ولدانادلاضطفواله لاادق
 ١ليجل الرال
اهنمطيث حول يل ان النتصل اللمعليهود ادر لارمينخذاب وهوسيرفركبفمورو وهغيلفبابيفقا ظ

ا ان البهراكاتنلفواربكلفنيان<-لذالط فد اهو ريمعت لع فحلشبرابعل5للكداكراولهثراىحائياعن دير صفق" ]||
نريشطلح,اناآ
ا حول يسكش نمصك:نيمهليمدسلقالللاعلفالى كافاللاارديلعلرألءا نفصاذ دلابيمانصل سفعليهم ح
ْ فالصيام حمليمنااتمصيلانعهليه أل ن حلفبخبرالهفرك بو5دد واكمواللفظلمنمحلببثسعب
لنعببلعن باقنل

ْ دويةلمايصكلعبنجليفرداون لعش1كفوليمو ورى انقدآلفلاثىلكشوعشلنرجمنهنالوجمك ا
لعثلنكاو داك

.

منتفيس مير 2
3
ظ
اللالثاق .
مرنونىنماعللصيله وسسأببقن ل مجحلبزوسبنحباندانإبفحعاممفوكدمنحديث صمبن]|
تلقحافطلفه
عرعنحبلالبهنديراعنبن قرب وهددادمجعليم خطلاهد واءان داعم منطربق عامن عرهلعن]فرعن بنعوعادمهذااأ] 
مُصفواضطر ب مراىابنحبان :

داحفياج يمدقلفاثقاتخطويا لفدق لكابالج ْ
حل مثارة وقال لضعناءلايوررال

ىراحمنطرقإلىلازيدعن:لدرعجرعنبف شريرةن ريمول)الموصيل ال ليموب ل لاجلب ولتجنب
لإ اطقبجروجافوان اق عاتمف ب

وذ اديل خلادثراهنان سابتقا نعل سبقب فمبوحرامه فىسنادد رجل بول وى اجزدابنف هىادممنحليثذاف عنبزئها
اطلل ]|اخرجاجلحلبيش|لد
ان سول ليمصل للمعلىو :سيبأقيين بلوراضن وهىقو منالى قبلموبلل علىنهليشارط ن

لقلراشن رسول)رمعلثرسر ل (مسهندفسيق النسافيشللكد جاب98/ل ركان المصلىالمعليموسمريجزيينمزالنا

نأضلوب ثرسيقح هل] لخ ذراقرغ]علذىابكانلوله ق رول عنبعر ابانتصلاممعليم وبسل:نهقيللدكيفكنةرتقاناة |
لطا فقالاذأذ اعوانتنومينخداعقدأ اسممبجارةواخااندعلذلمنلكانا السِة الطبرافهبون|
المعرومنطىبقحسينبنالسئببنالى برهعنابيعنابيه ل لكان ليلب رلقاللت ص|لهعليود منمعمكيف تقائلونفقام

أأعا بنث ب بتن الاىلفالةاخنالفوس واللنبفلقالى ريا"الهكانالوهثريامن وتوفراعاويى3الكانالرى,الى و |
حثن الرواحكنتاللعسررح للقصف الرياحم كآنت الاللق(السسوة
| |اذاد فىالقو :حقنالامتجاركان الراضطفة أ اذدم ا ق
.

أ

٠

.١

.٠

٠

0
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رن

ف

,٠

١

آ

.

طيرعلاد بعراةالاعقيظين :
دواانم

افلقتلثنالعامم الباقللانعيم
 :نفلصلدمعيموساجه زاتتربمنذل

ارم رهن عول سلابيناللفي رنوضئةمنريض أبعزلاجل هللالاعئل رماحبمسنلالغردوس منرشاب ىاللسيا
| بأستادىعنطولعنإىخربرةزفمتعههواالرىذآنبنلهؤليدنوش لقثدي لا بذواسادهضنصفمعنفطاهومدوكاليه 2

أحريشجبريإفظوجبت

عبعلمنمشىرنلشرؤيير؛فىسانسعلبيزايصورعز اهمن يزيلاوعنبيق«دأبتحزيف تبلاوتايتا| .
|ْ

انالخيلكينودورى الطبر|اقف فىعضل الرجىمنطريقسعيلبنالمسبيبعنفى ذ رك لأال رسولاللدصا اللعهليمود منمشى يبنالغروبان

:

ناددعمم ١
نلذنهرارينممونفقلا امننعبز لاكفبلدبال
ما
أن امكلخطتح نوهلي يليانمصصدادمعليموس ريزبدن
١
المعليرو :زوع اسمن اسامرزياً لونفق لاارمواوا تأمعابن الادرعألعلبيثو 15
اده هلزاوامهنحلريثساليابنلوعن الهمص ا

| فم رموادنمعلوكووذثقدموهىملقمليمفوروا للكواليمف دىلقردواعابوومعلتمرقلوسوااودانضل بصعمبعطا|
ونثاة حالمرامنحليثابنعباس و روامهىوابرئحبانمنحريث الىوشربرةبلفخظرحالنيصل اللهعليهو

1

1

دقومسن|

برضىنفقالارموابئسمال قن بأكركانراميًارمواوا منعرينالدارع ذ ماساكالوهفقالوابرسولنممنكك مورغلبةال

ن|اسمودعكمككمهذل وس بمن ل دددع نجنم همبن( حيفف رىدايتم طنريقبنمعطقعنسفيآنبنفروةالإسهىعن|.

1

عماللدعليمو ديرمننأضلفينتحيربنالادرعرصحلبث ولد
بليجصلالنعإرموس أل مريارسولانه
ويه  :ادشياخمنثريتتمن,صبا
٠.

8

5

و

5

0

1

.

ا

.

 [| ١سجاير

لطريقمن طم من لاا رحههلليثيملاجلب ولححنب فىالرهان تقنمفىانرئيايوّمنطى الىمسقل الرالتعك ادق

ظ

اسنقبن«
الرشنراردزاهبانلىد مام فىجرادم حن ريكالاعرمجعنابضىربربةلفظظلتجلبولاجنبواقادخل لرئينان فريب

موحراموهلتفلمان جورين خدميضألوادلاللهاتفالوتررقسكينحجيلليمشمنجابعل نىخ.بلو املرهانفيس ْ
على يرشعرهامواولا< الرىوالذىبينالغرضبينم
ىادملاراسبر
مثأاينانعاصهروالطيرا من حليثابنعباسواسناد ابنف د
0

2

0

0

0

أاجل م شااناعف إىبن حب1أنوابي0ببثىمن طرب1قشعبةعن عامعنالعامن 1نأكنابعروينمععشةيينفرولآذربهيانذذاكرليثوفيم

وارصوا خض وامشوابيناللفي ونروى اليلبسنادميف عن ب رافعرفرعمحقالولدعك الوالاىن يعلدكنظوالسباحة ا
الت قور ور وى الربىبئ انلعغريينعنعقبةبندأمرهابعنمسواس انا نوا حليبثعقببهناءرفرو »امسبمنط بق عبرا'هم:
إن نماسةالمبرى ن رجلاقا لعقربنعرتلف بدنهينالغرضين وانتكبشقعليكفقالسمترسواللدصلاعللليم ويليوا

منعلالرىثمركهفسمناهادأحلبيكب عنر,رو الطبرافقسلزمطصودهنبؤياهل ذارلأياشبنيشتابالغرضبنديول

1

١

دشن

1

ل

من شمن بير

منطربيقيدبينعبلتلنعنبحيبنمقنعدراللدبنإفى لودهنو جرب5ل وعبيلعنبيبردنقاالبونعيماسمربرراقاتبزرائع
 1,حوليسظاعثان إن قبلكدقرصنونه علبزانيهصملللصهبءوسفقانلملهارموم حليثعامور وو يميقم طنرابقمر"
| ]ننحربيعنح دينديلاوسورابن يزعنواملمولىالعىبيزةحفىموسوبنعبيلقاكاف جصبع صليناالغلةاذهسفز افثعبل ا لمر'

جبعل قرب دلارجلايقى ل ليثلا تازوقوع أحةع ظطلينريتوريدقت فايلوازضرلمافةول

اله م صنملاةالبج ةدبوهيجوفسألوهاثتراضنىن علعلريسىاللعملالعهليومس أل نعويقلراهنع فلرسيقالر]سجن
أياءت سأبقةوداه اجلواللادى والزارقطئ اولبمبقمنحرييشال لىبيلاثينأ|ضبن دألاكفقلنالذجثراهنوبعاءعربلر وسل المصنك اللهعلي

لندصاءل عهليموسعافمرسينقالأسبتجاءتس باقتفريش انلكو عسجببممثوليسةمن قوم فسربساحم
أسزقالهمزلراهنرسوا
ق
ْ كان حسنلاليلينفى دقولمفرشبلبأءالموحلةولشننه :م:اىهشوفرحمحا لمثك)ت رسولادعبلان عدليوميس ب ه

 0أن نشفودانود ددالشافأديث,اجدابنحباأنوالدمنقمنحليث فشا ب عنرو عنابمرع حنأئش:ةثالثساقترسوللهصماادعهل
٠.

دسإإشبئن جلك بقل هذتهفلف فل هذال ادهج
4غ

إييا

دقعلي دوعنلي
انسل

عنعاشتحهل بم ان رسولتنما الهعليمى :دركنعلشاهالوادود «الثريىامن حريثإلى تحصنالصةّلاىعنإإىجعفر«61
 :جلب رنكأنةان ركاز:صبارعالبص العهليمه .ذ لاركازاوسمعن!لنممصا اللهعليمو :ولفر بقينأدبينهلكنابالم عتلمالقلاب ْ

فلدى!
| أواةللتريذىغميبويساسناد لقم دوىابوداود فالاسيلعنسهلبنجبيرةلكأنرسولنه عيكاللعهليمون[علببطليايءا

زمكأنةاددكانبن زيلدمعماع لفللمراعجرهيكانتممارعىقا«لاسيفنتالشذامنفىف اصرعهذصىع ذامخليثاةفقالرك ث:ا
عللي
مص
إيالت
للىالارض در انثبان انميعىيعئة تردعليم
)لكالعدففعلذلكمرباافقاليمجلوائهةوضعجنىح ا

سلوا '|

ومك)هوذا ديثإفبلرنشائوو فلياب
م انادهصنجياوليسجلي جنباارل ناسهللويرمللراكانقااللبمقوروى موسبولا إ
بجبرعنبن عباسمطولاورواء ا خمف مىعرفةظ
اسبقواارونلا فاشمنروليعبلاللهبنرزيلم فلهزجادعنمردبن دب رزعسعبزنج

 | ٠ا|لعبيارةمنحزيث فى روارةمطولو سنادافأضصؤانه روىعبلالررزاق عنمعرع يزيرينفى :ياداسبمغنعب لالهن4رثة ل

نالتصطعييه وسامرا كانهنضاهليوةين شديلافقال ش ةابشافصعمالنيضلده ليمول قالماودف فى شري فجهى
,ارع
| امت

|لتمصكء س عهلبدسلفال عد فصرعانثال تلفالبوكا ل راذافول 2هدلءغاة كرالتب د شاةنشت ف اافولف انثالنةفقا
ا
امعملياكننصيذلشونرغيكحلفخكهللادمفياهبىك نواكن خرج.ابوالشيمؤمنطر يفمهبزيد||
 :لوصا ن طعيموسطك ت
َ فيهنعف والصواب دكن يري" ذالن ف
اظعبل نقتؤينسليأورى م م
نصبارعةالووصيكالعهليموه |رأحبل لااصل ل وحلم 3

 | ١إدسكباقهنممةاثلليءاسدبوقىجفمعرارو انيصدد معطميوبإل عشام اندخ فلري]يينفيندقل راسنبقرع]فواوالنميمرا
اروا بود د وانيلجوفك واليميقواينحزموديمنحديثإلخىريرةقاللطبراقف انصخيرئشرد بم
|أسعلبن شرععنقتادةٌعنسهلبن المسرليبويفديمعه الوليلهتفردبمعنه هشأ بنخالل9لث”)روزه الىداثدعنشييد 3

|ا
أللعنلونيلكنمابل تادةبالنهرى ددهاءابود دورق مندرفلمن بؤسفيننحسبن عنالزشرىوسئيآنهلمانمة
ف
|الزفرى وثزروزهمجروشهبو عقبلعننزهرىعنريرالمناهلالعلقواال
هلولادثارتداآالصب عنندأوقالابوثمحسن

|| احوالهانيلونموؤوذعالسهرين سمبفقرروزعىبنسملعنسهلولم الذئ يوانهوفدوينع انلزهرىعنسلقولءوثالابنإلىمه
| أسألكبنمعينعنمفقالهنبطلوض بعلإى ضريرةٌوولفلطلشافوسفيآنبنحسين ف رىوايئعنلزضرى عنسصلمن( فربرة حلاه
 :لجلجبدش هذلسانادضيه دفنملييمنحديثالليسهان لعزيع لنزشكرو فلمجللاعز
ش خطئالللراقطقوالصوابسينبشيريعائلطبرا نياكموحآاءلراطوئىلعالنعبيلبنفىبل ركواتعنهشا بمنعارعزالوليا
 :عنسعبلبنبشبرعنكنادةعناب انلمسيبعنإلشىربرةوهووشماييافقرلوااصضعبا هشامعنعنالوليلعنسعيلعنالرزهرى)
كلمشادفرواءعبلان عن شا ممثلوانلااعخميرلجيءابن ملىعلم وقالنمغلط فينبمنان لغلطفيصنهشامو ذالهنه
ل

عار

جل لاق
ي
سو

متسغير_ ١
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0-0

0

:

قوقااالضطوعمارعلف مضاك نك ى
بنم
مفروع
الىليلالجيير_درعطا» جرهحوليم لصيف:نعهليموس سف مل نكسبني ث
ابوددارّد والتزينىدان اجتمن ليث حمس در وق اخلىمسئل وعنسفرأن عنف اىلرزيارعنجاب ل لنيصباللءعلي وسإيشل|

عركسب امفال«لفهاكف م ودى ف رن من لازذبلوصوم ولمالاو يزهعربينفمىيردلوا

الارسطوتطيب فتىلخيصالنشهأيممنطرب يقحييينبرعن نالكعنهربعم عن ساعن بى هرس5بلفظانمن للق ب دوب |

لديلضهاللةه لا لوضىءولاب لدامر ثبتلإبكزيمأنليزه هومذهبليشتورسنادهليحيداهوحولييشاكس |
عط يكلس عنامالتىفدهف خىركنابالضدمبحهليمان لنواصل:مسعليموس مارر اطلعرثياننيرطبوامنالواادل ج )
ل[

|أشفقعليمنرواياس وولامطئرققاظط و صر مسلنمكانانيهووقعفيمصنفعبسررق باسندا هج ج
فلاممكاؤامنبؤافارةا |

لابننطلاعددفىحريثلغ»+انام نؤسه مكل د لاكسادحولمشاد عسلديولقاولجعلروشفا

م استافس] لاارمسلاريعبيطي اديت ادق لبأ رفع
حم عليتقلف-راشرب فول
ثيانمفلاف ري وجليث الشىررةمثلمرواهالودا كدوام سئل
لدسجىراب الثوثر :الاحادبيشليثالشىرجوالضيافةذلكا
أعبيدحديث المقلامب منعلعك بر إلالطبيحق عهكل ذنصبتع بربارشلىدينعليمان شامأنطد دانشاررلكرواهابوداد ]|

بمابتاحيسر7اكلشنسعفنرجهيوسج

]| واستادةعوش | إلمتير.
 3منحلذإ لجلاطيافثىرأذاميدالضبفكروداذاننعوحق عىكيل حق خلاليلزمنوال2اسنادهطوي

|ألضاحدي ميشغل عقةبينماولرسواه نلكبعلنل بقوذملايقرو]ف تر فىقال1ن)ربسول لنمصلالله ل
يفتقبلدىانليفللخونا محاقلطييلضذ اب ل رمدزسهيافدىلاوسطعنشئيب سنلةقالدخاعنمسافلنلم

كانفالبيتوالولاانرسىل الهمرانعنلتك ا
فلطييفلتلفك شولمدردت ار ذاذى عنلبنلذ بوكوللابتبتان

3أشلاجعبدانقاءم ب منسلفة لجراف ايمحاديثيسف انيتوعقدرامق] دل لايصيض,انوقر وى فرعزن عام
من هك عل,كلالطينذفلا نعلقتلنشموف سناد« عبزاهلهبنعروانضعضابنعلىوابنحبأنوعنإلى شر مثلموفيدسيلبن |

عبللذللوىر ى قالالعقيكصرأحبمنارقل مسقدوقيللجراهمينلبراك حلريثن أكلينحرا تمأكرءحلبمشالهاذه كلذ

لرهون

ويكلبف يع نصينفلم جليمش] بكرافابىعرمننق لاقردك ااه اللميسقميحري جادبسنليدعنوين :

بتأردمعتنيزانا عبارلجنسمهت بلرولفلكروروا اهلوعبيلافكب الطمبورمنطريقفىالزييرعنعبللاونموريةزوم |
 11لصليقةالذكرهود وى ابيمومنطرقشريلكعنابنالبىشبعنعروعنابعنباسممعتبابكرقولنال دك دصي أ

عرشو دكن نصامرلشبىن] رذ فلمل سنباع لهفاالصفق,لاسواقفالصميعونوى ال راى منراحريث ا هرررة6اخواؤمن
نريفامسليةف قىصةسىبطبنحررل”
يركيأبالفههالسل م ح
الموأجرين كانيشغرمالصفبالاسواقمعيدشودى لارزينردنبيارفاخ
دان نا برحفى
حة
بالنصلانعهليدهسلجرالبرك  2بالسيق ةالرقى) سبيش بنعزننوصده .

سرسبؤيينليلالقىرهمرتمنمذ ةالوارو بسزيينتيللقمتطمرسنلفن سبرجينريمقنفعقليلومويق

[روىانالعثبننة ديسىلالهصم اللعهليهودكانتلدشيق غياءاعر إلى |
ابيع جسةمبأل وسنةضوفاليئارىمنفولسفبانو لم

فعىدلمفسقراذاستةللشعلسساءينفالرسولاسمصكالمعليموسرنحاعل اهنلايزيمنلنيالاومعابذارى مزعلاب
 :عناش سهليمل سايتبنالكوخراوعس ادمهليومسعىفوممن ماوت سو
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ليكٌ)ل هىريةلاسقلدؤخفاورلفاد|
ي ةبنعاف لرىارواهام واملءفلىععيعنجه ل

زدزااميجوالافصصقاعبلنيحاونولاعففويكمط ق وصيمييقنطادننديقديملدعلالىبعضرل]وقوفرواعالطبرانواواش فر
إينا

منحديش ان عباساليم فولاسنهىبشسينوا لهلوحلةمفتىح*نيجعلل بقعدسبقسنمجعلق]لملخطاى د !| .
بن لعملاووحلىب دنرياذفيوهرين ويم در اانا عدالعهلي تالرهأن لطا حلالابى عم فمعرثة المدا...

م

نان

منفيص بر

الم

شل

قععن ترفليث ابنعباس طرنقبخرىرداها مابالسكنهو بحلوإبنحيان 5

دعنكلهلالهشربالبأث,ادقروايةدااشربمنفلسداعم بن ديق دهن وى كلاواليسفمنحليثإلىه ررقلئععنا
|ان ينب منفاساومنجنيونجلةدشولقكلدعن +سناد»قرىحول يمل فاسعلقد ىثنابرسولاللاهذنغرلدبل وأ
اللببوقرهوالشأًءفيهل بطمكبنافلفيها نمأكلفءقالكلو اون سْتمذا دكانه73ادهالأرمنىمنطريق لعن أإنىوداك عنم
إلىسهليملاو رواةالوداود مثلملاانمقالثاقةبللاي ول رواالراقطئيلفظاذا سمياهمعلالث تاندكالهدكا عهإناقال ظ

علولاحنسيلكردنال لفغزالىفلاىحيافقالهورحيفصعييردنبف ذىل:كناقدانمقافلالاسأيبه وحريث صعبرلابنطرق
|حال المىةزمه لومم الممسئلهده
ل نطروحقانؤراداننزيض بهسويروشىبجوعطق حديث الى سعيلوق حديث جابنعلىمظ

 1ساق  5قاالبنحزمشىحزيتٌ واقئ
إن أل ضمفمنالوالودااك 9مل لاوالمكامحزييثعبملكب ع
نبنعنعطينا

عنف سعيلوعطيةدناكن إينلصريثقنبعنلهيللمعثبرةدااابوالوادك فل رم ضنمعؤمهقلحوب,مسلووةا يجينمعيننف |

انحلنحبلذ رلوافمىسيلهعنالىعبيل ورادعنبوسينإلاىسمتئعنالاىلوادك فيالدمتابعفويهلجألومنهلنا|

صنهي.ابنحبانوابن ديقلعبلد االياب عنجايندالادأدهالىاللرداءوا شري 3ثالمالثردل ى دذيهانضراعنعلبنالىطالب
بوابيوععيماً س وكصببنالك حل بيشجابثرواةاللادى داجودياؤلدفظ دلاالحزين دكاة
امبسلعودوالى بوبوالبراء عا اذل

رااءلراامنطري اقبنل لىيكعنف اىلريزمورميكمنطربقشا
اد دهفيعهبيلألهبنف ياادلقلاسعنإلاىلربدارلقلا صف و و
ن معىرلاهنىلرباثربىلؤثلانةرووهعنفى الرزيارو بعمجادبنشهبعنالاىل بلرعنلإوبيعلولىصيولضريقالزىهيرلك,ا
راهالطبراىمرطرنق راسلبنسورعنالىإنأية د
أعلمشرطمسل اان راويمعنه| تك بدواو دحرمو اداحلي ىاركفا فال داء ش و

إلاىللرداءحييعاوفيه ضعف و نقطاعرواراحليث الى شريرةفرواءاللراقطئمنطبقعرينثيسعنمرهبند يزارعنطاؤسعن ىهرير

دتمرينونسسج وه زدعروف بسئل واخرجمناكام طنربقبخرىعنامقبرىعنل هىريةاوراوىلمعن سعيلللقبرىحفيل»

أعبزاللهن سجل وشويثرو كوا حلبشعل:خارجمإلرقطائوفيهنكلثالاعور_والراو عنمايمناضعبفداراحليثبزصمعو”ثرواوإإناكط
سنيل نت لا جينيتاجنلصاحفامصفجلواهعىلامواءحريثابو بف دانممنطريقنجزينعبلتلنب |ن يك |
من ىعس عنابهعبلالمنعنالىاانىب وهلبف واراحليثالبراء ذلكوالبابشىو تااحلبقشامبننعيرذالمنطارواه 2

الطأبراف الاوسطوابنحبآن ف لضمعفاء نرجثلبننكسنلواسطىعنحجربنسقعناذمعنبنعمرفوعااذ شاعرامجزينف كانم<اة
فبرءد:
انفدهعلعزة.ابنلقوزبنحسنمعف ابحنبأنوروادتكلطببفالروزة عن شعن لبنعصاهعونوؤالكعتن]ف
لبن عصداموشوضعبف وهىفالمىا موقىف وهوادوددفظاهذاضخرتلدأنةفلكأة فبىطناتارذ امآنفلخلفهوب شتعروذان
خرججمنبطناومدبيحقبلباللمزجومووراهلاطبراى لو سطف ثىرجةنجبليطي ل ناأكم حندييثالىى عنتفعع بنن عرب"
دددىايزامنطريقمباركبناهلعنبنعومنطربقابوببنمىم ؤالكرعنبنعىوذالابنعلىاشتلففىرذ وو شمعكاذ ١هم
ذالددواهابى ب دعلدج عجرعننافعمنابنع موقىذواشو لصيس واناخليث ابعنراسثرووالل طمن ريفم مىئبزعيان لكتن
دنين دكااومومىسىيبل د رواحليتُكعبانولكفروا لطبرزفىفىايرس طبق
عنبن سعطهنعآريبدعننعبأس بلفظ دكاند

طم لينمسارعنالزهرىعنعبلزنبنكعبعنكعب ي وام معيلضعيفه ذكرهاينحبلنفاىلعفامارك مهل فل هى

اأإض

عنالشريقلاكانلصبوب دتاوروىاب تدمزطي ي سقفيان نبعبدن:هنالزهرى هنبنكعببنلكذلاكاناصهوابرسولللمصك اانا
ا
لعي
|أوسلميفىلىن دماجيندكا اوومروا
ولقار
|دسائدعلاءانينيلنايكلاسإتبنافلذكةان الامدوعن وحزيةةحوللم ان أطيرةج لمعملالعهليه
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بحن فصيبعمنحزيثجبارقالاليدصياكلعهليودس يهب|
ةزيانزهمعصبىبةامس ذام اهن ي اعلاج معافطرالم)م
يسع
كاةا

باعلللثائ

ا /

ا
ملتفخصا بر

حل يستالصزائةمسترونعظتا[م ولالضتوالمرنقميدهاف دمروى ارانعنيقنرالنبةكلمق:نا لرةالطزةويآنيلي

يقا
عن
سرنك جالفوعن قل خذاشم جلمرفوك رنوى ليهطمنطرينحنظلةبإنلسىفيانعندنا عنعئانةالسلانالت | .

 9اعقبيتلل سفمفنلناربإفواهراوالوطواط فم ضرأذابلبمبفهىن موثوفدعرلرء» ار فلسلايقاليديقرثيسا]
دداكانتعائشةمنياخنعنهللكتابدقلرو اى يمسقيضمنروايةندرراةبناوفىعنعبنهبننبنلعامىقا ل ثششلولضفادم

أن شقن شبهرولدنفنلوا هاش ذ نامداخرببيت ادلسرءقاليا رب سلطئعللمرحقىاخ,؛ زنووانكانسناد عجوينكنعبراررين

ىبرن اد حركجتاحيه
رين يخ عنلاسريديتاولمزوىنعهيلاءنعدل وي الكل ادف ودع صفيفال< فالطائ ف ط

كأسيضببووادذموصضاذالميرلكاكلجوارهن كررر' دم خرجال شطب ذىكره
ف عىرب ليثوف حوليمكة

اسانيفئلعصفوراة)فوثربغاحفرلاسألهاندزوجل عنيا تاولداحقرةلايبنحرديااكاراوفلاطيقطرعرساراشاثى وابودارد

ععبالللفهقلالابعرفحالو
ون منحليثعدلهينث هالضحيل سانادالعاهبانلقطان ربيبمول بىن عارالرادى ن

|
| هاهالشانوجل والنساودابنحانمنعمب انلشريلعن ماروا بلفظهن قثلم غصورعيثا عالنىندبومالقرادةفولنفل].

اتللمؤغيرةذبانبمعرنفةكلفاثكهمعةرسولحاللهنصمااطلالإعنهلميووبدى حيباترسىوهلللدكيهصلدههليومسط ك اللجا شفقعيذنمتسلبيك

شوفع ريف منلاخ ق ولفعيشؤمعن شمة واصواب |
عنسفبنةوم طنريفهرداءاابود ود داللريى واستاد»ضعيفمعفملعقهلوب
ول
انحبآنحوليمس رصاالدعليم
سالف ابعر
0
الطربورنادنلكملبدتهنفلهفىالطرارايا

إل'نا ا

نهلفطالبحوبوا]عمبهىالصيرذاكلوامن.ث خمبروارسول|للصمي اكلمعليد مألمواذلورولبت :
انمعديوسعبن املميامةغ ا

ومارالوعديل لبن الجراحرنجسل
وذالهل :ل تع عر عنجز ليسأ إ بندلماريسولاللهعاملوزينثلا شو ةراكب ا

عيالرفنذث ,سحلنفثووامنأجوعشيللكيرديتبطولءول عثهل]ن ظتدادثولهوخر ه لقممنثر|و»
لادى فيلهونانكن معاحرؤارادبعرمنئذاكامدفروىإيذفيلمعاوصلذي فطعوفالرسلاىاتوص الدعليه

مزدؤا

شر0.يسقىلة

وساير| .

ورذ اذىع ,نك اللمبشلعنقدمف بىجرواتالاحردمالول د الىع نكتللوردايلملظماطعزاتهذا]

من جبالمواضعالدتعتلهاالللمصنهفمعجلالمذاخلافانول كلقنمي عنسعربنإى وقاصن رسولالله الأوسلم|ِ
ربقل الوردغروسم وثوبيينالبيئارىده عنامشرياكان رسولاليهصيكاللعهليهو :امرهابقتلالامراغدف اليابملةبحاديثبلا
لندكن
ددد اليشبالترغيبفىدشلفقمسرروه عهرنايلرىة تال5الرسول لوصا اللمعليموه مؤقتلوررفة والمجربف ك

نك أطريثولعلهحم اللاهلا ادنيكب دفالاميقل كيبد المؤىعنذثلوءو كعف صىعجمرابنحبن د يشعررانم انلعاامومانن0

تثلالاوناغرنان فالد الراتللاهداضرقولمركرظلر مساحليث! لمريكشقدمقودردىفلخرانجىلقنفلمن|
باك فا ولبروىعنبنع:د سشلعننشولفقرهلع ليثنعقولمئللالذيادسىالىجر لديةفقالش ا

بولكفن عنسدول لهصلنمعليموس[ف لقجيفةمن]ف فقابلنرعا كانلنبصلان لمشيو المقالالقفالان ||

منبربوحرامدالاجهنلىالعربولمنقولعنم
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منحريثمسوابنيل بالنوعنزإيةكنتعئلازتق 9دسقلنخاطبدلويس
ه«بن اك وقااللابيدوسيقيفملضعافلواهسبنؤادااً

حل رمثبنمر:نل ص سله عليهوسرنف نعكلنجلل ش برلينرأأحقنخسالاكودرراقط وئاليييقم حنديثاانهيؤبن||

ْ العأدىنودوقالح تعلقادبعينيلورواهاجوانودود دالنساقُوانكا
من
حريث
عربنشصبعنبيد
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لبلف.
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وم نلك هليهوعن مهلا( وعنرك بوبأقدداةانودا ودهاز بذوابنوج منحلي عبنانههبنمرين خطاب ان ريسولللمعيك ْ

اللهعليم9د ىعن كلوم امجللوالبامأدلبىاد كد نيربعيراوثشربالبنادهوعنلهرمنر وإيئايناعع نان ف تدم

عنم هدعنهواختلففيعهوابنفىجبتفيلعنهعنجالهءرسلاوقبلعنمجاهعنإبنعرأس و رزاهالبميقمنويج شرعن الوبهن .
ينا

دا

الات

2

8م سم

0

منالتةيصيجير

| ب ديأادننلاسيلمنحزيشوأممرن موعنماداممنمواسا د حسنلاالمعلةفقل واه سيقنناهويعابىبعدف مىسئل» 6ودقم|).

بخلافود فولز حسسينين واندقلبيبنمعينمعننككوانله||
عله منلسنبن*كورنعنجبدبب إنىاثأبثوشولصوا ب

ناعملاحليادي :
ةرعجديبع ع
رسكن ذلاجرنحتبلدقالعلدينللدي ي
سمعمنجبدبن دن بتامعمنعيبخاددعيكنابمل

دزمنكف عىلومليبإنالصوابهرواية م ونى عنحنهنقبنظ
 :دثلويا لديفبتلمعنمادمنورفاانا خنفهيذنا5ادحذان ج
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خاللعنجيبحول يبحرا سف ذاكخرحسسرمسي حول مشالفاهريرةكلذىاب منلسباءقاكحطرا مسامكيلقا |ل

تجالرالولكدناب :
 :ابنعبلالبرجدععل صعن ول دوا صلاءنههليدمس مراخدنوليعلامي
برآعدلىئالسفحنظااييرلعمو فامانالأدى الصلا ة .
 :السبأعجزمنحليثخ لادنبالوليلغونامعرسولامقلاللدعلدمدسإغئوةجروإس

لهلية وأ
ظ جأمعةوليرلبجالاسل اياناس املاس م فيحقائرهو ادلالاخلموللعاهدينندجحةادحامعلبآيوملد
ملىبهن وتوموسادوسبنيعلطيثاش كا ضر أ
لم وألا ىنبملباا

الاهليشوانى ليدوق مسئلاج لثملحان ن عوفكرمنحرينإىتعابقليرك)نيدلنيلونامجع بالئادبلكوحلريش) أ
ما ل

د ثثل
قللانمحديثمر ثابلوداودالل
ىسول دصلادعملمه عنكلذى]ا ب
شوخحل يمساب ع
نباسف ر

| امانسباءوكلدلىيطذب
بمرنم منروايةممون:زسبرانعنمقالب انلقطانليسمعمهمونمنابنعباسبلبند]فيمسعيلا ب

ليمش بطرسالديبلرسو
نلكلامفقانلدهيررعمنيمونيسبنزمحح
لول
ْ جبد]ثالكر نداب دادد داياروذخال لفشطيبه ا

| اللهعين عهليوهسزعنكلنهبفقاللذاكلءولدحروشف ع
قبيممنحد ب حولليمش بنعباسدخلت١أو ةالرينالوليل م رعسو ل

عيدمسبليتيه نونب شعنذرففول نوصلاتمعليهوليلكلت حراه نويسولةللادكنيملذبااضا
لمعل الله
ثوى

جل عاذ قال<اللة جاثررز ثدكلن»والبىصبل اركعلدو ديرشفق علي وهل مل جابرالسمئلعن! ممع اميلهىقال د

ابلابول ل« بلسمعثهمنريسل اللدصمل:هعإهيمديسطذانلعو ف دىالنريذىدالنسأنُوابنماجخوالم مط الى دالئريلاى
| إن حباندابنخ ارجرخداليمبوعالهابهنم اللإريعلاقنبنلعأ فوهمللاذهوفسابىدرعةفالنأوولبلكل احلثامنلهرينر يدمدق
اريق
شىقاالئى وماساال
| |إس
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| أعذهدمصلبنمسعوليمايمسانف دن لظرنراكذاردكناذايت:رابالوهو بنجرونثبفنهاالرىسول!لعلسلكر عهليهوسلافر
|| مفنوعهينراملسياق شعيمو ددايةذالكلمنم ف عىنلاتادى دقول.افامعنااثنرحوليميبعضنصهاب انمقال؛صطل نا
انصفوانفىمداية
ايان جزممزةسأكننهصلادعهليوهس ناعروك أجلوادمدابسننوابحبانون م حنديثجب
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نلندجرأرحدشبنغ عمرلعب
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لك ورواكنجدلابئحبآن منحزيثابعروشومعلىلوالصمواب :فلىيذارىلان.عننذ
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ظ نالكنمعمبعضارواةعنافععن بنمرل يهورفدىبعضلجارالهر تدمة
صل ار عليموينركانبكر وارأكلالمينة داع داه للصنف فىموضواخإماجله

فيباالفؤاسات عواربش راادنان
و يذكرعننجاهالنمبعىالايدانا

يكل بجسفلجل إطدأوكن حجنفى ثيبةمنطبنبرجمالغتىمغملسواءومسطريقمجاهلنسلعنفعافحول برخ

|تفخ فواسقفل نل داحمنيتفواردةرابل بالطبدل ديروىنيتكل,ابلعقورفق

رايةالاغريرة ب لدالغرابالعقرب الوداوديسنادحسنوهوقالصصصين فىحليثحفصة
فى حرفب غريات لجرا مدف و
ة
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| لخ ةننعدىوابيمقد سفنامدخاجةينمصعبوشوبخجيفجلاحلليمش صل لمعيهوياتوعناتم
لخنافنقلمفاجر|
نا

عيوفلاق].

الاوثاضيعناهللصفةقالسمبقىنفردب بنعقيل ف ل قالاقامنبقاءومعهدللترفثنواصلممن وفعت الايل اذا ||.
اتمفيرقكوددردوفااملحفاصم سنلي عثلوةالورسولمعطمعطيرولسوةال:خذادل اشعرئصيندصلقبوردةفبعوصططابا| 2
بنئخياتع

نجعرغيننينع رنيرمسلا يي مدوهفسأنىداه اروسك شفقهلذكارنلقب لفطضز]

ويس فشقمنذكرالزافلاد لقألالراذىانمستب ان إنصل:بورانشعرهذهبذنآلبفعلتغطرطظهف اله ليننم الطبراؤلاوا.
ترج اجزبثالقاءم مزيطليث هطاء ع ا
نبنعراس5ل سبع”منلبنةفىالعيهبومالسأبعيبىويكانوجطاعنهالاذىوثقب اذل ىو ١
بن
نوقعنموكاق راسمونا زرلهعشرق” ديتصلقبور'نشعرداسء با وفطةضيهرداد

وضجف وثرتعقببعضممفقال | 2
وه

بض نقولي]طعنه الاذىمع وفل لخراسمبلم ع
دقنلالماكشاال ف فألصعلةالاوذائنللقعةبهوبلجللعوازالبووزدولاداتهاالرثمرايلنترفتبا|!|

ه.اذنادن
له حول يمكانمصلللعهليه
وانأردلةشعرامكلثوهد دينبف ر

ينحين

ٍ واكمارقمنحليشابىراقعروروا اهلطإرائوابو :ذ منحليثهبلفطادنفاذ سنوحبانو دزارمعمادمب عنبيلائهدشي 1

بمفحلب لاذا اطلنقاعبطلتمجل عقيةنفدمحوليسك)ل فاروعلاعنارمنفق عليمنمحديث الىهربؤدادر د ||

حيثإرشريرةنامردلجودبىالا ١د
جاجعوجرنهلوبينل
نندمنوحر وق ليقمني
سدياسشكثيرةوعدب ل
لد بمالتيرةفى

داجبولاتيرةواجبةقل الشاف نصفرقدايةحريل]اس كلذمبركانحس]حول شمر نعبدالعدين كاناذاللله |

دل الذن فاخزماعدئواقام3,نماليسكا:لدوعنعسنلادقلكهاباننزرعنول رد ى«رفواخرجهإبن لسرن محلبيش" 1

نه هنوزردرمولوقاذنرذ لمحم سرل ره اسانوه يانهتابمهيجنكذ بلطع ٠

اتمنننححتا داع |
حمليسثا نبنبتم حنرافملنارالىيالوىث م حنريثكعبب منجبرلفطا لهايريوب نيب

دصري طوبلع »ثعالواجملل بكالزااءيلنونبعلو هدااهب حنبأنفىيدومنحليثجا ريلفظياكصيا انهلايرخلابجنة ]|

ثبتمنسينليثو ر وايلكمنحلي جشأبراينوأمنحلي عشبلانبنسمودع فنىبلارللب مقرخويًاعنرين

خط

موثووة نعاملطبراقابرهفىالصغيروهنابعنراسفاىلاوسطولقلثليتهلزاعدرعثلنيصلن عهليوهسليرل سكلواءافالااول ٠
حلالا قرامعرببديةدصاففايلريلوان ادهال ثعبججلئمستهابالرعوةفقياأسعزطيبمشها ,مسلاب الرعوة واللانفس |

ى
وعلمابن جورف '
واوا)عبثبع ع رمنسمو والرباذالنأادلى به ا
بل »٠ك الصلبيقنف بلم'لحراثم مذلا شيلمنمعلربعينب ي

اود ابن|نحا
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دب وسِ”ب لنكوعدالتىلبوعبللبه إنلوىى واالخرطجارى منحل |
زعاالهيربهاملناحنسرظليىورفاجلرتبارديرذواىعنب هنرب عباسز ووااللعدربياراسضاوبيننسمارايهورابوداك.د دالاقعنخآللين الوليلدعشرمبعنيب عنابيمعنجل ه ه ||
سيقمنحدي انقلاهينمعدىكربورواهالنارىمنطريقيجاروهنزعبس 5ل ف رىسولللدصكللمعلبة”سم
أبوائد
ج ارلاهزرةو فاىلسينم رنوايةشودع بنن عباسلدادرىات عنبامناج :لنكت م لىةالنأساحرمو
ومبرعنوم

أ3ابتار عنعببندي رثلت يآبرينديليدعمنانرسولاللمصكاللعهليمه :فىعننوملجارلاهليةفقافللكانيقول3اش
[ لكينمروالغفارىعثل]بالبصرة واكنإلىافالتدرجبنبزعاس عهلييثٌ)تنادل راىجا درح فطريقمكةففلء1

شٌفقغليوه لتفلمف با شبعرواتالاحرامحوليمسشج بارخبنبوتهجارنلدالبذالوأترذرارسولنوصل لاد
ا محلي ض

لو رهايئعنح براطئ ]:رسو|ل لمعيلالمعليموس توم|
تيلابودوددايحنبانفصتربي2.وم
عنالبغالتمروليبناعن

نيزاعل وهدسجالهرجا اللعنيمودا منفؤعليمو طرق فا 1 7
ألونانعجومنجالى والنسألىم حنربيفعربث د

' حصل ييمث)سماءباتف بىأريضنذراياعلدعب رليمولاللصهلاللعهليموسلذاكلناشفقعلبد ل وينيملينهرراادهلف

عنواهلبيتتهحل من عامى رسولاللدصملممعليهتعن ككلد ىن ب منالسباءوندىتغلبم انلطيرعبدابناح
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عاشث
عأام رنرسول دصللهميمه إن فومعلبور وشم لوده داجللادانلابعلجزني

عليه كل رو ضاي حيب .أ نبأكلمنكبلاين تفلمفيصلحةالجلرين

لقالالعلاكاندخاارلاضصيةفو لد :
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سيحوو لكتيلونمن جل نفسةينحديفم لتدف اسمن ه ل
ماهم ذنفي هلمعيد د
م قو بان 33
مم الاق فى مانيموللمعكالعهليوهسلفقمالالى عبلاللمعلىروه دخرولددف دل لاش ثتم
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تجولمانللاثلاا ل ددن تكلواوتصلثولوا دخروا
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للغالالق ٠
دفاليأبعنجابورس تلبن لكوعمنقفعلرمأوعنريلداسه لعل يمد ف بلشدينفماىاقل ه ا
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د ودد دهاشنكم نجريفب ع
نرستاجلعلمول
دصلول فد هل 5

ناض رىاولساق بن
ان فالناذوانفصيل/رهدلقاس
ابل رفشفىوكنىفو رومنرسول دصل لوسرعلىالعا

ْ 00

دل

شضبجن بعشا لهكاة فلىسااراشحريجفترينبنكرسولدمعيلتل وسلرقذلارووجا

ْ

حاص

ادخلر امك
بن
ىعاصكلراا سول مدعفلع
هلميدلرق لرارقعشريرةدقل بدأب نْ

نض بأسيرهدتزدداهلير)لذ نرذاومن طلقويوردواهلي الى لفبطجزقولمومنعلنىوانينذاملسلدعنبوهريرةبعدشولا
ْ ا

لمعلي
ره امل يل يدت برولمنب حليفا.يقاللممان ثأف
لربطوةبسار:منسوا ىرم سيملخاسوالا

اله" سلما

|أفقآ ا6ع
ل خندك] أمافخقايللرخنرعننفرىتلفتلذاد دلرو ناحزسالفل تعامدتحط فياط |ق
نالارض نك للشاكناوه يلوهذ بن
ٌ "أخعاصاءفاإغارىحليسن بان عباس!نكالف انهداكألناينيلولن سرىحقىط ف
ْ لفاك واداشتلسلطم ن لزهدبرعهاقل ساارىذام]نأبعرهاذ ملنجعلنيالهرمو والمومنين,باهم ناموإقناونمدانْ٠
ظ | شاؤ استعيز

دهموانشا اذادوهماليمبفمنح بيشعدنإلىطفيتعن و دعلميقالايسهومنن عرأسيلهم]خل تشبرعنقات زصهاب

]اعهقللدفءيارولوشبلتارىداداة دفيرهاف لتشببرونااللوداتوتجل”ابوحنامكريتينعانراموكضحنى:اعباسحدثقحمرب ان

لطاب اللا نوهد قلزخانلنيهلاهعطميوسلغنءذل دنعلكأ ن ابيكونلسركالقلمعالد محلليمالفأ 3
حل رمشمدذاأن الدعصلن عدليدهيسلالبىمحنينكانلاسرقاقسسئرلعكالعربا نكاليومهودسولفارقن النافىكردا

| ٠فالفل» منحليمعانجبلع انلودعنموسىينجلب بنوهيماتجع بنيمع ان لولعنعا وذاخرجالبميقىم طنر اقلوزفلى1
هوالة0,ل50
لقول
مستوي
بأدددااهلطبراةفاىلإبرمنطريقنخرىفزيب عنيأضسوهوشلمعامنلوزرىسمالليمفاامرك ناققائملدةلناهح
تفلمسوليمكان لو اهذ اسلموااحرر:وادادهردامواره بود دمنحدريثمطرينالعونيم
ظ لانن

لوموسكونتنخهوامرو لبابع بىنهريرةمرفودامناسلييل ن ذيبولماخرءبويعوضعفمابنهد بكباسينلريا.تأدب
عن الزهرىقالروزم بروىعنابنىليا وهعروةرسلا در لسعردةٌ خرو.سعرلبنمنصيوربرجلأثقاتجيلبش0

|الصذارابن اف لغادى حل"
هع]
اسلدام
رزأعسعأرةوتاحروللوج
االسلب
مطوب و
 ٠لمعمل داهعلميوسلحاصرن ثريظةذاسلن

|اءم

بنمربنكناةدعنيمنبوق يرجلاءرقدالهلثررىكيفكاانسلامثعلبةواسلبقسعبتواسلبنصبينلفرمنعلايل ل

ل اومنبققيرلاولالنضبهركذاوفقلاكقلتلقااالمقرمعنا لمنلشأممنيوديقال ابلنفيبإن 39نعأثثلواه ما أ|

| دابادجلاقط يعي هسخيزمزمققدمعلاقبلبدننيصل د مهليوميلباسندتمانيونكوآنقيوقوخلروبونى ثلاظل در دام |
 1نكربييرث دوفنكس لابلا قتسف ريمالولكشياةلليمعرشوددالاهليل انين ليبظن

| قالوراهوقالوابلئواهذل قالو لنوااسامواوكا شب فلوزموارموو لاد ضرواهيممفسلسنامفنولفشرروكيرنددلك لهم و |

أ|ددامايقليمسببففسويندقبط أمدهمتخريف وسكانلعينو فتوديكشا تو قبللونبللدرارثا لنووى وهدا|
أصدعىمنبعضافر ودهوغيرماللدديلب سنهنة )ودبيل »ان فلاتقل مرمركنا رأكيفيلونلهنمثلديرق قلشعبة |

|لعدالدحرةوهخوطواسيليف لفممزوةلسسي ونقيلبفخرابلافييلخاملهمزةم غسراويانبفق اه اينف اواو
ظ بط الفررزىف بىلخريحه )يسك انمصلاللمليره' يليو من

ادس
لجاارطتيتامف
حت
نطمال
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له اولفئيمةوسياك اذىبعلقولمودهقن عبلمن راث خررينودبردا لفبراذوميرول رسوللمعملاندهليدمسمب انس

||"
ا
:و

نابه
فله لاىلمباردحموليثلافرص ل
لاد غ مناجعمبنريننتاتداعنتيةب رنبيعةخرججيخيشبديذةابنءالوليلحلوصل لىالصك

عربولااهنونجومعوذ وعو:ينامغرولكاريقمرة.لللهيلمايروجلرس الفارلانبإجوللافلجلراسمقالعرائبونراجل باسكا
رن تالكروثآلفعلهناُعيلرسولاننه واادفيامبورهلمرةلدواأا
 1قرسو لسيصا وساوجللىعن روسج ومن لش

روىمنجلالراسلىإلبىرلؤقلكلحرقىنوزمالىناجلراسفجويل

فروءابوندم ف لىلعرف:منطربقالطبراىفتىرجهمعأذبنبتنوح |].

ولوصابوهينبرا
واسبعنود حزهأويويجال لىنبصلنعلي وسلوورواءابنلمن يشان إلىا ىدان تبصل انعدليم س
م

1

الهمليمهه راسرخبه ف راسيل ىداو د
جلتلىالنوصبأء
علقال
دي املعقيكءوروىالمفىعن,
انر
الجىوءلكان سنآدو حسنو س

عرالنىضرةلعلىقل لقرسول دصل للعهليموه العولفقالمزحوبراسذلعلىنهرمضِفيو رهجلانبراسعريثقالابوداؤدفى

نحاديثولايص معنزأفغةلبرف دىهن نبتو ن فخررمناءلرئل لعلوليسفيججلاراسمنلادالشرك الوبلا<لايسلا دن

نزصيرلمينيجللىممصاانعهلريويدفنىديرنراقسطولايوهلم وج فل ولراسالث فاعلاولمن
ردك ع ن

مماارلؤنسن نزيقمر كناد ه اكلنسأقيروم حريثعبلدام قنيره لديف ع بنيثراثليسليعصلنوعليعسايوراس |
عي
خروجلاسواد|
دذسلنابسىرعشر عةلاعبلكروناذأئيمصلعلهيولا
الودالعادالبواجلك كايه ووهملدنلاسوق
ةرفتنوا
ايوتإعاتتيك

مأحي حنعأوي ]افح شيه وتعقبدي لنقطناان سبلقاتوتفردخملاير تقليلومنعنأانوان بمرسولمدلننمسن[1

اليمدائل عليمهيادرباالتنشار,الفشقن حصهنيدولوقتف ل

اده يو فجسآ يرل تانلاعا]

روي لينفاذ ل عملهدعهليمسووقاوأاممعثصله لهميدسنلج بع دلاشترادشوكمواراردعطو يمدكنكلك |

وقيلفىثةرك ومعل فكلاجهةفبداليسو امملاعليصمل دمعليموسلوملذلكوثفريروثلثبتعنوبلنا5رك وروىبنشاهين 0

فالافراد[مومنطريقماسلفف لىطبروياتو :للتهزينظرونأجلنحيالقطىحر قعبرانمن سسؤينلقصلبنعبدلونحرا لوعن|| ٠
]| صاطوينخوات عنّعبلادونعبالحلوعنل سعيلي رلق لال داعسلقفىلسإلاهرا إسىعنوضربرسولمعنفممراسم
|أما م دسبللط ينا وانلو ععوددسكسل

كلأ

ا

مرا

 4بكالرة اكفقالل عفرشراخليف سول لله
١ذليًقلمع إلى
غكبنلعاءىوشرجلبنحسلبطاعقبةابريلاهابكربرابر,نأ بطرقالش
انا

ناب يعونذلكنالثأسأدوسيبن ارومتملابراسدابفكناوبكخاسنادسني ماروا انآنُ كبروروىاب

دنيايداع اا شه لياق 1 1 1
زعي رفسزعتلذطل
ل ميتيخطلع د
لي

لتأبمحاحث اهنسنالجفلمك)ودأيتفاكثاباخبراد دطهرينطكررالغلاالخبادىالبعرييبسنلء ال شىيعبآل لمجيلالىرول 0

ادل ارال جردهتانمتامعتلهنم لنيعل لول لادانحامس 0

:

0

سمسناللطبرين علث العلا

وه ي روئلصبمراداسريعقيثين إلمىعطبيدبرامه لمميبراروق لبمبؤٌمطربقيزبنبسر لبنوحثرزعن برمعنجلكات ||
عامعطبرل اليةيا1
رسول/رمضياءاللمعليرو ال :اداارجا لرداءمثب ختضرعيلق
 3قاالللأرورواءاارقط فلاثرادوردادفقال لنار1هلايمعفالسإبللىد دعنسعبرينجيران روللمعملللعهلميودللبم

لفان
02
| ار
منافيص عبر
دل!ملص
١٠فلنبليرحمعلاهلنقتمزقهباتصامناأبدصقلًاهركذنبنسماىفريسالوطملوح)كنملنب<وعس ا|نالجرن ألوس

ةقا,لبمردانف رسولالممفقلانبشلا منسسيايةرسلوالهقا لوكتقاتلاريولالضربتبعنا؟لفرتالسسنة
التمغليموس[ريسلوينسيا ف

ندينب منسعودوردابكو<ائدمتمكنانسا هلداداندمزطقإن معنعنرومنلي يقالا
مح
ويكم
انلانقتلريسلجلف

سطبنطرقعنسف:بنهمب منسعودالاتع ن
عبيمنمسمعترسوللااميقول/عاحين فاركابمسياي]ةتقولان:ةانقوليقال:

والحنفدابانلنوا”
ف عىعرةا:لصعر:تج وبدينرين نمسيلهذمهوادبشن ف
اولانريسلنقتلقت.ورد يوخيم

 ٠داندأر سلددلاتخرنف ل١نمرسول لددانهس منبطدفلق ن
خهاكزاحججموا ىببيتفأنقالجلهمعليىلهسم

 ٠نفل لجملشاا صا يدود عأمرغلأف يرنعليدمحنزيشعبان ل دونلراشروسزعنحران كار
اربعينليلةددعى بود اؤدباللميلع نروعنكولنالبصل بدعليمو .تاصبلعكط ا
أهثلوا لحن ارب فلميلكرمكحىاه
در معضلاعنور وروى بوداؤومن برسليبن يكثيرقال-اصص رسو
الالل
وهشير
ققالال
لاوت ليحياللمغلك|نمرما

ظ لايقةلاراكدثا:لانعرافهناوروىابودادىسننم ط
زريقينأحامرهزهخوعشمي ةلاللسميلدكالوعلايدكر»
لو للدي لذ ىالقاريسالنالقارسىو ددىابنواثيب” ع عنباتمنسنانعم «معليموسلحماإشلنطاق مث وكشرننلوأ

وفىليثعبالللنب عنوفْنام 3الكحح
)ملمك اللعهليموسلشنلذارةعلقللصطلقسشفقبيمنيدشابنعن النى)

الحدعلليم وينأرتىبقللطلقغ نمارو دنانواءمنسق فقتلمقانوموى درارءمحوليملا:عل ||
اهنال لداعةمد فقاتيدي عنلءليثالصعبنبجاوزسسمعيموللمعيللهع ملوسرياطعلنااهيلن .
لشنيبونيأبمننارموذرادمف لذهدوزمقالليبقوهذوردفح لتدبيتدكالنزهرىيل امش ونووذكرالفافق
عليموةل ب جنود الىنملوعلانهدحلي اشلصمعبومانزخلنانفضحل يماذن:جسلبمخييقعلاىضللمانئتقامقرمو

|أرواةا:نسعل ع قنبمرةعزسفيانع نرونعطولمبل وااخرجمابوداود بعا دصسااءلعقيليمنومجاخرع عنلاحوهليم لها
درريمنالهرم قم يبلليمشننوصدثدسإفموزقانرأدا افقطيدمرا
كنيب نإعامنامم ذ
يك بعنردف نلفدمسويليمك نداللديهو ع
ننددهمنكثلمس:ة فدلا«وذح ب
لمشاداصلث و
ةيازلرفزمن

ل حلاقلرسلواددهر لتونفستفشىمرقايلجنا
اف ترذن ول عباسح يمشن
لزسفمنك,نفدميا حبذاقى

ينفنروخجلتصافئلح فل ا سح بشزبا عكن سن رجلاسوداقليدمرابكوسالميريشكه
رلنكعزما
شةقا
 ٠أألثالاتللين
 .دلبلكرلانناسدفالع :عيبوبنعنجبرقلللجلب (نرولللاهتلكقافلببعزةنالفق سنكنذيلءثم ةنو روىابن!0
 4المغأدكعنعادمب خنرنفنادثقالد فىبدسالومبر 5لعوفبنلحرنيرسولله رهابعفدك نربتأعلمونعبذاالنبراءنمسيلاهف

ظ | الفتايقائلحاسلمزععوفدرعمةنفلنقائل ةفل حهليمشا عليادجزة وعبيلةبنلحرث باروالب رلعبةوثيليةإقاريعة|
|انفعةحليزدمينثفبس بنعر دعا
وليلب خننبتاله لوط لطالبووالاكذل بكوداودمنحريعلوههويزار ىنم و
1١ 1

[77
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لفخرشم يضاقو[مدددى عار زوم شرومنبندود بنميالغا منقطوادوصل اامئحديفابنعباس تيبي
دا رجاددبندب للحويفحانرعل|
دقعالرافىنب عيبلوهوريففولدبنلبنمس بو:مجارحابناطقفاىلاح و

|أحابرةلخرحمحبالمبودى منحصن بيجع سلجحوه يوريج:ذلكالشعرفقال نيصل المعليموساومن فلاذقالتربنمسهاناررد”

 3للذهلككيريثوالقصةدرواك

ببخووىةال لممجدوالاسناادعلااءاخنباً رمتواتزةإنعلاهوالنى ثثلرحبأ

| فوليدك:ددعلسايصعمنحدينسانتلكومطولاديخزويبدهونقولو حت رزويبذكالديل

 0اهلزنا وسعنةسدعاكيتفنكينظإقضبر.اس»حبتقلاقومواد لأس ابنامعؤيف ادا ٍ 1

|نقطعادفابؤاىدمد وا:يعضاتعنقعنليمقالقالزيدرنقيتيوهب رلعبيلةنسجرنالعامذلكرزم نللقولمعدوى|عن
م

ْ انعوفاومعود ابعفرا خرجايدهبلدخميريا يسواللنعصاءاللدعلي ٠شفقءيمنحريشعبل مانبنعوف ود لثقل سم

لقان

ظ

027

4

مسنفصجير

و لمعن نصلشاف نليصموائة”"ويزنطس فيادلرغبةف لاسلامفردورجاءنيسن رصظنموفيمنفشمنجريا كإرؤسان أ
انقومرننأالفيا رلاىكالاناموي لهاطرينمقمنما لامتعازياات منوية.فبخصفرداهنقردأميفراشانول يمشكانربوا

مد صلتقسلكأنجزاذالغزوومععزننامسللوترمح ليمش مرجفادراسيادهقرغانقلامف با قببلمنزحريث ديد |].

انشغالقولهيرىو مر رجزذازي]وبداجاومعة إذلملاجرسطبرزئوابن 5نعنمحديثديزينخآلللفظمنجيزهان] وجا دفطرونا» |

لجرومنخر بننقصم انجونبادسيأقابنثان نوماد اعفداهفضا بدجزينعساكرفنباابدل نهحديف! ملالا
نس ا
أ/

عقتل بنمصللضنوابلحزيفة,نعنبةع قنثل بيريوبدننك لباق |
دع بسندلاقىحليمشن نمعسلالكسممن ريدهحلن

منطرقالواقلىعنبن!ىلرزدا نعإبيمقآل ريلبوحيفشبلراود مازع عتبة.الالىإزلزفنععزمرسو(الهعبكرامليوس لقواالقلرى و

3

نلعلحزي لنطر دنقيووفملذلح غيبلدرامعلشركينمدعىالتقاميه ريده رننسلونيصل

رلحتصزنلكر ربس رعيلاادان د
ىبل رمتعاككمنعبراحمنسلوهرذلةحريةتيم ال بندود ا ا

1

رمام فلالاسلامانغذرعرفتءيرمدلملدانلوقيضعيفوقولب دناؤدانجبارءلنولدفاىلاسامرودوقرردكلافيشيبة
د يايوبقاللعبلزنين بارلبايرقلرأثيوهبح فلمنفتعنلكقاليور روأيتكلضفعنكواخردلكمنعجاغ | 1
عنابوب| بضاورمثت معرزسالليه اخرئفطنلرافتى|وقرما:غلىفاىلوسيطهن لوهمف فيول رول لنمصبلءالعلليهده2

 1بلْصنْضتل يورموع وششرنبتقبإن لصلاجوالنووى قل لوو ولايجفزعم عثل»اد منناهللاقللىللاحزيفة كا ]

|أمشيعه#ائد مهاداند مللوسقزييوبلددياقمونردبوكااياعانلكأبنبعرنقيجلزاءحسقوعلللدحيسمعميسبلتتععسل«دعليموسلءدلروني دص تسد
التسصادهعلميوللبيولمهافلقتلملووالقيتافيا
ملصسسصس
ي

ضمت منمدقليعلتمرعفتلتفبر
لهمرئاودلوونيعمهنموومر تدصككاائوهعبويكلا #تقتسلمقوهلعنعانمععبضللادوكماشننو2د 53أل
ش الواليعسبل
0

بكروديفوكاتعالاد عبيلةقبللالساهحلرمك نرسول دصلددعهل ويسلمخوعنقتلالسأءوالميبيان منفقعل,يمنحلييث ُ

إن تحمليملا:معد دير رأمةقنو بعشخ وزن فقالةبألهءننفت وللانقائل«جروانحبأن ول وابوداؤدوال لن

وال فمىنحلترياحي انربعلفط متهنعلئقاتل.قرحل طلقلياخلفلقللنرسولسميارك لقتلدريدلاصيةا
وإختلففبمعلءالرقعرنصمفيلعنجروريحوقيلعنجعززنالريعوركارلتترىدابوامنالادلولي صرح ليا لثن8ا
تختديل,الومرةورجالنارى قومدوىنمصلسمعلد.وسلمعريامرامقنول:بوهحننيفقالمزفتله دنفقالجلأيرسولاله

فياردرؤز زهفيهنونداسفنىفدقهري طيسو دعسنو | بوداقدمسيلمرنو كروقاف
لوصا ايوب را ركأ متو,لأففكي موولدالطبرافى بسنحريمقدمعبنعبأسوفلجرنارطأةوروؤلإفاشيب”1

| مطنر عقبلادون غبرقلانماى وودهووسلباطو ردك مسءفقلةلقالقوشولشرنواست ا اد

دمتبوانيهي لشرخرتا جيلنشبآبقابلجريزجنلشيويدل اشابأقرالاسم 11
منحيثسنع دنمبلاخا
عجزمنحري بنن عبا نسالبرصل(/ي” كأاذابمشجيوش ل اخرجو|
روىانصللة ..الل:اناولأوولشاتابلصوام:

ةهوضعيف وروا
بسحدهقلاوافسل نتهعريثعفيمولتاقنااولولادنلااميربلعموامعدقسنادرايمناص لينبىجيبو
| ممق منحرين علمنخوهويم لاثقتلواوليلاولدطؤلاولاامرةولاميزاكيرادسنادوضعف د راسالوروامنوجاحر قشطعاوفيه'

ولانقتلواعرقولا مغيراورواءاين!ة سام يجريبلغطدةادلااتلوالوالاندك اسنيدميحلا|.

ل
تإيد
قيانلو
 |.انخصك يسوي ولل لد
فر

عقاولا رأةتلهحويل بك انصامااللمعليمروسقط تلب لنضارفق عليممن

ا

0

ب ثليم

| يتوه تسرعفنمن حد

عجطيفاس
ددسلينحينبنوي
يثومسولانمف للازةسولممصك

بطالان

مناتلم مير

54

مو الصصوعوبنلفل ادطعينلرزيةرجلايجملللوهسو ل دميجيمالته ؤرسمولم3هأهالعادرؤىالتريلى وابن اح:عنبنعبس قال:.:]/
اجاف د
ن يندت سور
ينيص معطي ايه رداكاناد ميض عديةمسوداءولسنملإ

ىد اؤدمنحريث ممكأين حربعن رجلمنقويمع ناخرم:مقارلأيتدابثاللنبباهرمهليمواموغرلو وركين لزه حل :
وردكايا

ظ0

ماباسزةماعن ناكسلصل »

ظ سيددخليلياملففدرلواسبعها ذُعن نرانينممادهتمه مودو صم ومسلا ونان
سنادع

ا

0

ا

ع

نروان وللسورى قمما فونص السفيان ال

مجأءتكيب:النيدصلال "سروراينممع0
ليانلمن هلاهشولا انال سعط دقوم اتوي

معضمابرأناللشاولوكعنلبااهلوستلقوناعوذلاي شارحدلتون ورقاة
شمايحلقيقتج ب
لاقف
و أمتسل ك م
ي دللكديبعو دده سل لك
نمف ةنح م اصول دل ع ار
نحي

طوق امناوثك
لاسملغسد منعباتي دف السأنمنحليسا بين لكوكآنءانرل هودن انان در
ا بوعبلالفجهزيشوعنبنعبأسرف جعلشار

لمر
نص نهملميوس
مرحيف لاتجيد ول
وهيبالثريزى والابززاارهيمئحلابث عكدرعن ب عنرأسعن
ظ اندي برورراجرودقوم سب نيرخلداايرببتجية لبو2د اعوط ا
0ا6-
لشعوق الطويلاقلماممو يادنياه قومد
|أعاالجئن,نعوف لعب رسو اللندصلالدعله بومبلدوفح ي
صل05
عسل
ش ركاف عاسم دان نكا بان ددن ال سول

اسم

ي:27:
22
س
0م
د
1.ح.

ص

ْ

حتفف ورمبوابالموعضلحضوالصلاةوعنلالصففسبديلالهوىواليئالئبحلبآدناهنللصلاة 0

: 3

نانا ةد العلا سكواب
ظ إنعباساذاناىدنادى فقت روابلسا وراستعباللدماءفننول بكربوشا فين لنادىدردىلق ع |

ف يابسف بع مولنطقسف دزول ليث دقانمدر كع واد ضي دفلطااناردب يع

اومفنإرادمفر فرفعلوكرانا شي نربفىالصوموان2
وان
لم
2دوزادودرااق القرلنشو
اما
بق ردقال با دلوية.اكعيةدعو

2

م

ل

للعلديرعون! دلدمائ رين قو

سهدول امه

لظتل
ففيمواذاليت علوك تاد

ا

0

7

0ا
ليرعرولتسله3,دينيقاويل
ريم

عزابنعراسقال :نئل رسول رصا

اوهودنرقرامن امون يمحونلاجملنحليون ماللللد نونعيدسللد
وراحؤدما
 1خ يلعوهمال الاسلا :ومددكلاصهنميسهلاسشعازيبودبق فبنقا فبعضلغزدات وضع #/اعدائدة إ 0

وسريولاءاشائى )|أ
يلق ع انلزهرىإن رسول!للعهناءاناوس" سعآنبنأسمن لبود حر برواسمم واضلزعشرفىم

777070070
|0آ[
|10
<1|0
0أ1
0
710خ
360
أ71
31
آ
1#

ات

1ت

 3ذمنط بؤيكسننن عارةوهو فعفوا

 1لفان دوذ

همعنبنعباسايتنهأنلكمرليذكراهلصف واددمبومرمقليميق مبجل |ا

1

فظابوعبلالاة فاق سئلهالإىلىحجييا/اسأعلىقالخرجدر

ره

7

نع دوزي ململ نمل مله دارم اإيج نعانلاسشعينبنرك

م
 0مآد حول,مشاءائش* نلنمصد ثلا"
ا حليدك) رصفو شيل صا مات حربطان وهوشى لكتقلم

 1خرجإلبىل ركسعمرحلم انلمشمرلد نالتومن المورسولمقال 25لجعفلن لعن مش لكأل بين منحلش دعن ونام
ا سم
سي
74

ااا

مسف8
انتيده فل هافقلاذل:لاستناشين ديتبعريديلنك لإا خارها

اناق

سلا نذا ظ
ا

 :اسشمك| لء

2
مرو

اتراهويهقامسن م حنرييظفةىابوبمل/شلةلتخيرةفقالبل وشصعمرااشنصموقالفوا

20

ا

عا اءلمسامووالجرعن بعربذطا] .

علهنخيمتنقمن لعروفذ لكر أواليللالتخيرةوينصةاذاذابادشميلدللريلك داينرأج:م نسيلبرضاعاءبل طغ امس إعام|

:

وقجابلخريلرة دجب لمريجبانفموسازيله ضأعيفةف لىاهللارئقىوفالثائبنلببد:دهفى ناث حزثلاعو
م إلعروفالا

رو

0
رلةى: 00 ,
يثإ
حلي
أن ل اصبلصعيردوا مسبمهنر
من بشتهنق رسول لمعيلالماعليموسيرار طمن حلبيشهرعنءلاشث.ةاتلاذل
عم 0
ت
ظوم حدهطا رديت رنيالروشومضي :
لوتتاد 8كإن
ىنفامو
دها
ارعؤ
تسا
سمو
البي
فلعه
خرجراليمالنيمصدال
دلؤجعفرينإو طالبةلازروموقبل,يد:
اغأهدومااود قد مسلاوطبرافالبارمنح يليثهالشنعبمنالقبيصبننعهليهو ن

وم(العؤيلمنليف عبلللوينجعفرومنحرييبجأبينعليالدفرصصقاندروا

منجزيبشانرو شرماحل.ند أوحرنوهو

هليءو .إن صني رين به لمروزءالطبريؤو ]|
فمنرض عيش:يف ةبلنيصاز ع
ارعوبدانب وعنوججيفث.قال رمجعر
ضعف جل ت

|أاابسإبعتنعاائذنهنودليترينحار رشعل لنيلدنمعل ديسا عتنقموقباشر لتزوذىا

رول خلنهم]

ةسن
ىا رنادنامعرينلخب لوردق جا كلهالعفف سيمدعور
قراملفوومليسكب /مده ان ك

قالترلولالقا)0 :

بر,قوموالسيل واه اذامى دصليث جربراذاان

مءسد هرات
لد الطفبلار داستاداقو
ردت هاه

| وم سبلم دينع سير

تمصن قمع د
يس دعقا مسري أ
وماراإ:وامجةردت ولو دوق لفيا نمنحليشعوناً
اه
بعشرسو ل اللهصيلاليعمليروس رسربل |سوشنهل علمجلم لاضارداعن يمعراد.ينع ديت دعزريةلا لل
ٍ عليموسلواذالمرزوارل:

لش )نسي إدضاد خاصلمشقوااينمه مز يخي اضر

ودبيل

وابغلروادلامثلواولاب لوااوشل لعليث بط لويماخريي مسا 9ولمدانياخة بعد
اللقاهوامكطريللاه زو لا|ول

قلغ لايفروامس وين حبآنمنحليث معفلنإسرا_ايعن سارسولالمصل اللعهليموسلؤ من

لاض
وإنارا:

ا

مدع ني

لت اط رغد

0م0.
داينعشالطلا

5

بي دشوكت الثهرة ||

دياه بإمنحليناسهيةن 10

00

بساعيناأو

ناكذارمساممن/حليث حزية”

تل] ماعن وسقي اس ينخ بطووعدف سندلتطاة لس
له  0فوموسفيبوره مس التؤارى
0
و ]قلةل نيسولممصا لتو امريلةانا
0
0
|ن لفان التبمصلالهعليهو لسوخريو'ه ئيس فغر و تنوكه'
أ

ا نتنمن ردادةالقام وا لر ١ أمكلامقفكورها ثالبنطاهرق:خر

0

0

إ

لهأوىذاربهزم”ز 10
دمن اعسايةون برق ضرا الصعييردرا:ماالاىلعم والشّمبر:هل ليث ددرو عبلالقلاد ر

يشاعلىوالعرأد!وان مسعود و<أبرددعتمررإإانب حصين ا
ولى شربرةٌوعبلاللهبن سلا :وبببلينسعلداروافووعارةن دثماءتا5:

إ) :ف وبري بن لحصبب جين بريل #عيىابن السكنورادابمننلقفىمسقيومواذلدين!لاقعونبيطبن شيط وناد :
كنوزى فالغلل,لتاهيدعن اودر وكعببن تلكواسوالغرس بنعيروهناشة وقاللات منرنافوضعذركرو7 :
!إ

10
دلااينحزيثناس نيان وار
دك 0ماقللو أهحدينأعيواددا
|لعجا لداعيالم]

بمعخيسامقالاملعنسابنبلانكاندهوئناب د قلاع( مفسأوورضوعِقو روى )يضااللرمباك لامئئفورا0
ذاد قال
| أسبدياأي دسل بونروتعنه ع

اتفملااءنكاه
نرا
ول,دقاال

١ 3

راثا

700000000

أدف
نيمف
فقبل
ناير
هه ة
ىهور
الا
رجلم
ءشي
الصماب

طهر«

-

منالفخص حير

سانسن د قوىدمراحليشالزارع| نمكآن فوذرعبا القبسةال جعلناناد

منر روحلاقبليللدصل ”وسا بيكرواءابوداد د حليثلاذكعنعائشة قاسلخفالىابويئرفوف
ىقيلراسموف اسا:

 ٠اثلاثع منائفةقلوتارأيتسالناب معتالدودل ره لملتوس ناهنوا دنادخجلتتععلليمقام لينااخلابيهرأنقبيا ءٍ

ملدريثسْفقعليمولاينحبانمنحلينهانهولسلامتأمواومم,أحدديش عبلاللبهنعمرواعبل و الحماز
انزحاريثعبالدبنسلاب
| .أواثشوا١لهداهولطعمثلخلاواجنةمداهْحبأندالتريلىدم

إ

0

المعامواوالاساموصلوليل اولناسنا للخلو من ااه مداعاصوابا سينوابنحبان ها ومناحلبيثإلنىشريي] 3

المدألور ر

امابحران ياهناوعنإىهررةقال ذال نوسبيج

اسع
مواىانودا قدمنرواية إىمثعزمموفواومن وايتعبلالوهاببنج
نل)
عنا
دن !

ليميقس
لدهرجعن فىريرم ثووادعن|شر

ظ لاكلةسلكوالكنمامرصعورلمعليممعومسللمانو(وسلاىلأمشسترفنبقهيمنربضلجهرعريسلسارهادح ازنبودعائضادعوادبلعئضزروولفاوداحلطلبراخ ,س|نداحسنومن ينا

مومنواديه إىايوب عبلللهش.

ابءن بوعلد هريرةدستلكربجقرليلوغنشرج ةيرسو ل للتهعربفس بوجبنه قاطليباليادبا السلزمدرطعام للهأ
ْ ددادابثحبأن ا
در
طاندك د رد للطالت رسلوللدهاؤعل
قيب
للن 5:لنعوجباحانغفربزل لسلاوحنليلاهم
ْ عز ددا«قال5ديوللمصياءالليومبيوالاهمكىت لسمواوعنابمسنعودبرفواال.لاموينامواءلمعلوفبعمفى

لادضافونيانناسجلنس ايلاهويقلم' علومفروداعليمكآنلعيرمفضلدرجباكارسإلها انلبردداعليمدعل

مزهوخير ممرداهالإزارباسنادجيل دعنعللمن معفل قال5لرسولالنمصل النمعلي ود البنلاس ميكل بلسلا راولاطإرا

فمتييمه لمقلا وسطمنحريث إىهريرة وثومً اناسمني:فالرهاءدابخل:ننسمنجلرا اهشولمدردىنبو هن
لسلام علتاىن اجنابرناجنمحريجبرانالىصلانسليومسسامرليم جلوهومول فسإلءرمئقاعللاميلثمموعبمسنانهموا:

أبنعلملهنعاتلارفلاتلمعلذىلكن فدات ارددلبكو روىمسبنحنلعي اشتلاضهانكعن] فونبنم ارن

حلساه

خألا صمللف اش عر,كأن.يشيرالىحريشش قآلقالجليسولالاهرحلمنيلقبنعولرقاتنرمقللقال فبلا

قد آل ثالفيأخزبيل مو رصاف قمانلع رم ورهنىو حسنهفاللقالالموضهةند رالدلمواوري اسلاهقبلكلاه ْ
مهيف ال دى رط
مي
رقنحرض ف التريلاىعنجرد ثاملنترهننمهاعنبنرعخرجمزنعدى ف لىكامواسنادولاسبرلاوإ(لمانهاا

لاها
ي
د
بعو
ع
6
و
عفكد2د

ْونسنالصاغكالى ورد فى لكحاديشضرللبوارئه ر قنادةتلثلاس) كانت المصرأف:علمعربلالنبمصل اللعليموس قالنعووروا
ا15
ا1
م10
0فن0حا1ق

لفن _
اناسم
منتم امير
أي نشيبوها كمردندشوغلطن مفينار عنعنقن رباكا بعريبروسةمروعنينراابيت
سة
نلامش وبجعزمابنجو ىد ف لىلقيوانوىد فاىلروصن:د يرادقالمأردو ىكآاكفاريعلاهل سنةادبعدهنافولبنطق
لكا

كانت كيبي ست سهبخلافواناغزوةخ ربفاسابوبتولمشمرورالى علمييبودنه لللغازىوثقلب انلطلاع عر.

لبأسلةستوهوبقلش ذاوا ذنكرررنسينومنتبعمفهاأيانتفيا سلةدادم فتفقعلمداندكآنفرمض]نسلةأن

١

م
:

اغز ةوك فتفقملبييناهللخارزىوكآنىرحبوخالهالخنمى ذلكرف لكنذاففسوربريدانجأينتفالعافرةلللييصهل| |
2

-ا

ويأونكن اكا مغزاصبلالبمعليموه جضسمه واتبتري كن ا”
ٍ لذىذلربلنصفيوهمان هلبجيناضرولالهصلانعدليم

* | برامبفؤيقالفأثاتلييقريوشحنينالاثفوهايلقائفليمىفطةندقثرةالكدرونؤ نيانوبلدنامو ومد ودةزر8غلا
ذلكحوليمشن صلالمهليءسادرم موذاطولالضلاءتدمف وىشركيابصلاةنيهحجملمسثيرفعالقع نثلابضنقل

ثاب لف
ويس
جلييف
ابد
نرناندملصحيهسرديا رامن صواشمفهل معانليو
رروا !

لووارىعنالببزءبن عقدالباستصغرنع|] دانظريدمبلاروروكافيا السئررك منحريثسعرين إلوىقاصانال
لنبمص
ال
ت

املجباشردعير إنف داص فبنذااجلدءدرىوق مناقبسمرينخيغة ناهستصرووديلنيحاثتيومدروروكلكوما .

رللدخواجريااضدبلساعللمدر دجارينعدااللهوىبدناجةاذردماينغيسولبسكائشهة ساتالتجمصلادمعليموسهلعلىش راجراد|
و ثكينهجدافن ناجابيبفومنحليثبلفطلاآليمدالصه
ف صىغييالؤارىوف اراتوإالاشوك رميعة ا

دسلااحفيموغلطف عههن لدأالىشاعامهومحنزوثمصييننعلىناروااملطارا فالاينحليملجارءولالاىليه

01

الام عليم وس فلقاانللج سانمدانداانص شفعتنفمقالهناجرا لدا:اشوكنيلتريث0تليئيد وى انانعنإلهىررؤجرادلبروالشعيفواأةا
 6والهرك وددفابنءاج دعنمسنيجباد كلضعيفشويمدداعي الدعليمه نياي ل
عدمزرعىلالموكترادوا سل

دعهليومسل فميو علىجراودالاسلامفقرمم.ا<.ديا 1
والاسلامدون تجرلداسانمنليشجبرانعبزائمعلاىلنمساء

د

غلوك اشأراعصلاللعهلرموب م ب
نعبليقكان بعلف الاخخالأهمزلابجرفملييعمسالحرشومعبلانول حرزيعمعللاسا و
|جراد داانقلالمل
اوك
س)يم
لحل
ام دتورناد ىال
صس عرمساموعن كرشبنعبالالدنالرىبعخانرسول للصهمل تبسك
ؤ لذج مغادي ارمويزةنهعلونم نيسفلعوضولطيرمبفققالفلانةالغوقلاشانك قلح عدا
محالد شتفسيت
لعبالداج باتتلدبلوسقي
00

كنتفأعددلاةهلن قباتدجاهزم معرحكامحولرم)شصانمن رفجاءحجللدصل ربعيو0 ١10-
نهو :

ع

م

د ب

22
ظ

وبروىا نجلتاءنا 8

اميلي دامعكفقال:ثرون 5ل نهرلكبضة]زم قالكمدادهيكيانفقالجعنوماصما بيهمددابعادد دالئ )

إن اجةمنحدييثنهريعرأفءىانبابعنو سيد 5لج ءادلجمنلانمرارواذاجلسفقلارسولللهلبقع ملنبرزيدىاذبعرم

إرعأبلنشمخصالرينعصلالعولا تخفارزوزدا عريلاه]الامع يلقردصلةحجر املكلانماولاز بلى أ

"ايغرو

عليكمنبرهابعلمومروادارجهابوداد وانناجةلآولمدعبل نمنهبدمنإى بنسلول

١

ا أعرومعلوهاثااضكر نلف نض نينتا

اي
1

8
3

1
 ١أأبع.جم
بعبنل اومن عن مرماوحييانقل بهونعهو.ذاثقيلليحاديشجمعرا ورين

]ل
يالهتامكمصك نكسلرتوقيلروهدناجبلوداد دمامليشصفونبنع القالل يلودلماج لذهبييال
بيب

ل

2

2

ممص ل

:

هلالنليزا..
ل

11

دهن

5

اس

أ

م

من افص مار

ارى فيولي” دتعمثوم بعل
زشع
بعل
لال
أذ اساملاه ذل تقالفممريعالعفوفلاةن ليوهكلحولاللىلدبنءعرلقرآلخرجمكالموق

| ينسعل]لوقلرىهنمهرعنلزهرى5الدءارسول:نهالى لاسلامسوجرايساتيبالنهمنشاءمنبحلاثالال
أقوم

حيكلاسرولكاانعقاف لايحادييثفو يدض عل
| حا منمثيمقول دمغئتلصملاعليمدنمسفادمد
العمودبوسطينهنع القاذىبلطيبووساحبالشامدلج ف'وائدالروض انفرضفالس الثايتفرضتردكواال

قبلالم سودين وي«جزه

سر

دمن ربط سس شحو ليث

وضعفالناسر|/

لا ٍ

ااهل دااسفلعيانةل فض رمضانبداصرفتالقرلاخللىلعةبورفشىحأنعلراسنيرتعبغردشرارمنريو انعصء
ظ الهعليموسلموراردفهزهالسنةبزلالفرطوذالكقبلننفرضالركاء فالاموالوصيوهلفرطلماصاءقب!/نطرةوصاء لهل
الى وارةلاعيية فوموالفوا فلرضتالزكاًةقبنلهمومبعرلمينقرهنولمقنابلعدلداقبلءفقيقلب للي

1

موفض سنةستوقبلتخ سقرمالعلعاليم كو دكن لقتالمنوهانيقابلاوالاسلاهقلهقرييا2

شوجبت الههرقالماعلممنتلرع ذلكاستالللعف اناكبقولناعلاكن ين نوةعاما 9
صااللمعليمو لالدلين
ش ذاهج ارلشبم

ةمه ا فو تدكا فرط

فم ةاوقوكةنام:سفنلد ة ون دم
لةلقل قوامهربولالغترددنجاوادونيةهلمنفىعليممن حريشر عنباسدفلبؤارى عن دالثه
| ل|جمرةعترا دزيزدع
سيول يمون دجوبليونع دن ارلهفب| ه:وم:ادمنحدييشعبلانهبناسعلكدفىلا |
ْ ل

 ١تنفطع يررزثولالمورواءالنسافوابن أنه تود اؤدعنمعويزمفويألشاقطعالهزح ناة ا[لناورمثقوطعالتويتيج
[الثمسمنمتها كور

لا

نطلع|

كفإسنىقطالدول! وا

منحزيثعلالىاخيومابحنبآنوز لنقافنروزءقولموف بس نيان قلنببمشاكانمقسكابشرعبذهمتخبلعي اسلاه
قليدمر :يشفدويلليثمخاوللردوانلموروى م
حمل يدثمنجهزوديإففلغزاومنخلف ديا هلمءلفمفلخشف ع

از
وملا
يش)نص
لسفبقابدشااركعوسو هليم
منحرية سه لولفيا فساهلمو]كلدمغخ

لماكلس انلثانيةمنل ولحفلذالثاثدخاتالرقاعفالرابدةوغزهةلق ف نمث دغروقر دي فرالسادسس وففخبارو

لسرئظوكتاشف التأمزةوغزوخثبولكف الناسعثواغزوثبلرفالىثانيشذشفقءبرمياناضل السبرابنملمومومئبنعقرةوابوالاسوح دغارتهم
ا

فييمانتيوتممعنوروىنيياكيولمان دهوأذيجبودهل اكاتسابْع
وانففواعلى  :نتارفمطنةلبنعكر صو
ظ عرقوقيل؟فعشريظهجديزأإن:ذاناوطتدسرهالسأ عثمزيوملوقعواناطهبحلفلن منفقعلايبضناواد كرانتفىشو
عنلابسنعلاكاانت سبعخلونمنهوعنلابمنانلاحلى عش قليلخلت مد وهاناغروةذات الرقاحفيقووللا يزموجزهايز ود

ةس لمتفجمعلمأكنرم يتا فناواخرزرابعةوالانوف ال
في تلفيروةلالنووى|(" كانت ادل ودسن
هنين سقأبنتفياكسنأ شيملقياخنر ةوقك رتنالاهدوف 33

ٍ اللهليموساورص  2كوف نفل دالثأنيةبعخلبنروسبله بأوموسئالاشعرئ لات ف ليصميبوينودمبتالاهلىذاتالرتآوبل

|صبغيوردمالوناسنيئيقرااللرؤاع لنفوتاما دجارميملحنةا وممباانل|بارشفكال! لوذااشنحاادولياجملبمؤاارقلىان يقول ل
أ
! ات الرؤعاات سنسسيعونازرد ارقفينحزبمنجود ى فلي عنادبن كانتفىوالةتسوهنلي سنحل 'ا
لدةدلاقلصاصرافه كانتفسنة

ابعرويمجز مودىب عنقبدابوعبيلفكتأبءلاموال واتوءاالوويبري بزرعظرطتعلىْ

ن بمعذ :ر بن دع ضربتعليديوم لالق واانبنتمسعشرة لجازف قالدق نلجعواعها5
آْ الوص لمعنوساحريوماح ولانا ب اد

|سلاف ندقلت :تعض لانلكات ف شنوالنهلعلانان ف حىرطعنفالىرزبد::عشرو ارقاستتهل معش لعل

سعشرةالافىشا رسنء:مسالاازميعكرمىهنام رعاجزموارمنانرأنمتاريضافىن
 1كن 3احلف نىصغ الرابوعشم ذلياشكالم ر

| للطيدم كأفظاض ف الريانلملياطىانغزوة للريس,كانتف سمس واوابندحيشممبأكأنت فىنمست واوأغروة

7

تان

مناتلؤيص كار -

من

أأنشسثلعنلرجليجمنعررممجلافقاتلل رسولاللصهاءات وسلمكوالسطشا رياديفوفلأعزافوتة /بي موهعرنعر/لزهِ ]1
لنيف منود من حريثالىهربرة انسعرن عبلدةذال ْ
حرول سعلينعيّاديفل لدصلنل ليراللهى لابينداع
0ااك
|الرسولالندصاا ليه وانوجرتمعررقرجلاامبلرحة ان,ربع*ربلءا فقارسوللمعيل وسامنعمنيربثدرواىابوحاؤد
2ت ببشعبادةن الصامت ولفظمكال سلسعرين عبادقا ]ثأب ترنزلت يرودذلوانك جلتمعمرك لديفلكمانا ل :

لنتضا :لسرفحت يسااذاهب :امعدبعةشرلدذااذك ذ قلولخ جزمو نطل نقاجمعواعئلروللفقالواتلرياقًل
موسق السبيف شاهلا؟ ذلل اهفا نينت باعرفيماسسكران والغيرانواجمنحليشسهلبنسعر:

الاوثلابلتفمقصالارسءواللانمعلر

عبادةٌ ولامذفولملزبلسيفشاعلءانف سقلافىمرسبحسن نفل حل يسش عدنمبخغزوتم روسولنوصل ةوسا

جيش العسرقوأنهالجارفقالشا فعضمهيلا ج يريثمنفحليمنحريثيعلمومنحلريشقرزبننحصين وهنلمس شعي

اللالعا,مانيعدحمللميسملنسولنج الاطل
ونج ف
رجرةتمعدنعهليدمسدام لدعملللعهليفسي دكا

بعك يررأسزمذلرأاكرولالصمملأنهو لسقألوزعامرزانظىلطعتبدف عىينكنجعللل ستيدلمنج اللنظرمسسفقعليو

نقاط ليوديرف لمصسههعهلميولسياعنأتلماننبيرعبن ألم مئتقف طيمنهحريثاش ولاهفاي لحملسف

عحفلبزبكوم:أنذ م ننظن بحصراءفقت ينمدكنهلبكمزعاحزيشمفنح رينم رنوايخاللىرزدعن الإعرجء:
إل ضريرءلوال د
هور ايعرفولمديرودلقاو ودلاديةوه عالروايخرجراجلوالنقدابوداقدوار' أن والبمية 0001
نه
بشمفولخءلا

بجامنردية قتآديعرلنضرين شعن بشيرينترا عنبلغظدادقمأصيللقودو رهابللدم منحريث ابنعر كار:

اشير

يدنش حتليمان جارياكانتتختطبذاود هاجلعننفسيأزو بفهريفتلن .رفمذلكلىعرفقالفئلالدهادملا دف

بارادهأجلعننف نكديثدورمن وجا
ابللايسم مقن حربيشعبيلبنعرانرجلااضأفزاسامنهبلذلاهبتجأريةل/منل ك

اعجنمللاديعبيلينعيرلؤكرمطولاهفينقطاعودعبىلقنوخف بلضسطلجي:وسلونلقاقاهلوكامومورللدو حليعات !
ل
حفقاسمنللتمةوي ليرات»
3

0
7

ن

ل |:

|

ف ميفقطىريوالمص الهعليوسلورنعاءاشلالاموا

ل
0
حوليمش)حابنسعرنيصرانيهرادخلتحائطفوادسن

المَارورأضس ب نلوفىليلبودنمحلعلرام فلؤيواشانىعن و

بع دلابوداد اهلئأفوين«لجتو ل راقطئدابن.حبان وفكوايبقوىقالاف خا موز وائ.مامولمعرؤدسواملمك ديلاره
5

٠

3

2

ك0

3

.

ما

2

٠

0

١

؟

ْ الزشرون لضفحيفقيلمنك«دهنوردالزلؤطواك روياليفعنلزشرىعنبنخيةصريهما أنق«درو معننويسمع نناكا
مخرجمابودا د دانبحبانوهاه الاوزاحوا«معيلبن :
عإبيروطينايعزيل
ْ اد ثيمحنجلتغيص :ردواومجرعن ارزشرىعنحرام ن

يآ دسلالهب عننيسكامع لنريهزىحعرام عنالبراءحراملونيمعمنبدالمعبمحتقوألابنحزهوروءاالشأمنطرةيربن
| المحفصع نالزهرى عرسم ابن للسبعن إ|براء

0

الزشرىاخبرفابواءاد:بنسهل:ن ق
أللبراءورهاعابنادتب ع انلزهرى ذلبلغ نلاثللبراء' بلاسارقا لحماللهزجول

ظ إلسيرلانلاجحيامنودوفي
منمزيريريسولمصلمعلوسلرحفغدائهمثيمتههنبل درفيديزا

غج ادهلياب) 5جوز مكدر <جل يمث)مرتانذائللاسحفيفولاولت.لدف لحريثشفقليمنحلييثتم

0لوسئلى رد ل فعدفاللص 2لدلوقارفيلم,ئّلبةرلءالدينثيل
شأر0نيرةوبن1مرتفلم1نا أسسول ي1مل عدثتوس
0
ْ م قالبراد سبيلله شفعلميهنحزبثابنمسعوه وثرنقل فرحل مدلا ل
0
خرن نيأو6
فيما

نفي|مفقليمنحلدياس ويمليينسعرويسإاعبناوبروا لان,ركحص بيمث)ل' ججرةبعلفلزوٍشفق دبيمن'

حلي ابنعباسومن حليثوف واخرجهالشسأقُ ه صنغوانبنامية لويمالنتي صاادهعلميوسامابعث امررالتبليعوالدئنا

اار

'

1

ظ

م انللفيمكيير_

عن ابيخط امنحاباومنلراوعىنمصر|لواحلبنرادةل بربقهوضعيضشقطعوقالبن عبالبرفالقبيل هل
نزبيشي ولر عدحيأبوبنارطا واس منج بقلد و أمطريئخرىمن غي رواياج فقلرواالطبراخ اللماروالمبقمنل يث

عباسودفاضوعفماففقالسدقلفللعر"ؤلجادوفدم هوم رندايالولبلع إنن راعننا عنجلانع كنروتعلهور واة ).ا

| مونلانفيسليساحليمشنابعال شد لملقلدمعطبوةقانتخافناشقىوان نك تدر امن طرينين
قي عنديلبفسيلعنعبلللكبعنبرعنلضيوكبنق سبكأنبللرزرارقلليمعلطتخفضوا ىر فقاللر)رسول للصهلى'
الدعسدسم حطيةفطع:لناا نطلورجواحتحزالزودروللطادامفلرعفوا مننامعن لاله
ا
|ننعقالحرثئلمن هلالوذع عنبرالا بكنعيريموقال شفلضلعلا سالتبنمعينعنهنلوريثفقا لضيو“بنقلسهذا

الس 7-2

02

| أنشبلاديايةاضيتيقل رامعطتظائردرولباونوفمللعرفوقيلعنمعنمعطيشدولودد فسأنواعلمجهزبحسانفقل اندلا .٠

ء

|دل صف وعمابنعلىفج معزبفوىينالمعباللجنسولفقالو
هجينسل ل لصويخورد هلالكطيثمنطريفمفى
ْر
وما

اصسوس م رداالوزسز با نانمطل

| دفعه,إشاءلاهارنتضين مساوخفن ولناكنوى عن الد واحكن واالرالكنوإكدارارناولنفعمالرفسطنادومنلل,ن هلوهو

|أضصف و ف استادابنعلىاللبنعوالفرشىوهواضع منمئللورواىالطبرائئ والصخيروابعنلىانضناعنالخىلبطلاعنشي بلره
|أسلامتجرعن*ثلةبن

وارفادمزثناات عناس و ريش داقدقالابنع كلانفردٍيناثل#عثبت و قا اللطبراتفرد يم

| رين سلاموقآلتعلب.نبتيجيب منعين جاع«بانيلىنين سلامفسالءعنهل نلكطريث لقالالبتارىقداثلةالدمنكرئه ليه

ناز شنرايسفلادانج بزيعليدهلسالبايعحويشاننسول لنعهسلنعلو لونلسنوحصيبواهلسبم

 1مندلادم اودري منحليكوائفةوارلبقمن ايحابرعرسنول للهوصلسالللوعق عونلسكنصان وخت زوالسدةا .
 1ليمشلذ ةن اجوضستمفيا لا لصيلحليشا  030اومظلويالول يسشا

| التادىمنحديشاش وساممنحريشجابروفالبابعنءائشتعنلطبرزئفالاوسطحو ليم سمل ريلمنثلدون |

ْ اهلميوشبيلومنتلدونيافلروذبيلتفلمفصلاةشف وهو لسنلاريهحصليمش)حليف"ن سولللصملقن و [

" أل ف وصفائفانتنعبل :هلقنو ولذللنعسلللهت
قله لرجريلثااصمللمنح بليكحيفةوازنعمزمرينفالأ ْ
]صر نمق بنلصلامدثاللاجل»ف شئامنالبلعئيفلوا ردن لاعئع
لليهمغلالشأنالىد لخر مساومنطربق أ

لوسلام عنزرفتقلكلترتولانهذأكابشرخيااءد برقن غيلمنوراهالارشرفالنعتجريثدفيشسموعلطيعوان| |.

| ١أضربيرك يهنداكذاسمعواطعوشادق لطبزانامحربينثْربينحويشعنجن بر ب سنفيآنف حليثقالفالخروتارعل
الممفثثوللومهنحز
ليش
اخدابرناد

م عباللاهلفألوروااجلواكموالبطرابقعنأدابنذاومنحديث أدبن حرم

 ١العدين ريلعنالعىانعن لينعرفط,لفط سئلون بفصشنرى واحلاث واختلاف فانسنطدت) لونعبللللهمقنولل االقائل |١

.

| ١نفلوعوينديلهوبنجل أن صحفكنلطبل:الهلموف بعصلنبرك خنبرايىادهلحمةنبلوهابسلحل
١امن دفيح:ينحثطسعدينىهة م اند قالعئردعن غبنلرسولنهصمكيمعلرمولبوقلفنسكاكونفتنالقامل,فأخبرمن 0/0
عق وس ديد س
وفتلخ:لاكنلبندمو وداهجلمنل
حيثبن ع يرلفطينلمكاذ دجءاحرببيدقثلم ايكون
 ١مثلبن ادمالقاثلقرنارويلقتول ي
فنجن ر
وو ىاجدابوداد دالازيزىدابن انون حبانمنحريث إلمىوسى(اشعري نيول
| اللمصلانوع سو
يلنالفتنتريكمدداو,ىشاينلوسادطنبانركععبوااطدربآوالسببرسووولالراهادنيتندجلخلعلتمددمروكاوريأننخحلليمانبلرحيتمقازمبادرصبولشقييول ||.لم_ .
لتخا
شلات
ةرايسعلش
ب
زىرط
دالزيكا

|الكؤ يلها داادن يقولشامفقظنميزم لحؤياذياربوة شهل«اعلارداقفممنطمعنمعكيرين ]دعر

ق

لفان

اه

آ

منطليمير

عبلنلهنه ونب موسى القروىعنالقصبرعن إنإندب عن زهرى عنس وقالشوممنالاستادراطل وفايل.هلعدءالغروئ و

دا الأو أنف معيوونملظا.دلبقنحلديشهلشل
ةفت,لووكمياتلدموط ك ب
هعلاقاللق

اهل عرف هرليتويفوليقيمدلدواحلهننوليانح ولذ حبامحقككب منك ذبابداصل

7

ناا

ةنيل لمتقيك وواصلفوباوحرةنمفدفسىنادإحبنان(بديكريننامدنمربواددرودعلصف هذ لايك ظ

لاب نتعرنوا دابولشيكنباالكلود سنادضف عنابمنسعودر عمجأرذاوهوننياسهذالنلبهلحلببلعرعاك
دااهلطاراقالاوسط] سنادضصف 5لالشف)وثذواو هياتالدينيقاون لزاههملئيلنبسوبرعفونباشةيلحرههانز

:

سو اطدرهف ثلائينلابدعين,الاولفرواديناسزرقالوروناعنهثلاببلغ بعقويتماربعين موقل اعرطرالنيم صااللعهلي وسام

شق سرع|أعزجامث فو ارلنعردرانىغلف لىعزعادوكارنىلوىشلقحمي حنكوالنصملادعهليمولسوازيفشاجشرةداساءلادب أ
فالعادئالكانيسولرمصاللتر .ذامابا|
ىفن نألفروىالوددوا حبانواجلولككح يرثهمطريقعبرنونف ن

غنمة الالادكفالنأسفجزونيغام نسمديقومتهاليوتابطانزام منشرعدقلهنكانمأ نافكقالممصنبلالايا|]5
لت قالةمانعاك:نجر تداعزدفقلاكلكلنانتجعبمبومالقيلفاانقلممكوقشالبعكعلىهانرده الاودودمن ||

ج -لأيث جل لانعرزلليهصلن عهليدهساحر نزا نا كنقلطارقالايعونارينطبر تفرمبساحي لواتو لا|

ْ علمنان كاروفبنالانعارىالوى شل 5أديدسهلبشه نهع درمنزدهكنامج دراكنوبريت لبنغوىلتأعلمينيبلنا3
أنثريكعنعأممنعبيلاناء نعجبالئهبنعأمؤالفهرباهردر فوقفاناسيورالاىلييلقولهالا شيبلزروتاعرفوىثحمسم و||.

داد نميهإإنحوليسش)علء زهسئلعنفول لرسلبللرلجيداسقب جميفقال ه فنونحشلفي تعزن ولبسفيانحلليتمان حليق

لفو لالجلبفاسقيليتليعسإيدحلمعلومبعزورالو جاأبريوواءطرابقاخرة علاعن ||
عب لا بكنعبرعناصوابرعخطفالرحي
رلطوانادسعيلبن
دانس
اةم
دقوي
دي عم
وغا
غادا
اوبدون
ن هلا اذعنلعل
معن
شماك
بل

منصورلتاي ممالل |

لول حل يمشاحدنذابدايننفدمحهليرشاعلبسح ذ عمليمنيثموتتاجلنفسممدطللبدللي فنأ

شئرايئا»بعلرسول لول صهصلءلهسا ولئنواتمنمودينهاقا فلبريتلالواوالعاءعاذلمالاماشلكشفايفىهوئ فالردمالقا |..

حبشهبن ىلج نخرورابرق منطريفسك فن سنلض خفواصلمقالعفسيوينمنحريثعبرينسملعزعند نارهم لول أ
نبولليكاللمعليو .رامد دوهابوجاف
اي
هلاماحبارقانملودات ودينومذلاش
شلاثمبسحنحنمو فالنفسمني

بف بسنفيثي سفن لبر اد واهاملماليس انلسياطدقلسدرمهد داطرفانيدبةل ليوبثميةفاك موا
 ٠يقار شاد هي إدداودطاهرهفناويلالجررح«ادلي حوللب موسي د

سا

|

رلوجوبدي اةجنيندهننفدمفىالديأتدا لنناىتوفك مكفى 3لتع كنا بين نحل دمظ)مصادهطبه وا 59

| الجلاسل تانحزداعدكهوالطبراقوابتعدى اونمدم رنوايةابنريجلبر عغنذممنبكربعدمبيمزعيو عل انسجاراللنبصلا
؛.لمعل مساوق فقألماقعنلكشعراللطرويقنان وفرمةع وذ وانوي بودن (الماننلقطان وقالصلان هوعثه نكن نكليب|

الصأىهوكيبوانسب علهرفالاسنادالجزء للمش وهناردقممبينً 3واايلواقلىاخرجمابنمنلقاافلمعرؤثوقال علا ىأ
إلىلخإراينجركورءه اورخهينل جىدالبيىهعذمرضمنعينلرجزهشنمشلن*بلفظالتصديروفاليابعن إىبرردةوالسالنارسوم

ليطت

لوص اننعمليومسلوعنرجلقلفبرجبدتادهلا تف عذتانروااننللكروغننهر قل(رسوللم صاءانهعزيموسأوورنا

دلويمكرادواءحربين مدل3ووضزوى؛نعسلعليهونسدرقالالتن ننفههارجللمكرو:فالشساءلجولاليييقىمن

حزيثيبون رطق عنالىلين اود نعبي م نيوكبوو ن وسذلجنطىب فيتأررواوكناوتارةرول بزيادةشاةبناود

عنإن ابوابخرجماجلو ذكروابنإل

والذالىاملدخرجمابن ب شودرهوابنالىحا العللدالطبرائئ فالأسيروتآرةرواوعن
1

|الترانفىيبفغتالرزهبقولمبعضلاث :ملم فيج ريفاروننتنهال وم لناثر:فقلص ابادىميل

د
ألاظرانورارادقعللعش لدت النقصانعنسجر ليث مركورندسورعوذكر بعطمه.اح بعلصواريخلاغير

لعلاىاثشعين|
ثرد
|ااساتةىوفقاللاصطرى حبانيدربهللرةقن ضرب,السياطةاحبان لبازادعدلعشذانضرر  2ولاب
|ايلفىومشيين سيامطهساتلقادمن ثقب مرا اسواطويمنرظدقال المبقروىعنالصوابة مقاالتعزيرئارتلف و

حسنايامنيموهلاناتعننيدصلل عهليموسلمكردبنبرد ب ننيزمن رطق ثرهمىبأسناد»المخىيرةب منقسمقل

البرعن جرالعريرزنلابلغ فلتىعزيرادفيردد بامعاأننسوقطمللممكبفئيمننيختلافا لصبئالندانهاقعمل ذإ
نيل تسىي فريكلقابتديارلمن دمنغيريرهانويسبالمديعومل لصواردخلاذ املاعسلدجوأئلوعل كوتمجرللفك
بين تفلن دسي 0
لدنارنصلا ريعونوالذانيئشر نعزسرالكحنريطعفلىاتقل دلعينم ضر
ترالي
ك
ٍلد
ي
ل
ن
ل
ك
و
ا
ا
ن
ل
ش
م
و
ف
ل
ا
ي
ب
ت
ل
ب
ا
ل
ي
ي
ن
ل
ع
م
و
ن
ي
ت
ا
لاجاءللدعلىن هك سهناودكريجض امنرينننلصريث حولعلىلدي 4

|امنغيرالولد ككاسيليضربعبدهوالزدساجءرأتمهالابهللهوالاعلبجهل دمش)البلوادوى! لسس اعرام اتلالقود اهلو

|لوائد والشساذادابن ه ىل دالعقيلمنحريشغرةع عنالشدزهة()لعقيلطرقوليسذرشونب وت ذكروابنهرمن روا

بت
3مز

اجر

ا

لص

رصن عاوهويفلفقأل هنقلت شلك إبنشكذنمترازافق

نن مسعودولاوردك
مكرةالتقارىنعطرقاع ب
امبف دلفظابنحبان الهمب لشناءفحراها وذ
و

فلغليقالعلق» او

د

د واينناجوابنحبانمنح ليتعلفذبن واثلعن ولالبن

ن طارقن سولاييعفسالرسواسدصاللهساعرنهزا معنرادادلردانيبغرفلا يسبدداءوكمداددق هيحان 4

لال دشادر بشنءوةالبعرمعنعلدقن وثلع طنارقينسولوصمو.ابجبللارهليمش لما ينزان داليلانبن

مالك بيلكحريعشارودا"موفوةهادان يكام استرونوكولاك!

لمان0

يارب فقال ضرنوكفضروهإليارىوالنلتيريث روا لءشرافىهويول ورو 7ا
لالا
عسول
ما ر
امنالبنلهر
يهعماه:
بن نال
ايبددادانأ سنطرقهطذالنح الع ال إتوعنمدازدعةفقا ريمعالزهرىمزع
حليبشعرااسننرافةالعاء رانلل نإنلانماخاش ب سّرواناسترهن! واثاشزى اذى ودلالمفازى دن للعم أ

0

0
:بساكهماوالإششافاو عنمغن دين ديلاياعر ذاكرة

تنلا ف نوصلالاق فلىكبريالراك

فرعن ؤرععرزهثرو عنينعباسوروادعبالررداق عنمهعنابوب هن علريهشمبلكرايرنعرأسوفىصجئلهنظريائك ؤاامه
من وبي
عنرانليدصد |:

ب

ييهتا
عتكجخ
م
عوا
حد

0
4١21 3
١2الا 2/

انا
ابلا

مل دن لط من نل جنا اده ضر
'

000

لضان وعلىقاالالشجبعانايت فىومن
بمعرثلا يقالقل نيلون

 111111111111111كنيكنتيقال قال عجرا
دراطي

ل ادي طاح ررغ

مويل

ويل صسدقةد|
دمص

مدا

لل لمجل نبنزم
اجل فين هن ياسق هناجل انصبرن بن لزنف مضقجرال دع إ

ندردنط  53تجن اقول0
ربب|نا الابمر د اصعب يلفكزب د
يعرر
ال
لوعي

م

2
:

الس سرصيطةامولتكرزروين الفطاسك | .

فياندر اذا ا ممناوايمفصلووسعا دنأكانقدمحف نانمافاافرئعو| الله
تدص اللمعلرموسساوشرايربوهويونن

شْكيين جارهرباعينمز م خنلافعةمجلرينالخؤلافلهلعن يناندرجيمعام ني
ال

يشقدة عنشرارنجلادفللانوصل اكد ا

لين ,النعاولابجريلواصلمعنرمساواداؤدمن ' دايز ماشجل مسي ينمط باق لابودائدرواشهمر ظ

ن باامنع نبكال دداه نوع وبدعقناد ته رليهذ ياىرمنطريهش عن دعن
اشصر بجريلإ
ٍْ ادلعن

شن
ي1دا4
وا-7
د
ا
ع2
مد

 00رب ف ]ريل دانعأدلجلل با بانلولفلينعن عرب ,لايلىوالدعاال ايو العرولاق

لا الاصلوبمدردشا لحا روزنلقالبعللصموبدواسملطشرساو
اول
للا
هنر لهمبننكلا ممم جائر:فا ان
ارآ
ظ عج
لواط
شنود
نأ ي
فديث
فازن هرودين ن دهوح
المف فديع

اهلفح بقكواا

ميعن إوبرودرفعناونعلداهبن مسعو ودقريل فمحز نمالكوسيأجولمشاعططرب سودانمهطالة

فل
نيد اسل احتي ندر يدت
ل شاب بورد سوماراد رسنساو ط

نيلولييلنعقبمظاكرالقصة ذقالياعلقرز جلره فقا:لحسمنقرزجلف يقال ياعبرالهزجعفر'ذلجللهكلددمع ججه:

ه
ها
ك7
ج
م
ا
وودك

بلغدبعن فاملساق جارتوصلندعلموسرايع نهابورباعانغر نوكلسسنانكودهزلحب اذىولامرذآارولام:

لمسثعاذعسلمعيد .الادانجللدل بولخا نوفل فق هتنس وطجديال بي فين
ظ نم ريك حومي
»قل شاه هدهلاعن

دده هوف لضةدنك

|
نيان انعا

20

ابعر

3

-

ثم

دسا

#ن اممو

!ىب

الى

تاواواذازاونألدليقثواقطمكايومدارجرومن خلاتداذاخا نسيل دل حذاأدلنغوامنادصدواو دمن م9
2

تج

غلبن سعلالعو عرنااتحالىب ع
نباسقافولنألغ)جزاءانينيجرامنوللهورسولالأي'قاالذداحراب فقتلفطلالئلاال 1
فرج

الا

ءا

(0

_ى

نهنم

٠

+51

ا

٠

00

ل

عمشلبد دا احادبديدنلالدقتف
لعزيءمسلبوانبفتلنعليقطعاليهالمنخلفثاذاحارد لذفاسيل6غ
ان عدواهاجربجنبلف تضاروع

نإلمىعورثعنحابمعزنعطيةربخوقاالناذ و
ىاختلاف حدود إختلافذعالرم علدا ل ٍ
عر
اس اننءاالله وهنا ثولك/لام ومةاعباس لير« ونظلمابنللنلارعنناكواصيابالراى و 1جاعنابعنباسخلا دفى|
س
أ
ن
ى
د
ا
ه
,
س
ن
أ
د
ح
سنع يرزيلالوىعنمكروع بنن عباسفقول .ءالزنيجرابونالوهرسولمال قانلولتف ل
يكان ا
00

0

] ٠شتاب زم ثيل
ن يقلرعليطدنع شانبقامي امهلززىاداموعنابعنرف لهال فتلمرثلرينونشلمابنالئلرعتحسنوعرطا ِْ

|أسدائرةتاب حلشارباسك مول
دتادم ذولن قل ماحمبرابرأو ط ونما
ٍْ ذال الشأءاشربلدمحتمنلقا اك
3

 ١رد

لامبقعلعقولنوورضعلىدكا لافج معمواكرالزاسول نا

ترهس مفلل

لسارم مدعا م و
نجماخ زا درواي ليمقريوالتاخيروة: 

 ٠د|عابثلاعل الكحوليمثابنمرلعن النداجرمايرادسثارارواي دامنتاعرأومعتصررها و واصفويأدادراوا ليماوداق
|قل
سادفي
لمعذتمه
ابنج
ئاق دع لبانلسكنورواابتراجة.ون ادو كلماهوليياع انلشرييندا دكوز ادوع صر ٠ف
 ١والشارىلراديلشارى لدمواادلثزيكدانراجث.وروال قت معانبنعبسرواداجلوابحمانو| وعنابنمسعوج دلرو|
ابنإلىحا فالطلوعنإلهىرر مقرفوعاثاللمحرملخردف ورحرم للبزدوراوحره اوددر واوابودائد وعنعبلاللمر'
١

|أغماننالعام ح
مليماجابرهاسركارعةالفرقمزحم إن راجدمنحريثسلنديعن بنمروق انادوطعف وأ
:,

ْ انق هدوهبوادد وليكادانول«جايضمنحيدج ابنلفاسساكرفليمحرحسناملوثى وداجوس
ظ دمها اءلنسأفاوالبزارونيحمانمنصربقدوأنسعلبنالوىف ص ع ا
نبيمانبول اللمعسلللعهليمد كىعرطليل اسك ْ
)دعق لبابعنعلوىءاشوخعواتب جنجيروسعلوعبالنيدنغنا
عبنروديبزلبفسيريشعلف ل قطيوجليش بعال
إيليا

|أ
ِ|السمابنرباعقععلودليطييمشحات ف السيلدل دكيدي سملف الناسقعحريث زمرهفإنى اجدهسأ ابعنأدوحري نعيود بلاق
ا
س
ل
ز
م
ن
ا
لغر
ق:ث )الفمناه احلهنوداود واللزوى ابنحبآنمنحليثم ئائروةاعلمالزاقطيلوقيف
ا ممعااهجركنامار بلفطون
ي
م
ح
ر
ا
م
س
و
ل
ب
ي
ط
ا
ت
ر
ب
آ
ل
فخطينمذلضبن دمنحسةيلعبدواد

ٍ لشعيروالصلم

سفعليممنح يليشابنمر
عنع ورف لخر وخردخأابلعلوروانجرفمسئلوعنبيجنعزني صملمعلوبق ل ْ

|| امذنىنعطتتاشلممجنريالقششعير ومنلتممنل بزيبرومنلعسلح مهنلاسميردربمنبرشبعلنم و
فنطبطينوروي
اللنصف,

تواف يىنينقدازياتبجمبعناقوارنيروطيةليطنمنسيرطقلاملم لنت اريبك بطيالحلىريثجبررن رسول|

 1لتلبطيننب بانا كللبمرسولاندهناغ]نألنميايللنزريطموثباللببسرجيداشفقعليموذالفظانيلاليبوانلالط ثلفطتعن
ابعنب هىرررةواسلعيلوابنغروان عراسرواها روعناسرواه

ْ الاقدر قاع حريكإلاقنادة لمعك لمعلوسنيجرعيلنترزه ووالمرهالزيثإبلبلكل واحرممراع ل

ول

مفغزااكاالقذىاعءنانذشاخبنلندن فرالليهو شرعومطفوىتاجلانرخقرينروهواصل مزنيهبينم إنلد]وارفى وأ

لقأرمسيمنحرييثإبهىربرةٌانالبمصل ويالقواذلرعبل لشيساناكع انللا .رونم والنفارو |
ْارو واهلترومسيزمنحليثبنعباسف قىصرةذ علبلالفبسئلع عن لشتعنلدبواالمزفتونادائروايدوموعن ابنأ
|| إف
امفتمعن لزنن ورلسم والنفيرروااهلبتارىدلطرقفدرفم]تضقعلرمعنتلكوشبنسورعنعلفاىلىغع انلرباءوارفسوْ .

|عز
ليرمثحكرلام معونالل* وابنعدبي لاسو قا
ععابئشلةاىولشقسل ايثينوا فاللرواناروالنمتونلمفسسول
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تمانمور جار

بنعبأسنعبلامنرؤيق سيق م انلع فرفلم لنمهسطنهعلبدسليقطوموقال ل للسهكبعضدبعصاسن
0ادءضعي ظف
ا

ارخحنمتااك ف المؤليوالشأشىعنمعني شنرابهر
عدكب
فىبعبلرلسسقامراةنزووةلجليمرأستوندرشاذليقطوسوأذأل<اع

-

اسانبينيل ماحباانهبنر لحضىوحجاءبخلااملوعربنلتابفقال قط هعزاذركريووروامار قطئمنحريثسفبً: :

نااعبعنبيرامديعنزعية
ارعرى حول يمي بانانتهطعسارففىنرتقومف بثلالدراهاإلشلافىىعيننلاكرفعىلط

|

إن سارةاسرق تريجث.ف عىربلعنيانادرنعن فقومت بدلاددرا منصرفاثؤعشريرينارفقطع يلهقالناكوهىل ثرودااز

يأكغراالنأسد قالابنكاذكانتترجزمن ذهب ذرراوص بجعلفرلطيبوردعليمانيلوأكانكمنذ هبملنوه

2

عجازئيفنةسحالدعقمزهورنوانربقنملحميلعلزاقعلطندمالحنبرركيعثملنيإوعتببإناوحكونلييرعرناشلحاناقبطنعاذعهرالاكمبلغمين يعقودبورحان جامده ]ن
قلرطحعاليل
ابننح ي

رثعنع ارللا
ففلرقدلاامسنهقالضسالتجلعنفقللخلق الغالتروهام دساعاملجامعقن لاحتلقوليقل ونم حوليمش )جار
لاجل ائزطليمذفامشرب'ل وجملتأءاذداخدفن يهباكرفلخلعنفمايسبرا8ر 5مهاةل لخنهلمج »سحلريشان

دجلامقطوعنيداوارجلذه مين قزل,ل ردانلالحلدةفللىسهولفقالبورليبكليلسار للقبنوانذاا ليث د

حرويكبوكروقااليللغرنملهثمهررفمقطع يردكاكف اىلياوالشفاونمعنعبنحنبنالقا عرنبجرملانامن خ ال

كليسازدرلاساروىاخرهفقل بوسرولهلرعاودعل نفسهماطلعثلى منسرقئموق
قطعاليلوالردلذلكرعوؤبا.ن ككللاسماءن ع
ل بكركرمدثلاعئلللمسف ورواسعيرين ْ
نريقايوبع ثنافعنررجلااقطعليوالرحل ذلع ل
سئ علانقطاوءردااءا رقطئم ط

منصور حلبثمودوبنعقرثعننافععنص ي
فبلتالىعبيل يهن#القمرورواوج اللررناؤعنمعره زيوب عننافمعنابن:

معن الزهرىىغنهن 2ن هنأش قاتالكآنجلاسدوين رفيرزيويمقريمافرحقيوثسأرعأ ذلسر:يفقلادسلدمعم فل
لمك عهثارنسايتقاورلوما دي برايشلابقليلا<تىجور قلعيري هبارقمبتعيناءفقال 6ال اكل ردت عله
كأنلوابئ ثيئاًمعش[تتثراردنم لافقطعيىرفقالبويركيلونلدىقطدهلينون زمنعشرين ثريجبةوائهلائكلت مادا

 3رك مماعد ان يهلذ سماده د ب
للرهوفللهنالقجباراعهسكل  :مثلاق لاحتنئأللإلى

عليلرمومنءأا ررق اللىيقامالدقطهانقافد قعير»اصينوضريالمىت قل لمميرومنسمادا
وطعديدددقالعبلارن عن؛ اربوك 1
عم انتصفلديارجتهعارواعل امناعن ولفقالموارديانكلنكقليلادهر فق

اه راصيبهيلمشان؟قانلاردقرقتكدلروكيدلره لتابدعولالعن ةا
ر اوإنجاهلتل قرةأان مسعودذلكروض الفطاعوعنإباهمالفدوة
إن مسعودقرواسا رقوالسارةث تاقطعوامامزم] مسقيمن

ف ليتنادارق داسارق«تقطعع :حل يشم رونلناذلا:داسرقالسأرق فاقطئيردم انلكوةلامجدلحنهادفك!
لا افلشيمنطريق ]فمعنبنعنلكصلال عهليره .دابأطرومرثعثانكاذياقطعون سارقمنلمفصلد البعيقعنع نكن |
يقطع ا رومنالمعصبلواحو الزهرالقطعين عن مل نىدعليءوسوفايمرونمنابلوتتعوزعهناردب هناكمن

اللوي اللطلقفتاعطلقيلهناك  2ب

| لقحولبيكلانقطعبيدالافرىبدي رفصاءراتقلمفاليابالل

بامقويمقورحاال عىنتولايمبيوا ثن#ىلايمغبا حليتأىسولالنمصللمعليموسيوعن نوزيسنلحبوانوشوعزرالبذارى)

منحرييتفى هريوذ
سيمقصرةحهاليش إبنعبأسفقىونألنأجزءييارب نالنمودسولمالذيةغهأ محققا اعلطرايق مر:
افهين
المس
ا
عقال
بوشم

الاينامارواالشافىعلى»زنبولمع نيقتلواان انلو(وبصلبواان /خنهاللال 5 600
جرمم خنلافان تنصواعلبحلندالأل د قالب عنباسمعفم منلارضن ماداهريوامنحبسلاداهببعونلإردوا و
 5قمعموتبطلشوكهمفذكرلذفوعنإ مرنه ينبنالىىعن مرماهمول اىلتيعنبن عبسف قىطا_الطربقي اذا ناوا
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نابعضرن لالطفوفلافيفلفطللنفقموصن وه ول خأ[كسيك والفىموضعأخرؤالب ظئ| ر:
يل
:ا يعضجردز

فت ءالزيادةم تعرعلكريغ ال ودين فنلعيلقشيدحاموفيرانو بكرنلمسار جنل ىرث قلاواء
ايد
لنيانهعلميوسءلزا
دن
اادامرع
فالتلاخسي ,
ف1قو ل
َ الله اعددمحادان ياديسفتفقالسر ت
لانن معنفعبلارناعن نجريكونال-معتعطرايفوك
لانمنمغوب اممالاق فبقولسرقتقلللددى بارع د 1ه
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ا

|ممعنبنطائسعنريعيخاللآل فىرين نطاببرحلفلم ررقتذلاقللا ركسوروى ابانلوشلى*م طنرنؤل ا ول
 /ناهر السارقمهوبوضن برفتالسرفكتللمانادثلاث]وفج معسفيآنعنحادعنبرهمقلاللاابيومسع
هود
ا” |
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لمأ سيقتجولافقال سكتفولىل وارحليشماللخكسرقتنرمد ليسهومنللنفقعزيمصطلاحو فاىليبليثاى بر|ا .
عنلالوصا:دعملميولسجاسافءناعزنةلكع 1ازفعن00دهذلميثد8فيامنلكاالندععرفحتكاولارلزابىخ2 :ررجوأهقبىجتلسقلكا|ب|تاك
كن
ينا

| ا|لولمنطب لى اذلانع لاهرجلثلاكرلمان وجل

مسولا شيعتعربأداقلالىلمزمفالياهن3ك ودكريازلااوج 8

 1وجعليلق لمنازءنبت لزوفتعلالاماراف وعرضهررذوالهعنلزيدلتوقففىالرشادهلل:مغيرةبن شع"
ئ تفدهحوليمنان اعلاذكرهزالانورفاللبآحرلىاوعدالليهمد بل نينك سهفك ثرانلكرةلكنص ريا
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عييموسلفقاهللاسارتمثوكبراهزاللمت حديثفزارلوا سجرهاوداد نفدموليسف كيولقبلنيلزلالبهاكرا

ججح

نف الطبرنم طنريقري ناررن لبهنزالعنرماث ملعازذ حرلىرولادتهاخاروخبرك 5اكان ملطروانزللمعك

سوإمخبرك حلبيشانا
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فطعوي عرتامسي:6ف3طعواجلمت نمرق واقطعوايمسف فطعنسلالراقطمددفاسنادالوا ورو اذافعن

|بعصاصعوابمعنلبانلذىثبعنمحرتبنعبالمنعنإلى:دعنإلشىرير»رفوالسأرىاذا سرققاقطعوابيثمانسر الطميا

عجلمنانسراىققطاعوريرثمانز 6قطعواردلء اليبعنعصمةبنول ركوا الطباخوإلرلقطفواسنادوعيف حلبيش

ملبمىثاني مقطرودلممفىيمثلانافقطعيرهم الىبددايعفأططعدل فىبمنتامساً
ا بسارقفقطويرةث ا
جأبران الىميكالثعمليمه.سلل

ظ تل الراقائيهااندفيمجيل
بنرزيبلن شانقااللارقطئهوه فدردواب دادو اللسأقٌايساغيران السياقبلفظح سارق
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ف بأدرصناعلد يوارةوفاسنادهمصعببن” بت وقلةالالضاقليسإلقوىوهلتكريشمشلرو:اه سمل يثأدنوييا ؤ

|عم نرث نطاب معتل انفازنلا دعن عبرلان ديلهينعئالقندم.في ليهوقابلنعبلابرجليثاللمتكله
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رنعلاعنبرزانب.أثللاملا سهليمث):نصللعهليمديقافلسىادقسسق ذماةاذهبوارءفافعوث امحسموةلرراورة:
فقي

ررفقابرينفقمطعاكيمرودثحولاتبااسان منج
]دنقضتداملسهولبينكعبيلان وصد اللمعليموسافليىسا

حلمأذىأل غريلاببغرفهالامنحريث قرنعللفلىهنججابربنارطاةفلمك دعاملاندقل السافابم

ٍاطريقه
صنع'فهخلاريحوزجبرهف
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يحول جز«عنه هلمشاخرببن ثيريعنولوعنلهودىه عنلقمانلاسرمزييكبللالكتبف سيعلوهرثكرواف

5
ا ملسقيمنطريقالشسدعنعلىزمكآنيفلولبسعلمن مزبيتالالقطوف لب حأرييثرفواعخروابرناجامنروا
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0

لاه
١
بدن
ل»ءض صف حصهللىبعاللممذعمليء وسسثلعنال علقفقالمنسرقمنشنابعلات
سعنزجل
 ٠عشيويصنب عنوبيم

يأديدبحرنفلغثن لجفنعليملقعو همالا ىونول وج لوكام حنريشمثب شنهِبعنبمرعنجراةن رسولروصل ةوبل |

عنفرودي لان درامهشفمقييممنحريثنه نر نب صىوائقةول اا
م اعلغلق ذلكرهام منلولميانشنبحن
للعن
سش

قطن قبمزمرب دي داه دوا ليثلا:دراهفولمردطىاذبهقال

لدقطممنلكاثرنكدنرجداصيبالسان

دابحبأنلهكداليمفمىنزيشفينخايدلقنُوصلمداريا لمواةللطيو هىن عليث لقنلعلا مءشرامرالقبول وروا

اجدان جتمنليذهريردةفسيمطيسزعيلةبرىوهوتنصةلبليمليفطليادنائماشلتانرهادقم

فرعا

النسانحل,مشعبادمن 2لافطعقق مرعلقايبرينذقدمقر ديلابأننطيسوف لىوطام سنبدادمج
نرالنيانلحيرا .

قريرةجبولهوم ,لدممش)للنهعدب م نشعطمابرق العرة”
اندسونهل ةللاقعف ممرعا دقل فحر

خب ]منحريثبسرتنءهرمعنضلنب يديلبنلاراءعن بيمعنجر فحريثذكرهفقآلفيمومنيشقططاءوقالقهنالاستاداً
عض منج لالموال العطارىياتاميقخالهنيعم نسرايلشرردتبن لبرقطعن] حول رمث)ابعل للنناسوللنثريب| .
|ونلا قطعبجرواصوابياأنولوا الا ا

ا

11

ديزمعل اىلإيليعنجابرواليسفي 3هلرنفيآنود وااهبنج ذوى فا لعلمزطريقطبنبلعمعنب جنرعوال بلاترفيالات |

ادل لمت ثدرداءابنحبان م خننرطريؤه رومنحليشسفينعنإلالىدبارعرنحببرأفظليسه الملسودعلنان

قطعوقل بن دمحآفالعللعنبيديسعم امنجريجم لنى الزيار)سمعمني سانالزياو
كهوضعيف وزثالابوداٌدوزاد

دقلاواةللغارةبنم عنإ اىلزررعنجابرهسمل»الشانٌ منحريثالمغيرةوروا»عنسويلين نيهنابنالمباماعن بنمخ]| 

قول
لبخرراب
ال السأ وروادعسمبنيوش الف لبنموسىئوابنوهبدل برزيلويجأء':ظ وياقلحل من موإعبنجرييح
جلث بوالرزبارولااحسبه سمعهمنمواعله ب انلفطانبنرمنمعسعنإلىالربارعج باروشوغيرقا د نفلاجرجمصللررئاقق

اؤلنبنعوفروزاهبونلجبسنأ مهبم
ممنشمعن بن جريجدفياللصرعيوبماعفاىلزييرلهم جنابرولهشاهلم حن ليثجدل
ْ والخرمنر وايالزشري عنس اخرجم لطبراقئف الاوسط ؤترجوة جلبنلقأسمورواةابنوى العلل منحرينبزعباس| .

دشعفسهايسادد اىن الىصل لىل عليمويسل اريسفت فوجلهامخضذ بقطعراهن ليث تبعللصنف فبادك :

م وع انهالرىوز:ابنمسعو دارنوا»ابرقمنحديث ابن
صأحمالزا ذبأْمك »

موقوزعليجل يمك منابلى

نأمسطزءامنعاليكدبلهنفملبلفط ريسكتب دمحصلبمش)مصلادمعليموس! ارقفقال]/خالكسرفقابللى
|أسرقتؤامسبرشقطع بودادق الللسيل منحليقعلب زعب تلن ينبان هلخوكزد فقطعوعوحدموهثٌ انودبرئفال

نباكانهفقلنبتالاىللفهقألاللرمعنيبيمووصماللارقطئونالوالسميقباكراشرييرمودجبنزهروابانليلا

| وغارويض ري ال وم صرابانلقطأنالموصولو روزالوداودفالسأندالنساف وىابنراحمنطىبقفىاميالخزوى انرد

الهس نعليمويسا بلصة اعترفاعتراقاد .بويجلمعممنناعفقا لمنالةلفسر لهريذقال مطاف اسناحدمقا '

قلهنطيث اذارداةبجهولليكجند وجب كزب حوليمث)مرسارمساساناههفاليلا اهلاخرةالزينى عن دهرية|
فاد لطر |].
فحديث ادلءمنفسعنمسيئربمنكربلانينفسلمعنهثروم كربالايفرقومسنارعلمس ساترلوادلهني
ى.
رربق
طبرط
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0

7

والعلائق!!
ا
لسار
ولوبنصيب مناراكو ساناد «ضعيغ جل ثارذمنروايشل بنعبل جمالسلاننعن ابرعموتلق في فقيل 0
الكليثو زادىاخره

| أعنمعنبنع خرمالاد قطخايضاأدالطبراائ دروكابوداءدلىالم/سيلمنطريق باد كبنالمغاظالطائقعنعباننال )|

عولناحكعبدلك:قنامرسلاصعدورواءاللا_طمنحدييثالسىعبللخر داسدكاضعيفابضأواخرجم البمبقمجر يئهعس||

بأسنداضيف يطرأحههليمكمنسقبدرفينف لقسقعل:رىطولبايحتبلييمييقدوم:ننعبلالونبن إلبىيببعجر وبلفظمن |

ند بنفظيسفحلتحافين ضامزوق ||
ستلبدنعو نعروامبنناهين هاملمنريقجايرنبنهزهع ينيهع رنيمعج
الاب عزيجا بسر«خررابوداذدبلفظامن اسطلفصلاق!م ةأسويقاًوم فقلاستولو فاسناد»مسييونرشوروانضعيفة دوف ]|
نضقاا
وتع
كي.
يدوب
وداقةلا
قتلاكنص
موقوؤادهى رتوحولييمٌ)ل سىاودسألتعاشاة كن صلارسو دصل قوسلنا

ها
لعند
مبيب
نج
اوعن
كافش قللتايلنمضاوقيةمسفصعيرداستلكنافوهووفلابأبعنرهنلمس ياط+أ

| أطلاقانجميع لزوجات/ا:صنفنبالكمولاعدالثوالدفيدجوجور ديبخلافذلك وصفي< كانفرصلاقر,أدامحببةاصدف]
عذ املفيانىاربئث الفاكأدااعلوداكدٌوالنسأفوقالب سنصؤعن بجعف ص|صدقر)ربرعاثديئار ولخرجمابانلشىييرةم طنرق الج

عناشلراقدي راكسنناد«ضعبفحههليصشكلخ طمليسكنابنوفبوبالطفق ليمكنحديثواثفدوقرتقرمسح ل|بك )|

ولعتبغريعسأت دوج عورضثرأديريراثجدواصوار! لسانوابئحبان ى |
االننه صدأذ ويلقضمفب ورعرتواشق ق
لائىلااحفظممنوميت مذلموةللوتحديثبرءولقلتبأويمداه كه اللجريثاضمطبر نبلزمعفل ترسبالكعن
جرمنانعونأسمننم دقل ذلكوص بضعواباجريون لدالنختلافامساديلداريلالنععابةمعرول |

يصييا«استاد وبق فلخلافي]تو ل 2
انريذىوالابنحزعلامغنفمل
منحديثمعقلنسننلات وص .بنميلك ا

موس لبإليشوداكاةتلد
يصل
ع اللنم
ممع
الموخركلزيموهن الى د الاضلفدراذكرلشاف ىال االثلرو

|

و شق دقرت بغيروسأت نو وسضامأوقضعل راألمبراثذ ناكآنبيتعنرسول ممصا لل عهلرموسأويووزلىالامورينلاا

ف فو سللاحدلنتمصململيدسلدانكرهلافذا الاطادةلعبانلعل.لوحمفظعندمنوج شبمغلرقيقالعن |

رالدليمربى فيمسعفلبزسنانوهوصي ا مشروروالاخئلاف فيمأ
ؤمىة
معفلءنس:أندوعن معقلينيسراومرةع بنعبزر مجع لاي

جي رهواحي يي يضرادلعلناعقب هلين

مك10

ونآنراصوعي نيافاىلئلرللا«معت بأعبلالده برنيعقىب يفولمعد اسن بن سشضفب أنيقول بمصف |
|اس
مر م[ينيجهةلامعتالشافيصفولنصحديثبروعرنت واشقفلتيقاكلامفقاشليعنبولنملوحطرتالذافلفرت
ع روس لنأسولت عهكوبلتفلبمنودرالا قط انلاختلاففميقاعلعلثل قاولمحترًسنادحدريثتاةد اذ لوعيذناا
الصيانفلن وطريقتنادعنلابىدادد غيرهول قاهلمنحلبيعشقيةينعسأا النجمصا العهليوم زوجامأة رجلاولة
ديليفرونا صداننحضمثاملوذايخالايل اننعلقىلنذىيجبرالرلملجيثاخرجمالدواكة و انيما زوسويرود

تولللتان

١

نهر

ل

1

ا

ع

[ ١يوجب لمن حقموإيمنىممن اث تأروى عنموالي ان بروى 3لكوروى عنول

منللؤمل م

عا داتعيمينرمم1
وقل حلم بلصم

كراط :وزيب م ننفلمعنمنوبيلذراد بم

ال
||النخطيبفالرواة عنفكمنطر ف سمعيلن حصنعن سبلن رو تل سالتنلاعنفالنثقمومعربه يللونتعرثلامعاءك
رع
قلتبالإعبلنها001101101011 :

يشا :

 ١لوتن نمسسجر بنعقوبنالعماسب لد
نزيلابروةا ب عىلادهشرني,إريمعتلاهنت ي لف ويركمننوله ٍل
 1تم
س ومنقولاهللحرقا مسمنقوالفللحيسنااعلملافىادنعوتانالنساءفد بارهنوالصرفىوا لالصلا

بغدعزرومنقوالهلالعراق با :بيوناخيرالعصرحذم يلونظللش اريعةامنال.و لاجمعةالاسبع مصارالفرمق

 8لحف ولائلبعلفرفرمضأنوروى عماللارق ع منعرقاللوان دجلاخ بنقوله ال
لمدينتلاست النإوايانلنمء ذ

 ١ا
|دبأرضنويقول ل
هيلذالننعةوالصرف ويفول!ضل/للوفة السكراننسعباادلهوقاالجلينسأراةيمرا إلى
| ١الرس

ظ

عرنسليان بيرىيقول اصبغوالسشلبن القاسمعنهنبلئل:وهىف جاامعزقا لوجعللى هنالسيصس5ها فسان

|1

3

نم حليث عهاء عنابن

دعنابن امن
ْ إبثالتكلرقا

عإبرماذ.منكوراولالل
طاقرلعيللقمانخرىعن انشندمرفوعاائاانت ديالا مكنا ميقل ن
األنلفقات دوىابن حاتمف

نوكاموصولادو لان س الصهردوادطبرافلكبدالبرمنحليابمنوممرب جننبل و أل لعفيدبطينحمن مين
7
4

الما 2

7
ظ

“اومرين

اك

7

م لنتلؤيص هيد

ممصمل ةعسلفورمنذل وكجلاشلابدذأنزللعزوجلنادمحرتشالاةدا أعبلديعنملانهعرثروىالنسأم نط

ريدب دومآن عنمانابنترمكآنلايرىبهرأساموثوفوارأسعيل ب بن دشروى النساندالطي]دى «الطدرى منطردعبل تلنبن».

سمال قلتالكان عدرنمامصالليثبنسعليجلث عنكرشبنيعفوي ع سعيلبنبسارالكلكلابنع اانشلرى وار

نكنوفيض لانيانفا برقالفديفعله منسامقالبن نفامفنألللاك شبدعلربيعة لح ثق ع سنعبلبنيا

مسأل نعرمعنمفقاللدبسا بماونحلييثا سعبلثروىابويصلدانروي ف تىفسيرةوالطبرىوالطواوىمنطرقع عنبلاٍْ

نأفمعنعشاءبنسعلعنديزب سلمعنعطاءرينسارعنإلسعبلاكل ىن جلااصابامرة دبرهاذاللرناسذلكطبرو أأ
قالواثقرها زانل مع رصملضاءلحر
ريثكي
كزات
اواح
ن شئةم ورو دا سأمثينلجلالفصميمطربقبحدينبوبعنفشام بر

سع وللفظمكننأ انساءىدبارهندسقذلكاث _ةانزلللاهلياتو وراومنطريق معننعسدعننيا ومل سبعحيرلا

لكأندالمنلدضاءولت وشلثبت بنعباس روايفه5ىك عنابنع ورالكرعليمفذىلاكوبي انن اخطقان دياللايفروى
روف

اى
ننهن
إلوداؤدمن طربقؤخبربن«صطؤعن باذبنسا عنعاهلعن بنعباس ثألإن ابنرواللهغفر لماوشواء) كا
مصا
ل
|أاغلومع هنك منيبوددش زهلكابوكناذا ن
ورم فصلالمملا ذ ذ
أايفئلون بلثيرمن :وكانمنا رافكناب.

ن
وشيشر
حنفر
ون النسآءلعدمحرفوثالكاسارياتلونالأفيانهنلمقم لنانساركوا بلكمنفعلرمدكان هناوم

ْ لنسأوشرحأمتارابنذو نمنبنمقبلات وي بررات:مسدلقياتقلقر املموأجرون لليدنثزوج جلامن لاسرال هبيصنعٌْ ,

ىسمرىامرتواحة بلغركإلرسواللوحمكايعهليموه قنزلالله
مقالتكتانقعلمحرف ذمامعذاكوالاذجنب ف
| ذلك ك نرعلي و
شائط حرثكمو
ر
ح
ا
و
و
ل
ي
ى
ل
ا
م
ا
ت
ا
ل
ب
ق
م
و
ت
ا
ر
ب
ر
م
ومسسشقيأت يعدبنالكموضعلولولشاعرمنحريذام سارقال لياه
:حالعفان دعبب]عل مينعمن بن نمم عنعب لمنبنسسباطتل دلت علحفصة بانعياالعننفلتالذسالكنموا
اسقويبرناسئلاكقلتذلاشسقوي)اباننى8ل عنتياانلنسأءوكانتالبربونول زمنجي سآن و للكاحولفهأذلملليجرون

اد
0ي ف شاملاشاسجبئهناب !ترذ ا تينعد وجرأوقالتأننفعلذلكحتف رول للهعسلنهعليهوس[ذر ل
ن

تاياذلكنقالت جلسحتى فىرسولاللهصا اللعهليموس تلجأء رسولالنمصباالهعليموسأواتين التاصارنا

عننلكامكاذلكوتلزيبمننفملعنماكنالى ر وى ذلكعنبنوهبخيرموثوقب ومالصوبياحها»كليلفقذكرالطبرى

عنبوبن عبلالاعلعنابن وهب عنتلكازا بأحموروىالثعليد فتضيره مزطريقالزةنالكتعن ادبنوهب

وهويقرأعي

تلدانان

7

منانقصصري.

كب
لنب
اد و
مر
رهذخات
ودان
ليبدما
نذل
حانه
مفمى
فساوا
يبن
بكث
]مع
قاصع
يلف
اشع
نوضد
سمان
انبات
اكولوامأ

|٠أدعيفت منتل الايدقالفطلبلدلالمدنلسنهفوجلآج يلثينعلفانلح غلرآلبسوهوس يخزج:فىلض»ةالتاخن ]| ٠| .
 3مد ف ختصرئجويئنبعضمملموارهاءاكابنعبلاكموى وانككايكفوبقولفليمقسعنمالشافىك)

٠الرلسآعلدهناادلىم نطلا ةارع يبك بنعبالي عنبلكك] ان لاغلاففتقنموارنشعام)ياه يلون الشائمئص
ةطما.دقعتل ب
و ول
1
ا مالالنىبقلقص
ءطريناظط/يمبد رنن تسنولدشكانالعالفوفر سغول
هايخةارءفيدكرادله
خصيمو ذلكغبرمسني فىالمنأظية
واننه| فو م روى عنلاكدقالبعلذإكوب قولمالانيانفىالردس

ابنا زمنقل5للك نكمار لل ل للك
دلا
لىقر
|لهمداروىعنللكال واصبوبادالعراقبو4ينبتولروايةال
صتفل
الول جويئتال دهىمهب بلكه ثلجعمناخرواصابمعنذلكوائتوابشعمراهلااندنهبهانمحلالقالوكأنعئل::
|أنضيفل/مابو
للشدكانبرىبجواد» رفحتلبمامرغود و راداشئلتمنمان يطلبمماذلاكفقالثلاليتوؤلالقا فى

|بلطيب تعليق»نص كنارالسعنذلكعلبحنور وى عنداهلمصخ هلبلخرب لم وكابالسسروففتعليه

لعدوادرمنسسأئولفياكيرما ,
ناكوهىيضق
نبل<نبنلام ع ل
ربن مسكينع ع
ةطيفةمنروايةح ض
! ذكراس ل

| الخلا

ولاجلهناسعىكتاب سروفيمهن اللهوقلروزينمزبنسآنالتي دهنبومر

اابوابو
اجلف ى
ترمعكءل
ياخر

|نظافكلبابوروى نيممنطري مقعزينعيسسدآلتلعن فقالاهلفيسك ادالب شنل ك بت يا ونلنغصيل فهرم

| | ١العثبيةدوىالعتديعن بنل«قاسمع هنلك/نمقالله قد سالمعن[3غنيب فقالحلالليسببس قالابانلقاسمومادرك ||رد
|حلافتدىيمفى دي يشاكيه المديوبرووننيامريس:عنلنبصلال عهليموساءرشييلاك الدىروى عنب عنملمإلى يلأ] دين
نأحديثابنعرفلءطرقرداهعنء ثآق وععبيلاللمينعبل مينر و ديلبنساحوسعيلبنساروغيرضمرا نرافعاشمبرعنمنطي كد

||.

ال امن دبدايةلكدابوبوعبيذانونممرالرىدانى دن دبعبلانهب عنونوهشآمبنسعلدعرينجرنبدي ولعبلالمن] * '

 3رن ,نص ك وهاستكقب عنبداللدينلىاثروة قالل راقظى فىحاديثللكالقرئوااهالخالو دنا بوجعفرالاسواق لداكىمصرنهل
 "١نت بحرنحادنادوا ش بحرين سعيلل بغرى]ابوذا بتغهرنن صبيداللهحدثنااوللررادى هزعبيلا لهبنعم بنحفص عننافعفال
حللاق

لذيبه

| لك بنع م عع شصصف)اذفهرقاقالوعلع هنلاينةالحرثاكحزقال:درى]] فءهفملنزنزكلاتلايد قاقللتلافال
1
وى ل ىفحلمنالناصاراصابامرأنهفدىبراذاعمين سالاكوآنزلالله

تعنقلك ازمر من

مصميير
د عنللكدابإنلدىنبيموعننافمعثلومفنفبرلبنقرة ز
الدبرمافتيه أللالافدي عاقالبعثاتمحد"ي املدرادر ى

ص

كن

١

لالب

ع
1

غلن )

دلسيدم

لاكنليلن

[

.

مزاتلشيم ل

لفاقييةعنل هرررةبلفامنفحىانضا داهرأةفدبرهااهنافصدقهم يفعل فقدكضينعزل ع حلجرقا
للنر
ايزىنغعربر ف

لمنحديثحلمدقالفرقلايجرفلإبفةساممن هريرد#قل ابزاعدن حريمثنار بهمو لاحش بمووالفرد بذ
خئه ل طريالثاخرةاسانم رندريتالزهرق عنابوساية عنإلهىريرةقاجلزةلكاننراوىع انلننأثعنحليث»
دلع
نلع ل
يلك
ل عنعن ممعم زسعيلنعل لعنبيزعد تلام 5ل وهو طلمنحري
الزهرىوالعفوظ عن

1

ظ اللشاعنالوساية انهكانبزىعندركانةىوراماكقلنكانيدهحموابوماةوفبرغ]د [مطريقرابعة نخرجاالناخ ايضاً

منطريقري خننيسعنليثن
عهدحماوهفودوعاوناللفوظراهيتربيةلنافلظراجمانلدالل«لسمان االوالنسافءالاديارفقركفرهكورليقضعمد
دقلرهاهالثورىع نايت هناس
3

ءف اىد]رهم كذ وكاخرجمبجر عنسململعنليث53

ليثنخلف كنابدمالوامطن رين نضيلعنإب وفروازامن اناءرنمفدبرها:ناشكفرةولمطرق خامسةرواهاً

عبللالبنهخمرينرنعنمسأمين:اللالزجىعنالعلاءع انبرهعنلى شريرةبلفظللعونمنالىالنساءادا رشنده :

دهقيلرزوبالبن إلىحم عن مهوثوذاوفىلبابعنابنعباساخرجمالثريى دالنساىدربنحيان ونجروالبزارمنطنوكرس
عنبعباس قااللبزالرانهعميورى عنابعنباسبسنادحسمن هزانرفدب(ناوللاسجرعنلضاكبنحتانعنض وا

| بلطنع نريبدكقنل بنهدكور داالهنسأنٌع هنناد
عنبيع انضدلكمودحيو عل منالرنوعوعزيعباس

ريقاضر موقوفةرداهاعبلالررزاقعرمعىعنبنطوس عزابيمن سلاسكلبعنراسعنتنالمن دب هناقالطلز

عنلكفرواخرجمالنسأق م رنوازدينلبارك وعانمسجنمادهفوى وسيقلطريقخرىبعلذليلد افلبابرضامنعلمينطلق |

اخجمالترينىهالسأق دانحبآنبلفظانههلااسقي مننحقنانولانسأمىاع زهنوعنعثبنشعببعززبيمعنجلءإخرب

جل بالفسلع انلريليافالة فدىبرهانقالفىللوطية الصخرفة داخرجمالنسالى نض وااعلموللدفوظر نععباامينعمنقولم

خرومعبللررناق دغبر»وعناساخرج.الاطعيلف مىعي.دثببزيلالرّثىوهوضعيف وعنإلىكعبف جىزءتكسن بنعرذ
0

سنادضعي جلاوعنبن مسعو عذل!بن
علىبأسناد داهوعنعق:ربنابعرنلهلوفي
بهاعبللو عنعخرجءالنسا فو الاار

|أمنطربد لذمعةبنصا عنبنطا ؤس عن|بيمعن بن الحادعنممورامع” ضعيف و ذ خاتلف عليمفىوققورذ ل

.

ابنعبل معن شنو زرقالمبصمعنرسول دصل ادعهليمسولحرفي وى ولاىلبانقوانقياسان حلا لمث هالا
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09ز0ء
10ز10

منحديثالهىربرةٌمرفىعادفمسناد المغدرةبنموساليصف قاللهذار ىاد منكركعديثورواهاللارقطنمن حديفعا نك

الفلابرفىمتكامناربجالولىوالزوج «الشاهليندفسنادها بواخصيب] فعردنيسيةجرى لوانالوق ثرو عااليميقىفى

نلاقيأتعنابعنباسوص روهىعندابنإلشىبيبة|معيودبنمثاع سنفيآنعناليهحيع ننليكمينصفدعنب عنساسرال|

نفاىح ربعةان بزو داللى يدمح وشاهلان ثو(|مددىامصاء انعهليسادقربعن 10' 1 32
,لون
أادىء ي

فذكرمتوي بككعراذويادتنلقرم لنكرنلرفأبلثدالةين:ظفقىاظا هله سابقفلجمهليمشخ وبوالطبف |
«احرتقدم فىقبوانصل زات3ولمروى مص بمعليموسامة لان الاهصطف/ان:من ب «مصل واصطفمنبؤكاندأ

أوذيونصاطومن قرشب ماذ مساحوانارى ف التأديخوالثرينى منحليثواثلةبن الاسقعوفروايةالأريذى وهى |[

لاجد ن انهصطفىمنل بلزهياسمعيلوم ونلردملعي لكا( ليثفلقمش)دلط قجمعاشينلعراقفاب يدال ١

ف خبةالعبرمتحبمي لاياعارض خ0ل0ادواءال5تزيل ى اعنالىهررةرفوونيقتيينافوام يض 0و1ن0,امماللزينم4و0نواق لباهلية |]..
ليثلا اسشجوكعلبقاخرةالمفضيةالاىقا ارلمسأحروعلالبطىوغمص,لذس ويحليفوا للاستفادمنماكفا #وبركر عل 3

سمه

سردن

ءا م

ا

وم

سم ليسجعماعطهاشنايفادقبناانادهعنوجلرح

مناتلص كير
مراعلب/ء فىبو املقيأ٠ثقآحلبزنم راوحريراللمع لينالىبى

القيادثففلمناشمؤءقالورقبتعلحليبعرلسولالنهصاء انعهليساحجاء*م انلسسلق مممنالصابد سمبنتاديسو]أ

لعا

صلةل بنميوةبرلخولفا قءالابرعن |
ووعيملوس
بس

خخلافمنالوردئعنعمر نا كراذاليمشريعلل 1
الصبيأرةيلمرسول اللهصل اللهعليرو سايويل إلى مدعيالقىربا س
ْ مذلان فط ول يمن التأبعينطأؤس وعط وسعيلينجبي روساث فياه “قالول نفصينالاثامينلكفىكنابالايصال انق !

كلادماداكر؟ع انسهأءذخاريومالشانيمنطرنيمسدامل|قريقادلخلتعلءادياءبنت (إىبلرفالناها عنمنعالنسأوفقالتنعلم) |
هأعاءع بلرسول لوصا العهليهوساهروارجأابذفمعرمنط يقإلنىضرةٌعنه فعلناغأمعرسولالله.ماذنلأعزممارعيرعل هدارا

مارت ال  0ء'
جل اقش.أي لذننلاال
للنهاننم
|ابمنسعىدشم لصبيبعينعن5ل رخص:نراسو ا
دانأابنعباسففنلفدمدارماعويئذلمزرذالكعل اهلىالان' وعجيلتلهفاىملضرفر'اق ع انبنج ربعععطإنقالاول من«مم:
أنقال

منلهلعصفواب ينعامرتميآةل لخربخيعامنعىبذقنعةي لطأئننرت ذاكعل فيلخلاعهابنعباسذلكر 9ا
عمواراعبن<ريث فوفعنالاشارةاليةفمارواه مساومنطر بؤاليالذببرسمعن حآبرايفولك] شمنعالقضةمن للق ع

ال اياعملدعديول“ وىبرقفحز فى انمنب حنريثوامدعبولسلهتابناميةذلرخايبناشدياةلفمدبنة إسناده |

|| انسليدبث ميشبنخل ف سنع]ءرأة فبلغذلكع شرتوعلدعلذلكواراقص” خبمعبلذلدزرهأكرالكقصدعروينحريك
| مش ديدوإراروايبجرعن اصعبللدارهاص ياامأج ءاعنمابقدا ثلنانعثاعلءعبلرسىلالنمصاءاليمعليد وساحروالى بكوره

مزلا فتعين روايدنلايانفىشجلافدع وى0
ْ ومنلثميورينببأحترابنجر فقيوذوهنقألاهزائىيعروااك

الهىوكروغروكل 5اكفمسلموم سنفعبلارنا |
ا

وركزامحدامضء

تنكو ننيننساىنحالمروهن إلامنحريث ف ثمعن|ينسمو راد أن سكنفرىادذينولىحلديثقمادوالرادقشت|
جد تج

مداناك

_منالشخيصاجير

إطيقر

لامنرواعنبنجري فجبلغواعشري سنجلاون إان معاوعببيللهبننص تأبعاًبنجربعل روايتماياه :
ا أدعدابوالقأمنمنلةص ق

سإمنبن موسووانقرةٌومىسىبنعقبةوشهلبنعطقولوب بنمود وهشأدينسعلدحاولتابعواسملنب مننودعارلزش فا
أل ودهاءالىالك ليحي د شبن د راجومدلل وجعفرين برؤآنوسجاماعنخشنامبنعردوعن |برمعنعاثلةور واه منطره

ث فلبمعر وسآلن.عنسللنبنمو
ينهي
للمع
نهلعنابعنليهعنبنجرييعوقآلفالخرعقاالبنجرييذلقيتالزهرىن أس

4

4.

سنمع بن عليدمنبن جر لبسب دنقل وليسح يدفوفليده دلاليادةفبري عنليا.واعلبنحبانو
نالب
عيةمايلوق
فاومهل

ابعلكواا عنباالبرداك وهربركا عنبن جريبول بأواعن]علنفبلالصم* نهلايلزممنضيانلزضرىلمنايلون مم
ماهالبمئق سانو
يلكل
لفا
عطال
يب بعدءوا
للنى
ابنموسى وخ فمو ل تكلعمليم|لضااللارقط وجريمنحولثو

حالا

كنات ابنج ررى فالتعفبقوإطال الاوردى ادك فتكرادلعليمهل ليث منالجحكاه تصأواسنباطا] قاد

نمنسيرين
طمراا
بطد
فو[مروىنالك سمل لانشكهرأموأ ول ناقسرا لزاني الىتيكنض
ربني]هقا ل
الاق
على هربرة و فىافظوكاتقولانالق نوجنمه لانيورواىاإلارقطئيضبا منط بقحرإتلسىبرين ثبين ١:
نول
إلهىر
دام5وووااد»من طىبقنلبن درووان
ذال بأدم ف
نربقعبدالسلام بنحربعنعشمعن ,
برورواليبقم ط

عنهثأ

نلسردتولالرائى ولمناقل الزانيةهالت |
دا ن يلوسنعلبدام حفظم تانونال شوحمنالموثولد
فيوشقابلم

تنك ونضرأدميقللقتكنضرهلنانييةعكرعليماذوق عن الر قطعبلفطانتاتسلنضراهىلزانحجي يلعش)إينعبا
ردان جور رتكاحالمنعة :عر

ا

لاوا

ل

ا

:

الجولبنلمية و لكرعن الجىص لسعم ن سألاب عنباس عنمنعاالنسأءرخص فيءفقأللمسولىلمامذ)لكف نىكالالشليلدف الذ
تافدقالنعودا اهبيكارىالى وليسهنالى  :نوادىبل اسنضب ادبانلاثيرفى امعلاصولفعر'اكالىردنوحلهقله

ىكاراللفاظلى كرابننميسهواءثرمجدمن اا
قلكرانىزفالاطلففرج :الج عنب عنباسوحزاىالىان راى ف ل

ويج هبابلنزىعنناحشدخبخبزريمبه انلاسنادواهآنتالاكو لخرالاممعيء مسقزي .بلفظجرادب لدكوال

الغديلويعايبامنلصنكرف ليراجمالاطرلف وى عن ولا نكأنخفعليمموضعمنالاصلورويياكنابالفرمنجمابهرا]
ب خلفالقاغ الممروفب؟  3زأعلبنمسام ن ب دى اد الطيالهتاحويل ابوعبلالهعندا أدبن لى هلعن سصلبنحبر ل |

|أغلاك

س  ,صاام |
لدطاا
ثلثلابنعباس ونُغولٍف اىمنع*ش لقكلثرالناس ذررأحطقالراالشاعىقال]اقآلالشأرعؤلت5لفلذل لتلشييٍ.

ننوى:بعنباسهل/كفىيخصةالاطمرافا طون مثواكحنمصلرالآس/قال ولق افرشاعفلتنموال

ك

االسلامعنتوكعزينلعن ,أ علزسجيل 1
نناطسم)ك] سنن سلامةالفضلب دنكينن ل
أكرهبا بىونق عانراادبآل

ابنجارة لثلتلابنعبس لسارت بفتياكالركبآنوقالتذر)اشعراءالوه قالوائدكرالبيتين فأنلقالسيانسمدالهة كلا |
انيتوراك الاكامينلالل لامضطىواخرالبريقمنطرنقالزهرىذالاتابنعباسحةرجععنهزهالفتياو ره |

ابوعوان ف صىنيدى.يضاه د وى عبدالرلداقف مىصنفهعبن جرريععنعطاءعنبن عباسك نايراهاحلالاوش اننع م ]
مينقآول ةل بنعباسفىحرفىبعب الىجلصصصوالوكان يفولبرحودغريلاكأت انع<الرايجمةنالله أعبادهولول
تعن عيرارملىالشريلسالتابعنراسعن للتعا.ا م
ريرينالا
ىع نحم لىالزنب ولاكراب عنبلاليرعنليثبنسعلع ط

قا مأ
ماسقألل سفاسروليقت ذفأقىااللتعة قال قهلتهلعيرججض”قانلعرقلتبنورثان قاللالايلكل

لرافعبوشانإبن عباس نرفرعدنغيرم انلصصابةبفجورانعلقلومنمهدجوعديجببلكللاجا وعل بنفردبنعاس |
ببللكهو مول عنجوثمن الصب]ب غدلردأل بنحزهفىانحامشاه لاجو ناحللائع”دق تا نجلدقن 6
00
ل
رسولبهصبكاللعهلي»ولجرممشماللهتعلىعلسانرسولمعليهالسلا
ذلا

بسر عزييي_دفيممعتردوللوصفندعليموس#لورعلامنبريخلبو بقولمنكانزوج برذل جىل فليعطر
3

7

سنت

ه١6

منالتلئصرادير

ممحرعم حل حرمالاالشعةوقابلعطومشعتتل

'

ةدع دده اعد

اش
راتوازيل :ء ويدل
عللك خثلافلروايات فدقت حر واذاصيتى

لذعيجازحظال نفل

ودغي فال

السفروا
جاج و لااحأيث طهر فى2اكو ببين  3لشس رميثابن مسع
و ]21نط زولبس|:نإفيعصنان نكرنعلناكل] ورد

ما
نلتحرمف ل
ىلواطنانحلد هلحلانك ارادحمر نالكالوفتان ليجانقضتوو العزمع ا
للرجوعلىالوطنلاون فى
ذل
ك
ك
م
ا
ب
ا
ا
ل
ى دقاعلخراوقلبقعم ل
ناح
اديث فوقتمير فوسل.ةاوسبعةلم هاعك الأرثيب الزرانالاولعي ة

١

 | ٠القضأءالعبرالرزاق فم
| ٠أوشاضل ددا بنحبأفصنىصفمنعومنمجنرحعنليميهسثبعرنةبكمنسعقبالقلااحخلرلرتاجنلماتعرعدسقواطلالالئللصامثالاملرعةهالليوقمصسأاءعحولمفتضريناردلاتوباعللرنهاااًللو
ل
أمتعامرعزنا
ا ادالدشلوفعىمسنداطبلكنورهيضبومينثح:بشلياشنبحنعرضممثفل.وقايسناعمدمزقعوهىبلخفرىالبعريتنقيوفايرهتاثاولثمنخ)ابلبغريّوهراوسانءمسلدريمنسللويغثيروهل
1

اع

سبرة

سس

.:

0

بلمنالطريركو بقاريم رسو دلمحمللد علس

 1ف رادبوك ةلودذلكردهين نيجلعلاءمنفعذللك يبابلز دتعيوادلغقوريلاك نب

 ١عليموساالسأدسجدالود
| رواوابي دا دمنطري اقلرعب سنيرةقآلشيلعلباز ح شلان سول انهىع أن جه ظ0

ويجابعنبجوابينحرهان ارابدركرةلكافلجوداع شادالزىوالقم ارخ مزحضرها منتلاق رانآئاحتالا

 3٠أعمل إأات0؟نبنحاصنيتفنؤفدهنهااحلسالراوات منفقلاذلجىجةالوداءنل/كاثرالرواة حنسرةان كلك كنف الفطوريه عبشا
بولى وشاهلى علل حل والزاردلا ال
و
0
 ١أخخرد د
شىبترول وكروزه.افعم دنيجاملشرحنتحسنءرسلاقاولهنواانكانمنقطءاتنأكله للعاديفويون د

 ٠اسم يمشاى موسىدن
ه الابويلىاحلهابودوائالدثريزى وابنجرهابحنبأنوليكواطالفىيعزهدقل
 1قاوسا دادسلةانمو
رمتا ودا براقليمعن ادواجلتبصك لءه عليموس وألش :واهسلةو دياب نجش فالوفى
 :الأبنعلدابنعباسمسر ندمث
لاإن أبيدلأ جعطرقال ميأطمن خرنحل مش با عباسل نيالابونجلى

 ٠لينلجخال
وطابربابللىخددافليدماسهرلينيرطاةوى ضعيفودره علبومشلطبعضلروافرواهع بننالمباركعنس ينعنمكرود
 | ١ندابت
| ٠أذلأإلس رذر س
جفل
رمانون

اشثهسروهاعفااللسفليطةامثةلاكتنض آبخبداذنول نالجاح راطلخلياحراط فللياح ا]طلندل به
ان لمنلاو الشاذوجروابدائد والثريزىدايبنأجئددبوعوانةوابْجمان

أأولما “ص
عربق
نابنج
سرييم
لن ب منوسئعنلزه ى عزعروم عنروأاع,ل]لراسالقلالثرمنى حديشحسن وق ةكلم فر

|أبعزوم

 1من

م جنتانب جنريحقالل
#بقةويضتاعمزفهيرحىف ألتءع فنأكءزالخضعن عريثمننج هلن/لآنكرع يندبنمعينزسكل
هذاعن ابجنريجغيارينعل

بوايبنعلدعنابنرجي الهوحكاذنجريح نه وصارااللواوى ع :رايبن

|إل خرنعنبحيمينمعي
نع بنن عليةع انبجنرحورواليامنصرب عقبلالرراعقزناجرعسمتسلطنسمعتالزهرى |
اين

ح
.دق

ظ

سوس ظ

مناتلغبص مير

طرنقإخرى عنقاد عنعبلريمع إلىعياض عنبن مسعود وليسفيءالارءأت ددهاهايضامنطربقاسليلعنالى|

عنالىالاحوص والىعبيلءٌا عنبلال قها ؤللكريخوعورواهلمقمنحريثواصل لابجلب عنشقيقعن بن مسعودبنوأ -

 1يه الروايةلموقوفةرواهاب دىاود والنا ايهمانهلالوج( .قأ
نلقلخ ابدىود منطريقملعيلبنبامهعرنا| 

عننيولمنب سيم ذلاخطبتالىابمصلاد عليموس و بذنتعبلمطلبذالمن يراننميلوذكرةالخارى(4ر]يخم

لب تلكا,شيك الىجدهالاعحل يننا نحو
أل سنادجبىلدوق عند»ف رىوا يذاووارمبنيتوج بن يكحن شلبمنعبطار
تانزواددريث اللواسنةتفلافاداثالللهاحلولمروى انصمباللعهليومسأكانبقوللسااانذانر إصركاهماك

شع ||
افققف
لل
ااب
بأنوابن حبآن ون م حنلابثإلىهبروصط.با
دصيا الس
وريااجل دا
وعبلأربكاكوجع بديكف]ى خ

رط مساوفىاليأبعنعقيلب انلطىالبدهاءاللداى دابالسموير منطقسن قالتزوجعقيلبن طالب |

البعنرعندلمنينع قالكنانقول ف مأهليةبالرفاءدابنينفعاينزبيناًصد للعهليموسفقلق لىواذكه حليمش)جار
ةابحلم|ن.نعوقف
ىص ع
إلى دسىاللهصاادعمليءديسلزوجتقلتنوقابلرك اللهلركو«امسلوف الأبحليشاش ف ق

|انالاعلى ر ىزخط لوابةقلاالنبمصا بيهعليمه ددجم نال  :دراوم نفل
بإبركان النكحرفولم

انأل بعدكلكقبل سفقعليممحلبيسملينسعدوعثلغيره)نألفطلكرثدرةده ىذالبسفىينمنلطرقن قال قبل«

0يلووجاء فىبعض طىتمتها مكنا داشنا واتلينكر)ردوجلاويكنالوغيردك وحال منبلم بغيرلةظالئوا-
ٌْوالارروخ درد ة البغىى اانخثلافمنالر اد نص واحلة م بقعملتعردؤرأئل لعل ن منروىبخلاف لفظلويم برا
ع

الفط الواقعرقالعقلولفظالتزويجرواية| 3والاحفظنرىلمعاةوالماءلحولبيشبنعرفالرىعننه الشغاروالشعا ٠
0

0

2

0

:

00

0

3

5

٠.

اذ يزوج ليجل ابنامعلمانبوزيجالجزابلنسوليسبروماصلاقمنفقعليممن ديش تفععنموف روايشهم) عنعبيلانهبنعرلتلنآهم |
شار قولمديروى دضعكلداحلم ونامرالخرى لاجلكنا ليث وا مأهتىفسيرابنجركابينال اكليمبقىعول»دقدأأ.
قْ1

داأتانميقعنالشطار وشوان ا(س ا
جلدلجامعل ا ي
نزوجءصلحبمابنثموليكرف ا
مبض عكولبحلةمنج]صل :

١ 5

مسرمول نقحلرايمثد إلوىبهنرفيسريعرٌب
اوشمر والرويفا اولأب
وعنج
رابر
فرواه دع
رنهااشء لج دلالثرد ىلوصضى ا
دلناقوعنمعىيرو
داءابىداقد |
انيلونمنقول ابن,هوبأخودم نكلامالننأفعد فكىلامديادة ذا اللثأد

لااددى تفسيا لشغأرمن لنبصا دم عليهوسامزومن ينعمولمنةف اعومنللكان قالشليبفالسهىمنفولدخبينومذ

نريعقبيلادمبنم فمللتأ الشخا
ن نو عذهلمثوفكلاكعن]وبري ,لالاىلصميونم ط
لفعضهابنمبدىحر بع

|أذدكره ونالالفرطيقى ,فم التفسيرفحديثبنعرجامنفولنافومنقولذل وكادافحريث لى ضريرةفبوعللحتلداهن |
م كلامالمصلالنهعلي-د ساحؤانكن م تنفسيرالضىرير فةبومقبوللنادعل :دامعوهىمناهلان #لمث)دفىالطبرزقمن)| ٠
لبنكعبءرفوعألاشفار الويارولالهوالشفادقانلهللة ةدمل اقبيزم|داسناددوناكآنضعبقاكيناس بق 1
هناللقا حل يسشععلن رسول لمعل عليهوسامب ع :ننيلمئدةفقعلليوولمكآنذلكجائزا بلاسلا عض 0

موكالشينؤانمنحلي سشفية|إحططاك فضع ر
ووى مسامنحريينالربعنسار عة نابيذالكوقآلآارى,انعدعنليها|
صل انعهليه

و ساوارمدلسومو ف بىن نجعن عمسناد صويرا [نخادطلبسنمفصلانارسلىلمعليموسلعاذن ]ف اىلنعةثلانام-را | ٠

وانهل:اعادجا معوهوحصن الامنهرإنجأرةدرو الطارافخ الواسطمن طبقسقب رناشرعن الزهرىعنسال]:لاق|| ”

ابعنرفقب لمانبن عاس]عنريواالمنعتفقلمعاذانرهاظنابنعباس يفعلهنانقيليلأل وهلكأنبنعباسعدتمدسول |
الاهلاغلاأصغيرلمذاالبعنينأنراعنراسوللدوانامسأنحينسنا هدقوىوروىاللراقطذعن إلهىرير#عنالنممصا نع وسلم |"
الهم النعةانطلاق والعدةوالمبراسنا مدحسن فأاَللقعحبكادى ف طىبقانمعننض قاليسفاىلاسلامغطاحل|1

ظ

يلاق

مإتلخص بر

:

واستتكره اجرلازدمنروايتحلت السلودىدقلاخلطوترمليقدطان قال و سبأقفىسيرجريث الىذربعارض هذا

:يشنين إلا
مشاه لع نافة حهليرث عمبسب ةانتنظرالى الرولنانبججمأيبد منرمجرهول ىا نعآلىدلار
ريرم ,هومفسرالويج+واللينانقىروى اليمبقمنطربقعبراهبنمسليرين هيمعنسعيلبنجبارعن بن عباسفىق لومالا ناي,

ا

2

ل و بوخصبفعنعكروةعنب عنبأسعنلديم هوقو درادنعلمنلعبألمغن نظفلاجطبيةدال من

اينس نومالفرس لخف حلببثويمقصرةالأ الوط
عفضل
نبسارد سو للتدعسلءانهعلي ال
ددا ارق ومسلعنبع
انع نطفق الفضل ببظ|راذاخنتبيل د نأخنبلثنالفصمل فعلل وجهىمعن النظرال وروا الترينى منسليث عل و؟ 3

ذادفقآل عمسلوبتعنقبنعاكفقلا ريتشا وشابذدلممعنلومالثيطانصحومالثرينى واسنذبط منمابنالفطنجواند

متا

اا

العبأسانار جائسآوللوديكانفروسوائزاقره عليم

فيل نا لنووىن:لدمةباشرةفتىرجالنظرايي

 1ن

يحم ىا دمللكن عأرؤدمابن فع واتعق,بانيهدلع إلن لد الفسحرةماريمثرمتبي حمر وةليسفيدلالعدجا

ل سل
يابك عرح طي:علخط فولسافان
| واسناطمبواسىسهاىموجودفىيديك دسيفيسجلمي بترلاطبعلخطرةيمالاباذمشف عقليمواللفظ لمساورلاانفى أخروا|
١

اداذباحبزق هر شفق
سيساتن هولاروين
لهاتتانيفا دساط بان يد

عليهلظلاجخطبالحعلهخطبادلخيرهذادالئارىحطيركاو كلوعنعقبب ونأمرعنلمسايلفالمومناخوالؤمنفلايجل'

الدانبتاععلبعني وهلامخطبعلخطبهاخيمحةيز شن ادلعللقعموعنبحسنعنسمرةانريسول انمعداالدعليةنسل|
الم |
ىن يطبالرجلعلخطبةلخيو يناععلبيع دم واهلجلسول بيشثاطهبنتقيسان  :وجطلقرائبت طلاقراناىه لاندصل

عليويسلوننلف )متكتىمدقالاذالطلتن ناينحلتإخارنممعويواج مخمطبارهيات روا مءام ن حيرذواطي |

والفاظقول بمختلففىمعىيدهناهلهىابانلسىيانوغبره©لسكهىهىفى مسر مسامنص يربك شولبمختلففمىعط0

فواعنلوجتهامنلهايععصا» عنوانقلت زدصرحمسللحتف دابلقاهلاد ادجمضرابلنامعو مروقا
استاسراهننايلصيللمتحي فافايرعند ابرسل حسنو فالارع

معنجل
بيليعن
الد
نحلم بن

عثلالطنراخمنطيرقهما روعك عطاءين اسأب و ذلقبلعنمعنابيه جعنلة وشو اط بيئيهفتىليق تعلق
وك/والبريقىوي

ش

1

د معرفلعيبثوعنالىطببثلحا دقاءاسن نع فالمعرفهفيحرفاليمنرج ير وأروى مسامفصبيبوعرالى ره

اححطيةالتكاسححلبي بشدهرر:
و كروذ اذ نايك فضاماأي سسق ب
يةل
مسلا له
لبيعر
لنفبىجه ابوداوددالسآقُ داب ناحددابعىوازهوالرلرقطص وابنجرأن والبمبقمنطربقالى عنإلى سلي”
كد
|كاللك

|مرو ىكلمرذىباللسلافميجلاي ذهيوراارف
|أعنإلىهبرةولتلف دصل وارسال ثرحالشافىايندثطثلا رسال8ول
 1عنلإلىد اد والا ُكآلادل عندابنن جائد/الذىأككنول اقطمبلليثروكناعثل ابحنبانول اهلفاظ لخرارود هاي ١ا :

| لعقابدددالريهادى فىالدالاديعيثالبللئيتلهحهليشمبن مسعودم ثهوذادمرفووالذاكرواادارحييخطبياج:مر'

| ناح وغيرءفليقلشلدسجلمو نشعينهلتديثو فيملبت ابيعومنحديثالدىاثاادلطبلايدعنشعبةنابوسق | |.

لالعلهيموسإخيلرة لحاجةهنلهاواننجلنهشلعييةنشخ
||اممعكرتهإوعلفيحلرةقب»اعنشلبعادلرلةلهبتدلشالعنميبض ةيقلهعزرهفزخاريطسبلوةااللممصاحاوفخىبرهالأكلسج ولفاب]نحجناول هنايخ
||اولصرلاوةامخهطاببةلىادجاؤددالضساخ دالثريزىواكاكدانىعببيل فليمعمنابر الاانكمر«ومان

زرالتق

6س

من تفص كير

مريأاوفقمانلياننطلرسىلاللععتربقوتماكدوأمشعربىتمكععطللفمين]جا وللاالطلبرااقتوطبارولجاد.بومك ننحنحبلوياثلشيوشإستالنكصرون وج5ا عوز جا س
الما
عنابثكعن درواكابوداؤدٍ ال

ب تعقيما أ

ا

يردقبإ ذنكراسفيههمقلورواءابعالنع)نع نجادمرسل ثاالورهاهج بلنكثيراصنهاف عىزحادموصلا سي قولءى||

نمعاطفر! رواالطبرزفوفىرواي لدج ولغير,ذععىوارضرحأولرشا نالتممصاريه عليموسلماق اط بصل وذهليملوا |
لوبعطدابمموهلححابعاذلذعنتبكمنرساصرخايرمبلالطلغراجقري حلادافليغلثلابمود لاد منحريثالسوفيسمأميدنينارابوجميعتتلف نيولال كلحل|
انو اقعةحا ولاحرم لنجارلابكيانبقلن ىعاد] لت»الى

تعبمروااداينالشىيلبمةمنطىب
كعقطنرأرقنعمسنعيربنالمسيبأل ليفركهن اهلايم يعغرالامةالعبيلك بنلكلعلإكنراواه
عياب سننمنطرب اقلزره

تبامسلعرغقل رسولللهصللنمعليموساذكن لاحلاكنمانبوكآن عن
اند ى لهب مندالىومفبىدمناألا جبمنثبلذلكحوليمشن دفرائلمواعدرسولمصلللعمليموسلومعم | .

غلامحسنلوجزاجلس-من ورائ ق
وال نعثمواصابأ دىدائد قا بلنالصلاح ضعبفلااصللموروهابثننامينل
الأشراد منضيبقع للعنالشعي آ

ل ثلموولعبللشيس علرسول المصلاللهعليموساوذ غلامارداهللوضأةذا
البوصل الله علب وسامرو ر
|وظبرع وق لكانخضي دود النظر ذكروابن|لقطآن كنابحكامالنظروضعفم درواتحربناطو أ

مليككتمعمعى لعز
بن هيمبلنبطبنشريطف شىطنءومنطريقابمىوسفالثرهيبوا سناددوفاحوليش س
ارمذا قبلبنامكهنقال حضجرامنفقلتيرسوللهالسهىاعملاعس ل اثعميأوانالغ] لخ تصر]
علعل
اال
سصل
اولب

باعلداثئردهيلنشزاىفوابنحبآن ولسفىسناده سوىنررآنمولام سلدنينالاشرى ودروثق وععننلاولاكئنة

لأستب م عنطفقيل لان للذاقشالدتدكوبداجانلنلطدوصلقلالممعلايمعهباخداصيربتللميلحتدنيثكقذابط'يقولمعثدج)دومزجرمانطلا].
||المالاعط وهواصمنهنادثآلابودائده
حسن

و رمجمعلانرىفحواشيم واستحسدمشييش]لسصر)ذكرلايانمن لعألقاضتكسينحديثاليارٍجعلالقصهلداثلة|

دحفصثوبغقبمشيو فى ن م لان ادر اجونفالجلايات
منعزيق د ا

ا

ذأءانيجلعلىنالراوى ذلبملانا حبانوصف راويدردكأنشيامخفلياكابالايخباروهىوضببنحفص ل ف دىاننلعا التعلا].
دبويل»ازعأئفة للذىق ملمنهو صروى ن.صملانعمليءلقالاننظفاىلجبوثرالطمسروااءب حبافنالضعتاءمن.

بقيظعنبنجرييععنعطايعنإبنعبأسبلفظخلجم اعلرجلدوجتمذلانظالفىنج أن نالبكورث الغاءقالدهنكنان ||

بأ نبفيةسمع.منبجضيوخ الضعناءعن لبنجر ذ لسو قا البنالىحات فمىالعالسألتإلعىندنقالموضوعديفيد

ودكرابنالقطآنفكتابكامانطرانبن خدرودد عنعشابمزخالرع بنقيغةلذبنجي علزاكرواهبنعدعزنلكن

هعشنأم مايقذيامل|انسويةور ذكرهبنيحودىفىالىضوياتويلفابانلصلايحثقالنجميلالستادكن ذاولف نظولى أ].

7

البابعنإل ضىربيرةحل يمنكامرإ
بنعب عنإبيمعن جلههرذع اذازوجاحلا عبلعجاربنماواجارة ذلاينظلىراببن! 1 :

دالركبةنفدمفشى ورط الصلاةسوالبسنالابفضالرسجلالاىلرجلفاىلوبالواحلولانطفالرةلىامزةفاىلثبىللوابول مسا

طأ
فمريث
منح ينااسل واجرواوا منح يرشبجابريلفظ لاترا وبحلوابنحبآن وال من-
اابن
لعاس م
سرائ
والطب
اثلمو

منحريثإلمىونىلاص ى وردى اللزارمنحليثدمران رسوالندصملاللدعليهوسبركاآنلينذسا ان نط بعضربنمعبعض |
الاوسؤم شب ولاضطيىمالرجلمعصاحه الادبيز)نحل لمشامواولادلبالطلاةوهماباسيوعاضربوهمعلم)قوري |
عن وشرقوابلمفىالضلجتفلمف اىلصلاةحهاليشان صا اللعهليموسامسثلعنالرجل بلقدخ.اا وصل يفمفرتحنلقال
:ري ىأ
لأ
قل تزه يفيل آل,دقل قيأخنبيده د يصأفى-ذالنعماحل والثرينى وابن واجلسيقق منحريث اش اوص

لخا
نتيوجماد
1ا74

0

«

1ا
ا0
03
00 0
2 37

و

1

جاالرى
بدا

ظ

لأسف

شنخيصبير
ص

دتساعادتما) ك فىدهايةَلكدللعنارىدلعام للبشيمتال! ناضعياض الروايةولعاما؛ الاملافيرق

| أشىمنللحبككنا لوولثيكلبعضنرواالجؤاارىبضللاماى يقرادلابنالخىياي*منحليشكعببن بحراذمصاالعمليهوساور |
أل ارجلنكروهوذيدس للبلانعرأتعضضكدف لباعبزهويبمنساملةفاىببنلجخداليفبلفطعيا]لباكارباعلاب
نقلد واوابىندمىالطبوفي عهبلالزلنبنلديلاينسايو»هى |
افوهاداق ادحاوادشه,لابسيروعن انعمحوو راددساحا
ضعيف حمليمس :زوجولوودد الولوددن مكثايكالامديومالقياونل منحريث معقل ن سادول نفلمنطخ ال
منقااللر)ةساي لمتالسوءالرل :
 ٠لاب نضلللم حولبيمث)روى لامفاليكممخضلدمنفوا سولالوهراطمللر

للثمهابومخطيبفىيضناحالم كلم منطرفلوالى عنيج
«الصكرى ف لىامثالدانعلىف ادلوالفضالىفىمسنا
نسراعنإلىسعيل كلرى أل!بنعل تفرديمالوالى وذكرهابىعببيل 1
برسعيلبنديررأهنإلوىجراق بزيدبنعبيلعنعطاءب ي

فالغريبفقاليروىع نيحد نسصربنديئ_اقالبنطأهرواب انلصلاحيدلىارفاادلواقلى دقالاللقطندجي منوح

نيثوالمنلتك ريالبى_هش
ظ ليه دمنلبعرفمعمانرث سمكيمسافأذ أبامطيربتنينناأ]عاذنن امر م م
وولىمنمه
ءابجبقااللشاعردشيلديتللقيعلدمنالثرىيليه الرافتىاحثوب حهل ساخرأرالنبي ا
|خبيلةالاصلل نعرقالسول
أ
ش را

واددعلاناسضمعؤدووه عنهشامءث

ا

|صابنموسس«طفدننينم بجعفرىد وهح نحل يمثلاامكولقأبالقريبةف نأالولديخلقضأويهزالحريئة»
 1ف أبرادهامأمضكروينه ووانقاعمتحسينوقالب اننصلاءلماجرلمملصامعل اذى وف دقعىعريبتحدييثلبنقليقالح

الشجليفاضى باودلرداذضاانوتوالراد العولاىلش راو
قهوا
منضياوىو
|افيلرايتضعنروبوا ونسفق#الهسومن
الى نظرمةوروىابنسى شن در ايلغرراءفتريجةالافععنتيزلءعناملنىعناذ فاعىثالاع ه بليتم ررمشايفا
شب
نياددن للؤدلعنب لن ليتقاقلامللألالسا
ئ سجألخرهبيركأنفا لادرم وقر وى برهيرب يغرب ريتع ع

 ٠ف الضواممالكف,ىنداقاتلحلر بيصنتروجزا خرشسول)مشالأتنكلابدعلامدارأويالالددسةن)اظفرينحالرينأ

قليممنحديثسعيرعناب عنإى شري ول عنس براانلة توح ديروا لاوحالافعليكيناعالرن:
| يت براكمف ع

 1ثرتب اللك فيكموابنحبآنمنحريثالسىبلنكلار علءج ىر ثلاثخصالج افد يزيواخلفرانعليكبذاتالرينولق

| الدكا ب نناجةواليزار اولىفىمنحليثعبلاللبهغرمرفوها لوالنساسان ذلعلبرمدينوللاملام فنلعلهيطغرين وا لوس] .
لالداىالفسأء امااحرار
لبلبريسا
َ للدين:لودسىداء حرقإذاتدين فضلوروى انامنطبقسصلالمقارىعنالهىهربرة أ ق

!| انالف تسرهاذانوظرتضعءاذاا رولا الف فنشرادالا كر هل دمث! نمصلالليموسلمقلالمخبرةو ؤرخطب اماة

| إنلشيرا 6شاحرىىن يدم بستكاناكوالزوذىابناج والرارىدابحبان م حنريثللخيرةوذكرهاللاقطيفىالعللو
كرئلا مداوثليتممعرينعبللالزفىم انلمخدرةدق قدمبنماكلهم امودةوف الابعنالىشريرة عنلمسلم و
ولحىجيللخيديثاس ص بنحبآن والزارقطنواكاموالوعوانةوهىف قىصةالغيرةايضوجديثا
1اش وجابرديشيربن مساة ا

| حابرراوث عربنمسد روااب,نأجةواينحباندحليثاالمجبين رواء حلوانطبراى والبزارولفظ اذاخطب» 0
 ١لجح عليدناينظىاير ايان بنطليرلاغب ححوليشاح با رنسولاه صلادعهليوهيساحقالناخب حرطال نأ

| |اسنطاعاننظ لي يالعوهالنىكحار فالفعلوال نحطتجاريث كانتتخالحكرأيتمنرأددعاافىالىاح فثروجراالافع ى

| الى دود هالبزاروزليكممنحريث بن اسلعند اثدين حصان عنواذلب عنسل|تلنعنمور وانجلمنهنالوجموؤيد انممن

]بق سف واعلءإن القطانبواذرينعبلحملنو ةلاالمعروفواقدبزعوقلتروايةلكامفرعنواؤنبنعث وكينه حىنرلشاضط
نجربنعلب انلنفية.اخ رخاب
عرفب دنيبارعح
| أدعلاراق ؤأنل رو ىعيللررناقوسعيل ينمنصوروانالىعمعزسفيآن ز
ا لمعلبنناممكلنومؤكرلدصخرهاتقالابعشب بكذانرضت فوىامرك و رسا لمر اليدتلشفعنس ),فأقالتلولااناك
امس
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ل 1 .لأرعاء 7لمعا وعلىلذتلاياد يميلشي”
يمسردلبل الث رلاتمجعاوادعامااللررسسوول
ايناد

أمنالادره إنضأ5

ا

منالتفخيصجير

لاسار

يي

ياتا نلونقبنزلول اذيةظولموكانيستشه دتبركبولو

الام

كن لسر ذلكتانق منصيح|

ا ان علمددمي لفانغيرماىال  :لان لتكرذلك

سهان مسدالاجوو”ا

يم ومن خضينه اداسترآن بمكطروالاسترآنة لجاعد

انالزياذ ناد يليدازمرفعجيث يشاضله كن|ا يمكتين لاسنيدان ديل بحضرنمايف فىانخليبسصعي لرقصة اعردالقادي ش

دان لدبا بنشبولةف حية

ْ

ن عدج ادف
لا هاي يذ نح بن
ممعتدسويفو ن

لصنأبلاف نيم فىترج:رمن طربقشبليب بنخر ذل لعلنسّظلبنحصين عنعمفى مريت كلو إ الدهذانعصبيتم لابعهم وا
خلادولل8ط ة وى نابوهرو دنمحل يستكلسبوشببوم لقيبنفطعالاسيده دسبلب رزواكها ا
عردقالالراقرطني لعل رلواءابن! مقعنجعضس بنجرعن ابهعن جل عنع وريوالؤمالثورى وابنعمين ”ضرغ عنجعفر لك
ونقطعأن وهرواءالطيرائقمنحليشجعض بن جرعنبيمعنجردمعتعمدرواهبن السكنفصول .من 1
بدكرواعنجل» وه م

عا بيرعنعي ف قىص:خطبنه| قومبتعلددوال يضدارا الىشعلا 700
طربقحسن بحسن بن عد ن
ثفعمالنالاسيابةننقطعنوم القبأيةغثر
بوش بن إليىعفورعنبريمعن ابعر نع و رداكاحلونيامنحريثالمسود بن و ر

ا
سبال فسيإي وصدريزى ورواةالطرائقى! اللببرمنحديث!ابنعباس وروة فى||

ل

ل

دعن ل
بأ بدنجعف دمعت ع ا لله بن الزياريظول قال رسى لاللوصلاللمعلى .ولول نشب
وابررهقم ضعبف ورواعبلاههبن ل
جف ي
ىأدات المسنلمنحديفيا'ن

ليث

نما نه
ريشو

ضف
ىريرة واس وف البابععناين عا سرواةابن الى خمشونى اسنادملعيل ين لدوهى
حزيثجابروا ل ه

 00فو
0
و اذ

 ١لرمععن الثماوقلتخم بموعنمعن الىلعرأس رينالعقىوب عناريععنمدهكنادكبونعمفىحلي3

عانبنهلالعغألع نيهرين يعقىب بددهكناال طا سوخابنس ريين يلببومواأمأدها»لو داقدمن حرريثصفيةيكشد حل ق
إىردلاوثتء لد فمينهإمتينهبلقم نكرل فَ
!سول الهإل
عاشة +لت اءت| مرأةلالم صاء اند علب و ساح يقالتر

0

|انقهىو حدرركني اومانوحرمكلننينيواحلاعى ذيشب -ان صن |نيكون قبل ولا حاديثاذى من قول:

دميممنجلمعلاهة ل

عبناك جدابنحبآن ف ضندى.دردى ابوداؤدعن مسامينابرقم عنهشام عنبان ,ينرعن|]

ن قاينبن داقنامزب 0
يكن فلابض ]م دروا زم ى م ط
برس ثى وآمن ىر بأمىذلابكنن كنداثومن
به صن وعكهرابن حبانوف لبأبعن الىججيل عا زر فىمسنلءقنلق بل ننزىصوصب لمعل اللهعليوس ويل
عكنبننؤية ع نعلقلتيرسى لااللرهأيت|ن وارلى يل لا"س 5
0ت
علدا رواةالىداوٌدوالزيزىمن طربقعنما
لأداكثيلتك قال عرزالنكناسيلنودعصي التزيلى ودلاقلاالبريقهنيلل عااءند سمعالى أل الرخصة ل«وحلً 1 9
لحيل بن نوينسألتانباللدس ماكأنذلك يقىلف اىلرجلبجع ب نكنرةالي صلالعهليوسا ريواسوموشارالىشيع السمد 10

ٌْتقال هنغلبن سيا »بوسردكناه,لقم وكان دك يقو 1ل9ع؛4لى عن ناك فحي الب صلالهعلي وسايتراهيةان يرتى ١
حل يأسهماوكنننممفلبلئفت!

اعدنيهرلعوباءقا

0

مناسنطأعمنلمةذ ا

]1بلوهذلا دعنكذ ستذيطمنسيقتوريث الذىفالصعويروسببال

,اولصلفخطوبا غيرلكل بيشمذاش

ْ

حطريشا:لسعو زا ماحز :3لنت حفاهتدنادابنحانا0

صالم
فيعوني .بعلث للوأل ددأءوفوا لاخصاوشى عرس  0الوزةخ و
ةل ر
.وطا
.كس
:تينوان نزعتانسن عأفبهلخصاءلى |
ناعن ٍ
للادسطمنطريقبفية ع م
ةلزارمن طربق سل ننالمؤدرةنعبنب عزم«الطاملا ا
| موفاباب عناشروا اءل

ا
برغلددجتبا
لسن عنحول يمنامد انتعليدوسلوة

9

 0ل

1 1

كلالان ١

مناتلفيما بير

لها

7دودةبت فالصمودراكاه دشلىنعاأ تعن الإحكاموالاحاديثمشادهة اولعلهاداجنشولالم
كآناراداسوال عنالعلمي

مشافهةمونجو :ميقيداهعلشدوويموخربارعع ملسيرةنذرهولىحدي جثابجروذبرهفىالصويوينوفاىلطراك مسي

لرام,أطيورامناثرا دسي
لرض سهونن لن ثووث
للا
شبرينونيمعبيمزاناورد مسئلبهلبراه ريهو ثمبراناهدفلناقولواجع

منحري حشزيفةفولهديل لتمالشنامهوفلىاساديثاملكور وةفرأدعللحرنيدتور شفع ف اقهلكباشفيه 1
اس شفاعقاهل/لكراثرمن ماخر ابوداد والثرينىثراو» مساءريلون ك ارلباثورعلفالجزارى منجليثسلما تم
عذهدالب ب عنجابفمىويابحنبنوشواهةكثيرةولمويعثالىلناسع وانشوفىالاباديث كور لوموه سينا

ولنادمشوفىلصون ف ليث شفاع اهلطويلوومداهل نمنتقعنهالارضروا ومسلمنطريعقبلاهدبنفرونرعناه هرد
ودداةابئانمنوجمالخس ش لومواول انوعاولمشفعهوفجلي لز ى قبلعندسامشولموهوا]ذإلايبعاظ
رواه مسال يضأهإإزارقطنف اىل فرادمنحليث غممفروان ع متعل لهاييج|ف دشراوحرمتعللامحذيهخرلربا
لذ لالحا 1
شنقوده معة
د سادو ا
اب
ادل
امل
شرب د]«طي كير ل عالىوجلمنرامنمفالمن,لابىداكود عنإلى ع الاشعرى م فووان الهاجركومنثلاثخلآلان له ْ
يل عىعلي كمالكوايعدان
ليظابراهل لياطلعل اهلحؤوانلاجنعواعاجلا دا سناداإقطاعوللثرينف وىزيهاب
نعبانللد وشىضبعيف واخر ليال شواهلويكنل لل
عنابنررسفىوأدمع هنىالاوشعاءضلال براوفي سلمانب ش

ئمان وى
شمارايلمهيخره
اابلإفى
مكيليرثمعيردمرثوالازالمنموث قر مرابدهلاز شحرمنخنرملوامن نلافرمح

البآبعنسعد ولونف مسروعنثرةبنيسأفىالثرينى وابنرلجث.وغنإلهىرب_ 3ىإرابانجثوعن عملنفىلى دا هجعن |
نارينارمعلاحلو ومالاسنللالمنمان جود هل الطأئفة القائطالحقالبىومالشاء لاحصل الاجتاع علاضلا ل

قالابانلشدبة]ابىاسامعن الامشعن للسيببنرافععنبييرينعروالشيعنبنمسعوة دينخرمؤلزل طرق | ١

| القادسيةفدخلسنا]فضياجنمثنمضوأوميدعلجىوبريدمخرجدانكحبتهليفطمنرالماءفقنالعيل اليناذانالنأس
فدثلن ولا رى هلنلق
دذقلعوا ال

ْ
:

جع شيلع ضلال استاد»صصويومثلءلايفالمنقبلالرايد مطرنقاخرىعندعنيزيلبنهرانعنالتهيعن :

| بهنل نابامسعودخررمم انلوذفقالعليا ع يج ذاانلللهيملنجماوش عاضلالثثىلموصفوقمكصفون |

1

1

ناجسوعليكدبجأة ذاناللهله
كملال نقوانه داصارواحة بسريتيوبراويز م ذ

| الىانحيادءهيىثحنيفة اللنقرهمعنندمسلويكنلفطدلئلهلولموكآنلياناقملرمنقلهقرماولموبرىمنوراء

| أظيروكابرى منوريه ضىف اىلصعيوين وغارف) منجلييث|اسوبر والايداديثالوامدة  3اكميل قا لالصلا 8وي
 ١ميان هنوبينقوللاعاموأرواءجلدى هذاهولموتطىء.بالصلاةذمراأكنطووء وانليكلن ع دلفيعند

| علاندينثبنلعاعهوهىفى الصعويولمساويغظاثبترسول له ثويلزه يحالس فلتحلذانكقلتصلا الوم

| أعلاعل ضف عملاةو نتنصلة ل قاالجلداكنلسلتاحل قيليومعناطيةالمصلل بمقول»اسلامعإرلك يهال
|| خف النشيلدوجملرلالةانمهنعمرعقياطب اهلادىبقولءانهنءالصلا ةإابعساءفيانكمنكلاماالنخأرسح .مسا د

كاه شيب دنتطارسلةتقرفاسلة بطم انماع د
ننمل مسلا'
ددجيدإ ]
ستا د

1

| شباهليدبم ولنابطصللاترونهافرعحسوهىرزذلولمصلابتلاهلنفسنصلاث املالدظرثولمولاو
|لفطورنقعصصوتهوته لقولهنع بلء)لذنم لنانفعو روج الدلالةاذ عاك بأحراطلهلفلرع لقرهبل
|أعاادنمنغلظلبروق انلصعرانعمرقال 1أكليكبعرهن لاكحلسر دثيقهصةثابتبنقبسو وااحديث ابنعبأسى |
وراءرات دليلمالايةايب ف
دمن
نمشو وانيناد
دبل
نق
ونيهلمنمعالية وات ذلأهل
أ رف الصضويارن شمة

]مجلا لمنقوازملايعقلونالام شررعيذةرلكعلم لنكا شمرعية.انلديفعلذ كو غلتاقزميلق عمسف ] .
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| وصفيةبعقلتلمراروس ذلولتمطلعرمنباطنمع ناكلتلقلنفرنمن"ومفانعقاداحمبلفطاحبةلظهالايدوهل ||
يجب اموسدجأنحلكناط اىلوجوبذالدي صابرة:لنبصلال عهليوهسادق لانمقابدلفظالعرةدقمكذلكراارافعفىواشس |
الكلام اناكثرامسآئلالقذىكرهاهذاذو علاصلوهوانالهكحلىحمغله ىكالترى فحقدانن ناخومبخصعردمئلوحا نه|.
الا كلاهليتددلي هلن لاص
ل
دقحواداد ك ا
هنديلال
كرو

وَل نتلى الوا

فقيلإنبركحم دقعذلكف رىوايذإلسىعي للودبعنهشاهبنعلعنبر عنوأثلةنخرجما'ميرفدداوبنية ى

علفمالإؤادى وم سق لنظم و ب قالعرو وغبره وثيلا شىيأكدواهالشسساىُ منطربقح]د.نسل عنهشاً اعبنررعنادشة |

وبدقالعبن سين والضىاكومف تالوبل فىددبيبت خزيعة امالمسكينتل املشعيمورهى نالكعع #إيضاوتيلممة
بلكنصث ردك ذلك عنببنعباس و قنادةفولمستشميلبقصلد يرينجاثريدحينطلقرديدلوجثمو وجرالنبص الهبا

دسلاوهياردوين حديثاشمطلاوم و نوحديث أذ ام.ط|ولمكنأيجولنزوي دورأةمنشدباخيراذ و

اذن دليراذمفصاد ياببنك جنول بعك ردصااللهعليوساو زوج ممىناوشو ممنفوعليممنحليث |ننعباسس||

وذ تفلمحليمك ندكان يطأفبهفلىلرضرعلىشاثمكرشبنالاىسوالىمسشلدعن لبنسعلعنشن عياض عض | |.
ش رن جرعبيثهالنمصلنسهيومسامكانيجليب يطونبحلشا دهىميليملودنبولقاتلانمنقطم

وف لصحيوين عنءاتشلا نفلرسىل اللاهسنانا نواجمان بمرضف بىيثوف روايظلاعزملايان رض مجعليورق ||
شامويقوالبن نأضلاينآضارحرصعلبهي «تأئشدوفىعيبيب حنبانعنرام ككللمن ر
ظجيثحبنيكونفون

اكاجورلاارىداصعيابلانف
 1نكةانقولى عاثننةحوليمشاان كن يقولومعنقندىذممكذلمامتفاكدلا
ءخ2ق

| بنحبانوككةعنماشهواعلالشاقٌوالتزين ىذلالراقطخبالراسالوثال'بىدروثلاعا يمدلا] بعحاد
وبنصسلدلعلم ||

حول )انهعلقصفيةمجحلعتفرأدليامنفقعلعين اسوظرمضدتومهنممنقا اعلنقرأعك ش طران يكيرفازي)|

الوق
]إنه
للاف
اد قلسي هوظاشرمباش ف اىلويوين ف ثىول -اصدقرانضرلكن ل
خبسف
ااذم
سيم
تنص .القسم]
لايفع خصائصواكراءاتشومروى اذ نزويمأفى يكنأمبياشافقالك رفاهاكككف سندرك منحدثكمببن 3

غجرةدفيما يمن بغن رأه فىاستادمجيلبنزيل دل اضط بر فيموفوضعيق تيلعن فمكناوقيل عنبن تموقسبيل عنيل ؛ .

ويحاننجأغيرهانينتالنعانفىنيما ْ
نيولاخسجابعندىداي وقال نيكسمرساعاءبنتاناعنلمث ي
دكمبب د

لل
وهدكا
ارهلاخ

مندحل يدث الاشمثبن تيس ازا المسسلعينة رد نعرمينلطأ بذ بارجرياؤلخراانالنبءصل الدعلرهوساءؤ راقيقب لان

71[|15|||1

رماحريثتعور
لكث
ىادههلاانلمهاددىوال اخلىداءادال ويدنالقاًض تهحسينولاصلل ى
فاي
مسراحلامهلليثنيع
نليثدا دعنلشمعببرسلاواخرج.البزارمنووجمأخرعندا دعنعكردعنزعب
ابنىعيمفلمعرف فترج«فيلم ح

موصولا د ص |.بنخز د و المْيأيمن طىيفمفلخن ةن النممصا الهعليموسلحطاقزتيلةيلتفليساخ الاشحثطلرفاشبل ير:

فوجأعكيربنالجهلثذقذلكعلاىلبىلسفقاللعسر أخليفةرسولالاهفحألبستمنشه ليها نوصل تدعبوسادروقلبرها أ
لهمنبهرد وكاتفل الاتم قعورمأثسامتفسكنىبروروعااكمنطربهش ببانلط
يبع
منعن الىصرلكاعبنزعياس

كاي
أل خلفعلىسمابيكلعن لمهأجرينالامبذارادعمرنيعافًْفقلنواه اضربعللجابول ساميث! المنانيلين؛:ددم

بسنل"الالىمعبيداًمعرينلممان رزوحانذمعلميوفكيليقتكبل :بك قبسلخت ل شاعث ول رخل علفيقيلاذاموعكان تين

لأختارتنايلُمتوجر علنبانلجل بحضمونبلك اإرغلقع
شدلمم,إونحارفققا لج
لرمن
ولادخلمرألامزبعلم حيا

مأدالئن

ب فسنوروى ليبقبانأدهالىالزضرى فل بلغنأانالعالي”بنكطبيآنالىطلقيائزوجت ثبلان ع كعايولارم
بحرماللهشاع
مما 2
 3 5ابنعملواووللتف شومدلياقالبيرينخوانالؤمنينول لادخواتينخالنا الومنين١

لزعنمثاثةقالتنامسأكولستاممسناك اخرجمالبيقشومواماغبرهن جورن يشانمشآنهةبئلافون نان
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اننال

م انلتكورى كبر

حمر

ظ|أامرثسانضدمومرموبخ متواملالكامرنواقلاوحعاذديانكدويملومكلانانحلاادتيتثقصفربضوويرك إنلانزويم_بدرالعسلليبأنفىطلعلوكيةقوايدن بعننفعسأمئبشو”ممبفعوعرأابوناعبنماطبلاأدونووكنأتن

|[ .

0نفونياامفص ود فبنطىباهفالىيئارى فنحيالاسممنطرقراثص
8لمامحذ
9هوس
 1اندصلال عهلي
بنأم ليدوعنبنعبأس

ءاس
ار
ا
ا
السو نلكالنابياتءناامعيزممولا
ثناقملويمشوو و فىالنفاض وضولمامس واجران قلالنووى فى]:دان بدن  :جره إننقا١

الثبجابي.بع شافعيةعلىاو رده علممتكنفيهفانى امسلابض مطلقابنالكمنخصاًضلان/تنطيةاحابلحادي0ن|

ا
يعن الفأسمعننعائش قات نكن زسولاله صلالعهليموسأعليصا دالىلمعأرضرةبننيلي امعاراض|
كناد حةاذا رادانبوتمرسوترجلموف البزارمنطري عقبلاارل:بمعزرعىطعنإعن عانش انرسول نوصل اللهعليهدسي ن |١ؤ
 |:يفيلبعضسائم جم الىالصلاة دلابتوضأواسنادقوىنعماح بعضلنذاًذصي:كملعليشعدا نوضى هموس لبتفض وهي |
6

0

8

4

:ف

8

0.

ا

َ

0

0

١

1

ا

:

|

اصيم
ذل فرفكسن قول 0صداححبكانتلخيص :كاي :ل ديدخلسرجنأقالد ساي فف لبوق للا سناصل

اسيلللمالتووكمأرواهالأرد ف سن ميث الىسعيلا يل ىا نمصملك اللعهليهورسلٍ ل لعللايحللاحل جنبفىحبالسزية

غيرى وغلك ويدكىعنضي ارينصر ان معناهالاستطي 3ج  ,غ|يرىوغبرك وتعقب] :سيقن لايلىنفيختصاص وانلا رثكنات أ
بانصنان

ول" ويكنان ي عل ان ذأإكخاصمسوك فليايلاحلان بسنطرؤمجشيوالاي .الا لشصسلاللعهليموسلوون 3

لانسمكان بعتالنمصاامعنيدوسيوويرلعاثلاثقولبنفاىلصجيرلالكلمع عنلمطرفبينومددىالاقمن|

حدبيثبنع ؟س ف لىضنائلعلول وكانبرل لبوروهجنبوهوطىيفمليسل طدرربقغبرهوضعفبعضرهحليثالوسعيلبنداويه|

عذءعطبةوش ضعبفد هيمسامب انلىحفصو هوضعبف اباواجيببإذيمقوىبشواهد»خ مفسئلالبزارمنحريثخ راجةب سنعزعنا
ابيدصأيشيلل دهقابدناجةالطب م سنحليثاهسيمرفوعانهلبلسريلابجخلجنبولايدفضونخريجامليعي بفلفظلامول ىج
معلدكلحاشم انلنسأءمجنبمنلوالعادرواهبليجمقولمكنأير ل لقتبلعالنانمك د افد باد م
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١

فىهريرة المان نت عنرك عر ا خنلفسيمةا أبسزأى المومنين اذ ينأونهنم ا لعنلموأجعلراصلاةوصيلة'و كا وثريةاا

راييكيوم انقيأ':نذىوه حديثضعيخرجمماضن منطربقلاعرجعندفالعنييوينمزطربوسعدبن سيب |
بنميف]
لالكلمقربوهلعفيناونوفجلىاباببرخ ري مسإبلفظ)نابش دالئاترطدعلد لى|
عنالشىر ةب بلفظلومقأمامومنسبيدءؤأجعن
ْ

وصايةجبلرلاوعن واشتواشساخرج مس م
 ١فعبلمن الاين سين وشقرتمان يلونذإك رلادوجادثر دان و

عندررجيحننبلو موهنثريبمنجع[ك ور مكفراتاهارافيحريث عبادةن صابمنذاكنياذعوئبيد ىفكفارةله
اعامدكبعزنكان ١ ١
عر الصحنوين وعثلالدىاؤدمنجر يثالهاضريرة مرثوءألاادرى هدهدكفاراتلاهلماهلاوابجب عنر م

ىلصيل)ف التنفيفواللكام
بتنالكفشرالبئر ا
بعلي أ ئيلونابىهرربرةارسلواميلونحيشعبادةمأخراوقد
؛'منت رسولاللعهسلالعهليوهسامعنشعنش لُكهواممث رولاحب لمانكلن يج لاحأديثفيوههنوالم “

أنتفحبنه وابعل»ودخلي أضبئليكيومينزويجعدلحفنت وبيب اهالاينورانكف حىبأنهقب نليثرروجصفيتومنبعرها
غعاجرة لاتقل
دا أحزييثسساناترزويج مسعر ودخلمنزينبحلىحشمرةو رأتعن( فلثواهايضاف كنارة دمكب
ضنامنينتخوامن ثلاثينمأدقلحاررتفلكوكتفىاصعرفول
امنعلعليرًدهبرخلباوخطيرادميعفلعلن بط
الاصنوجوزذ انراد عللسعلانامون جور لمك انيت]ذاكرناه ريا كان دليلاهل الوقوع هأيلق دأرفىحه الثيرنس
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لمى:حجابلمييعنن ليافيكس مبشاهرفيوعه رمببلي
ُ دح ينغيلهل ادةل الطيرفحن

رللالإبولنشف ب قبللسب بمصأهرة ف الذأمسلكنهالعظير#مزبجرة ناشما
ٍ مكونسبمآحراالثالثنحثلامتمع كنبا
|ع اعدعلاتهسدس نفلشرهودالى لابطلععيرلجاللسابنقلععاسنمالبأطيةفقنزوه جيدبوابوهافىذلكالوقتعلو « |

انان

ا

»لالص حبر

ظ يق كراد ايل اسلفالروا

ظ

00

ذلك غير وادهعلءشهيومناصطتارابخنارع منالغزجيةقباللقسيمنسر ب وخبرهاالاىن قالومنصا صفيتبيت

حجىاصطهاعأواعتقرافزوج وذ هالففاراذى الاولفروىابوداؤدوالناقٌ منطريق امااشعيريسلاتلانلرسولاله.

صل انعهليدهسلويميلئاىلصف شا حلدان شاءاووانشأسءفآبريخةأر» قبلمس ومنطربقبن عونسألّتابنسبرين
عنسم انيدسومالصقذلأكأنيض بر انلصلالعهليوساعرسيمم اعلسسؤينوانلبشريولالصصفىبوبلخ(راسمنفق

اعط٠لسير
يهبور
قلشونا سليصدأداالت قالبنعملالبرسيمال«صفمش
تيال
خفى ض
نمعر
لا ر
اوفعهنلاه
للال

7صذرة مندو اجمعواعل|رمخأص يمانتؤى ونقللقرهلعن بعضالعماان لان بمعلكدروىابوداؤدمنطر قفشأ عن

اديهععنائفةلانتصئيةمنالصفوخر بنحبآندنموى لصعبوينعنلشن ادربصماللمعليومس علصقفيدف

| جعلتقرصلاقأ فوالتئارى عنتبنالىحمورع نا لىقصب“ذا تلاصطفاهلانفسمومنطريق حادبن يلعنئابكعن .ا

|كأستصفية ف لسبفصت الىدحيةم صارت الىاندصلانعهليساحومنطربقجملال نعيزنصربيبفص خبراواخنا

منصرقحادين سل عنات عن ||

أدحية صفيةفيايحلذل كلبتذلعاه فاقالالسحيةسنا ريهمنالسؤيرهاوفى

اشلْشاثنردراهاً مندحيبسبعةاروس وثألالنىدىلىشريمحلعلارداصطقاهالنفسمبعد,اصار لرحيةبج اعيا انلاوادبة
 1وانماعاعرولالمنلرىدا لدلمانيقالكاتصفيةفيلاامركانتدوجلابن الربيع غاصاحوارسولالوهش طعلو امذل

| يودع فناكفوهفل دادةلمشخيرعلهم تاستباحم وسباهمدلر ذلكابوعبيلوفيرهآل وصفية:منسبدمنناءهمرلاشك
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ومندخلاولا فىصلم نفدصارت 8لجس وللاهاموضع حبثا ماد دهاراوذانقارفوهاوحلوالئرين كدانبلجوتنلومةنحرت|أ
١

بن عياس!انه صمل الهعلىءوسو نفلسق  3االفقاربوه يلروهوالن داق ثبدالرو نوم حلوق الطنراىعن :بعنباس ان بحا بنعىا أ
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ظهل ارس للمصة ب دساو فمذاالفقاراسنادهوضصغواعترهضرعل الراق هناأنلرق ان غنية بلركاذنتكا]لرسولةندصيك اللعهل
ا

ا" عساميقمابرا: .نضيلتتمعفو,نانذا لفقراكآنمن صغارأءوادكلامىالصسغ)هأىب رعرضتس وعكهر نهلفو البنعبأ
لمنخساخسكأنرلول اللهصا انعهلي-وساعالاس لاديدواريعاخخ)س الفعلىانكرلى أ|
ممعم ازراخرولدم بعد احلايوو

شواليف دالغزو* فىل دخوليلبخاريحراهتفلمفبب دخوليلدكن نيقألان درنحوفياف ذ كان للجرسذلياعلذلكمنيك

هوى نصماءانعهليوهسلوق
لر
لافنتكآل ف كفول فيلوريث الصمعينة وان نناذهنلسسول.و يأرذكمشو
اخص
نعريدر من

| انمأعشالانبياءا رت تفدهف بىابالقسيدهالشنم* دهن للفظايضللطيررففى اقلاوسط وال تبر فىمسنلكناسفران(عبدن”
مملاننماءلاؤرث ثريافهصورة  9ثُلة ل
اع بىانزتادعن لاعرجعننالى قرريوأ لقألريسولانهصا انعهلرمسلما ع

|

ةن هلمرخصان لنبصل ن عهليهوساممالصتييمان عام 4نبع الانساءلمن |
بن عبلالبرعنقو ممن اهلنابصرةميمابرلم:عليا
لكواليايرئ وبجب ]1
اديت ومسكندركورونبظأصسفل ناد ورث سلوندا د ويفولحليايةعنيعقوب فيبلىمنل ن
حول عل وهرانةالنبوة داعاموالدينلافالمألوالهعادالميانلمنبقضبعلنفساستزل لالبريقبحديث عأئذةف قصرة

ضبنت عتيةوقول اخدىصناليايكفسكسيا لله لمق يبالفضياءعلالغا|ا نذامهنالقوموان فهك ١
رسمسلور او
 ١وده دانشي لنفسمءنول»الستلوانلهىمالعومداهلتقبايثحكوفنوانحالالغضبو قلكر اةلتويو فى

ان بوخنحكيرمنسهدبيغخرزيةالالىقريلوليوان بقبلشاد ة من يثربرل وهلولل«است لواإنإكبقص:خزيبن ثبتو ثمبيرة
دة ١
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 ١نخرراب دا رد نوكموا |بنحزم واعنب ابنلرذي :زعمف صاضميىدافوانفىالعهي وكأندراددينلكداقعف اىلبتارى من ,ىُِ

حل بيشديلبنثابت الىخويجرنيمع خرييةالنى جعل سول اللصهمل:لعهليهوساعيشادلبهش,أدة جليندكربهارفاىتلفاحزاب

شود دكاتنانيك لنضهوالدئةبعلرديحو لانفوم”6سبقفسحراءالمواتقلت ابحأأ«للف قادزرفىثىُمنالجد |
ثور دانسلالطعاموالشب منللكونلسلماوعلالبلذديلىاينهحيةنوصل له سم ويساحانهولبأىلومنين

علانينه فلاستللالباكنظرحهل بسكن اذاادادسفراورىبذيرمونغق عليهمنحليذهعبن نلكمولاعنصلحيالثائمرا
 3نل
ح نلعالول
ام يلنلءجرعفىإل بم دود ]انق الشييانعليمن حلي براانه صللنعهليوهسامقالل ب

من عليدءين مطل ومع جودالطبامنالالنووىف نىبادانه الصوابتجزموماجدو معالصمأن ثمندشريمطلفالىان قال
الاادي مصرح بنك الى وآناقآلامبف كآنسلمانعهلميويلملاصل

05

حت)فىالمصوين,

قيؤنيان ثر كو فرصلعليه
صن
وسايا بنون بتو عليهدين فبسألهترك لينم
عن لى شريراةن رسولانصدسكانعهليم

تس

اختوا ضل ادل منيمنانضممأنندفدزلاديسدف»دمزتركالاظورئهوق ب

عنسايتدينالالوععز اللدنارىوأعنالقند :فىإلىداؤد والثريلىوعنابنعى فالطبرانىالادسط وعنلاد عاساركقيار
عنابنعباس فالنانللوادىوعن المسعيلعناللبمشىوفىحليث ساونانالضامنكأن تاد ةوف حليثا ليسعيلانالغرأمنكات

اتلف ىك :فىداكنشل/ان:أدييالاحباءليلايسانكوااموالالناسو ذيللارصيلا نهنطبرلاييث
علياوهلعلنعلدالقص ةوخ

1
وى الأدىثاتذلايرمننهي نيان دقبلكانتغقورفةي دين صلالالث نمحاناديبلدادوتافرع

لفون ذاكخاص ندصاالعهلويسايءعد شرياملنبساثرفلكهوفول طناكبن»زا
من طرنقئفيان لثورىعنجلعذ قءال ف للنىصلاللهعليوسلمرصةد لناسموسععلوم0
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لاحمو اسلشمبل ل أن لنيصم الللعلهيموبسلكاعرأة دا جل تلفت ان تقولماعو]سنك فلقات ناكقل قل
د نأثياباشلوة
معاذكة]فاك ىقال بن الصلايمتل هن ليث مزق الليادىمر ليث الاىبل السأعلىد ت
)سعد ف اىلطبقاتسيل ممعيفالت ولمك)نيالوذال ى وشومعروى بالضعف
علي ذاك الدهنالنادة]ا
صاالعلهيموسامزية,بن النعانتجوبرد
من الويجمالملكورا خريم.أ 3ولف عز زجقبن ين اسيدعنبرقالزوج رسولاله
تسا فقالتحفملةلعائئل لطبأ إنت و |اامشطرا ففعلا م ذالتلبااحرارع]|ن رسول الهيجبمنالىذااذادخل تت عليد

يليكا|بأفقالتعو يذانمهنكفقلاب علوىح اسن ا
اسستطا دسبطقارابعادولسي وي

علذت معاذثبام١ربع]افسقابلاحفرا] هارأومتتراركيين فكاك تقولدعو الشقيثهف ريوياثللواقرىبصنافطعهانه>] |/

ْ خل ع ميداخلمنلفأووات من نجاللنأفقالتذلك م انلوكذا كت تريينلاخ عثلذهاستعينىمنتهحديثواعصل
:

وينتيمبيزن)دهواهل مىن دعوىالنعلدف نىبجونيةوالشيضينيمن حلشاعشد
دإلهمنكدسمعبن جد منهذالوجمراوجإ :ن
0لوصا المعليهواممودنمراك عو ب

امعو قبل سمرالاعلي دشقيل ناطدووث رخهون» القصثفلانو تل فهام كلب ولكقن,أغبرهلاننبجونيةب.كلنالخك.ى
لاني فى سوبت سفياننعوفبركبينعبيدين بكريكلابحكا وهل مش داعا لنيزوينلى ْ
 4البشرةلبمج»ليهناللوىالبيارىعنع]رادكمرعش فقالى لاعلمرنرأرويحةنمامفىانارق دايزبوالة
ا
ْ السلثمنحربم ى ثوعاوف اىلبريقىعن حنيفة انقداللامرأدًان سسلكنكوان
روح

بذلا نار وس بعاد قن  5ل
7حراروا |. 1

| ٠لدنم لاك حرمعلىرواجالنيمصك العهليموسلدرانينلحننعل»ل نحن زو نه فىعنوف اىلمسئلرل غكن عبلاللبهادا
:

فوعأسألت لها لاندساجحلمانمث ول نازوي اليم لاكنمتيجن  6عطاقاخري.فترجعل وىف اىلطبرائالاوسطمن :

ٍ عرعنعبلاندينممرلغامفوةن ديت كلض اللُسمونانالمأ[مساشول نن.اعسالقث سق حديئ.ى

لانبد
ال
نس دبانع والى سعيدادال عريوروةذنشةولليسلديخصوصينهببأحنمهطلاقلوص
|| ٠الصيا دهوفالصنيوين ع ا

لدان

مما

منتيماب

| 2اللفاكذب 9,بنعبرلمطاب ذانهمنج درامرحولاجائئانيكوناذلب كأسيأقلا خنيرهليافول#النوربدلعملا شهالبما
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انان صر وصاداح والنساًف وىالثريلاىواين,أجةوابنحبانواللاقطندالامحمدبيسشانلضيوف لب عنفى وان :

دافالطبرائنحمل مثكن صاالهعليولهإججودأكونف رىممضانمفنقعل عين بن عباسحهللبيش نابأبكرنصد ق )كلم ْ
||ابوداكد والثرينى وكا دالبزادمنحرييشعمراس ]رسو دصل العهليم ساون بتصلقنوائق اك ,الاعندى نفلكالبوماسق |

كرت بنصتالفىقلاسول اللمصاد عهليموسل] ن|قيتلاهلكنفلتمقلةذاقلمعلركل]لعليفعت لول11 1لاار

فطهالإزاروضعف ابنحزميشابنسعلوى صلون حهاليسان رجلاجاءالى لنبصل اللعهليموساحريصل قدمشل|لبيض من

ااعض عدمهديثابوداؤدوابنحبآنون منح بلينجنيعليسش)جعف بننجلْ
للشب قالخنهفاىصصدةثومادكغبرهذ
| عنابيهان كانينب مسقا ان بينيلوهالمل
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الصصل 5ا"لمغروضرث الشافوعن
ابزهيم
اجخلزعينومومالبيمدق منطر بق ل ب :

لولوعن غمص ال .ه وسلمرن الك اكزول)شاد

ٍ

| |مسئلالشدوس منطرريقستلكينرت عبنشهرين طبرا لتتمنالساي)لمعنابيعنابنع و لاقألرسول النوصا اللعهليموسلمجو

لستغنواوسافروا تصضعواوتا ال دافناف كلدمواطجلانعفانونتدالبقع انئفاد كربلاغااذد أخروز
1ه

و فاىليمابعنالىو اخرجمالسميقبلفظا وزجاذفاميسيائريلاه دلالكهناركهبانيةالنصأرى وفيميل نبت وهومعي وعزاة

.ابن حبآنبلغ:زوجلولوادلودودةفمىكاكدالابيوم يقيأدددنع رحد يننع لخرجمار قطدفاىلولف

فالعهوأب بتلفظاسأة لوداحبالى للهمنامأ سنألا ثل اللهماكاثرأ:والام يزهالاودهف مىسئلابمنسعىدمنعلل رلطوس

دبقا|

من عيبن احجيفطلاننمجءادفلنجربمكارواسنادهضعيفوعنمعقلنيسركإلى باصن
المخطوركوعنعأ ةوسأ ' فزأيحهليسش)النواح سنت كمللنرعبغبعنسنفليسمئبنيلجعنوائشة|نالنبسل :امعليء
وسلرال مهلممنسنيقنمبعبلسنتليسمىزوجوانامنيأثكوالاموممنأن ذا لوفللمكومنلاج ذلعلويه
1

ذأنالصوم دجء دف سنادىعسدبنمبمى ن وه وضعبيف وفلعي ينحليث اس لمن حديثلكااصوةوافطرواصل ||

 | ٠ا|نم دالزوم منرغبعنسندفلس مى ول وعخوخ]منالينبارشنواعنسعبرينجبار_قآل تأللىابنعبا س زوجت فلكلقاال|
وجرن نخلرهن كالاو كأنكاش شامبخ الىصبلءاللهعليموساورواىالإئارى وعنعمبنالعاصىسقوع لانيمتا مارمنامرا

أيبالىصنلداني الشأووا ليبويجعلتر علضف الصلا دواةالشاق واسنادوحسن 1
لمر الصاح روا مسادروعن اش فىذويح
ل
أأنقاةالطي إندناد ادل دقلا شة
اسعل
سىالا

بنادؤثلاث و ر
شحمالانااهبويكرينفورك فيجزءمضدغلذل
اكدلاكذكره:

 0 1فالماء وم يللف لظلا فىديمنطيل المسشلاةوعنلابو ب فوهأًاريع
منسانللسملينذدكرمناتكاح دداالاري1

دقلنشمافلىطرارة وعنتكسنعنسمرقن الذيصا اللعهليمويساحتعن الثيئلرواكاللريلىاواين بجلاوعنوأتشهمثلمرواء أ
الأرعذىوالئسأ دعلرسا فومزاوجوالنسأرفاميبننلتكر]مألروادديكموصبولامنطريقساونجنادةوقال|.نشدبوصلءو

الحسجمابددائدف اسيلف كىرائفودرججمالرتاطيذعلىلوصولوعانلصى برةفونه دح عقلءاهعانمالعير سقيل ].
الهالك

ر يلانبيشعنثو لمكابير يلالاداءرواة الشسأةد الاريزى واللارقطخ وصيي_نيا ورعن
ؤايشممن رن قالل
ىهاأ
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نعقببنها ليسفىلايد دل عدعدملابجلزرأ صف مر)ل يزيلليسذربداأيللع وجوب سنيعأب الثناه ]وسجلمن]0نيبلددا
فنااللكطيرى ف ت
انس
ق عجطابءع
رمعلبننابن عبس هن«الاديةقالالىعضشفوضعتد أ
ررءيمن
طىفسي
نيابدرل عوامذخلكار
لجزاكورهاةعبا اراق منوجءالرخوروا»الطبرىعنعرم جمعاثمناننباعينسانيلصحيى:ويرل للك حليث م اع ين جبلها | ظ

| أمناغنيا/م نضعراففىقرةم انآ عنعبلادمبنعلاللفقلا جلالرىسولالهصفلهعليهوساوريقلاكلسن اقتلبعلل
|لعن قادشاةمنالصلة :ثقاللولانحانعطفقررءالمرأجرين ر دادن:لحمل يمث) شسفلون الىرسولالهصلاللهعليموسامييل| لله |

| ٠ابانلىطلى لهمسيكلفوافيتهفىي دلالمبسوديمبلالصل:مق عليمهلل دمش |برفالؤىعنالوسمفالوجابودا د التصصيل ١
| إلترىدعندهوعنل مساملعنمنفعل دإكمنحريث جابره؛ منحريثابنعبأس وف لبآ عنطلى:والعرأسولقادةوجنادة

|والسعيلوا ال هريرةوعبادةبنالصأمت داش سول يش عرلز شهربلبنأأعمبمو خايرازممننعإملصل3ف سدق دأ يأكف اىلموطاء ىوأ
 ٠أ

| لدشيارفعيننع|نسلمن .يجاء عنبراضاقاسلعيلبمننصىر:سيفانعنب انلعلرلانبرش ب فقيللان م انلصدقث
د يل سعيرينمنصورانانوهب حبر عون رثن براح معنسلطنبن يسأ ادنابن الى رسع جاءيضدقات بعلم

أيذانامحلخر بيمعريننخسآبفقربالي دلبنداردبلذاكلوادالحمران يكلمنفهقالانإبل ربيعةوا اهصطيكن أهنرب

| ).قل لكسهكمئنكنكنشبعراذنرأنهلفيحأولينهالىيكرزيداعط علىبنح كأ عطاوريس لو نوصل انمعليموساع|مأ
| متقلدى التخباران عدىبنحا جاءالىإلبىكريثلث من صتلفأأتعوي
طما مما ألاينكلنيسفىلزبإعطامبهامأنابنفبك
المولفةليديل»رغ ذممضعولينالفمنفووممنلابثقمنمأداق بممن!
هنامن
الا
بدلا
ااست
ءف!ل
اعر
طان ي
عكاد
اى ي
"|ال
 1عدىانعىو كرابوالجينسامف اىلسيرةلمانعدبم اسأمروارادلارجوعالبىلادهاعتنراليرهسولاللمصساانه عليهوساومن |

خلواك
ناددقا
| اللز
ان تر
ذيكى
رجهف
لن لل اكعطاهالصدي ثقلاينن
مابللصيلقدحول بمشان مشرعكسالمعمبلسمن/هذ

ىسيطورنادائًلاخطعللاىسلامنيا
لايفس دقد:انال فالو

نأنءبودم ان يهن
ٍ بع دلقل م ذ

 3ابامبأحبالميزب وع اند انودالحىرسيالبمرقوىليسفياملاقصةالاترعوعيينةمعزفىبكروعرحينسالابلرانيقطعرْ

 ١لأدفيهرينعرلصيفادفهولنه] نالنبصملالنمعييمهسأعركاننأادالسالايموشنديلدانالمقراع لاسلامذاذهما|

عحرانبانلججبلةقالالعيول انمياعبنينحصن بق |
|أاكنتففسييررطبرىنالقدم لكين هشمعن علومنبنحي ن
| صن ركفن شا فيم ونمن ذاء لض بعدلي اسليومولغو روى الطنرىمن طريقالشسعيقالببفقىالناسالبوماملنلخ

:حلامكاأاعل ر
عباللنهعسلاللعهبدمعلدواخمجعنبحسن وى سوليمشابعث معأذدفيمدانبشممانعلمصلةتةوخن

| مانغنام دين نفدم مهل يي معاذمناتقلمن لدف عشيرن العىذلان ذيرعشي رفص لفن وعش ف لىفلاف عشيرا

 ١ارجسهلين ضنصى سنادمتصل صم الىم واس نأ فلكتابمع ذا ثركرءسل يمشامعا ذان قهالاهللمن,ينون لتر

| ونيسأخناهمكدرمكانالصدقهذنمرفق وانفرعا,مأرجيونالادشرأدبأليلنابييقمنروايدالهم بنبسيعنلأس عن |

|أمعاذوهىمشقطعوعلقماوادى دثاللدامطعيكهوسسللدجة يموقل ذآلنيمتجضمم ملنيب
م52
لزبسمدكا
بنليدبل
ثول تميس
| لابوعبيلفىغربللدياملثوبالى طولءتمساذرعكابالرصعغابرمنالذياب ويله دونسوب الىميسبإككأناس د ب

| كاشاب لمنوولشبلطرىددىبد لخي خبصالصادقانعهفبىنديس رأب صرق التطوع

جل

[ |يتصق لحلم د
نبنار»دلينصدقم د
نهم وإينصدقمصاعبرهمسعرنجربرينعبدلالجلفسحديثطويلكنير
اولهتصلق حوليشان صملاللعهليومسحلكن تنص قنبولالص 3ل* مشفقعليمنحليثالهىربرد :والتردنى والناً ل

| عنبزبنحمعنبردعنجلمسخوءحوليمسا اهلبيتلاحللاالصل3هضفقعليممنسمليي إثلىاشربرةف فىيرظامسن |

ظ حوليدايكسان صل 5اهلسرتطىعضبالربنياكفالستل ر 5ك كنابالفلصنكاكئلم انفامتىرج عمللهبنجعضربنابىطألبمرن
مو ١لط يه 27 12عد
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٠ منطليسشيب 

منهري شرنلبيويرال الدبصاللعدليموسوعطالرتقاد :بوه حنينومن لا بللوليث

يئههلياسن
لسن لاا

ذيماناك سنالق
امعل
انلهععس الل
ف)
ءارهل
سمانلرك
وطون
ذل كانمننجسلهسوليسفيميأبلالعليمسمنامبمع
0
فا سالاباللو عه لاا عي الع
بقواعطعباسبنى داس دونك ذلكركهريث سل بمشاانءصا لله

:بن
قو
لب
عنر
ذنحاليدثدوفاعب
امي مسرم

ههوابزمعنفرانه
عليوساءزعطعدىبنسامهلعادةالنووى مناغلاط لز ب ولايسفب نوعأبس ى عنر و

ف اىلصعيعين جل يمث)اماعطالس إن بلواهناعل ه النوىى مناغلاط الوسببطولايعسف وو هعزنمعنفزعوانمق

اصعيصوند عن بحردىفاق صخافجزامفردسى لف بمموامكزلادمبجنسر.قويمقناحتييب ف |]
بن فبوالطبرىوغيرهعربفلخوا:هخونخجسيننضاذ مليركفملزبرقآنولاعلكبح ماوف الصعيئان برعللىاءساام

طووأوثيكعلاسلاومفالردةوال اعامحولبث) ماعطالرابع*الاولإناضعفئيعم فالاسلام وشمعيين” والاقرع و |

 7السكشرأنوصفوان واعطعديأاولدبذأنوأورغبةنظي,هاف لاسلامامالااولنصعيفى نه الاصفوانبناميدفنامام عطاك
قب الن يلعوثلصر ياكالصف فالسبرورهعليهالافىفلامونقملعنماريففالمعسو فدقالعطصفوانقبل نبإ

وكأنكن لايشك اسلاو و قلغن لى ف اىلوسبط اعطصفوانب انميهفىحلاكش وادانقابإلاسلا وموتعفيمالنووى بقى
هناغلطصر ,الاثفاقمنم النقلوالفقبلا ع هط بعلسلاوناكوتعقبمابنالرفع*ففالهذتاحبمنالنوىوكيف8

ذلكدف حورمساوالتريلىعنسعيلبنالسبببعنصفوانبنامبةف هىللهالفصافالعطاقالنصللهعليموسا وماننم '

لاإضزرلياس الىفبرس بمعطيييحقاذ لتحبالناس ىقالب انلرفى:وف هىن احتإلانبحرف)يلوناعطاءقبلن بسا وحهوالافوى
ىنينيبفتىيجصفوا ون
والثاقا يلونبعلاسلاو ومدّرجزه ابنالثايرفىالصيابد نالاعطيان قبللاسلاهوكنلكقلاهلنووىفال
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د
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ا

سا اسار

ا

هن :شافع الى نقل!لبرتواه اموقوارعطاعلكيدالزبرقنتنقلملكلامعلومفيلك دعوىاران صل ابمعليف
عط صفوان 5إلمنلوكا وضروالصوا بان م انلمنام وين(إجزه البقوابنسبلالنأسوانبكثيروغدرشوهل يمثالاخل
الصلة؛ الاجس رمم الشأرملالكنفوىط| من سلعطاءينيسارواختلففيعملىديليناسامعنهفقلا/كنراصابمعندهلكاد
رواهااثودى قلعن ههكن وقيلععطناءحد دنالثبثو ثيلعن عطأء عن الىسعبلاكثلركه رواءمعى عزديل
خريخلاف يمرجم ابودانّددابناجنداحبوىالبثاروالخادامثىوصى أ قو(
ابن١ لوعن عطوعنليسصلمن ي
جرىالا فىعملرسول اللصهياءلبعدليهساح نيص رفشق منلصدقاتاللىلرئز 5ولال اىلمنطوعء_الان 5ل وعنهانمصلالهعليه] ..
وللاالجل مالاوكوخندنيالساتفراددلماده صرييأداراحمالصلدعامالات ؛
وانجحلجل
وسلوؤال اهنهالصرقاوسن النأس

ذرواةمسايم حلبيثعبلالمطلببن برعا.بنلككشبن عبلامطلبفىحليث طويلوفيههااللفظوفلفظلالى نعيم فىمعس «:الصا بخ|]. .

منحليثن فلبننك ثل نكوف “ىمساسوايلكودبشي ف اىلطبرلكمنطمبحن عنكروعنب عنباسذالبدلثؤذلب لنليف | .

1ش ايهالدسولاللدصصلاللمعليهوسلوزيحديثفاركيخود لا ذل افع الاحطنى فون نمسسمساذمانع:اه!لبيتحلتلالصلا

مولىالقوم من|

احلواإودائدوالتري ىكو الئاقدابتحباننيكممنسميندافملمثوهىف اىلطبراقمنحريث عباس ||

ياست السجلالى اس تبعر|
بدأاقعلا قدهرينف اىلارق صمرحبالناُ اولطبراقحوليشان جلينسالا«الصلق*فقألانشعنم

عطي ولدحظفياعد كييدث نشم حل يشا  +قالفىحديثقبيصةحذ ينولاوبتكلثلاث:منذوى منتودكوريش الذافتو | .

ماموام ورق تلفلمفاىنيسحول مشبعثمعأذالىلمنتقدموليجب اسننيعابالاصنفالقوامتدأ

اصدتاتللفقلاة].

ام

م

دوم

لخرم طنريق عيصسنعبينعن بيمعنجل قالانت عيلسان ذلك فصتوفي نظت كتابالها دمفيفضلة ظ

ى لمعيل علىولاطؤ ولوعنعرمشقالليبق رودبذلكعنعف سه يمش)اوبكردعارلخئتين شرالقلووفف

الشأئعمنطريقديلبنعب دمن فسيطانا بب بعت عث ورنينالكل 3س يمن المساهين ب دلالزيادبن سيدفلالرالفصدو
سنب
لبسوهمعأدبيح
باه كود هل
يأك بوكشه م هلدق دفهانطاعومطنرقطاداقث أ م

0

اار ماددبك
داوق خفاوذل لقص د راكبعرزاغنئهلئ ل لوذدهاستاد»صتجدقنقد فوعادموفونوه

0
الو
5
عن مأللع انلشعبىود يدبن علقاانع ركت ابل سع قداملذاث بوه
ِيميُ لاس #معيغ ادد عنالبأىروعر لاض ل حفلات
بهعل
حلال
لى ص
سال
شناغيريت قالالشافىول رووىعن
دقلتفلمالمفومنذلكقبلتاب تسمالصدةاات

د :لين اتيأيسىلالصداءالهعليموسل بثلاة

الصيل قالن تشم عطيك]ولايحظثرلاحن وللانىس ة سوىوبر وى ولالزى قوة مكتسبالشافك واحلهابوداقد والشسالُو
دطن منح ليثعسيلالليدنعلىبنايأران دسجلا ايراعاثزم!ترأرسوكالندصك اللمعليءوساميشلاب الصلقث ذقلبفمسجراً
اللا ق
د ٍه
نفك
طرفرأ جايرفنلا نشم عطيكدلاحطؤرخ ولالقوىنسبلفظسجز١رهالطياوىبي الشكلن سجلبن
ليأخس [
رى فىج ب
نمن نعوو
و لبسهوفىه ا
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علميوس[ستلع و

لريثنفدمقبلكأتزىوالقصفى
رسلاجل يستانرهكباقبإقخيراههفىمهدو ثقمالنلعه ثلإمراثفمص ي

لمإسيللا دجاك د حوهليمنتحقجالغائض ,هالمال نههلىادسمل 1م5نفقعليم و موفردايةفالهمعصبائذكرها
لن عليوهسلندلفلكرهنماالفطولتتفالىصيهوينم حنديشبنعرأس يقتالفلا
ذل بعلادداقشنبعنانبص ا

ذلالىجلذكروهناالنفظتيع فالغالدىهونيع|دادمدققلأالببنجودىف اىلفتقياقن هل»لفل لابتحفظكن قالم رنى دقل ئ
ابانلصلاسيربعرعنالعمي”منحيثالخفضلاعنالرهايفن العصبخف اىللغة.اسلميولالولحلالىو لصميرحنالىهرارة
حليثإعامولك وألذاليرثمغصيت_منكا نامل الوبحلوغيرهحل يشالاندآنفأفمابجاعة ابدناجةوز مْحدب شم|
الجاموسوالا شعرىوذيمارلين ب رل وهوضعيف ابوه بوورواءالبويقمنجاءيثاش وثألهواضعفمنحريثالىموبد
دالادفطت منحرشغرزبنشعيبعن بيهعنسلهو فيعمن الوابعموهويثروكواينعلى ابنإلىشح منجلبيشل ]كبنعرو
ىفآنلخرانرض دو ابنلمخلسلىبلءضععنعلمبنيى س عنبرهيب عنبلارلاق الضربرعنعارينبر :ع
اسنأدة داك ولدط ي

عيبن يوس عنهلبنخرنعنإلىسم عنإلىهبر برومندون عبنجرخيولان «الثانيةدوى جلمنطربقعسيلالهب

| .نحرعنعدبنيزيلعننفامع لنىاراوة رسو ا"ن صيكالهعليومساوزاى جلاصلفقآلالادجليتصرقعلهلزفيك
دلطبرافمت |
معمفقام دجلبصلامعدفقالهنانج ع هنعندىا مثلطرقخانكيلي لثشريرة درالموناكآنضمغادقلروا
وسجمالخرعن الاىدد ىقلاالبغدىف اىلصلا 2منصميمربا اثننففاوقرم)ب وجئدثملخر حريثفلكب تنكويرثقا نذاوائم)ف أ

يعمكبركاحهليما بيصةب ذن ويبجاءتنهل الإىلبىكرن]مديرثرذاا له]ألككنابلمشيومعللتلكفستتريك]

الهصااءتلدوساحشاذاجعحماساالاسرفأ اللناسرفقللامشيهشيلتالشىص ن عمليهوساعطاف]سرستقالهلمعكغدركا|
نفامرين
مسافالشلقاغليرثةفن ١باريريفدقيقم كور

77

بالسأن وابنحبآن ولليابممنهلا

ظ الوجمو سناد صر لنفةألهإلاانصوريدسسلتآنفيص]لاب لمسماعمنلصدبق ولياكنشمبودءلمقصئقم بن عبلا[!
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الاختلاف نيمعنلذهرى يشب نيلونالصوابقولداكومن بهلللبي 3لقاضي صياتب

الجاءتالىالصديق'م الاداملقوجاءتلج مزالابدف دهاياةنداجةيله دسيالق)بعلمعانبأكروقرؤس
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نن ةدف ا
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ربابقومسد الفا-متالجاءتتبجدةان]فىخراباب هليمشابريرة إن
دوك اانابنعباسحو علمعث)نيأىىأخ ن
الى صل التدعلي و  .جعللبرةلسلس ادال كندوف الوداودهالنسانٌو فاسنادهعبيللهالعللغتلق ذيموصور
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منالتلؤرصا بير

أواحيإلىعلهنوستلامالصه بهربثاشركنغلاميترد ى بلم الول لورييثوفيمالماسل
سافص
يس
ضعل
ليه
ام تأسلم|
ظ واخرجدالنادبابيبنعانعدرضالاسلامعصلبىابينأد وهوللبمبلغا صفقعليهجدبيثمدضو,الصلاةلسبعخري .أ
امنا بالسلن د ثلتقل حول بسشاعاد اسنشاريت يدفىنففةاللقيطفقال بيت امالدكنااؤر«ةاداًوردىف تعادى و

ظ الى اريبن و فريقفل عفواملاءابسف ]فلممنقصة جيل"انعرمقاولعلبنانفق متن بيتامأ كنم بنق دلن بحل |ا

| من لصيوبالغكرعزيمحوليمانعرقاللغلاهالحقمالقافةبلمتنانعينم اعننسبالىاهمانتالشف ومنطريقهليق |
عن السبنحيأض عنهامعن ب ميعنيحيبنعبرلمانب حناطب إن لينت العيأهللذالهلاعه ارلقوا فدقأنوالشىاشركفي

نقالعبروال  5سْنُثوروا  6ابيرق منط بقارىعن بيبنعبيلمأنبنحاطبعنابرمفوصل_ورواه بلكف الموطاوالما:

أعنمعنبينبنسعيلعنسيوأبنبسأرعنعره ورواالبقم ونج مالشرعنسبِوأنبنيسأعنعمبقصهمطولةومزطربق

|أمب
اارك
لبندفض
عن

عنع ٍلىدجإينوطياجأديش طرسواحل يرت ببغلامار فعالمر ذركريخوهوىلابعنعلى

ايومالطيادىدغيره كتايل إ!
نض حل يشان مسعىد تعابوالفنضدعلهىهانستالمحرءمقبىضك» ن

العلوسيفرض ونس لفانحد نلفالاثنانلالشيض ذلابججرانمنيفحمب
ليرم)جلمنريشإلاىلايحوص عنسحورهباد فم

|| ٠النساق ونام دراىبواللرئطن

مزروايةعوفعن سلوانبنجبرعن بنمسعىدو في ن
هقطاءوف ل
ىبابعنلىبكرةاخروم

الطابلخلىالاوسطفىترجدعلبنسعملالرازىو نعإ هريرةدداهالترينىمنطىبقعوفعننمسعنمووم بعللبرطييقابن

مسعودالمللورةذإنالثلاففيعءلمعوفالاعرلاقال رينى فيء بط بل حاكيسنإلىهسبركاهوالغرض فانهامنددا
وااهلنص
عفام وا اول اينزعمنام بناج وزلي املل دقطخ وين ره عاءحفص بنرين الىالحطاف وهويلروكلابدي”

قل ابانلصلاحلفطالنصفهزأعبامعن القسمالويطدان(بتسساو وقألبنعبينة.امقب ل نصف لانميكبمالنأسكلوم
جل يمشاعر إنف اىخالبابحوليسش)فيضم يلالهالثرمزىهالنساىدابن باجدابنحبآن لكاممنحلبيش

ففلاتن
مقدينو
ص
ت
ه
و
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ا
ن
ب
ا
ق ارعل]لراسألوسماعالىذلارمناش صبعبيوالاار قبل يمعمنم
هراوقلذكرا
لزقطنالابحلاتفيعه
احممق عق بويلريشدف وياعلر)لذشليدبنابتصليوارهىن وتي دكاب حباونف رواية
لللوضص!]

الىثلاث فالعالو رح فىوغيروكابيبرلوى حخطيب فاىلملمجانالمىصولميمك الجاعبيلةابأ سلورج بانلمواقوين ه

وايشالوصو لو[م بؤاخرىعن شاخرجا الثريذزىمنروايةدائد العطأرعنكنادة عنموفيمسفيانبن ول وهوضصيف

رواةعبلا اراقعنمعرعن فزادةمسلاواالللارقطئ هن اص فاليابعنجأب_رواعا لطبرلفالصغيرسنادضعي ف

ب جنعفروعنل سعبلدواذأسمب انمبغعنبناليد دالعقيلفالعا عنعلبعبنلالعنبزكلاهأعبجبنبض

|النسمفبققاىلرواءعلانابنه
 30احمحي

3

اترج”

ف اىلمعنفةقالابلشهالفختنويمولىحجنبنعبللطلبناعطانبصلاللعليموسل'بنتا
عنبنعبأسان مول
 .دوك الدلقاطدمنحد
بشارينديد
ىجةزوى دنلكباتهراي

جز نعطلنيصاالعهلبموسام ننهالنصفو بانتحمزقالنصفوييآل مىصننفيابانلبىيتانهاط واخريومالطارالئل رأ

 0اضيأسولليت)نمضاانمعليموسلمقال زأدارثمنلاوارث | اعقلعنموأرٍل اهبودكوودالنسأقوابمناجداليمعا |

ُ عي وانحرأمحري المقلامب منعريلرب
افىح
للبي
خت فب
ادول وواحدثكم| بنليس ثام ععنال
اىزنرم

بلاطن

سر نامر

منالللخيص سير

نيهثتمبثعلىوبلوهى (وفقللا.اديثالصبدبىنظو ل عقب هناككلبيثوكأن بىمنالميأسيرضن حكآوالززين ى عقب حري”
لمعنلشذنى5ل و ذاللشافىكأنالمكذيرامالمنمياسيارلصاب اةنت وم عقببحلبثالىطلى”إنى ف اىلعهوييين حيثاسنشادالند

قنفق باجعلاقفعا جتعارًبىطليةبن بنكعبدحأنغي ارد إذلنككان رول عاكفول |
وس صد
موانعهليه

الشلافهبعرظيكحينفقتالغنومسهل مشان دجلاقايلسولادهأجلفىالسبيللعام انللقطةقالعفرأحوزانبرصاحم أ
الاثمىلكبجلهابوداٌدو اسان منحليشعروبن شهبعن ابيمعن بده حول يشان هنالبلرحره .اللدبدخلقالموان و

الادضل ياعضدشولمولانفصملهوللانقلطقطنهالامنعف
ر مرنفقعليممنحربش عباسو فدنقدمف رن ت الام فوم ظ
بروى ال لفطت -الامدثل رداهالبئادى ليم نشلقااللثائعه ل
ووولونا شل مألا ل
ىاتحلامس بعرفرأهلاب و

ل دبالنااشلالواجلالال شينحهال )نم صملالمعليمو ْ ذألذانجاءبام ذعرفعفاصرأد دافا
قآاللعىبيلالمنشل لطا

ذأدفع]لينهفلممنحديثالىبنكعب و د يدبنخازولهنااللفظعنل ساوواكداكد والسأقمنحريث ديربن خاللةالان هذ

الزبادة غبريفوظ* يعدفول»ان سمرأغم,افعرفواشادالاىنح دبنسلينفدبهاليسكرلاكبلف رىوايثمساورن الثورىود يري' أا
ماجلدالسأ والرسن وغيرفيرمن حلببشحرمبإشعيب
الىالسة وافقاح]داو دافاليزاري!يضأى حلبن يلين خالل ددوافاس ا و

عن ابيمغن جلفى ريثالا ض فولمددى اه سكندطيمهسلمزمرليانبعرماللبثادالكى جلاعمأجأءصابنفدم[39

اجأذاي اللشاةالعديثبشيرالىقولءلحليثديلبنالو سالعنلشاةفقالخلهازانف) لكاولاخيك او لزنكن بسني

النصربيعماكرفىكالسول يسنا نعمكانت لمخظير ديحفظيرالضوالرداءباكف الؤطاًحهلبمشاءائشةلاإسب]دوه
اللددشوان يستنفعر يم بجلا 8

فاللقطة ىدر نابل

خرجهابنالنىييبةمنروايةجابامجعطعنعبلانن الاسودعن ابيعن وأئشم انها

رخص«

انينالىجملةانهوجلمنبود اشجأءياملوحفقآلبلجلكعدبخذهنءالشم فقال |
بسث س

| أمجدت)ضائوةتاخلزئرانالع يرفهب يرلاممونينانهيجلصافقا لادهبفبوحر ولكولاع وعليننففنناك لوطاوالشافقى)
الخر
عيمعزابن سأب عنبدونادعبدالرزناق عن ناكوعلينانفقن -منبيت امالوعلقمالبتارى معناه و
لمبق منطي نايب عد ْ 5

عنالزضىىاازهمجعسئيدًجيل يجلثسعيلب انليب قا وليجلاتمنبوذاعدعمترمذرلكرهعرريفه لعر,ذارسللىذ عرالوىالعنفيا ْ

نلا ذلمراانمقبلاألعسي الغويرانوس |االالسعاريرفالمنين ن ليسم ف ماشاتعننهرصدة
مضي

|٠ثيجألأ دارجإياقاريؤمل لةورحومهدتلوكل]نيلعوءاضدهلي

ىفرعقيغشكفارلانيسةليمجنباباوصلاو| .

| اين صوهوتلببجولاىلافورعملبصينم!لآق لوبيش لد

|

فيرعلاوساوكالملارناسداق عشلاادوبانيىف

بنلان:لعاشسبلص هيلعهلاءاءدرداسوىلامالسالالبقمغولباوباجنبالأقدعس فتاقبطلا انا علم]|| .
قلعت لوح
نعبويإ|ستنيرريننبنشحلاذ ناينلالص يلعدملسواعيلع ىلدل مالس نباوهو عبسنينس دواتوباحاتولهب| .
طق وكرغصل كورميلاقبلنسب نعقيعضلع اكنن لويماكقرسىلا هالسالالطاريغصتغلبكلحناواىورويت لكردتسلا 1
عنبنعب|س إن الذيصمل انعهليو سادفعرلراب الىعلبوهب رل وهوابن عشىبن سنةدكأتبددبعلالمبعثباربعش سى

يلون فالمبعثستنة| وسبعةاعوامد ف اىلمسدلرك يضمنطربقب |نسوقنعلياسلموهوابنعنسسنينوال ابانلوخيافم

مس

لهوابنثانسنينداندعن تكسنانعلاكأنلحينا مرعتاسدا]. 
واسودةمنحرث نعليس د
ناليشعنبال
قلضعد.ابانبجوزىلدامهمعدان لماداته بج دأ ذثاثاوستينواننلففم]دوم فلوصمقولبحسن نانع مانأوستين
لفلسشاتقل نت رووانمسداسنين ادها دبيدهدا ن ن
س توصلالدعليموس الثبعارمبشعشي للك

اصللها|1000 12
لدن قل
ي تليق ت ا
ننه دهكات لاعف »:
قرعتكسنع حلي س ا

بصون  ورد كمغير [كواراعد قولاكسن ذاهشكالواغىب منذلذإجكعقفوربن يرعنابراهنهلمادتاك نعرك انيا1

سين سنةأنقليامشودكنأعمرءعنلالمبعحمس:ديناو ستوانقلبقولربيو:عن| سكن ابنن |وشعواددا علد

منالتلؤرص كدير
الام
لظن _
الملعيلبنجمععنرهب دنيراعنل هيريرةم فوهلأواهباحقينهالنمْبمن ) دا راداحبجنثمن هنالويجه والمحف عن ||
جنرو و محري ن عنسمرةرفوو
عمبنديزارعنسا عنبمعنعرفا اللنقادىهن ص و داعال داقطلمنو ه
0
١ '
اذأكااتاحبة لذىبحوخرهملجمدرهاىاللادقطئ منحريثابنعبا ا
ديليخال دحا جلال اىلنىصلالهعليوستسلامعناللقط؛ففال!عرف عذاصمراووكاهاشع هربأسل ذانحا

ءصاحبرادا

خكياكاو غم قالخضلالابلقا,لالثدنردعرمعراذاه دسفادٌهاتردالم ناأكلاشه 46
ال
نشازاكبانالنصالهرلدوةذلال
قن -وهومفق عليممنطرق,القاظ والساثل ثيلهواين ئإرالراوى ثبلبلالو ثبل 3
يمم
ر عن
طاذى
حةيلتاوارتياك العطادالش
عبروالل]لك قل وقيلسويدبردوالدعقباليسي ال الاهسى جعلرواةٌعلخ بكالقافمناللقطةفهىينحدبين

|منلطلفط ليورعلمذ]اعدلاوندوى عرلينبو ادودهالنسا اين رآج:
د ناكن الفياسلشكين حل لمشعياضبن ر
خئاة
فر
| يلم ولايغيب :انجاءصاحبافيواح يرادالافبوالالدبونيممنبشاودلفظالبمربى ؛ لديكةوليعر
وابنحبانبدوديادةملك

ىعضليخ رصنةب انسار
|الطبراقول طرقوق لبابعنرلكبنعبرعن برهاخريي|.لوموسدالملديقفىاللزبل لودوى ف ب

عنجعلرمحملمب*عننعرة مرفوعأمن
لثيلعفارثة يامحلوالطبراف والبميقىواللفظ لاجلمنجريثعمبنعباللهبنبعلب
|| ٠شفطلفط سيرتحبلارود ره) و شبدذلكفليعرف)ثلانةانكآنفوق5ك بعذ سمنخرايلمناد الطدرالىذانجاءص رادا 6
1

د
|افستصدف مانانجاءصكحبا ذيذبر> وعس مضعف قدصن بحماء” بضعفمنعواخرجلدابنخزميتابعج ]ا
دروك علمجاعات ورنعواينحزم(نمججيول وزعمهووابنالفطآنانحكع:ه يعليخب لوانوشوعجب مملانبعلصوالي معرة
كلغوارق م
نا
لليابيلمارنافه وى فبعض التخر|دل نداءامتحدرينقالرأ ذكربعض للصنفينحنالحديثوعخبل
ذصعابةل
ال

لم
ذ ناصدوةبومديظرامرؤلت( بعداضعفعرسووليشاعأئفةكاناتلايرىنقطعف هىر سوللنمصاءانمعليموس

| ٠لشالنافماينالىشهفمىسنرهبلفظانيدالسارق كن نقطعذكرهحديش اولمتكتنفطعي سادقعلعيدرسولله دا

|عليموسل فىدخ منتمنالجنترساوجذه وكلواحلمنم) ذوينوهوفاىلصعييين الفىواءدومنوالف اىبلاببميقى انديل ومن
 ٠ا
دم عردة لبي عنبنمعن ليثعاثشةهنالىمساوليسهوني نأفاصلموعن «الفرطىشاررممسامال لىبزارىو ليس|

| عونميضاحهليسم نعلياوجلديندافا رلسىل الناصلالمعليهوسامفل ه روزق ذأكلمنهووعلوذاط”ث جماءصاحب |

 0ليلنايدنشلإديزدافقالنبصلالعهليهوسلمرعلاد اليلناادبوددمن جلبشعسيللابنمقسمعنرجلعنالى سعبلحو و راك
الشأنمعنالزواوردى )عننسبكبنإلىنمعنعط ء بنلسأرمعنه_ذادانسامرةان يعيف ثهميهف ورواةعبلالرزاق منهن|العجم و

جالدن راوشهمثلاندا دغ ولالذيادةلدنصلدنأحمنطريقىبكرنإى سير وشوضعبفجلاودها اهبعداكد ايضنا
ذا دنعل ل

| ٠أ|منطرق لالنيحي بعسدعنعلبمدناهواسناده حسنوقال للنزرى فسماىممنعلىنط  9ليمتك) وذىلرعنحذيفة ه,

سيهى بنيعقوب الزمتى تحنلن يمواعلالبمرقىهلالروالا
واوف
مول
[ ٠أنعاتدقوبرلواءابودا كديضامنحلببسل بنسعلمط
 1 1لدضط أو لعارضة) اماد بث إشاراط السئةف النع يف هامع قادليقلمنيلوننبلم الكلقباللنعىي افلاضبطل واه |

||اعم حهليست مند دج طعافلياكلءو لابعيذسهنل لميثلااصل لول للصنف ف التزثيبهل|اللفظلاذ م فاكنبتم أ
 1ق يلوجلكنبلفقبلذطاهتالمنوسجرطعاراكلمولبعذمقالوالاكثرون لينقلوفاالطعا حاريخنناهبال ]-نايفسامر ا

||نطعاممنقولدان) فياك دلاخيكادلازئبوعكسالغالالىقطبيدمجعلتعريثفىالطعامشقرالوىمعن»االشأهق لابن الرؤعة

قمفات عليممركتب صياباحهل دبثكاد يدبن<الدانوصا-مأوالانثانك انفلمفولمردكاتاليبعلى ة
 ٠هدك د ؤ
 0دا نير ىم لندصل الدعليم ل وأخيرفلع فأرحولةذانجاءصاحي)بعف علداودكلواذأدفعي]ليومإلا تتميماسا
1 1

 1اا

لخاوات ل رايد سينل نر 0فسان ارانيعفراحلة4ث5 0مايص فواحولاْ 83
سي

|عفردابة لهاقالشرتفمعدسالة.نكسليقولبعلذلالكعىفراءا وااحلاوق دوايةعام اند ثلاثةل البميقكان سه بك 9
 ٠أ

5

من تلغرصرلكبر
ئ
1
بلدانئانى
| أمنيرقة سندس فلسمسيدشور قصرةوفيمعنسسان بلكذ ى ين اهلى الىدسولاللصهلءاللعليموساعريل :بخهابثلازده |
 5ينبعيافقباراجرععنعد نكيلردو يداهلىالىالنب_صل المعليءوسأمثوبحر تاعطأدعليافقلاشقق هليانالة 5
طاللدواب فروىالبئأرىعنالىجيلالأسعدى ألغنونمأعلرنيصالهعليموسأمثبوكواهلى ابانلعإلى صلليعهليوه:

داوكتب نش شوويراءرسولاصأحبا الى سول دعباايمعلي وساحريكتاب والى اليبمغلةبيضباءكهربيثه شكتابالهلايا

مجه
عسمند

 :باهمكرباهرىيوابندؤية الرىسعلممصا ممعليمو سلمرخلن .ابيأو فمىسساماضلى فوجقنوالىربكالمصلة
بغلتيضاررك,ايوحمنينهروى صل ينا بدواكيزن خردم وابنالىعاصم منحريثب_يلةٌ ان امبرلقبط اهلى الىرسو ل الله
 00ب دوفسل لثخرى كسان
صدالله علي وء سلواج]ريتينو بذل كانركبالبهل” بالملينهواخل حل

دام]ديةفىللشاديرفهنلمدريث حهليمسث)حابارء)ج علمرضمرىل ولعقيمؤغالذى(عطيراذنجاعلاىلذىعطهالاتم
اعطعطو عتفيادلموراييثكمساريجنسجهلليمش)الى دبراث 2هارامسارعنابر ادلىهررةملهولاجلوالترين ىعرت
سيارسيلابلياثسه لجش)جأبرلد نعمولتارقبوالمناعميياادراقميشبيلم
ولبانحمانمنحديث دييرنثابكالى ب

||1ز[ز١71ح1
|1
1ز]ذ|ز
|

سبيل الماراثوكررهق المباالشافع وانوداكده ا شلانوضع ابواافللفشيرى عاءشط سجهألببسرتان)المرى لبنأ
الا

ل
هسك
حمنب
ولد

و

الي دالا

ار

د

عيدولا

يمنا لعان بنبشابان!]الى ي اهلنبصلاللععليم و ساموقل فىلت اب هزاغلا,اكآنلنقالكل دلدك]

لت مل هن الل ؤاليسركان ا لكف اىلبرسواقالغمقلفلااذاديردىا نمثلةارع وبروى قالاثقوابيهواعدلوا يد

|اولادكمريشافىفاىلاومابمبقىمنطريقسلنفظالئو ضوفاىلصصحعينكناكال
ولفظالنأالث عئلاهياى دقلو ايمرلكنايكوبااث

لبس وايو رىداي'دائدبنهنلع انلشعيمعلاخجرالبريقىوغيرهليم وعذنالوسمطللغزلياانلواهبهوالنعآنب
بشيروهوؤلط نلاهىحول يمك سوو بادن ولاهكمف العطيةذأوإنت مفضلا احللافضلت البناتالطبراقمنحزيث ينعا

الاذا قااللشساويسل!بنات دقسناد» سعيلرينيوسن وهوضعيف وككرانطكيقنكال ديرولماكرمن هللويل نادلضا

|.

احسيلافغينا ليث بعدقولمالعطي* حثفىالقبلوش ادةمنكر :حليسشالايجللواهبانيبجف د
جشبالاالوالقلل يهأ

أث
امأو
لهب
شول
ألئى عنمسين خ
نالل
حعناب
سنجر
ني ع
بنن

عنطوس بم سلا ق
واللواتصللقلتبمانثذىدق دلوال

ا عبأس وشوعنلومنروايةعنبنشعيبعنط وس وقد
|ابودائد والأريزى وابنرليه
اختلفعليمومثقيل عنمعنبيمعنجد »دواالشسأتُوغير»ه تالاوجل ان يعطعطب"او يبهبخيرحرفيلادالوالل©|

يعطدل ومثلالى بعطاهلعطية بيجعفيكثلالطببأكنلاذاشبرعنعادفيشونايدعملناعنلإلدىادءومنندمعمق |
و

اا

ا
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نعمقاللهمت إنلاات بهالامن ترثئوارها دى! ونُقْقلجرواءنحبان فىصعبي_منليث ابنعباس ولالىداد والساك نأ
الو
اشيي
لرةقلمأ
صندو
ونطو

لم لاتريزى ورواهمن نْواملااخ
ثرووبيانب/ا نستككرات وكثاددا ا صلتوعلىراط

 0حول يمشاان باللرخلعاشةجحذذاعشرين و س اقذارضذا ولددث!للشحزتيد او مضئيدوانهواليومالالوادث 0

| دعن ن رشاب عنعروةعنمائش يخر وامنومدواءالبقم طنريقابنوهبعنللكدطيرعنابثنرعان

منظلة بانبسيفيانعنالقامين ل وه وأليف استلل الرانتىيناكعامنالهبةلالكالالفبض ول روى النالني|]
صااللهعليهسه عرى الاىلذيعامللد سملوترائئل رى الفيانىلماتبولاامك لزياالوهلانتالا سآ

5

المفرىلكفكنكنللحديثحهلىيمك ع منوهبهبي
ةرجوفىارفابردو علصأحيأ لنبمنرداماؤثدعبنزاتحصيل]..

بعىنغطئآن بنطريف انع الوا منمورواء البريقومنحريث ابونهبعنحنظلةعن سامنعبلر عمنعرخوقالاددأ
عبيلانونمومعن حنظلةمرذوواوهووهم قلت نهونياوينحزهوتتابللعنعبينا سن مو سعن بن هيما
4

مت
.
5

1

0

داق

من التلخيص بير

| ٠الطبراىيضاوفبل بربعءاثدبتادحكاه بنسمرحهل يمش»حدات  الادضمسي متفقعليدق تلفدهفاىلتمحول يمث) دقل |
اب اسيللاد منحديخلكرةدام ٍْ
رحب لاصلوسبلار نفدلفىاولالأبحهلراليسشاد قآلحسمنبن
اشتبرل تقافالصيواردعاهالوقفقولدو فعلا تقل د قفعى د دقفعفان وى الصعيوين وقف وىطلىتيبرو ردى اسم ,

إلبكروالذ,بابسعيلوعمبنالعأص هلع حرام دادس|ذم د ثنوانع جسرزيمبنتابتدارموع عن وقف ارضابشعوسبالعن ١١
الاصلاتشرو طاو
ا|يطضاد ذآلالبزارى حبس بن عدار ودثف الزيروار» علرناتفي
انح علدمنوليهانكل مراالمعو ذ
نطا
افعجمش
لدق
ٍْ موحيةنأيلكنرأ الىالوقد ينقاضموعليمجرتاو قافالعاب

هأءلبه ا
هذع ن
نضروا د بسنصدعريردانهشويمهدقفتنا
دانفتليحفص يحبا نت ذ وذالراىص ا
سعلايممرو فق|ايىخاذ وهاالملطلشبأذى بسئلفيان عالذامم مناهلالبيت
وله
ال

اهامف سافان د يدبنرفوشيللمن لهل آل عترزماسار

العشيرة العئرة5ل شيبرنارقماده

اضغايب | ١
اية
ار
حيوملشا ءاد فثادذدانهانبه

هومنبماد
ين ل
اشمرأبد ي د
لة علمشيلبن
عبلنو
رعن
الى
يوس لعش عنهش عن
بيمعمداراو إمعن
شه
هونجربن تكن
لقن
أ

ديس ؤالإن رقطن ليس ةو أل ابطناهيل صللعنعشامدرواةابثحبآن ف الضعفاءمنطرنقيل_بن بكارعن مآ بشنيعن

اشيلفظترأدهاقن هلي قلت«وكثرثثن هبالسيهى< وضعفه بعأثلولآبن طاهتفردب مي قلرواهع منججاءةذا ول روامكوثربن
عنالأمولعنلنيصلىنهعليدم موسلا وكوثريثروكدده الثرين منىسرليث إلى شئنربلفظتيادداذآنالعلي”ل شمب|| -

جرالصار

روفاسناده ١ب معش مله تفجبموهوضعيفورواء|بنطأهى ف لىحادييث لثمأب منطريقعصيدين نأكبلفظالحرية

يل هب,لمعوالبصيو رواوابحتبانف اىلشعقوي-نحليث ابعنمبلفظتادواذانامريدتنهبالغلورد م لينالاىلزعدي* وق ل
د أ د لحفأببمقوالذيديادى متكرنيبري ون ر وى بوموعددرم ف الذيفنرجةردعبلبفرىنادهوادتهادواذان السزبارة
نت الوددالملالرسثئنله
ؤبيةر وهو
ل
ا

بفيافبىممسنطريق عربنبرعنض ]هبن«مغبل عنموس بنوردان عنإلشىربرةواسنادمحسن وقل
شتطا
لاب
ادده
||د
||اختلففيعا ضامفقبلعنمعنالىقبيلعنعبانللمينمخ او دده ابنطاضهئه رواوق مسنلالشراب محل يثواه بلفظترادو |
تادادواحبأواسنا #غرييب فيدنيلبنسلهلن تألبن طأه ولااعذمواهرده يضمن وي لعن | حلهبت وداعكخناعبةد ْ

ا
هو
دهل
اهبل
إالرفوتصلخواين
تألاب طنأهراسنادة |يضبأغريبليسحو و ردى نك فلؤي عنعطاذاك س

ابواوين

نفولاكلاواللكاعمأرامْ
دلتوادجردا د
نريقمش رفعناو
لام ط
وخرلكاتبدف الاوسطالطا
فى
لشمذئره

ل
2م
دل سنادهنظهال يرث لودعيت الىكراعاتجبث 9لوالى الىتردالعقبلتاليراى منحريث الضىربرةف اقلنياحواودجهف ْا هخ
| لحري منسصديث بلذظ ل دعيثالىثدرا وكراءيجبتوروزءنري ى منحرييثاش بلنقلظواهرى إلمكراعلقبلت ولدو بعل

||لأتفحاتلاوصملخضاهبعلالرثيأسسششىعليار حيفشرانةحوافدنةمدااسدةترادحلووفلسنيشام منذشكقعانليصدملنمرهيلشيإولسىشلميحرةليبليميههلفارفسيقنياا/لًمشةانظلغذيمراوول«فظ ظ

|ا|لأدك دده البزادمنحديث علن
شكقسقىأهد]لىلا داهلفاىلنفييءصضلقبدرمعهلومريعورسجملوميررهبيفقدفاقللبنلمبنصمدلاانمناعلليلوهك
و
ر
ه
م
ي
ل
ا
ل
س
ق
ف
|
]ام دف النأُعن
حلانطلن
نلفه
بع
وسلداهليناصل ||

 1و نأكانتهلدواينغيموأيج سولالهصل يوساو وقض]لاجد داكننس صلقناي بجباجمالتهالوالالىهلب ثقبلر)أ
. ٠.

ع

 1مغالمرييثالى عنعأئشةلكأنسولنوصد عمليموسلي الى بطعا سمل اهاريةوص ؤحذانقلصم5لل لاضيابركلوا
ع ان ثبلهليدض ببيد ه ذأكل

والاجاديثفى اثثهبار قو
لمعاشئس دقوعالكسوةدالوابف ل ابإدسول(ندصيك ال ْ
ه

 :عليموسلوروان| دلدهأديتكامتاملمن ] االلسوةفىنصيزنيمينعناس نككيرةد ددرةاهلانول النوصكاللعهلية سا

|أجيةسندسبيت ودداومل اولنساقوالتزيذى!منسيافولادائهانناكلروهاهدىالى النبمصل كة»».
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لان

مهم

تمزنيم ابد

|الاسفل م يريسلالاعسل الالىاسفلدلابجبسالف رضمو د وايظانيجعلاأءالى الكعبينيوفراىخأرمىيرحيستلىبنى فىالاراذى)
أبن جهابرق دالطرافدف نيقطء بيه الردايةاشنار بقوسحقبيةى للد راض يجاف نرعوعندل كودين دل

دان الن_صد انعهليءوسإقاضىسفيىلأ '
أ سقبنيعن جرهعباداح تنقضىحوطس لليسا ممبهنجبعنبرمعن ج و
ظانيمساكحة يلغ اكمينفيرسل!لدعاالالىاسفلبودردواب جدمنهنالج لفطقض ففىالسييلالمبنوو واي
والكْصِينواعلماللراقطيئ
الياستدنك م نحليثوأئشةنمقطدفىسيلمدذورودنبن الدعليرسلال اىلاسفلويجابسو ر

يجلم
ديرعن
لنب
يتىع
|لالدقف ورواءابن رجهمنسريشتعلبةين إلنىلكورواهعبل الررذاقف مىصنفمعن الحىلامالر

| مذ ود تقلمالذاىامهوس :علالرلوادسث ]دين و دنب ادمموضعرر]هل شان صلالعهليوسامقللابنبرجيل ||

الانمادرىفسىج صحرةاليىسقونبهالفلس بقإرايدرقا سلالمأاءلىسجارللو ريثشفقعيلمي صانشبويك لعن | .

أخاصه

ويل جيلوقيلس] طب بك
|متيفالرارواخر»»  2جمعشرج بفالشينوالراءوهى مسييلالمأءوا الاضادى تعليةين حاطب ف

١

ف بلتعة.ولايعلانليساضصردايأوح بكن بطكوالحنشيئالىصنب منغيثان.نببحنقبسبنثيس هليمكم مننهفضل] '

المأءلمنعبالكلاء منعمال فصل متميومالقيكدررهفالابالشفمعنراكعنالىالنتأدعنلاعرجرعنالضىريرةوهوفقعلي

للمابمنعر فمطلانكل ادابحنحبانف صىمحيىدفزليل دسجولعيالذااللى هن
للفلظاجمنمفض,

هوالصمير بكداالرغدا

| عفر ؤعنلشافدامللغاظملكواولايوما يلف علد لاقعوجلالربيعع اللوهحولور ع اللثمأفتىلغيرة ان شاءالهبادا

.

حلفدظفيىشغ هبنشهبإعيند عنجلور وكامنويجملخرضصيف عنإلهىربرةومنرسلتكسنوشبمانيكون الشانى| .
إل
ذكريجض هاذكالدسناي تلأدخل لكآ
نبحدينا
نعيبروااج ولق استادهليسبنالسىلييرورواء 1
فحليثاذىويديشحرب ش

جن شعيبوقاللبرو الامشعنعيوغبرةود دافءىبيرمحديثداثلةلفط آخ ور
ٍْ الطبرائلالصغيرمنحلبث الامشعنع ب

لأ مسلدمنحريذداصيابالسننمنحيثايأس
اسناد»شعبيثمهل نهجأبدانلادصل:نعليموسلج عبنيعفضل

مفن ى د قآبلوالفلفشرى هوعلنمطر]حوليبسش)نعرتىداستعلمولبمقالش وقآبلش اممعرينااك
بلنعبثدود
المساءينتحديث بأدىبددامنممنحريثديلابن| سامعنابي ورواهالثياأذىعنار راورد ىعنديرمثل,الىنأبواخريي
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داموجرتف ذىا سرفرقع”فيرصملمنقطعاثواحسن المىناسإإليكوقلحقولوعلنفسات ||٠
نممصصل اللعهليدس
تلعفف داببسيلتقلادم يقوى 33لطن فاستادمصانديعامط الا

ع

مساميتصأل
خابحنبأنف صنوبي.دنحدييثعبالدبالصأمتعنإلىنردثألاوصالىخبليكصإزلهدليو
 5وغيرةوددى جلوالطبرال د

نيفك هراونرأددصانن اقولتقوادمكانمراحهل يمسشٌ)ض برائيسعلامأه انلحريثتقرهقبلف لوي ومناريةاله
ْ مزا
عنعيبالدددةيشيرالى,اخرحجمالفييؤانمنحديثالي هسيرانبئاسثيلقأموايغنسلون عرةوكانموس يعسلوحن نذلاوا
:
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نديثالراىدذاكنبلفظالعاامداق دالمفمظمؤةفيوفى و يربنلاف 2
يضيانم ح
||العأرية مدمون والزعا غأرهنقلهفال
ا ناعسكالعهليهوسامإستعارمنصفوانادروابومحنينفقالاغصبراحفقآلبلع رأيرمغهوز<ب دوادم زحريث صفوان دث ْا
يفظامبل
 |:الالعاريدمضهوزهواخرجماحل والسأن داكا لوما وددلمشاحهرنمينث!بنعياس دل
مع
وأدراة و زد احمل

الأ مراعبعضمرافصرضعلي رسول دصل العمليمسادن يمن ل تمقا الن يو إهرسول الهفالىا سلاه رغم فىرواي”
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مناتلخيص كباب

فىحررمنمسافكرخنااخيهالااذكالتهرهأنةيو القممث و فججيع,ن لد نيكاند بنادينوفيم 5دكفقالبعضمم هنالعل
خاصةامللمساينعأيةفقآلبلللمسهينع دأ البوصوض انقول درفأن وضملانوقعفلىمتصربخير اسنادابضادرقان فوإما

جأءث وىاي نعليلمفدعنددينهقالانبردثعلي يلهيمك دعروف ناك نيللابىتنادة كأسا ليث
أن التصل الهعليم س
ولماف بىجنانةنيصلعلم,افذال ل علصاحسمن دي فنقالوانفعوقراديلنرأاابنوثنا د ه عالىرسول/

أل فصلعليمص ؤميعمليهوس لفيادىمنحليشسلةبنالالو مطول و فيمانالدينكانثلال دزانريورواهاحل وابوداق
والسأوابنحيآن
منحرييثلأبروفيمانالدينكازد ينايدن وااديسيننا دخطنىونان النإءصوال عهليمثسلعقالبها
فضىدينه الأنبردت عليمجلله وف ددا برهورهاءاناف الترينف ء صا مهن حديث إلى نادةيلون نصاناللين

ابونألج وة احل ا
وينحبأنمنحريثبتعيينم سبعةعش در و
أفىروابلانحبأنثانية عر وروىابنحبان يضمن بذ

1
2
70
7705ا

الوتنادةان الرينكان دينارنهوروى نانم م ح
ند بياشلىاراو مدود لكواكمالقآئلقانلقالجلمنالقوم ان]افضمما عنم
ثول..فد وايةانهلمضأمنابقتوادةالدينارين
عنليتقآاللى صل نه علمو سلكوإ.ك حقالغ وق لليتقا :ل صلا

 5ددالراقطقبوهوالبيببلفظوف اخرعند لانبردتعليبعزهر شول 3ل
فوونلها
ىلفبنوس
امقلالمنا
وامنين منانسم سيفداضلامنحلي الشىريرةو شوعنلجلفحريشجابلنذله ولدنا
ولمعي سانل فُخطبنممن خلق ,الاوحقافلورثن -ومن لف  5اود ب ش
نكلمالىدد ينمعلىقيل سول انومعله

انأمبعلك تل وع كلرامبعدكاصلرهنالكحربينابتفىالصيوين منحرييثإلهىريرةومنقولمقبليسرولال اهلمأخر
ْ ٠

ٍ

وروفمععنافىالطبرائى بيرمنحريزاذا نعنسامن ةلس ]رسولاايها
سق لصنفال ذكروالقضاسحسين والدر والغنلى

نعليو اانفلىسياللساينو نعطسائرم +والمنترك الافلورثن منتركد ينفاعلهىعلولا ومنبعدى

ا بيت يألاسان دفرعبلاأدبنسولدض انلأنه
لدامتبضكيللشمدحل يشالهر نيط 0
للدصل المعليءوسحوايلقول إلهن اعلى "ألثالغيكاينللمبنبحلهماصحبؤَذان نحلف صبحأبسرحت منبدا)ابودالة
| امنحديثإلىهربرة وصهياليا واعلدابناقطان لبجلبل سعيدبنحيان ال البىحبان دقلذكرهابحيانف اىلذقاتو |
الددوىعند ايضااكرشبنيزيد هلماللداقطيبقالراسألفلعكرفي هري وقالانهالصوابوليمسنلدغيدالهر

ي حنزا دمداءاباعلاسلماصمراىنغي لترهيبحوليمشن اسأ ببنيزبدكا:
عنحكه
ان الذيرقا دن ف لباب

وربش كنمبعادللبعثكنوقمعن كلد قولءابينزيلوهعروانا هوالساش فا
شارلك املعىصلليم وسقب اللمبعبث ا
يكلنبص ادعهليموسامف وكل الاسلامف اىلقيأرةفلكا بنوه
رواكاج داق دهالالىوابنرولاج:لىا عنمانكهآنشر

افققالرحبأى شريلديدارىدلي دىلفظفادطيورولاين نج كنتشرلكف اىلاهليوةرواء| بونعم فى المعة
والطإران ف اىلكبرمن طريققدسبنالسب و روى! يضباعنعبدادهين السأئ قالابوحاةالعلل وعبلالدليس بالقوب

ياملكبإرناء بنعذب دديربنادقمكاًنشارينبج مرن طربقعرد

0

َ.

أمشيكينذشاتربفضرةبقلو شيفبلخ5ك النبمصداببمعليءوساءذاىهن ماكانبنقدذ جاميزو ودماكأبننية فردة

وهوعنلالبئرى صل الاستادبغيرهنالسبآق يلسم سباق دليلعلترجا صوةتفربقالصففد وىالبأبعنعبللشار
لأوعادهسعدفمسيوم بر تدكديثاخرج.ابوداقدوالنساق  3بللو حل ديشن صلابمعلي-وسلووك

السعاًةلايثينالصدثاشانلمف لىركأةحمل )ان صلالدعليءسلوكلع #والبادقليشارىل ضععيةنقدمىاولاِ
حل مش ناصل اللعهليهوسلموكلعمبنميالضمرى فقبلنكا م جرييةبدبى سيان قالانيم ف اىمعرؤةرونا

عنلوجعفسجربنع الن حلنالكوليسنلالوبق ف اىلمعرفةه نكا حك» فىخلاذيأتبلاسنادواخريجم لسنمنطريق

دلمعليموسلدتربنام ايلذهرىالى فى فويجمامجييبةمسأقعنم
بن اشلحقدئبوجعفرقآل بعثدسولاندص ا

بلطلالثالى
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مناتلئيص مير

يقلالطرادىالانأفلاعنخي »ال معتيوشبنعبلاعلىيقولسألت|بن وهبعنمفقلاسمعت مزج ىذخش عل

العزف لقوشنخ انعبب«لتئون
لسمعتد ويرينالفربجقولسألتابيزيولذ شب منسكيند بويضبنعبدلع
لوللمأ و
ع لفقمان لخوينمني ادخير#لقيلجمعينجا ريثالانصادىوربلاكثبرافةالوا ا
عشريدلمنرواهيلفظ م و
وبتجمن
واحلةد د ا

نداسر ادمصسزئهةوسنللاهنعأبسبارةنبعرنحشف جىددها دكذاثد عديذب عنباسوذ خرجراومن طريشركعن ض
سهاكعن عكررةعن بهلنذظإنذاسألاح كماددا تيل جنوعمعلحاتلدذلابه -ن حول يسك ل بحلدألاهمنساوإلاليب
نفسمنمالالمنحليثعكريعنابعنباس لايل دس مئال ,خب الارااعطأا»بطببنفسمنت حوديثطول و ||
نربق مقسعمنابن عباس نوه فحليك وق انناد العلاى وشوضعيف ورواوابنحبانفىضعيي و ش
رماة امادقط م ط

اربق منحريث الىميلالساعلى بلفظلايللاسءا نياخن عص خر بغبرطيبنفسمنرمو ذالكلشرة رأحرهالم الاسم /

00

لا كود ا مولي عكر ملت علا

شي لحبلغايراذزممعرب
عبنيدل رواهلحولاليميقى وى ابانمملنبروايةسمبيلوىالبابعنبنعرربلفظلايجليناحلوا
مشفقعليموععنعبل للهب منسعود رؤىرحرر*بألالم نررثديم خاريج.الهزارمن روايعر ن
بعم ن ن
عإى باب عن
الامش عنإلىواكلعنمو قالتفردبم ب شورابوده ىالل را قطدمنليث ش بلفظ المصدف ويدالكلشبنكرالس ”
داويمعن يدبن سعيد!لانصارى بول و لمطيبقاخرىعنلمعرنجيلعن| ضهالراوى عنددا دينالرزبرقانينزهكلجر"
راابودادهالثرينى
ويماين ديربنجدعأنفيمضعف و و
ورواهالهاللراقط يضامنحدييثابحرة الرياثىعنعر ف

اببممقمنحريشعبالدوينالسأئببنيزبرعنبمعنجل يلفظل باخنللحكموناء خمل عب والايجاالكيدييكال حلهوبرزيربن

7

اختمرلاع رفلمغبرىنقلالاثموقالليق سنادمحسنودريث ىباصع اابآقبكن ابل كوا لهل يمتف |

اللشأفوعنيلكعنابىالزر دعنالاعرجرع ن الىشرران رسول البصل ايدعليءوسساعقالمطلالغان :داذاع احركوعلللفىليتيد|
قي عإبيمن حديث تلكو رهاه|ععوابالسئنالاالثريزى منحريث اللىذ نا اديضناواخرجوومنطريق هرأعن الىهريرة ورواة

اد والويل وحن سوه قو
لهديددىة ا
ذحيلمركمعلل لعلديروىداذاجيللودو هوزنديسوهوقيعنا ظ

الاولفيدانلاجن ةدارا بعادترئف مىساموخيره لبميس ألتكتآلىاعنوارسجريثيفوولن لسعالنشليلوشوئلح ١

دمل ان بعار أل خفيفتسل يمشاالعاري ىددودة والزيهاردسيقبعلقبلحل يبش)الىغعني إلدين,الدين
وار سان ل
تاقرلمفيبض ل بالضم) ن حملبت ]هتالعادي:ردودةدالدينمقضه والزعةروهاصجر
انأف وفيماملعيلي عنياش رواوعن.شاى وهوابنحتيلبنمسادومعضررعادفوأم2ابن حزهملعيل ول يصبوشوعئل
|االألديزوىصفايا ثسمياق وااخخمصرة ابنرج هن والهف اىلنسألىطييقنمنر اوي غير احلا منطريقالىعأصالوصاف و||
/ |:الدخرى منطريقحابنحريي كلاهماعن ارود وى ابنحبانمنطريقحا هن«و قلهنقمعنان للادىللميد الث أ
ىفظبعضوم د ياةدوالمنبىتصدودة م ادةعندهميلفظالعاديثذمدودةكأألرمودالصنثووكم
الفاظرمالعاريةموداةهف ل

من بعضالنمووعن التىنادة بدلالاىنا ود هومن ريف النأخدقلدداابونلجوالطبراىف مىسنالشأمينمن طلؤسيعيأ

إنى سعبلعناش واخرمابنعلىمنحربيشبن عبأسفدىمتلجعيلبن ياادلسلوىو ضعفمو رواةالوومنال |
ف اىلصبيأب:منطىبقسويلبنحبلةوقل قالالرلقط ل نصهولءعهصب”دحلبذم سلآل وبعضمميفولل صعيةو رواهلخطيب ىأ ١

تيص منطرقب لنيع:عنعبدنبهحنبأنلبدعنمجلع انلخرم»ل لخت5ن ممصقوسلويخلامراديبيلعد |
ْ بأحينالزره سواليمسمل سعيركنام رعسولنوص المعلي.وسلىمجنا ذه فلاوضعت قالصل اللهعليم
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علىد لقجزاكالنمنعالاسلامخيرواذكرهاناثم كتد هنآلخيثلادقطضداليبمقىمنطرقباساني ضلعيفة و

ئ

جللاثاى

إل ”ا

مرائلغرصاكيار

ذالفصل علي صلانهعليهوسلاليادمن حرييشسل :بنالالوع مطولا وفيم|ناللينكانئلا ث”دننلارو روا احل وابوداف

ببثابرفهيمناالدينكأذد بين هناد سجدرامنداقطنولك نانبصلادعهليمساحقاللهأ
والنساىوابنحبآن منحل
لن نعباناللين
فضىدينهالنابردتعليدجلله وف هارث قبر وة دهاءالسافى و الترينى وعني_من حريثالىقادة ب و

ابنمأجةواجلوابنحبآن منحريمبتعييذءسبععش ره و ف دىوابةلابنحأنثأنيةعش وي روى بنحبان|يضنأمن حابذ

اليقنادةان الرينكان ديزاري ونروى فنىقانهمنحديث ليرا و وذ ا وكا/6تمالقآئلذا ذلقالجلمنالقوم ناقضمم عتم

للاغكحرق؛ انيت قالننمينا
اكةو
ول  :فدوايتانهلمأذمنب قوتاداةلرينراين عنليتقا لدىصل نعليوسل
ده للقالقبشوالف يلفطوف نخرهعندلابردتعليجرهقولمنقلنعلاءانه كاانفلاىإوسللام ذل

لاسي وسطانالف خطيندمن خلقءالاوحقافلورثن -ومن خل ف  5اود بنفكلمالىدد ينمعلىقيل .رسول|اليدوعذا

انأبمعلك تل وعككل رامبعدىاصلرهنالركييثابتف اىلصعوبوين منحرييثإلهىريرةومنقوزمقبلرسوللل اهلمأخر

سباقلعفالشىكراةق ط حنسينوايلاماولغلىوردقمععنافىالطراق ميرنمحربيثذانذعنسفماأنل ]ريولادما
للهعلبو

انفدى سباي هين و نع سطسأئوم ق
ثألمنتركالدفلورنهمنترك د يناعلىو عدالول من بعدىف
نسو 0

سجيل الانصادى يثروك
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729
2
0جان
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وال اناهلصواب ومسد

يونعم لى!
والطاران ف اىلكببرمن طريق قلسبنالسأئب و روى! يضاعنعبدادهين السأئ قالابوحاة ا

لن طربقعرد
يامنلل)بإرناء بنعذب د يدبنادقوكاًنشايلينج م

فُوبه

0

غً

أمشيكينذاش رتيافضةبقلو شيفبلغ5ك النبمصد بمعليءوساءذاىهن ماكانبنقدذ جابزوهوماكآأبننية فردة
وشوعثرالبوأرى صل الاسنادبغيرهنالسيانللبميهم فسياؤ.ت
دليرلعحلم صوت رفبقالصفقةوفىالبابعن علدا ثة
اأأوعادهسعدف يسبيومبرتدعديثاخريح.ابوادودوالنساق تادالو ليت دي
السعاأًءٌلايشنالصدقا تتنشل فالئكاة حل دمن صاءاللهعليء و وكلعن#البادقليشارى لماضعية نقدمىاولا 8
حول يس نسل اللعهليءوساموكلع بن'ميةالذمى فقبلنوا م جدييةباإلسىفيأن5ل انميقف اىلمعررؤةرونا

عنالجعفممرهبنعااءن حلنااكومبسن دلابيمبقىف اىلمعرفةكن حكا»فىلخلذايأتبلاسنادواخرجمف اىلسذنمنطريق

لالمعليموسلدزرةبناميالذهرىالىالفهأى فزويجما جبيرةمسأقعنم
صا
بنااشلقجد بوجعفرقآل بعثدسولاند

يلل الثلى

:

هم

ْ

مناسلئبص كبر

ادوؤىاللااعن ويرقال معت يونين عبللاعليقولسالك ابنوهب عنمفقالسمعت مزجأءةخطية علفك
0يقل النطيا

جرو
لآفلوس
ول
يسري
اول
رمحت
قنو| ل سألتابزيلمولسكشكبينن و بوضبنعبدلاعدعلفقلوخشبة],لصبوالننون

المصسسسيت

عشريرلمنرواهيلفظ معولفظءان اخوينمني دمخي لقيلجمعرينج رايثالانضادىورا3كثيرافقالوا ٠
جمن
واحلةد د و ابت

نيلانركادهصلةوس قللااممنعرجريأجاراةن بعلنحشاف جلداك ذلك دوزيابنعباس وفلخرجر ابيمبفومن طريؤشريك عن ||
اك عن عكريةعنبدلفإظن سألج لدجا درا يلتمجلوع عهلدا لدذلابهن حول يس لابجلنالاممنسلوالاليب
نفسمزملالممنحرييثعكريعنبن عبسلايل ادسمئال بخيدالاماعطأبطببنفسمنهثت ىمحل بثطويل و 1
رداء النارفد منطردق :

عنابنعباس وه ف حليث و فىاسناد العى وشوضعيف ورواءابن حبأنفىعيىرو

يمد منحدييث اىلجبيلالسأعلى بلفظلايللاسءا نياخنعصد إخيمبخبرطيب نفس مم و نالكلشدة راحرمارلالهلس!] _
المسأموهومنر وردسوبيبنإبىداوعنعبدزتمنبنإلسىعيلعنالمحميلوقبلعنعبلللنعن عر قبنحا دعن |
عبنيتللرواهاج ولاليوبقىوقوى ابانلملبنروايةسعبيلوىالبابعنابنعربلفظلايلين حدرشيةلحربغبراذ ز امهرب
مشفق عليم وعنعبل|للهبنمسعود رؤورحر رهيألاومن بوشدمماخرب النزارمنرواياعرةبنعانعن ى راب عن

الامش عنالىو نالعنمو قل تفرديدبو رابودوكاللا قطغمنر بيكش يلفظالمصنف ويملكرشبنشيرلفيس .

داويمعن يدبنسعيل! دنسأدىججبول و لمطيبقاخرى عزنلمعنيلعن | ضهالراوى عن داءٌدينالزبرقانيثرو[كل"
ورداهاح ل اهللرا قطنايضام ح
ندييثامحر الرناثىعنعرو ذيمعلين ديدبنجدعأ دن فيمضعف و وراكابودا,دهالتريل

البهمقىمنحريشعبلدينالسأئببنيزبرعنبرعنجلك بلفظلباخنللحكموتاءنخرمدعبالايجاد كيلبيثقال:جرهوبرزيربن
لخت رلاعرفلمغيرهنقله الاثرمو قالإبريقسناد حسن وجريثالحىميل آ لباب تايل

ب

| لولسثت :

الشافوعن ولكعن ابىالن]دعنالاعرجعنالىشريرةإن زسول ابدصل امعلر -وساحآلمطل الغان :داذابعاحركوعل'لفلىيتبد|
عق عليمنحديث يلكودواه صاب السنثالاالثريزى منحريشالىالزند إرضباواخرجوومنطريق وامعنالىهريرة و رواه

اخ ودلاؤملى/زس اينروه كول ديددىنااذحيلبحدكمعلنلفىلخلديروواذاجيل لواوهوزنسوشوفعد

الاولف داءةلاجن حبمرةواابلداو ف مىساموبغ« تلم تل خاباصناراميثيقولونتع لديلوهوفلط
وصل ,قاد  7د أل خفيف تل يبشاالعاديدس دودة والزعهنار سيأؤبعل ليلحليبثك» لىع نبيوالدن الدن|]

نقدمف اللمضكتا ب !لضم نحص بيش هاا»ةالعارية ردودة والرينمقضهوالزعيذرما نج دلاطيابلسانلد

النسآقوفيملطعيلينعياش رواوعنيثا ى وهوابنحنبلبن

|الدخرى

دمعبأيأا وضعفمابن حزهرأدملعيلولمبصب وشوعئل :

للديذى ف الوصاب ثسمياق وااخخمصرة ابنرلجئهلاول ف اىلنسأق طيرقانمنروايةغير حلمامنطربقالىعاصالوصاف و |

فلاهعنال ارادةوصضيورابنحبان منطريقحمهندقلو ث مقعانلادىللهيه الث |
منطريقحابنحربي ك

الفاظرمالعاريةموداةوفىلفظ بعضمم  :ردادؤوالملهىتدس د ودة م ادةعنل همريلافظ العاديثمدودةكا 1رهالصنئووكم :

ف بىعضالنسيعن التىنادة برلالاىد ة وهومن ريفالنأخدقلداعابرنأج:والطبرايخفىمس لنالشرينمن طلؤسيعيد
نج اسملعيلين د راادلسلوفىو ضعف و رواهابومونوالم
ب انلى سعيلعنادشواخر ابنعلىمنحرييث (بعنبأسفى

ف اىلصبأبمنطربقسويلبنحبلةوقلقالالرافطقا نعملمصعب"دحلبذمىسلذالدبعمميبقول صو*ور واءتخطايب
النلخيصمنطرنقابنبيععنعبلنهنبحيانالليند عنرجلعنخرم :ول لت نت لمصلوسميخلعأويبيلعدا
ليء
عصل
لعتمقال
لأوض
اهلم
 :تبأحينالزره سه نمسملىسعيركنا م رعسول|ندصا لمعل وسلمجنا د

0

وساء

علىد لقجزاكالنمعنالاسلامخيروا فكرهاناثمتكت د هنآلخيكلادقطنداليبمقىمنطرقباسني ضعيفة و 1

2
:30
7 77

--

أبنمعويةعن عبيلايهينعرعنع بنعدررانب عنطيةب دنلافعن ابمرعنبللابنهرشعنعروهوعئل اكعن
ابن دلافعنابيمانرجلاوللكربلال قداالللداقطئوالقولفولدهريومن بعمهقالابتالدب ععنبلانهن ادريس
عن الجر ىعن رينعبال#ل2نبندلافعن برسعنعبلالب لنككاراثلمزلىذركريخوه و ذل اليئادىفىترأبجمترهنعبلاتمن
بنعيبن دلافلمفنىهدقددىعن انأو وسمع و الىوننريمابيقاىلقصرةمنطريقنأكو قا رلواوابنعلية عن

الاب قألتك عن حرذل و
يدلراك وقالفيم المبيزمبحصص مادذ رد
لاءعبدالرا عنمعرعنايوب :
أل ذكرب تم

ل

وتوف

ا

ام

ا

فبغلمادرراعليمدن حولفلس

ونانظرهادق اذا حل هشالىانأننم|ذا
للاصلاتم
اض»واصيامج ه
فقامرخلاناماانههاي علهأ للالي
لبلالرزاق داناابنعسينلخر3ذ] د ْ
”سق ناكا ع
انروالورعم|ة|اسئغد؛ الللاانلاسيفعسبفعيهينة زرمو

عن بن دلاف عن ابي مثلو وى لراقط فخرئب يلكمنطريقعبرالمن بن مبلدى عنرلكعع ب عنبا|تلن بن ١7
عطرةبن دلاف عن |بيمعن جر أل نالع

بلىقولءاستغوللكربصرهمنقصةالاسيفعوقالها ا
فنكة +سيقبو ا

 :ابن وضبعنبلكفليقل الاسنادعنجله | 1

فص عبلالبنجعف ةف بعكلليلحهللمش بنعرعرضت عد

عر ذليقي ومبرببلختوعىضتعليممنقأبلوانبنخمس داقنجازظ:
الى صللهعليومسادف جيايشوانابانر بعش

مه
ودالقبلات فق عليهوعنره] هلاهلبوهاح
ولوف
ناىلثا
قفف
ولىخن
لقد

يركبلغتإراول ها ابنحبأن فىضويور 1

سريفبالنيادةونقلعنب ص
ناعدانهسانغسبرأفرىهايةلبيفىعضت علالنىصملاللعهلميوسلويومبردلانابن”
 :ةوالف خىخوالعصعيين والمردبقولوانبنري عشماى طعنتفيروبقولهواانبننمسعشمرةاى استكلتيألانغنوة حل
1 90

فلمغأدىكا:
نكل شوالسن ثلاث والئل قكآن فىجاد سه مس وني لكاننلق فىشوالسن اديعاولآولائرى ا

١

100.0 8

ع
ع
ا

2

ان تمفاىلئ قلبن مسحشر واشفمنراحولبيسش)|ن اسذ سكلالولوحمسعضرة سنكدتبل وممأعلميواق3
امح ولد ابيرقف اىملاذياتمنطريعبلالعزبنبنصبيب عهبسنلطبعييف و قااللغالفى اىلوييطتبعاللراافىمالترابة روا
اللماقط إستادهفللع فمىالافرادا دغيرهافنااليسف اىلسان كورو شكر»البمبقف اىلساناللرىعننادعناش بلا)

دقالانهضعيفحول,شرفم قلعنللاثةع انلصبيحقبللغيريشبودائوددغيرهعنعلوتقدملىالصلاة
انسعلنن معاد

فى ةيه فقتلمقلموسب ذىدارهمت ن
ايلشن عنموتزدل هقينف ن
نبت مزمقلا لب

جع لفالنرارى فقعييمدون قصبالانباتمنحديثإلىسعيلو ر وى الازادمنحريثسعلبنل وى ذ صا ان سعلبن

معأذحلوعدبقريظةانيقتل مز مكلمجرت علياهلؤانىوسيأقفاىلذىبعدثبلي ينبان يفلفول شونا
سماميمفاعلءلانسعلرتاعقب كرد باتولفنيشرمو

ايل
نو
لدطاكبإن
رائ روك 3اللببروالصغيرمن حلب

فسالغلامذأنأنهق النبثضرمستي
 ١الانصأل الجعلدلنبىصلالعهليمول علاسسارىقري لكتنظيفى
3و كان مدقلانبتجعانمق مغانالسايينناد ف لصغيرلاوى عناسلوالايمنالاسناد ل) وفوضعيفح0

طية الرفح ضذأعلاندصلالعهليهسإبوقمرت أن م انب تلكم لنينبتخلسبيكنتمنلين

انكسيك عبرابالسانمنحريث عبلالماكب عنبرعنهبلغ

م

ومن ينبتليقئلهل رو ياتجعلف اىلسيوللثيزى خء

اسيل

اا

ل

ل

ل

إليلمفظ
اقع
وف
ظلغر
عامان
لىهر اذا فسراليجلد ذلوج ادلبأئعسلعت عبذ,أذبواحقومبه

موسر
منطريقبدينقيع |

 1عندهلعأمنطريقإى بأرينعبرالوجلنبنلك ثروغير»بلفظمناددل نكابلعينعندجلق الفلساهاأنثراذلسفواحق ظ
ٌ برمنغيره سولبش ل هريرةان والمفلستو به هذااذىفضفي رهسولدصل المعليرعس )احجنات| 9

|فصسأحب المناعلاحبقروتادوماالؤعلديثهالشافع امويا( منطريقابنالىذثبعن ابى المعقرعنعربن
ف

خ لةعنه

[أهابوادعممرل|بوداودهالطياوىوابنالمئن رهوجيوله .يلكراينالىا دالا باهيواهلا وفوابانلىثبودكروانحا/
 5ألىاثقات وهوالردا قطدوابمبنىمن بقالىدارد الطياسه وروى ابنحمآن داا رقطن وغيرخ]منطريق الثورى فىح يريثابىد 0

أأعنالىهرر اللفظ الزى)ذكرالمعضف ه َل الاينعبدالبرهناريثلا ي وري غميرالىهريرةدحلابيرقشل؟! عناا ! 0

١

آّ

نكسنوفىاطلاق5اكنظماردااهبودالوودالنسانعندمرّبلفظمنوجلمنأءمعندمفلسبعين ذبواحقبمولانحبأن 0
وخلب ت

5

مه ليس اق
فىعولى.منطربق فلعن]فعن بنرعيلفذاعمالحجفلوجللبأثممنا_بهجينذهبواحقبشولسردكاع ا

ىأ ايل ليا حج سرولة#صاء ذه
جرع معا,ذلس مندومن طلماغروقت هذو اندهاا رينفقافن
|الهعليموسامعلمعاذمنج ستل شرن والاشيمان 3اكجري,اسنعاءكوعم الغزالوىهويخلاف اع منالروايات ||“,زر

| ٠المشبورةففىبدإسيلءد دائد التصرييعانلخرالفسواذااكددباارع ال قطننمعاذال يكسولممصلممعليهىا“ير
موهنجع لرويسسهليمش رف 0
تيل لخر راكذلدجفيران ذلكلالةأس > امأفيأطلبمعاذالرفق مز

ٍ افع عينةيأ اهل رمث ,أدجبامنا كأذلساذى باعوميقضالبأتعرمندمسافجدهبعينهوواحقب ||لو“..
وانكآنذلتضممنينمشيئايواسوي لخردأءك ارلرافكبعل!ن.محريثم سلوهوكاقآلذقلاخريم ناكوابوداءٌدمن َي

5

بكرن لازنبن شبن هشاومسلا ووصلما بوداكدمنطريق/خرى ونيرمطعبلبعياش لاإنرواعن7ب 2 0

ا

وشوشاى تأ بلود اكدالمرسلاضع

واختلف علء«ملعيل زأخري اب لنهأروددمن ويجاخرعزمعنمودىبنع .عن

الزشرىموصولةوال الشأذىحلييثالاىلميعراهلىمنخا و هن منقطعوقا البيميفىلياعموصلمدو صل عمبلاار_زاق فى ١أ
ذتهكمعرنالركندنه انعلكبننلكرهاهايضأعن الىهررةوغ تبلاك وى المرسلان بعض !صاب دك وه
ومص
| ٠ا

ظ

عندحهلبِيثالىالواجلظلوعفويهحبسم حلوابوداء د والسأقُ وابنولج:وابنحبأن و لكألواليمبلجمحر بيشعه بن
0
ن5ت
أ
7نم
بعنو

رلبهياكللطاكمهي

الشريلع انبيموعلؤ انأدى داكنلظ ع لطاب[ 3113وسطلى الواجليكلعرصم وعقوبنموواللا ىعن الشمريل الا 1
اا
كذ الاسناتفد بدابنالدىليل:حل يعس اندصلانعهليموسلووبس بجلاعلقشقصالمفىعبللىقثالمافىلمق منطريق ن

صانهعليموسلمحق باعفييودلمؤالوهل مشقطعقا رو:
|ال جلزانعببلكادبين .جلينتاعنقحلمأصببمفيس الب ي
أأمنوجم اخرعنالقادمبن عب ادلرتمنعنجرهعبلالهنمسعودوهوضعيف 2زم.نطريقبحسنبنعأرةقاولرواءالثور

عدن« قاسمي عنبناتكعزنجازوول قف مىشروعيةبسحديث خرجرابوداٌددالش كم طريق بهزا
[أعنادبنا
صل الكعليه ساح | صأبتمفسأملانيعطبممن الصل«3فقألحثيشمبلثلا:من وى كمنفودمالولبثمس منربث

قال ميصةإن للسئؤز ل لا لحرثلا ذركرهمطولاو في وم دلاصأبتمذقاحف يقومثلنائق:مونةمواىك]وم...

كلك ف لىلؤطسندشقطع رندجلامنجيبنكأنبشارىالرواحلفآخلب"رباسلسريرففسيق|

ب فقآلبعل لنأسذأانلاسيفعذوكر»دفيل .اادا نمعضنأذاصيدودلدينبفئان|

دألميينغر نايدمبكووالدينناانولههموأخروحرب و وصلماللارقطئفى العللمزطرق خيار

1
31

موضوعدتعقبنهعلويةبذك لتقلااصللا فهى ملجانمونخللعبح عل حلبيشطبر
ذكان ره
اكب
تسير
قظر
بنونلففظال
أأذاكانمرهو اوعدالى ابركيمنفقنهاللذادىمنحريشالشعدعنلى ضربرةبدماتّهم
ْ وابنالدليش بي بنففنر_اذاكآن م هونوعلاىن بربو يرلشتنفقةودوااةبودائدبلفظبابميانيثمربحل مشالرشنمركو3

34
.

ويعلورب انداقئدلك ممنطريقلا بشرعنفى صاكونعيده بررةداعلبلوقنف دقلببنحام ل ال ر عدم 4الرفم|
بعلودحالرارقط من اميقروايةمنوق علمنفى وشىروايةالشأفىعنسفيانعنلامش عنالىصراكوعن الىصيبر
3
5
مللمغزيرم رودابنحبآنف عىطيددالاقطنول دالوبمنطريؤدا
وهن
حولى بسثلايفا الرهنمنرا

3

اعلنزهرى عنسعيلبنالمسيب عنالهىرببرةى ذواليلق الرهنلغ«نموعليدغردسواخرجمابن راجنمنطرقابهواقبن

 2برسة 1

داش عنالزشرىواخريء منطرقعنالزهرى موصول” ايأور واه الاوزاعى وبوشوابنإلدىب عنالزشرى عن

سعبلم سلارواةالشأفىعنابن الىذليكاينالىيريدعنماد

ا

 00د

لفظءل ياغلقلرهن منصرأحبالذىرهنهلمغهموعليمغروقااللشأفعغنءدرادتموغى رمهلا و حك بااولداثقدزيواا.

والرادفددانالفطآنارسآلء ولطرق اللراقطنوانيمبقل,أضعيفةوععبانعبللبورعبلحق وصلموقولملمغخر وعليمااً

غدرموتمترفييلراسسج مدومةمرنسافلوواالكربيثيعبتابتخحثرلراطفعيفلإآيلناببنىذعثببدواوبقرفيها»نفالرمعفظمولذلخدوتلفاابلرنوواهةدبهفانعلرحلأويديثقوفدنارهوفنعأاربننهللأخ

اللفظثمن قولسعبربن المسيبوال ابوداود فىالمسيلفوللمعم وعلرمعر ورمنيل"هسعبلينامسيبنفلاعلنزشرى و قال

عبلزلرنا نامعرع لزهرىعنابانلسي رو داسصتؤلةكاللديغاق لرهنمنرهنقالتازهرىرأييتفولالىصاءرلب

هبلحاق 6
وسالرايخل اقلرهناهاولدجليقو الن ل|أخم|ا فكالرهنلكذا نلععؤالمجمثبملخخطعن اد قاانلهلك زه

ظ فاكم دنبلارهنلخر و علريرغد دمرو ابحنزممنطريققأدمن اصص بلجلبنهيمنيحيبنل طىالملانأطلنوسن
]عا الاناكن شايابعه ون رامنابانلنىدئبعلهنه ىر عن سدب انلسيبوالسلءينعبحملنعن
> )انهلصلرثفيةن

1

إلىهبر قالوالرسول ال صل اللدعليمو.

لايغلو لاهزالملزرهن لسغم وعليمغيدمقالابنح :شزاسز

إقلثهما

اللاقطدمنطربقعبللالبدنصلادو املانعاً ىع شنمراربطم صموعبدنكوعباادهننصمرل.لأدييثمتكرةذكر|بزعدى||
فول
وظبرانفولفىروياشانبحزمنصربنعأ معمنى:مدا راد فلعراكسزؤاممامه
ق]بن جرييرهارعطأءقالب اليل وليل ثم5
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أونتى بنكعبعباحونتلعباامحقالرسلاحيرمنالنصلوقألبن الطلاعرف اىلاحا موجليث بت وكآنذلكفسن تسعو

00
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حول يسا ندصا اللهعليمه امقر بأورة]ذلاهناللفطنبعنيمالغزالىفى الوسيط وشونع|دنف
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فقا لوالاسنلاسا هو<يرمنسن قالفشاتروف عطوواوفآنم<
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ا رحبي
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ثلرينق دورو السأفوان1 
امهل ح
وهل
 1دسول ننهصكاللهعلي ساود را لمعنلكودى الملين داخن من-شعيرالا
 ١ 0فلتاعاس دنال صاحبالا تزيمهوعلخر اطلبؤارىليه ادماإربودىالوالشهعمالطفرىدواءالشأذتي
 1لمث منطربق جع بن هلعنابيمم سلاووقعفىكلامامديناه تيهوهوتصعرف عهليساس
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عبلانهنمسعودفقاحلضرت يصلياهسذلا,ىراعن بنسل قريابتانر شأ ض دراشن ءادهامارشحن
لعو

ساو اج

جل ل اه ا ا

نلف
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منلسلعهمي
شه عل|لعبلنبمب ثعمؤران جرع ف نىمي والدعبل لك هن الرزوىعنالىعبيلة ذ لديب
عبلامابنبرقالسع
رمسا و
مدق فل
ىنارالك نجبيدود حذااجدرلبف دىهوظاهركلاتأدىدذر م

ابن د دك
شا اهل
فختصرعن سفيأن نع ب عنجولاعنعونبنعبدلدنحتبةب منسعودعنب منسعودخرة يل

الا وبفيهانقطيرودااهلقاطنم طنريقلقاسمبعنبراكبنبراهب منسعودعن بيعنج دله فيماملعيلنعياعبن
موسدبنعقيةول وى رداباذ الف امنبيعأن أتلقاوفىرهايةبسى خ ل
أفا توراد!الأدهاية لفالفةمتارفالرزفتى إن

التلاياملاذكر آي مركترلحري وان|نفبجلف كتبقالفقم وكأنعهفالخزالوذاندكرأفالسيطوهوتنيع رامقالا

قانأدوا الثنادقرواهألكبلاغعنابمنسعودوداها لجولالتزيرىوابنواجبسنادمقطعوقالالطبرئخفىالكببرج برن
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 0000 0بلبديمفعوأمناذاانلذ ا لفبيعترا

دوا تمنقات ل اختلفف عبرالزنبن كوبا طنمحفظم ذفرجزم|  .فىانط هن نرسشعنابنمسعودليس مات موص

و ذكارلداقطنعللءذ وليرججعده »نالطربقولمظريؤبخرىعند ,ل د ارد د لضنوا واليريقم طنري عقبدللنبنقد |
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سا ل
اا وصنمالمي دقالابن
عبلا
لبشرومنقطعالان مهشربورالال عنلججأعه العاياءتلقورالقبولو بنواعليمرامنشروعواعلمابنحزم بإلانقطاعون ,ا

عبدحق واعلابانلقطآنبليعألهف عىبرلازنوابيموج هلو ل طربؤيرمواهاللداقطدمنطريق لقاسة بنوعبدالحمن بتعيلانه
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ا القمةوحدي

ددال قاتالاانعبللونتنتلفلس ع.منابير  |#8وف ددايةاذ اختلنبابأيعانوالسلعه امهولابينةلي فب]
لقأم

واض عب ادانهبنجدف ن ياداتالسنرمنطى
ي اقلقاسمنعيرالزتلن ن
عجل»مووراهاًالطنرا داإلاردىمتهالوب

فقألعنارقا عنب عنابمنسعوةوانفودبحلزياندو ش قىولمولسلع قائابنالىلي ولهوجرب عني نرتلن/ف وهو

جف ميقاحفطو أاقولءفيلقأفيقعرعنلسحملز وماماعندهررونقولقولبأورادنابيع يأللسو فول

عنابنعباسان د بقوتلعكآاذ انثديانلىجلمصعم إلشأذع والطبرال وزلوا والبيدقى منطريق ن داعزالى تا

 | ٠الإعريجعنبنعباس قأليرانالسلق باح ناللجلمسحمحل ادهفاىكتآبواذنفي امللهتعآليم لدي انمنوااذ |
يلاس الايةدقعرلفمالغارىداوضعنمف تىعليقالتعليق هل  :اماه

م الدينةوهويلنون فالقأ]

ريرةوذايارىعنسملببنلحان وؤيروعندي ب ثنابتوفيمفصول ريصش) صاالمعليمسمال أت
ْبرو إلىه
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 ١مندنهرف سفسركلخيفقعلمني دي اششروبرقيت دبراهديج موقوم قنلا دادنفعم
ل ورتصفرمنطق /
رحتنه فقلييسوللههراتذاس
ا ١وبام,أعنل حليمثف سولممصنسعليسهعزبيعلغ
حق غارلوتلصنؤاراورىعن ابريلفطحةنشل فل داتشرةل )م وتصفادهيك ملعرأوبينفي إناسائلع طن
أألفظ
ترهومزاد
لباأسلف
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بعنا
]عاسرهلبنمينراو دعنجرولابزاباسنا دمر ععنطازئاس
أطفرىحة تطملشي شا
]وتأزهومنن مزوكلام|مسموءبحكامأجوضرى
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يمك ف عنبرهكبحنانيمثلا يعن نهل

عن اذاوازابخياقحولبسشاجارانلنيصلسالهعلعيسلتوعنلقألدةازبناليللجل اس اللدرع»فرق
يعن لب حنج :ا
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مسندينس اناك ان مان عفشي
ه :دوتؤم
 1مع مشاأنتل

|الزاترام نيعقبل كيلدبيعكروادزيبكيلاويخرجمعذم شافىد قهالإنشانىه فساالحقلدهازينفضالتساديد

 5حمل نبلونعن الننمصعاليه
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الدشيرة

منصوصاوقل نيلونمنروايذمنروزانكو ف اىلبأبعن السىعيلوابنتيرابنعبرخدي آظ

وكرلألصعنوين,روحدعون ران ندخلبيىالفسأويمهبلنسعرفىالطبرااميس للهأذلةأخودومنتحقلجمع

|أحفلدة نسوادءركاتدجمعسلحد س له مشجبرقوعندازبنوةهيوثري ل سخصفلىعربةلأفع سنفيان

ةنرسولانوصلالعلليوسلوتىعن بيعم
ان بنج رهعنعطعن ومانفقالشيهانعليمعنابنعيلنثح ل لمش )سملن ىح ا
ع
 4لان خصصفالعرية برأم يكلماهلداطباالافىوده دراشبئانو غيرأعنحهل ببشكده 4لشأئععر:

 ١شعندادوشوابنحصبنعنالسفيانسولى بن اإاجرعنإل هىربية
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فبياع
جخصز
ندسال)اللسعصمعلليم وس[ب

فعاددنمس اوسق اوفىخمسذاوسق شكدأود هوق لا واشتصكناك وروا البؤارىعنعبل لمنعبرالوهاباب سمعت

ةدكرد؛ون اشروذفكاامر مبنعلحبيذاكو
لكد دع انلىسفيأنع إنى هريذ
اينالرييعحذ
ظ ١الكاسداْمعبيند

ارسلولدلمدا
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صناصن
 13هذاككديشذكرهالشأذكفىالامولص بغيراستادفةال قبلموبنإبياد ذلاحموبنلبي لرجلم
[ ٠أعليدوه أ ديلينثبتوراغيرهاعلاركهندقافللاتوفلاتوبقر لاعتاينفاكر وه كروفاىنخلافتعريثفقآ ولالعررييا|
 3ال مضعف رسولاهصملممعليموسامفكريجودبإنبيقدل سألدتديربناب فتفلتبعراهزهلكرضوودةكروالبيرفى المعظ
 11الشأفعمعلقايغبدرأ اكلرهغرب دنا دع اللشأضعورد عليبسيالعارءوديك لمماستادادقالابنحزه بوكرالشافع
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وفو
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وضدجوا ليشا نجلا بناوفزذاذهبن] باد لمانيضععنمفلاهنالابفعل وزكر اكا نلمضا الله!
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دسإف

وان 2يفعلخيرة خبلرثعرماك لرنيصلممعليموبلضعوهبنعلشذاعوزعلنيزالكرجال ع انومعبرة

امهم سلواليميقمنطريقحارثتبنل الزيوالعن بيرعنعرةعنعأئشةموصولاوالحأ ث:ضعبفوشو الصنعدهين من”

]دن سبعدمعناث ةتمرراب معادلا ساليل ل بي منبععيلادلب.كري

 | ٠منحديثابنعر ولدود اددواتحبانعنجابريخوهولليبفمنحريث عبادةب انلصأمت خوه لخاد

منفقعلي.
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 | ٠خياادلشافععن سعيربتسامعنابنجريععنممعلبناميةعنعبرلامابكنعبرعنلىعبيدةبنعبددان مسعودقلا 0
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عانلسعميلسبينبعن ابنعرد؛ مادخاكهالامش توا ن
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جزؤبنعبلالواملعنمودىبنعقبةعنعبليادبندبنأرعزبن م
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ىالجدبمنشيأ نكيف قال
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لهو
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اعنموسوبنعقبوشوخط والججبم ن
ننيؤعصة بكسن إرراقطدحيث آل ف رىواينعنمويدبنعفبةدقلح ت
لنامبوحسانبن

ابشران عنع بدنرامصرىشيم الرلاقطنفيفلعنمودىي يرسوب والهلعرئىياتل فهقالعنب عبلالعنيازلريك وه
|مودىينعبيلوقد واءابنعدىمنطريقد داهردىعنمودىبنعبيلةوذالنط بومموبوينعيبلاوةلادرمبنحنبل لعن

بقواد

ىآ

الروايتعنملذاعرفهنالمديثع فنيرءوقالايضأبسفىه ب
نحريثيعيلكنبجأاناسعدنلايجدوبيعدينبرينوقااللفأنى
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١

| ك
لعرييثبوهنون عنلحد

يثمقرجزم اللارقطئفاىلعللبأنموب
ىن
بعببدةنفديهفيزايد
لعااءن الومفثىولمموموين عقبكن | .

غنيقردوع»اشلاتىليبطدشايطتحمقطبنبرايءمقيوويبكرننسوهمقلقبعنانكفعخدبيعنبرعلف رك مسقلسطزعطهأذل:ولرادوى اديقوللديللبد ]...

د

ابكاكدينبديندهنالايعملءشأهرارين ابزخرزانرمنطرقمودبنعبيلة|يض

أعن عبسهنميلوكآنالو ذهيدمنالراهى عندعجبرنيه نل نبولي لكألكموزقالكعمانلىوالوبنيرعحساآنلسي< |

١ألشيت وكنقلمابوعبيلفالىغربيثكنانقلالداد قطيعرفل التوروىالبيبوعن]افقعاملوماعلدين,لدين:بويدعنانقلحمر .

اللجزيوألفنزنانااطسوهولق|رادلوهصاديانشاذىف بابامخلافؤيمجبرايرلفظتقعنبيديندينحليتابنترك

نشنزىالطعا مزليك] .

لالعهليم سهان تنيعحقاننةلمنمكأنممنقعليمول طمرقو لقنفلقولمروكمسلاوسنراا ص
ااهعليمومسلعنبعلطعأمحي ىفيمالصأعأنصاءالبائعوصاً المشائس ابرنأجة ا
ولل قطذ اوليميقعنجأبروفيانلكليك |

أع فنال بزل يقورو امن وجه لضعنإلهىريرةوهولبزارمنطريقايج وعخنخلربحزسينعنعشامحنصا

أأعنجرعنالهىريرةوقاللانعليمالامن هلالووومو فالياب عن|

عا قعدموك ع
نفنروح

وابنعباساخرحواابنعل ىبأستاد.نضعبدن جلادرو|
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وز كانابياءنالقدرتلطنفهخىرائةيبعاهبلكلكيخرام لديا |.
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الك بأيفي تال ةووقمعنالبهراي ف حىريثالهروالطويلوكجريبيةخاردج كردح
موترااًلطبرالى لكريرمنطريقسعيلبلمسيبعنسعربنعبأدةزذن النادصلاك و سلفقال سول اللاهن !ىنات اذ تصلقعنباً
لاقوابنرجاهابنحبآنفىصعبي وملككاًلبلفظقلتبرسولالهاى الصركة|فضل |
قآ نلعوقالف ىاا لصدقة فضْلقالسقالراءوهوعند س

الورييثوغويسللاتسعيللوللستنتأت سعلواراتعبيابحنبأنل فتعقبعلشرطمفالاسالون للمولمطريقلخر عنل
إلدائده الاقمنطريق كسنعنسعرخوالا و ل وشومقطع|يضروا (مطريقاخرىعندالطبراىمن حرب ميدبنالاىلصعبةعن||

سعربنعبأدةوه سوقطع يضْأوضعيف وقراخرجالعؤأرىمن حزييشابنعبأسولفظ إ سنعلبنعبأدة اخأبئسأورةتوفت !امو

أهووائبعتانانالندصل اعليدود فقالبرسولاهان١متوفت و ذايعماقويلنفعرثئنتصرقت عنرأقالنمومافن نك

انحا نهالرغفصرقةعنر]حل يسا تالفرأ لةعادعجوارالوالبإذارداوج فى ليسرن تنطلؤلابادننوجالارقطق]|

والطبراقفاصىخيرداجاممنطريقلبأينجنبجأع جنربنلويعقوباراقع ح
نسأنينابلداعيم الصائع |

بقول لخرقلابنالفأنتملاق
عن اذ عن تسرقااللطبرالهمبروهعنباهملمأنوقأليدبىنتفردبحمسأنعاطع ا
ابأحاقة :والبغادى/شأدة ق
ى
وربينلخطيمالبذارىوهوفيجل ياهتجتينوانفرقبينعربال
ى
ا
ي
ر
ك
ا
ب
و
ق
ع
ي
ز
و
ب ازمعاقبنيعقوب |

ئْ أن وشوواحل قلاخ هوعنءفطىحيوقاالبانلقطآوناناعتبجلوجاللبسقلت ينفردبمفقلدواءاميقمنطرق حربن |

الاندقوغيرءعنحصانوقل نفدبحسان لمك دروى نحبآنفواىلاتولركجسأابدىعين من القدهم التآلؤمنموي.عنحيبن

رانغنرينعبدمام بزيعع حنسأنينبراهمبه انلاستادحديثلل لهرأةانتسأفئزل:االااومعراذوشرم حرمعلبداح ||
ابيفىم قنا لي لسممنعرامنج الفرض ليثلامنعوااؤلله مسأججرالهوتعقبأ وردفالصلاة واج العرةبعوم

اللفظة عقب

بأنحلذلكاذاليمعادض المىمصخرل بشن جلاستأذنالنييص ا دمعليموسفابجوادفقال لك ابوانانمقال
اشستأخنترمأقل لقالففيرماغيه]ل فقعليمنحريث عبلاللدبنع فينالعأص بلفظاحوالراك8

0

8.

1

اكيبهذا
وقل١تيتدانداللك يبكيآتوآفلادجلم ذماضضوجاك كيم:و|استلنكم
اذهبفبرغأولال د اك ودالنسأنابنراجتل
اللفظووم نحرييث عطاءيناسألتشبككن عندال ديا فددالنسأقٌمن روايةالثوركاعزالمزراهنشع تعنوقدسمام قنبل فتلطاوالسائل
اهن ومعويةبنجها ردوادالنسأق والح لس بانان قولمقالسنأنزمأقالل مدلمفىذبرلكندوك ابدواؤدانطربقدرابرعزفاهية ||

عنالسىعيزانمجلاجراللنيص :لليف ومنلمنقألخللكاح,رلمنقاالبواىقاالذناكقالدقالجعالموا فاستاذز ذوااخذا |].
لشماهددالدذبرغهنقربالىسباقالراذحل يمسش دوى ان صلالعهليهسلذل جورعفتمن يرركعرف قبل ن بطل نر5
نقدنانك قلت علحليثآناوح ليثيعرذفهرواءاصبيأباسفنوغاريدنحربي عثسلالتزانيعرللي وك رلحلييثمنليل 5 0

تكلللاول
غند

6م

١

م انلتلخيصكبر

رعنشعبةعنشدلمنا
مه 2نحمرفركسركلامومأدددى ابنال شىبرخمنطرقصراكوبناليلمعن ابيءان3إك و قم

اسجب امهشأةمقفمليولاك الشائىعنسول ليمشابن ع نم ليجبفاج]مهدشبن إلشىيديةم طنريفىخطاءمياه
رلء
خس
اور
وكو
اغلقبباعمليحاميدهفيخرياثمنطلقاليعيذاتوم فرجعوق مونتذلاابنحمنجعلعليثلاامن|كم وح

| ٠يريفمنهنالوحسول شا بعنباسمثلالثوري اعبنالمشيديةوالشأفىواليريفىمن طرقحهل يمثن فاعينلات ه:
حاحرمشأ دةواقابن 1
وفع الاصلوالصواب نافعي عنبراكرتكأنقل فاعروكذهوعنرالشأنى فومعنعطاءاشاهجب فى

 ٠الشىيبدن باوهاللادمعن شعثوابنجيفرفيم)عنعطاءقالمنقتل ح]مدمنجاميلف+عليم شأةقولمور ا
| ت رمدسجدبناسيبملغهمثراصمبنعرفلكهرشاف ثع الىفىخلفايتابديراسنادوؤلوجرنمعنبن.حفصبنعأدمبنع

ولدع للمكورفاخ نافخامك:فى
 ٠ابانك ثييبةمنطريق عبرادهبنعلمرىعنابمقالفلمن دابخغنلانممحفص بنعادم وهوا

|عاقناأفلعلينتبابلحةقءتلاناكمرة .عائةةبنك مطيع بنالاسودف ىابابشذذبنوعتصدقابداابدن المسيبفروا»ابيمن طرق

ليقم) مد اذاقثلنشأوةراهابانلشىبيةعنإلخىانموع غنبفاكلجع]عنيدبنسعبلمخ 5و
ونم
ننيسمفيدع
| ٠أنلكذكعناجي

| حل يمشن لصهابدحوالى يعابدالفدوديقد ددافكع دنيريناسلوعنع روسعيربمنصوريعن [لراوردىعن زيرعن
.
نرادئينفقال؟لبتخ
عطاءبنسأرعنم فىبادةر ةوعن فش عنالبىمعنيوسفبنياكعتكعبعنمررسدألمعنقلج

منج دينمأل مضالنى:يتورواهابنإلىثييبةعنإلمىعويدعن
ا نفسكتادلرفينذا,لاكيرق رداقهكملقريينحبالى

|لامشركزو الاسحدعزوو دوادااشومنبقاخرىعز فيدرا هيزدا جنرادووعزعبلاعلبهعنزيىسلةعززنةإننن سأبظ

| ادكوعل عيبالم ومدج لخركوعلي لحلف فأروةاللتركسرةوالأفعبىسدصلتيروعنإن عبأسفنىكادةقبضدةمنطعام و :
|لتأخذنيفيضةجادات حهل شا بنلزب فالق ةعالكببرةالنامبة بقرةوف اىلصهيرةشآةقالالشافىروىهناعن إبنالزييرو
نكررمفعليهبد::وعنضني عمن جاربهوينارا عن عطاءقاليسغف لهولباعودحول يمك 1
 0قطعير عطي م ت

وًكارهبوالفق القشيرى لاما دريعزووا لبرمتقلم أ
|أمثلمدبروىعنغيرم]امااثرابثعباسفسبقمالىنق لمعنرإيااهإلحيردضينا ذ

| أ نعطارونةاهددلىدنسفيان ن عبن رويعزهاءدبزش بأورعباهرعزليي صااءلهلعليمهياواز ق.الفىالرويدبكبيرةاذافط عنمن
وعنرافا
لين دف يمن حريشع ق
ااصارابقرةقآللرأوردىهدي »أجلي يمفنحاشدكاتتقل,دازم

|أكأنتخلراءنزم وخبرانرسولانهصل الدعليموسلمكانيفعل.حسن الترونىوصدع ]فاسىنادمخلادبن يزيلوشوضعيف قلا
| ااتفردبفايفال

لنلمهةد ثلاله
فشعرةالولدر وفىالشعرتيندرعمينلا انلأ كان تقو تمررسو
ال
وجبن

[ ٠أدرا تقريياًتكلنووىهنفىريمالرنابوذآلهنمدعو جردةلااصل راديدلعلبطلاغأمكالنبصلاللعهلهسايوواد 5
فلن :تفرد
تلنتولىو ةلازباطلاوجولركيدأ
ىركواقتجعللجانشأنيناوعفرينددأوكان اكرذال ا
! 1وينعشرةدراهفال

ببارقاجاررد لاف
نردقكرالسسأتىآل اعبلالوحدي غشيأثنااشع ن
ناد الرافىف اىثزموقوف اخرجءابعبالبر)لاس زتكارم ط
نهلالبآدي وةان ييجثعليتعال بصبقلوفيظاموناويض ولن لياويقومونالشأبةعشمرةومنلل ر :أ
نقال! دلم

|ا

مصرضوواضياي بدلكريبيةفانزلدتعآلىذأناحصررم
ميوبارح
روالفوات ليث ساد ل

|شافىن يهذلاففىلاكفنفسارال يدهال شان صلالله
 |١ا|ستيسممناهدي فقعليمنرو يا#ججاءةمنالصدبةووك ل
أأوسامل! سمادعامبيذكانبعر شفقعلدينحريثنر ليمش ابحنيألساحملاحمإلىالشأفبداسنا ١
 ١معيحوليوسش)اد قاللضباعةنت الذبتريد بن ين لحان أئيةفةألجى واشارطىحديث منفقعليءمن حدريثعأئفةعمسي
عمو

#لدلاول

م سريز

9

وتإعببأس ولى هريرة١ والوامنفسرج قضدمنقابلهوفباغلل اكلمنقلهقبل

ا

منالتلغرصل بار

|عبننعباسا زرقال

فىليع|ماز

فلىحرا اذااتيالكانالنىاصبافي نهأاصابايفثرقان ارمقمنص بق]ريهعن د رو )ابن وهب مولي عن سعيلبن اللسيببرفوعا
ْ بسلاو وفيمابن فيع*وهوعنلإلدىاود فىالمإسيل بسنلمعضل ع ر
|عنعاء زاوجب ف القبلش ةأوعنابنعباس مثلم1

ْلعلفوراادبيرقوفسيجرجعظوهوضعيفعندبحعفرعنعلوديدركمأن عباسقركرليبقوليسنرءتقول
ٍ! ابعتملماسجامزجابءقئلاردوعنبنعبسمثلم]وبانعفرواهابزليشيبمنطربقعدزعيه«انبارفقل]ن بدعريقول ا

||قبضيةمنطها وسعيلب منلصودمنطريقإلسىيةع انبنعرانحكوفل ر بدرذوادبنعبأسفروالشافوابيمبقم طنرالقادم 1
رمن ها الوي
وبن
صيل
نسع
موا
ابجل كنت عنلابنغبأسفالمرجلعنجرادةقنرأوهورم فقآلبنعباًس يراق منطعأهور
وسنل« طبرحلي مماان الصوأية نوافالىنعام*ببلنةابرقعنالزعياسً بسنيجسنومنطرقعطاءكا ىنع وعاوعذياد
وديلين ثأبتومعويدوابنعباس الوافالنعامةيقتلراا

بد 2واخح+الشأفى و قالهنغيرثابتعن هللعلمرا حليثهبالقيأاس

قلذاالنعاممة بنلالبمانومنطريقالاىليدعنالىعبيلقبنعبددبمنسعودمكأنبةعناب منسعودوال كل ذلامعان :

النعأمةاذقل رهبدنهل يشا ز قمضوافىادالوحشورفببفرةهفىالغزالبعنزو الاببعتاقهفالبريوعجفة سيق |

عنابنعباسوسبآأكوروى ناكعنفشابن عردة عنبيدمثسهايش :زقمضوافىالغزالبعاذوفلادببعناقة فالربوعجفق |
مقفالدعل |
هيئىتزء
ذالكشافى سند صر عنء ,رفوى ابيربقونععكرور قالجاءسولالاىبنعبأسفقالالقىتلتادنيأوانارمكل
ادبوالعنق فكعلاررمدن حروالعناقيحب_«تاكل النيرولن'العناقاعدمكام,اعناذاوالشافومنطر الغبرآكعنابنعياس ||
ف الاب شأةوالبيربمنطربقالعىبيدةبنعبداللهعنابيانقضدفىالبربوء_جفر,ةو رواالشأفتىمنطريقجاهرعن ابنمسعود

فا يربعحلقالدشملولدلضآنلذكلل سجفرة بفبمف لانقم لند أن اتقبلفتاربجةاذبروفضلتعن التي
بض الحأاءرماوتخظيفالبأءالموجدظالمنتوةبهلهالخررهف س ثايوهاخرهنو دناب علمخلةبل ياعظيمالبطنوللا بضع|

الوملة وتشليدلامفىنجلإى يلا

ل

لموعنعطوس اهلنم عاق|
ا ب وقاللحلامول لدمعرىفوي

ْ وبريشأةالشافىعن سعيدبنساعن ابنجرحعنعطأءان آلف الوبرشأة نكن يوكلوررعن جاهروووروى بن إىشببة من||

طريق#أهدعنعبلالنهقال ف لضب بصب احص حفنةم طنعأمحل يمث)اذ حادمعليهويسمقابللالوقتدا بطنم ا

1

امحمينككراهبالناثيرفىنايتالغريبولافق علسنبعرمجل مشا رفالضبج ىل الشأفىبسنل معي الطىارقال || .

فوطأنج ملنايقالل اربرضبائقن رظي 33ع فسالهفقالعيحكمر]ديلقالانىفيمجديأقرمعماءوالفىلحوزك]| .
| أرجناح]
من يساسع عدن ءاسا ,لولوعسدلؤنتطفاالستان
ليا د
ىلديلبقرةالشافىمنطريقاليك 0
ن ١ إى بعضالصيابة ف ا
عر
أده

نريب ول و
عن
عن عطرواخر ايزا سنادضعي

نةطعقا لشافىف مىوضعاخارلماك فربتسماعممنابنعباسعلاهلالعاموغفلالنووىفقألاسناده ضير

| أعنبنعبباسبسملايوهلبومفههردةيلقكسرعااليالشياةمنحت رابوعولسهليمش نسلاقتملي فلسالعرفقال كوف قا
انيرم واعلمقالاممرتكنكم كلعيثهوراب اللمقلقهبلبحريثين ف فىصرةلضبحولبمش عإذاوجبفالا مةا]

أة وعنعثانمغ اللشأفىمنرطي اقفو عنبلاحادثقاقلدمم ؤرح دالرانروةيوجمرعفاكمدروعلءعاقفقابيت3
فوف عليطميرخخئ ان بسارعليمقا رط» فوقععليذفارتحي ففتلتفهلماصكءتمعدخلتعليمانعفنفقال!]]2علهفى 5

صنعته البوم ذلركلاتخبقرالففلتلعثانكيفتمىفىعرشي عفرقلالادىذلك تاساتاسنادمن ورواءابناك شيبية ||

1

بسلاول

0

رع
ويك

1
7

ىمد

عجولته' :

مزاللتيص بير _

نيبوبلغت نالبصكاسمعلرٌوسلوجى ْ
دخريممنحريش بنوخبعن بو عن الزهرى فناددقالفىكخر ذالبش
ا اعليماكابادادا

 ١النقيعووهزككمفىهلانو نأفقاعاسخرايمحريثلانحىلا ودارييوا.وهمنافراادليذارىوتبعكيكف ويضي.ابوالفةالقشيرم الاي

| .رأداانبتاالنرفاعنة قفولىِلهلاطيلقالرصالبقع:وينننعمعيجمن|خزيرنبد سرنوهلروياس حنهوبفآىنم|نصحلدليذثبابل|نبهرياماناللننقيبعصراللناونسعبهجلزيهبسةدلكوتجأوذاىنونقغييعرخهيلوهاوملنادينرأؤريمنُبلن!5
 7وهو صل وادى العقبقويشتبمبالبقيع ,إلبأءلووولو ره  1ى انمسأواءوالمشمرورالاولحولييمان رسو نمضا بعلي !

 :ا

نتتسلفاواهرابكرملبنمقلصريياو شواظاهملانلمين

| أثآراليابفولمنصاب سو ممصدسيموسلوقرمولط شقلدينسيوفمعارمةالقشاءفىع رناشع بد

|ليخي عنعبرالهبزابكربمنارسلاويشةرأوراهالباري منحريث ابنخإنرسول الدمصسك النعهليم 9خوط الك

 1بينومبيانبديتمحري وافيةجيلعلومسلاللسيوذاثهالبابحديخال فقىصة| قاللايرخلراالايجليآن السلااحالب
 1عأفيامخسجاءهفرىوايةلساإملسيظةالنوسقويمولبدا بسغرلاحعيآتولنطقخمعد الوي جه النفقخروىعزعاُشة ى
نأهسشتعنالهميآن
قلقاسم
عنر
 1بتعباس عاش فرواءبكري اليبة وامىم طر ا

فقألت ولق نفقتك !؛1

|ددوى ينان شير :كاك عرسا وسعيلبنجبدروطأؤس وانابيب وعطاوغيرهمروا رااثراينعباسذرواوابن الىشيبةوالبميق
أ

|يتطريقعطعنه قاللاياسباهبيان جرمورفعمالطبرالفخالكبيروابنعدى منطربقص كاواملولتىودمتعن ابعنبار هكوضصف ||
ب

ًّ لم كليسبطيبكان سأ رسولدص العمليومسلميؤتضبين وشنكرت الطبرخفى بر/من طرق يعقوي بنعطاوع ري |
هلوينضبنرهنوشنشرنا وتيلبسنامعصف ورش نشيأتويعقوب 0
اك انذواجالفصلالهعلمي س
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مرعانشة ؤسنيوةدحرةتينمشفقعليدمنحديثعل
اشاه حرمتيعمةسعامج اهلودحنخأضت ذأركانوج لاون

|يها من التنعه ك
ثلكذلاان عامجا لىداعم
انسردبد ف دىوايةواعمرت وك لمعئلفملاطولقتقلانلمهاكحلهر
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حول بش بردل سدلدعلبءوسلقاالفضلبيعانحرممندويرة اهلك«بينمقمىنحرييث الهىري و فى
اسنادمجابر يل 
وح قالاببميقىؤرفه -نظرحوليث نعليافم /ل3ة] ف ف نعالدىنموافيحدالهقل اهن رهج م دن ديدظهتلاكفى

يه“نيرهولمك

تفسيراستلر لمن طرؤعيه! ددن

ع نعطان سئع
لزقوجتهالو تمد نيوالهرقل ق
هال رهمزدهيرةاخلكوايسنأده

قوى قولجوتعزكعركوناكلفشلتافوقي) لاو ل5ابزعينابرهدارأروىعني عدانمأمبان غره #أمن ده بة
اهلك مضنا ها تشم |سف قصل ل مزليه
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عجرذالقلهنعالكماح وانتهرةل قهال"مياتنفشوكل ومنو مزالشيفره.ان تع ف غىيرانيمراسوروىككيعرعن شعيتعن

|

لككبزعينت.عن بن ا نذ
ليم
مقألا
متي
زتا
عرفق
بلت
ين اعقمقالنتعلايفلم ازتمفلنفقا ملزجييثابنالاتذأثيتحمذرلكرت

ذلكا فءقال,يماسكلاذاكحملبسش)ينعياسانالى مالك سادوقتلاهلالملين ذغ المتليفة رديت فق عل
شعظرطلا نسل

ذات عرق بكنحينئلهل:شرفيعن ساينشافىعن مسي

إنجري عنم هعن بن ؤس عن بيهقال يوقت نيمصلالل”د.سردا عرق وفيكناهلمرق حيننقآلابنجرب

فريجعت عطإقالكانلكسمعنااندوقت دان ع ق لاضلالمقسرق وروا البمبقى قال وصلجاب بنادطاة عنعطيعزاينيعيأ
ونيرول يسك ابنعملسمفاقوضنن المصرإن انواعبرإفقآلوا.باك منيزنسواانمصل لمعلويمحلرهلالضدقرن
| 1٠كأدفىجودعنطريقنادا نان ردناءيقشعلبتقال:انظرهاحنوهامزطيقكهجردرمذات عرقالجزادى ليع زا قالالبيبتى|||
زانيلقنر مببلغم و
تقلن
صباو  .حل سشاعائنةان النى ل ود وفتلاكملامشرق ذاتعرقابوره

 :دالأكم م
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 | ٠ابتعباس ان التدصهاس عليوسلوقتك هلالمثس قالعايق حلوابوداكد ادلتزولى م طنريقيزييين إلرىديادع رين
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|ذجلنكممزوشلعللخرىول

ير

ل

م: 

ط
لقوف
قااك
فألمو
لفرو
ملىن
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ياعلمبالرزو ىعزعل بن حص لمبرزعي.رزسيل لمرونى فقال ييىل وكنالراهمعنمعدبزا ظ

التقدسىقالفاجرىلانحل يبسشا)ان صلالمعليةطمبرهالأمنليبقتهناللجلهىقبا شكناعنا علونكلاعن إلايتف

 ٠أأمنجدمومن عروف تطكيدل بش مزامسم منشيرل قذعدلامجل كم بحياوعمرةغفلباتقدمومدزاقنتامخر|

ا دهاهج ف
لابىداد وابنداجةوابحبزهصعيدوم حنريشامسه ممعت الننوصملنويل يقول»منهلبحي
داع |
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ليدوسفقاانل الى
شيكبول ستطيعنبيداسناد»صل وموىابنالرنامويو فس لاخر الندأيحلببشازعيا.
ان رجاش.جءاالالتكص |لدر ود نقالرسك دهاناخ قندتانجج وراتتقبلان ع ليث وفيمفأفضوااللهبالقضأ ء

ذيواحقالبعادى و قدنقلملىلركاة قولدوىعن ابنعباسفىالهرةٌسيأقآخرالبابهل يشال والهرة فزيضتان
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دهل
ىر|بر
اأت
زرادة لاض لكإك
تدبيل
إمثنح
ارييث
ال رق,طئ

للكوشىضعقبه عنابنسينرا

عنديلوهىمشقطعرود وا اءبيرفىموقوؤاح :يلمن ر
طيقابنسريب انيعزأدننساذهاصعددهينكمور وإعابنعدىقو
البق منحريث ابنليع عنعطأءعن جابروابن لهبعةضعيف وق لاابن علىهوغيريحفوظ عنعطأءه ف الأب عن

عر فىسوالجبربلففيسرات وتعفرخريج.ابنخنب*واينحر نأ واإارقطيؤىغير وعنلورينالعقبلوفيمحعزبزبيك

واعقاخرجالتريلءف غير وعن عأئشحانماقآلتإرسىل لمعلال أهادقاالعلءين جرادلاقتآلفيم والهرةرهاهابزياجخاً
حل دمث جابرانلنوعيد لاود سغلعنالع
روحب قآللاوان تعضرفيوا لواحرهالتروزى واليمبفىمن رواب 1

:

بن ادطأةعنخ بلكل ديعنوايواجحضعبفقالالبيريفىامحفىتعنجأبرموقوىك ادواهابنجريح وغيرهوروى عر

لة]
سرادنعي
جاربيلاف ذلكبرفومايعنحربيث بن ممبى*دواهمصعيف د نقلجاععمزلكعدنينصنفول فالاحكامال
الطاايه كرفتى
ق-حستنفججميعالرواياتعند
وزعوا ل
ني
ال
جل
اناري ى مصدمنهلالوجمه نيمصأحب!ادام

فقطؤأنفٍأحسنضمورٍوفىتومينظركثيرمناجلنميابفآ(ناكز رعتتبعيف.دالاتفاقلزنبرسوقالالنو نيوان
ييغكتزلام لازيزى فىنمهربى_فقالتفقاذأطعلتضعيفوقرنقلترون حنالشأفهان قالنيسذالمرة تابت

افانطو|م ١

وافرطابزحنم فقال!نسيكنوب بطلو روك مييق منحديث سعيلبزعفيعنيبن يوب عزعيهلا سعزاليلزيرعن جار |
تالقلتبرسىلالهالعمرةفريضةكاةاللا وانتعرفيوخيرولعكبيل لل ههتاهوابز غيرةن قل يعقىببزسفيان ول |

عبيدالم
بزعملاللههرزاائد.فىدغبرها زعسعير بتعفيٍواغميللي غنلوف واهعن جعف ربزضأفرعن سيد بزعقبرع نحيعن
بزع الرهرقفوشحرق اكفتلروه يتلادوعن جعف بزسمأفرفقال عنعيبلادمبزمغبرة درواءالطبرامنحدي ثم ]|
سك ؤآل عببليهلىالهبليغارةه فل تج ببعن].
يفى
ليجع
ويزال
ٍ سعي بزعغيره وقعمماافى رواتءه قألبعل «عبيلالله هن ١هوا

برحليث وما
إلاىلزيبرتفردبمعن كيلك ب وانمشجرىارع
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مزكلمكنلكددا مابنجسيعنابنامدرعنجاب تفردمانهاعاورهاءابنعرس» زطيي إقوعىدعزاين |مرداضا.
دوعصو كنب » و يابعنلى صأكعنإلهىرنرةر وااهلراقطدوابنحنموابيييق واسنادهضعبفوانىصاع |
لبس هودكوانلمأنبلهوابىص كاراهن تحنشكنااك رداءاش ذوعتسعيدبنسالدعن الندوىعنمعي بدزيهأقعت
 1إلىصالكنفان رسىلاذهصلابوه ١ قآل جرادفالعم3,

ودواةابن ياجمزح بيثطلىةواسنأده ضعيف ف ١

مهاءالطبرايؤيمن طريقيجيبن عر عزالقامعزف |
| الى متحدديث ابزغاس و لابصعمزتلكتو!ستدل بعضم د
فوع مزصيهلىصاداكلتقب تعابجرهكيي:ومنمشىرولا 5نط فعاجرةكعمرة حملبمشاابنعباافامقريثة,لى |
3شلأهئه سل بزمنصو
وع ال
تأباللهو اواك ال

ركوال والبميق وعلق الإذارى بالموافيت حل بنعارا|

أل ال سول رصاعلنةو .شر مزلناا سدعاهبعنباس«امنعكنحمعقنالتهي ننا لاناضيانخ ولف

هايرا لنعاإزناضاونضزيكسا نتضيوعليفقااذاجاءرمضأ فناعقمرىنانعبرةفيمتعدلحيهافقعليهواللفظلسرىقف
*رموى روا كا
جتع
لفظ
دهاية ل نقضدمج» اوج« مقىدهندرةام سنان دكنفى روايةالبذأركف واه وامبل

| ابتعيانوالطبرايئمنوبيلخرعزاب عبأس أل جاءتام سله فقالتابوطلىةوابئّمهترك فقألياامسليممرق
١
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| إعقالمسيرود
يااونص
إنايقى اثلاث ماه ديلت ول +وعنةنلكسعوخليتسبيقلتواذ|انطاهانللوثوف الى مسا
لرنبيش ابعنراسإن
كونوموانهع ح
بذكخطأمزاديا م
نسقحلالذكدتبين
 ١جاعاناهن ديشاسلدانعللم ا

مٍاتلذقالايتجولسؤنسمدجصلووللابيئكعةزفودمف
نيبلضقاايتدة
سقلا,زشيد  +لعانل
داقفر
عزتضك عن شبرية
شافىعسه بتعن قتادةعنعن

و فىوايةهادعنكتج عنشيرمةابدىادوازناج*منمحليثعب #دبزسيه:عندين

دةبزتأيت
عزسعبد بزحب رعنه بأللفظالاو ك ماللا رقطؤوا يزان والسميؤىمزهناا لو الفا

أ ألالبباقناده عيروليس
فصتالباباعدمنه ره كمقوؤارواهغت ردعزسهدكرا اكوعبل#نفىعتقب .فىا بن
ٍ لاعسطزيهخرنبشردونعة نالا دوقل ازمعان لخبلتاسفسعيدعجبدوةناج لل يا

 ١داقلعطمرواندءفقاك الععدبيانموقوف و قالارينحدبل_فعخطأ ةولابزانانرلايشيت رزوفراىءس
وصربزمنم

ظأعن سفيآن سين دعن إن جر
عن عطأعزا لنيصد| د وسدموالو ة لافمايزلى ليكوروامعن عطامعزعا يترد
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أ فعهنذنلكرسونبانت فروا دزحمركبزدريار زععطاء.عنإبعنبأسروقال إلرراقطؤدت م قلت دهوعاقالكنميقو رفوعلدنم
| أ؟كةحرييثق دلهنو قازفادلمالبعضرمعيلمفإقمىنوجبمىعبزاطترثتياقدل قخمريعصرنإملاىلزيدرعتجايسوسلنىاد أم
عازليإيب:ن عجبلااللاىلنطىبدألجره مزهنا
اع منعر نظ رنذىاك و ق
برر
وعد قنادة عزسعي نا
|أعؤدة تاعل ابلنجودعيعت رةفقالقاليحيبزمعينعنزرةلاشوقو هعرفالك|]:فال 5لكفىحر بزقسر
إناهنافبوابنع جاء
ظدبقالف ابزيحت و ثق حيبزمعيزف عدبن الملنيئوغيرقه
راد
دوى ل

مسا وقالالشانى ناسقفاث عن |بوبعن إلى قا به فالمعأ
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تعاس مجلابلىع نشرمة حلي قالإنلعل |بىقلاديمب عزنعباسلن د
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ىمن|بعنيأسعلسأن:داسر ييهنعاوببنلطبس نامعاملبيهوه دىهوونا
امات لملىعدءيأر تعنسبنعأرة
ون الفاهلناسفيهف لقون شيرم*وةلاقبلإن لعسنبنحأرة س عن ذلكوقر بسإنلارقطق|

فيان حل لشب بد (تتورة المدسو لانصلالل عهليهوسلفق
إاولتا
ينانت ول ن
لقال عنماكسل وإزتريذىفى|
أل بست

ححا ي
وسش بنعبأسانام 3ل من خذع الت لرلسّلاده ان فريضةإلععاعباده 28-0دن المشغاكبيالا!

ليطسيمإسن.ك علددالحلةإزاجعنمقألنفوشفق عليبملفظينيتبلل سق لكؤروإيةلهذراى يست كى فىروا يدلب بؤتيغب لا

ادف ددايةلنساقفناسا غراق
|جلمعروموناة منبعلم عنابن عباسعن لخمالتفضلوها ىاب ونجةمن ط ربقد بنكريب'

ْع :إنيعن ابنعباس حرثق حصين نن عو فال
قلتيرسوك انان الىاد رك ٍِوإ ستطع انع الامعارمياً تعمسعا

اانه للستعنبي دكقل ذالجههرركبديبملكديشفولدعيورديل
الدبانيت د"بنقي رداءالشافى ور د]ه
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لأضب قانلعرق
الرينالاهدبقإلوذييف ددايةاللدلاجان|بألغىث دهىيلمننضم سأل زكرمو اصل قماننا بجا
لأسنادهضعيف ف
داليابعناش اخر.الطبراىوالرقطت قو لصولف اىلؤسييطبهازبعئني مفن ليجبعليهونش
ال
استطاعع وإحقٍل] د وكا ن| رأ تةآلتاروفادصل أئ”ةدسلان فزيجزخليعإعإتعباد ادركت ا(لىشاييهابتيترطيع انا

| فاجعنمقا
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اديت وسند ضعبفواخرجمابوداكفدىالرإسيلعنجبلكب القرالوخويربيابشن عباسبرسلادفايده حلي
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|نصد تنباسل سمل ز

عزلنه صلققلهاوزذلا عله رياسعيبت تيا أ قت لد ا اقلازلادوالريملة 8:ل
| البييقىالصواب عنتتادة عنلسنم سرلابعد ازنكحرج امللداقطؤوبينل» صوزريكلعسن و لذارى الوصوك الولشاوق 3
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ولثزينى وإبزيابهةهاللارقطئمن حريث بن عبروقال الترينمحسن وهىمن واي ابراههين يز بل |
متكإل بتورواء النشانى ا
 5ذئ

دقل قال فب نجل اناق رتروك ليث وروا إبن يأجمواللارقطيئمن حر بيث ابن عبامس ون د ضفيف|نضأودداه ْ

(ين|

ئٍ

سل

ل

ال

وطقركرا.

ا

سلسي1

دل
ماسنفنى5ركا والعدورزا واياه واي لعسن|ات .:
 ١هم | ضعبف توقلقالعر احيقنفطكاربضوكعفرقيوقزللالنز -لابسا
0

!الايرلين سار لاغانومع |قاعحاجأبوداقودالبييقىمزدلخب له:ن
ر”فوم ارادةفاكنداز اكدتالارجزةالبودافدرواتسغترولون وا

56

ضعفو||سنادهوقالل 2ي"ك لسرفة ل

00

يدرفا ةالبراد» تانق نازرووذ فيهأقبف د س
شلوه نعف نابيبسنزاليليوارض مه دعابت أ

| 02وستكورفاهل مكنا سوالأاسيادر ككابم مننل
اظيلمزيايي العام “رووالضه ال ؤالايهطعزط رف قتادوى جرع عزسمي د قاللكان
 0و
مس ا

م

ل سد قتع رونف ,رت
١س

م ١

اننان سال واسهإةال لماع ان طالتياكمعزون الطعرن:رت بمزاليدرنحداللوق ناكمتلدأ 1

اناس قال عل زاأنس ةلكاليتارف؛منيةدنا السيأفة:قممن رةو ناحاةالر
قاط

748

-

0
الطبرليق» زطقه

الخارم:ينعا بيق مدأ

س
و
س
0عطور لد ١0
اكل اذ جدا
0الدد
سماتتحإ
ار وميل
ا
خ
ل
ا
ي
ق
ل
ب
ن
ع
ى
ن
م
ا
ش
ق
ا
د
ا
ي
ج
و
]كنت مسد معنالايلع
ىديأوان شاءنص ب هنا ليث اردان جردي فالوطوعات 191سنك
| ل

0

ا

و

نيعهقب ياناايلرححسن ان 00
لايش لاماهومسقم فعشالال

يض إوءشقة ظأهر3ة اوسلضانجارقرح فلم تان شاءيب
لنيشي
يكنك
عرزقع
ق لحدها اخرج -سعيدبزمنصو +باز ىاجروانق بعف :السومقمن ط
وال رقطئلايصيوفيمثق! عمطي

0
ع

|

بي كذ أسباناسبيمطععنزيىلان فسنمببس وضاصجةظاهردةبأ ملل لفابرق«لقظا مزقؤخايات
لعليشوليث:ضعبف وم تت سىن1ظ

١

سدصد
ري للس
أعنانسابطقالقال

دل

كتأبا اللأاعان لمعنوري عن سفيان بست |
سنزيات د ع يناسلرداو زر ك
قرخ الف

نوس لمرناته ات

0

0

مع

|

مسا وكناذكرإهلإوبشنيبة عنإلى لأخوص تنبستم سلاواوروما بف يعس طريل ع ل  2ل ادل إل

اشررين مطرضعيف]! الى عنعلدبنإلطاىلب ترثىعزأماند بالدكرلولة :تبدع انيت اللدة 5فلاعلية ايو
 ]:3أبوداادكباععن
لاد ناإونصانيا وذلك لأت|اندةال نما يمونمع الناسرت#توالبلت منل |سانطاعاليممبسأ رفاء الرهرخظ)دة لالغرييجدفا 5نأدهمقا

|أدكرذشعف ووه

)|

ل

! :

رانمدسشل ره الى هن فقآلمن هلك وقال إن مرىيعرف ١

|لحيسرببت يحفى ط ه قاأللعقيك 0
|كلاذيث و

دف عأمنطريق احسن||

نقاالم عدأذ صطومنمنثالثعنان هريرةرفع منباتىم ججحة ا|لاسلاه لع
اىي
رلع ط
ذقا
شذاه
استه
“| 03
ربرالل
عاساتاج ناه|#وسلطان -تمت اك الستين شرا تقو ديادعا ناد »انددر ضع
د ||سبس
0

عه

5
1
000

"١

مرابةا

ا

ايا ل اي الايد 2

4

 1-2اللهعليهوسلغير بهلللمتكافكا نماخن هالاسق ء
حول بسش)ء إن قاليارسى لاللهالخ نذرت ىأ هليةان اعتلف

| نسليفراك رهفقالاوف بننر كمنفقعليسمنحريثإبنعمرذادالن رقطدفىروايةادنانيعتكففىالشلكويصوم و
| أقالابسبيقى ذكرئصوم فيمغريب و قاعلبدالحقتفردبسعبدين بشيرههىغتلف يموضعفابنبجىذىف التحقبؤعن بعاد

| ٠أمنبهل نيش)ن شإرسوكلنمصاا رمعاي و»كن يعتكشن:فى السعولل امده عكان!واافىالمتفقعليمنحلببشعاثشة ا

َ

ونهاستاننهقصرمبتالاخأرواند يينبمربتلهخأم
يا دمخعلتكفد ا

|أدامخيرهامز زوم بزااكفوكريعديت سول ديش)تش لجال الاالىثلةن م:سجلمسورىهذاسيورنكر ومالسصل
||لقص فقعلميمنحريثإى سعبدوالى سرسة غير حل ببمشاانادس ببائةان نشتزط,إنفىسل دبث)انكان

|أيخلداس معاائش* تقلقربا هلليشا ندكاناذااعتكلفلايلخلالبيت الاج الاأن متفقعلي منحريث عائشة ىأ 1

 1هوف لىسانعا لفظةلسانأبيستف مديبرو رىح ل
ويمشاددىصل سيانلايأعلنريضلاءا فاك 5
ا
اولأبعرمعلبابى<قدمزنقعألف* وفيليشللم ده مىبعيذكلصعودزوائذ* أناكلظتسلدغيثوةاللانحن مود ععرع

ا

م1
: 3لودنزاتفيفتمسةننخسمنطهرولخانوصلاليا منغيروانوفأم خرمالمىلسنةسبعفض أ الهرة»١

 3أن بعثبأبكزمبرايعدبيسنهةشعوح هوسنهعشروءأش بعدهاناإزدياةبض هنكالاموالقنشكسهأجرعلمأرينناهل السا
 1الفأض ب ويدخمسففيماختلافكيرهف هلقعفىقصتخا ذكربيد ثل نقلابوالفرجبزايه زيف الفتقيقلمعقب ور يرث
 81ابن ملوأ حر يلبزالقلل بزلفرة عكري ب عن بن عباسى قصتضم] ان شريك بزاف ءبرر وامعذال بب فقا فر بمعثت بنو

ونعىاثررعد هأن ناين |
دغا
نلوكلكال
رالاوائ
ودهإابة
عجمبسقال بن عبرالعادىله :وقافعللرهونان :وقأكغيره فه
 7أغم) نسفد
رذعايب«و با صتيرائلة" ..ذثأل عشرد بيعالأولعل روه اويل
 8دا ىباهدينه بعرع دىه مننكذأنب نقض تالتعش

|اعلطاهرهدييئعافف من قال نوؤااتلثألى مزبيع الاول وهواختيادالىجعف ل
|طبرى د«خيره وروى اوعبيل عنجاج عن

بجريادصل ول ليبقبعندزلوقولتعأاليمكلدتكويدكوالذاحلادبنليلاوضر حتفلفجنماملفانفسه
| ليلاب سيرانفض سن ست قالوقيلسنءمسروبقلالتووى نهم لرينبعزالم عهوأوباصنىف.ضاسلنةاسلتريعة'
دفكالليحكامسلطانيةدقلفض قبلاله حكاهؤالهاررى قيل
| لضوقغيلرسنة نان دقل سن شعحكاء ذلك وض مدكأه دادر ك

| لغرسةعش دقليراك حل يمك)بفالاسلاهعايتجس منفقعليمزثة"ابمنر دقلنقلذهالسىم يسمجشلالتعياس
بحابسفقالفىكل عا رمأسولالهال لىقللوجبعو
جقامافرع ن
أخطين سول دمصدةو سلنالنابألناسرانلدكتبعليكمي ف

وادامانتهنوا جألكمرةفزوقتطوعاجمرزحدبي سثيملنبوكسعزالنهرك عن ىسنن الردلي
تتط( تيعلعواي
| اوسدج
ىلفظألن قله لطرقاخرعن الس
١ 1 عرَينِعبأسيمناد تآلتمر فهىتطىء و رواابداكدوالسأَقُوابزناجة وامف و

|عكا دالزيذى ل شآصنمتدييش عوسند»سقطواصا.فصيو مزديانلهىرردةلفخظطبناالهسلة| 51
د

| يأألناسرتنخرضريععلكمبنجئفالص كل عآمإرسىلداهفكتحتفالواثلانفقااللوقلتنعلموجبتوما استطعق قال |]كال

| 1دارئوه.ن .كم كليبيثوروا الاقولفظ.ولوفحصت ,اهم مأوله شاعدمزجتة اش فى!بزثاجدولفظمةالقال رسولالدصيك
' ١
إكتب علي بوفقيلياسرول
اله ىكلعهفقالقلتنعملوجبتولووجبت نق مىواياولوتلقوموانمأعزيم
ثإاصىج ثم بفعللغيمج«الاسلام ولم|عبلج ب عنقفعلي  +الأسلآمرابنخنبرةوالابمعيك
| أدجالاثقات بيجل
١

سنن ,عمش وها واليميقوابزحنم وصدى.واخطيب اناديدجدب شرنالنرالعنيزيبنز ريعوعنشعبة لاخر

|

8

وحربنحب ل لسر ده الترينىعن[بنسعو د قالكأن رسو امعصد معي
و حزنادةبن د امهدهاء/ام ا

وسرمولا

 1منغ خبمل ناة إيأءدقيلوانيفطسب بمعةد داءالزينى و قالحسن غيب قألإن :ا بروهىميرولاآلفبةينمو | .

 0بيانلااحاديالأبقةف ساشجىل عداكا بنصلمبيوم تسندداهعسوالبستلانصىمواين»السيتالافضعي جدا]
" ||.عاصباالسئنوابنحبان وال والطجمافداه,جفمىن حل ي عشب.:دمبب يعن ختهالميوصهروانالكنف ف )كام |
يي | .أععن|انهرس|نكان|داذكل لمككدريث قالهاناحلبيثمعكوعن لاوذاعمقال وأثلت مكامحترت ثاشتس وذالإنود رودق ||
ن ويهضر وى
 41السأنقادلالتهنالتهرييتكن باقالالا ٠كل معدضرارس د
و3 5

ع كريبان ذاسأمناصيوابرسىل «سمصلى

كانرسىل انمضد نعلي وسلٍ]كثرلأصهياًرأفقألت بواهلسبتوالأيعرة و
إنسعزي , 9 -بعقى»الاىهسليةساعن الياااملى

قان رشك فالأ تتا دفدو اانا ليق ا
 3الري ثقأموارا نأ دعافقاتصرقات ت ل
3١و 8نابحنبا ١ج 5ىذيرتلا) فييرحنمةشئأعلاقناكتىسر ل اصدناهلاهيلعلسو د نم تبسااربشلا لحثلاو و||.

الاينومناتش الغلاثرالوادبدوأ تخيسلس قداعلحدييثالصيأءمعأ مضةالمزكورةداعلإيضابالاضط|بانقل]
لقنن هشكنوقيلعنجل الندبنبسوليسفيمعن لخت الصا وهن» ردابة|بنحبان و لست بعلهقادح نانايضأصاولى
-

نحرييث مضطرب 8
عنابرهبسىوقيل عنمعناصوأءعنمأثش+قالالسك ه ل

ت)

وقيلعن]

قل[ ن يلون عند عبرللهعنابب -ه

ا لن| 2 .عنلختموعل تهبواسطءوه نهطىيفخمنصهىموريجعبااك اتلروايةالوال وى تع فنىالكاللراقطةتكنه انالتلىنلى جرم
وأاثن مزتحتاط للكنزين لموعؤينيمعطرقلح يلمن
يهكا.ل
اويحبلاتساادلولمسمعادلخربوهنداويه ينك قلهب

عر

0

فلايكىت ذاعدلا عادقلهضبطمو سالا هناكنابلاتتلففب ايضاعل الرارىعنعبانهزيم |يشأدادنىابوداقدا:

دن| ضوسرو ليثيينويجءاشنفيس
وق
لمك يكن|ن يكىن ننخ»نم كوم صبل ن|دمعليموه كانس موائقه أهل!! نأبفى 3

جر |ادلالا س فف اىخراى»قالعلفى ذالتى عنصوهبوه سبك يوافق كألهالوالىدوصامماباهبقاثقا الهإلثانيةوهن 5

صىد لش داداعزر ححلىمسن إن قالعبلاللمبنمل لصاأممنصأماللهرصىمثلان اديامنكلشرنصو الدغمر|

للكالدع هلييف نمصلىانمعليموسيبى عنصيأمللش
فق عبرم بلفظ إلاب ب

يزسولالنهين يمند
فطفعن عمانبر'

منسل يمشاد اقنادة|نعقال

نبلاددبنلك منصامالذباللاسامو 1
الهسقل لامأ دم لثافليلاج ورات حبآنع ع
بحبأن وغيرةمنحربيشالمىويك الاشعرى منصأ إللل هم صرة ا
إن ره لبي ماروى ! ن

علي جيم شكن|دعق تسعينقالابحنبانهى.سجىل علءمنصاءالدخمرالنى بهاياماللوالتشريقوقالالمي دقلرخزي

مع طيرفت ع ماىعنمذلييخللر داف اىلطبراينعنالىالوليلبوك فى ثلكوا هدد اب يكبن ال شىيديهفى مصنيقيه هان

ده انتريد دعن سدمسكت 1
دص يبتكءمواةلدهرلد حزماو »د

الأعتكا ف هل من عتانفواق:اذذكام|اعتق نم+العقيلف اىلضعناءمنحرييث | ض ب نطب يرز

2/بوك

رسج.
خبا
رابان ع
هشاهبنع عن إبيمعنعائشة بلفظمنربطبد ل اعتكف واس هزاميك حلبت]« 9هي عن

صد
لمهاجيم
ح2
عبسو

ىرجسجرنالعبأسالاخرموفإر ف اىسناد ضعةاالاانفيه مجادوةى اذئنكارةشياة 2
ىلواسطف ت
الطب ف ا

م
|نهعملادعهلي وم سربكانيعتكف العشئالواخرمن مضانحت فبضم ال شفقعليمنيهليشهاشننحقودقل

ري
بعن
ترد لبيةالقددف اىلوترمنالعشيالوااخرمن رمبأنمنفقليسمنحدييشمائندةف )لدأه

حالم

قاخت

و زنع شفق بي 9حر ب سهرسأت جهل مثا ب سهدان رس لانصمك|بمعلي-وسلك نايعتكت |

العشرالاوسطمند مضانذاعتكف عار 5ت ليلهلجرى ويعمزيرف ي اىلليلة.القيقيحزيمل مىبيدعةرمأن(عنكام قال

م زعكهلا.

يعتكف العفالاولخربحبف فقعليمهل اهلفاظوظىقحل مث عبداللهبنانسنمقالي راسوكانه اىالوبنا]

داموودليعفا

إلناثوعشرين وابوداك د
فى
م اكمسجسفاص.قالانذل
ىنالوسانذيها
فه
بأد داق الهم أر بقليله

فلالاول

م

8

| أعليموس يس
ات
ايدجياد انهل بوم
عف
ريرأليدععناهلنهىعنصبأمه

حل لمسشاصيامبوعمأشول

4

ا

قلصضيرابخنززه*و وثقمي ي
دأهركوراز |

#كناورواءمسل حل ينه]نفلمسول يسش)لين

ع
شتالىقبللأصىمن التأسع منحديش ابنعبأس منومين عنمو رواواب

علعنبي عدن ب

من روايثاين اليك عنراود بن|!

نعر
اسبلفظلأبنقيتىقابللأعرنبصيأبموم قبالدبومبع بلوم عاشىداطئنعولىصومادا ن|!

| املنايقعىيلأوااحنرعفنبعناهعنباألوسمبحصلماملتلأاسحعاتبأطان رهمرأوقعفى الحلالكغلفطيظنالعأشسلتاسعرهثانرماعذالف*الدبىدفازعلاجوموز أ”
سقعب ل صى الكأدىعش نتنىو ماعنيانكاق لاعنابنعباسمنقىلانوأكنلقي ْ

اذكذك
رهشقىل عن بخل فوعمنرواين9ه قلر) 90اليريقمنطبقنإلىدثبعنشعر:مولىب عنراسفالبكارا

ض بنعبأسيصومعأشىودينويوالبىيوامعافداينفىن ف
هي لنمعنالالواملع افلثاتكقالشافعتأسفياتن م
دمععبيزله

بنك بيديقى
لاشبقيت لد لمعت ابنعباسيقىل م مواالناسموالعأشولتاشبيولابي د درواي لإسيقىعنبنعباسمفروجأ أ

ىنصي
ا بده قبلاعبوهبع دكتافلمدك رواب لمصىمواعاش امونلقواايررىدصومو قبليوباه بعلةبونا .
|

يوان
الىببييسثعج)انبمرنرصفاامهدمضاتداتبعدبستمنثولا فكاءسامالدهىمسيمنحليشإلاىيوب وجمعالدمياط طرق هر |
حزن حتبلو عبدبنجينوالبزار 8سفوران

:

|

خرجم السأٌ وابن,جهواحرهاللارى و

يتلم عق إخرو

لبزار9

طم نل خف امام

اح
لاضعاء*فيبةزئعىزهاربم ورواءالطبركفى الهاسطمن وج اخرىمنعيفهورسطإعرناس إخملرسيم الطبردى ف 'ى

 1الأوسطايضاه -

لبراءليت عازباخرجم اللداتطغسال يمنا الهىريرة«١ “ولد بصيامثلل.م تفقعل

لمنلا رمصل اللعهلىوس اددىبأدصيارها البيضالث
التعشموالرادععشسوا مسعق اف ألوالترينى دابنحن

منحرييشابى دراص :أرسى ل)اللدصط نندعاي .و ان شجىمم ا
نلشرس ثلان ادياميض ثلاشعشرة واربععشة ومس عنس 3
وى دوايدعن -قال لىرسىل):

1

ندصل اللمعلي -وا امت م
نالشرسنل نه ايأمنصيثارثعفس.ارمع شخ ومس عنس ا ورواه

7
3
م
3
ل
1
0
7
ا إبثحبات محري  5إل
ىهريرة ايضأوراء ابنىوا ف العللع نجريرى فىىاه عنالىدرعةوقد9حج ع
رير «دادد وا
! الناقوابنيلجمنطربقبن لوألقسرعن بيه 9رسيم 'إزارمنطريق إن سين عنبيم
عب
نن هال بسناانه
5
1

ً:

1

]لفاغت

31
.
00
:
00
:
:
3
صلاتمعلي.د ل
سكأنب
ترىصيا يمومالاني ون خيس اإثريىنو الاك وابنولجوابنحبأنمنريتعأئ*وإعلمابانلقل

د سزبعرىل ونعؤاق اك نرىصما 9بل|يأ دبعن حفص* دالتىناد واسأمدبنديرقالمالترينى قاوأحل :.

ا

1

.٠

 ١أحفص شةهاخريب ابودادُدوارحايثانى تنادة فلخرجم

حلياسامةأخرم.ابوادود و السأكوسرأنهلليفنعسصب ||

 0الأعالعلانمبوم الاثيين واتخيس تاحب ان يعرض علو انسامالفريزى وابن أجةعنالىهريرة وابودائد والسأنمن ملب

 1اسأمةبنديلقألقلتيراس
ىل اناهناكتصىحت تكدالاتفطوتنفطحت تكادل ناصومالباويي انن دخلالصبيب و
كالاصمترما

أانلأنلساأىيايين قلتيومالاثربينو ضميس :
ق
الذاناكبودانتعرض الايعال رماع دب ا
:فودواه اجنموا مندعول يمت  ,حلكريومتمع:الاانيصومنثيبنلاتمايحصابونمبيعلعهرشضفعقلعيدانمأنسأجلوبدوسافابه

هإرليرة وف ر
وىودقيداسللنأخصواإبلةمعتيفيام ث دبا:
سر ور

ل

ا
صبيمأكوالاان )0هاتا انارتزر
تيرن٠ك
ع
ن
ل
ك
ش
ر
ي
ع
س
ب
و
ل
ا
ة
ه
ا
ل
ت
ع
ا
و
ب
ا
ع
ي
د
د
م
يداد
نصىموائيل.اوبعلدو قاابلو يشمل ع
ارف لمتالبوزقلب
اخر
ررمف.قال بىبش

انال م ور
ابلهن«
تبب
ؤيت ن
ااد
دق

0

فدهايةمعلةةدصارناثبعد سينفردبسىم  9لياميكعنبرب ا

كدر وا ابتذادى د
زوا»إبنحبآن منليث هبلنوينع9قالدخلانيكعسل اللهعل و سل عجوبريه تاكن ه

بطالاول

66

منالتفخيصاير

للاقطنمنطريقالى وسعين #نحصرعو ن تيف لوذشأشعبرالس نيزيث ع ا
رلرراوزدى مالل

|أششققيةيقبنسهةاناتا بخمرينلخلابوينخب نقينان الاهلبهعضراكبرمن جض ؤ ذاا رأءلس

'

ا

لمفاذاراشمن اولالنيا:بام ره لجا يشيل شاهلاات امعدايأىبال س'لزارقط وغابيمبقىباسنأدصعير بللفظينبد لكورينو زا دلي

ريدش
لان
اخرلا ول لان يغر
جاهل
ان

سلمان امم هل »ا بالمس عشية ه ا
رححريمابن إى شبيربدوسعيلبن منصى روعبلاار

منروايه لامشعن شفيق هدقألعبلائر :اق بدريا ا د عن مغيرةعنباك ع ر
نرهع قالكب جمرمعتببنفقد اذا
زرف
 2الحلالماراقلبىلإ نزولاائمس آمللاثين زأفطرهاوا خا رأجى ه بعديانزول النمسذلاتفط رواحت نسول واخرهما

انال شيبة من ميث لهارشعن عد مل ومثل يأاخزيي -البمبق من رواية مدل بن اسمنعيلعنالنى دى فىروايعشقبق بن -

نأضيةتييح خأنقينباءمععمونون دقاف بللعةرق فاب

بنادهل سناد 0

60 00000

ابنعبأس الفطئ وأدخل و١ لوضوءومأخرم!بأد تعنقأواببريق موصىل١وانقدمفىالاحلاض حل يسفن الناس'انلوق
ذمن عية تالشف السيعأب وظررت التمس الشأئى من حليشخالدبن اسلان رعبإخيداب افطرىمضّانىفء ذى غيمو ْ

نريقينلخريفن ح !
لدعتالنم:سفقلأخط بسيددقل «جتيد دام دااهبجافىم ط
قط
ا
اقنلاسى وغابت نمس ثاءجل فقال
لاخر إلىو نفض يورامكناه و روادمندوايةديد بن وهبعنجرهفأ :م بض ودري البميقى رواية القضااالورود 3
منجيات بتعلدة م قوامعا روا ععن صريب #و |القصة دقل دقاضوياوا مكأنموحبد د ع ا
نبن رردابنعبأسداش وو ظ

اف هرب لىدجوب الل يدعلالحموقرأابن عباس و عل لنين يطوقون قري طعأ مسكين و معناهيكل ن الصو ذل باطبقة
 3اثراين عب فررواه للد قط

اومن

دك
مان
اددل
لنم انيل

سيوم سكا

اط ميق انزاينعباس فرواه البتارث من حل بيثعطاء
طعامسكينقال اه
وه لني تير وادرةّةاللببرةل ستطيعان! ن يصى ,أفبطعأن ما نكل بوه .
يا

دددأة إنى دا اود من ليت سعيلبن يزعن ابنعباأس خوهول طىق فىسنن البق ولعو
طريق عر

عندنشى و وزاد ولاقد ع علىما

ا

اك شان اش بن,لككيرج كان لايقلرعاءالصببأممه

ككأن يفثدى د رداكا مب منحريث ثنادة عن اش موصى ١
قلت

يا
الت
ربنرعبل
اعلي
لققال
واه

لذبن بيقن قدي

علقابتاك ف صيبى.وذكريد من طىقكذرةفىتغليق!

ْ 0

اداان ومعرعن ثبت ق لأكبراش حتكات لايطيقا

اثرواه بسمبقى منحرييث عطإن هوم يقىل من ا

لكلبو يرمنك | 9

ا

ظ

ينغراففيدلةسكيدلي ملامد دلت هذه اق سطرقع سيانماله ْ
يانماندواو
وعنهاى ابن عبس نه قل ان هن«الاي منس نينكلظ فح
1
ىقنلتأهلوالمرضدعنفل هناتربرأءز سوال

وججأأهلاء
و:

الشانتطوع سق فىاول الصيأمداحهواببإ
هنالتطىع زمبالشمروعبتزعءانالاستناءشصل

1
صيأم بوه عرفةكف رةسين مسسإمن ليث

واأب ١

قرت ستب

سس

:

00

|

حدلبث

قأدةمن ه ا
لوفيان
ريكفزرسةنو رواع الطيراة من سل بيت
م صى
معأشى

دايلبن ١ موسرل بن سعل واقتأدبن النعانوابنعمسو رواه لجل منحلبثيعأئشة

|

-

ديعن اس وغيره

هسل بع ميد حر ب
ملهلي د
فع ودشفق ع م
ومن حديت
ل سلاوث
ماليل
م9 63خالاك

النزبلى) هام لنت ديت حب بلعطعيسي مع النمصماليعدليمسل

0000

زهو ف الصعي من عرب عن ِ
إن فلميه انا لصوم ولااص بمولا :اق عه ؛ احرجيمانأنمن حديشابن س
م فل سويش

ننص ا
دله عل د
ي

أ عنصبو ب
مى محرفتبعسرف:احل وابى داموس

مادم
 ١ف ضررة وفيممردى أي يابو دروا العقييدفى
ا

انح

كا وحم

وت

 3خا

0

م

ّ

اعد العافيكءون روى عن التمصلا

ْ

>6

نا1-

من اللؤيصا كير
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يشعأئُشدو

|

ل زاركليدم عتمهليدان شأءوشى ضعيفة للنيامنطىلقابنطبرو و مر:
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اللفظ لاعنفملكنتقلم حليمنا شبن ,ألك الفشيى وفيمان الله مععناماف و والوا بع الصوه وشطر/اصلاة د
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فكله نتوعيأاثف لقكف|ل عهناتتكنتديش ضعي لانك اسناداءمنلا تمرقافعلللماا
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صععدمنطىيق جزة بن يلبن من ن عن بيعنبول»رافتك| 5نعالفرض ف

يتنشضل عليهبنأعنل إلى داذ دىدواية

صعرناكحل مشاجابركنامع الندصدانعهليهوسامنراغنزوة نىك فربرولفىظل نحي برش اللوعليهفقل مباالهذا
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| ٠أفقالواصاً
نيحا و ريجلاقلظللعليمفقا له هناتالواصابفافاللبيسرمانلصى

ا

سألنمميحنظ.ور وا اهلنأقمنحديش الأدزلق
خهالق
رهالل
لىكثيرا شكآث يزيلفىهنالكلييث اندقال عليكميرحص
ص
حرو جد بن لمكثيلخرييغن بن عدر ةلك لبرل جكأبرينعبدانهانرسىل دصل لهعليوسلدرس بيجلفى)ظلتع رن

عليملأفقالبلصأحبكمتالوارا رسىل انهصاثقآل! ندليسمن|لبران تعبىمولفىالسفسوعليكم»م اق ص
|قافولكالابن القطانسنادهاحسنمتصل و روا«الشافه عن علالعزيزعنع رأ نغ يتدعنعر بن عبلادن آل قالبجا.
زكري إللفظلنى تكراهلرافهلس
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الاب القذاته ا
دناه رقا دازملل
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ورو|معر يبن إلكىكثبراحده أبن تبا وتالأغراين سعل بن رارج شيينات سم
بنع.و بنحسن وف رواية الصعنوين ويل ؟ :داهجزمن دبيشكعببنما الأشعىرى بلفظليس من(مبراهسادق
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يمول علكروألفط|قوى تكزافطىو فاكانتعن م+مذاقناالعرييث <9خرجي لكف المؤطاعن
ونزئلاالخرفقال م اصلا
رلاين
انعهلديسلا ا
مستال بيت ديولاللمساء
همعد يك عنابكبن عبلالاطلنعنبعضاوعابالسك انعهليد

امسن
لصأ

والحرسهمم نذأتفى سنددابودائد
ا

ليد

بالاان| 8رسيس ابنعلىمنوج إ.خروضعف .دكن|صيكورموقو :
كه
لض دمضات نقآل إنشاءش قدمان
اطنط فعله
ل
شأءانا دل ربادتطمن سنببة:إبن نه فىسنادءسفيأنينبنى وتفردنوصلمقآل ور واهعطاء ن
ععبيلبن عيرورسلا : 9
|ل مريت هر ل أل
واستادى ضعيف انمتاددؤاه منحريث عباللمن مه وفى|سنادواللواحاناد دققتليت فيكزرو ك
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بلغادإن رسقل اندصا الععليم

والددقين اليكنفض ألهإحق انر

سثل عننقطيعةتضأبس رمضأن فقأل الك اليك |دأيتلوكا ن عللح لكردين نقض اله

آل هن(استادحسن تكنم سل وقل روى موصىللهلإيثبت ونقل اإيئارىعزاين١ .

»البا معن إل سيدةومعاذ
إن احقوعاتباذىل الهت"ع فس من|أمأخروجا مطا يقنيل تغرقدانبنو وَ
1ابنجبل واض والهررة دافن ضريعه ابييح ل روطانصلهمل00
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عق جحي
دلد برأ من
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بأ نس ليد ديت في
بع عذادتطب ان اقطان

تساثر صم ابن إلىحاعن |بي باهالىهذاليث بعبد.ح علبلاادمنحل لبمسث)ص مووالرءبندوفلنالور
يقأهلاكتتاليذاانك قال داقعارقا
نقدمىاولا بابحهل يمك الىهريرة| .لجأ ا لنيمعاءامعليد س ف
 :دمضأنالعليث بطى ل شفق عليه_9أحترسج 5ه|يضمن حلبذعا لشو ل الفطعضلهأوى حلبيبشالىهربرة
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لساكقاسلبوأتالنهق الىهمرالسواك اكاتلذ يارما واوا غل اق 5لكمنلؤيرشىبلفيتجهل بمث | ع

ْ ياتامردةانيتةل

ت اشسنأدهحسوعنذلالطبرانع انشسل5كانسودع اههيوسي د رابو

املارملمتنت وتنب تك ارت واستأدءضعيف فيداو دبنالزيرقانوهويتروك ولاينناجدعنعبدمينرق فوءا أ

الصأمُدعولاتزدوكاا راذ||فطىيقىلالهمالذاساا ,كسنك الوسعسكلتن لشفل د يحول بسك زد دضع

ع بنلسأثارلصوونطلص
|اسهلثااةادنعبعالنىعضنعقبالنا«لمتايرلوذلىمرىهفناقحبسيوراده يايناهوىالنزيذىدغيدعامث-حدياشبرنوالك كديا
أمرهاهاجنهن <ديههذ
شحسنولايعسف لاشهلانمانلتبدصاءلعملاة غيرهناا 
تديش قا البن إلىحاق
ف
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قآ لختلف يمواصبيدرع انش نالكالقشيرى انهاعحولببس رن ررك
المع السمعليمف ساحرخردجعألمفقالىمكف دىمضن فصأمح بقلتركراءابع نأ الناسمدعايقرمنراتدرفوتنظلناس ذا

فيللمبلذلكإن بعشالناسقلساتمقالإدلكالعصةاا ونشك| ة مسعن جاربوف دوابةٌلهفقيل ان الناسقلاشق |

علرهالصيامدام بنون ف اتق علايقدمممثراءبعلناعصىودموإهالناارىمنحدبيابنياس عليهأللصانولا رمأ
كمفيدما ف
تسأمحب
ةغكدي(فطرناقنا دساكديبي عنسنادنيد ليكراع الغميم بإلفين|بعيد واجانام
ن لول احت
ارمن ادالفطلفسافزيجرا انسيدوصاءاميأباانلنبصلندعليس ملا ف كرجهالىككهفىرمغأشحةبلغ

لني هاط تقلبلدل
عل اقلشأخعل اىلبويطالقلىبعكثبوتتريشفقالمنصب حت سامنوايفىليسلمانيفل

ا اانلاصأيمبستحدمبيفلتلطتقبمصلهادعنه مسبعاة,غلوواكديلو تالاحم انلاصماببينلبنداكي يمدام دم ين ب

لقدمميات انخاسامامندماضنمساق9رٍاب سكعب لاتيتاسزولاشرهن 0ش
وهواذ قدحلتدان
مع ف بىجرالغاكافسفينثمخدرمينابلفسسفنهاإطعامك ملنمغدكفبقلانهل سنةلمةإخت افتيروععديث شيربن جيل .٠
طاطف ر
ىمطم
اتفرفتعرترب هللاهتالقتزبقلتلست ترى البيىسكاتزيؤي :

سنخدسى
بسانزعهىسلاإمزنيهفصطرلإمننبعهولم_يمدشبوأكحلدثلندخدىساكجاهابى د اد واجإليبقعنإلاىنق عناليىيسمرةعرثيشرحبيل دحا

لنبمصلاللعهليموس
لا
مقل كردمامغريعداسيرع دوايةللهل بمث) ١

ال سجيلغَنوْن معوسىل ندمعل اللهع
ليموساملست عتسة مودت منرمن :أمنصا دمتأمن اقطىنيعب الصأَمٌ الفط

ولالاغعلء| ١ تجزادى
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ية ديرو ان من وجل قوك فصأمان ذلكحسن وانمنويج عقاذقاطىذا ذا ِ

١ بامبامنجام سميدأ معنا فالدتواول ببسشاانس ا
دسدعليموسلوقلمجيؤينعرازلاسوا:

شت فصمواننشتؤ
أقطىمننطقعلىأ تحر بيشعأشهإنحجنبنمرهأل النبمصاء|دمعليموس وكتكاثيرااصياً |اصىم
ف ال
سف كلكرعليم ادى ابحننمانمام|س لأمعن صو انتطىعبلييلقىلهف رىد إيعةثلهاإلىاسد الصو
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فرةبنياساهن 39هوي ءاجولهاممن حري ابعنرأسبلفظاستعينو] بطوالمريعلهصصيامانر وأ يلوتارمعدقيمييلو
شأهن مفالعاللابنلى حافعنال هىريرة د فى دائٌد هايةابن داس :د فىابنحيأنعن إلىهرير ة نععور المومن التهرو .9

|ببنحبآن عنابتنس سر فى ان الله و لتك مت يصدلىن علءالتمه برقي عند تنك لوواهيجرودمنياءسال بيك دوك

اشكان

لخوصللما #ذررمايق الررجل مسينيهمتنفقعليمنحل ييغافتأد
|تود
بين ني رسول!|ليهحبك|لنهعم سممعن لبنناب
عن دير بتنأبت قال تيه أمعورسى ف اننم صل اللعهليهوس تارقلناصاالطىةقآل! نس ففلمكركا قنل ريبمأقاثلمسيناي:
أغن ش |
صلانوس اللااصلاة
وىدداث للبؤارى عن اشنإن التيصمكال عهلبيمف سمو دبدين! بت شع ل هافرةامن عورخنامفىانه

أضدقال نالاسككنابرنيانغع من سشورعود وف الصلاةقال قدريأيقس”الرجل مينأيهيهانلكان حمسوه
! |للدصل نه عليدوسامرعن !نوصل فقيل|رسىل ادهانكأواصلققآلالىست مندكورال افطعوواسقٌ مشفقعليمنحربيث ابزت
انحليمفإلهىربرةوعاشوا لسنوانظدب البؤارىمنل بيإل سىعبرُولموكررهيةالوصالالس لمبألغد فىمبعالوص ْ

| كتاشنيداف حدربيش إلى شريرةان الىصاءاللهعليهوسلحرلما ,ىعن الوصال قأبوااث بنتيوا فاصل امعامدا خربزءااهللال ناا

| اوناخرالملال ذلتكزرىامتكل 2م حيثايواتينتيواورج من حديثملدورنن اليسلواصلت وصالايرح مقون تمقرم د ف مىسند
أببةقأنتادد سا ناضىم يوولين مواصل :معد شيرو قالان رسى ل!لله صلل الل و سلمأ
| 3لجرمنسملبرقربكاس؟  8بشيريلخص ص

|

اأس وكان اجود رأيلون8
لصاللمعليم وساب ركاناجولدن
| ىعنالوصال دقال( /بفعلديك ادنب أدى مهلي يمف ان رسى اد
! دمشرأت فقليد منحرييث ١ ليه فولموكآن اجوديروى بم اللال وهواجود ويج تيا وكانغرين لىالفضل أسبي
ب

الريك

دمت
ىست جره هواحر
|يقىلاا لان مدر مضأف والقلير انكلم يان جود هاملكذيريىرمشات! تليى و نويل دهايةفم

لكي وسل فىكلليلددفمغىيا ت علد
عاص
نل نن
1 ١الليالمرسله لسآال عن تق الأامناء ول يشان جد إل عالييهلام كانيل
«امديطفجا
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| الشيآنهو طرف منتهرييث الزىقبلمهالبيش اند صف لمعليمدسإكان بعتكنالعثمزل وااخرمن رمضأنو يواظب عليه فقعليم

 | ١أمنحريش عائفهبلفطكان يعتكلف العفس!ل واخر.حةن ذواهله عندجلمنعتكن زول منبعل 6#ترجا ئ منحديث اينم انأ
ا

]أ|عبيكعليو
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كآنيعتكف العنمللاواخرمن رمشان ومنحريش الىسعيدكولرى[ن اعتكف العملأوسط وفىادشدر ك عن
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إلىبنكعب:ن الى صاءللهعليموسلكانبتكن العثمالذواخ رمن رمغبأنفسأشنعاو فألبموتكت ذاعتكف منالعام للقيل عشرين
1

هيس للحأجةفىان يلع طعأ ويم بم دقاكا ليؤارى واصياب البتار :
ل الزوروالقل ي ل
بهل لمث اىضريرة عنمبرعلي

|حمل يش بى ضريرة انصياهجدنه تانداكان اكحسام لبرت ابييل ذان از (شأوئقهاتله فليقلالىصابسَفعقليهيمن |ا لة:

ون منماكنتول.الصبأماجلزسلعئسدأنٌ حملنيث إلى هريرة ومن حلدشمعأذبنجبلومنحلي عأنينإلى لعأص ومن.

| أحديثبجدبيذ بةن تبراحدنادلجخرة9 5.ط )النسأقتمبدتجهىحام|ذكر رافىكنمنحدبيثحالفتبلختلفراي

أ وكلواا بالعنيلان!
تراة
فىق لوليف الىسأبهللقىلبمسنأإفبقليمادمعبيزماعلداوجسهل لمش خباب اذاضمةفاستأاتلوبمالغ

نبم إلىبو الفوهاللارقطئ واإسبق من حريثه دضعفاًه وروي 5٠ يضأمن حلبية
لت الاكهانتنأورابعين
 5ليسمنصأثتمببس ششتفاهب|

|د|ضعفاءايضاه ترس ريش خاب الطبرانىويمليثعلالنززر<|9تصرسح /اللرضن بضأمنطريقتمرين قيس عنعطلا
عن إلىهريرة قال لكالسواكإلىالعص ان|دصليت العصيذا اق تمعن رسي ريل عه لمق طرف الماك
ع السك قولح روى عنعاوابنع ان لاس,السو ك الرطب|وأعاءتأخرج.اليييقىبغيرهل! للف
يمن
رايه
اطيب عنر

لفظلابيستأكالصأمٌفىدلكنٍليلذنايبىس شفقالسامتروييثجيميواملقبعد[9وأبنيف اك ابإلنى شيديةبلفظال
 1بسن ستاأكاصأ اسوكلوطدبايابس9طألمب عنسرود نيان فىاضعفاردابيمرفوعأوفي هيعفر .
 2فس نعينةةاذلىكاٌنددطىبزى بسن دأيديلعنعبراتمانبن ف قساأللت متعباحذيبل!|ا شوكهاناصساة لآللاما

|٠ناكند امعشيةقلتانالناس يكرهى معشيةويىاون ان رسىلالهصماءادمعبيموسلقاولف فالطصأيقبمعنال لمنريع |
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عصد اباالقاسمصللش وسادراصيوأبالسننوابتحبآن ونلادالا رقطت والبمبقى منحليث صدلثدبرنقالكتاعنل عأرذزكره وعلق-
البؤادكىى بي عنصلتولس شعىنل مسلمبلو هرمن ع ةا ليلالسبيص قالبنعبانبرهمهنسئل عنلهيرفسوع [ايتلفى ن للى

ذلكونع ابوالقاسهابجوهيى ان موقوف وردعليمو رواهاطعأفبنداه يدعن وبعسعفنيان عنسأعكنعلرمه فىل وروا ه
مخطب فىأنجدعجربنعبسدالادى أل تانهربنحمرلوكيىثندأكبعذنكرهدداد بماينع س 9ولب هب عنلىهررةخريم

بف معدهللييكمسهفرذأننا+كلوا علةشعبان ثلثاينول تنشقبلوا الغبراستقبالأ لأضلى |
عهى
إعبنلى فىاتريج:علىالفىغضمو
شعبآنبصىميى ممنمضأن النسأكُمنحرييثممكبنحرب آل دخلت علعكر فيىومشكوهوياكلفقآللى نفلتإانى صأ ث
لف لتفطرن قلتسبواننه ؤنقلمت و قلتهأتالآن ,اعنلك قالسمعت ب عنباس يقىل قألرسوك)بيمصا ابرعهليمواه صوموا
أاتصلىئرمضبأنبصبىمبدهمننم
| لزويت قاتسالبسكموبيك ساب اوظل»ذاملنالعلعل شعبأنذلاي ون ل شاستتقبلوالشريساستقباًل ل
ودداء ابزخنهدوابنحبآن وتاممنهنالوجموقالوافكالوزالعلة نلاين وهىمنصبيرحليض بماك يلاس فيمول يالقينضأ ذانا

دة شعرةعندوكانشعيهليخنعنشيويع.رالدسوافبد لاالوق و ول)لبوادىمنووملخرعن لى هبر ذلا
وماني
دسىل نوص النععليموس اذا رأثالداال نصمواواذارأبى«ذافطعاذانف عليكمرناملولعل 5شعبآنثلاثينوال(١سولعيل نفد
ربع
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لعرمايزىللارقطد  - 8و
و
حا
0
روايةجاس خف ابنيلوهواسناد «ضعيف  |8غيده فرواء للا رقط:وابن حيأن منحليث

١

ْ

اش بحي عنابيمعن الى سعيلفىلكلييث الراغىفوىنضس» والوسق سنو ن صأءأدروا ابى داكد والنسا دابن جنامنطرايق
| إلاىلبهترىعن إلىسعبداا:نسوك نودصسااانمهعلزيمال الوسق سئون صاعاتباولدائٌد دفىسطعمبسمعولت"

م
حسوم
مدممعص

اسلىعيل وال ابيا

شتاعيللمبسنينت

دكمودماءالبممق منحمربث افع نإبن سس يأل الوسى ستىن مانا ديمع نعاضد يعر
يد

مشاع ئاضت جرت السنةابدليسفنأدون-مسة اوسقمنالقوصلقا لل قط منريق الاإسوهعم ا

يمنا زد والوسق ستونصاعادليس ||:بنتت الادض منمتبدكاةدفىاسنادءمدلبنمى عدوهو منيفووا

ل]لعطيننمصثالع
ثىتّاروكااالعنى دذمااسق
نواعلعب
(بوعو؛بذ لى ملعي.وايضأهاللمث ابن مسفأسنقت السأمزأ

مكر اهبن الجمدانه العللور.وم
و ابن حبأن وابودائد هالسأكُ واب تبموأد دقلقال ابو دنرعدالمييدقرعلابهن ج ذ

سيلومن حديشجباروالتديذى واابنبج عن الى هبسرة اهلوسأكٌ ابن نأيمة منحديث معاذ د سيأ من ووم خسن

اسم الملرععزراوا الله فل ا ا ا

ا
صى مس
العذز

عانؤرادهى شبدسآتيةتحض ديىى)ذمالمَاءالىاصى لم ومهى؟لِك أنه ينعا بماماد اللى شع

رود
فى ويدوفاد أسقبنعقاموخ ب قشت العتربا ا

د سس

ساقلمسنبباءيل ثبب

به وا اننهوالمة,ليا

0

2

لل الاول

|أبابدكا

من التلفيص بير
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اللعشمات حوليمثامعاذيي| سفتساو البعلواسيلالعثمولاسبإلنضوضف العشريكنذوالكفىالمي

وياليفمىمنحل بث
آأهتكنطتوتعبىب قراألفثأراولبطيغوالرمانوالقصب وض واتفعفىعفأعن ريسل)التءصلدوس نداقطد
عاق بنييبنطفدعن مو يدبنطلوةعنمعآذو فمضعف و انقطاع,هر ذل )ننبذى بع من ريبث عسك بن طلمىء عن

||معاذد ىه ضعيف'يضْ أوقالالترينى ليسبعتمعنالنمصل المعلبموسلٍلىهلالبابشنيعدلىخضرواتوامأبدوى عنمومىبن
طلىدعنالنمصلك اللهعليمك سلةو ذكرهالرارتطغف اىلعللو ذاللصواب ىسلور ول )سبق بصندمنحديث موبى بن
دب ىكبيل بتكلمق لمشفلمنذءلكابودرعه قالابعنبلانغيلق
 1طفى:أل عن:داكتابمعا دذ د داه لحكد قالموع نا
' |أمعاذادلاادرك ,9 (98وك)البثادواللاقطنمنطريقتعث بننيرانعن عطأءبنالسأيبعنمو د بنطلودرعن |بيماسفىعالبس
عن:
أه ع
جعيف
جكتض
 1لىخضلدات صلدنالالبذادابشلحلقافليرعت ابياملاحلث بنزرأ و مداهابنعر ارشبزيانوح
|للشهبودهنمو سهىسل و رهاس اللرقطهامن طىبقص دانبن ح السذي]رى عنبجبررعن عطأربن السائبفقلعن اس بللقول .عن
ا

 :إبيمولعلويف من ودى د نامعذلكمنعيف جلا ) 9(9انارتطدمنحليشهدمثلمو نيمالصقبنجييب ا

ا وذلْمٍاّبعنعدنجش )اخ النارقطة:ليسفيمسىىعبلائهب شنبدبنققديفلبماريسق تعريث 9حا فعا
,ل اسك الصلقهلى اربعفىالمروالزييب ْ
ه ليرببح
دهىمعي9سرعدونميوقوذاخيج
عو
مغوذيصملكوينمو
اخيجهاناد

 ْ ١ا

م

سارك)لين سادال بد

الهومعأدحين يعم النامصااللهعاب وس الىامن

ةلشويروامحنطوتالزبليب الى قالالمي روانمنقأت وهى منصل8
ا يمانالناساديزملأتاخنواالصقلدالأمنهنهال دبع ا
ّْ

5

لبعهثلكرهادقلأل بو ندشمو_سك
ٌّ لز قطنمنديت مودىبنطلودعنع م سنرسىل اللهصاالعهليموساءالزكاةفىهنعااد
! عنغهىسل وقلنقلمحلبثهعنكتأب معأذل ر
هة صابانآس :ال رقطنمنحليث عبسوبن شعبب عن ابيسن جل اسن ره

مر
١

 1اللدصك الدمعليه و سلالرذيآة فىتتنطتو الشعيرو لقره الزيببنادابنداج«والنرة واسنادممأواه شىمن رواية شهل:ن عبيل ١ لله

نلصدقد حو الن صلاليمدسيلس ةكرعومن!| 
|| ٠العمرذىدهو,تردك هر يقن ضريقع عادقالك ا
ة فنك سه المركورة اوليل والبشرفالعم ووااللهفبض”:
رثفى
شدال
عصلق
مل
 0طريقتعسنقال رض لكعملانعهليهس ا
صل خط دسمالىاهللمنا الصلوهف تىعنط*والشعيروالقىوالنبديبذالالسميفىهلهال سيلط فب
عكرشيرب ا
|أه
| أغتلزد وه بعرأبعيومعأحديثإلىموسىو معرافولمرعهك وعأتشث لبس ل
0

يدف
عسنا
وةفق
أتقد
إ الذكاءفىغي لرالدبع:كنتلبتنا انلصلقهمن الدنة و غيرهاً,سول سعصدأللتوسل تاهزاني -نظرل اللد
ضمانا

نك هنالذيادةالواهيهحول بمشا رفالذزثون
' ادا غيدهافوقمفرىوايدكعسنالمسلوه منطربقحمروينعبيلدهىضعبفبدللليفيويي
1ص

سدس

ما
وال
|أعىمىحي نبعصي فتشكرل

سات ال دصارقوياتقل اشاب

 0الأننون ان نؤيئنَ من

وغيد»اى باس ذكر«صأحب المينزب عن ابنعيأس وضعف البوكو ولا خرحم بنالتببه ظ

| ]دىاستادهليثبنإلىسلموجفل ١تيلون ماالدراك بقولم وغبر»ان نباب أل يّروى  8ىنا سي نبسأبورمنطى بعل عنعاثد
يفلئوون ولى استاده عان بنعيبل الإمان وهوالوقاعك تروك ديكفولاردىان
زالف
لاب و
اعن
|أمنويعالذماء لجس ق لدوالشعيرو لااي
ىداخسلباب حالبسك)ادا ذ وياخننكاالعسلو آل ويامى رسول اللهصيكال
 1بأمكميانف ا

ةا

فىالمإسبل و

يب والبيعيق منطىبقما وس عتمهفيهانقطاعربين طأئس و مهاذلكنتالالديبقىهىقوىلان طأ سكا ر:
| تميدى ق»سندء دابن إشلى
ديفهعأواييدوزنمدكنب دريلاطقناميفعنبأواوهدارت !-عاؤوقوم أ
ةاكدالذ
 ٠ ١ىقذانمإاضئبانداع نباودعنعومّلاع

سيق و نوعاعنجؤلاى نالكفىلموردفىامؤبرعررسولاللعردو جيمدسلفىاخلالركاةاملنعسلالنردل ى منحل ييث ابنران

أدسى لاندصل انعهليهوس آل ل العسل فىكلشمر اذ فاقنافوقآلف اىسناد»مقالولهبععرفىاسناد»صلذهالهينو هى |
ئ شعيق الحفظ وقلخولتٌ دقألالسأتهنلهليثمتكىوروا البميق قال تفىد بممل :3وه وضىعبف و قلتأرىمطلودبنرايلعن

الول

يار
هقيص
مكناتل

م »|

0

بثفهسوب ديزاعنككوعن جنيةبنغلدىعنعل وروا التريلرىمن روا بذاسراييلعن كديعنج العروى عننفكدذكر لودطن|]
ادنلا ف ثب عد مرج ده ايثمنصى ربعن كرعن لسن بن

.

ننأقعنلنبصل اللعهلي وم سي سلاوكنادج اب دىا قدو _
بي

يلق ||
لؤا
نألاليعيقتالنشافردى عنالتئعيدأمعليو انهتسلف صرق نالالعبأس قبل!نلو ل ادرف اتبت هلا
لل |نكن حجناستسلفنًالعأسصبد ق عتادين ش
ان النصلالمعلي س ق
باك هنادبي ديعضلهحطديثاللىبت عنخ ا
سجالهقاتالأانفي اهنقطاعأ فىيعضالفآظ.ان التتىص العهليهسلآل لعمياناكنانجانصلق<يألالعبسعأ امول هاهاب دىاقد
اليلسدمنليث إلدىائمحوللبمسائي)ددى اننصكاللعهليمسلتسلفمنالعس صيلق عابي انلطبرالىدا ربزر[منحلب |1
ابن مسعى د بم نادلىعاً دلىاسنأدهخلبنذكوان وهىضعيف هرواءالإزادوان علىوالل دا قطنمنحليث(لكسنبغأيدة عن 5

كوحن موسىبنطلدعنبيسسخى»و الكسنثرول دكقلخالفلأسعنتكفيكنقمللىريبشالمأو دها ا»لا قط انيتنأامن ١
حليث العرذى دمئل ل بنحاءعن كمعن مة عتابنعبسأ ف هىن»القصه هه ضعبفن ايض دأ لصواب عنأ عنأعسنبن

بن ينأف سلام مزحول مث فىمسمنالابلشأةو لاق فىزيداتزاحتتبلغعذلصبلرتل يثمنحليثاش عنلالبذادك ه
إلى حديث غيرهو اسك رهايثالزارقطنمنطريقسربنعبلالردمن الانصرى٠ك كت ب النىصك اللمعلي -وسلمزكرالذي د 5
حل بش اض فىحسمن الابلنشاة اذبالغتتمس وعشرين الىخمس و ثلاثينففيرابنتمخاض نفلمطى لاوهى فىاليذأدى)

الىدائد وغيده] حولبس فىادبعينشغ شاةنقدهف
اىبحنلبجبرحهل )عفن انمقالف ١ى هناشيرنكالأن
كعآلنيمدين فليفض دين-ثُملبك بالمدالكفىالمىطأو الشأفععتمعن إبنشيأب عن السأثببنيزيعن عمن بو دواءالبميلى من
نلسأثببنيذي الذ معان بنعفانخطي]علميررسوكانهصلالمعليمو
طييقاخرىعنالزهرى اخبرا ا

قَىلهن رس

قالاماق
ادكاة
كانمتكعطديي فنإبقض دينحتشخلصاماود ذكتؤودامنارل
ىهب لشيسدماسآل.حنهقاخلقالعفانمن
لا
 .ذا كالدلبيه

دفاةالبؤادى عنالىلعانعنشعيب عن الزيضرى د تعقمالنووى فىشرح لبانب فقأل ابيادكالىبنكرهلىصبيدى -كنادامذكرعرالاش
انمع أن عامتبراانهصلاللهعليمد ادع هل تاكرفهىكتابالاحتصأمفى ك لرمبن دركن ذ(كرتجبيدى فىمعقا ولمفصوةالبئا”7
1

لا وام راق

را

ا

عنبشب انلمفضلثلانهمعن
ننصىرعنعطافبنخاللدالمىعادديةوابنإلشىببةد
ماه سعيلب م
الصرفاللولغأبن ايها ب ده

ريلبنالىصلعن ابيماجزعنفقهعنلى يرأصلأنبسنبلغتنصاب الذكأ 5فسألت سعدبنالهى قاص ابتمواباهريرة هالا,
لفلرى|اشهرأ اوادفعرا الىاسلطأن فقألواادفعراال اىلسلطان ااختلف عكم :ادلدق روايةقلمعهلرم هلالسلطان ينعل 5 5ون فأدثم

نتعلاإن لىيالاالى مزادهم)
اليمدكاق فقألوا ودهاءاليميفىعزم دعن فبدسماضا 9رقو )بنالشببدمنطريق زوهقابلقا
دكاتمقأل ادفعراالىشقلايالقىميعادالمأرارقلت اذا يقنون بمأنبأبأدطيبأقالدان ومنطىىدق ناذآ ل تألابنحلدنعولصلكث اموا
مدا
لىمنولاءانهاىكوّن بر ذلنفسمومن امندرأ ,9اليب ند عرزللىكلملل بقوعنالمغارةبنشعبهوعآثشة |9وأد
ابنإل شىيببة| يضاعنخي< قالسنت !بنربعن النذكا ففألاد فعراألمرمفسالتمبعلذ لالكفقأل(١تلقعر ال زمقلضأعواالصاظ #
فبىضعبف لارنمن د وابتج برابجعفى واصل هناالباب دا هداه مل منحليشبح بر قورعارضون مصل كمفلامبجألمنقالل من

فبوارامو
الأعرب ان :سأأمنللصلقينبتوئنابطلمىننواعنلإلدىاود ع بنمابربنعنبكم فوءسايابكودكبمضو ن ذاذ١نوكور
لوذال نافسمرموان طاموافعلمواارصّىهوزا نمه ذىاتكمرضأهم وعللالطبراى فىالاو سطمن ليف
خلوابموبي ,نآببنخىت تأنع ن
سعبن الىوذاصب فىع ١أدفعىهأالمرموصألواكس وعنلبهنو تكلىث وابن وهبم نحل بيش |اشتأل الىدجلمن بد تقال رسو ا زد

اذااديت الزكاةالرىسىلكققبدرتمغرالىاه ورسىلقالنعوولكبس هاوماعلمنبنلأحواىلمش ان ابنتمركانببعثصلل
ت
اابن
بذو
حلرقط
الفطى الىالى جرععنل» فبلالقطرببى ولكدالأكفىالموطا ه_الشا فقىعنموال

«البيريشىعنل بعضرهببى اد وبين وعنل

| نلكواشافميى يناد ذلانهه زر< 9انادىهنحديثابا نشكايعيرالازينيقلواوكاقياعطى ن بل الفطبوماوبويين
 1ا1 1
كيك احاكد ا عد د > 5مس

4ك ١

 0انالا ول
اددج وود

 0افيص مير

تق

ان

اللبىصلاليمعلي ود بثعالمصل قبن الى العرب فىهل |0

لث
ارفيق
ف اىلمم
باد
1ياو7حساويو
٠وبرم4-أ

تك)سعلو|:
نمءف
رو ن

امالاحالبالنيات سف ق عليمن حليث به قلانقل ان فلت مالس لاا لله
0
أبنت فيس يهنروي سر ميق لاع اراد عن شد عر عرض اله ْ

اتلقالقديشنيدى) فاىلاامكن اهى فىالنسيكمن رؤاين عن ابن داج::هق لكتببفىباب أادى نكاتفلي س,نز وهىدليل على

٠

ييه بلفظانف المألحقا سو )الركاة وقالاستاد م لييسناك و

لاس حالت لياع

ىدهومدال ب سأدكددد تي نت نشل ساد ول
نشعر
داعي« يي ساح ا
فى معنأ لحاديثمنرأاروا ابودائدفاىلمراسبل عنكس نسسللامنادى دكاة |

لذى عليمومن:ادفيوافضل
تق
ىل
ا

وييا و
فيث
ىحر
رمن
بالكو
أن
عذا اديت الكاةفق فضت ,عأليك واسناد#ضعيف دجدا
وروي التريز ىعن ,لىهررة عرفو ا
اظديت دكأء بالكفقلاذهبت عنك شرء قال دل شأعنصيو عن إلىهريرة حهلى دسف كل بعينمن الابلالساع-
ابلف
ذزا
اقى
مو
بلك لبن من بعطأهأمق حرافل لجنهأ وممننعرأ فأ كذن هاف شطىر لاسعنم منعزرت ربنالبسلذلهلمنرنأوق هروابود ا؟كدو
وبيريتى منطريق كر بر :عن|بيمع بول ه ؤقل تآل يحي بن معين فىهن:ا لتربجهدااسنادعولاإذاكان مندون يمنا .
السألى د كالال

نقحوقالابو

ه فىبوكتبحديذاينوم وقاالغانىفيبسيد ده اديت ينين اهاللعبإلتديث ولوقتلقلنابمد | 0

كانقال ب فىالقلموس.ثل نمال فقآل:اد دى اويجيمتسل عن ساد فقال سكوالاسنادوقال؛ب تحبانكان يخظكذيرا ل لواهنا ٠
ديش لام قاتدهومنستياه يندلالاحكاد لمحدينا منكزقال ابن الطلاعلىادائلالاحكام.بنجبىل
د هىخطأمن فقا تق اق منالئ<ا دقل ستوفيتنلك فلغي لزنيبوال البملؤوغلاه
دقا بلن حذم غيدمشرىدبلال و
حليث من هن مسو نموتعقيمالنى دى بآنالى ١دعى منكن العقىبِدكأنت ب لاثأموال فىلأموال فىاه ل الاسلام لبيثسأبت و
لامعروف ه دعوى اشغ غيرمقبى [دمعجيلب لاتاريؤ دجواب عن دلكنالجابيمابا١ : كرب ذارقاللىسياقهذالمتن لفظ”

دشم رأالرادى وانمأهىز زاااتؤنوهامن شطرءالماى علدالمشطرينفيفؤيرعليالمصلق هيأخنالصلة:من خلا لشضرين عقوي منعد||
وخا
هيف
رلم
انهتع
لخ
النكأ فارءااليالذممفلانقلهبن يجوذى ف جىامعرمساًنيلعن كرب دالنهاا
دواءااطبرائف الأوسطمن ربت عاألشةدهى فالمنتق لابن كأرود ١ 9 (طسبق عبل!للبهن م دبنالع صأ ايضراعنل هلدغيره
حول ليت ددى انمصل الهعليهدس قال لاجلب لاسن لجنو ابىداق د منسمليت |بن اسشواق عن غمسهبن شعبب عن ابيمعنج

|
سابعناق معد لاييلب ان تبلق الماشية لىمىضعرأوللب للىاللصرق ومعن [اجنب أ
لانوتلص ةانمالايدوديهمذااأل
5

ان كىن المصلق ب نص مواضعامنياب الصلةة جنب اليفمنيولعنذذلك و«ىق بمب عنع زنب ن حصين روه نهروابىدائدى

|| ٠الشالكدالتيطىبزيادةعنلعفيمهدابحبان«مهيا»وه مىتوقاثعادصدواعلسنمن رن وق يختل فلك و ذادابىداؤد فىرواية
ع ير
ا
 | ٠ب|مرققل لاجب ولاجلبفىالرهآن  8ككزضاعواي بهروالبزارهابنحبان وهىمن١ا
ولنسأ قالهن خلا فاحضوابآةفقألم
دالبزارو علاهأوفلقيل! نحريث معريعن غيرالشرى فم لي ونقل أعلمالتمك والتريلى ا
ِ 1

لال شاش جح

لفسا منعومض هنيل مناس دقالالصوبل عنجيلعنتكسنعنمإن9اش

اص
لس
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م

لق استسا لفرسال لنسابب رقمفرباً لخن حت اذاد تأنخى لا لااكب عل اسلعالحنى تب

|سبقديل لعا هن!النفسال ديادة الىداء د وشىتقولد الرهآن لاج قل بن ال3ثرل نفسيران ذنكدرم)وتبع-للننرك فىحأشه

ه مبصلقمقلا
ونأ
ف|ا
حول يس »ابت ىاد لكان انبصااللهعليم سله

ص لعلرعنانك إلىبل فن املكربيثاتنفقعإي 9م 7

“رمن حستر الىفىالذكاةفقال| بادكفيمدفابل ل
اليأبعنهثلينج يقالسولدسلدراعليو ا
مجولاعاب السانواوالرارقطن وايش من
قمقب نلحل فيص ل ن
لس ل؛ نمسانعهليومس فىتيلصلل
علدانلاس سا ر
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ا

ل

ا شر ات
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إن الاول
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امتنلؤيصرا بير .
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جيب وشى ضعيف ومنحلبيجأ برلانهقآلليسفى المنير مدلقموضعف لبيرت اسناد و رواىمى قوةاوصيي_منطر بقح وبزنهيب| |
||

عن إبيمعنبل لاان قالللابلبسل البقىو اسناد«ضعيف ايضْأقالالسيرقىواس من١[كن راوى صقوءأوموقو ذامن ليث الىامهف
عن للرث وعأممعنعللسن ف اىلبقملعوادلشوتالالبيقى رواء النقباءعن زهي شك ف دقفمادرئعموزواءابىيل رغن دهبرمهعاً

يد عنإلىسنوأقموقو ننىوهوعتل إلىداكدواتيحبآت وصضي.ابناقطان علقأعلتمق نوثيقعا م
واه غهيا

التعليل

لوقف والرنم حل لممش)ان رسىل اللءصاءاندعليوساوقالقري اللاهح بقالقضباءشفقعلصبعنهمنحلبيشهب عنباس إن ارأة| |.
ىوايجا حل
طىق فينأوالفاظملهو ف د
فقلتيرأسىل النهانالىبثنتطبراىم شيسموبلي هش لم
نت دسىلاللهصاالعملي وم ساح

لىصفيىأ حول نسك)دوى انصل ارمعليهوسلقالمنوى
سيةان الءىات و امج وسابإل
ارها
فقالانخةبلدتاندخحٌ دق

ينمال لمدل باتركمحتهياكلمالصلقة التمنىواللادقط ون الببميقمنميش “هلهبنشعيب.عنابيمبعندلدعبلاللبهنك يملدل

انح وهى ضعيف قل قالالثردنى ا)مبرو همنن!الويوم دقلدو عنهروبنشعيب عنحمربنخاب مىقى فأ
صئان
لمام
!اده
است
غلييمانغلىه قل مينسالتلجلعنمفقالليسبصيبرهي ادلمشغعنعم ورواى ان رقطئمنليث الىامهوأقالشييأى ايضأعن مرو ٠
ابننعيباكنناويسعنم منللبن علوهىضعبف و من ليث العى زى عن غمو العسنمضعيف ,تروك و دواة إن على من ْ
رطنفىلعللرواهحسين المعلوعن نلعىل عنعموبنشعيب عنسويل
طىبقعبلاللبهنعاءوهوللافرق وهو ضعيف وآ ل للاق

ابناللسيب عنعبرود هاهابنعبيندعنعروبند ينأيعنعبن شعيب عنس ينكانسيب دهوامم لمتوابمحااروز
حمل لمث ددى انمصل اللعليره قألاتتغوالى اموالالينالىل :ذ]كاراالذكةا الشأفىعنعب ادلججيبنإلىدوادعن نجل ييعنبي

ىاب نال ليتالىللا
ىابالاكمطلقاىلابعنالسمفرء
ثدأعكب ىسلدااكانكاهلى بهى لممحادبيتالععيوهفي

الذكأةداه الطبرائقف اىللوسطاتزج<علبنسويد(_9ارو )البييقىمنحليث سعيلبنالمسيبعنتهموف ذىاءليممثلوقا ل :
«ل )يربقمن بن شعبخ.عنجيلبن ١
اسناده مي( 9هروالاثوعنزعيردت عنيوب عن:فمعنبنعرموةوذايضأ8ر  9و
دك نا تأدهلعنآنبنإلاىلعصأ قالقمحثانبنالاىلعأص حكتهفقلا دحمركفمنصرضاتفآر:
ا|دان
يالنسعت
هل
9و ).حر بنحنلمن
عنلاى ,أليذهذلكادت الذكائ ان نذنبه قآلفلفاليم ( 8

غمرى5 :د وا الشأئىعنبنعبينة عنابوبعن] فععن ابنغىموقودا ك9١ 99
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 ٠.هرناولا

الىالعأص عن

)كف للىطاعن عرزاادمانزلف

عن ابيمقالطا:نتعائشهتيف و ب اهلىيتلىججسهأدكانت تيج مناموالنا لاغ هر  8الرارقط والسياق وابنعبل البركاك
 .منطىق عنعاءبن إلىطألب وهومشمبىرعنللبيد وى البريفىمنطرق إبثبنالىل م عن اهل عن بن مشعى دق لمنولىراً ل

نه ابعصعليهالسسئيند اذاد فعاليمالهبخبه فجبممنالذكاةذانشأءدكىوانشأءتركواعلالشأفعبالناقطاعو بانليثليسباقطوو
| ليا مب عن بن عباس وني بنشيعنهل بسك لادكاةف دىالالماتبحقيضق ارادقطنواببيفىمن حريث جابرهفىاسناد»
شمف
اد
تعسنقا ا
ليوقالمهويواضمىقوفعلابقل ددااهبانلشىيبناث ن
مسديدسومنسحريث ثيلمن
طرقيكيزعت

الىسجبل المقالىقإلاتيتحب برذكاةالىباد ر هوانامكازنب لقال هلعنقت قلت نتمقالاذهب ذنم حول مشخ ف باودنفى |لاء
النكاءتقرهسولى)بان ياب ورقهأباد أاولرمكما#و نعم أجل يشان رسول الندصل اللمعلي وس كولقا
|بعل كا لف يلبعنىن السعاخلانن الذكا طن امشربى د شيلصبحنيوين عن إلىضرياي يعستحرعاكالصل قثفؤرماعنإلىسجبيل! سن ل
الأذديقاللمان اللتبية دشراعنعبس اسنعل ين السعل 5عنل الىداقد ان الث صلاللهعليهسرف بمأسعى د ساعياوفىمسنلاحلة
'
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ا
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ا
(تديعث| يج

فالستدلراه د بعاشفيسبنسعلسأعيأفيهمنح ي
لمعبادتين لصابمتان صماتوس بوسذعءهل السلةاك9 9

وع ا
دلنقهعبرالعوناايلشأدى ان !!بلسهركا تأببعنانعلالصرق|:حجر> 2الشائىعنباهب سنعرحن الذهرىم انو وده لاتوغران ده

]|لكلعامدةالف القرخور وكعنعماشاسهاعآمالرنادةفبعثمصلقاقلخزعقألينعقآلين ؤ  2بسقآعتلراب
انن|]
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نيس ناديز
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يدنىالاخورداديمعن لفحب عو
هض
ىعي ا
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ديل على
تق الدينالقشيدى فىالانأكمن اهىفىالنيئ من رؤارزن عن ايبناج وق لكتب فىباب ,أادى ذكاتمفليس يكنزوهى ل
سنس سياس تفظن
السو
دا ناد دس ينافة
روامبيانواسواملبنسامعن الشعبثى

رق
اال سار تسد يو نت باد ساد

دمفنهوافضل
مفعىنأه لحادييث منرأ]رداك ابوداكد ف اىلم سبلعن تكسن ص سلثامن١ددىكا ة الم ثقلاذاىل
اق
لذى ع:ليامو
0حجواويلىسسو درو
والترزينز ىعن !لىهررة عرفىعاذا ادبت الك ة فققضديت,عألررك وا سناد ضعييف وروا نولاكومن حليث جأبرىفوا و

موقى ذ بالفظاذا ادبت ددكأةالاكفقل!د هبتعنك شرءقال دل شاهلصي عنإلى هرب حهلى يمسف فىكل١ربعينمن البالالسأغ
بلدبتون من بعطأهام بحراقلهلجسهأ وممنعيأ فأنكن وهاهشطى,السعنم رمنعنأت ر يناليسل لحلمنرائنوق دهروابودا كد و

السأك دكا 0

عن|بيمع بدل ه ؤقل تال يحب بن معينفىهنها لترجهداسنادصور اذاكان مندون يمن |

تفخوقالابوبدا م هىشيخيكنب ريل و لحي ب ومقالالشافىليسبيد دهنالحريث لينبتماهللعلمحري ولوثيتلقلنايمى | ا
08

سثل عنماهر فقالبأد دى اجيم تسل عن استادىفقال صلاالاسنادوقال! تحيا نكان ل انبر ولولاهزا ّْ

العلديفلأدخلن -فىالنقأت وهى من|استويداههنيدمقا البن عدىمادل حديذامتكراوقال ابن الطلاءعلىادائلالاحكام.نبول ١
نزم غيدمشرىبلعللد د هىخطأمنوافقل وت مخلقمن ال دا دق سلتتوافيت١ا لكفىتاخرص التيزيب ه قال البمبلوغلده
دقالب ح
تاو
لسلام لبيسب
حلبث م هن!منسونرو تعقمالنى دى بأنالى ١دعىء منكارن العقىبذك نأت ر لاأموالفىلأموالفىاالها

لامعروف ددعوى الشخذيرمفبى دمعيبلب لاتأرييةدجوا بْعن د لكدلاجاب بم

ابذهع لككلىذنمأ قأللىسياق هلالمتنلفظ”

للم

0

ا

الرنكاةفاءراليالذم.فلانقله بن يجذوى ف ج
ىامعرلساًينعن كرب اللهالمىنق ولا نكأنت”تزداالممأءلخنت علمياه بسول

|

م

دواءالطبراق فىالأوسطمنح لبت عالشةدهى فالمنتقهلابن ارود  9رط بق عبل!للبهن عمدبنالع صأ ايضراعنلاجلدغايرى
حول ليث ددى انمصل الهعليمدس زلآل لاجلب دلاجنب لجنه ابىدا قد منحليمت بن اسواق عنغبىهبن شعيب عن ابيمعنج
تطب
دذاده لفغن صلةارمالاى ودد همالابناناقمعذلف
|
صالنق الماشبية لىمىضعرأو ليلب لىالمسرق ومعه لاجنب |
ان بلىنالمصلق ب ص مواضعانماب الصل3ه تتجنباليمفنبولعن اك و )اليب عنعإن نحبيندو ببدهاىدائدد

ىهاية.
الشأفداكلتدطى بذيادةعند» ثيه اينحباندمنياءوه مىنوقيف:علهىد سجالععسن ن
ممل ن وقل ختلف فىاك ونادابىدافد ف د
بمرقىل لاجنب د لاجلبفىالرهأن  8سكزاشر ولي نهلهالبزاروابن<بآن وهىمنالإدسزئزات عوم الل لاا
ولنسا قالهن خلا ناحضوابواةفقالم
دالادالةميرشوقر قبلنحريث مهررعتغيرلدهرى فيهلي ونقل أعلمالبتأمىفالتريلى ا

عن9اه
هذ منكرجز ول لض ج  -السأفٌ من وج مكض عن يعن اش وقال الصو ب عن جيلعنلحسنعن إ
دد اجوست »ل عيض يلي مضوك فاب د نبح جبتلاف وافسر»بمابناماقفق ملب !نجلبلفون سبقفيك
عناله
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شاجنيز اكد تدان ركب المرسالحنى تب

|سبقديل ل عا هن!التفسلل ديادة التداكادد تقولد الرهآن  0قأل١بن  (1ثيرلنفسيران فذكدم دتبع-للننرى قحا

|نوام بصل قمذال! صلعلممذاناءإلىبعلقن تكربيثتنفقعلي 9م 1
حول يمثا بن ىاد كان النبصلاللهعليمومسلإوذقا

حلرسمنتي ااتلىلذىكا فقال المبادل فكيه فىابل
اليأمبعتهثل جرال دسل انمسدسراعلي_د لجل بععث بنافد فل
سبلن حل فيص لجلامطاباسن أ 0
و تعمل
مسفىتيل
عدا اس ساد
لسل
اللهيد

تلن الأول

١

| ©.

منالتلؤرصراكيبير -

جيب وهى ضعبف ومنحلبيشجأبرااانهقألليسللى المنيلكصلقدوضعف اليب اسناد و روامىقوةاوصي_منطر بقحروبزتهب || .
ابنجرقال! لدلبل ل البقسواسناد «ضعيف ابيصأقل السعيقىواس من" لكرارو ىه فىءعأوموقو زامن هليشالى امناف
اعن
لبيم
عان إ

لعواملشيقالالببريقدى وا النشساءعن ذهير ]لشكفىوتفماد تعدو زواءابى يلرخن دهبرمهعاً
عنلت وعأصمعنعللينفاىلبقل
دس التعليل
انزىوهىعتل إلىدارٌدوابتحبآت وصصي_ابن القطانعلتأعلنمق
ردا» غزلهايرعن إلى نوقموقوذ ن

لوقف والرنم جل لمسش)ان رسىل اللصهاءاننعهليوسادرقال فريناللاهح بقالفضباءشفقعلصبعنهمنحلبيشه بنعبس ان ارأ.ة :
ائنتدسىلاللهصا النمعليم و سأرفقالتيرإسى اللندان اولىعلنتمأً صبىمرسكوبلي هش لمطىف مالفا قلفوى دوابةجاحل
فخقةالبالندتانخحٌ د دهايةالسأفٌان الىات واج سويآ افلىصيأ حل نستا)دوى!نصلا لمعليهوس قاملنولى

يمافلجلد لابتركمحت بكلامالصدقه التديزى والرارفطخدالميق من ليث عبن شعيب عنإبيمعنمل تعباللهنن 9يكال

اح وهىضعيف قل قال الزن ى) ب|روك هملن!الويوم دقلدو عنهروبنشعيب عنتهبن لخلاب مىفىفأ
صن
لمثن
امال
!اده
است

غليانةى و قسالآمن
لت لجلعنمثقالليسبصعويربرهي المشخعنعهوروا الارقط منليثالىامعواقالشيبلىاي
رنه
مضع
ابنشعيب لكنناويمعنممنللبنعل وه ضعبف و من ل بيث العىزى عن عموالعىن ىضعيف بتروك و رواءات على من|] .
رطنفىلعللروا»حساين المعلوعن نلعىل عنع وبنشعيب عنسويد
طىبقعبلاللبهنعاءوهولافرق وهى ضعيف ون ل اللاق

ابنالسيب عنع و د اوك ابنعدنتعن ع و بن د ينأيعن وين شعيب عنمس ينكان سيب وهواسيقلت وابمك لازي
حول دست ددى انمصلاللهعليو .قألاتتغوالى اموالالينالىل :ذ]كلراالذكاة اذى عنعب ادلججيلبنإلىدوادعن ابنسبي عنب

ىب لال ليتلكا
بعكب ىسلدااكانكاهلى بهى لممحاديثالععيدهف يابالاكمطلغلابعنالسمفرا
الذكأة رّوا الطبزالئفىالاوسطفى تاجج:علبنسعبل 8 (_8ول)الوبق منحديث سعيلبنالمسيبعن موفىفاعليممثل وق ل ١
جل ) ليبقمنطربن شمتعنجيلين"
اسناد :م2 9( 8الذأفوعنزعيديةعن ايوبعن افع عنابنع رموه ذايضِأ 9 ( 9و

١:ك.ذ5ر.-

دابن -دك نا ددالمأنبنإلاىلعصأ قالقلمعن بنإلاىلعأصعلتهفقلا دحمريفمت رضاتفآر:
هل ل سمعت|إ نحن
نىالعأصعن
نحلمنطرقبمعأويدبقنرةحنفكبال
عنلاى ,لبذي ذلكادت الذكاةان نفنيه ثألفلع الي 9 8ول)نجد

مرىد د فا»الشأئىعنبنعينةعنايوبعن]فعرعن ابنغىموقون | 9 ( 19وا )الك عبزااللىطداعمدنبزلقا
عن ابيمقالكا .نتعائشهتيف وب الىيتلىججسهأدكانت تيج مناموالناالركاغ هر8م الرارقط والسيى وابنعبل البركاك
 |:منطيق عنعبن الىطألبوهومشرى رعنمللبيه دوى البيريفىمنطرق ليثبنالى له عنجاهلسن بن مسعى د قالمنول يا ل
بتهملص عليمالسسنايند اذ ادفعاليم:الاهخب»ه|فيممنالذكاةذانشأءكىوانشأءترك واعل.الشأفعبالناقطاعوبنا ليثلس انط ه_
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|تاخلصوا ل الدعاء ابىداودهابن راجوابنحيبأن والبعيقى عنالىهىبرةدذيم ابن نوق وقعنعن نكنلخرسج -ابنحيان منطرلا:

ض ى
الونغ ل
دسولالهءصل عليهوس عن فتن دعاث
ش.اندىعنمدمرعااع سواليسمشعىبن دك م د
م مسلورهزادفيوادخل.يجنةو واه التيى متملسهلى لمك الىهريخ قالصدستول النمضا!)لهعليوه
ابيث
 1اسهدبتل
ا علمجناذةفقألالهماغفيبنامتناوصغيدناكي نرا مدريثلجننوابى د اود والترينّى د ابنالجودابسنح نب و تاكقالولهشاه
حاث سمألتالبى 1
! 1صر رو ا» من ليث الىسيدعنعاتلخد خخ « د إعلم لتريل ثىيعكلمد بنع ره قآل انمء حل يذوهقال(بنالى

| ١حديث بحي بن الىكثين

عن الىسلىهعن إلىهسبرففألنكفظ ل .ين ون بإهررة اميأقىلون ابوساود عنالني صلاللهعليمه

| ى سلا و لايوصلء بلك إلىهريرة ا لاغيرسقن والصعيرارد سل لمش ددع ن السىادعااموج وروا نج ولالنسا ف
ذا لتزيل ى منحربك الىابداههم١للأسرل عن ١بيس فوا مغلحلبيث إلىهسبرذذأ اليئأارى) ١ص هانى الروايا تر واي الىابنهم

عن اب نيقلمعن الشليلىقالفسلاتمعناموذرلميصفموقالابناسلىآ عن| يمابواداهمولهذ نلوهبعضالناسارنعبللبه !ن8

|وشو غلطب بواهيم بن مبزالاغيلدابقىنادةم بنئسيعوقاالبادىامموحديثفهىنالأبحديثعىفبنللكلبي . ],05
ىالكمجولهعلاهندكا بن
َ ال نذكر»لان ؛التقطممنعاقاحأدييثقا اللرقىثمورد هاقالبج العامأءنتافالاجحأديث ف ذ

|09وك)سجرمنطىبقالاىلابيدعنجباديالوذودح جنناددةسو"
لأروعلتخ بغابل»وال اس بماصل اللع 7
“يبتب ع
١
هموف اتأسجوحتتدَّردالذى وقفتعليمبأ اك جرسفادهاعلحاللمسسشاناد ذكقفلوول ذافاتضوااتقلم
 :دلاابىبكرولا

| ل سلاةبعادسهانيمسشا كانبصاءعدجنداةج أءلبحرهن كانك مدعمروفى للإجابديشتكنيثصل تامعاءمن | 2

 ١دينعليدوصلانعلالى غي دل (كقفو واتك نا الميثطفلقتفئالى عنالهىريرةيضيتاليدالهجلسلفأوفيطاً

ا لأنويموذخراوحظةواعنباد واشفيعادانقلبمهاينمادفناعلصبىحلقلىجأو لاتفشنأبعل و» لايرخمنبج»اتن ف وايي

نسل نمثالىحير | نكأن نصاعاا فى سهاللرهملجعلملنا فىطأوسلقاًداجرلدبا معسفيآنعناسن ف الصلاةعلالع |

+

م انفيصتيد

0

اك

+كابو قالاق سنردفنويلد وابيه
لمت دف ابعر دالتأ والنزدنى د بنسحأنوت كوعنابنع.باساد قرأعهتج ذنة بت ا
اشلبىب” درواءاببعدفىمسنل من حلببثابنعبأسوزاد وسى دكقالاليمبقىذكرالسىدق غبرحفوظ وؤألالنىوى)

رو
0

د

3

سناد»صور و

لات ل د ا ا
ابتدمنحدييث« ١مسطريكقالتىنراسوالمصل07د ل
تتقدمفيسعربيث نس وث اىلصدويوينعن ابنعب سأ بلفظصلعلىقب ولكبداديداوعتجبرقالصلا #ل الإهانىاكبراريع؟ وعسن |
وبونؤر,ولا)جنزمنطى دقساهه بنكلشى معن الاوزا لخبرل يحيبنإىكذيرمعن الىسيدعنالىهريرة از
إلى هسبدةسخى»ا

 3اللمصصك اللعهلي سيصلعامججنغقكبراديداالىلق منقبلراسمجنفايثهلاثقا البن الدىاودليسلىالباباعدمندسا
الا

ل

انقةمر:

لك درد كفالصلاة عاءالف شل ثبتاندصلاللعهليهوسكبرل يعناذةاكثرمن ١ دبعم

من طيبقعبدلاحملنبنالىليدق لاكانزيل برعاجنائ ١ا]:دبعاهانكل مسافسآلد.فقألكاتلنيصاءد عملرموسكيدها ى ||

قرط ره ى)بن عبانلبرمن طىلق عغأت بن الىذرعة قال نوف عسي
ْلين حلحليقد امصكعدجنازة ارتسادفر انو
ش!

 ] 83ل|خنادى فدسقاعمليتزيالبينرعييم رباهر 9ت)
مارك
عن علد نادكبرعلسيلبنحنيف زاد الإرقانفى )أ
مرج سنأدكنذكر ١إهوادفىن دأيئ و سعيلبنمنصى رو روا ابنإلخىمق::منومومآخرعنيزيلابلنى راد عنعا للهنا
معقلنقأل نمسا وعدماندصد على لىقتأد
لط
قة تك
اربعليم
لسبعا
اًدو(
غقئىو
نالسعي
علدغ ريقادحجلأتمقلقبلان باقنادة بتأفىخلانعل دهنهوالريجلاررو )سوير بنمنصودمن طربقككبنعتيبةاث قال

لان اتتادة عاض بعل 2الك فلم ونا

كألقايرون على! فلبلرمسأوستأو سبعاهذكد»ابنالىات ف اىلعللمنل يشش بزصمفء:اذقالالسنهع كن زاة إن كيرلارامثر
م املق]نفى نفسسميرعىويخلصالرحأءيبت يكب ثلاناينل و بنصرفويفعل منوراءه ف اكقألسألت سه عنمثقا ل
مناخطا
لت
يبيببن
د نامو س
حدييث جييب لىللسل رلكمنطىبق لنهسى عن إلىايأمخدينسيل بنحديف |نم

إخبره دجألمناصي] ب رسىل اللمصك اللهعليوس االنسئة افلىصللاة تعبلعناذة ان يكينليام فصا علالنىصل

توس

م.قألالإضرى سمعمابن المسبيبمنهذلبتك 5
ف تسلأخفياوالسنهان يفعلمنورادىمثلبأفحلادا
يخلصالرعاءفىإلتببيرات الثلاث ب

5ل د ذك نرتبطهينينسويلقل وا ن سامعتالغهواكبنفيسيس ث عنحبيب بن سانفىصلام صلاهاعاالميتمثل الى حدثنانوريا م:
فولدالادبعول لاستق
إن
لاعىبراتوفاقالسعابد! أستلدالاىفروىمهومنمب
ديشكبرت اللاكام
حأ
لدم ديعاو
 0إلىبك علالمتصل اللعهليهو

دمه علالىكرادبع ذأكبسلصربيب عد |.ديعاوكبراحسن بن علعبحل|ريع وكبرا 13
١ربعا ك

تكسنادباعقللمت)دفيه
مض
ىعانمكراناحلعااناب كركبرعاالبى دهى
ينعباانبأبكف لس ف فىل «
كابوه صلوا
ايقوا لتا اقن السبيتكبرعدتسن والمعروف ان الى الصلةاة عل سس م ا
علمتبصلالعهليهدسلفادك س
صللله عد يناثن
قآلكاعد شالمنحدنت“إن عبأسو خسس ج دفي لفارتبنسهان «لفظ تكن| ,أ دسول> ابم

ادنعفكيء تال كليس منشرطالكتاب دوا البقىمنطربقعكرمةعنابنعباس و قالتفىد بدانض بنعبا!لمن ى هى
منمِن 0 8 8هلاللفظامن وجوه خسكلضمند و قال لاذه رواويل بنمعلى يا ليسا بىرى)عنالى الملي عنم _

ابنمبرات ع
عناببناس و قسلألت لهلعن
قملس هن !ددى احأ
ىدييث
صم
و عه مغرأها انها سنعظ_ابى بلادهوق لكأن ابواللوأ 
انقالنأس واص ينامنان بروى منلهل و قالحصب عن جل هلالكلببت !أ روا ء حلبنزيادالطيان ذكان يضع امحل بيت
ْ (ى)بنيونى ناخ والمشوسم ل منطىقاين شأهينبمتلالى ابنمسو فيمناشبنسلا ن راوملعنع اللىاء ||
عنممىن بنمبران عبنابنممىكن! ذالوخالفمغيرهولايثيتفينيوروا كرش بنإلى(سآم عنبجعضى بنسمخ عنثراتين

|| السائب عنيمون بنميران عنبن حمرىء و الاأثفاقالصابدعلذلكفقآلعلب ننبجعلثنأتعرهعنرهبنىج سمعت

سهد"

أبنالمسبببيقىل ان حمسقاىكل  5لكفلكآن اديعاوتمسافلجتقعن عل ربعد واءالبمبقى د رواء ان المنن رمن ويح كص عن | 5
)الوق

عله .
صا له
إإضاعن الىداثل5الكاناشكيرون علعي رسول لبه

ديعاوجمساه ستاوسبعأجمم 1

| 6

منالتلغصر كرس

بنعمباس نالب صلاللوسصلع ىتنكدحلف أىلتتلفق لليصلعلهالىلكنحليثانزعبس روى منطرقلخرى منبأرأ

اخرجمتاماب ,تايدهوالطاواى ولق منطري بقزيلبن اى زيادعن قسم عنابنعبسمغلواتمن وهيذيلقييسضعيفر ىا
الباه

|نضياعن إبىمالكالغذارى اخرمجء|بداو ف اىلماسبلمنس رقموهىنابعىاسغس وانولقظ نمصلاللعمليو

حل نل دمل
ع
شمرعنس كل عفص #سجنحتصاء
عارسبعين صلا 8دجالمثقأات ق
ول علالشفأى بانمتلاثمل ن
ا الخميلدكا
نول

|اأبعين 8ذا نهمعشمرةحشقابكنى لدصملسبولو تا كيفيك نى سسعينتادلاناداادكيريكنو نياعوطرينكديدة

لاسعين  9دسب ن! لمراادن صملعلبسعيننف وجي مع جركلرمفكأردصلعليسبسعينصلاةسول ليمك عدوعاريآفى |ا
الغميللءالعأردت .عن!١ وصأف كساثراىل دان دردلف الشرادةفرهكالمبطى نوالغريب و الغريق و
لخ البابوكنلكاسامقول

اميت عشسقأوالمبانةطلقاإنتثىنسأق الك عليمقلس لباب سول يمان التبصااللعهليمه دجوالعابلربدوصلعلر]مسب[ من
حلبت بديل ة دقلثقلم وليس وما دصل اللهعليه اشنلصضللا.ةعليرأوسايلى تلودابشأحل يمف ن حنظلبنالرا .

لتلنومدومهلوجنس قليافسللللنمبعصلليم و سلو قالديتاللاكه تضئلمابنحبآتفىصعويى.و ياكوالبييق منحريث| أ.
سلا للهبنالزيس ان حنظل :لم
لاثت
الد بنالاسى< فألا لتعصك لدمعليم سمان صاحبكمتضلاللالكتلم أمتمفقالت
 :بودهجنبل مممحاتفو هىمنل يثبن امهيقا حرق يحيب ع
نبأدب ع
نبلالهب اتلزبلإيعن ريمعنجرمنصحتربط
ب فىل دقلفتلحنظله لحلببثهل| سيأق! بن يان وظأهرء ان الع فىفولعنجل » بعىد عاعاد فيكو ليليث
مهي
|بن اعل
 ٠صا
 1منمسندالزييرلا هوالل يكنمن يسومالنتىصلالع
هليوسيلفى نلكلوالودوا « اهكف الاكليل من ملبيث الى!سيل َّ

 1فا
ىسنادى ضعف و رهاهذا
نتالسرقط فى بربرمنطىلقالن.هرى عنع و
رة ى سلادرو اء كاكرف المسسلدكوالطبراق

|أواسيقمنحديث ابعنياس وق سراببدريقابى شيبيهالواسط وهىتَبعيفبم د فىسن دا كاكمع بنعلالجن وهو
ته
ومجفي
زحبن
'|شوك اوسقنادالطبراىجياج وهويللس رواالثلائهعنككوعنمشم عنبن عبس ميلح صأ
| لدبنك إى خم عبدالمين لابنسلىل حول بمثا دوئىاشصيداللعهليءهسلاس بقتكبح |لنيلاغ نزي ولالعيللجود
| وان يلفنوابلانا د
منيا١ .بىداؤد وابن باجندمن حريث ابنعبس ولىاسنادما ضعف لان منروابشعطإ بنالسأئب عن

| أسعيدين جبيدعنوهىماحدث يمعطاربعللإختلاط  | 8ليأ عم عجانسةال دى دل سرولىصلرهأ سذادصرف
 0يأرم5أهى وحن معد

الله

ان  6ديااد عدشط

حول دمت الصلاغعايعسن ياف خرلليا

إلى بسنا ددس انمصل العهليموسققآلان اللهابنددعى #دى الشينيدما هللالل يثذكرءالغنالىفىالوسيط و
 ١الأنأمى النرأبدهلاادرى منخرءجم وعنإل دى ارد منحليب إلىمىم الاشعئى ان مناجللال اللاهكرامذخ الشيديا

]أ داسناده حسن واوددى ابنيجوذىفىالمىدنىعات يمناللفظمنسليث١س ونقلعنابنحبآت!ز [ماصل ل وىيس أجيعأ

 ١هله الاصل الاصييل منحريثالىمىسددا( ذيمعاابنتجىزى كنزلان خرجم عاملابواب وف الشأكٌ منحليث طلى:

فى ع لايسحلافضلعنلالهمنمقمنيعيفىلسلا كذ بينه وشببك -دلبل د يد» يحهسلشامرة بنجند يا ناليد
|أصدائنة ..صلعلى رأةراتت نفاسرا فقا وسرأ فقعل حدموس اعهأمسلفىرواينمام
كع سول ببسش) ا ض انمق 0

1أدجلعند راس ولىينناذة اموا عندعبترافقيللهلكان رسول ادصؤل للكعلي وسلميقى معندراسلا لجل واعنللم ي
رزأة نقال
ْ|نعوانىداءٌدوالتايزى وابرزياج< من حلريشم مخىهبن ١ ديساكيرابرعتكيلزات عل يسش)ان رس اددصدائل:ه.

| لبعدالبيتدبعدقرّيامالزنبع لنتكبيدةلآولاىلغادىعناباهيبنسهرعن عيللد بمنجلبنعقيلعنج ب
اريمناور و١ »

|تومت ط يق 9روم اطبداات ذ لاهسطمنطىبقابن يعتعنلي الزيبيعن بنى قىيا صلواحلمىتأكرةليلى
|
1
/
0

0

1
أ
0
| 2

الغيأرالصغين و اكبيدوالدق والأميرا رتيفعىد معردت ماثهالببروق عتاب لنبيعة9 9و لطن وابنءأبجدمت حليية

ابن عبأس١نالت صل اللمعليمو سامقراعد بحندة

اس مت د شى!لى شيرضعيف جلا

ا

لا لاول

منالتلكيمرا كيد

نش دقع عنلبزللشببه فىمصنف بلفظنقلت ان حك لشي الكاضق مداتم تازى)فبقالدان نغسلمونج وقل« ردمنوآ
١امغسلم رو اك ابنسعل ع لوقل ىمل تنمعأهيعدبعبلاللهبنعبيل اللهبنإلىدافعن ابيسعن جلوعنعا قال قيس سرسى ل

ض ةماغةسلالنفظت؛ اللبنمثقا للى اذهب تاعسل وناك روبناه ىف
اللدجبك للعهليومسيبلموتل طالبي وكلال وذكهب
الغللانيات واسئلل بعم

زركغسل اسللماش ,رأداء اللارقطد منطىنق عبلللهبنكب بنيالك غنابي قالجاءتبت بن

قبس بن مأس فقأل بارسوك'لدان اى توفت دض دصلنبوالقاحب ان احض هأفقآلل٠١ركبدابنكد سملر ماراذنالكاذاكنتالأم)لتكن

معرتاالالارقطد'ليتلمت دهىمعرضعذ.لادلادفيعلالما بثكالغسلد لابفط.موانهعلق وددق تباتالولراذا

فى بطن مماربعة شرنف فياهلروسمضفقحايستعيليناهلللببثعلصنعنهمنولببث بل بنهرشب عنبن مسعوحح لأالصرقا
م
وفي
دنفز
ااكف
المصبلوق ان خلق جلكويجمقبطنام ادبعنبادايكىحنلقه مذثللك ف يكىن مضخ مثلذلكميرسلاللداليد الم

مريت حهال لع! ناصل اللعل و اص بالقاءقنكبلرىالقلببعدهبأنزممسمنحربيثاش ومنر يثالششايضباعنتمم
وهلكمنميثعاتفىه
كىعن! ضرعن الى طلى 8:ل ) 95بن حبان ن
روه
وور
ماطىللا

دوى إن صلاتكتوسلراس

واداملولممنسميلمثبعلبنىو ساف تى معلنبصاءلدعليومسل غمبد ىا شادابن -س بجيفتاضآن الااسعارانلايسأل امسلية

كان سولبمسشجأبران الندصلال عليءوسلوكناحمعبينالدجلينمنقت حلففى بى ولحلميث وفبهولمي لضواول يمصسلعل
لبؤادى بلفظمو كسرعالرائىخختصمرنصمسلاللعهلي-وسيللميصليعفتكإحلوروا الى والسأقٌ وابتخبأن ابنناحثيمس فى |:

لمبصلهىبفقاللام وعليءالمحالم النوىى ويج ان بلىنيكسه دآ انسلالمعتكنهل بلسقفهييدمليلعلدتك الصلاعم مطلقاً
لانملايلنممنكورم يصل ! ان لاباىغيرهبالصلاةعلبرموسيا حليث اش ف العذسهل وض ان الىص اللنتاكوسم
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احنالزهرىخن عبيلانهعنابعنبأقالدن النصل ملمعليمدسلعهقبلنيهبسو يلستطعرنيج+
| ت|كنبلل مصعبب تعنبرابعلفانظراليوم الى خيسفبماليودبلازبورتأجعواشاكدروبناءكمفاداداك الترايعن شطروعنس الزوال»زله.

1
جح تق ربوالاى البهركعنينقا فلبواولمنجدحرحة قلهالذصيمطائةتوسلواد برنخجيععنل الزوال من الظرنواظيسنالكتيبي حٍ

عحر ظا
| بقباضهقريةعدمبلمن للدبينةدوبياضهبطنمنالاضا ره تفعبإلنونوخضوأنبفقلئاءالمجمةوكسسالضباأمجمةموضم

جلالادل

برس

منالتلوبصراكير : 7

ش

 #الطبرلنف الكزمنمججى_دقيل ام امدم وقبلجنآدةعقيلجردديسجلمابواجلهنقلرعنخليفهوغيدموقالبخارىلااعرفلل .5
هل اوقكرلالبزاديص ناتشوال (<نعلل الاهزين لوليتيده (ور دسق نع للرايضاً,8

بع

جابيلفظمنترك هعدثلا| 6

دلىاكم قال تقطنانم ادومنحلييثإللىبجموبختلافنللهازلجحل :
ن فيضرودةطبععلقىلبمداكا ُ :دابت,ابموابزخحنع و
عل سات فقبلعنسهان(وهوالصور وقبلعنلىهربرغدهىو قالمالنر قطنفىالعال وهىفىالاوسطمنطي فى

معشرعن رين .
]

عنبلسادعنالىشربر وة آل نفديسحسانبنباهمعنإلمىعشرور دالعجلولاىمن خلبيثإلتىنادواسناد حسن ال( ن
اختلف في عا سبلبن الىاسيل داويمع عبد اللهبنإلقرّادةفقيل عنعن علا س عن إبي وقيل عنمعن عبرل لوعن با برى

الراقطنطب جقابروعكس بزعيهابروابونيف لىلعردمنحلببثإبعىبسبنجبروالطلاانمنديش ساموفيسسجابر جعفومن" ١

عل ييث(بنإل اىد فىد دهاءاجوبكرين علالىوذ ىفكت ب:لجىه منطىنقهلبإعبيدالا,#زبن سعلبنز رارةعن معن الننىصاء اللي

وسلؤال منتركتمعثلاطبعمع قليموجعلقليقلبمنافق 9مترخجوماب يدعديضاورو ماثقاتوم اإزلنهندوافموي .
فوان بن سل فألءالكلااددىعنالنيرصل اسمعليده ا لمقال منتركبيجعهثلاثم دمنغيدعنرولاعلطبعسرع قليمه! 5
صن
ع
بيإلهىريدةبلفظالاهلعسهانين حرمالصبةمن الغيعل رءاس مي الوميلينفبرتفمحةق جعفلاييدها+
لاك ,د داه منحر

يطبععدقليموى اسناده معلىبن سلعآن دفي مقألوعنلاحرو لاطبرائ منحلببثحارثتدبنالنعآنحخوى ويعنلالطبرائخ فىلاه

سطم”

بكإبترخوه ايشا وو) بوبجدعن ابنعباسمنترك يمع:لاضج معتوالياتفقلن ابلإسلامدياءظيندال ثقات و

الأ بحملبيبشسعدينسيبعنجابدمفواعانهافقؤضلكيمعلذن هنانفكر سقفلناايابأ ادلاقجمماس

ِْ غيلالأولابادكاسلههالدا صلا ل لثرحم بن راجوفيسعبلالاهلبلوىوهىداهلعريث  9رجهم الإذارسزدمباغؤنيا
ب دنيلينيضان قال!رارقط اخن الطريقيتكلاه] غيدةابتوقالابعنبلالبرهنالعريث ولغالاستاد هل لمش)اض انالني

| عصلايندهو أن بصاءبوحةيلالزوالاإادىبلقظيسيتقبيلالثمسوعتلالطيادلىف اقلواسطعن كتاجمعالنيهصطالده
سل جمفقيلذل دهايهلمكنجوممدسوالهذادالت الكمسمزجزعنتبععهليسف صاواكاداوي انصلءتقرم لادان
ِدْغبرمفولمانقوي.ء>فعىبدسولاددصاالهوسلولا عقملا كلاوالراشلبنالافىموضعا لاقامولبقهابجعالاقموضم

واحلوليعوالفاامىسبيلالاعظمرمع ن ايقامواالجيليق العصلءوابل لاضعف* تب ئلالعربكانوامقاين حى.لالمنيةوركاافإيصلون
لفلويكنبآلملينهمك تاجبعرفيه ١ لا
جحت والارسهمالنيصاالهعليموسلريادكرهنامفتدأكلهن ال شاياءالمنفية ماخانهابآلاستق و
نكاسيقمعبقل رد بعض جلف ذااكد بعض,ابوافقه لحاديث ضعيفخيتقو| خصوم وليه
ميزلالملنظ ديناصر الشا

نثكعب ف بىججبيعم
عوا بناتمن حريثعل لج و |١تشريق الافىمسج عفاجلوحليث صلالام ب
صحق
ارة
بكذي
اند يمش
حم
اضعف
| بأ
ذرادة رم نع غاتسياقديدديث الزثيزىمنطريق دلت اهلقباعنابيومكانمز!لعهابدقا الس ناالنيصل لبه ١
 !|سطنوس اغب يحمن تبأفيهنالجريولومنحدبيشإلهىريرةزوى عمق وا للبلعلاهلضعف إجلوا لتزيذى دلمشاهس ل

لواواليمبق والاماديث لقانقدمت قاول لبابيرايونامنه ذلكايض 9والوبقف المعرفد 2
حدييثالقىلارتمس ر

ق وموسىبن عقر (نالني صلاللهعليم وه حينركبمنبيهروبنعوف فىشرنالاىلمدينة رعبقسألرده 1
مغأزىابناسعا
فهخطب عدتوس9ر2وأعبلادداق ٍ
فىس ر
ل ةكدغبدالرزاثف مصنطءحنابنجينعانصدم الللعهليمسإجمع
أفة ا فاحيتئنناثج د

ابننعبملاتلعيكيأ بإأنسوب ق اىدآرنعلفيجخضرت بجعفييوال تمجلسامن البطراءثلذمن بالصلاةشزرجنطب صط 3
كبر
ذح
|| اييض
دكعتيندجه دسقالاتالماايممع كانه ره )ارمقفاىلعفمنرطينعفرببندقآانن رينعبادلعبزذكبالعلكاد 3
لليسوا بأهلعى,ديننقلوت فآمرعليرمديراممراهلبورمموقال بناليرلىالاوسط رويتاعن ينمراشكاتد أ
| عدى) انظركلقر قيرداهيو
سير
ٌْاهل الميأىمنولدوالمدين ةيعون تلاعيب ذالكعليرم قرسا موصولا 8رز

نصورعن إل هىريرةنعرتبالم»أ

لالال

ورلا
لس لمن

سر

الزهرىنناغرنسعان تن:بان عانعن عبل!دمنالفضل عن ضبن,الكان النيهصلاثليةوسلكاناذاكانفىسففزاغت الفمسسقيل ان
ىلمخربوا لحذاءدقالئقح يدنغقوت
بورخالص
لاع اصلظيرنميعأدا نابل فلانلذيغنمس عرزأ ىاد ل العصنومن يفعلنالكل ا

ابن
شنحولبيميشالبن | ن رسوللمعيلالهليوسسإيجيانانوس«العصللمطرليسل اصمولا دكرواليعن إن جرموقوفا 1
نحيبنواضيععنموعدبنعقدبعنافعدسمفولهمليمشابنعباسان رسواوضعد عليوسإجمع
 ٠دكي «بحضالفقراءع ي
لظيعنصوسه بايلنمغرب اولعشأء بالمرينة غفلإىيغوفلاومطى
المين:دمنخإرخعوفولاس فق عليهبانهلهالفاظمتأ لجع باي انل

قبلابنعباس راأرادالى5لكقاالرادان(اربج مندفىرواب للطبدالىجع,المينهم غنيرعلهقبلممااداديناكقالالتوسععد! متم

 1داجأبابويدنحنهنلمعبنساجمعصورى وهىإن يويسالا لىالىنخ دسارا ديقداملثانعيقبرافىاد كلرادهناقجلاءصرعاف العبود
أعر :عربت ديناد قالقلتيااب]الشعشاوطنه لخرالظيسديلالعصرواخر مغب وغللعشادقانوناااظنذالك سرادت انمأنصل
اتراةاطردد ل انيريتدهىاسيلمامواجعن اكتبالكرييث المشزيورةفضلا .نغارهاً

:

ولايوزلهعمبل

انتيب سيرد نك سبسادسسسا ستزقوون قو امم سر
ولعشاء هزد لفهفىوقت العشاءمساومن حديث جابرالطويل وفرعامن
ججمنعانالظرسو الحصمربعيذ فىوت الطزلوبجمعبينالغب ا

|أمةليجعب دنلف دداللهئاريىعنابنحمربنا دكر واهمعنا سول لبك ليسمنالبرالصيامف اىلسرفهنفقعليمزطلة”
حلييش س
ّ جابدو فيقصحسواللش يا هراداهلين اذ ساذ ور اقصىو اابوحاففاىلعللحدثنعسلالنهبنم لبونمساءرانياًاسرثيل عن.
خالل لرعنرينالمرولرعنجاب در فيا ركمنقصالصلاة ف)ىالسفىوافطىقالاوداق غالببت ذائدايسبمراس ورواه !بجنا |
عنسل بنحزانالعسكى ىعن زألب ره درواا! لاق العو الاوسطمن ليق ابلنبعدغنالاىلزيبرغن ايزبلغظبرام :

!“انيت اذااسائ!استفض واوا الحسنوطا شب واداذاسافرو! فصوادافطروا ورواءشعيل بناطياق الق[عم كاب لضام عن
نصربنعاءعنعاسدبنيوس عن الأوزابىع نحردة بنرو» قلأقألسول انعصلىاللهعليمد كوه وه قنسلورواهفي |م

|صاذةفىالسفرهاشطى ْ9
|راغن ا برذهي بتحمزة عنعيلالعنبزبحجرعنبن ح ول:نعن سعبلبنالمسبيب؛بلفظخيا رامقمنقصرل
يض

هناداه الشأفيعنبن كد عنابنحس.لبهلفظطحياركمإنادلسافروقصل لصسلاةوافطيفا ادقالميصومواللي احقويالراذى عل |
ان القصيافضلمنالام ويل ل حهدديثابجنمسفويعااناللعيعبإن ولخمخصسكايكرادن بون معسبنلخترع بن خنجنوابنيان أ|
فاطيبينأ| . 9لالس عنبن شربرةداب تهياسنوعاقلة

لم عيبنالصللانينذالى
داادعهلموي س ل
عد ابنعدى قول.نص

هترك الددائببيأجهمىسفادمحنديشبأف مىس واى عدةانحأدييث إن ل سيربنلاقتممهلاعاثرواحمه منرأسولرذ
اسأم»فالصعبوين و تمصا امععليوساس ءا قامةبيزوال دفيسالاص ,لااقامواثأفىحديث اسآمد|نداقامدلسوبدزيماً

ْ

| قو ميوتدوبوالتهص دعهليوهس يات تلقفنايناوهجب يمرورا وجلفا قالحانجمعلطرفكتفاىيت
هم
نقل
ارالن
الملاصق! نموتبوسالفوى فىشريالريانبفقالكانبيت ع تيهالاىسيل ومعظر اابببوتبخ١ذمدهل يئزجالنىفلدقلوج
ا الؤطاعن الثقةعنلك ان !لناسكا ابزهلونج (ذو التبرصبى ابهعلي و بنعدليذصالون رأبهى :وكان الور يضق عن اهل دحج
ٌ

ملشهبوران لامعامرض واوف والوحلاي تقلشم
زواس الب صا ابعل ذ ,الستمجالتي دكن اب ,دأشازعد للدي ي ا

 1صم الانمعليموينإتجعيه الياممحلوذرالعص:للم يكننيستفادد لكمنف لوابنحياساراادن ترجامتأهى 3لسر
 :دك أتقمللطبداىاذادالتوسعحل(مثدذا منقتصنا»بجععلنكلشقوذل١موالسسقاضد بهموجمعابنعبسللشغل وي]روف ناضلائك عليه
 1وسلجعرلامنبن«منغيرخوف و لاسميو مطرمتققعليوشىلاللطواد ون تولد [امطرةتفرد با

واعلانهلميقوجىء باالثلازد

فىتقمنكتب ديتب اللمذ,ورمن غيريتوف و لاسفىو ىرو دمنغيدخوف ولامطروقرتقل» الكلام عليمكن بلجري

سوان |

ا منتاكجعخترأون رأطبعادهعلاليمج دلالبزارداصضوابلسن وأبنحبآن و لهالمحلييثإلباىعللعهر )4وصضي_ابن

السكن منهل | |

||الووجهلفطبنحبآنمنتدكجعثلاثمنغيرعنرفبومنافق و الوتجمدقأل'لترمل تعن لبنرى لالعرف إسى-وكن قالابقحاف د

كلل الاول

١
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منتيص مس 1..

دكحتيندهىيقت اذى اقل منألاداز وريل سجزننصودعن إلسم قلالكانرسو 1

صلاتوس اذا ساض فر يقصلصلاة سولدمي بنعباسد يلهبألالمسأفرصل ركعتيتذاانفرد وارجااذا أنه تقامفلقحاال:ة|]
ا

ىسيل حريْياالطفادىئنا|
اجف م

د

ا

0

ا

نمم ريا دافا

لين 0

النتبد قال ا الجن

سنالىالفأنوص ال"وسيمبأبجعرببزالصلاترسك مستظريحليمش بنرجكاندسلمدصألسهقبي لسرا:

 :موفن مساح
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ب«يانللظيعسصلىالسف راشفق عليمهن حلبيثم ||

هوخاغيحق
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يرس دفار
نيلفى
نديتيندع ادبن الذيقبلمفبوديل الى ونان يجريسجااو
قستالاوىقدميتايو هبقعم ح

دازو ميلست يددح ويك!
يها كا د
 0فأتفيثاذن فاقفصلاينموداه
لعف ابن عباسروااج ورالراقطن و اميق منط بقحبينعنعكرمجعزالنهه]
تمنحرييث ابنعباس ومعاذ وعا وا
1
١
0
وحسين ضعبف داختلفعليهفيهدمعللارقطهفى نين وجوه جملافي الااناميد

أعتبأدابتنخفبلن الوعلفيحفعاسناد ك انمطريقسخرىلخرريعيب عنباايدهل ف مىسندع انلىنادلالهميعنفجاجعز ليكو

عمنقهعن ابنعبأس  ( 9و ويل عاض ف لجكامعن ليلبنواس عن ني معن سلما نين بلأللعنهنام بتعدة |
اوداك دوالتزينى هابنحبان دالوارار فظن وابسمبق) من جل ييف البديجا!
بنعراسه وهال يمف معاددادنجلو ب
ا عنكديب عن

 :عن اللببثعنيزيلبن إلىجيدب عن إلى!انبل عيان رسي الدع ميل

كآن فغز وقتواكاذاناغهالفمس قل انبرل ١ّ

1

 5بتمعرينالظيسو
العصدات ارتل قب الن تزيغالمسرلخ الظهرحقالالالعصىولا مغربمفلنالكان غات النمس قبلإن ,لجع ||

ينالمغرب دالعشلوهان رتل قبانل بغي اشفق اخرابلرغبحة يلالالجعمشأعءبةيزمأ قا اللتزمن ى حسنخريب نفردبهليلب والعروف عند .

اهلا حديث معأذمن حلييث إلىالبزلرعمنإلى الطفيلعن معأذ وليسورجمعالتقل بعد !الذىاخريج».سلو قال الوداؤد هللحري 1 80
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لخلعا الشيوتريعديرخلفىدازمبيس مادعالمابنحنمبأدمعنعن ليزيزبن إلىجيب .عنإ ا
للطفبلد يعرف(سعنهرايدو

ء:

1أبن بجع تع ريت حال سهدديرش ديتهبايث الانية يال جلي اطوعتلاااا

افبجعنإلليوىممير!يت بفواىلزييديررداقنعاللاهبهناإاالماشبذرفل'لال|جاىلععمللتعمنوابيصهللمااندعالرإؤؤارمىن حسريالشقتسييزهيلمدعامانلكتذرىنعمفنقدالىمنع,خادزخرلا!لم[رحكرتيثذالل ايلحبرذايرثفاوكاطنابلل]ي ١| :١
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 :اهالبي و فاستاد»من
لي
اعرفد فب ايض أ لسرنانقابوسىدهوضعيف ) 9 (9عبدانميتعلق زيأداتللستلبأ:سنادرض عن عل 3
 :كانيفعلذلكوج

سف ان رداءالاسجليبل والبفى من ريف انيا بقن داهىيمعنشبأيةبنسوريعنالي عن»عقيل عن

||

الزضرى عن اس قلأكان رسول النمصا
عءا
لللىه«  :اذككات فىسف فزالتالمس صا الظرنوالعصوهيها اتلد اسنأد#صضوي ذالمالنوي» 1
دفى د هذا ن|بإدائداكى» علءعااق دكن لممتبور و »مألفىالرابعينلعنإلى لعبأس بن يعقوبع ن هنبن اسنهاقالصغاىعن ٍْ0

نين عبدلمعنالفضلبنفسنلعنعقيلعنبن شم بر
أ عن الس إن النهصملل عدلي دم كآن اذا
تك
زليفيعلإانثسريخ| .
1

ابن يدت السبرنةال سيقن حافتامسقلات ركل
مسطب ا
رلحمر(كب وشو الصعيوين منهلالويج يمنا 03

دلنينفو و
أالعصيدنهديادةعربمفيدياةلاإبسناددقل مصام رلمن هالو و العلاوهب منل ك
يوه فبوردكق استددك 4

دلعلريناشدى رداهالايل الارسطحدئثا نداباب نغربشيبلاسيناهروننجنك اعقوينين3
عا

بطالادل

2

ْ

ٍ.

ش:

م
دم

تعمد

ٍ2

منالتفيصل مير 1

1
0

بل لبن تبن عنساسمدنقآالبى<كدغيدمعملابيسند درواءابحتبآنابي منحليثمعوصيينصحنم والنووى وعالا لداع |

ف اىخل,للاسدل د الانقطاءد حاامبنالمرادلوكغيد»منلقاده وى عن خطب انلتكثيلع بنن بانم سلاوانالانامتدىاع عن |
اسل بضععشمة قلندفنا للفظرواكجأبدلشرجهمابي منطريقمبلفظعر وت موالتبصل انهعليتوسغردة
فا
فعن
تم

ول ذنم عأبشعحرشذرزدعلكحتينحتدةجا 9ي)اكلطلانف لاوسعامنحديثنمثلحيطالبابدندعكي

من روارداللاوززا عنيداعن١ض وهومعلول]) تقرموقربخنلففيمعلالاوناعىايشذكرهاللراقطدف «ىلعللوقال! وعزالة | 31
عأالفتوعليحرب شو دا نكثرمنادبعهايا ْ
ثبت!ننصااالمعليموس قأم
وليل ممناس
ي
عن يح © اشأكان يفعل©
لرقفصرؤىعنه انماأهسبعةعشسدوادابنعبأس 9 (9و ) ناماقا شع عشور وطن اقامانيدعشنوام إنبنحسين ورو /مذ
؟,1تشيفة

ذا
للترن
الىا
اعا
شيبا
فلع روا يمرنلسلا+ترامزالخلافس(وأدوايدابعنباسبلفظسبعحدر قرياليكفواما بودائددانعات |
نديثعكرمةايأ [9روايدعإن
من حليرثعكرعنم | 8روايتهبلفظتسععشبقليالنرفرواعأنجروالقارى م ح

تحهبب:

| فرواهاًانوداد والتررشى والبييقمنحدييثعلبنزيلبنبلعانعنإلىدنرعنخبن بنحصبينقلعنوت معرسوالدصهل للب

ْ667بجب-7ب_-7ب-7-_7ب2-0-ب2ب020ب0-ب0-بذبب-ب-ب-بب-ذ0ك||[|[|[|[|[|[|[|[|[11|#ذ#11أ[1أ0أ0أ90010

| دسلوشيددت معالفقرذاناه:ةل عضمرةلايصاالادكحتاينيفلى !اه اللبلرصلواادبعأذا نقاومس رفحسنمالقريدى)وعاءضصف وامأحسن
سياق هر|أ
االشد
ناس
الأزملىيثمحللشواهله و يبرالجنتلاف فىالريؤم عرفمنعادلممرثينمناعتب|ره الانفاق عواال

عرنعدكعسنابنعبأس ان رسرل؟!
ددابدمن قثايلمعشرينقر واهأعبل:نبيلق مسنرء ثنأعبلالا ز قا!نبأنالباربعن ءا م
عبس
صل انه علي وسلمااق كد اقامعش يسنيديابقصللصلا  #لبيصدهىالنسأن وابوداؤد دأبنج* دالب منحريث ابن

سقسةم
إيضاامذم مسحنمقاليمقىاعوادلدواياتفنىالكرواالبقارىوهراي تسععشدتمعررامنحبيدنالبيقىبينالرواياتال ب

باحتال :نيكوبنعفضيرا لبعلاو ىالرخول دبكوروص دوايةمعتعفصوعلعالىبعسر داهىروزديتسعرعضىوعديو اهللخولو ليعلاخرا :
وشرواية
تأ
عس هُ و 3وهىجمعمتينهتبقروايد:مسحعش شأذةل ل
أأذةابن]
افةأورواديعشرينهفىصعبرهالاستا دالاف ش
الهاملااييلعامبابدالكسرورواةمابز عشليست بصضزي:منحيث ااانادّكأقلمناهودعورى صآحبالتبنيباسفألأممنلاينا١ه:

مغل دا مبأوهىدجمم 'نلنزيويفيلوكانداوأرغرةوقر«دع البميقى:نابن المبأرك4جختلفعلبف دىوايةتمعتعشوفيهنظلاسلفناكمن
دواية عبرينحببرةاني| إمنيطري
ضقأمد ه اهقامعشرينسول يم !بن عباسيا١هلك لانقصل اافادفلبعمبنردمن املهىعسفآن دا

| الطائث راقطتوابيقى وليسف رىدابزردكلطائفوكنلكالطبرائقواستادضف فيمعيالوه ببت هروهىدتروك روامعناسيل ||
 | ٠ا|لصلاةالىعي ن ةظال١/داكنالىعسفآن دالىبملةوالىالطآتئفه سناد« صصوروذكرهتاك الموطاعن ابهعيأسبل
يا ح
موشلان نم

ااضلا
ضمن ل
جمدف
|أمنع
ااقا
رلزمد
از

وجوزاجنينبمالأقامهثلاسايموالكعننذامع انسرعنعإنليلالربودمن اذةاذ :

نبنجوهىدهمحوللبف ابنن ا
ظ قلهمنرنمأجران يقرثلانة|يأمدموابوزرعة ( 08ول)عننافع ا
هقماذدييوانسته 1ه

يشقيصنلصلاة اراق سندصر و جمرمنطرقثمامجدبن لجلخرجتالىاب سنمرفقلت داصلاةالسا فرفقل ركعنين عتيتالاصلاة
) .لغربثلاثاقلت «دأيتاتكنابي ليذةالكنتباذيهانلاددى قال بعتاسساوش يفام يصلونمركعتين ركعتانو أب لني
أ
|صدادهعليوسليسم كتين قولعر ) 9عن جردابنعباسوغيرمامنالمعرمةثلمنهبنيعىاربوةتبردوألكعن نافعم
َ أعنسألءاناب وذكبلىالنصبتفصالصبلاةف مىسبيرهذلكقالنااكوبلقالنصب«المينتارب ب
عردبل رين شيأب عن ساعن اب
 1انمذكبااللرم نقصللصلاة قآلوذ لكخواديمد< ؤال 9لير منحديثممرعنيوبعننانانمابن مركان يقصيلى اربع برد
دددى منطرنقبذيلبنإلىجبيبعن عطاين ىربأكجاتعل النهبنعردعبلاللهبن»عيأم كأنباصليأن رعتيكو يفطإنفاربعدباد لوق

|ذللكجوع
ماق
يهرنابيارى | 9وأ اسوغيرمافو اليمبقىمنليتداكعنزيلبنسلمعينبيه لقعم الصاةا بار
صلالنمعليمو صلم
نصرلعلايةق لاكانرسىل انع
 ١بيه يعادضهلاءدأعاكمسعنيجين ديالهناى سالت١ض ببنداكع ق

كللالاول

ملا|

مالتففيص امير

علحهالكنتعلاديشسولميجصظ عائةرمتناامتوسعطينروا جبلالرزاقدمتطريقهاداقطوالسييىمنحدييافلىحأذم

ع دنائطلةحنفيشعن«اششراميننانبينف صىلاتكتوبد9_9رول)بنإلبىبحمليممطنرقبن
ىلقثيلحانثحمإعطننانينععحبايشنن:ةان
نتنمالضأزنقوممعنفىالصفحهاليمسش)امساءةاغهاامت سإفقامت وسطرن الشافتدابنابلفيدروعبالرزا

عادال شعن مرأةمنقوى_يفال ل,أهويرة عن| سه اغأامتينفقأمت وسطأ ولفظعبلالر ناقامتناامسليدفىصلاةالعصرفقأم تبينناومن

طريقهددا اللقاطغ9أخصرجصابنالنىبدتبم طنريقنتادةحنالمحسنان داتامساقو ممع
صينففيىن ح
النليعشا شنخ

ك تأيومعبدلأيضقيلغابعروالذافمعنعبلجبيلعنابنجليوببر]زب ديكنوكانوبااونسائشهباعلالوادىه وىيعبيدبنب |

واللسورينخ مختوذاسكثيفبؤم امبوجرن.مولىعأشنه وابوعموغلامرأحيشن( يق١ 9و ) نالدغيرةفلىلعنفع ونكيععنهاف

عنإليىكبناللىيعان عانقاخنقتغلارالاعن د برفكنا يورمآفىدمضانف «ىلعصف وعلقماهارى حمل يميف ان ابنتركانبصاخلت ]|

ابوت بوسف رواهاذارى ف حىرييثسيل يس إلىهرير 5ندصماءعلظررامولال أفصعنباهيبنحجلقالرادماسوموللاتوأ ظ
اناى ايأشربر 5يصدنوق طبرالمسيولبصلةة ليأ ل المسيولودواع ليبق منحرييث القعن_ عنابنإلىثب عن صأك ورواء سصل .لن

منصور وذكره الإنادى تعلقأويقىي حهاديثسيلبنسعلف اى صنويوينفىصلاندصلاللعهليموسلويانس وهىعلالمنبر 8.يها|] --

بأدداهالودائد ن
مطريقهامانحنيفةااناسلمانعلدكافتاخز»ابومسعوةبقبيصجيندفلفارغومنصللاتمالال نعزلكانول
بنبونعت ذلكة
ا
ل
ل
و
ا
خ
ي
ن
ن
ي
د
و
ا
ا
ب
ن
ح
أ
ب
و
ن
ن
ل
ا
م
و
ى
د وايةاليكالترصميب ذرعوهدداء ابوداؤدمنوض دفميا انلانأمكاا
عأبن يأسيد اللى جبلسحلرفتدهى ذو النيبول والأول1فىى دبقويميارداع اللادفظغ منوي ضرعن همعن إملىسعى د |

ُئرسوللى 0

شق يات ناسين يسول

ا

ا أيفااصلاة9

ب فدكآنبويكيفعل-للجل » صا كامسالأر
لهلييفيعدنميدقدعنرماب ذل مخفو نيتم

الذينكفيوا قل!منالزاسفقلاجعبت#أجحبتمنتورييثمسلدقل تقل»فىب باالوضوئيهل) لمسش)عاذسأفرتمعلنيصلتانتوسا

ذمدعت قأل ,صأنعتفىسف ك ذتلمتستا لنى) قصرد وصصت] ىا فطىتقال بحست السأقٌواللامقطنوالسسيق منمليف

العلا

حتذخال ت
ذهلاعن عبنلدمنبنالاسودعن عاشف نيأعقر معرسى لالندصا اللمعلي د منالمدينهلىكلد
مكلهتالتبارسول
الللىهناأنت داى امت وقصرت وافطرت وصمت فال احسنت ,اعائشه بوأعاب عد وى دوابةالرادقلغريةفىدمضآنواسسكولك]

تمص الهوس طليمعتىف رىمضان وفيملخنلاف فىتسآلقال!للداقطنعبلالحمنادر كد نأشدودخلعيردهىمزهق

لمت وهو |

كأقالنفىنايزبا ديدغيود]شيلللكدقالنواتافخلحليرآدهىصرغيرومسمعمزرا لمت دشلباىيبدناهلاىلطيادى نوت|أ
سمدأعةونر|اديلىة اللراق مطيعنعبلللمانعنببيعنعائئق<ذألابىككر يسابورىمن ذالفيمعن ابيدفقلخط اختلفتوكالرارقطن

قبمفقالف الساناسناد» حسن وقالفىالعلهلمسلاشيمو لللادقلدمنطىمعطاعنءالش كانالنتمصطالتوسلنيصر السفرونمونقطى
ع ١

ديراسنادولفظ" وتصوهبالمشنأةمنقو وق ق ا
لسسكرهلجورصعنمبعيلة فأن.حشطدكأ
ستتقكمعرداننوالتمتا دلخف-

كأ الصعيرذلووانعنوأعنالنبدصااللعهليمدس دلوا يلميقلعيدنر ن تأادلتول تنبتل اىلمضعيوانخلاف د اشحول يمف انا

لتبيصمللهعليد
مسيدمنمعدمنالأجلبنراجوقصرهاكددكاننرم:اهلوحشيرة شذقعليهبخيرهنالسبآقعناس قالخجنا :ا

عل ن عهليةسلمنرينلكادكانيد لهكعنيناكعنينحح سةجيعانلى ل ديهننقفهلىدسوتااكرمةقصمربجكدقابلعلكشفدقاونلأوهيلوبلمأرلوخىوةمننمالدااتهقعس ْ:ل

هلودلوبومالمحوخدمباعنيسالمىؤكلاك فصىم!
جا
أم
دش م
لكدع

الصينوين حنابقلمهنمأكلصتيهدوابع:دل اىلعبعيوينان الوقفتكانتيمع واذ اكانالرباعلو الامركانالتأسعنومبجع بلاشك فثبت

 :ان حر ركانبوم نيسوامالقصرفروا! س قالخرجنامعرسىل البمص)دعليهد من املبنةالىيل يصلرلعتين دكعثلن حزورج

الالىمددينةمنفقعزيمحول يمسا(ن ىنم اهلالزمةيا فىلضلبابسل يمك يقيلأسبعلقصديسكثلاثاشفقوإ من 20

العلاءب تنمحضيى حول لبمس اذميلمعاليهدسلاذابمتبوكعشرينبوبانجلدابوداؤدعنمعنعب ادلررئاقعنمعرمنحياحنسجرب

كسالك

ظ

من اللكورص ا

عط

1وروا لشياستحدينلانن
ند

]١
رخزي داتطيدك
ا دذاهد كع فيك

||إدلىا دكن عن الأهرى عنسعبلدصر بلغظلصنق سواووساعد تدك ياديطق ساتنا اللاختطالية فالف

ْ وحردكالادلوسللضعيين «ددواه تمن حدييشالاو زاغا سآمةبن :ديور,البكن اسوبلكينإلاىلإخضورواء ابن تاج

ليث ن بنجب وهووثروك خن ابنإلىذت بكارمعنالزهيىعزليكسايهذاإدنإلذىثُبويسرعنالهىرية بلفطمزاج رك/زصدة
الاةدروكرواو اللرقطح منروايد يابربنانطا ة وعبدالرزاق جبرنعنالزهرى عنسعيلعنإلىهريركنك
لايع
ل رصكعت
لفف

1

دي
لنك داطرمالزبأدالى فيممنتولو-منليد لركالدكعهالإخيرة ليصللظن ديعأولتيلوه ددااللوولحسنطرق هلا ب
حافىالعللحنبيلدادللاريش لمان
يلاوذاىعلدارمنترليساليل وقرةالبن حبا فنىمعومع,كرمعلولددقاالبانلى
ها ا

ضل وول سين ادر تمنالملاقنا 3دل إللخدوات
من ادرك منالصلاةولعفق الدركراودراا
ولطريقخرى منغيزط بق الزهرىرواالرارقطت منحربيش د ود بنالى شنلعنسعيبنالمسيبعن الى شرل و في جب بشنلرال

لز

'دفىمبعيف و قال الرارقطنفىالعللحريث خبريجفونر 9 8

0

قش

يي

سلوسيرجديعاعنلى هري 9
خنإلى
وه
جرينبس وهى منزا
ْ أشي لنابددهااءلادقإيسنامنطريق
صلا
من
ندك ركع
عنبيدقدع م ا
نألم
ْ بنجيدهاءالنسآنطبن ناجة ولاق من حدب بثقية حد وض بنييحن الزصرءىح س

ظ تمعداوقيرهاليضف يراخرىوق "متصلااة.وف لففظقلاد كر الصلاةقالابنالدىاد وال رقطط تفر يدمبقيةعنبوش ةللبم
| العللعن بي مناخطافىللتن دالاسنادواهنوعنالزهرىع إنلى ساهدعنالهرىيرةسرفوءام اند رك منسلاةك ف
عقر دكن١ |9
إن حبآن ذالضخ ف

ش
بق فين ليسالنسيدو لاعنعلنشين ولطرقن ى
أفلىمنصلاةبج ذعوهمألمتأن سن دع

يا دهاااا
ارك +الداع كربت جا عطي
ا ديناطعننجي نسيدن
 ١خطأورواه بعش بنبرعن عبلاللدبنرع نيحي بن سعيدعن نافمعتابن هنلخرعهه النارقطنواخج .ابضأمن يبد عيم داهم | ْ

.سعيلا1
وين ججي بين
نديث باهي بن لما انل بسأعن عماللعنين مسا
مح
ا عنعلالعزيبنإ دالطبراقفى الوسط
للحداهه
جسحنعبلالعزبيزووم الاين معامتتا[دهدودكدرالزاقرطن فلنع ا
دلعيتردبسعنيحون سعيلدا انباديم نف ب
ِ وادى انخبا

 ١فوصوب وقذمسول) يميف البىكرن(ند ديخلللسجولد رسىل النعمملاللعهليءد سلوراكم/لع دغلالصف هاخبرالنه

ل وساما!

وفتولّعت الىتخرو,شبىمنكاذهالىفقا للاتفقياحول يف ابىهربدة من
عت ركعت مجملبرأأضفق عليهوف ل نق مل دوون
ا بدللقكد
|
معتبدتاكالائعه :
لىىشد ةا مال اذ اادركت القومدراكوما ي
ىلقرّةل الارأممن خريث ال
مع ود لبعد(كعد النؤارىف ا
| اددك فالكوعفإبركع
ْ

هن اهى
لعزا لاقتنالااك انأعاص العبادئحكعنابن خ نب« نمبحقِربناك© اد
عف.م وتوفداء مروفلا ص ل
لو

0

لادرك قبلانيقيالاداصملب وتدجمياعالفتالزى) 3
نلى هريرةمن ٠ددك ركعدمن الصلاة ف ١
 1ولمعتمنوي بون خز ب فوربنرد اخربمع إ

1ايكونفيد الىأموهبل دكاللركعخاذ اركعانام قبل وهلامذ]برهاتقلوىعن ونين
اذل
نكد بعلنلكبأاجالدايراكام سآبيزاوالاميا لاشرام ١
نليبث إلهىريرةبح ىبفوا شق ونخن2
يمل ىد دانلابيت يه للردك السهمرةايكونباردالاةلكو,دالخرجف م ح
نتروا ولابهرو هاشئاومناددك الاكعحنقرادرك! لصبلا وككرنبرارقطنق العلل ىعن معادوشق

سلمهل يسك روك

اللانصكلماغ والاما#عامحال فلبصندم]بصنعاللاىا االأيذى منجرين علوموأذ ين جبل د دب-
أنمصبا نعلي سلقال اذ(ا
رويعن بعزوم|قاللعالابدنمرايسيم
كدك
| أضعفوانقطاموق للاغلحل اسنر»الأمنهن!الوومواختارسعد الهبنالذمبا

|

ْ 0تك السيورةحت بغفى لانق 9_١) 9ند داودائ دمن ريش ابنإلىليدعن معآذقا للحبات الص<-ة ثلان< لحل تركرل يث د بعلا

مهافال لاجملمحال بلطا اكتعلما؛فطبتها سبقختالفياوءقل سق مالتبصل اللعهلي وه ساميعضذلاثمت معدفلافمالند|'.

:مإتاالتسيامصدسد قل سنلكممعاذفر]ناتأصنعول وعيلالدان بمعممماذكن د و,|| 0
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ناعيرن #رعنإنجلان عت بيدهبنمحنج لرتسالان ده تدس
 :منطريقلقانع اب

ا

ا

ا

بالعربث لونمن وخاصاذازوى من وجرن الذزن بق دابل عدالفلا

برد بهل اعلدمنزنين|فبدادرلحادقل! اشادالى ةلك الطياوى وطأئفةداصل فالصنووينمن حلبيث أي دون قو لنههلا ذل وا' 67
رنيبك معاد بنحبعللكت
اوفرمره ورؤي الطلاالى م
! اذادجع م للسبول صلبزأوده ذالم الشواد.ث

ا

ىمند رجالا"عاعلى ف اىلبؤادى وقال١بجر بيشغريب حمل السب اس اند2

مج صل ثوتئى وا
ا

ْ

 :عه م
ومن

دن انوا

للي مو" ش
صل ه
منمريتحأفخةالتكان لني
د روك ) هوبا

م أليراادحس لنيصم ادنمعليموس بيجن فى صلاتدثقال

االوصلمعبو

ا

00

وحددفقلناً

هر
 2الى صدعت مهال يسك بعنجعللللا(لاملبقريقلا ختلفواعليمتنفقعلمهنمزكقةةإلى

عسيازيل,
تيث بتي سكورا»اذاه توعد داكاكه ال د
اإنم
ديت حاوروس

ىتل الصبعبرالط فطل الشاقدعنفسن
للوصل العشكذلف من صل الرادي جا الفق
 :مون فو ف

اعد ١  00عا
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 1انبأمسلمين خاللعنابن جريب عنعطاءاكان تفون:العتوخفيانىوالناس قيأمفصلمعركعنين #يد علر]ركعتين وا نر يفعل 5ل

وعل يدمن! الايدسول يمك لاننأدرواالاناماذالبرككيروااواذاركع فارركعواواذاقالممعاننممنجلوفقىلو ارنزاولك فحنواذاسون تاسورالا. .
ن

ّْ دانوذاودمن ديش الى هريرةودوايةالىد 0
ا

ومسل ولد عونم بام لاتحويعديوجل ينثراينى أ

انيىى لاللهداس راس خأ متف علءطون منحلب إلىهررق واللفظ الى داكد ورا(دافصىرنصوة

جآر وللطبرائ فالا وسطانيوك) لزلاهس-را سكلبولااينبيع0

للإ4كان ال نببدمنط قبمتعن أ

1
ء.إلعىريرة ال ىلبدفع راسوتختص قب لالداماذماناثامنهبلطا ن يندرأ و يرقمف شري رين جد المكاب |ناإمنفىمصنفمنهلاا 1
وص فوأ سهل ليصف البراءينعأذبكنا فضامعالنىصل ,انه علب وسل تأذاوذاأ(ل معابنهلتر ارين امرمنايرمح يس دل
الج

صل انلكعلىموالس جبرتدعلالارض مشفقعي سوللمث (١تباددوك بالرلوةولذاليود قرماسمقوي.إذادكتعتالركو اذراوصا

اينمنحديتمعايحوليم لشاحل امي بلقلعو
سكو بداذارختاجوهابتءاجة د س
|أدمساكل ذأ جر ت
ا
عليتقلموابذمتفقعليمحنالى هريرةسهل يمان ”معأذامقوم.ليلق صلاخالعشأدنعلرأصلهام النبصلىأل" 71ورو :
لإدسىانه قنخت شأءوان معاد ]
مبلعؤقاللي ب
لي و
علهمد
.صملده فقيل ننفت وك ناك لنى
ةفل منخلفو
أصطموك منادائنفوسى رةالبقزاواهاب ناض علبأبدينفاليأرابت نالك آخرت وصليتفقالعليمالصلاةوااسا'" التآنانه امعاة 1

ج ديعنل ذآلسفيآننفلت لعرهفأنانالادييرثناعن
لمشسفيآن ع نحلبن دينا دعنب أل
قرأسودةكن١قرأسود ةن انفق عليمنح ي
لض والليلاد ايغشد سيا دبك الاعا فقألعوى هنادوكر البارى منروارة لخرى موصواْ 1
اقأوالتمس وض وأوا
حابرره قال

بايث وليسفي فول سفيآنلعروو لمطىق الفا ظهاللفظ الزى ساقالعف شولفظ لشاف لرهاينه!يامعن سفيآن واد الشكفع | ]

أن تشفياترداي وة الذييرقتين دسكوسيد دديث هنالفمرتدعدادجمعففدئاقمسللاجرمنح يديف بيلق قرأ اقرب

!ال
|سسأعةوق ايه لوداكدوالضاخذابت بأد أن الملاكانتالغربديمتعَعلد لاقصبهوال ليلعا لكالاعزتالاف فىاساملرجل | ”
ىعيوبهليمثان سيل :
بنكعم دقل خيرلةك و جمعيهااك بنحبانف م
الك الذغ»الفردةقيل حرامينلمادنبل حزم

؟الدصللنعهليودس يبل مرأة لوف خ:أرضةالغ لذهس عل نآ.ءلمم ركىهشق عابمن مرييفوات بن جل وسيال 000
لعفل عل اياء كن نكده,العد للبزاروالطبرالنعن سمرةنوملاالتبسقواواملورفاتلوكوتءسابعسوليممشاذه

1

|السليددسلوياإسياتبكد صلاةجب قاخاد61انقيدبننقدمى وسطالباب حوليث مندرك الركوعمن ||
الرلعةالاخيرةيومابمع»ليصف ارانخرىومنلير رك الركويومتالركعهالاجخيرة فليصلالظونربجاطلامن ليث ياسينبن | |.

العو
عانلىهربيبةلقذطا ادرلاكحذكرا
نيه دللى رواية لمعنسعيرو سفيد
ماعنا بن شرب ع س

١

لله3

”ْ

سمجح7

00

5

سي

سلوابخلف كل برو ةاجنبوداكد والزارقطض والافظ[موالتميق منسربيت فىلعنالىهرب وذاد وجاهل اميلبابسوهىنقطووله
طريقلخىاعنلبن حبأنف اىلضعذ]منحليمحبلاللبهنشيلبند بنعرد عنها معن إلىصا عنددعبلاللبهترولكوكرداءالرارة

.

||منسديث ارت عنعل ومضوب يشعلق والاسىدعنعبداللهومنحريثتلعىل ايضعن وال ومنحلديإلىل رلد لومنطرقك رلاواه
|أقالعقيل سق هلاللان اسنادثبت ونقل ابن عنعن بعرانه سكلعنمقالبأسعن اهناوقالالنارقط ليس رايت وسميق ى هلا
ا

ال

عي عاض

1

سس

فرك

د

 0فى من روايدعؤآنز

| |العمانعن,الكعننافعنانحروعةان ءا ابعندىبالوشعحولفيك دق مكبر نقدممنح يده هاالشبن يرث سول
:

يسك"

|
قدمواقريناالامعنابن ال ذىليك عنابن إلىذ تب حنابن رابانبيسخلقكدعددد كاي إنلى ثييبةواليق منج يلشم عرعنالزهرفيعن ١

 0ناليد وى وا الطبرالق»ن ريش إلىمعشرهن سملللقب.تعن الساأتئب ذابومعثم_ضعف رواة!بتري محل يمشمعلين الىطالبو
عقيملرادقل 91عا
د)العلاميقم بحسنف
دغيرم دقلجع طرذلو جنكبرشومونقل لواب عنبضحنق ى
ظ
م

لسميلئىمنيليث الى يدا الاضادئ دنه اذاكاداثفللازشهرم أشن أعم زران:استوور[لأسزمان ستووا ميدحأ نيج :

ق بوأفقالادادت فىحاسمت والحدى
ب اللعبززينمعاديةوق مزه بواجلشلأمزا ريه 5برؤيلالوعيليعنحالشخ دمن

مجللف ابر3
حضوي اسداس باينا|ولميهالقوملزأ حوليمشكان بن ر

ْ اسان

أل غالباب سيولشمن لضان ل نقامرم الصاأحبالبيت الشافععن!هوبن رحن مع بنن عانعن الف بان عبلالامنعن
اة
لرت
للص ض
ارعن
أبنمسعى< وفي ضبعف وانقطاعولمشأل وان الطبرلق منطرق'ابهي لقنتذاالف عل لله؛أامى مد ف
ينتقاله
نمن نلس
انه
تعنا
ملم
اقال
عمهت
لومو
قخلب
لت تل
||| ٠اثم

فل|

صاحب البدت دجأللقات ور واوالاام دقاللابعارض هلاصلا

!١

 0الت صيى!لدعلىو ساوفىيليت!لش ل نس اذاهدامخشكان سل رص ان ابن عباسوقفعتبأدلنيمعيلانمعطبهوس قأدارعن :

!مين

ضفق عمد تقد مىباابلشصردلطاة سول مشأ برصليت موالق صلاللعهليدو"نفك عنيين-ث ساءنض نقامعن ساد» |

للنوصلصالهعليو بفيتناءى ١
 5فل ف :عجصعاحة الأمنأخلق_مسامو”وى الإخيعرادبن مشرسهل بعش ال صسليتانا وين خفديس ا
د ادر مجم
لصي
 0التي
رف واب وثياهنيبنلي وهىمقرتواكن يراسملان
ح نم
 7-1امن لصفاعدصلاناك لطابنف الواسطليق من
كوب
0خ ان ص
و
|الدطريؤخرىىق زجعي بنعبددي ةالبظادق)دقرا سنن الربع

وليسفيمقصوخ لرابمنقى ل هللجرك دجلالمنلعز ورهاءلجرمنحريشان شيبأنمخوليفظان حباندقال :لاز
نسفلوي سل ْ
مدبيشحين و لابىداكدلىالمإسييلمنرواباال ما جار:فاسايقلوسر الحو يس امر

 ٠ره ال ومن:تباتنض اران لاد سنادداهدلفنشاه سه ع وردقت الست
 5بإينلاب اليكجولايقي الجىنب سول مف الىكلسرة ذادك اندمحصصأو,اتيلنقلمومنشوا هلهب رأوا اهلطبرالنف اىل(وسطعن إلىهر
 1غودداسناهد ضعبف سوليمس الىهريقا .صاانعهليهوسامباعلطوناسيليال فىنش الببهل يس ابمنرفيصالاةا1ن
 3زات الرقاءءشفقعليهوسبن فاب حول بمث جأبركان معاد بصلدممالنبصا لبدعلبم وسلو العش بنطلقالىقموفسلراا1
و ديزاعتمكين اثالالشادك فىرواوسيل هناحري ناث (ا!
نبنبحدبيوعن عربن
 0تلم وا مركتوبداذفعن حبلالييلع (
 5ل

ا

ا

لط

ست

ذة دورداء لاسا
ندصرل أد
ناسيب الزدافيسناب خ

ل2
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قال عبركقفالاإحكامدأيمؤكتابعبادلبلاثوذلابت عبلبرافلسعب ادلماكبحيباسنادهوائأدواءاسدبنمى معنالفطيلي]'
عنعا بنديل جملعبلا |كفضبل بنعيأض برل تنضيلبن ص ذ وق ٠اسقطمن ا

ظو زوق ع انلوليلبن بمبيسثعكن«س:بنرارلسديىناجللللهععزطددىماعيوسلمولىة أعداوباويركخلف.والنسقيأ شفقعليهمنحربيثعائل<مطى ل
الإسنآددجلينسول
شطاة |

دلفظوانيص بدالنآسجالسآدبولند بوي بكصلاةالنيصلنعليهوس ديقتىدالناسبضلا ىل وليدييشعنع

هليوءسيكان لامنوكانلوكس :
رلجهو صلقالفاخلفالقاعلوهىعبةدعدكورصدسدل ع
طرقكثيرة يطىل كرهلد هذلاحزب ع

م الناسخل عفسذسكمرب قا »لخر داختسلودعداسيقطريدادالوداقد |
علنعليوسصدلاخالفموىاحر
قالفاوىل ككبروقالفلىشىه8

| منحديثإىيكرةبلفظد لخف صلاةاذاهمأبيدادن ماككبجاوءداسديطرفصم دق روايةلم

قضىالصلاة قالانا! اب والئكنتبنبًوضي_ابنحبآن والبييىدإنتلفف اىرسالءووس 9.لَالَمايبعنشسرواو اللاقطن و
بر:
سيظوفي غبلانهبث لبيع:دروا در شاعسنمجيل
تلفق وصلوارس لمايض 9خكؤعلين لييطالبرواءنجدوالإازارواللطبارانو ف

إلى تكو عنعطاءنيأرص سلاهرودان ,اجنمنحريي الهىرونوفى»وال شيتحتقتف اىلصلانافهاىسنادنظرواصل و"
الصدعدوانبفيرهاالسيأق ولفظيالقمت الصللاةوعدلتالصف فحت واملنمبصعملاايم و سلافنمىيصلكابمبرلوكرنا نضرفوال

ادقنرغتسلبنطفراسركبفصلبنازعايبتحبأنازفعصانفكرفاىلاولىقب اللتكبيرهالقرمبالصلاة
ماهككللمذددللناللثقايندايأيحرةكسسجلاراببيعذلاناحرم؟اف حىدييث كك ة حولليمشددى ا عنسلهد عهليهوسءاالذاصباالارامبقوم وهىعلد
لادانمنت ركجنبيضمنحدديثالإيوفيهجويبروهنىثرهكو السنلناقطاوايضاسحل م
نبدوضولجلةم يحلالداكطدد

تف في,أدرىقو

اسنلرغتيكنان يوفمومسع
ىحكوومرثصعلنالدللنمىصحلافالدنعهقللصياووسأوصضلواابكنسنالبيسعحيدنيكننالداصدلىافكصىنعايلبموحعيننكلنحىذداليذحضبرتالصلاةالبوج
بأسلاممةماة قألالهشريظت
دمْوبنايديمواثاث ست (وسبعستيان ودهٍ
نبإنفق
م ك
لحركمهب اذلوتفرد كلامت لكت لق

ابانن سني دباؤادد وان ابسنبعوتانسننوالطبااىدا ناررنستسنينوف روايدلاإداة ا
السأق بلفظكنت( دن

عامنجره الذكتالهمدكتصلل جناهيابوىهنثليه سايوةالليبكسلا ومنتتلفف صىعيبةعرددوك

الطبران,لت ببجرمعللمرنومذرمعابيدايضحوليمش:دامكوانعبعداشفخياق ىنخرلابابحل ييشالمعوداطيعواولواسعلكوعبل| .
مو قايكواصلا كن اهددهلادددى دابنالصيلدي وقىلسقرماق تايلصلاقمبمكانماحقبوبامحلمصرة |
ب
وواستملعليكوبلحبشمكانراسمزبيباام
انأمالعبى الصلاة ينأبالىمتهنءاللفظهوالى التؤارىم سنمرييثالسبلفظ ل

تآبالسهوفى راي لمنادقال ال دىر( سمعواطخى» ددنبهلتللخيدةد قل(نفقأعليهمنح بلبشالىذ ر نفسورواكمسسلمنحل يمه
كينب اللوهدشوزياكذاستدركء وف اىلطبراْ
الودل بملفظولواستعيلعبكوعبليقوج

(مأعصين! نمصاءالدهعليه خطب باكف جىججن

منطربقكلعىلعنمعآ بذنجبلدفعهالكل برهصلخلكلام دف سىتأدىانقطا سهليمسف انمصيللددعموس سقولف ابن

(ممكتىهفىبضع وانومالنأسوهىاعهابودادعنلض باازوفرىهايةلم نينورواكلجل دلفظهكانبصلموهواى)

هشأ عن ابيمعن عاق ودوك الطبرالى منحربث عطأرعن|بنعياسإن
ورهاةاتحبانتفى معبى وابويعل والطبرانمن حريش

النبمصل رحدعمليموس سفن بن اميكىمحمااءلصللاةوغيدهأم انس المارينةواسنادهحسنومنميش اببنحينبةلفظكان|ذا

ىنادلوالىبيج كريدسع دبنامياقلغاذىان ىاستظلن
رنكاين ديقومجسطمرمد ف س
ساافسقفلفبن امككتومعلدي
حي
عبردسلىالتدصلهادهعلد
عل
راإب(نمملنوهدنتفاق ودرأ لبينيددن خطصطتيانم يخس وهوى

ى« ويعمنقانهبن(صببخفىمعنن حهللمك نومالفو اقزأكتابالعمقادكاؤاق القلقسوارة

مسن بن سفيأن فىمسنم و ابنال

بأنسنةذتاكاذاقالسنسءوافاقم فمجرذةأنكاذاىالسوافاكبعمسنساارفمميىمنحديثالمىسعىداليدى هلاهلقاطو|.
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شف

بننمع
منجل يشخارجه بن <نافتوضعف الادى وقالابنحبآت اسنادمنقطعروياك.ا طلوؤالباب ع
جأبل دنم.ربن لعام
| وعقبتينعأسواللصا#الغفادىدات عباسوابنموعلا دنه

ككل بش معادرو ىا أحهلوي ضعن وانعطاء 8سج

ا

أأعرد وعقبد اتلقطبرانو فيضعف وسول مث إلبىصرةرداءاجنولاككامروالطاوى و فيادب بيع وهوحبع فب ركنع قر
) إن عبأس د واالل رقطد دق النضابوع كن اوه صعيف يلروك وهل سف بنعرررواءابن حبآنف الضعفا ١
ْ حول يث
ا ف
سلجت وهب وادتىانموهينومعلحل ببسثحبالنهبنر د
زواءاجدرالارامن حريثر ب
ن
ينشعب ع 5

الاةقب نومل ذلاشىى ترادوا ابنإلىحير موطيبا عمج
َ على واسنادوضعيففول العوعع الصلاابةعدالنىهداء
نليلبصليحقيصييرنا ق توسمالسلان يصم اللصبللةبعل.قلا7
1:نكن ب انلعبأس عن لبوبن عروقالسب نولماذازمم ا
تبالليثوفبلينور وا« الطبراى
 :الصلااةبعلرفل»ونلشكانت صلاة رسىل الندصل الدع وسامزس :ده حسن بد|لىصا كا

| وىاسنادكابلنمبع:دقلاعتضدت دويانهبل قبلسل يجش ١و نرانف لىيلدلجولامععاب السأنالذلان وهابنحبأنم حندديخ]
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فنسبن طلقعن بس وؤألالتردذىحسن ال ع لراتقوغيد» يعوويولابسثا أن ابعبكرنوتمينامفرى ي
فقال لتمصل ان وه لك نت باككزهو قالعرر|خنتبالفى 2ووه خىبرمشمبوة ةا"
بن فلانيونزة بقى وصل و بوتر

ثاقات واليزاروابن بابخوان حبانونالمنحدشانن نم
انر
لقطا
| أواتخنيه والطبرالى وااكومنحلبيثإلىقذأد لتاابن ال
نلف نط هىصلوق ذأ بيخحسنو ل طرقاصاضعيفة
عنبي ادللدبنحرمنافملحيبنسلهقالب ا
! قااللبذاانع وام
 1عن ادلبزارمنح يلتكفيرين ى قعنابنم  9فألياهبعنالىهرية

ا

ليست هر

دللا

ى وهى رو ك ولط بقنسى عن ابنعسينتعنابنشرآبعنسعيلين سيبسعنالىرايدذكها
وفي-سلعانبن داور الما

١

وناكدواهالاببيى عنالزضريى ١ْ
 | ١اللارقطهوتالنفد بمشربنيعقىب لازينرىعنابنعيينةوغيرهيرويمسسلاوهوالصواب ك
1

لمحتن دامضطافهيصاعامو سرستعمويسحنسيكدواءؤب ققدفك

!

|1

جأبرروا لجولاب ,نابجوةاسنادبحسن  9جهليسي عفبهبنعاصدرواالطبداىفاىبيرهفى
ْعنالثعنالزهرى 9سوه سنك

اسنادهضعتسمل بمر) بنعبجعلوئس صبلاا)ميليلوتراشفق عليهحل ميث منخافمتكمانلايئيقظمناخولببالابوة

ندي جثا س1
مح
ب ذلن لالخميعنىدف ونث افضلسمواجر
من اول ابلدمطنهعمتكمانسبقفلتعزمننخرا
ممن اول اللبلدواسطمونض م واهوثرهالاىسهإشفقعليهحو|لسشاد

اليلفل(ونررسىلانيصاادليهوسل

ْ 1ا ندمنلكلدعليدوسلوةالكتب علءالوزوهىك سنهوكنيتعلركعنالطموهركمسنلجلوال قطي حا والبييقمزحلبف | أ
) ١صف
مدا
ذظطلاتهنعلفرتنولوكتو.اشروالوتروركعناالكلفظاجنوى روايدلرارقطوركعتالهمبرلوركعناا

َابعنباسبل

ن لطرو يلارىعل إلىجناب كليعن عكرمية وابوجناب عيفد يراس ايصأوقلعنهن-
لا تعد ىالونزوا لعنو ركع

اوق رداية

ااطلق
و
الكنل

ْ

تعدهلارهرب اثلضبععتكاجر دابييقواناللايوابذنوليدالتوىى و غنوهمرويغانفتالاخ جمقمستدركد وأ

نتفردبدابوجناببلتأبعهاضعف مندوهو أ عط رواىنجوالبزاروجدلبنسجبمنطرل اسمثيلعنعن عكىمدعنبلفظ /

ن وايوةضاسرنيحيعنمنللبنحدعنبحلبنسعيدعنعكرمدنلأ
ام ت بالقليرادلودملكتبعدكرولهمتابعلضم ر

اجلدالاول
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منالتفغيص مي

 65أعأمرعانمن قري تكباراصنقاب ربلل مضل ج ولسلميايل رون السوارى عل لغرب حي بوالنيصؤل ننهعلي وسلوزادا ساق ١

1

نبلو حل يمس بن حمرناأءي رولا سد قبلالم رلبراعتين عاعرنلو عدلءلواو رود 11ال لمك لا

0

لاواقبلالغبر ركعتينقافلىالثلاذن ننا إءلقادىوابىداود ونهلوانحر تاداتفقا |
| نت ريخسمليش عبدال بلنهمخف ص
 ْ 0عليم طفظ ينكل اذا نين صلا قويفرواية ضعبف سيق ببنكل اذا لبن صلاخ دخلا لغرب حول مث إلى إنى ب منلحمل زيوثرفس

4

فلبفعل ومن لحب نيوت ربثلاث فليفعل ومن حب( ندوترولحل لليفعلا داوددانسا دان وخ واحنبآدناباد قط
وكوينطرق

ا3ل
8ي800

إلىابوب ولالفاظ وص اابحم داالزهك دا إل قطن فىالعللوالسمبق دغيرواحل وقنى.وهوا لصو مأ ورو مم الولإحق ولك

0,
 3لولجبرواع ابن |المنزرفمحىاعلى !إلىين نامي و ىاللرفظ يعنالى ابى ب الوتزق ولحب من شاءثليتىربثلات ود المتقاتوفى

ف:رق
 7 0أعناديدافداضأدةال لبش  3و ضريمل اباب ب وإعلمابن اكير ين حسان فضعؤسو خط فأن
5

ظ

بر

واهه سامرومن بعل ويس بونجب ورؤاتهانقات (المالسميهل مش «لوتدؤمسنى
لضام واأعالوتيس ميلعمل ب النعوصؤا ل

وربيك عىلاا لاستدوب
امنيأ فيسحق
من حبانبقلات يتلمادهذ»

-

000

داكا اا

||الشأقٌوالتربىمنطرنق عاحهبن ذهر عن عل قال لس اللووتيككي للكتىبة يكن سنت سغرأررسى لانروصااليوسلةي الكأكم
ْ حول يمفالى0

التمعلي_وسوكاندسم

حمل
بدي لامع
عاكبرهامنحليثغال ع

| ابىتيسعركعراجاتفل بت هترك الاسم فصل كعتنو هويوان يق]فود ادنلفزللتياءيااعافرون ) 9.9زرافم
ادي
 1فم رسن سيا ادل وسرققتللق ذل ثلاث ةلس تلاس حرييث بعريودهاضل
:

تشع اولحلى عنس فالا رقطنوٌابنحبان ولوأوؤيادة لاوزو لاض و(#اتشببى بصلالغرب درا لكلووثقاتولانفقا

جح ملكااتنعول يمك عأشفةيكنرسولةالوصأث "لويسا:ويوتر لثمن ثلاثعنس ةابىداود بلفظكانيو ارادواد

كينا

ا الث ىئاثدثلات وعشروثلاث وليكنيولرأنقصمنسبع ولا اكهمن ثلاثعشرةحهلدمشامسادكانرسولالمصياء |

وثسلرمبيزولارث عشي قلا0ك

والتزدنى والضالو كوه منيرمنطرقع بن تعنيحم بنجز ارعناقى ل

«ينقلزيادع ثللاثعشرة٠ .  ٠.٠. ٠ادنيل مزيطيدادباقداراضيةعزواهحولبكاذ»:تلاشعش قوفينظ ففيورنه مدن رى فبللكزيأ
د كونمطري عقزلاعدإل هريرقىفو
معد دركعات! لبىهواللبلت) 9 8بن حبانوانانا و
روى فيصلا ة اللبلسبععشرةد

اوت وتس! اوسبع|وباسع|إوبلضىعشمرة او راكمن نالك فولجىالننى

واظهبعليالنبدصلي 0

تالوحك

عر أ مواظيةفردهابن ارا قاالنعمددا ت الوتزمعكثر:ر| ن حلي!لصل"5
لارام ترددا فشىت النقل فاالالب يلات
الم يس

 0لمك ادو ان نان منطرو يب عن معان ود

كا لد
وتر
ركع |وأفرل)زايا

فعترضأنقدم ءاسياحجليشا آذتا لننيصي التو سلويانيتنسلايجاس الافنىس منسربلفظكان ارينالليلتلا

١
الناسعةوبسيعلايجاسللافى) لسأد سمةوالسسابليةومن لحيث سعدينفشامعن عأشضه ونيفصن ورواءاجلوابىداٌدوالتق و|
إوبللتياحكبوآمنناارروادايعتا قمشادلففظبيحرنكلالن بوتحربمثللاشثا فنصصل بينسينيودلوفسظلنمليكاوبي3قىعبلاالتافىالعسباهسانلساولللأعمرثهنلل تيوتررواايزلا.ت م|كث|
من دكنس لولس نينالالىاخرها ور واه الشاقىبلفظئنيى >
شري ربو

لليؤارى من حليش ابنعراس فىصلانه فب ممىيداد تنس ليلس برزين

داح اباس اسل لالىالجميرةضين ق

سلافاىلام حو
يا
وبدهى تنه اوتترس لقا

انمز
بصا المعرب تقل قا 9اده لفغ نطريعون اك يلون وجب عنمضع نولك
تنشيربوا

بيذي غن ابن مسعىد 5ال قال سولدهصل 3و سامونرالليل ثلا تكىنزالمراصللاقالمغرب فقل قال للراقطاينطدي خم وهو
وؤال!الى العمورواقفهحل اابن سعى دكن ا!دواة الت دقوغي يعنالاش و رفه ابل عزجبءوهى ضعبف  9رجهم إر|راثم

ضامنحربشعاش ونيمانمهلبنمسامالكوهسضعبفحل مشابنخمرلورركعمنلخرلييملسلوزوروا اكبن,اججا.؛ط

4

جلدالاول .

||

|جاصلاولسإمنعد ع
يدن [كحول نمث ابعنباسن صللدعمليوسكانبقوكف مىبعىدلق ناللرمكتبلى ماعلكاجرل أ
|

| ٠وا|جعا عندك ذخ وضع ]و درانفبلر
أ ركسبنربن بيدامي إنلىيزيدفقافليسجمرتاكلا:توقبل]املنمعبمدكيعدانودإاللستىيعزيىلولائككديروابنحبانوابن راج*وف قصبوضعالعقيل
زم دىواواليمف و
ىاختلفف و
ىصلموادسالق

|أصوب اللارقطئ الع
للر وايةحادعن جيلعنبل.إنبأسعبلداىذأبرىالنا لمبربثحل يرثد وى ان النىصو سيان

| ق|ارذلوان.
ليالسيروكيد ام هليدث شرعر ديرو لبارا)للهنفرمىبا صفةالصلأقسوهيش ]نريىال صلاله

|ع]ليكءومسطفدى دركجلواانسقتاغشييلربمسعداحجديقث االسلبلكرمةدسسهاىففيستعناإدلديىاوتدنوكاسرلئشهالاافؤالعتعلففصنكردعهيرستب كحنم
د رق وعالسيرقىمنليثجاجع نعإوجعرفهن

| سعلداموزاد اندمالدجزيمدكنهىفىمضفإبنإلىثييبهمنن
عالوج
ووالصضعليافبحنحبراكهنا ىااضعفلرترجهةيوفسبنرينالكرد
|اعناثبيلدعبنيامبالنغا بم الدىنهالغين والنينمعبتآنهى«لقصيريجل:
72

لناقص تاققابلزلاير9ره
|هاوالتباتردفاىاعوءفنيىجنلعياغتذىبر:دكنعببننيباللك|اندنعهسسلايجلوالإسسججرلجوايلنبيشلبيءريكجهنلابمعثلمعنبياملانبقلإنسبلناعمهىلفاإنوناالنلعسمصنلاللدمصععلييهروف سيشلر
ح
7
ج
وأطال فليرأ
| فقيل امف الكفقالخب جبرثيلانمنص علىس :صاتعن |بيرتشكددناعلالىباروازإليعأدىفنىضلالصلاةوالعقيل
:

كذ

«

'

-

| لالشعغانوامدب حل مسنددمنطرقوف كزعم حنزيشبلالجنبنعىفقالببقج
ووالبوبحانبنتم

 1والشويج برو الىعن حه شعن قرعا المنلارونظنونذلوسججلالناسمعمفاايانف نىبجرعالالضىقراايذناسل الي د

 :أثقال 0

ح اله
لكتعليلان نذأءابذادى صنقعنيو زعالمزيىازممعلق فىهمد
,قلاوضيعن داك بليلمقتعليقالئعلة

' |ادواةابييقىمننداكالوجمايضامى ص ل
خبخ :و
واوابىندمفسفضج و.ر واىماكلإيلىماعنهشا بمنحرروةعنإيم ان ر

| 0٠أاببنعساعلوانقاانلالجابصرفصتالادقيواميقمنح يدذسههل سشحعةنديفاصفقل دالبللسرعإنمعذمليهيوال

ل»لمعفل رواهعبلالرزاق لصن عنمعررعنلزهىعنابانلمسييبانعفا سن بقاصفرقيل5اليسليل

 /أمعسعفانفقاعلتانم سجدىحلمنسقيعمضهد ج درتكرا»ليارتىليأقوبىن :عن مانلسر#عليمنجسل

|أحصل يسفن عباس ان قالن)اسيلقلمنجلسلي األيريقىمنحليموابنالىشيبمنطريق ابنجربيعنعطاءعنانالسييرةعلى
منجلس:راحول )فى بانالىالرلدطءعليك,بزة ااسلجىدرواه]مسلووستلليد نم ؤالبجاد التقرببسنل 5فردةوجلالرنعل

»الدب سسعودفاىلصلاةوادهعارياب صدالا التطويع

مليسشبن جليمعرسول»دصلءوسلركعتينقلنظن

 1وركعزينبعلهركأع
ونين بعدا
بمغي
ربنفمو زكعتين بعلالعشاءىبدنقالوو رئتئبخ حفص:ان لنيصا اللدعلي -وسلوكازن صل

|لكين فيفنين سينطلم يفشوف ق عليبزيادةو دكعننبعدبعد ب
ىين حوليسشاءاشذحمن ابرعاناعقشرةركعةمن السنتبنً
| .الدبنافى نداريعقبللظنوالبائىك]فىحديث ابنحملتر ىهالنسأى وابنرابجدمنحريثالمغيرقب دن يادعن ط
عاعمْرأوالغيدة قال
ا
|لنسأق ,اللقسوىوقالالتريذئ)غريب «مغيدةفل نكليربعضا لهالعم ق
نب حلفظاسوأل ج ض
رعبفوكلحريبثد فىمفبمنكيو
ذألالسآن هلخطأولعلعطإذالعنعنين:تصن بعائش«يعتان العفىظبجريشعلبسةبنإلىسرفانعن(ذتمامحبير!9+ل

| ٠أمسوواسانواكثمنخزييوطقسواازسذىيشواضرهالنأنونحبانوببفس«سمسلويجهلبيشيحوابهمنص قبلعصاربع
| ابعداد والتاشى مصسنمواتحبآن وصضع.وكناشييغ ابتنحنر منحديث ابعنردف ميشربنمران وفيمقلالكنويفابنحبان
وابنعدي حال يمس عبىكان رسىللدمصلاللعهليوساميصل قبلالعصىاربعبقل ينكلركعتين بالشليم عندال اتلدالمغرينارم

 53نقدلهطكرقيحانلداالنااكاحنقمدمليسشجاليممسجشي)بمعمحنلأفتظلاحدكدلعيينقبلقخببرلاحفللءيبوسلاردسيبىلعحرصاحلاسملاعههنليمههوالسلروقايصلعمذااسكوارستوملاحندليمز أا
'

سلرخو و لبيئارىمنطريقعربن ْ
الاعملي وهسلممقالنعرماذافلرمصاذ دانميزنابى داو دريك!د القائ ليراكوا تارنبذلفلو واه م

ا
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ظ لد إلاهل
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مناتلفيم كير 2

 1الىصلألوسلءسبلف اىذاالهأونشت عضسيم را ولع ن اسلاهإلهىريرةب الجرةبسنينهىم ألثاناءسلوعأ براك
دي

شىب ودابتولهآكر لفانفىلامعنابنعببندعنايبو عنعكرم عنبن عباسعنالنبوي(صل9ا.ليىدوسسلنواونببروكلشهععنأنعصري»2نددنعوزاابءبقه |1
كوهد
ح#ار

لي هلادادن بىه شههآنخنشك نال ليبق
ابقاج
لقم عنسفيانعنبيننردرعن

تتعسب

ع سنعبينجبيرعن إن عباسمىمبىلانويبنلقوىلبت دوالشن حليجابنيرعحباذم موصوكادددا" |
اللأدقبطدمن حربيثعبداللدبنبزيععنرين دريىة واعلء بن الجتوارىبهوللوروعاءنٍ |سكر و فالإارى ع نعكررةعن

بنيعيأسص ليسمنحل امسججوخدقدليترسوله؛دصهانق دسلوميفرول لامب عنالىسعبلبشجمابىدادو ظ

كد يقحجناعمنلصاصبنهج ول فىحول يشاحقبةب دتاسقاقللبتا سولامفدضلتسىرق إفنرتين
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قالف بىعضراقالبريلبن ىس لكربنذ لكلابنلمنفيهتقالان اللار1لزىكان الىبيعىبمصلا لقدرواغيبرزنصزا:

فتكدزاباياعلىزا فاراوصالبرق ينامنط بحبراجبيبنوهوادعنبيسبرعنجبالزنب هنرمنوليسعه

هيوعد

ريل بنإلىمرسمعتاب انلكنفخوابع
نراسيقولا كانالنبوصلانمعلي-وسزفنثفىصلاخ لصيوفىنايبلتمقلدء تعلماتا].
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بيرعنابنجرويم قاللىشفتلوت وعبلالإتمنبنهمنيزاجالاىلكنذنفعحالفقرواىالوصفوان الاموىعن انجس ب :
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ابللاللامينوشر
لناقوى
وورد فحرييشتكسنبنعلان رسوالمصمطالملهيسولقابلعترادكت وتعاليسةصل |
*!/اسمعل!لشموال و الشرأقمنحرييث بن وهبع ني بن عبلالهبن سالمعنمودىبنعقرع عبالنهنع(عن سو بنع(فالعين

رول"الروصلاليمعلن.وه فال ترقلقلالوامهلنبنهريتلحرييثوفىدضموصلاممعلانهليسف اىلسئنغيرهزاولافيوسلم
| دلاوألووماللطببرى فلإتكامفعزاىاللشق بلفظوصيدد عملىلتيل و 5لالنودى لتىن اولمرلىب (نرر|زيادةبسرصعراود
ولس لك ذا شنقطوذانعبلالله بنع ودهوابن سينبنحلم:بقكسنينعدولق تلفعلىمىبنعقيخ ف ا
ىسذادك إ ْ

يٍعنشدان وهبهكناور داشر ب انلمجعفرنلكزبرعنمودىبنعقبعن إالواقعنبريلبنإلىريسمنره رواوالطين و2 3
منعقبتعنع.مومىنعقبتعن مشابنعو عن ابييعنوارشعنلسن ١ ٍ
لامنحرييث #مصبلبنبن ه ب
دد وا ايعنا

عدقاعلفدرسواللدصيطال عليهدسلف وىاترىاذارفعتراسىولبق( ل9سعو:دقلتيفذمحدموسىبنعقرككا نزىونف< أ
يهبنعلانمنسالعن.يفولعنعبلاهينعدوبزبادا لصلاةفيليه يشغيلن ناملقول+فهىنالبقاذارفعترامول ||

ْ
تي
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تلن
أناالفضل ران مبيقى,ذنابويكبنشرةالمىئكنا ثنابانلذىليكحنامعيلبناين عهبنعفربسنرىولفظتلخرسولاة ||
 :عإ
ف اىلونقيلالركوعذلكه و ادف رهلامعامرك ال*ربيكفقأيلك رومن ين ارو زى و يرة 1
ينوعلبءوسالن اقول

منطرقان باحرحمعاذ'القادىكان بجملعلالنمصل ال عهلس وس ولالفنوات انقيكزادض العاراءفىنون الوترنلايءزمن
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منالتاغيصاكيبير

 ١الرىعنالرسعين شعن ا سنكن او 5منطرقعبرارلاق والىنعماعنا جعف نعرإوروااىجزعنعلالرمزاقدر و الدميقومنحدبيث ْ
نردقعصأم جحوعناشرارباي فلارووا ن :عوين
 3عديزاللوين مودو ىلعيوصمى كمك|نابالفنوت واو ليث فللصعرهينم ط
 :أعبلالرزاق/صومن روايتعبيلالهبنموس فقولبايا قبنراهىردف مسن وسبب 3ك ولفظمعن الرببعيناس ق لاقال جالاضس :

| إ انناكاقنترسوك»'دصل معرلفسانهبيرعىعليحىمن نحيالعربالىفنصواس وؤال,ذال سوكالوضاءادعهلرةسقلن
البح قاقدالذيوابورجعهرلراذزىقاعلبلنمنبنجعنبي ليبسالفوىونالابإنلىممعنعبينن نقد ويكن جنطوذ12

ن
نف كنسيغاطذيراو ىعنمغيرقوع ساجىلذ قالصلوق لسكقن و ةلاحيلاللمبنعدبن درنىقو ومودىبنحبيل قخلط ع4

ذهابروىعنمغدرةونه وقالترينخاانبنالشىيدي:ع نعبن الرمنبنق”لمك شلبنحث نا ضعيف ثرواردعبااادبمن ليعن )
إببداولىوقالابوارعد بكترا ةالتروبنعلصيلو قن كحفظوونق غ ربونمل وثلوجرن دين شاهلاروائ تكسنبنسفيان عن

جغفرنمبرانحنعبرالوراش عنم وعنلكسرنعن اش قالميث ممعررسول»ازهصلاللهعلر_وسلفينل يقت فىصلاةالغ ةتحن ن | أ

ملف لبلركاكمخلذتمركزاكوغلطيعضومنسبئرعن ل
عانورشع نعوف تعبااهي ريييث الصنئد وليسكز لكب هلومن

ع و هوواينعبرلراسالقلهرو لابقىبحلبمجد وبعكرعد هلدارواء خطلببمنطريقاسبنالريبع عنعاص نسليان انالا
ان ش رقأيشتمي»ان النبىصيل عليمه تل
لفاك سل معاون رياطت
و ضعيف لاكزس» 0:1يزب هر ف وابرخني +وصيى_منطرقسعبرعن قاذعناسان التمصلا رمعلي-وس مينرانت |
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|الااذا دعانتوماود فىمواختلفتلد د يعن اش واضطن بت ثلايفى نلهلجدوسيا كىن كلفاجر بازهلداادب
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ارين طري اقلعوامبنحمزظقادلرنت يعن القنتو فىالصيوتقابلعلالرلومقلت ... .. .عنمن فقالعناريكر|
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نى رامذارانيقدنالصيو كزنجعنإعهعنالاسودال صليتخلفةمر
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| ٠تحضو سف كانيشتنالاتصلق هرو رق ورطاسنرض لس
سا ف ابنوبمدنبب إلىيالكالتاتجعيعن ابيال صارمخافالنيصد!
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عدمحسن فق لووادعالماالصبومن الفرضلذانزلبمسايرنازلة |..
يكرتروعمانوعدفيفك ل م و(هسىبيزلا

أمنويوط فقتذرأازانالاعثللعنكويلجؤيروك فللنوصلالعبليوسلبفتحرلميعثوب:علدم| سبقوان ليإزل2|:0أ ”
ر الا رى ومسل ُ :
|| لقنن فلاصسلوا  فسا بس 9أهرنأك ف وا
 3فالاصولايقت لاصل الدمعلي-و ترك لقنتفيا

ا ل شر لكاندسل مضه دعلهيموسارولحينيفم صنلااليكل ديشدفيابوك رسا لويفاك دددةايليل1
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ان القنوتجختصنالنواذ لمنحريثاش حشريمابنخزيي» وصنيدى-انفرم وم نحديث الهىرارةلحرجيم برنحبان 3

 | ٠بلفطكانلاقت ١ ان برعلاحلو يرععادر وصلق لبن من الوي.النىراخريممنسابنحران بلنظكان !ذا ذادانيرعوكل | .

اعلداينعىتلقنتبع ركعسوليمث ابنعباس؛ن رسولهاموصلاللمعليوسقنتبعرلفمراسحهنالكوفى الكعيةأ

|لاخيرةلجروابوجاد دالامنحليثهلالبنخيابعنعكرمعن قالقاترسوكالوصل المعلر.وسل شتبرامتتايعافيالظين ).٠
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ا الععرةلغربوالعشاءوص
لة
االصوفدىيوزيلصلاةاذاقال1دمع للنجروم انلرك :عهالحذيرفي :رع علومن لبعد 2رعل ف || ش.
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| ذلوان عصيك ويكنمنخرئسهل لمكن هريرةان رسولالبمصلاندعمليوسقاتبعلرقعراسمنالركىءف اىلولع |

 | ١الدحسة نعلي نسلليزسوال للك سمثلد ركشعقعل بلفظقذت يرابع اللركوعبرعى,عللحياءمنالعرب دذ
| اانزلولبئ

نظاهر»برص حدييثالربيعيناسعنه_دوقعيزمنالتالوب
نراءدع ا
رهسرعنخؤافب ب
شلعنع

|إيأانلادتركالديعدلكفدا صلالفرت هارو )لعفل ملتمعنعبرازيمحررىبسنرصيرفلك
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مننزم كيين

نبااللهبنعا:ردعنإبنمسعود رفيأن 1
وذلكادنام الشاع بوثاد والثرهارى ابناندم طق اسنىاقنيزيالايلىعنعو ب ع
»املقال1
دلاهجلءقال لشافىبع ارن لضجم |نكاننبادصلهانمحري حنرابىداودواننأج:واكموابنحبآن منمربيعشفئي ع
1
دسجبعلرهاقركرعلومنزلت سرامميكالاعادةالاجعلهانردك و
مزلت شبهرواسرمبك امعط قملالبنوصدالف"
سف

لعخ انيضينا ل جره قالانوردنىبعض|انرارروى! بوداكدمنحلبشعاردبنعاص ىل بثفيفكانرسولارود ْ

اللهعر سباؤذاارلكسعببوان رج لعظم وى ذلاب مرانواذا عورقالسبيآن راطاعدذلان هت قالابوج اودهنةالاياديات

لاانكوج تحضو ظلو:زراقطنمنمييثابمنسعود يضرقالمنالسرخانيقولالرجلواكوع_سيان لالعيوج وو فىسوا
سيان ل الاعلدئج ون د ذهالسمرىبناسمتعيلعنالششعدعنسم يعنوالسمرىضعيفوولاختلففيمعللشعيف وراوالرارقطق
| ايعأمنحليشل ب عنبللزنن إللىيلرعنالشعىعنودع نح رؤخانهسولالدمبللامعليموسكان يقرلمكو سبوانرلى
ق نودد سبدوانربىالاعدديهتاذلان وانلهينعبالزتانبناللىيلضعيف ولد واهالضالمنطريقالستموة 2
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اهر ث
تبروي
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 | .أبن ممع صل عنحزرفت وايسفيويكرى وروا الطينف وىاجرمنحرييثإن لكالاشعرى وى فيولجرمنحليرثبازالسيع |

وابسفي-وجرىواسنادى حسنور وانلكومنحييثإلوجرفةفىتأر نلسابود وى فيواسنادوضع ومن جميعهد لاتوال]

لس فلت واصلهل” 5
بنالصلهم وغبر»ىهلك الز رادغ وؤلسل اجرينحنيلعن ذ امحكاءابنالملنتقالاناأنفالا قووك
لنانيقلوفرىلوى.وسجحودومبنوالك لو رمبناجمدكلحرييثفولمر ا
الصدبرع عناثنن*.قالسكان رسولالممبعليس س ي

كرانصم اللعللمولسيانيقفرىكحومالهمإكولعتول خفعتوبكمنتو كلاسلدتخطعل مشمقوبجررىوى وطق ||
عصيدد شعرىدلنشرى وواسننقلت بقلىلهربالعاين اناف عن ابراه ناخب وصفوابن سلمعنحط ران سارنع إلصىررة
ب وهائيسفرسواكخشعت وبك امنت ولاذه وش وعصبى ور واىايضيامنملبيشعطبنالىطالبمىقى ذ واؤي_.وبكامنثور
شىومنطربقنخلىعن علىملق ذايطوذي-ولاكحشعت و رواء مسإمنحلبعد ولفظ الومروكعلتاوعبكا(مسنلثلت]|]
خنع إكسمىوبصرى وعئ وعظم وعصع ور وانابنخنيرة وا نبحبان والبمنقىد فيهاشعدلىو /خرةورااستنقلت ردقل ىلله 1
5آ ربالعفيين و رواءلفسا منانيتششعبببنإلىحمزةعنابنلتر معنابرورواىمنطريقبضىمعنابن ربعن
0

و بحليث الماجشوت عنعن الجعرمعنعبيزادمين الىراف عنعلسول لمشتكر«الزة |
صداو
لزاخ
االع
ة دق
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لوكو دالنيهو+اخربي_مسسإيعن ابنعباسفىقص”مرفوعفرلادانهيباتن اقرا]لقناكعوايسلجداذاماالركوفعظموا فيال بوا

| انيدان دي تتميتاب سولبيتسكصلاةتدمدلا بولرمثنتروايدقروينوكي |

جرهالردمن 1
ن
عنهل
ينأو اتجرحهل دمث)عبلمينإبىادلكانرسواللءصلاللمعلرة اذارفراسمهانلركورقالنم ا

ل اشتجر
ملاسم تن وبنالارضود اللمرعاشءالتمليكورمعمسبونمنادف تعراةلهمطولنباوالبرديارد نول لت

ع

 :يغامد دواهابرنبجمنسورييث اليجيفهوفيدقم ممص سوفعفاهربذ]اوقهن|اسقاطالالفمن 'حقوبساقاطالووقلكلن ا

أتعقبالنندى باانلذىمعنلافرنيان ذالوهىسننالش'شبجحزذم اسه
للممنثاحنرايلثنجهديهبلماملعاليمه"ورساقرالت جعةفي
يلعوعط وان اكضعيا بيرمع زف ترك ذامافىليعذإينليقنتحق ذلدق'نيازاط

 :درجسلخذفهراذرنقالمنخالاىجالجسو قكنافراميعنلقنخلفلاراموعينم فصعينو يواسوهياسعاسهريكال :

للخطءالروابيالا
 0د كرفأميعنذلكبقلافلبمقالشعر*قل لتفنادةكاسنكرعهقلاأوكرىتوعد لابىدهاي ع
 1ميان فر ركعخدالاولن عيبيو عازه سيرغ وهيل اعد الاسان المع نيمحلينان يوانمنحريشالى 1
 | 1لخرج -انا رىومنحلبث ابنراسإخري ١

ونسسقبلرفارى ف اىلصلاةويخادم ان بيسال لدرخاذاءكري«اليج وا :

 ٠شعوةذاش يدالعزابفى هلاحربيث ر داماضاب للست منسر بحل رف<والبيي رومن حرييشعاثش< فول يفال زر د اكد

|انصبالمعليموسا ان نضح تنالزلحثاوركبتيم لخادى وابواد وابنخنمر وخاينحبان ف حىرييثالوجميلواذاركعمكن يدهن

دكبتيهثيعذلل فلابنصبراس دلارقنه-ول طرقعنلكةا 1
ا ليسم هصرفسولفطالبغادى دلالدىاكدثمكعونضيعرلحتيع د

مءاليبنفنراحبخبان ف صدى_من طبقطلىبنمصمرشعنابنحرنرسولاردهصطره حر سإقناصللبلاا:
يذكر
سسيا
راشي
|دال

١ذادكعتنفعرلحنيلكنكتبيكنفهربدانصابعكثأممكسشحفىيكلعضوءاهزبسليمش)الىمريرةقص*اخ صل نا.نقامفا
١دلالبابوددى امنيا سننوزلالرقعاينوعيني_منطرقإلمىعرعن ابمنسعوجعن لنيص للهعليمو .قاللجتزى صلاةديقملدجلفيا.

طوسفى الكو والسججوجسوال مثادوى نصميل/ل عهليمانبسعىخاي» ف لووبحيثلوحبالمعالظىل وسلاسقسساك
منحلببثراشلبنسعلسمعت وايص*بن مرجع وسيال وشيمطلوج.ينزيلبلجل وك بنوالرمرنوهنااولاىللضطعبرائئمن

بزالي:

هااالوجمالاار:قلاعنراشلعنله انلو روانابوةاد فىمراسيلهنحليشعبلال بناللىي ول صبل امهلفىمسز لوعن عر:
حيث المىسعوج عفرتبنخ دومنل ني
رااان فىنيرهن ل
سعن اليزاءدٍِابوحآنم لامرلسلطوبرو
نول
عطيئ
للرق
لال
عكرى
عللوذ

||البرزة اسلواسنادكلمزولصن ومنحرييث اضرمأبعنباس واسنادكلمغوضعرف وعناوالقا سين أىتعليقنلرواية عاش | ْ
ب ألمتمعناحنرمسمحريواناناكملتخخصرامسولمنداكبنيندا دكقلآنقلمعذهام نج
حل
ادمن
 13أولم

النيدصثلاسعلي وسلنوعنالتزييفالصلاةوفىدواية مولنيزيالرجلفالركوع]ايزيجتا
دمبىدسه
| ٠دا جل

لارقطود

أ أصريث سشنيعانعد ومنرييغإى ب درقعن بيقالقال رسولنوصل سمعليهوسياعلىل ادضىلكماارعنىلنضدوكرولكمآ

عولنىأزويل يميا لوورعنوجانءبابنخنبى :لفطاض بنلجيمنعدي -لوبيارىعنعبلالندبنجين كاناذاصدقدبلنيليجن

رابا ءفولوأة ليا رو
وى ابركعردال ساي لعنيزيرين وجيب نص كلوسرماعدسامهيينتتصليماننرقاالفاضذها

[ ٠أبعضللااللىارض ذانلدأفىزك بستكالجلو رودوالجبقوين طريقانموصىإنكن نكلنم ماننرودسل يقث ابمنسعىد
0

تبرهمجك خنض و رفموقيأ وتعودالئلمزىوزاد فيوابىكور دواع اج ولالشال وى رواعابنخزير مني الهىريخ2

|اصلصلضمين بلفطيدن قوم كسميينرلحيدق دديةببركاادفمودنعولواعنيهوعنبحبناسيخوإلو ك1

|

ليزم نقرمف دإائاللبابسو يمك رقعليلينح ولامْتلبينعلالوكوءوالرفممنهنقلم ول لبابحليمث دوى !دصلليا |

 81سوقالاذادكعحركمزقال سبهنا ربللظيثلثاافترمرعذ افادناءواذاسهل فؤالقىسجودىسيان دبل لاعاتلاانفدة ب

رزلادل
برقل" ريق ابانقطانعلماورزع بومسل لي فىسنن ح ن
روين موق ثناشعرتعنسلردبنكبيلع جر نع عا دقبندا 0
تلوق ممعجرمنوائ5لل صللننصىطائةوسافلكحديثدهازردااكبواةودالطيالىفمىسسنلوعنعريعنسارسعتحم
:

10

86

0

مناتؤصرا"

دمعءتعلقدبن وا لعنوائلقاولسمعزممن وائلفيب فىوج وى الاضضطرابعنهزاللرهييثومابنل لتاعارطرالواقع بان

شعر”وسفيانفر

فارقومتخفضو رجت دوايةسفيا بننتأبعةانيلن لافشعب:قالشجزمالنقادبانددايمناعطوالاعلك
زلرمي
الا فون

أ

ولح سقر|بإتجيرةمين قالف مىيجونجلمعللنانكراعراودرون القعمينجحالفطولكرنو يتنمفأفصنمتبععللا

الإحالولهرناقالالئلمزى قعرمويهيقوكذي وناحريرونل برفعونؤْقال بنالحىاتملاحلحرللسيايتاثلىحعنلئن اوور|

نع ان ب نحلمثرابكربنعبرالع نعسمبنلطدرارع بنبن الىليليعنسربنكبيل> نجي بن علتىعنعلرنبهنوص تلوسل |

فىينجي يفرمعن قإبوقانكنابنقالهزاعندىما اهوج بنُعنبسعن وائلوهنامنابنالىليل ذا كانت تحنظ |
ا

اا

كان

را

ا

ٍ

ا

دسو المدصلزد عملميوس اذا ان شنمنخلؤحق إن لبورضيى:مادع مل للفظاكندوى معناوب وناجدمنحريثن رغيندافم

عنإلعبا
لللهبنح الهى بررع.ن الىهرررةشلك النااسالناميئكان رس اممصزيعمليموسلاذاقاغليرالمغضىبعل مولالضلين 0

اينحقيمعراهلالصافلاولذيلندياشمرو رواىابو<دمنهر"لوجبلفظاحقسوعمنيلريمنالصفلوال و ردركنقولإلهىريرة |

واترئن داعض
وعي
افبن ىه برؤيفيل
عرافو ذلدف ابحنرنا الم قالابانلصاامف لكلاهعالال
ووسي
رط ه
دذل
وحلي
اثلع

اك ذهغير عد م
ررفوعأو ال
هكزاتيعألاماكمريننا اونرددلىك :
نأبن

||

ا الامّةابنالنبس منبعله |

ترآوقملبوينحقن ن للسبورالىوقااللنوىى مثلذلا وكززادهلغاطم أكيانموابنالصاجرادادالفظحليثواتحقمعوككن سياقنيلها
يعطربعض معنأوياسلذناحول مث العىرريذ اذا امنلارامامن اتلملائلد امناذانمنوافقتامبن نارينلماكلسغم لرمعانةمن

اعنيلهترنفمقمن طراقلاهر ىعن سعيلوالىسل:تعنمالالوط

و لل

رم فامنوافانالملاشل:

تزمنفم وناف تأميننتامتفقاعليممن طرق هعرجعنالهىريرةبلفظاخرخاقالدمركوفى صلانكيينو فاللهلككل:لمكينلق"
حرا
دمض

غقرلماتفلممنذيسوروايةاذقااللقارى ل لضالينفالمنخلفسئيثواذققو قو هلالسمارغفرلء بأنقرممن

[ نسولطرق لدي تكرالغزالى فال
ىوسييطوفالوجين زرادةبأتفلممنذ روما تل قضالابن الصلامو  2زيادة لست بعتهيودى |

| البسسكاقالكاببندسقظر:ايسداييشالواردة ف ذىلك قولبودانفىل عقبالفمنقراةلفانانينخراباصلاقاو

الصلاةتي

| أذلاكعن رسو دمص علو ساولت روىالبزارىفجاىر
يعوىاتممننحرييث الىهريرةرقعاذا١منالقارى فامنوا] ٠
بلومدلاالضليفنقالمنخلف كينلعرييث :
5انتغتترباالعقاورىمن'نيكىندلخلالصلا اويفارديا فوىروايهاذاهقمالالقا رى عبارلغضو ع

لقم

ديتلقانوطحيلفناكان(ذاغرةمنقرانالقا ذنالكيينسوليمنثا)ل سعبلاالننبوصللدعمليوسكانيق
|ى صلا|

البس فلارعتينالاوليدنفىكلرلعة ورثدلانيبدو فلايضينقرمسعشظ]* |وقالنصف ذلك ف
والعص افلكعنينالاوليدنفكلككه

| قاذم عضرةيدوفاىلخبينقردنصفداكمسرفصيوممزافلفلظمقلقزق ازيلابعربلقلثلانكيتولعىوبمرودقع ||
فتاجرييةفالاصسلتعللغزىتعألااملفطق رلمسسعينأيقاالبلنصبلاروهوةمناسلوتوادواعيسهللمث(لىقنادكانرسواللله0

صيادعهلميوسلجلبنافبقر)السوالعصيفلركعنيزل ولبينبفاتيهالئتاب وسودنينوفاىلركعنينلاخرديبنفاتهاكابوسمعنلآية| |.
فالس أ اللاوليين باالمكنابوسوةي ونفىالايخسيبنباامككنابوسمعنالآ ويطيلفالدلىام الاطيل نانيعومن

فىالعرردعكن!||

فالصيدول روايةلابدىاه فظنادميبلبنكإ ينل كه الناسالركعةالاونسرواليمتٌ)ا ذاكةخلين الالباقبوفاانية الكدابتفلم
مت ".وز لحدريثسب وب هونعبراسل)سوليودالععلبوس لاز انامسوضهوا تع
مازحلديعشحببادابن
عليماقرففطرالمنصلان قدال ذلكل:جدءهنا١ 8رمو إلايمنحريثةرن بنحصيركان النصلالة”و عإزناس اع
ع

الال

5

قم

و بصاخبيدا

بثازلىة افلسسرماقيقرمنطربق
هحلرين
مو

بع#اللبنجبسقو
ظ أولفلاذك سبنع|من لقالوالقرانالعظهمقالهى| الفرنوترسعرينجيسيس امدمالقلنالرجياملايادلسا

علببلالمنيعبساكاقرأنيقلاإعباسوأخرجرا داهكروتاخبرلبهكلوأدوماسناده صرول لبش١ذاقاماحصكولالانةالد

مالعالل  5نكانلجسننزايمنالقنفلتانولهيكبس المحناحريث رذاعبندافعبلفظلانصلاة ل كحرحنااسسيغ|"

]سواه

مريتبطو ولفض ذايكانمعكقن فافزبوالاذاح للهوكبرةوهالوث تفلمفىادائللبابحول يمرك ن«دلاداء

ل لنبىصي د عليوسلفقال'لاستنطيعا نأخزمنالقرإن ييتاعلمزماعن فىصل ف ذال لسيوان ادنولتينيوهلالمالاابي
ولغط لمن حجري ابانلاوفل
قواطئ ال
رلاك
راناوا
لنحب
الكئينولجحول»ولاىنزالالمباوهود والوالنساللوابن ارود واب

لواقممزموفي زهياسكسكوهوين ال لبرنىكحعيبعلي نضح ري ؤضعؤمالنسا قا إلن الفطانضعفقو :م
يجيد و ذكن والنودى فىاللثان الفىصلالضعيف وقالفيشه المرازبرواوابود اكدوالنسال بقاسنادضعيف وكانسبي ها ْ

| لابنههدقالبنعدى سجلاسرحيذامكنتن_نقومنيفرديمبلرو االطبرالىوا حنبانف صهييا.بيزا نمطريقطلودبن

ف

خابن ىوق ولكف اىسن ادلفضل بنموث ضعفمابوحافول سقبعقرالفغمناذا ةامينبتد كاعنْ

لصيللهعليسبلكاره يرالوأم)واهل رلقطيوننياكومنطرليقالزبيلىعنالزهريعنسهلب والىسبدعنإلهىريرةفإلكان

رسو بمصيل عهليوداذا شرومناناهالقنرفعصنو ق لاكينةلالا قط سن دام حسن؟ كلم عورع  شرطواوالبع رتو
 1ن معيوعنلالاقمنطق نعيملبمجرعنالهىريرغ لبنأب عىريرخ:حةبلوغلاال ]ضلينقالمينث قمالوا ىنفسوييل 8
الثلاش )صملاة برسوالمعيلر عملميوسلوعلفالعارىحالربك ال بنجسصليتخلفاانبصللمعليدد.نباقال

نس
عيلعن
ولاالضه الثةلاأكبينو لمءياصىزالتزمى وابو<اد واللارقطئوابنحبان منطربالنود ىعنسبلدينكر
دايةدادو دفع,رأصوت وسنل» ضيروص اللرقطئواعل_ابناقطان عنس واذلايعرف ونانذلكي ٠ن
 :وفىو

شوق معورف قب(لمعويةو وقميجهاب منعبينوير وتصديناساهبيعللينحنمفقالفحيجرنيقيسوهوججرولهاوافنيد

نصلمليمكصيل بعليويلفلال ولاالضبالين ةالآمين»
عناابليقا
هذودواهبماد منطرقاخرىععبدنبارينهملع
ء,.أصى ندقال النزميى جامعم داه شعرتعنسب نكرل ذادخل ,إن
مىج
فهظنال
لمن
بطؤ
ال رق
شمعناهامن-ورواء لوجر

|أخرووائل لبن وثلخؤالوخفض بحاص نهقالوسمعحل ايفولمهمربيث سفيآناعدولخطأفيهشعب<فىمواضعرقالعزيين ال
العنيسوافراهوابسكن وزادعفلرقي وليسفيعلق وق خضب ر صاىي.وافراهىومريرصىنوكناقالابونعة قلاالاويق
ويتسفيانوقالابويكلابماضطرب فب شعرفإسنادوومتزمورواء سفيانفضبطة ره :
ورووالعلا بصلعن سرخخ ر إ

|
ف اسناد»ولافىمتنسوقا 'لإرارقطييقالومفبشعبتوق نزابوفينجرينسيل»بنك لعنابي وقال!بن القطان ختلفشعي” وسفيا .

ف
|يمفقال شعب خفضوةال اال
لتوعدىنرثيعوسقاؤلتوعداجلربالدىجن بنعنس وصوقراالتيانتداكىنديانبكوأنسه:راع"ب ورقيللانلفغاود1ئي

ورادىل لونوسبالقلبنةحيورجريعننسمولبلنسقرس ويننجز امبنحبان(لظ

زالا ىتائنخفسالنىه يقولجرعن وائولنشعبهيولجرع علفبءنوالعن
ينانق
نوككزن
اتوكينلزماابئملساكنم يك

هة”ن
بسن
نضر
ديل
حف
ائ
1عه

ذغ:كنابذاقرأواسمهلمنالدجهفا مارانوالسسبعذا ونممانالرجهامحرعريااتلارقطيزعنابصنأعة! خارةالاش)
بجعفرينوكرمعنإلىيكينفكنحباكميلبنجعفخيس وحن إلبىللاعنسعبرانقبسىعنإلهىريرةرفسعمشلسوهؤال ب ركى ال
فقيدت |
فحاغرةئيمول يرفعموهان'الاسنا دال قاتوصصروطينولحرمن لاقتوق معطفعمواعلابنالقطانبجحل التردد ولك فيز ابن يجور |١
م انبعلحبلنجيبنجعفرفان فممقلاالوكنمتابعنحلممتقويوا نكاننوموقمفكنمنحلرفوماذ لامرضللاجم
ددواء يمن طريقسورن
بعبلاميلبنجعفرثنعابنثابعنعبلح
اميلبنجعفررحثك جينالبىلالذركرمبلف اظنمكانيقلتهررهبال
العاهينسبعايات لمراشن ,لال نلرجيمدع لوسبداعلمثانوه ا املقرإندمىزاناكاب وبينو روايةارا رقطيزمنطريقابلوي عرلا

عنابرمعن
الىهربروعنالنلصلال عليءوسارمكاناذاقن وهويمالنار/تسم اللمالمنالرجيةلابهر ثبراالاسيأكبع"ل ا/
الالايام انايدونبعالغزالىفلكسمطوحجربنبجحلفاحيطروء__الجذاركرلين لنيصبزمدهعرموسبعلذاخ«الكداب سيعايات وعلسم الله ||]

الزتمن الرحهم ]ردنموهومنلوفالفاح قاالنودى و بمروولاعزداى فىديمولاف نىاريخحول مث« بنعب ساكانريلسالهصلريل||
105

لايعرففصلالسورئينحق تنزلسماررالمنا  1ابوا3نوودناموص علىريرمواماابو<افق اوالمسيلعنسعيرينجين 5

ال ذا !اقول متميقرلاديرامننقدلامتف واثلخ ا
طلعفتكنمنالقنفاىلفاوللىكم]نك توأ

بالقرا هنومنلزءمنزيغابنعب سا قللتعفنمماكولاابنجرالىبردتاودن '!انينداللاانذالوعرمنامنانجعطةوهفالبطاطق ]|
ودكتبوابيزم|سط بهمامنا  :داه ابوا«ود داللمنىحها يمك سواة تشفعلافلياومنفونكيو ىنباكاينكوا ١ 8

نجهالاربعةوابنحبانوناومن ويخ ال هريسقواعلالبقارىفلادب ةيالكيربنحباس]نفعلايعرفمواءممالهىريرةوكرككة |.
لتخرأك قاتو ن
لامزحزيةبحنا دداوا لينأ ليجل يق 01بآ
عليهوس ول اليكو رجإكااغوبرهنيد انهالن ردمو عدواي :اسانالنبيصل دهعليهوسلكانييما فالصلاة بين ١

| سوهتينمأحزييثابعنر وشا اثدلقاطدمنط ابنل ت
هعننافمعنب ومفيلبلاطاإهجرينعسسهالعلوىوقلكزي بروماة.
يلورواكظيب رمن وجلضرعنابنعر فويمعباًةبنديادالاسل ى وشوضعبف دفر
دغيرىومندو دايصاضعيف ويو

1

إنحباندضوربوكقالنصدل/بحرفسبفااىمسومتيونتكراذصملافالنيديهمعليةسول ىكلمعرفكضاايروزوافاسورتين

يح تعفرعنالطفيلع عنلعارانالنية
أدالصوابانذهللشعنانعريغرسذوعومأحيرشع فلرة:والرارقطنيمن جد

ثمصونترل دكجاباتمك 1
فلىلكتباونفيسترزبن
المعليهوسكايوسزلاكوتاتببسمدلهقنالومدفلىغلعلو يقل

بألكزذب!ين وأل طريقشرععنعلىلج ر ج رأ كمفلقلستردلككؤراعيلان ب سنعا,المو*ن وق ضلبعفمابنمعين البق .

اسناد ضعبف لازامملشمنطريقابجع ورواواليراقطئمن وجمينعن حليمنطربؤ:لهالبديتوهوبينضعيف وغرركوار 1
حلييث بنعباس فرواعاللمارى حالئثناا رجينعبرالضبنتنن]للعربنسلوان رق سمعبلبنحادعنالىارعن لكان نيصل :

رسم يفنقصلا بسهالاهلزنالرجيمقا اللتزملىليس اسناده بلكدقانبرداؤدحريث ضعيف وقاللبزازاسمعل 110
لعله

بالقدى وقالعثيلغبرمحنوظوابدمذاربوكوثالابو:ع لااعرفمنهىوقالالإ روابنحبآنم لواليكوقبللايعر 5اك|

و لنرطيقنضى روااهناك منطربقحبل اللهبنكربوحسانعنمرشعنسالمعنسهيلبنجبيرعن بنعباسبلفظكانيريس |

فالصلاخ وص ولخطأ فىذلك ذان عملاللهشي ابنلين المضعحلبيشوقلسعرف ابولصداتالحرؤى وهومتروللافنوا ||

عنعرادبنالعوامعنشريكلحتحيصال رقطينوروا اماقبنراهىرهفىسنروع زهبنادمعن ريك فلي1 .

ابنعباس فىسنادعبلرسل-وهو'لصو بمنهن الوجهر

ورواالرارقطيئ والطبسنومنطرنقاجربنجل نجه جز حل ||

الىعنابب5ا لصبيناميرللئميرانمبلغربخبنسيلثقاتماهن لحرن ابلروسعنعنجروعن ابعنراسان النيصر] .

للعهييهوسلمي بسبسمالزنالرجىنيلي ليسفىع ونالطركاردايادكىن ف لكبي انلسوتدي نهرروعئلل رتطمن |)..
ضبق بنجريجوعن عطلعنابنعبأسان النعمصل لدعمليهوسللميزليسفلسوهتينبص تمنالرحهموف اسنادم ريض | |.

الزلاول

:

5

له

م لاطمميس

ذالاتقرم دقولر دبأ]اترموفمىسبلب ادردعنلحسنان رد المصا ءردلكانتعوةاعوة بالمدثاشرمانالرجام
فولدعنبعضراصابان امسن ن تقولعو,الما بع العلهمن الشييطانالوجيم انتقمهىفحرييث إلىسعيلللخدلى ال سبق :

فلأستفاد
فولماشتبرمن فع سال دمصسمليو نستعورةكع الالىوليشتبأسسايرالكعات إم]اشترارىلاو

|أمناماديث للتقرمةوإرهأعدهشيرتعوذهىبقالعا نفاميركفرلاحاديثاولكودةلا,نأيقتز عداءالاستقزلوموم
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د اللدصلا طبهوسلبر بذلريممعر9ا رمن ويساخرعنعبرالامنن.
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اوغبروسنقبي نافعولااريتكرن اتلعن سوك مضل معطر نطس رلوا البخارىن حريثدالشعننافد يجلث وكيفيصلاتحرف 1-2

دعاكبخنيرةمنحريش ولك بلاناكوفيسلقومننغان قوالاد لعن سولدصلادمعلرسلص لبحريثكيف صلاةمخفلاِه
ال يادواخزلجملنلك بانمهاساؤممنرواريدمىسوعننافعروصب بانحامنثر ابوروا البافىمنسلبتمو م بونعفي عنذفاو نعابدتم شْ
نتكاوصلاةتوف اننيفلارسواللمسش)ابنخخرلكانسولمصلل ودصدق!
مب
ويانحا
جز رأ الى فيشرإ زبه ب

قلي وهل.الذاظميارليكىعنسم ب رنبيعككانبسبهرعالالهولليؤادىهنوجماخرعنابنعركان سبرعل:
رادلزمحيشوجيت رانف ع
راحلتحيتكان وجوميقىبراسقبلىوج انويوبىترعل,اسان رصعل لمكنيه

سو

2ب1

زوىعن جابهذلمشفقعليهولمالفاظمة ,مانصلىعلرانسسيئ وجرتبمذااذرادامتضحنزلة شلا
نوجدميق براسم
اقللفظايخادى وويركرمسلالنزولوقاللشاف نأعبرميرع انبدجرييولخبرن ابوالبنبرا«:معرجابريننعبل اليلقول)رينوسولصيل

رينمنالركطق
المع رفسلصلوهوعلمسا انلنوافلوروه ابنخزيعرهمنحريرب نبكررعنابنجربملسياف وزادواكنيخفض سبون
 |: ٠مكلابحبادغوسل يرث'ضكاننيصلايمليفسلذاسافروارادان ينطوامنتقبلبزاقنمالقبلوكبر يحيثكان
وج موتكاد
بود ودمنحل يثلبدودينلى سس حلئس وصحاب انلسكدسهال )ان عل ق و
ربل يتينهلتعرانحربياشبنحمييقا

الناسف صىلاالصهويجام آت فقالن رسولكممصلزعليهوسولرنزلعليموان تفي[ لقب امتفيلوأوكان9جره
الاسامفاسئرارواالىالكعرة وهومنفقعليمعنسلبيشبجرتكاومنيقبينعأ و دحسبامنئينانض سن لزاهليونام عران
قصلو

لرتعزينالبنين كمرح ليمت ردىانصبل العهبمروسالعن العبلاةف قىالكعره التنمزمعنابن رفحريثاولد

ادبصل زموطن ادربيوعلزرةوالمقبرةوقارءة.الطرق وف نىجامومعاطنالابل وفىقظسببثالهوروادابونلجدمنطيؤابنمعن
فسن الثمزىزيبلنحبيرةو وهضعيفجلاهف سىئلابونلعجعبلالميصللوعب الللهبنيإلعرىالملكورفىسنل وضعيقادا
ووثمف بىعضالمي قوطعبادللبهت رببنالليثونفاصا رظاهروالصىه وقالابنالىحالعيعنبياجبيعداهيانوصيىابنا

يني )ااملحريينوذّنكلماصضفعنلل بشفىرممطالصيلا 8دكنفيمدطنالواىح ب اللمقبرقدعز يادة بطعلاتغرف ل
ليسيس يهركرارافى
:جا جدولابذلا لاقزلكعب»وه فىىالصصوبويريعنبنجع بنلالنا رسرل'لممصلسعهليموسرص ؤرجىفلكمعييانلمودينالاونان [9هراون] |.
ل

|ابنعباسعنسارحان النييصو معلي-وس لمداخلابييثدعانىلاسي دلنعلق ا
نهاليئارىكنروى بحا نعنبزع .عناسأمئةان

النبىصلادسعلر2سإصبلفاىلكعرحبي انلسساريتينسسجعبنحباتيين اح بينبنأح ريشابنجركانيوملقث وحريثابنعباسكان لجةالود
وفيمنظرل ناخرج__ابود دعنعاقشحانالنبيصل مهليويخ منحز ورأمسرودامستلياوموكثببفقاالزهذلتلكعرة اذا
اناكون فته هقان ني ف
سح ري,فنر
جلدجم اسعبيبوجبضوهوماروااى رقططنمزهمريث يحونجعل عنبز إ د
نن بورائم

بصلودنرمنلخفرصلولاينحرنانخوىلو لاهوالىنسبلبنلكىزهواحنقرةبنغزانهىلنىنصببقرالبصوق||قر

فعلات لاعدادخل ك ذوديرصفلولطوب راب تنخ بزدافناخجرارعنضيهناديازلمع9نف ربمكر لضف |
يفيت صلانصلاميموسلىوهىجيكارات داعمافيسرو نونجولابوةاداهلإزارينحرييث الامضعنعوعزعنإبنعباا

 3ن رسوانءضلأنمعلي.وسسيصباوعويدس ب
خيتاللؤل س والكعردبين بديليثديعكرليس ليثامامجلرئيلبرصدألثتو

امبايدانديعناتيتأب صرق لصل"أجليي (ثرمعسدسنسيدس.لةلعز أ كدح تطوثر

راكعمفق زعيمنحزييثالىهرري#لمطاوسهل دمني) زدصل علي وسلقافلىالفاينظ فييصاراذا دكن هواسففقع
رلسيبق فى لزه

يمناننلملصلاةلطبودترالبريتخيرانسلوانافودجزوالبزارواعرابلسناللافسالوص ملاكووابن!

حليشعبرالهبنح برنعقيلعنإبن لمحنفية.عنعد قاالنارانديعنعلالامهلوج وقالابىنعمن وفرمابنعقييلعنابن نف

عنعلو:والالعقيلفىاسناد لين *ش:و صبارمنجليبنحابرو«حرييثحابرالزىاشا راليمدواه اجلوالبزاروالششملم الطين منحجري

سلوانبنقروعن اويح النفاسعنجاصرعنو ابود الفتات ضعبف وثا البن علىاحاديث علىحسأن وقالابنالعرلح ليشا س
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4

5

من اتلخيص بير

حدريف | .
ربو
مرجب
سام سريشتروالبنارمنحرينالرانع و أكلمم /[١:وويلدولخ

ى انانبللااضنفالىاقام::فلبأن قام اتلصملاةقالالنهى صديوس ذامرًد ادامرادموضعيفة ال يادقفيلهااصللوك لاحللمأ

نريك نفاعومن
دعرم فىت
د لسغتوماننوسبيثم مهلمل ةلات امكذاه دلامامءاب
دوايزسعن التامعن إلصى امرحنإلهىربزنفديماشريكوال الدونىليسحفوظوروا نشدمنطريقاى بجو عن!بنعدذيسمعارلبكنعما
ولاح مسهنحايسنجابرينسرمكانبلابلر ن اا دحشرناتمسولابحت جر ايه .ا
ولمنوا, 9
ثعنع
وشى ضعيف وروا الب يتو

عليسإبهل يدثابنليسعل اىلسأءاذاندواابيقو/منحربذممى ق ذوابس:رصيودذاذ لوااذماخ دقالابنبويدلايعرثمرثوانقورد
بن علىوالبنفمنسلبياثموامف عوأوفىاسئلدكحكب عنبلماللبلوهضوعيفجلحهلمش عاائيشاةلوأكاننن نووتفمحاروابييق |.
 9كل البمبفومنطربقمكلعنل عزرىعنعر عن مائشةكنا صايفيرثاةسول يرشع للوالينا ٍْ
نادى«الشاءوسطين و |

ه .وقاسلعيارينمنصوئ_ثنا عش نامعل
مكجسمذا
اام
لاذنتنوكتا لاانذوالبرينحليسوقمقيصرةدوللطليفً شهريرال
بن اإىالررعن نسقا قلالعبواطيقمعرسليفالانتحاليرت نخ)انانينربى<مناموتنيدنامتزداخلفاءالاش ونع عن لعرههل لان
ممنرلىوالنودىدلابعرف ل اصلوقلكر لابورنققف اىلمعرودانالشيأنمإحوىالاماد«بقص ْ
ذكروجلىدهن فغراءاعدنامزمصأحراميبويللال

أن جردك مزموةينين فق ليوسوااملمعي انلاذاونالادامةذلايسخيلا جنيفعاد.سو ادمعبأئةةوسدولااسبولالسلغاادلب
لاله قل 9ول الشرمزىولج ولالر قطنمنحربنيعلب منان النوصملالعهلميوسجاذ نوموعلراحنوال»وهوعطحلزولفظا

طوذاال دسوممصلئةوسلواقاء نرمعرلا
القملى اوكامنصلا معطيوسا مفسيرفائةبواغبيوحضررتالملاةف ر

|
ندم بطيبراقكالرد بترناسردةالحبلاحق سذادوضعويالنودى انادوحسنوضع دؤالببوابنالعرليوى القظانكالمبن .
مان قليرواىاراقطنم صن١ لوجبلغطف االموةن فاذنداقا»واقابمؤيراذانث قرمنضلاعدراطتموررالسبلعدعالوانةلائها

نلس رفوملابكدرنم
نتمانتلف دىدايثانزمزىواكاناناد يعنتريانمهلحنلكشديرلاضعفو قل هرع)ابع
)بزحرانوانللعلدينعللاعنبرش ولالجله/ةم |
يلون مو اةال بنعلىمتللوابفميهسنلامالطوب الوذيلالعو هرك ا
و اللدجحدنامنف ىىقال انتاممأمواتحخلمونلدي :ا
لابق 9ه)اضرا باسننالاربعتدحلبيعتنبنإلاىنعاصفاللتيارس

اذاذ اجروص.لا

بالفاظالئبلزمنوائرة
اقول ان التمرصل ريمعراب ن يفوكىنسبراشييلالرىسولالنمكزاقالول اصلنلك ل

 ١سكانيفولاشيلان شرارسول)اللاهوعبلورسوإ-و .يانف اىليل ولا بهن ح يررثاب منسيعودفىخطرةاولخ ودابثهيلانعيلراسرلالده!

ولا يرانلاللاهوالسو اللنصول-دش
انه افلعزاروعنسيربهند|لورخفت ازوادالقية؟وكرامليثوده لتيلبسعليوس آ

ساس

نوعضي
ساق انسارسسضين

١

قو )ابوداود دائخنئداب حرا ونالىاكومنحريث سرلبنسعرقلمان
طريق معاوي0
موزابىوةاموودنال
ع
دسي اباسنشياليا ليثنت وصي ايسان يما
وجمالكع:.
خرموولوكعنينفشل كمهوذالعزكالشلمنفقعل منحريثأسامةبنديولترواي:همرامنحريثابنلحي رللعزين

/وليقورلنلكا»والى اممةرربأوهمتبشاسقحقرسالعنلاذواكنلمهولاتاماعثوزلوااسربازلةهبىشحبنرربالضنيضملأافقايذلسىوبااكهلرلفحنقنبتايروضوةل لننيلكبتيببيالعالمك3ل

قبل البيدمند موانكانتا6

ول)لبينعندانبمزحلفهزأيرتس امولمعطيوسؤتعلا

بباالكعرةتقومأالنااسن البابقد ايتاك اسنادوضعف 9ره )المرقوعانبنعياسمركوعاابيتقب االاهلالسبوروامسيور برلهه |ل

تردنرباعللددضم اشرق ودرفامن"ناسنال نهضعفي'يلين رينلباقبريعاضحرريثماياننرق ودغيقب
داولانمز ىعنالىمربيمرفرعأوذ لصنعي ور واهلكينطرلقشعيببن بعنحبل اللدينيرعنيلاللبعنرعنافوعزابرةرد
لجفارقانوعالدكبان ذمسانلتفطالقبل
جمثا)بن
خجفنتقرهقومهسجرللي
اجمندز
فعن
| كلهالبادقطنفاىلعلولذا لصبوبحننفار

بإلالاول
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منالللورص بير"

| أعطيومسكادل موذن بالادلبن !نوممنفعقلرممنحريث الفاسمعنوايش9ر«ا بناسكن وراقبرمنمر ينعاشتكانل للذاثموةنين
لكر ز
عيادلحيلودة وجببيالىباانلاولرادسبالينخروالقاامديم نمام يريعوعل كانبئانيصييوراد ثلاد
سعلالفرظكان بقباه.م 5ك)اللادعث غيرفيحريشا
بى
خو
زرغ ان الىميم
لع
هليايلا خ م
خنعشيريندلافاذننا

لاسي |

 ١يناسلولاذاناذ لويفمل.موذن رفسولالنمعيزالعهلسيوساهومس ؤادمنسريثابي فاىلصوركانلرسى رسيالهمليوسوموةزا
بلالهاينامكنوهويكنبرجالانينلعناديفىعنبسحنيمث بعلالناسيا اللنلرالروا فا لاول4لديلوالاالا انسةبموا

دل

لاسترمواعطر فقعلمنزيشال هىريرةأملهولاينبلالب_فىانلكا كلامحسنعلىع اللورييثسوهاليريديادبنكرب الصر
الىرسول!!لصبلاليمعلر.و ان اذه فوصلا الرذاذنتفارادبلالانيقيفالان لنيصلعر اذنومناذن فبىدق لولوابوه اكرؤال”
 ١دهاج نمزايجمادرقنبننيدب انالايقنعنزيابدننيمميعن زبديكنربالصلائوالفظالئرميوساقمابوداد
مطولاالالثمر اتاب ميث الاششور ضعف-الفطان ويركقالورأيتك بناسلصلبنوى|سووقولبهى ماربالبيش ا لو

االععرتعلكفامالملاقوب سوفيالقمستلمريونكانبل فاائيداذياداذنباناذلنعرصاءمليوسلالطبف وىالعقيلفىالضعو ردابو
زلاذانانحريثسعيلبنرازشعنعطاين بنجريانالنموصي لطي سلفسىيطمخضتالصبلاةأنلالفىمفطلبوابلالاذروإبولففاء
ليلايذال ار بقعم انذن
ناذنثوحاءبلال ففالالقوي؟ان سبلاقاذزنسكملقوص يمانبلالارادنبقمنالالخمصلءدهعيشس م

لقاهرانوزالرع هوالمرثت ونسيلب دناشعلذْامعيفرضحفمد
يفعابس الالالزىوضابنسحباعنؤلاء سه يثك انع
بنزيارللاداع بلاقلالعبزالهانارأين-واتأكنترركي رولالقهلف مان
ي
وتنم
عولاب
نوةاهكدم
نرين
لششه
رنح ي
ععربدا نه|
2امزخرى 5ا ظ
نسار اللهبننيلإل اراادلنموصل معان2سللشيإ بلصنماأرننارعس اللادبندياللاذانالالنرصل ريمعلي س
لذ زيلالضةلعبلاههانراأيتسوتااكنتاريررةذا لانتوهلبنرعوعوالواقتوبي.نابوةاودلاطيلسىف رىوزيروهىضعيفوانثلعليهفيد |
قلعن رينعرلاده فلعنعباال بهنخر اويالبسنا مد حسنبحسنمن رييثالافربأوال برقل نصينايالف لانقصر+الصيراوبعل

 ١ونكلوابنهينفاذى يرول كعبراندزبنجبادبندوعنإبيسعن:جلويرك وامجرهم بنعطرركانيياناروااول د
 ١أطرنيالاىلتميسعنعب اليهينل بنعبلاللهبنديعن ابرمعنجلازهراى الاذانوالاذام مشيمشيوالىالنبىصلالعسليموسلؤ خايسوقفا

اتن
سنفرم
ااقالت
فبنلال
عاري

اذمالتقالامروى تزاظمن!مابالاىلتيسعن ديرنملبنعبل لنمئنديلوعنللب شناشينانعباءا

فقال١نادأثيتالثي داايونةبلالقال لانتوق لمخريبلااعللحلاقافليماناللك اوقمع لاقع انوالمعروان عبالدبنديل | 9طراقي
نس اخرجر|ابوالشييز كن باالاذانمحري عنمشسمعنبنعباسناكان دمناذن ف اىلاسلامبلالواولهن اقامعلالندبنلديل
واسنادو قطرينتومنقسملان امانلحادييش القدمعمن

منالححبىبإتأنبولللر؟نوسامىءعل اديص ]ةوس

ئ الاذانويقاولورمب عازاىلرعوةالناموتالصلاقالقئات شراالور|واهلفضيل:والجخالفيوابعفلقالحموالى وعلن

لخرجي ساسدغيرومنحزيث عبارلعبنجرواسماعلنيصلاممعليوسرتولفكاذععالونذتقومذملايقوفوصلواعداحديث(]..
9تزي الارى عاضواباسنمنحدبيحذأنمفسعىامنق ياحي بنسمعالنكرالرم رب مزالرعىقالناماةلمرحيشكنليسفيةلز
الدثيعة وق لمقاماجودً! وعنلالالوابنخزيىةبالتعريفذبماوليس هئم طنرقمندكرالرديتال فبع و”زادالراذى لحرف اخرةأ

ياالنرماجين وليست ايش فاىثيئمنطق  9 ( 9و) البنارمنحليث الهىريرقان المقالملحموةالشقام* وسقي لنسمءاز؟

نيجي
مغربان يقولارمهلاقبللبكليث دواع الداى كوودالثمرز م سنحزيثامسبرهوتضحياماكوولب وان
فب ا
يموفدى ل

منلرايثول'لا لين زارديقوللاحلولاارقاوبةنه والاىكلمتالاذامثانميقو (قاميالوهادامرأوجصلزمنص لامارألا( اشن
فبقواصلقت وبررت هزالى  3لردىمرفوماذ معةقامونفقولوامشلمايقول لأحتبسيمالستة ود و اذلت زى وابنحبانلي 0

مزحدين إلهىريرةإراقروودود و الضازعزعبل'ندينء .دانوجلاقاليارسول)نهنامونيينفضلىننفاالقناكيقىلوثذاذا
الؤيريت فل نعل 97
از جيديةعرفوعانمفولرداإهرنخزير*وزلياكرورقع ار ل
وضانم نسلريمعىيدمرقوعاالقرل

فزلالاول

2

منالللغرص بير

62

لناالمانلكى:صنوقرم فيسيثعبلاهبنذيولهوعزراضوابالسنرسوى النأل
مقل«منطرقولبسفيكَللعواخين قولبونبوذنعلموضعدال تفرعفقوىإبينغبودنقاماه شر)بوالشيط كنب
لذن ت

لادان من !لبرزثالاسأكقالمنلسرتالذاان (المنازة والاقامشف سول وهوفىسأنسجلبنمنصومن[وفكدابللالشييزا بز ||

عابنتركاانبانممكتىميونذف قىاببيتشولاطتصيطاسلهو سل نختااربأورةمحسن صىم بخنهيوثالرارىدابوا ييوزغلدرعن
ى اوناينانساصن ه
منحريث اوحور فىفصتوفي_ذلعجرمصوت الخنورقولانبخزييدازمعيللهعلمويسلوقاللفردمعنف ه

وصييابانلسكنسواليمرروا دصلادعهليدوس قااللهشَوهو ن ايمنإذادشلالاتوغفللموذ ين الشاتوعن باهمبن|
 ١فىجدعنسوبيلبنإلىصارموعنا يعن الهىبرققدلوادواكابنحبانمنحدبياذلرداورد ىعنسدبيلرهس (سضانعن لاش عن| 
الوورالرعن إلى هريرئةببلخ رفظالعام رامنامييليوثهاه ابزيخنبردنمط بعل اسمنبنمدواقويجبنعرتحنهبيل قالحجن
ل
ل لبن عبلاحادى أرب مسبو انلاسنادخوامن رب توعتمرطيدا روواواحلوابوداود

وشالعأنمزاىلدىاصباحوبلاانارم؟نلحارليالشماسلرانممشععزنطإلقصارىلائمملنرىعىنمإنالبأهىدوينررفبةولولفلفاااللرا]مزاالممااخمرةنةواالومروواةىنمذضاذنبمنسرليمنشوعنفمرىرهويانايللىاصااكوودععنانردعهذش
ع فتقال«معت بانادى<انفوليثإلصىرامعن لوهبرقاعتيمنحريث إلمىلرمعنعاششهو 3السجزعكس .و ذكرنععلىبنالمريق

إالىنلصسيلابامتنوقليحينلاقمزىم|ولافاليجنرهلييتشسمعيندبايلذصىاللالعتكشناصقالواللقباونلافىبفلنامىلليميرعقشالوسقءماسالإيرلواقزطانفىاملعناالبواياهاسعممنالهش سما لاعشمن| أ

وسلمابنبلالورومب انلقاسمدرن
جع غيرمعنسملعنالدكض ذا دلقالالىبدرنعالكشحرننتعنإلىصلوثالبنتزببلعنسعنلعن الىصاكرةوالعبا|سعزابنا

قالالشورىمسمعالممشوزالميرريثمنإلىصرلودرجالعقيدوراد قططريقا صلبوامرعنلى عرسعلرطق ل صولموعنعالفءكان

ارلو فهوالبنضعيمنبا طنلرراواعنحو*نصسععرنىي)بجنعحابعاننجبيندعأذجارذرحعياب اسبصىلاملهبحيانسابلسربملمنم عننطارتقمشوواصلييالقضرجيباعئاىاولممزننااددةت9ل١ا|علللدمشن 1ي'
إلىاماميدعن لجل© مكسجراينالعلل ايلنور

لاير وىالنزا رميزال
شيلمن روا الى جزوالسكنىعنا لدمترن بسار

العىربرة فزادني.ةالوان تل الللهفارتركتنانينافس ال ذانبع للوكقال!نيدكونبعركنوهسفلزممونىممفالالرلقطذهن |
الزرادة ليسد جنوه ن

اشارابنالقطان الاىن البانرهوامندمردلبسكنل ت
كفرجن»ابنعلىبإنيامنافراد اب مزقكنا - 5

وابنعبل الس 9ر
-يما بدمفريمنتيرطريالبزارقيرمنبربةاه عه جم ابنعدى تلجدعسىبزعبل الرمعن ماينعلييالرمل

عن الامشداتمعراعيسهوقال انعرفعه الزيادةمرققاالبالننطانبومزةفهولاعيلبلاسنادالامكرمن الانتطافل

ع امحبديكسوال ع فسترلاعه فطليةالاخانف فيا لمبعن معدعاستل لمن ن اطواللنسااعنقابوم
نفعدناوبنيردا صريرة بإرفاظختلفة .فق لىبن)ال دادرتعت يفوامعناونانمسيعطشوتبرهقوؤدااعطضلا شراط
اللماوةيشع
نبطناشبىوادنف فياحناقرم امتد وصورابنحرانمنحريبالهىريغي,عفىن بطىلاعناقر بمى»#القيم* ذادالسملولقى7
الذاللهوفيحنا

خي دعيادال اهلزينيراعوتالثمسوال والانيووا
الاه
رلةي ر
مشعص .اياككوموجلببثاسلعرىل/اليمع|

فيلىصو ٠الموة نجنوالاشالاشهيللينمادر وانالنؤارئ ىحر ياش اندااذنف ق
ىريآممذاسمنعزاببثلكالبوروام

 ١الابرانسوليم ددى اننعلاللعهلرتساامن اذ ن سبعسنينحنسركتبت (مبروةمنالناارلئلمذى وابنيبيمنحلليث

انعمس و فيجاباجفوموضعرفجلاورواابنولجواكو نمحريثابنعؤيم انذن لق عشرقسر وجبتل لبحزد

ا ||تحديث وي عبل الدبن صالوعنجدبنابى بعنابنجيعن زافوعن-دهزاللعريشاحل«اانكعلرسو دو ىاالبذارىلالتارخ من.

 ٠١أأتحهبنامتوكلعن ابزجريععنصر تعننافعوفاله١0شبيكنرواى اكومطننقابحنبيوةعزجبيل اللهبنإلوجعفرعنثافع ي وه
ا

دلوالعابنجودى0ف اىلعالسخلاو ملنحريينمكرمبعننافوعنابنجوذيعيرب انلفضلبنعطردوموضعيقل
ا
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ا جرالنيتنت راذا قعادلبننر
تلعلطن نايذه لوذال
هلرهويزاعنابىزيلالانضادئ عياب
ث
النقماذانعدعرل وننيتانابعكان يوذنعلالبجي
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 5ساقفومسنرنا بومعدايتوعالد.غشعتري بن مرعنبلالنبنلابيك الاجمبرلماننيفرقليراسواهلقبأجيلتاان ل
مالمفا عهجزمسايط:أستقيللقبكامحيرش دالالابعنكلانمطر عنبلازلحبنسعاطيبن علفرظحافنلوعن

ان بلالاكاناذكين بالداذاان متتقبللقب[وروا كمف لىلسدلد كمنطريق با للمبنعارين س ل
هق لينعبسعو جروتخ
وكحا لل .

امجيفهديت بلالهضمل ارا بلغوعادلصلافجوعطالفاد ل ىعونقهيغيناوذملا يوست بووتفعطيمحربنمبلهنقد

تير دردادو د مع د
تزيلد لد يبرورول فلس يقل افا نر ف موادا 1
دعنفرأينميدرل قاذ ازملكنفىاسسنادم حابرينا مطاةورواوناكونمن بحيوهبالفاطزائرة قا قلر مخريجءاالاهعالو
ادال

نفيظ هي دلاس يميناوشملاودواومن!
الاعبيعين فالاذزإن والاستارارة رشوعت عدشرطواور وا!و«زيخزيره بلفظرأيتييلاتلايوةعر
دخررىوفيمدضعالاصببعينفىال ذثايينوكانارواى البومعوازت فىصعينيم ر
وواىابي ذ فىتسفريوموحنلكراىبلالانوةن يل وروا صببول

نيه وا ل نددةل
بلاسلا زه
معرطي نني حلاندعاسنيالودوهمريدعمزح هوزر دوعن عن دا

تواممهرد ابرضعورتالودعبعلالرذاقفادىدلججهبي ذنلثماوضحنسلالم وتعقرمابدنقيق لحي
ف لىاما,باجعنمو
قل دردتالاستزادةمنوببض تريسابوالزيزيبكانلااذان منط يواد وعشه
دع ن
لنط
ام
نوال
اربق
رعى
ايرا
رطين
س
ودى

 :دل ديعن بال موسرمدصلاعطي
وذ ذا وان علانيالثما هعواطعسنادضعبمفحا يفط

غئيلصى تابدادهالفأندابنيابواشزيي:وابنحبانم حنريثإى هريرةل و زيادة ولمبللكلرطبدياس ابوجللرادىلعن ٠
الىعرس قالبن الفطانلايعرفواد ابنحبان فا ؟ إن امممسمعانورواء ال يمفرمنوجينا ينعن لعش قالزارتةعنالصىاكدنارك :

يجاهلعنإلعىريروقن طرقاضد
ىحنيجاهرعنبن ترةلل رلق اطلاب معنامهمس ولف العلللابنسحا سل ابو دوعن لين
رو ااما معنلين
منسوع ينحمبزحبأدعنحجنإل عر بهذ د واجر يرعن منصوامفقا يلسن حليل ن علديزو دقفو

نعووةخ حنبدان عن! ظ
رم
معن ل عبرتهبسناد جزمتللحي سين منعوثعبلا زرو وادت

فقال منمساق باسنادوعنوه اقلت لنصوعطلءهل هأىابنابىر باقماللاورواهاحاوالشاقمنحليث البرايينع لأاببلفظللوذنيما
ةاعد
لدططاست
0
ربق دحديش جامرعنانراق |

ىشععزل
رىساعيل
وزالباب عفنا
إال
ااب
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وهىخاهروزيدالىخلاودق وعبلالهبننيلكاتنفل«سهل يمشاردىانمصلانهطي د تال
لوسن
ولرجل
احق
طام
اولباولبىرارقطئ فىالأض دوابوالشيي

 0دأئلعن برقالحقوسزمان لاون الرجل)لاوم طامدلابو ن

اوهوو داسنادوحسن الا في انقطالءان عباريت عنمفصيود امد لكنتخلامالاعقلصل ةاإلوىنقلالنودىانفاق ثم
يشان لويهعرمنابدونلقعنيعطراهن ولدبعردفبي لاجو اشلايعطيظامرمياقس نييمايقعىننئمنمر

التصريح بذكالندصلانوسلونيدوقألالنىوى فىامخلاص<لااصل ل والراذعىتيفمىايرادوابنالصبلغوصاحارزب وشيزم|ل التعلرة

كاله صلامرهسلنو اقلقريكدناقلال١/
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 1لهس ترسلتقويربالكارولرالالممنتين لاسبعمولفقوازلحرمضيلباولكسرمهاق05كيال وسور |

ييسم و
جث وف
احزي
ابركول بمكٌ)بز ورة لعزسولرمعي(معطي2س اللناذينننسفقاقلسكبلهالهس نمكيال

ابود| د وغينهدفترقلا

رتخيرلتثويبف ذا انلميرهوةالفقلروى ابنخزيرجوالر! قطنوابرمنحيشالسقال ْ

السنخاذاقاللو نث فوإذانلفس عجلالفازقالاصلاخ كز النوهوصدابانلسك ونلذطاسكانلتيبفىمرلاقةالغراقاذاقالاموة نح ْ
عل نفامو رف اءبانج :من حربنابن للسيبعزبلا! اناقنوصل سوسوي الاقالبلعنافنقاالسلةاخبيهن)

النو>رتين ذاشتر فىناثبنل رفيت١لامرعدداكوفبمانقطاعمعثق<دارولعابانلسكنمنطبقنضىعنولالوهوفالطيررين .
طربقالزهرىعرحفص بن عنبلال

وشومنة ايضاوواو البديقى المع منهرالوجمنقالعن الزهرىع حفص بنعبن

المونؤان سعراكانيون5الحفص فريثيزهل ان بلالاذركسمو رو )ابن ,لجدمن هبدالجلزينعا عن الزهرىعن سالرعرن]
ذقرصكيسةاهة رمباجمعنبمال سز قبلنايشعرالاذا ه فوواضرىواد بلالفى صلا الغلاقالصلاةخيرم انلنوذهاقعرس سصلاهم |
عليوسوانسلدىضبعيفجلاوكلانثىيبطريقبضعنبنتروواأساملوالطبراوالبعيومنحرييثإنجعلانعدنفرعنإإنعير|
قالكانالاذاه الاولبعرعدالصلاةحىعلاىلذلامالصلاة خيرمزالنوممتينوسنر#حسنوسيابقيخ الحادبينفىادلتسوليرق أ '
لادةللرسوالمصدائنوسللانفربنمس

ع

موي ظ

وفيسابوامطصل:نان
ضوه
عىبف معر|نقطاءسبيع
نبرلزا ونبلالوقالبن السكنلاجفواسنادو اثنال رلطئرواونمط ينف

عنعر لزن فيامبوسع ادلبقالوموخخبيمطللى؛الضعفنحنجللبمرك)الررزور علهغسولالمصللسصطيي.وس اللاذانةقا

اذاكدتف اىلصبهفمفلتححىعلالفانفللصلاةخيرمن النومرنينقااللافىثبتانقرهوامبوادد دابنحيانمطولامنحرييوفرم |
هزوالنيادةونيم بنعبلالم|كبنالىمزور وهوؤسمعروف محالواج شبنعبيلوفرسعفال ودكنوابود ,دمنطنل ىعر
بخنود متياماموخةتمررو عضيابزخزبرهنطريقابنجرعوقا لخ لبئعارانب انلسائبلخسينالوىاعمبللاماكبنلوعنورقعن| |.
البحزودة وذالبقىبنالذدلجدبنعلا حيلثنابوب بنعياشل ثعبلا لعنبز رفي معت ابلحنورة قالكن غل اصييا ْ
اذأذنتبينيلى رسو نرمص[ليمعليمود الفوبي»حيينذلأبيتالمحىع اللفلهمقاتلحقفيارلصلابسم انلنووعرواىالنساز"
منوج بشعناجعفرعن الىساان عنالىعيلورغ وعطىينحزهسهاللممك)١نالماكالذىرادعبلادهبنديرامناقكاائانبوجاؤع .

م حنزييثعردعنكرب منرقاعنابانللىقاليلتالصلالاناحلوحمل ماننرسوللدعلل رسةال نراجبئان1

صلاةالاينوهم قذركنعاءتخا .دمجلم انلانسيارفقاليرساولا)لهانجعتل رايتم انهتامكفربيتسولاعطيشبإلنخرإ فنقا
البييرنذنمتع قافقاملغليلاامزيقولاقام الصلاةاحربيث ورواواررا رقطنمنحريينالامش عنعروين ص وعن ابانلى لي

| ٠عنمعاذبنجبل ب ورواوابوشمر كناب الاذانمنط يؤيزيلينالزىيد|عنعب ارلرجمنعزعبلالدمبنزيلقاللاكانليلقلا
٠
|أغشيوا انواسفينداجليمشبىابنخضمإنوا بنينالناواليفظانفلمعرسطلسرهرعلصسعهمؤاذنيمونادىقركرالحربيث بطلومووناً
 :ينخهارالجانقطاءقلللنزدىالاانقلىماداروداه د حلثنصماهادادالهار يدكونمسندو|الاذريومرسل #لبرع)ذمو1ا

| ٠لدكايلنيلتمقشيرندااصزصياوباثلاردفانعينلاحقالالاهل دلهتزعربحن»وادنقيلقعبدؤ قد

احبلاللمين يلسال!لنبصلللهعليموسلوانباذنلف الاذانمورلقحل ان الظسقالالىوى ه(|رأطلوهو]ا قال
 1لفان والغزالىن

 ١وعنلعبتللر! نحل يرنسعيل بن المسيبعدعبل اللمبنزيلفىقصرحاويأوشبلغمره المصربارعمبرسلذامرىبالتاذينكنحلد لاك

|أأعلدنالدامودبللاذلابنريضه اذكموايضذفئسنادهاب جابرابياضىوهىك نب فولمكانيلالوخدرةمنموةريس)!دصل ليل

 1ةناما قراملاخلثابفتالسمييرينمنحرييث ابسمنرففيتيبللفندبااعملاوفالاسئللال نظلامنعناذه لى|
 ,بإدذننادفيقااللنودىوعنلالنسان'نحريث الىملو رنؤانالنهوصلالمعليمد ماعلرمالاذانقال -لفاخنبألصلاةوالاسترلال |

| بكالذىقلمعتإلرداؤدمن ض بإعردعنامرأةمنبيالننؤارةالتعكانب اقطولبحل لمسيرككانبلايلونعل ادلقرذإلىبس

لالد

ع

ا

مناتلزمراحييس

ل لل

ذايرلورالمعازيمالتلىنصأ”صتعيرانمين زيللانسعيب انلسيب ور ممعمنعبزانيهنزيولدواايوشرةهعروشعيرهاباننوا نالّصس4

لمانا ركفوينفعىونالقعافا عاعااحربحشاصلونوليولضتلف حلي يخ م قنلعنمعأجيلددممنلعنلاله

اواليتهربنبا
بلىرم رن
ربوننمزيم م قنالغيرندا وكاماطريقورلعبلالهبن'يلفخي فسا لاسندكلنقالكوول عداوبلطرقاحلاو
ريحدلزه ليسفىخبداعبلاللدبنديلعدن
حابر ماليئربؤلمكانالنزودنى ف اىلعللعزوةالح ن
محلييمثجربنالهاخوحينربن ابر عا

باللىييمنحب هو ل بخنبرفدرصمويى_صالملبيعشيرثبتنجع لني

للتامنزحنعدالملنايجسرروااربشنمعيمانناقهبتعيلمناللديوبدذليبدسهاذماا س ومسيانلاطارقلوطيبلنضىححزبحبلهابنزيلاله مضهلل :

لرشهن لضانوغيردحلاطيعااصن
فرريميندي عسل ي افلاذناان قااللبتارىدفي
رلج
تيمل اير لاه
ض عسل يمرةٌ)بلاالنمماانشفعالاخانوس ثرلاانو
دعنراضفقموفبوجلنوسشعرءواطفارهونعطا 2

علرمونحريف اا الس بلالان شفعالاذان وبوترالقاامثالشالاوخددالشندابح,أنداكوديف امن روسلمل ةسل إل1
ل
ذلاملام ْ
لصلاقةاس ةلف ل ك
مفسوايأ ردب علل
يمانلقصهاولزال
استللبانموصونكمااع عن
١

ل

٠

٠

.-

٠

يه ٠

1

ا

رسل

|بتيلصكطارمطيةسل لاغي  "9إليا
8
ال
نفعلاذانوي ترالاقمقن و©رد رئثني لاقارغاديتمنراماروىالفرمزىمن طريقعبارلهلنبنإلبيىليعنعباللهبنيذ لكأن
عن انزورة روااليئارى اذ واررارقطنوابزيخنبردبف ان نوصي للهود امروان)!

اذا رسلاسهد دسشفشففالىاذاونالامةوقالمنقطوةال كوديوئرداياتحنعبادللبهانياىللبهابكلياشقطى”

بمرعنيا].

لاهلاننديارستضوم ةاسنر اعلرداوردىع حنبيانل دلاتبنع بلننيركرييعبلارزفةالي

بيتعبلاهدن د براشالبىردوال بالحلنصحم ع نظفيابلاعدبتتمري رلك هزاهلقن9ق|0ويمابوااوجدظيرهمن طرإق ص
انحنسجرب انبعنمعيجرنبعبرانهبذنيقللستيالدىنشالنمزى انالتارىصن9لم 9الواقرىعنترين عبرساهينديلقالنو

إلالرنتسنة اي ونثلائينوقابلنسعلشهللحرداشرقهلامرك ولوصدمارملزمكلوهيسبل مي دنيرصوزية و روبعلا

ولارقوالطاوىمسري انلاسودبينزا بنلالاكانم افلاذانوينلاقامةوكانلأبكبيرابيةبابي ف كلىن)اكرداليا0

نفلءنيللااكانيننلااذاندالاقام*وادتعنىيلميمالاننطاعويكنلريوارةال واى سمعتبلالاد
لغ
ملاذياتوالطواوى منرواتسوبب
فىئ

وؤالمتخفصعنبر عجرن ":سعرالفرظ قاالذن ,لالحا رسول!بمصد ارقلب
بوذذل مكمأرواوابن الى شيرع نحسبينب عنليعنشيدر

|
وأرواىابوذرمنطنبقسعيللبلنسيب ان بلالا .
ا
و
بالا شاه نقال[مابىكسبلّكلىمعثل ىففال انهاعتقتئلنفسرك #احلسد واوكنناعتقنهللهثزرن اذه لالهتقال ذهب
انادان

ذلهب:كانبراحةم تأ نارمعرسلوف سنادهعطاراخالىوهىمرلسويكنالتىفقبروبايلناول 9رق و)اطبرانقىسنرالشاميين] 
منطري جننادةبن الىامبيشعنبلالارسكانعللاذا ونالاناارحم زشمذئووانيجعلصببعبهافذنىيماسنادة صفودربن لود
فىني اهلاقامرهمهبوعنالائ غير عاق)ورلدلالرافعسسرييث بللاالمنقرهتحتلفلف اىف كركلرلاقام كنلوص البزادى|
| هذ از بيغان,شنالاذانديتىرالاقامةالاالاقامة ف مييحشذكرلةف لىلرددموفرىوايشعبلائر:لوعنمع رمنبيبن الىقل دعر
سهلعز ددةانالنبى ظ
اش ةالكانبلالب لاذانوبونزرالاقام:الافوا:ل قام اتلصلاقولتسج اسبرعوامةولسلبكالغ
عش كيهدلااذام* سبعرعتمةكل فكنارداو اللادىوالثلملىهالشاقوروياوايض)مطولاى ت
اصلللمعليه وسلعلاىلااذن شهع

البقطيبوجأمعناتيف رداهبن ديقلحيلف لىاياموص ميييا ذاندنتكتسلقالذهمتفاحلدالقرمذوتاك

وابقابعنلىوضعفىتالاك يقاليسفىسنادمطع نىغيرتروبنكرقمعبنفعلاف دوابيهو يقورا لبقنيككعنبيك

تع صلم «هويافلتجفاجعيووزوىل)ا بقاى ومىبسنارسنيادمذلوخريعون سنن وععطيل:عنل االرنىععريوللمقا٠ةمسااصلفةاولساساتامد  )

اننكلالاذانويخالاذام وفيسوبنثمردهى رسوك وذالالدم ر

 9ك) :لراقطنمزحدييشتموقىولخووليف اىسنادىالاابوالنببرموذنبيتالمقلس وهونابرك" 2
[ الادلشيريهطربقابسو|

لال

0

اليا

1

0062

اجلرالاول

عانص يسن

بن إل شعن للقسى نحعباالتهنبنإلىسرعنإبيدبهالدنمزموليسفولخ كرلاعشولاقولدوهبر نامعإلاقامعوزلددذل قكلان |
+

يذلآصل خرف فرحالاوربناوقردداهالشانُمنهلاروثي نان لظب قصلاماؤنيا اذنالعصنصلاهاللقهناةاذن نرب فصل

 0وق أوروابنخزيره وابنحبانف صىنعيحمأمنحديشيدبنسعبارلقطانعنابناندببموؤضوة اقممغربفصق]اكاكبعل اق صم ظ
ابانلسكنولزكرالافانف ميشاصرمنحريبطابنمسعرهد روااءلشملرىوالسأقُدقالالثم ى لبسباسنادىباسلاناسيلقنيمعه انبرل واا يدا !
وركرائاناةالالضائغريب» نحريثسعبرعنعشامدارواوغيرةاثرةولشاعبخرمززيشحاب دسهاوالبزاردق '
ْ الاقفركلامعتكصلاة ب

طى ا انلممحبسرلغسسالمصيل بعليوسلرين»لخرقحيشفلواعنصلاةالععو||
لو
وترولني سدوما
]أسنلاعبلالارٍ بالانارقوص ن

|أحتن بالغهسفردأدتهيحنعبدلعوحكلزتمعزمفشرمسددوت قا ككرفىهابخخظيلذناُسول يمث)ردص وسكا ئ
سفرؤقالجفظواعطين مملاننايعيكدترالؤفضربعلخازمذايقريلاجرمسفقاموافارواعن أنناوافتضهوناونبل لاصلىرلد افر
وكبومشفقعليم حنرييثابىقزاد5مطولوالالفاظومنطنيقيإ بنزحصبدر نعم(وذيقصرتوليسفينوكرلاخارلثالاقامهورواواب حاؤدو ْ
ر
| امحنبآنمطنرقتكسزحنيرنوفيممرهونذاذلذنفاهلعتينراقمنوللفص اكورواوسلمنريشالهىربقدف فياط اقما
وزادفيسابولعر| الس انرص/كعتينى كا ذا(لننادوابنامن لكآن وصلوالصبيفالىشطابنخررانرلوىاووالبزارم نحريث سعبل بن |

نحيشروبجامي ”| أ
المسيبعن يلا ولقي_انقطاءوالنأنوالوالطين منحريججببربنمطع ونرجوانبحبانمحريثابمنسعووانودادم
الضرىوذ يبلن لمنحريثالسرمالسلولىوثوحلنيمك لااذا دتالاقامةورواوالثناروالطبلى فالىامسطهنحاريث حراسد ثب |
يذكرمة ن
ذكاسماوثنناذا

قحسإ م حنريثإلىهر مايرلعا دالقصكا جيرفبيكصرمابناسنواف وؤيوانماه100

قارانخلتكانحيهفشرمنخيسوقابلحبداب.ع لوععيرهفيلرجهمنحنينوفيحرينابدمسعود ان ذلكانعاءليدبو جىناحطلين

0

اوم الس
ل
م اع
إسأرمسااانعلككاد
مس للعناء!لاذانتقرهحرريإشلسرقريلجللبرش)ص اوسلج يللينى
الونسجد
نيدا
لخاشتولذوله قو/ر
التصربعرذ ف وىاتالطوبان داقامتينه فىرحلبيشجابلطويلعلنهسلتقمحلبيث)نصلا رطويسوس تاتعرزينالغب والعشاء
بدانتفله بينمىاو ليابهليمكابمنيانلااتبعلقمردسو اللمصطاليو مشاند|
مقداامهتفي ونىقتمانلعغشايءلن
امتلفارقادكىالااى اموزكانفىل رامتالصبلاةمرثينلحولالشافىوانوداودوالنسأ وابوعطندوالقطنوابنخزيرهوابزيحرانول

منحليث ميعن إرجعذمزهنعنملإل الثعنقارشعيهللبجذطللارجعنخيسعلاحدي فقالابنحبان موجهلب مسلوب منررات |
دقالل واسعيرب ينزيرينجرببحظهووم كوف ذداكورواوباريعواز ودارراقطنمزطب سقعيرينلمغيرٌالصأدعنعسسدبنيوشعن

عبرالم |

ةنرماك سنجيولثؤمابوحاة قر )بن ملومنحريثسع اطلقرظعراوح|
نافوحننمراطسعبرادمفيسوافارواوعسدعنشع]
أ
مال
واذاانل
تي دش
سمثمئو
زدة هعرزا نردوم اضصفان
02#

لوو

ها بعلور لماع لاذانعنتلقين رس المصا عليسل||

'

لاوشدا قٌوابن رأجه وابنحبان ورواو مس
اود
ومب
ضاي بن سستالبسوفلامالشا ف

وايكون الاذانسوعشس كل*وظرقيلبزلكلضس] 
الرنححرييثايشمد رق ر وككير لولممرفيفقطدثالبن القطانالصمورفىو اذنبليعبير ب

كدي بهدلابنعكدي قلالدقريقعفىبردواياتمسبثبر تيرمعاقلطيغانتملذلعاعيرانقهوقرروااوبفىعيمفالىمسقظر
منطريقابنوائبن برادمع منعاذينمشايهسنرىدفيتزييلتكوقابلع وللخرج عانخسوراجقوكميانربكوغوا زه فىمستتغربمن |] .٠

بعلن للربيزعدمعذحول بثكبلالدينذيلف اىلاانذوفيمتربياعلتلسفىاول-وحقص مبشربوطتزابوداد واباخزييهوابنحبان| أ
يصتيدعما اليمر نهحرييثيعفىب بنابعرلهب سنعرعنيسعن ابانسسواقحرتقئ رين بهي بنليث التتميعنعربنعبرالهازير إنعبز

ليارمر:س ادصهعمسا بعالناوليسرببناناسجمعلعبلاة طافب واذانمليجلنائسواذدكرسحرديث ددر
أاحدتينالىق
| ت سرسعالتإرسوافرادالاقامة وفيفقومع لالنالقعليمادأبت ليون بدذاذم|نلىصى تامنك وفيمان رغجاءفقال ق رلأبجمفلواراىو
١

رواواجرجنيجقرب بمهددا للماى وابنمأجايشامنجلييشابنسعواقورواعإجلوا]منوجماخعنسعيلبنالسيبعنعبلاليا

وابعلقر|].

اجلرالاول

ااه

من تمعريارصسلبا _-ن

عن داوس حزمونابعمليث بن سلوعن سعطروقالل 5يريكبنسواقلاتححلامنلص بتنسخالفهم|قالع دينمعن

الفقر السبسيتمزعل)
ٍ
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للابمرواميمدابذنجبللحوتح مخطيبفلكوغيب
حواتعناديز وروى ه ا
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صرفةلوففيماانخطب بعررصلةقماانمأل0
1
 9و )ىابوداؤدمن ريشاب نج اعلفيصر عطيوسلبيلنلشربوالعش
قصللينتوزقامفصيالعصلمبصلبلزم|ور
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ظ
0

4رادف وىاحرة 1
اكلصلاةوهينادفالاولوىفرىواردانسليناديمالعا اثولحركمنبو|الاب! لافامهواصلمف)لعنعيرين وليرو يانللشائى ي
 5عنم لااباقار وف
دالجخارئجمعيجك د
لاحرئمهم)بقا
امخ.وديلاكساذ ا د
نف ومسل رنبوامواسلو حرجيممنطرقسعبلنصبعن 

عن١
ققره وبرحقاىكلصلاور دلاولي ادلاصوببالم طنريقسعبلبجارحنبنعبساوامحطظط
بنراكنبنابولأف رىوازنانل

ابنهروكرالطس ىريلي لباثأران.صلاعاماقاموليلهنحريثابنهسعود وال بكعبوخزجيهبنثابتواسامةب ذنيلوابنمإبضاه

١
ممما
ليمت دمرمانلفنيسعنابني سااممو:ابنمسعود فانسحرييث ساةم نفقرفصل مغرب«زلتركلشانبعيرى انل متا ٍ.
لحارك” ١
صازل
لصن
انا
تهظو
|عنراءئصلاماوة يصبليزعأوحريث إبنمسعود فللبهاد اىز صلامأ ذباذينواقانيروللمث صلوا]را
:جا ال
 :لودنكيلركموشفقعليسمنحريي ,لكب تنحويرث بالفطا تلف>و اللفاظمثركوهعنلبادى كناب للاذانوزادفول قصرثدول
|اخردةإبرممكبركجول يرش)نجسدمعليموسلقاللالىسي ارلخزدىاذك وول فو الراديدنؤاادل وشالصل ؤذاذنو ||1
:

ارقمصوكوانادوص لح (واتيرهلامرهالاذلكبو اهلقبوه اللسياقتبف ايلغزل اولامامو«الاذالماسويدندىداك]

 5شاداختصحعرمغاشيلافضيرابادى وموطاوفير عامتكت حزييةقفي لعنعبلاله ص بعنعصبلاعلزةنبعنإنلابرسعن الىسا|
 4له مانقالناراك رينم ىالراديدنا كنتنرخاكوبإديناكثاندنت بلصلا وارفءصوئنكبالنرزا [السمع 2صبوريالمو لة جنواا

 41ل|ااضالاذ
2

ل

شيؤعالرن وبالغ

دنة ا سساب انلررقيشعن م لا لبذييةلينوردومغيرابازيمرمنموانثر)إلسىعيلهك ممعتريسل يكسمأن

ىلت أكلماذكس م ويكوج؟نئررةسمعمتكلماركشن لاكمنر وسل لبمصيلالرمعلرموسا نيندريورد وه باعتالعزلابصوهقالط حزماف

حو عاجوابهننكلفوهارواردوود الدعستاك:دالنلنفردعشوافمانيلضانالىذ عاارجاعليالغوبع رلف لصوت

|كزافيلفي نشلالاينهم انلزجرععربعضمرل لىانربي افن لذيكنىفيثبخ ق دلوى الاق#نحزييثعقبب عناصمرا ]أ
أ
]| يجب رلكمن جرخا ف دىاسشطينديوة ك بالصلاغودصلىفيفولل اهنظرداالحبلكى لمحبليذحهال يمر اذاواناحلكويارض فلاةفيفل أ
لان ولاقامختصل وسمرءو ناصيلباإئام<صاربا زامن_دصلازمملواى وأنصلباذانواؤام«صلخاو صف
 ١عليموقك صلقؤان صلبغيذ

و 7امنكولمانر دقاخريلغربهزالحديشبيلالفشااردرقق )لضان فىلمواعظهن سزيعن سويربنضراعملا

ّ» المباركعن سلوانالتهيعنعيل لجانبن ن سانرفواذككانالرجلىاضر فى ى قرفنضناذانلبجاللمامنريادىبالصلاة)يق
 05ديصلييالامنجنوداسصمفاقلعابلدهوذادنىسنيانعنداودعنىما عن سإانبركعونبركرىميترون سجرجموروامخبلالر:اقي

 | 3لمسنوة ابنالرفيبةكلاهاعن معريسنلبانلوعناببرلفطغانت الصلاةظلشىدءانان رما تيم ذن'ذامعنيمه.متكاونا.

تتحمنقو نا
 7.واف «صطخازمجرنودادهدلاطذ وار د افوهنري حيبلوابب عنطلعنالتسخوهومحري نزبن مو

يل ايدعلزمفرعومنروايهداؤدينالهىنر مارواءالبساالسعيلب مننصودثنعشثناداؤدبود و ارتم وكليد هنجل لعلاحا

 0موقيعردياكفاىلوطا زعيجيب سنعيرعنسعليب انلمسيمبانكانيقو)/منصريارضفلاسدع ييزماكوعنفالمماكواك |
2  ١اذه واقانمملاسلىور امنالل امالحلبوز رو يمعاعنويدرامقٌ )ررق لع ولرد ليثب سنعطعديحدين»م0

كعرللخانو محسد8ييذا |
بي هرا ا زعسعيرينللسيبعن مدابنجبلوهواع وطز واالطبرال فىالكبير معزبيتالمسييببفننارفلا
بلا
أعبزائرث اق الاغمسهل )إل سمللك راوحبسناعن الصلاقبى#مخيلقح ةكاحبعسلغربهوئامناليلفرعلن عببلادميوس
 :ذاماليسفملاهافرقامالعصبفصلاعام(قام مغربفصلاصامقااملعاءفصلاأد ياولانالقاماعمةالشافى عنبن إن ذليأكعن |

منالتلويملمن
ظ
12
جررالاول.
 0لوأكسأ بسنهداغللادبنيحهق ثلذراهعب طوطنير مرويخفعنقيسب سنعرعنناهدقالانظام لحري 0
مرىواياباهعينطو
ا دقالابوحاةالراذىانمع عرمنإن دكن:لقذلكابنعبدابل
دابىوهللدى وغي.ونحقدااليديفقن
لف

دا جاربانالل ودواوابنخنج< فصىميب.يمندسعبربنسالكارداوبنعدى وقالانانذك ف مىولماعرمنلى دوك يايند

ابز

منولىملكومنامودالزاسيياالاميندنلماطافببيتوصماء!ردساع ششافينليلونارالشاذىواجرداصوا ب لسانوابنخنيية ى ||:

برهناف

|ا|بتحيانالل:رقطنونىاكومنحيشاوالنبرعنعبللالمبن,رامعزجبسبنمطع وص الترمرى ور واهال رقطيمنوبجيينلضبنعننافدين |

اب ويمنطريقيناخرينعزنحابن وهومعلرلذل لسقغلعنا لزببيحنعبادلميبنأدعنجبيس لاعنجابولرج ايللارقن|

3

|| ٠ايضاعنابنعراس مندوايتخامرع نسورو الطبرالئنن رواية .عن ابعرباسوردرا اباونديف اىريزاصمران وطخطيبفال"بصمنطرينا |

ععلبعبلالبمنعباسعنبيموهوهطو ل 9 (9و)ابنعرىمنطريق سوبربنإلداش ر رععطارءدارهرة |
انام«بنعبيلعنال اىلذبي ن

رسيي |
 | ٠لعريث لاصلاةيعرالت تطلعالهسنوري وزادفلخرىمن طاففليصل!كحين طاف وقاللابنابرطبيمككن قا اللبارى
رل نمطافيعئلمرؤارر!لهس فصلالركعتينوفالانهزهالبلرةليتسكذينها ”عن اريننامي
منط يؤحدلاللدين ببأأكاعنالاىر د
ييتجباس نان قالدواو جاهسالاليارى وهلاوهم مزتبعهعليلل لطبرى فقالرواعالسيع اااللوارى وابنالرفعةنقالروا 1

ولفظلاقنصللحللطاف ذا]البيت وصإلىسام نايلادنزارقكان .دالداهعلمراراىابننيسعيزاو موحد ون اباهراقنطمساءا
ناموكتمذيعنمياولذ لز ويددى بنيقي:لط مكرمفاالقل ايقل يكوام مدداصلا قصبلاالطواق1
مب

ادل مارى | .
دابو
اارجع
دعاولاشبمبالارع جيماصااتتهليس ردكنااعم لمعلميوسقال لاصلاةبوللطلراركعنار

|والرارقطوزمن سريتبوعائدعن يسارمىرابنببعنابحوذيمقصه قااللقهري ىنغردبلاخرذمالامنحمريث ق مل بن موس ىقلت ١| »

 | ٠ترضتلنل ادشمينفقي:لير بريحصينوقليعرجينحصينوهرججرولقااللثملز وهىالجريداهلالعؤكرهواان جيللجلبعل
 ١أطوعالف إلاركحقىالفنقن 3روي اد يعزعلطر يمندجييناخينعنبنع ريخوعورواهابنعلىفىتيجشيربنل دمنروابزجد
اجر عيرالرموالبلمعن بيستنان عراب طبسيطانورواىالطبرال يعزانسل يشعبلالرم'اعنالىبلبنهلعنهوه بنعقب”

[ ٠أعزنافرعنابنع ريال ريث

دو لقصوين ف سىنلىورواهالراقطئمحر بيشحبالنبهبنغربنالحاص د سيرهالاثربقورواءالطيراى| ).

) ٠ان ميشمروبشعيبعن ايعزجزوولسرمادم دده اعقومجزيثسصيرينالسيمبرسلادقالردى م سوولاعن |
اجلوعلالكاصد(زلشجرفان 0
علىوسنركضعينوالمرسلاوَي مدعوى الترمع ل
ظ |الوهريرةدلايعدرورداكموصلالاطبرالئوابن

! ٠املاطففميستي تابن بزلروغيرووؤال تكسوالبصمرىلاراسبمفكآنباللشيرى 1ن يفلمنفاتن.صبلاةرالليلوق اطنب ىد [اعشل

ٍْ انضرفقاليلجالىيمش)مسزعوانرسولممصلامدعيدس راوععالرينبوارلععرف ىريكامسلفالصيعينوغيها
اصلنفسيباداللمرياوعمةغبلرع|نلاغرأقاات داصلاهرائيلولابعلوسذرىفى وهوعثلاجوابنشاعينفامنمايمثنويمدشوعنلالثسأ ر*
ايصاعخر/اردصىفىدية,ابعاللعصردكعتين مرةودمزة ورواوالش مزىوابنحبانمنءوزيث (بنحباس دؤيةلوبيلنراموهومنروارمرجررنععطاء

اسعمن.بعالاخخلاطنمف اىيهارىد لمن سمربيغعاشثدمانلكرمافطعزله دأفيودايعباركرماحة لفوالم]انره#وسيان
إنالسائبو أ
عقبهههليدثعاشذدوندسولادوص دسلبانفبو بمعزالععمرالاعيلءا يناسل ن ديرك سودومسروعتفظن

3ايلوذ وى لجرعن:مس :لدصرمسوالمعداسل .ا
و مماللوكاتبونعلنكىهدلماواو رزى مازلةرلعتينبعالنعرصعذل قطولل ل
)لدخبق فصلركعزيونكبنوفيقلتيرساولاادهافنقطيرم| اذ ذاتلثازالامحل مس قحس أمن كانرسول)روصلاكةوس
بدي لعدممويعن بود لزدهرنجربينابن'لنيا عنجرهبنعوب حنطيعنذكوانم لىىءوائطشعانبلفظكاننعيالحصرودحابادبواص ولل يعن

لوحصانلوعنظنرفخر بنعد فاجي تمنبوعىف ؤلمياقضتطيسفبطلتواليفركوبلزمر|لغبوالعادجميعادواهالاثر#الي

] ٠افلمن ر اويتسهرينعمانبنعبلالقنبنسبيربيربوعزجروعنمول عبللزلنبنعىف.عزمعيز وازادواذاطرث فلاتحفرإاشمس

|صلتبرهنينيعارينعيادنثمقلرهوسيعبالدتكيرفحالسهاليمشا)عباسعطلرواوالينطريزيزةنا
أ

انه بعل
اس«دشسلبي
لانوضأتولاشطدأتالامرايتيلد دف نعزيك بالرمهدوبكرك<وقيله بوالجىديوليبمث)نعبطةو

صلاةالعصرفد لعتينفرعنو وأفقالاناسمنعبارلقبسفشظلى عن لركعنين لذلعينو باعالالينساننفق عل.يهنعونكر يجان |

امسلرةوفريقصمطوتورو )مهمحري عاثفهواجزمنزي مهوز اعنمداو علووابعرذاك رفك )النرمىدابتحبان
منجليشإين عباسقال(صيلءلركعنينبعرلعصملاناناممألفلن الركعنينبعاللظسفصلامابع ارلعصررفلدريعارارمأىقالالثرمل

مخ بنعباسعدوحبث قاملبعالهاوقر عند يربنثابتخوه ؤت موعنرلجركنحلي مغائشالتغاسناداولفظ حنل|

نريثعاشحايضاواإلىذهببمهاتعحنى لغ لمي نافنرشهغلكان
,كان اذاصصلةانزبعدداوع علم|وليظارىم ح

ب فورعيلقيورموى)لطبازمنحريث مسهانذ اكات قزمعر ودف بزمعبطلقفيىزاوناصلةر,مالوميزينحفية*وايسزادم

ضيفجلوالاباب ر عهليموفرب فياوصرفةشخ|معزبقمدت9ا_لك) عردحريثديريثابنتاكناتدلكلا تناسامنال
الارسولالموصلابئكةه وسليسقمورابسئلوةوينمحرص العصفاخرفالىنهكرارميصلبولقبسشيعتاحرريثوفيدابلنيع د |

علن بنحباس شناالانفلمولاجرعنمه زسعكانيجينبعلاووي حلنرىخابسفيراظريهنالصرة«ولسعنعأئش«فشفلعن
نىله
وشيم وامأيمارواويجادبن ساددعلارزق بنقيسعنكوانمولىعاشيلعنرأفالتفىع ونالقصعافنقضيرمابارسوكارساذافاننفقالال
ا لو ىخفطعؤ مؤيلمثنسلندعوبس داقىبرسينري رسكحتبنبعللسبرفةامالعانانكنال انوك
لين لعزنلفسآنالدنعبلعليموسولويكرحلايلاذقىونمط يذلبو ناسفيانعن سعزبنسعيرعنخيربن ابريهوا عثنيس
بنقي هن داو ن ثوامولبيكعلرموسيان معناوااض البابو وامابىداوّدهتحربيابن ربعنسعليملكنفلعنيسبنخفا
دان ال وص,للعملدومسلاصيلبع صلرلداةلصبرملعزينفقالصرلاةالعيدادياهوروزهالثرولتىمن طرب جقبرالعزبيزين بينسعلا اءظاأ
فا لامنحديث سم ولؤالبنجيرن« سم عغيإنب رىبلرمن سعرقاولليساسنداويمتصل لودميكلازْ
رغري
عةال
يعاو
ا:لم
لاصلا
فتال
بزبراهممنقيسوول)برادؤدددىجل يدبنسعيرديدبن سعيلد لحليشرمسلذانجرهصلورووابنخزروابنحبان ا :

ايسوسل
|أصنريرا لناكومنطربقليثبسنوبعنيجطنسجرعنبينجدقيسبقنبلسباونبرلالمعل
لب وج
فصلاة
طلرقيسومميها ||
القبعرو وا
بلفكت أن تكنلعسكرىانقبل
نية]
رةه فصوالعاف لانو دليوس قالك ص

مكلاف امبم خفبينبعضرمواقليسب فنيلبعرمقبس:نروأمرأبنسك جنعل_نىالعوابع ينجل بيثركاذ

| بصعللي وسلنععنالصلاةضف لخرحةتزوللثم الايومجم الشافتىعنبنع بيرحهرينايلجييع انسنواقبنعبدالم
ْ الشافعةلكر ر لوعنتعليبنىه شعنعامثاعنهباالنبيصل مغسطيموس(زمكانوايصلوك نصفالارة”

مصرعوكردالامتنئلانارووااكجيعنيزعنعبالزدين لق هلازلويزكرجهيالف سنلدا
غشعنقيسبنسعرعنيع ورذيق
دوامابنعر منص يثسعيرين لمعزعبلاهنالو لثيهكنبساوردااكبعنلىمنطرلق لسعبنطلىممعتحبعرايفول
مغنن١ باذر لفكرةديعبلانمضعيف كربنعرىهنانرييشمنجاء داانكعرليوقااللبونقىفقلاتفرديسبلاللوهلكناياعبرق

اتجلللاول

وروى)

0

منالللتصارس

د ثدسسطينعنامنسعحرقمعاذيحنبلالبنهخجيراجه ىقا دلخلناعطيمفذاللامراة دل روابلامأنصفقنصللصبى

مهررة ولاالرالى دوت |
الاةقاالبانلقطالنوانامف
نولمروبلص
نكرع رنسوذاممصةوسا دعرىمينو ث
قامتكانسلم ب
7

عن ىوقل رواالطبرالمنهزرالوبفقالعنمعاذبنعبلالدبنشبرعنابيانالنرصلللمعليدسلب وهال لاسوىىعنعبالله نبب و

يي
[ ٠العصب«الاجلالاسزادتز هسب ينناف عنمشاهوةالابنصاعراسنادحس ريبلا ا
سس شل رعاشو خبرانكنبارضا وال وايتفىهلالبابذيرالينورواى |
7
2

:
ابنىيعفاىلعسدمنحربيثعباادبنيأ اكمته وماسناودضيعيفوعناشنلفطم م بمالصلاةلسبوةاطرينمعلاِزلازدعش روما28

لقربرلالطبرحوليثاذالعسزكوسلاءانامحذي|سااذك عاتقرلمالموموحنقة|
دفاسنادودوديننو ويعرمارد د

)اش والنوهمن فرداسسولي ةملاصلا بعالرمبيجفنطلءننسولاصلاقبعارلعصرجننض بالنهس فقعليزحريثالسعيرو

فلىفظاليرمحمبنطمامس واتفقعليزمربياطلىشريرةبلفظ ىعن الصلاغبع ارلصيليحن نطلعالمس برييثو اكع نردابت روابن
عسوع قبندينعامهوافنخولللئارىعنمعاويدولاهاودعنعلىانلو بعاللعصلان تصلواوالشمس منفع وطاهرهعالفراتل»مم .

ضوحسنادفالتمرزى ثرالي بع نعمب منسعودوالى سعبلدالهىبرغديعقببعناصوابنجوممقبنجذ بروساردينالاكومو

ولصنابلقموذيايضاعن سرب [ن|أ
نيلب ثنأبتدحلالهبندومعاذبنعفركوكحببنمموابى(مام*وعروينعبس«ديعلبنامب*ومعاويى ا

|| | ٠الدقاص وعاشق*واليةددا تنادةصخوالاىلردلدرصهزانبنالعطل دغبرمجللان الهسنطومعور|اثلرشنطانذاذ١ رتفت
امىط لظافعوكن
| أذادقياةانااسنوت قارراذدااذالتارقافاذادنت الللرغ بد قانراذاخاغريتٍ ذراقيذوعن الصلاة ىتاكالساءاتولاكفى

نبر داهالعبنايجىقالبنعبلالبرانفقجبور_واقهمالكعنعلىسيا وؤالمطفوالهواق
والشالوابدنلوددمنروايدعابنيسارع ع
| ب انلطيلووغيماعناإنعبلاداهلصزائ وهوالصواب وهوعبرالزةلن بنعسيرل :وهىنابتكبيسلاعر:لوقالابنالفطان عرحفص بن
.هانلنمصلادهعيموسو ٌ بن السكنباس ف للصوأردوقا عر سعنابنمعين للششيه!لون ل د حكالزا١وا
ناو
اهلسمرةعلى

يل كال داستاجيز

بدلا 3مهيلودو سادسزي برع ري طتو تحبا

وابنيلجونئئًكووالطربمن حورييثلىعررققالسل صفوانب انلمعطلرسولادهصلللمعليسل كن قحلبيطوب ولروا والطبراز
فسا ارذاككعساقاننلكوقتلااوقتلرأغبرةالى قطوالدامقلللمخلافيات
سن بنكعرخو حوليدش)منامحنصاهغ وشيم ي
انتعيش
مزحرين ل هرررةبسنرضعيف دونقول|اقتمحاغبر»وقدتقل»فىالتواصلأ انلصعوبويندون قوطذاذن كدقةهلليرثباعلل شاخراريعا
نادافاحضراريتاذى فكتمحريلاضثلانلصلاة دان لذ افلحضرتوالاأارت نوكشىقراوردوالدزيف تكلم

لعييلبيننى
ين س
ر اابنونصيع
حموبارد
 ١لصواب #هو]ارغدنادكن دواعالششملىمني#علدتالغيبولساسزادومتصل وهو

اأعنيلبن جين عنامعن عطوسورجروولتكىابنحبان فىالضعفافقالسعربنعيرالزجلنبنعيل اللوهرواءللىاكومنملا الىج

 | ٠علصا مسعيرينعبنالزقل حونهومناضلواطلفلحش>و وراوابنماجمقنصعلقو للاترخرابجزاة ذاحضربتككنيعارضر.مارواومسل
|)تسديشحقيةبنعأمزججب ثلاثساعاتكان رسولانمصطل دمطرموسل يزان عمطفينوا نقبررم نازلحينتطلعلقمس |دغة اج

انل

|الحديتسبحم ع للرضنفقطكن فنيىنازلاانشاعيبنلفطانطفن رمونلك سخادجةبنمصعبوهوضعيفه لالب
|

| ٠أدردف عىتباراكناةحريشعلىوزسولدرقاذادن ركو شورولايجلسحتبصركعزي تننفقعطميعنحريشالثىنادةور وادابن

| ٠مهنرحزسيةنزااباذان!سجاعل نبلعتيمىنفسخيراوقا لعقي لااصللمنحريقوتفرديمابن هبنزيلبنق يررعنالاوزائتن
 ٠التجعن ل سرمعنالاينعرىلاعنحوليرثددىاننصب دعلميموسلوقاللايقراحكوملانطلىالفمس وردِضسوب رانفق

| أعليمهنحدييشابنت ريينادة منطلويقئشيسطانى رودممسوعناللهخودسل لبمس ساوسو

 | ٠البلالمرق بابسالعان.فالاسلامفاهمد ف نعليكبينيلى فاته فؤالملعلنعلاص عنرىمن ان تسطابرطءبدولمقن 
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أونكا منطريقلاسوة عزسكأنقلنصلدةرسوثاللمصلالمعطرةسللقب لصيفلازاه امس اقلومل لشنبلعستا انق الى سريي»

افزامالسميعارضين ل"ابرداوراونموسلوعنءخاب سكو سوب صم اللةتوسإيحنالرمطارزجباهناوكفناذ يشكنائبلمعناو بدزرزا

نل شاو ملساكاجم السكنابىاا راجن ويلمعزريناللاشكوىلويخانىالخيداللاير ليما روطع

ابلنلشزاراولمجينحرديسدبلبنو بهعنخراب سكنالرىسورمرصرٍأي سلالرمض ار هاانمكااوقالاذازانالمسفلن ى مالالا
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بارعلاذاصيارااظليمحريشخابعروكاننحصيبرد( (يرهحقتصةلئسذر ان يخصفللاادويرخصفىنخدي

نرج الىختسول ييفلرلااناوعدامفلامرقهمبأخير معشاءانالبونصفهتفرسعواليسكحاتّشوا انلشراءبنصرفن منصلا

نغلسرمتئقعليمو اللفااظنلاهيعرفيعن بعرأدهىلتارىومناس ا
نلنداتهردطيمنابعرفنم ال
مومعلوهاتوم دعهت
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انحبأنوغنرث.وى لغظالطبرااىداحرانك |كسفررةالصريرةرادعغلماجروجيبحزمبانلمعنيقطلوملطرلالارمزى

وايداينالى شرهوساواق
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عبلالطنبنعف ا
الوانودأدهالشاووابمنلوهوانبحبانونيامنرينعاتنزدادبن معبنليسبرهر املاجادينسادعنجديانلىسلوان بعد

دفيمقصرتجس ت لممع |و
عنابرايهعنالاسودعةبأود واوابر+اكد والشأنوحجلوارراقطندانموابنحبانوابنخنيودهنطرىعنع و

عاللقموارى قملعن الىطبيانعسوابلاحليثوالقضد ومتراعن اطلبىيانعن اعبنباس فلكي ى فى من زوارتجوبر بن
واكوعن
جازمعنالامش عن ى ذكسالح
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الظلبيانونازعارينريققروناوعن الامش ذيهكسيس بنبساكن ذاعلطاءب انلست'ربعنالىللنحنعددنمرقودتا
وتبعواين

فطبلاشيهبالصراب قالالشاقحريث الرحصابنحن بعاصم الاسرى اشرميااصواب لمن ورياءابوداودم حلي ٍ

معنوعرليث دون لقصسوالىالتكقالبويرذع سملنح علىمورسدلاوابن ينيدمنحلبيشلوهمبنينيعن علىوه
إبلااىإلضمي
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صلائتحريث رواىالجوارى يمنالفط نمحرييغالهىرسة ور تفلوللىفظلس هرادا

موعامرادرل
ركعدمن الصلاؤمعا لاماناقرلاصدلراكتكاراولطبر نذالاسطهنطريقنيرب انسلعن دعروخينيعنالعىريرة ف
ون.وم اندد ركعت نصلاةالعص قبلنتغير!مسلإنفتهوريغرئب لعننافوعرابن
لتطلاعلنامس,نف
ركودهنصلاةالفب ن

نودلخو دهفيمفقاردر ل لكصلا,ةفوأ ا منسوامنيساتوسلموة نالنمرقباللفالدضبعع اللخىمنل يعم|
ارم فىس يرعزمكان سوا سمصلى!لدمعييموسو زابنلاولابناتوم فقالانبللاايرنبليلرديشحولليثالصلاقادلم

القت ضبواناليعاخلوقتعانواللاهلترولى وازرارقطئ منحريث يعفوببنلى ليلالمعنعبلاللمبنمعنثفارعنابنع,ل وبجفو
وىهل اللعل بيشغد
أهررييث
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قا لجلبنحنلكانمن'لكناس ني'للباروكاني بانمعين وقالالسلمش وك وقال١بنحبادكا و

وقالنكرتعملف عبليموقالا رليقىيعقىبكنرماشرحواظو سبىكاىلالوضمعوقالابعنركركان ابنحاديوقلفىهع لزمحل يشى
هعريىدركتيلم9
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نتناسانلكيحيائهاوبين دقانالقعانعلي
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الى نحلبنمذودىبنجعفبجربنعبن تحسيزعن ابيمسعنجلوعنعلىوقالاسنادهفياظناعودهاروى فىعل لباب يعفكل

عجعف نشبعن(ييمهف ذىاقانلاكو(احفطمعن النييصيلهليءوسلمنوجمعوولا
علازممعا شنعلولذا لنمحفوظرواين ن

عن إحرفناص ب وما الوى نالجع عرفب:علليإو قا اللمهىف قالسملااعرفذيئابذنتفرج فىعا لباب| 8
مأل رميش واوابنعرى دالدبيرنروبديقر نععيلادهمىلمعثنعنعبرالعن بزعنربنسا بسنعنموقا ل
9احل يرث لعل ورة ثرذاواللرقطىوفى/سنادما بلدمبنرك باعل
ابنعلىنفدردبفض نعجبرلبعن مذلولايطرم
دهوم» قالالتهىفاىلزرذيبوالشرعيب دكاوسطالوقتلابعسفللافىهزعالرداي فهالويرةىعن كراصربقان .قال

دانععانيزيتيوان(مماحيلايزامنعفوءفأيمهليبمخ)لىعربرةزك»رالىوقا علومعلرامهلبرث)ددا

ازمصلانوس قالفللاعالالصلاةلول وقدرواهلامزحرييشاب منسعود وق شرم و لخرجيمالثرغل ىهني
اف ة هه لهلنايحال يمقا)ذا اشراحرافبردوباالصلاةقانشرقلمنفجي مننفعنليممنحريشالمىربرةةوابررهدالينا

<رمابربوإااظس  9ل|يأ جب>عنلىم
سسحليشبنعولفظابونليف
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وعموعاشزد والؤيرةوالسعيلدردب عنلسةوصفو

و زو ىعن دوتوع يدثاموس ددااءلشانفا ب دواباظرنفالالىغروزمذاكرين فبرعةيولنود

ااببمنناححدبآن ونفجبماشواقالازرقعن
1 ٠عاشحدوامابنخنيهبلفظابر وهابااظينفى وول رمثالمغسث روام اوج ور

أن لعن طارعنتبسعنونىروايلثال وكناخالارهبنمدسواللو فوسللابراسدمىل بامدفععناشفظا

| ٠أأوذكرلمى عنجرنرجصهنوكن والالوحاث الرازى موعن ى صر واعلسابنمعين هيراوى الرعوا عنطارقعرئلس

نجرشبسعن,موقوذواقوىذالعن ودإن باعلزهتمنشمراده
أعاني موقذادةلوكانعنقدبسعن الغيرقسفوم تقرالإي
للفظ)البسررددا اولباخاد!ىاطبسن وهل لمش)ءوبنعسية دواوطب ن وسو صغونرواءابإنل شيرى
|اعل قبوس
| ٠
بنصفو عنإبيبدلفظبارو<ابمسلا لظيسسدبيشوسكي !نضروا مه و بنعراس
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صبادنه مشج
 :ددا ازدابلفظكانرسو دصلامعهلميوسرخوتوابرخبرحبردمجل ارسوالعص وفيت ين ه

عحبلللريمنشبنحاريترواءالطبزان وسوي عبللونبعنلقرواوابنىعموسيلالصدوارامروااكلطبراان وجل

آ! عنتمم ديرؤأيلال ابنالعرلىفاىلقنليسف لابرداخ ينالاموارد فح ابمنسعوةيعنالى لخرج|-بوداك
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فليصلذ ره :الحسنصعيرورواءمسلبوهفقىصرن*ومعنصلا اقليرهلفطليسف لانوتهفريطفلترماعهنلوده

الصلانحفيبحئ وقدلاصلاقالاضرىف ذعلن|دأثفليصليحنبنترمل ذياذاعانانهلفليص,عن دقم |.وان يدث لاجر |
ا لاس

لا لسارو  1وترية1اذان بلالولاالكالسشطيل

ونكنلفلطي فىافقوهىفصعىيدرمساٍباغعدارديمنسحوم)ا.ذا ن بلاولابض افاقلستيل]زح ليطن

الثمنانر سيانلمعفورد الى مني ختصرو مفصعيرينع بننمسعرةناليس ديقو عكزادج را

كما رالارضنكنالى يفراهك ووضبعللسبديدعلللسبدئ:ور يل زهادالبؤارمعن ينموشادلمالفاظو ر«وى )ابرداد

ولقمزاراررس يهليسبنطلقب عنليعرابميبللفظكلوادارمبوولاابحيلووفلىف وطلايغربك الساطعللصعركتلواواش بو
يض مره وى الرارقطدمننيعنبراانينءالبفنينانقااملسنطيلفالىسياء عصرمولحلنالصا

ذأذااعترضففرحر»الطوأموح انلغرلصلأوداهلاكمنيجعرب عنبرالرلنب ثنوب|ن نعجابربيفظ الطيعز|نذادالل ياكوتكان:
' السمرمأنلاحلاصلدةلابحر اهلطعاوماما لزرىيهبمستتطيلافلاثقفنايجلالصاهةوجريالطهاذالالممةوموىموصى

انميلغيان)

ومسلاو سزاعتروالمرسل ازاشاراريماحريمابوهاد فاىلمسي ولالرارتطزمن حمل بنعبدالجنبنواه

ملم سرمسدلوسر وددادابخزبرخدا
در لممصاءاطيملال دلغاطلى فشىرايمويانسدمند,يد
داكمين"«بنعراسمتلمقااا رقنلوسفسغيرل سىجلنزيتربعنالوهىعنابنجر ووقؤمالفريليادغيسوح انلنوه ىم

عرزجما يعدادودا الاذهرى قكدابمعدونالصبرهنح يربذابعر سموف فىالفليسالى يسطعؤلسا ظب
ابصواوباب

0
ولكنالجرايز» ,نشرعدج الردايتينه اندرك ركيدهنصبزبرل طلمنمسفقرادرلك الصرمر
نمراكبلالايرنبلتكلولداشبراحةينادبنمكنع شفعلرخانفقاعطب هنحديثعائشةهقراليا ريعنابنمسه

ودعرةرم بزخيروفرع انلشرعالرثايالزيد دىاجلدابزخزيه وابنحبانهنحريشا نيكسكل جيب هل الور

بمف اظن انزكعنوه:يليلتكلو وااشربواحةبر نةبانو رمورى)بنخزيدعنءاش مفل.وؤالانعدهلرقفل نيلرن
االاذاتكانبيبنلا دلابن!«تكنوه  بأكوانبلالكاننبوهيمعدانلسبهاذنبليلوكانابن("مكنوم'زاكويفوعنلكروان”

لزهاوردكىعن صشامعنبرسعنعاثنث +لص حرا بونخرزبويهاىياضايقلعزابى سرافعنلاسودعنحاشثرةقلهفين

لزلاقمعلسمابءى ساقضراخيرمن لاسو وبجيأس برحرا نه بانالتصلد عهليسليكانجعللهذنابيزواشنا قي
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قل السميقىلاد النصيم الإب(صي أبتعنلاع ل
لعاورامحريثوج المجزفيةدعلإلزل لاغيرالصلا وغنحتيواللمنعبمرأرواىا بوداكددمن

نلالاندقنبلطلورالزفم ارلنبصىلائةةوسلمانيرجعؤيزأدكطلانالعبزنامادعرا
حليي احديسناردعنابسوعنن يكناينمإ ب

ببرنقاؤللسللررهنقسيامرلغليربعخرفودرواظدطارخهيسروعاادهالبرناسقطلنمتنطوريقتاالبىىهسعسبلبزنربعنايوبوعوضصف واعمروف_عنتافوحنبناقركان ررم|.
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بزاعنالدعررعن ازعمبع بنعاجنبيجزجزوعن سعد

ااذللنرصظابافتةالمسلبناعربيسقووعلزاالمسيياصمواكققاواس بمقياوؤذمنمر ل يمنحنقكاناانالعييوزهف وتبدلالقت لسبعزونصف سعريقروان||
لأبن!لصاهروالنود ىهنالفيراوردهالراذعتبعاللغر(لى دكندكنبارعادااملحربدين

التقرييذالالنئى وهنالمحربيثمعوضعفل سنادوعرفوالمنقولمعضعو الف لاسترل ب دمالط

ئى بياءالشبنعقببن(صلرروقال ناكزيرامن الفقرراصحفوماعتغارامنزم ان_منبم:
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| ٠أركمدمنالعصم قبلنانمس ذؤلادرك العصمتفقعليه نحريث الىهربرة كا'لاللفظوق لفطدعامن!ادرك ركعهمنالصلاة |||

اع ليزهيلفطامادركمرا ٍ ئ

أفؤراددك الصلاةذاه الشرال الاا.بقضدماذان.وفرىهاريهلابنعبان فلبةهمواابثنىفره إخرا برهن
لدرجعل
|س 3لاننض بالنامسرو نمالصي بلن نطلعالامسفؤلادر يكاواسور اماعالركىد ل لغمبالطبرىفواكرامق ا
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 00كر, 2البحرواهاصين بنطاجعفرعن زائربلايادةالاستزادة لتعرسييمالطب نزسوليرقالعا
[أدكان
ا الا

منص الفباتينتلتيار مولاماسووعدتنقالنتمقلمتيىماقالنفلتوس ديتنالنمقلتوثلانةقالنم وماشييتابرداود|
فضت 101

7

5

5

تجرزالاون
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 1انطعحولبرشا بن إناقلم ينرف نرمور احرريثزر دنواس فامجو ويتخبرالبن ع بررنالدصنقلاتيعولكشلفت]|

.

الصة تمانمث تف ىنيمفاق نشيلامفتلجنالىقمرحت ابمنسعودؤ يري نموا وموه نئال لابمنسحو

ظ لا جننبايبرادرلشينال(بومومعوكيفتصن ولايدفجلدامنمافقالعبللهلريخصلوموهلالاوشاكاذابرة|
ألما انتاممئبالصجيلفقابررمدولمنسععقمعار رمفقالعبلللاهلت وينقلحاردافاقوا زم رتلفو لحنامئضذان ارادان وير
سوزيرة
ملل جنبفيارسلداع لا ١
 1وو ندا عا

ا7
ر ليب قا سولممصتلوس رخصفسانلانيمويلهزلمقبوأوماياحاذاتنفلبسخفي ١شيعا

 2.وايتحباندابننهرودو الشايئابانلشىيديهوالرارفظواربقوالترمنىفاىلعالمفردوصملىبخطبابضونفلبان الا

]73 ,سننحرمسولضفربننعسالامرسزولاسعطلوسرذكناسافريناوسقرًانلانوسضفانائل ايادمابالاهجنا ل |ك
 0منخائطاوبىلوطهال ذمج ولالشمن النسألٌوابنمليوابنزيرتوايحبا ونال رقطوغالبييقىقااللثيهيليع انلناريحليث

حبر ع لمزعيمالهرادمنر عيلرعاعمب لنلودحرار جيميشع ونذكرابنقنراقبولنقازر دوعنعادرناربوا

م ]اماعاعطجييالل هابنجتواتمعيلبداوطيدينمرفوللأ نلحووشهربنس قتوروقكرجواعمتمردا.دىاص( ارييف لانن

| +ا|لالطريلقعللتيووان مين لحيغينردلككنمديطلععزرالطبل سنادلوقل وى الطبالىبطلحريت/
ركرللاميةعنجيب بنالثىبت ع ذنثدحي كلارعضبعيفرةواواليهومن طريقإنروقعنل الخريت عنصفود]...
يردن طرقيحبل
 :ابعال ولفتلمسوحل إذككانمسانزاعليخطيينان !ادخلأطا زان ثلايتاياومل ايرين ولهسريلقمبىماوليلد :دقعفىالرارقطنريادة|
اضرهلاندصو لماوتران هجعن ستبعرنعامووليت للخ بين شح+سبي لرمراللممسلائةتمسولوقا
)نينا

فين مزين اننعوافوالجع نينذالانتماوماطاهرنانشنوفليهبلذطذالندعرما ادخلزواطأعرتين سي عولموأواللفظاللاروك

اابوداوى نظ لمعنرذكابرلالمشذقارليتعخفينؤالىدخأتالوّرمينففينوعاطاهنانسرعلمهول طنقكننتعنللغينفذذكرالين 0ا
ا ظ
ل اأاره وعنءهنخوستينطر يفاكورابنمزلهن خرسرهواربعينورواوالشاه فط ظاسي روساه سورعلنين قالماظن و ما

اقريم ١حمل يه ١ ربعىنسل يناعن لصدواية مسمنورعة |
 2طامرنانق لودوالجداديثفىبابالميركزية ورا تلافل

< اأومى فى فىة و

امنإلحىأغفييسناح ولر بعي ونقالابنغبلالبن  الامسدتكاددرا

قسسست

َ

|7مصرووزعدلملعينظاسلمير ول
ج73
مينوكرابخالفيقنالبانمرقاسعرهصنداده تاوكرتيغنبرانينصامابوياسرمدا
التم
لزىع
انمجاعةالبق وسننسماعحوق
0ا" 'بن ).ا
ع ا
ل لإيوانسردمةوجاعتم برلعن غلم مم خلافلل اليك لزىلابأيتعنعاقش وابينعباس والىهيز قلت ةلامرلاعمْ

شالش ناتالمسرعا فينودهذلكحديث ريبمنهائ قا
 3جمريوثيإلرىة الفكاىرالمسم وهوباطل)9 (9اللارقطؤهنملي ح

“] 30سوارماياماعن نلكنقالتلسلابنى املبوفى رو
لاياشان
عرةأ
للك
لى بلك مرأماضريهإن الى رتغزسابءن اسلعجش

“لف]بنغرع دني ةل قاعلس قيككناصقيفبومنفطرلانويندلياومما غرربنتراي> تاويرع ن بلاقم بن .٠
7
| نوبهنيزعنرجاءجوع نانبالمذيرةعرًلمغبرةو  3وباريدابنملوعن ورادكاتبا مغيرةولالم عل يرضتعكافمويقو زكرن جلت | +
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كقع الي مافقد ْ
ذوكادادعه٠ ضام ب خط ال صر يذ دودي
 :انم لص لوس اللايراذ اناس مجر
: 1
ااميهامافا علن ذلك فقالالتنابكافيك ووه رم «عضرح الاق باللفظ5١د بوؤد اللفظالته ا ا
رزربزقيقدتالاىلج قرل ولي0
ذ اركحدابقىلابيعنمريني راعدداورة(اجتنعخني عند رسفموصلا وسلفاةو

“د.
ب
7رزت

فيالصيرالطيرعامسلدلوايكنم.سين ذاذاوج كٌالراءؤاستلجلل دذان ذلكخيرللترميزباناسل مطتلفنيعلاوليانيلمل
وشلعنسعرن جلمنبي عامرعن و روايعابى ب زعموليس فمعن لفةلراثرخالروبقيلوعمدربعن عنإلىلمعن الىد دزقوبلعراسك :

 ١مالظلالاسن اد وساي بارا مهار

يدبيحا |
عدا بحلاف يي ا ل

بتكمنطيرقار نونكردردالبودائددص اجنابج#ادملادطرقارع لبان ودرونفالعدوغل بنبنط ننفال ريركم

امب عاصريرقددازا لمر ةنمقردبعنرفناتهنادرنم جد ةتاموشيبر حنم انعنغرينسدرتعرنالى صن يذه ْ

اليدوضز اسلواني لزماعتسنياذادجز:لتقاموهس بش رد ذانشخي ارين بوشيرةل زمزلو

| ادن
وم

وميك اجربن رينصرقتوبياقفر رقص إل روقالرك«الامة
دوس نميبة»سمسه مستا لجيه جوت

ةادا
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عو وجو
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|الزيادة لككفارةدراالاذرك دواعاللاقطن والد اكول نلفظ اإىىنوك و للصنع تمن روارتحفصبنالى العطاتعن ابىالنناد

أعزالاعرج

عن اهرس قمرفوعاملنخمصلقفوقزاذ كرعأوفصضعبف ج حول يمش)ندليخرجاقسرفيحرمسااصلاة |

لي معوابرافع معيراطيموص مجرلاارقت :عاانمرم الوشيوجواصلاقعيملالاضايارساسصيرزدهيسم

فركراذا لكمففاللزى +يمر صدده!لسرنواجززانك صلاتلكه قناليعاد ل اكلهجرج نينابو اودوالز اوردكئاو منحزن١
إلىسعيل كل رخ رواالشسأقهسذل!

شاش

بسلاسنة فرعنالليمعن بلربنسواد:

:

ظ عن وق لاون الفبن الماكفأرسلونا قااللطبارلفىوالااوسطويروةمتصلاالدعبل انه ثافتهه 2
فنعينو من إبننافروقالابودا؟ود رواوغس وعن الليشعنعبرة30:0:
رلم
موبعدبن ع ون ذماكأع شري حبرالمرأكبن
بسعيفري يس بعفوظقت :كهننال واي مواهااين السكنعيبي منطريقالىالوليرا
عن بكرعنعطم سلاةالدكر

لطميعن ال تعنم دين رش وعبس ين إلى بج تداع نكرموصلا ةلاابى داءرد ردقام نييعت عن برزد برعل
 ٠ق

ل
ال
ا
سم
1
 | ٠دفر ظفدالشل كمهي نوينجات ون علي نجريمناتووينبرضونجرينسعلينلل مي ولدامهنعرينبنحباسلاهو

 1بنناهرايةل مهلم02يزالنالز نابدخيديعنابونمس ز نعحنشرعن بن:عراسانالنوصللتوسلوبالْ تتنمقبلل.ناماع|
 9قريناك فقا قعل تسمل مثانسيزئظتوالاظيإراننفوم عوبالالعمدللامومة د.واده قل اللفظاكن روى | ١
| 3اللرقطةنخريث بعر فى لاتمبلوصالا ليو «مرتبنواص لمعيل حردالى داكدالاق واءنننبرد وابنحبآت ايزا

 1لخو العاماموروايخ نا#ادسشنماءتان يزع وكناذكان!مقو فلع قو عمخرينسا قصهرة
م
سس ته
سه ع
 ٠إأكتص :يوالم 2لحك

اجزرالاول

#لاق

عار

١

منالتلوماين ١

ْ حولريثا مص كتيةوانيمنسعروجمويليمياؤمنحزبينم ,اروص ف حزيث(واجبملتقلحول يم اذده سا
بض ينينميورلتناعاوموس ل )اندم ذ دجمو ذراعيمه لكلشوجودفحريث ابنجموادابواؤاذإسذل ضعيف
لفظمرهجيعدالنيرض ٠ 01 ١

نينليلعت قلاخرسرمنخائطوبولفسلعليهبرهعلينوكادالرجلبتوارىفىا كنض"

بوعل اط ومن عأجم ضربطبرنضلى رزوراعي أه ر دعللرجلالسلاالامحجرييرثيننادعبيل لمصسفازرفومزها
الوميسفمسيرو زناعرمالالمرفقين ومزارةعلش بنثابتدرضعفم ابنمعينوابوحاثم والبيئارىواحل 9قا )حل والبؤارىبركر

عار

أحليت التتموبجنع انذادالبذازئخ الفايوب وعبيلادوهالناسففالواعننفاعرعنبن رفط موق ل ا)بوداكردويتابع مرثرب أن
ثبتلهلهالقصنعضينعن سولامصلل وس ور وووعنفعلابزتمروقالالىلاجد لانغربن ابد ضعي
نجلاقلت
| لوك
راتر
ؤبنت
دابت
لاضر
اع و
احافظ
هام
لقفه
فن وق
قؤم
تعلض
والله
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رد رحزجبنثبتف هىذذاكرالنداعيليمياسدرلالراففزرديشع ادن القبا لجن يصبنزرد اشنلاةتصرارعام

العزرالواحرق ويخيعنه اللحرييثحل| رف لمعومرين فياهن.نمود وتمسوليرثانونغي تونسلؤال انتم

-3

طزريةنأضنريلوجموضميلةليدينالالىمرفقانازراقطنون روابيمنحرييثعلدينظبرنعنحبيرلدبترعنناذوعنابحم

م فرعاقازلرراقطئقف سيحونقطانعشموطيعاوهونصواب زواومنطنيقهلعن نافدعنابنرمقىوذارتوته' :
بينضعؤماقطانوابنمينوفينولحلوةر
تلمتطريق #ربنثابت لعبىع ننافعرورواه اللارقطننمنطربقسالمعنلبد

مرفوعانظيمملءضيصللوس ضربذعم اصجبدالطيب##نفضن|يرنمسصنادجرهنافوضرمباضربداشرعى خسعنامر
امن اللااكلفتوريثتكنيسلمابندرلوهومتلولقكاليربدوأوم رجوفبروعن الزهىمسقوذاىاهلىضررودن طنبق

سلوانب إنلىاددنكانوهموترهلاكيصزاعنساولنافجديداعن بنعرمسفو أخبلفظتهون يتنرةلوجهوطرللليرين ميقا

قالبوذرى حلييثباطلو روائاإرارقطئ و لىاكوشن طربقع انبنعل!اياطخ عنرق بنن رابتعنالىالنيلرعن جابرعن النوصل

انعهلس قااللتزرةلوجسوطريةللرزعيالاىلرفقينومنطريقالنمىع نعزرة إسنلهاامكصوا
رقاالحتاءتدؤلفعالجنا :.
ا الىعاتف اىلابفقألصربخضريبررىالارضفسييروجهمنضريريسمسروالاىل فقينضعفابنجرى هذلحريبعيا
؟ نجل وةال انم فيوراخطأذلكف ابندقبقالعيلمتكلمذيلحلنيدمهاينهأذ لانابنع ري واووعنعزدقم قىذا00

انادقطنوت

يضاقلّن ىقل اللارقطةفاضيالسننعق مبديتحفؤانبنشتكثناوتالصوابمىتوفولاليابعن

|ا|لاسلع ةلاكتاغزمالنممص دعهليدوسلان جبرئيلبيخلصعيلذراااعلنموفضنبتبلى الارضولحرفسورع ,حجرة نلنت

 1ما لاضفسعت:مايلكئل ر
افقي دنواع ار رقطا وىالطبرال وىف ايل بينب رلوهوضعيف ومعرايلامامةروا الطل
واسناده ضعيفايضأودا اكلبزاروابنعرى»نحلبيثعاشضح فوجأالنهموضمينانضرللوج.وضربة يلكتالىالمرفقينتفردأ
| 2
بمشحرليشبنليحن بن لىميادعرأهذالابوح| مد يلت متكدنركهنلشيٍليتج يرشس 9زرعةالكت الفومحين
الررخصرتقانافربدرقلوجخطزر<لض لليرينإلاىم فقنرداانلبزاحيار ردىىأنحب|دمعلي١

نارين باسرتكفيضي

]|

لوج ضري للكؤينالطبرال فاىلاوسطواكببيرةفيادبراعيم رينليح وى صبعِيكنج عنل 1نأفى رروواشافق زحودا|

ابانلعبرخ]انهمدقالابنعبل اليراكننالاثارللرف تعن ارضرب ولحل وم رعذ منضببينفكلرامضطن يدوقرجع اليلق|| ٠

ظ طرقح بليشعارنابل بع كرركيفيةالميون ب  :نبامنقىزمعنفعاللنيمصيرندةعليموسلقالابانلصلاما علا
ت
بدا دلاخسوقالنىودةيفاشلودميزعب!يزتل«لزيوسلتزؤانقه قبا راممنديذعلط | ..

دانر)يا يركويناالوظيسن]لماهولاقدائرودالش ترب جنا علليعيهديميت ح فد رمقول ||
موتيتس و

| اسنل يامب البزيبريت الاسلعلزى قملنلوخنالطبرائئوكبذيدممععنعوسخاللفاكطيةكردق وذنمعخلليرق |
١
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نعريطاريعصاوممإتت
َ هناكلوف.ارتانصادت
تنمبورسابعاطاباترهقتلمدج«ىف نياريضتالفرعنعمكلانااف |].
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يرحري لاضنورواابن!زه
| تيدر بلفطاطبا لصبتر واو ردىابمنروديثىتفسيسومن23بنحباس مرفواويسمطابقامك وس الرذاكويلقا بلن حلا .

 ٠أ
|فالاستتكار يديزعدن تصعيريكوتغبراددشربتسوليشخزيقحف اطناعادنانبلاضجطتنالارضسوروجعلزتزايرا ).٠
|ألناطبوراس|منحريث ماركالاتبجمعنربعبىحراشعنررفوهلفظفضانعللناسبابشجعلتصفىؤرالصفيخاللك]دٍن

|حلتلناالادرضمسرا ويجعلتتن يزيااناطبىرلااذمهل ادولكرخصل دض كنالفطهسلونلتصلالغمراق انخرجر|ابىيكنباب )ا
 ١أ
أووصصش
ريف
وئف
ايمف سىامنارىبنخزي هوانحبان فصيبي).من عل«الوجموفيم وائيت و 2لارياتسمن
واخ
دة البقرةم نكن |
الضسكضنلافوةرر واه بوداكرادلطيالسىل مىسن يعن بويعوندبعنالمىالكبلنذظوترابوي
 00ميخو تاينتلباق
|أهزنالخ
حرعي
ض ع
ي
وراز
و
ر
ر
ا
رقطنم طريق سحرربن ساعن إلىماكوالبمبقىمن طريؤحفان والىكاملكل ماعن
 1الرعوانك ناكوه الللفظثباسناي اضمن دامعال جخرجوحجسعهفواىارلابيزبهلوفدسظحعبزولاعتا|ماؤغطييخنيمسااللومبايجرطولادصلرحمدنارلياثنبارلاءرفاابقنفامىعاوطسالصيعر:ل

|ا|نةلهلأنصرتبالرعب واعطيتماذ وفالاارضوسميت هن ل

|من حابر عطيتجبدراونتجطينب رمنراذيراقلذلمنراجحللىلاضنمسياوطبىرا 9متعسؤاى
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ىلانمباعاالله يمملايكنميقوانظ اغلعبرىدوه-عنلدى وجسارءساجربانيدى
اونىمصل عل د .قاالذانااملعبلف صب
| أنهلار

الكرجاع :دمة القاضابنالعرليدجمو قردواهالبييقىءاذياكمنحريث السوفيمداؤدين الزترزانوهوضعي ) 9 9نا
زنسوجرمنحريث البركبنفضالوذكرالراقطنفالعللمن
وجمضعنأر|نعن١ض و باامنارلو رواكابدناعينتقادنيول
ْ يشحبادين را رشكلامعراحسرتنابى هرس بلفظانناااهلعبروهى سلجبقولالدمانظ.١المعبلىقالدقلعنلحسن؛ وزاعرالن,

صلاددعي ةل ولحسنلونممنالهىريرةروجاهركرليات ينحنمواعألالانقووهسللحسناخرحيمنجل لهلوه
ىيدسعنل ىوه سأجل 8راف )إن نامينعن ل سير
اأ :]27يقولاانظرع! لحيل رو
ميب
يدر
هسل
اعرللهلهى
|ألفظاذاناه ال

معناهواسنادءضعيف حال ري)عائش<اصابتيرى صقرم رمسموصلا سم ليموسلفيفررغ»ونالصلاة قالاناكفييطاك هذا
مطٌالاعريع إنن هيرحعئنفةل فقتدساولنمصائةا .:إيزتمنلفلن
اا|للترسدييثافقل(ارى لفلرةمراس ن
|زالنستر

توقعتيلاعديطنقرميموهق المسولوم منص يننايقولالماعون بنض امننتخطكورواوالمييقكناكولداداوتتهصوا
وشوسلجنواعلاليمبىهنىال وايةبانبعضرمرواوعن الإعررعن عائشح بزونذكرالىهرب وح البؤ.الىالهايالزائرقاعخروار.:
فزق )سا يزاناواخرلاكباع نعائشقاخدرجالفنيصل] دعهليومرهنحذعلايلاذغرتعليغار ىفمااصنعفقال

ماكياعائشتلعزت فقاتدمالىلايرمفلعلمىاكفقاللشحجاءل فييطانكقاليتأرسولدهوم تعفييطانلحرييث ونوكوابنارجاف
العللمن طريقبوشبزخبايعنعبسمبنعع عنانشةانافتقتز دسوالمللرمعيطساذاذاشىف اىلسيهولتوضعت يرماعل تمص

طراق الع الصغي شيرع
ؤ)
رميشىيقلالومدعوتبضررل م لننخطاكقاالبوحاءلاادرىعيسم ادر لعكائشةاملاارق ا
ععانشختقالت نقارترسوكالرمصل معليهنذتاليلةقلتدقام المجاريسماريفت القس ليجزرثرجلزمننااوياعميخات يل

ىله

| لانظنغتقسل,مردفيراضيفقال لخنك شيطن يكاعائ>تربكالمع وظا هنالياق تض تمغائالقصتينمم لافف اىلاسنا
عدراويسعزعرة زازدمنروايةقريرينفبزالوهوصبعيفعنيكر بنسعرعنعرة وذلرواوجعفبنعولناد وهب ويينلبنهرنوغين ولورجر:

يرببىبن سناعيربعنراتهجيم لتتميعناليهوعهلرونيهعم عنائشهقابلوحاةتلم صقاالشاقتىروى معبلب ننباتصعنمرهبنعوبن
طلعن عأنش عن لنيصلاللعكليمويس زدكانيقبلولااتوص وقالاا فحال معبلف ناكان نقةذانيءذىاروىعنانمصلاللعهلي-وه

معد وىمعثرة اوجعنءالط ورد مالابريقىفى2ل0اذياتوضعةبأوسياد ركضليثالاقفىدضلبابحهل يمش)بس
بنتصبغوان عنرسولاالرمصين رمعليءوسلمنمسدكوفلتنىناراك والشافتعنوالوالاربينةدبانخنييةوابنحبان واكم ىا
بن الحراودمنحريةرأويي_الترمئع ن لقعناليذارى ماص شبف لىراشفالالىد ردقتلجرطق سرةل سيبصعبيرةالبلفوعنيع 5

بجسلاب لنبوحامزبنارق والبديقىوامازهىوقالالىو لمليبي وثان لوي :
ال قط معيثاببونعضاديزليمب منعدنفلتكاو ن
الشيعئان(دختلافهقمفىاعردةمنباومنهلانوقلحقيجمدمروانموحيالبذارى وان بنلككفىعر لقحأديينفبكشن97

بكلحال وال الامسصل عي لواشفينسودق ك علرزنرميلزه النخارى لخرامجءفوالخرمنظيرةوارمايعليه اللل يتان
رنواب:عس وقعن مس وانعن بسرة وإن رواب من روا وعنعس وق عن سس#منقطع تأن اواك
م
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ثمونعالا وض الامن صرحا وك نفال إلىهرا وم لختصرشمرمتنهزليث تقال لادضئ الامن صون١ ورج ورواة اطها سيلا

بلفظاذاكان احلكوق العلاةوجل رامن نفس حيدق سموصو :اوهل رجاوروا اجروالطيرم منحريث السائب ينخر 3
راوزىمصل) للعملي-وسلذالالوضبوة لبج الرارقطين والى محل بمث ابنعبا س يليظ نو
بلفظلاوضئ الامن رياوسملم

ملجزرجدليسمايرل فى سناد الفضيل ب لنننناروموضعيف جا وفيهشعرةمى لى)ابنمعاس وهوضعيف وقالابنعلى الاصل فى

اه
ل ادر
1
منحزبيث إلاىمامة:واستادىاضعف منالاولومنحريناب منسعودمو  9فأل لسعن بنعروامالرارقطئفيغراتب أ
ضعيفسح (لات

نسادى
ساود
ايل
م لاثمنطرريقسوادةبنعبرادسعنسعن نافععن ابنعمرفوح لابنيقض الوضو لاما" مونف
:لان ولع واتكعلن
العينانوكأالسملعلوابوداؤد وابنماجةو(ررارقطن منحلبيعلىوهومن روايةرقيعن الوضين بنعط:قا
هز ليربعر فرظبلق وعىنقهعنعبرالرجنبنعائنوهوناب نقمدعروىعنعلىككنقالبورع لونسمعمن هالت م
نظنلدنرسوحن ركلمجزهب ابيؤارى)ورواك شلواللرقطئ منحريين معأو ابضاو اسنادى بقيتعن الىبكبنالىهوهو رأ أي

ضعيفوال اينلوحا سّالتالىعنهنينلكريثبنفقالإسابقىيدنوقالا حريث عزلتلنمنحريث معويتفىهن اليايوسن | 4ب

لذلا
لابن
ادى د
م والفودىحلييثعلقانل كلوفىلولنكرريثلريقليمومنذافى ينبراهبنم سىىالراذى وهنقككن|يي ها

تلد ق ازبهرةلسالس كودفهىانلكريثبقسيناموواكسرلكالنفن<الريونالويك.لوواشتيطالزوت بطبم ييا
ريطدولع اليقظكدرب ئىحافظدماذيممن خرولانمأدا مستنيقظ|حسهازجمن

ردى انصلائةوسوالمن م

اساتجم
نمنيزمم الوضوةالرييقم حنربيثالهىرةيبلذطامن١سقزالنوه؟ و بجعليالوضو وقالبعكلا
وة
وهقلى
)نعر
مذها

واسنادى نويو ر وان فىافياتمنط لقبخعنالى هريرةو علبهاسببعرينب دليعنبنعلى وكناقال ل الرقطينف اىلعلل ن

دقذهاعدرسال )دن اعندابرسولممصادمعطيموسكان ناتطرةن لعشأفيمنولقاعودميصماوولانتوضتو؟السقاذىفالا
اسسأ النفدعنجررعناش ,موقاحسبقعوة|ةل ا تارادبالنقحابن عليةويروأ نذاذتىيناوسازابىداود والترمزى
منحاريث شعودعنتنادعناسبلفظكاناصنوابرسوة!اللمصل) دعمليموسانظنالعشألدخرةحونخفقروسممنريويلون
لامتوضئىنال ابىداردواللفظلمزادفيم شصيتعنتنادعلرعبررسولال صلللهعلرموسلوٍلفظالترمل ى منضبقشع لقرل:
إضعارك سولاانه إنهعليوبلفظوللصلائةحينان لاسءراد غطيطاةيقوموثفيصلوناولايتى ضئنقالابن لمارك ها
عندناومجلوس 8نول امن

اهديسميدوىماننال
ه لقننار سياه
لسونك ديز

دنه الس وعرداكن لنكلثلاستكنفيمنينم نتدل ركوا مايخالقطانعنشعردعن:نارقعنالسقالكاناكا
لصيلدرمعطيهوسلنظ نالصلاق فيضعوجنويمفممنينانهزيقومالاىلصلاةرواأقمب انصبغعنرليخطنيعطابالسولارهحوتأ.
د الخهرينبشارعن 89

ابن دق المركيل ١

ةواكرا
النومميف ويعادض-ددايةالتروزى لل ف

تحنلم انلربيشعنيجهالقطانبسدرىواسفيضعوتجنىجهول لتر نزمزىعنبنرابروتباوكن ضراديا
منطربقنامعن بنر رارواالبزار شلالمنطب )قعبرلااعلبععن شعرتعن نارقوذيهفضعوا جنىممو قالاجنبنحنبللورق با
اقطىانو خط"  25لهض|هكان نصرتو خلالقلتادهل رض ك اكبايضعولت جنوممذ ..ةتسو

تا
هادت
جنر سمسب

 ١مالادرخفؤخفق راس وده يدقعقوم فقوممد
دوا
نلصاوس  5للاوضوجعلدنماعوفرم ضيأ
رنزد
رميز

مغاصلموفلفظلاوضوةعلرمنناكقا وراكعااوسلج١١بوكد دالتمنى واللارقطينباللفظالالو و_روامعبل الدميناجنياد

3

لليمسن ناساجراوضراحة ضميورواءليقبلفظلدجملويعلمنناماس اوقاماادسلجراحقىيع عرزي ايرث
عفظ
بل
احلبيشعلضعفراروارةالثاازة 9إره )شرج يتين واحلومرارمعدبزيل إلىخا لل
الرااذعىتبعالأّمام تكرمين تانقان ل

| ٠ال|زالاان وعلي اختلففالفاظ وضعف تر دمن اصلماجنوالهزار:ىخانقلهالتريزىفىالعطلامغروابواةكدفاىلسناةلزن |

ظ

فوشن
ير

ست

اسم

م تفص مين

سيق ودعؤة ون لل درث)ل عربرةمسقوذ هل يرش)اب علقمالبؤارى ووصامابنخزية وى د واد فر

7
1.

را “بين عماموط يقعقيلبرسبرعابرانه عجريم انلعواورصحسافلىيملخوزوذات«١لرةلءفقاممرهمايصلخهاءيلمنكورف موسرم ْ

 0ليم فوضعمفيمذنن عمرمايملضفنزعمةرماعالفثركموسور#نيهصلممفلراابىمابهنارمإ للا منغة كنتف س
ىودة

ركم ف
|لجبتان02قطعراوول ينرة)عائشةواقفعليحهاليمش)جابرنا رسولامصللرمعليوسرة لالضوكينقض اصلاة و||

ا

فض ,الوضينار ارقطئونقلعنالبىكرانيسبوى(رنةل هبوحريمتكروخطل الرقطوئرفسوقالالعتوريعنسواب .منترم

و قالبنجوذىةال:جزايسفىانضاىحرينص وكنذالهللوييع انلشرصرادعملمودفلاغمك ةالصلاةخس

ل

يي و|فانىوشاسسبةنلاكودمزييشجابر هوالواسسطجلابلكريالضىييبوتوم إبنهوىنفعواحباللزنبنالنداق و رو )

 6000بن علىعناجربنحل قاللبسف اىلخنوكحريث عنيوحريبنالاتموا لزىوقع لبس مرارمعل الاىلعاليحوق:ضطرح علي -فر

وقرااستىفالب ىلامعليسوسخالاذياتدمع:بيوعدتبيطرة.رجزمفر سدواليرث ندصلاعليهوسلقالتوضياُّ

0

 0الابلولاتمؤضتوامن وه خَه ابود(ؤد وال مارىوابنملح وينحران وينلكأرود وابنخنير:منحريث البرفينعازب

قال|!

 0 0اببحخزبره تدع لوادزلاةبيعنلاءلسبي انن ماخر رمنجرمالنق لعدالةناقليموذكرالتزرملى لذلاف رسال ينالى مهل
72كفي شوعن البرارلوعنندىالغرزغ|وعناسيلبنحضارة يعنالبراوءاندكرهابانلرحاةفاىلعلرحنبي ت وقرقلان

)مترعمولؤيودضي].
ين 3الغ لقبالئريوماادبهويروددفاورنه احتيمعيدشوسوللبايبشوانتمدواا سو رو ب
د ز
28

تو | -يلقلجيسقبسزاعهإناعن دشانيتالسصمدي فوعبلقنت لقعو نيسيحناناب

بنسنعرةمحلي لتبقام جيرنحلوامنهاقب رنا عوسجا يلمش)ج بركاننض لااهرينم رنسوفاادهحملدعهليموسنلك

1

7035

الوضئ ممستالنارالاريعة وان خنيه وابنحبان منحري 9 3وق( )انوداددهل ااخنصارمنح ليث قىبت للمتوصيل ريعليم...

0

جنرأ
0

يارب لا

7

43

لعامكلانلراقامصلاة دتمتوضبا قا )بالنىحاة ىسلا
دسإخبزاديتماكفلودعابوضيؤنفق ص قابلظي#سبدمايفض ط
ت
للةاشرى
ف ودزمع
نبيسوموناديك انن يلواشحببحردثبرهنححفبظ.فاىنهمنخيوومقاالمبانقالم ب داؤ

فىسننحرماءليمعبن لنتكرهزاش يرمنمنجابارزسامعمعحبرادبهشني برنعقبلو قال) االلبذاارىقوىسطثتاعل
لنوصمًانقاللحسيى)!
إن الملاج ذلاقللسفانان اباعلقءالشرط ىر و ىعن ابنالمتكليعنح بارانالمصلانعهلرم وسلولكري

سمعتابانلمتآرقالخبيقمنمععبابراويشيلاصلحنييثمابسماخر النذارىذ لاعميرعن سعيلبنلكررثقلتكابسالوضق

عامستالناقراللالهحرديثناورمنحيششيبن صنسار.(.أحتصوعج لطبانئفالىا سطولفظءكللخرمره ولصوانينا
ا
ا
وقالم
ْ قال3لجل بص للزىبنذ رموش ضرأوضئ ولاصلاة الشيينانعن علكنت رجلامزأوناسيت ان اسال رسولالله 5

عليموسلمكانابنثمتقات للتقرادفسالمفقاليغسل ذكرة وشوضّا رووفىارة لبيؤارىنوين لغسلكركوذ دويتهم

التواضا د نبضنورجدكاردوئاهراد دالنمأ”منطريقسلوانبنيسارعن لنعمرلقايدااامرة اوناسيلوتصرلااللقنط* واد

ْ والنساقٌوابنحبان نمام عماربن ياسران سمالوق دوايةلابنخزهيا نعليسا بلنفسمدجي بينينحن بتعددالاستاحوروة

الودذدمنطربقعرد يعنعلدفيميضلاني وكرةوحردةلوسمعمنعللىكر+وىابوعوازة عنمنحي جميرع نع بلالزي
دولممصملارمعي يعن1
 ),بوةاؤدمحليتحرام .حميعر :عبلالهإسنعلقاسلت س
واسنادولامطعنني.9رو ى

!حل

| كأ بعزماءقالد لكسنىوك ليين ىنتضل منر نكرمجكوانزييك وتوضّوضنك للصلاةوفىاستاده ضحفهقلوحصنما لم6

بيمث)لادضنالامن صوتدري نجلوالنزملى وعنموابنلوتوالدمبرهنحريث الىهريرةوقالاليمبقىمزل تابنا

نببلحو بيسعرازفي
ش ذ الفق شيعناع الخرليمعنامنحدبيشبدهب زني دلقل ابنحنمت إلىد كلرحدبي شثعرهع س

ايلناول

ونا

اه ا

ل

حا اسل

لش

ا

لاسلل

براحن جلو الث وهيرحريثبتكنقادلنعقرماناىد ف شىومنمزبفقالاخلطوللرانيعالخلفىاىلسىي وطالغزليع لماهامجل 50
ادامقال تالص ذككر)وف ميضاتادى ددلنذرى متي اديتديزبوق ل ب)نالصلدمذ كالامع الوسيلط[ايعرفولا8 :
ا
سا وراب رم صفة إ ري
السريئى وا الصيق+و الههن وجاللوسط:ذاللضفه وبري ثاببت١لر رقطنمسن والبيهثى والعقيل ف نضعؤاوين روايةالى بنعراس١

ص تلياو .عنالساتطازةذال لايحركوثلا ساعجرنلصفن و
سبل بن سعرعنابي,عنج ولةلسل رولاديو
:جرلالمسميتقالنما

| الابرةىلمن هالوم دنا:لعقيلابتابععديقمناديزنجيبي ةدرضعفبنمعينودمورغدرهاو لخر لمالإتارىس بدناوي الغا
رىة .تقالالوىيالنف مدلو بعلنلخرججها
ويساقاللوع
ضبابنلاث
لوم لسر هزلنجرى الفائطوهىراجوذمنسمبللاقءبالام

ليسول يمرئٌ)ءاش دكاتيردسول ممصماه علرؤسللدنطبردىوطعاممكانتايسعلامواو نا م انذى مهولابوهاد و طابرا

محليث برامعن منعانتقنرطدعوهرىورواه الدىاؤدمنطريقاخ موعنبرايعن الاسودعنمانْنش :ولمناهزهنحر بيشحفصترد
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وفاحبلومضعياي
ضاعي
طريقخارج بن زيربن ا تعن يرمع عفانان الشييصل سملميوسياتووضضايثالانا ثل أاواسنادهمحن ووعن رص ويالبرقىانوجا ١

يقررار
مؤايلوا
وناد
كن دون التعرضللسهروقلقال بواددلادي ان لوا_ركلباذرل حلصياولراس] عق فاناممذلكروهضوة ثلا

ولدميلدكدةاكماذكر يهو )البقم وىثميناويجمأغمرعوفوانالراس لانلنرأمعخلاف مكنظالشقاتإيسستا
جد عنلهلللعرفوهانكان بعض ص بزاججتميووأل البنود ى كشن مشسكلالىضيرالسكبر :ق(روردتكرا رشو وجزعد طق

انلفا محف |
ةوق<الا
فعن
يلقد
نينع
بةاعنحالر
انيف
مرغارلعرنارقطئ منطر,يؤررخيرةوهىمروايةإلبىوسف لق اضمعن الح
ربمسواذن ثملا شأومنرعناب
ف ذل فكقال ثلاذاواممودقواحزوةلدرقاطيزمنطريقعبلما بكن سلعنع ربخير يا وسمه
دلحجرسهمالبزارايصاومنهأعنرالي بق,ىلسنمنطريقرينعلرنلكسينعن ابي :
الايد مزطريق ريمعن ع و
عا ف صىفه الوضر:قالالبعيىكن' ذالبن وصبعن ابنجريعن 8 9

ح لوعنابن جريبوصيويرادرهرولحلة دهباعينل

اوعربت نانينسيركع عوط وصنءاوضودي حبزمز نين عبنانهوقوضم لقال
الوصيل

ادابنالىشيررتعن سعره
ا :همالنعىق(يت قرول ا
بنسلاملانع لندالمناللي حايعن”استما لالثلاث فىسيورالرسار لاعن ابر

 9زاذاتمسرة واو ردى ايضامنطريؤابى العلاعنةتادقعن اضرم غربمايركرهناان شيخ اراحامل الاسفراتوج
م اوج إاثلاض كاهصاحإلب|اززدعنابن الى لعجل يميٌ)عفانان النيصلاد عمليو كان حيتت ملعا
ااطلابتار ى حليسن
سوس تلد ويس سان ورور عوا يىنشقن فين سانسن ح ق
و اب كلانهل ذيمطعنابوجمن الوجوةوذيسكراقالذة رضعذكى بن معبينوا رود [رلكاكشوا مرعن ال وعاذّشل ::وعالوحار

اس وعبلاللهننعكيرةوال اللردأ
باب
عقىو
أوفيم رضاعن امسل وانبوب وابى اماموابنسموجاس وجريروابن إلاو
إلىالورداقراما نطبرللفونابن علرى بلط توض تخالكنمعرتلن وقال مك١١اى ل رب ادسلنادمترام يخود ع لينالكليمث
وامأجل يمش)عبداسسيتعيرة فرمامالطيرالنوالصذس ولفظاك عيرللانه قبرةكانتلصف قاالليل سننذف يركز

اناىير وهوضعين [9

يمش)عاشداان الش منى وابن مراج”وشىمعلىل حسن طرق مارواعاللمل وابن ملعن

|ابنابلمعن سفيانع ن سعيربن العاربعن ذرادقعنحسان بن بلالعنم وحساننق داكنليمي إن يزامن سعيل ول ثاناد6

منحسانودرلجليرش)١ضف اادابوداؤددفىاسناداىلوديلنكر واندوعلوشفوظللحصاكلان اذاتوايلكفامنماءة

للمجعفر سن البوْترى ومسنر رلك
سحت ساليكين وقال شكن١ رلى و لمطنق بخركعن ال ضعييفمنراما ردنا فىفوائل

.طر_يقسى بنال عىا شرع ناس ورجالمقانكن معلولذان ر|واى مى_.همبن إلىعاقتر دعن:رين الى سستعن يزيا
ون
موم
اك

| عنس صرحي بعرى ترج دفن بن كارنابلناتزربوص .ابانلقطانم طنريق اخرىقال ااالهزلهفرىيات حن ذناتيزة,
[  ١خاللالصف رمن صلموكان صروا لتربن حربب ثناالنبيلىعن الزهرىعن شرن رسوكانوزإننهعليموستوط 0
 3تكد وتلل صابعسوةال 2ر١ ببىردالمثقات الان_معلول قال«رزهلة :بزل بنعرل ريم نار بن حربع :الزبيرىا

نهرنهاعلعاني [9
|| ٠بلفعن اش وص ا كرقبل بن اقطانايضا لووعتقم

٠

اه'

زعم(واسنادوحسن و هرطوليمرن امسلف وامالطبلف وىالعقيلته

اد مالل أ
نو
السيت
ىاخا
ف ّ
اوضر

ىعابت عليواهلعقيوهادرالتانملرىعفلىل سودت |
َ! إن يس «هويترعطتوملحلييخ إن :درب ف د
7رج
3و س
61121لو
ا

ت
س
س
م
ل

بجرلاول

كم |

ظ

اعدى رندين فرقريرك ال لعبراللهبنعرادة واتكانتروت نعلفبومتروكوقال ومساارهز اث 11
و وعنرجتماج ين م

ع رسولالدمصاءانيول وقالابن ابىحاةزقرلءتلتاحبلىثناالريرعربن سلمانذزارمينمس ىعن سل”
معاويدبن فرعن ابنج فقالهو

10

سلما ل دعومترو وكزيرهوالعمدعوملوليهضرازيشابنمعليقاشرىرداهاالرار |

ععبر اللبهن دين رعن!رن نجووهيس فىلخرعوض وخليلالاهبراهيعوقال تفردبه ا1
منطريقالمسيب بن واتخوع حفص بن مسرة ن

لصرطر .لمن وك
لبق ع ا
سي مويفوا س

نيمهم وكاقل لي اسنلماوقلنالأ

للسييب صلوق الا نيخطكشبراوقال الربلوبخرح ب ومللحفوظروايتمعاويدن قرةاعن ابنمىوعنقطع د ونفرد,ياعنه زينلعم ولطرقا ||
خرءتكعداببنرق ف نعقلال سالتابرعتينعح ي
ريشجمل بن ميموبناعنب ج
نريوعنحطعن عانزحسخوهولفظأصيفة
ال
لوضبوةزامعات/إلابنيرارفق 1
غرذهرةفال هلالنكاذترضا ددعملكوننضا رئنينمرتانفؤالمنضبع:ضبعف لللهمراعادهاالثالذ فقالص ا

هناضعرف ولغمتكروؤالىضرغلااصل ل وامننعمنقرام ورواح الرارقط وغرائب مالم نطربقعلبنلكسناللزناىعن مالأ

ربرىتعنبن المسبيبعن زوربنتابسعن ال هىربرةوعومقلوب وابرغىمالكقطوروانابوعلىين السكنفصعرىمنحريث اشر ||]
ولفظدع ارسوف نيصلالمعليسوسبوضريفسل ويهويليمهرة ودجلرمهرة قال هل وضى منلابقيل اليدمن -عبرةملت ساعةو

دنعواضوء فضل وجى-ويلي هتين مل تفالهلادضومنيناعفالمهلملاص تترمكث ساعدورىالوضو فغسل وح ثل ثااويزهم
ثلاناقالهزاوضى :ديكوووضو النبدينقبلاوقال قبلوى روايددرراقطمنمز | اسبباق وهويللعلدان ذإككان فىسراحل
وقرجطذيما قاض حسين خلاؤاعنالاح اركدجالك بإلىانتكان فىيلس 8ل)الىوى الظازناف لعزيشاعنروييلةالو
صىال الا زعس حر ريق اذصد
دملاب
بالاجنزباد وزطاص رواابن ملجدوعبرةانركان فلس قال وصناكالمتعين لانالتعل
قابرخزية وان مليدمنضوصوويستعوبا
اللعهليءوسوتحت ثلانثلااناففالمنزادعدهن القاتاد ددا ضا «
شعيبعن ابيع جر و مطرلاوختص| ولفظال دىاؤداتادجلااؤاانوص لانمعلبد قاليارسول كرفا لطبومورامما اناءفضل ْ
اسل و
 7اذ ن

دادخ صبيعيمفالذنيموصمم يمحلظاه اسذنيدب از
ام
ذلاذا فل ذ دحيثلاتثوصمبرس

عندعن! ونق صتقرس وظلو 3وايةالضسا لفقراس :تعر :
باطنلؤديء ترغسل دلي ثلانالان قال ززاالاوضدئ م
الم رمعا ن دلو +الاوساقدالضموغسنه هااذكرجمووالننقص )وطن زاد ويجوب:انيلىن عاالنوابعذالاسإة ف اىلنقصةالفرٍفى

|ق دانهاإسحل ليمشانصدلادوسموبراس.دلولرقةال يمل
يها
لبسبظا
|شاليقئؤعرهالاول١ ش
الزيادة وهنا مر
ذرمنذاق متناف ده
مذسبإص وو براددمهر ولمرةةلالحعا ل
)ئارررصاا اللعهلبي
تلمع وحة ان نداروسصوفلوض

صطنمط
وارف
الر
يلوض
ررما
رادف
يى ل
ر ثل
سوفيم
ااثا
.هرة واحرة وهوقىاالصوبوينمطلق غممقروفىالاوسط للطبرالمن طيقحيل 7
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نجعفرنعنفوه حرصي ترج حتريسننانوبر تخ ددنقلمااذ اهن بن لجع منمق إلحىبدريعنعلان رسول!اه

حلرييف ||
مبرنافىأ
طاهلط
لمدالدسرود
عبطلمعيلوسميورادرمشرة9راولؤ)اعنكسزرءبعنمتل ر "بن ى ارق
الشصف لوضق ثلااث(
دةةصك
وثاوؤ
سصيو
ايمو
امبر
نبراس

وروام لكان سكو :رينبر عاج لان|

األاضا مش و3لييح دقامتسديكرب صف ارضوطل ثةلاثوفيسمممبراسمواذ نيد اضرعابلطمرواه 1

ين (دإنعضاء ثلا ذثلانا مسيالراس ذاطلقمهلى روايةومو بن سمهرة واحرة||
وفى
يزر
لزعصب اعمن
انل
 3دك

الايلدىادن باس منطريقك ملخنيننلعنسعي تيجب عنوصممبراسوا ني هه ولحزة #الرئيع |[
| بمنس موعو
رثسوها! لوص او راسمهرين اسندا دتملاوقي-علد اروضح رجز ئلا ور وها لمزش و ا
اولمباطرق وانقاظ مراارعهلعين أندهيتحلبنعفيل وفي.مقالحهل بقعا ن ٠ن لنيعبلاندمعلى توضنا فصوور]||

باسناد معدلالجنين لأركاات قال ابرحاةما 50
اللرسل+عن مرإنعنهو

اثلانثود ادوهاليناا

منعرةعه يتوم راشرج
تد8تابه .نا ي
|ُ يامسوقال1ان #متبدرص2حراب ث 2نر 1لافقاضاات
تكاتعكد عستت

دقاتت
االر

أ|مسغهةسابع عدتمواطاب رع نةارافايروىعنللنرارعن لسع عذافراع عبخريريعنع لل,اريمملوطنذتذاذرمزرد |ي
| اعدهينفغسيري ثلاثااغقضمضه ستنشقتمغمض وتام الكعنالزىيلذنفم غسلوجو.ثلاثاوغسليلوال تلزااوغسليره
الال لاننتؤصممبرس هرقغسلرجاملمنتلاناوجلالتهالثلاثرواهابوةاودوالشاى وف رايد لابنماجفمغمض ثلثااواستدشق |

 | ٠ث|لانامنكفد سلدروا ابنحبانلاانلويقلمركف ودرهالبزارق خرهفغسل رميسيرهالتسم)راررعلعنعررالرجمنبن اللىبلى 31 /3
علياتقضا نغسلويوى.ثلزااوغسلدرع ثاثا وبر س_ولحرة ورفعمرواىابودار د رن ليامس بأعنابزعبا سعزمروام
ْ:

|)اندر دمطىلاواليزارهقاللاباهنمزاروى ع اهكانال منحربيعشببيلاللهمحولالىو لانوانلول ر!واك عناملاههرين طلوددينبنيبعْ
منص(وضبعفمالتذادى هلكاالترمنى سآدسراعن اكز َ
9لخترسجيمابحبانمنطنيق
صم بنسيقبالسولعذرس ا
كةو قر

 5سبرةعن
طضرنامنناشق وؤاخرع#قامربفشلوص فابرواصل فالىجذارىخةتصبرا | 9لجرا
علرواعابحنبانوفيذانلكق م
[اعتان فىصن الوضى فمتفؤريو الفاظوض ق عدر أممرالزادخل هينحفالازارفمضمض واسننشق ولبيخارى ممضحض وا سنشق

واستننالثلات |9دأحيريشعبدلدبم رنيرينعادخومنفعيمولطرقمنرانممعانواتنشيقمكف ولمرقعلذلكثلاثاوق أ|.
لفطبيخارىنممض واستنشق ثلاثبشلامشبعرقا وفىروابندامهافمغمض واسنلشق واستنترمن ثلساتغرفات وفى روايه |
لانحران نمضمض واس نشقثلا مرتمن لاض حفنات وىلفظللبئارى مغمضخاساننشق ثلات ملتمعز ولحلفقل |

بي انلجنتلافعليفيكقااللضف(رقابلنيلععرناس:ن ادصادمعلي.ومتوضرأمرة مرةجعبلالنضمضح

والاسنراق رداكالند وانحبانوللى شق ف العناارىبلفظذل زخغرودمنملثنؤمضمهاواستنشق جكمأبقترم

 ٠أأى شتى لل فعنعضماتثلاناديشنشومخرئثلاثلادعايارو كنركهواسراسةانينبسحن ععندلديزغ
طو بن معرفسعن يعنجرمهم مض ثلانواسش هق تومت لهذا زيضس واد
انشق
ئانوامت
رمضن
ةسةٌلض
ولفظا
امشعض نتندوف عمدنرةيتنو ينؤمةتنيب ز ركعنعر هبن زبرهواسرهطةاليحرين الىننخرجمالذارى بلفذافمضمضو

مشن خرفوامرة لقل يلح زرده انضمضمهاثلاثاوستننقمهرأثلاثاروى ذلكل بعضرالسويا هوامسس اقلحرييف
زقستلا
هتنش
اسن
ابنمخباس ا لباخرىدرل مناوقدمض اواستمنشق وليكتحرأرةمر ديمعبنللغمضدى الاستنشاق واقربمرماللعرة

رواية إزوادعنعلينمض واستننذى يمضمض ودبتاشنم لكذالرىاخزفي وهلال دىاودالطيالسى ترفغمضن 5ل)الامتدقًا

درجي تبن صق(5يارلباساحوضو فقالالنيصبلتلدوسااسبغلوطي وخالبابالاصابعبالغافلأىستددشأق)

الاانيكونصانش أذجىودهواينكرود وإإنخزبرح وابنرانوالكرواالمصيوابالسأن الاريعةمنطريق اللمعيل
رعءنادم موعن يكيروايذا 3
كن لعن ادعبلقيطينصدبرةعنابي رمطولاوانصم|!قال2لالعنالىدجأو

ابنن اولهنلفظ .عنرمم رنوايةوكيمعن
طوا
قغوى
االب
تلىاعهنخيرك وص الثرمن و
ى
يقاللديرسحنغيرمعيلليسبرو

تىعؤود ىادأ
الوهىعن مويل نكزبرعنعابن لقيطبنصيرحن (بيثدوىال وللالى ف الثروى مجع منطن اابنلبر
ولفظمه بالغفىلضمضه والامشنشاق الاانتكو صائادفر وايلاليد  5منطريق العىادمعن ابنجربعن اسمعيلبنكثين,ل

تياساوف يورك ظ
يق
اذا اتات نمدمضلي احتويءالاهعددبالففمويسفا رده الالفظلاسنفاقوتلقب الغم

| ٠لااسترضحلا ن بورفهبالاسدروايدالرولابىتره عليموكناروايةالىداكد قف الي ن حي“

بنعباساستناريا

مباليقنتئنادثلاناصى ابانلقطا ونرواء اباود وين ملجدوا انشجاروؤ كمعولحرو اندصطالممعليلساتونلونالان

وضوكليلابا مجوبنملمدمنينمعاورتدبنقرغعنابوج تومندفالفةيماشر
لعنل فرائء
 7؟لمزاضس وودضوا الادني و

)اباك لثالءالااسه حربيثدرواهالطبنينالواسطمسطريقمعى يدبنقرعنابرسعنجرهك ناقالوملارهعمعيلالنم بنزيل

| تعن يمول افع ؤموهمرمتنوك وابوضعين .فققل)الرارقطنف اىلعلرلوه ابواسزديللاعن زي ارلعميعنناذم| |

هاية عبادنمحرا ةالضدباق/
بكعيده ز دد
عجبيربجربرعن إلىن
 :عننترامدالصوابق رومنذلاع منعاويدينقرةن

امجلرااول__

ظ

مم

ظ

ظ

بنيادةذاذافريم منطهبوبىفليشمبلان [[ل٠0لده وانشلاعبرىورسولم ذذااقال5إكفقتابوا لساروفىروارةابمقراب

ب لرهماً

دفاسنادمجيبنواثمالسمسارومومترد ل ورهامعبرالاكب جيبعناسطعيلبنعيا شعنابانوهومر لس ضعيف جراوقالب|].

كسد

سس

تقس

مسرم

مسب

ٍ 0

ندصي سان ينسيلديلكرعيقمبلالواباد تحن للذريوودذيحنرهلوبي لداعلاليستيوضسلو”

للعذا
الكوعين وااص
ريىينوغيركاومعناقورممنحربشعرلارندبن زيل دفالرداودمنحرين عاعول )اذ استبيقظلمركومن

ورميف تقرزمراب لاسادسج ليث انض الى سلكانو بتضيمضتنضقلى وضوةيانذالاد بيانلعور معنعرلا
نغيرمحوليمرت)عشرمنالسسنتوعريني دلمضردوالاسرتنشاقمسإمنحربينعانذ.ةواب راود معارب د
بنزيلدعةا و
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اوسا يفصلبينالؤمضرةوالاس دنماقديقالا تحتهانوعلياريادكزاك 9ر,9و )عرعد نزاصناضن

رسول!لدصميلادعهليوسلإنتمض معالاسنش قبراءولحلونقلمثلعن وص عبلانهبن زيلوال وار«عن و كدزعد وعة

فالبابختلفدق  9معل رحرين.ا انخزنرفهفقضمض ر
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والاستنتزاق)«فيمليث"
راستمنشق | جردي طلوندينمصبرف عنابربعنجل فرةاو الىداوّدف حىريث فيمورأ.ن يفصلبينالغمض:
سطع ووبعيف وا لابروحيا كانيقللاسانيلديقر لملراسيلوياللّعنالنقاس».اليسمن ر
حثؤمتامجيب القطاناينميرى
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واببنم
نعي
حنونده
بل وقإلاىلنردىففىزي الاسهلءاتتفقالعلاعلضعفوالورييثعلاخرىتثرهاابدواؤدعالقلاكان
كرعانْش عناطلوجربمنصرفحن ابرع جرى و نحكعةك وانا
| ا
عب انل
وزا
لعنتعل
سلرا
وبيعدقنينويتك
يمرج
ارى
رئا
لدرهن:

بلىعنامعجديفقلغرلن
بكعب!ولعبينجرووكااتل عحي9:ل)الدودىئعن ابنمعينلطنتويكقلىوتانرطفرا
| النيصبيمعي وس واهلبونيقولةليستصلحر< )9لعو الىدارسعتدلامن ارطل يقوكدتص توقال
ابنالوحامانهرة عر دقالاينإلىحاةف اىلعللسالت!لمعنةيتيجوقالطلءتهايلانمرجلهنالاضارومة ن يفولطلى:بن مسر

قاوللوكنا طدهب منصرفلوجتلنفي9فا)ابنالنقطانع للثيرمعنرىا ج بوعالمعن"بنجدروالرطد «صمرمبا

طلعزوضة

فاريكوابنالوضي ي
نلسكنوابنمرويككنبلولهادل رينويعقوببنسفيان ن
إا
>ضراوخلق «|9روايتعد وعؤان نصافت

.

ذيمالنف اىلاماءا
فنيدوكين الصلايم كلامعا السىبيطقاللادعرفهلابثيتب رلوى ابىداودعنعدصر ل و

| ب انلسكف صىولى_منطريق إلوىائلشقيقينسهقالشرررت عبن امطاب عفانبنحفاننوينثلاثلانواافرهاللضمض دمر
ْ المننشاق» قالامكنرايراسولمسمصل كس توضافرصرفالفصفب تكاربزلص م 9الم9يعنعل يىن إلىطالبابه

| فىسنداجرعنعدرمدعاماء فغس(:جموكدءثاثاوضمض وادخلبعضاصأيع.فمىف و
رياهن
ادنش
جقثدلناامبلابنهواض مرو

بالفقوضافمذمض تلانواستدنشق لازامنكف وبل و ررقي )ابوداؤدمنطريؤزينإلمىزيكعنعقنانمران دعاجراءذا شيصضافا
يل المذخابفىرارضمضثلاناواسنتئلثلاتحريثدفيرفعوهوظاسفاغصل 9مأحدييثع ؤلصيفةالوضن نلعن |"
طرقنرهاعنإلحىرةبالحاءلرم| والرااءلمذناتختالفقلقادلايتعليتوضرفسلكو فىنفاماٌْضمض ثلاز وااستفتيقتلا وخسل |"
ورهع ثيل.ثاا2ولذثاومير راس.مرق#خسلقرميءالىلكعبين الحرييثرواوالنرمرى وندالفظ .دابودالدختصي دالبزار ىا ّْ

لفظم.دخليلفاىلانارفمفى_فمضمض ورستنلشق ودشبر»,اليكتلاتمرت5انتهاعن ز بن بيشعنروه اب داقد أ

لتجررلاول
>"
ماتفيصائيس
جرب حننبلان ؛حسن تعلعزالبابوقال السعلرى سيل اجرعن التدمي فقل لالعوؤيسحريناعجوم قوىتئنوركني بززيرعن |
|
يمظٌ)سعيرين زيرثرةاهالشلمز والبزارودصلوابنماج#والرا رقطين ,
اىالياب ١ 9
|
ري وؤالامساقب رناهولا-عواصمم ف
العقيلوذىاكومن طريقعبر الرمزينجرمدعنإلىنذالعنررامبنحبن الرجمنينابلسفران بنحوبطبعن جل:معنابمررأقالسمعرية0

لمعيلدهعليوبسيلفولذلكلفاظنتم ىقالوقالنهراحسن تنبىفىعنا«لابشنريلوملابمنلجتبنيادة لاصلاةل لاوضي لم/
وصر العقزيلوالىكويبواع بعت منبعض وزاداولانق منباإررومن ديقمنلىولانقٌمن ل من(ججر!لاضاروزاد كاكرف روابت55 -

اسمأربناتسعيررينزيلبجوانباسمعترسو معدا ىسلذساققطمنمكرابم,اوق الرارقطىذ نلعماعتلفيقلووصيلبذ لقم

وغيغهدرك «١نةحفص كفم ابيمعش ا
لسدداقبروحازمعن ابنحرلعنإلنى يعنريلمعسنججنت !ركنممع وتلورلكروااب
|أودوزهالردادردىعن انف العنريلمعنابوثيانم سسلاوروام صرق مىلىال الزبئعن إلتىافلعنإلبىكرحودطريبسلاوابوب حواطء

| دأاامهتكورةليع قال)درادقطدونصميرقووعيبوبريتللفغضلومتنابعماوذيناعي م منسنر اليبركطيبعطروي
أعنعيرلرمنبحرمادمعاباغال«
بمعت ريامبوعبل الزن تبي رلى:نيسامعرناباهاكزاقالقا ١لدنيلمعروف ابوتفالبرلالغىالبىأ

هذواال ببراحواو رعةالعللراتماي,أالشسبة لومنخالفالكنةالاانلانيسبععويبوتفا ولر بلججرولان دز»ادالولقطا )١

لجر ريلمايضنالاعفممرالينقاقلامفاىقيدعرفرامنواي كرودوزاولىديعمنصيياسمفم أحاديأفقركرفق
الصداردوان لوبتدباصحي+فمقا,الاايلعنحالرا 9رأاتفالفرىنمبعكيدوقالالنارى فىريننظرةع وعادرهنرد

ذكرةجوحران ف الثقات الاانقال لس بتالدةاعمتقدينكان نوق 9أرأريام ور قال ين القطاكذالييليغضي جلاوا ل

البزارابى تؤالمشريوب وررلموجرت لااهرمارويأالاهلالكربيث ولايمرمعنري االالبوتفالذالبرموجهالنقللايقبت! 9مرنك
عاشذرةفرقاليزاروابى بكرنالىقيس فىمسندرمم ابنعدرى ول اسزلاوحار ذبن شلوهوضعيق وضبعف رٍ )اب عدىبلغن 1
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أ موطرينعب

رمنبحراسبدهعن بيكجلكوهوضعيفكنناجمنوها بعباسوهوختتلفنيموم لجن وسيب

وامسيرةقروىالرولالىف اىلكونالبغوىف اىلصواردوالطين ل ف للاوسطمن حريبنعسمينسيرعبن إلى ساببرةيعنحنجدة ّي
>

 2البولهعفرىفه فقالعناءسييرةٌ وهوضعةم  8حريذعلترام إبنعلىالىنروج عسي بنعيرددهبتنهلبد

نجلرواوعبسعانلاده لبس مسننقم  [9أحربيثاس قنا مسجلللكبنحبيبالانرلىسعناسرينمو دوعو |
اوبيذعا

للىو
أدبن سبجعنادبتعناا يلفظلااجمان ميقم و ن
عولمن لولبيماللهويعبالماك شيل الضرعفة الظاهرا
ضالا
الاصل
وإبوض
واق
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عل عرودجب |
بيمو
و قالموقالالبزرالكنمألدمعزاىاز لافضيللوطيومنلولركرماعللهاعلماذ.لابجووضضوحم لنو
ياحة
التتمييعريث رقاعج.ينزرافم(ادصلاخلمركودىلسيغ الوضواكم| مردادذهبغسلوه واسانلل النسائ دابنخزيه والبنلو

يمصبلا للوسوضو)فاجسيورافمقلعتلكمعرما قوعت |
هؤفتاادةرعنلالنس5
الراطبللوريبيجرجيثمضهرع
اسذصابت

ْ يدهفالىانارفقالتوضئابهاندهابان لاصتيعينبون هذ اهللفظ:.ولالحالتأصريةلقصوده .وقلاضردجملمحرميكنني

|| ٠العننى عرجاس 9قا ل)النردى سكننيز ف دىل(سيط"إلعىربرةكلمث ى باللايبل]فياسهادقموىلجزهلول ديردى) تعر
| ٠ا|لرثاياتلادضينكاءل ل يزكرس امللعهليعاركهكنالكنمعنافى ريش الى بعرمهلي ليمشٌ)دوى اندصلابدعهطيسقل)١

|موترضناوةكراسملمعيبكانطبودبجميعبرن-ومنتو أضو لوؤيكرادمكتهكانبو ادلمعضزاءوولح يمالراذعوبعنلفىدجرب |

|| ٠الشعيدوسيقءابوعبيل كنابالطيوهردى)اللارقطنوالبريقىمنه بنجرويابوبكرالراهرى وهىمنرة ك اورلورحارقطن
 1ح إلى هريرةبفلطل طب
,را «موضعالوضبوامزد شيهرداس بنيضص ورين ارات در وح الرارظيق والمرق مض ابن مسعود |1

11حر #بلءة وخر هو و الترص اهعلط سلوريرةاك بالاراك ذان تعن رعلرم سباتعناركاجدن الخذانرتامسنتالا هروأجلوهل إغزادكاظ0:
|ألواردقن كالب رنىاترايخومانطيرم فاىلسوالومزاحاكرفاىلكينوابىنعيفاىلمعرفتو ' :فلفظعنكناربعين رجلاذتنود نا:
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:أ|افلاررايكانضستتيألك يبارمتسوقفنمعترناتجربل وخغننىي واركونقبلكرامتك معطيناكتردءارموف لفظةاننابارفاقإلاستاكواهزاو ||
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يث لابنمسعوح ثرلااستئراكبالاراك وذ لكفىمسنإليىح لللوصيلمنحرينمقالكنت نجتنلسولللمصيلالنمعليءى سوسواىامن 0

اراك 9أسشرحجهمب حبانوالطبرااخايضيواض الضنييوامم روداك اجزموقىذاعلبمنسعود كاني زتسواكامواراكريت ||

ذااينرقتاكلذنليماكندكافريماعددبنعقتيارصلولياادلمرععافيلزسنوترةفو9رو5لا)بونععفم زعؤضاصيارد تومنإلزىيلافقورقعالاسوك
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يزه لض وهوسواى وسواكالابراءنيلوف!ىسناد اجنبنجرين تفرد ز :ر

كرا كان مناراك رطرةانه!  9م أ
رمالاستالايمفةال درق مسنرهةنااكوبن موسمفزاعدم بن يوضع ن!
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الفات » 53#الطخأوهزهعيارقعنضعفمفازمةليل هربيشجلااديرعنمسى و زركذذ
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بكرن نقحق )بن'«صلهنقلباستلامعدفكوةلاق بورضيقريل وبعالى )9ب دقيقلعيلىلكاب

يعقوببن إلىسلالاجذروكواممإلسىلددينراضيجناجالمىعرتفحالالسىيل<وليسلمك فىشمنكتالرجالفلايكوة يصاصم | ٠
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ال بو
ولمطربق خربعنراازراقطينوالبم,فىمنطرق مود.بنشنالظضرىعن ابىابليفنؤارعن معن إلىس
مم اصلمن(وبنونامودليسبالقوىواسب قرسموميحدبنمعينبقولل مامنشيكعورزا كن
بلفظماتوضياًمنربكراعمللعهليو
الهجريناوسرالتقادمومودىولو رجالا بلكم حريث إلهىريرةتفيللاوسطللطبرمإنمنطريق علبن تاببتعر شهبن سا

ْ عنإلىعربرةقاقلا رلسولالمملرا ل عهليموسلياابهريراةذانوضناسفقلس امللددانىردهذايحفظنك لاثناللكآتب تصضنام 
رنعذا!] -
أحتىشهرمن ذلكالوضى :قلاتفردبع وينإلسىبلدعوابن دم بنج عنموؤرمايزامنطرلقلعج عن الىهريرة
| ستبيقظادركومن نضممفلابرخل يلهفىالنالوحقىيغس اراوس قبلان ررخابانطزدهنهالزيادةعبز اللهبغر بنحمبر
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والىسيدرةىام سيرةوعدواس م سحلإيمثٌ)إلىسعيلس وك صنورناىلوالترمزى ف اىلعللوابنملموابىعكوبزاكك |
بكذسبنزيرعنريهب عنبرالرمبنإل سىعرريلفقاحريث البابدنعاعبنرى ||
والباروالرقطناكوا لبي,فىمنطن ق
ان زيربنتر بنفرد بحنكئيسولبيسكزاكفقلروا الرارقطئ منحردين إلىعامعق ى وابنملوءم الراج رجي

قل

يموري قاالابرحاةشيوقالالترمنىعنالخرى متكراريت وقالسجبنيسب ماعوفا قاللمرذى لررجيى_اجل

وقا لسرً '

امألكثيربنزيرفقال ١بنمعينيس,القوى و 3ق لى)ابذدعه ردق قيملينوقاالبواة#صلك ,كرريثليسبالقوىكنتب ||
فيمشى ثبترقالالبزاررو ىعنذليمبنسلعانوكزسبنزيلدكزسبنعبداللهبنع بنعوف كلماروى هفزاىلبابخإسرا]
بقرىة ذكلار ردوىعسكزيربرة يرعنالوليربنريلمعنإلهىس يروقالالعقيل الاسائيل فىعنالماب مالس وول ةال |1
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اقلالهمينلواخاخرج لاملاة تقلت آلشققت.علنضسكنقالناسامةاخين نه التبوصل معليموسركانيسنك سواه ٠

وذ حرادبنعفياونهوبطر
دوم اول يمعٌ)عيداله 02لاناقسعلاءم لنامرة امن يستاكوالاسوررداه البونعيعوللى

اسناد» أب لميعةف:ؤأم,سوليمالعباسكازيرودعلالشيصل د معطيوسلوفقاتللو علق تواحريت روا

والبغوىوالطيراف دىابنإلخىيق:قالابعوابم انلسكنفيماضط(لبو رواء دهرمنحلبيشمابنالعباس و رواءالطبرا من حت

ياقنىموحرين ابنعباس قال
ع)للطببر
,وا
نماوترامعنابيموقيعلن ”ابنقيوفؤينمامف مسدللل ره
جعز ب ق

وقدىن |
لدي
الددلانانتبصلرمعي دسرحاجةرن)ودمرةفوجلمنزي امخلاذافق ل ماتستاك قكالبرلداي و م اىحم
| السواعلس فاللا نمنتفقعل 60 9

يم عالننك
دا انلنمصط]دعمليةسلستاكفبعطييالسوالالاغسل فاب:

فعطيتة2 902
فاستاكقراسغلمذارقى .رواهالدىاكردو العرجهيف قىصددسوالعللمنبنالبىك فسالسذلؤنذثاقضمنم ل
كاعبغرهنزوأفقيل كبرفقعليمورهاهاب ايود
نجلاناحرمكيرم انلابخسذذوالاتلسوال ال
يد
انزرقع امراق تولكبسلو خاو

بسنرصرعن مالثرتسخى ن  9م

دمتالىسعيلغسليوهبجعواجبوأنبتّنوان يمسطي|و022ت3تفقي ليام

عنب هريروةاب عباسومزنم,اأسفلودمااشعهلاكيض ف لبلاقلنفسطورراهلاار ود

بويع ومواقفجما:بننوا وادومس

اللهفاسان وابىنعمنحدبي اشلوضبينوف اىس.نادةمذ ل وهوطضنعيف 9١ حمل ليكعالشرة ن رسوكارررصط! للهعلي
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اوقالولخلرن.ضضوك #ولا”وروىابع :حا لدبلتزجرارشربدمالتوصطةسل البزاروالظبرا قولككره |'..|.٠

الباقوابونعيف مىحلم ريشعامرينحبرالدبالزارعنبيقلحتالتيصلىادعمليهوسذاع فطال افقذاعلستميب ...٠
قاللك شرت قشلرتت زادالطبرزفى فالمنامراكن تذي ا 
ذرهيت شنم انيت القوصلل معزيرى سلفقالماصضعتقلتكبيق

الرمويللكلمرناس وويللناسمتاكورواىالطبرااى3اككبراهلرستقى3لحراتسم السلنو3اسنادكاطيّلبالقاسمولاياس] .٠
|

مون غاهروهق
ود رإلعلرورواح الطبر|ف وىائرريمن ردي ادإودزتإلبىكرتوكو يلاسك الناورقبع

أبومرللونبءيليفمرجبلالبغطريفٍنناابوخليق::تنابرعالرهنب لنلراركتناسعرابوعأدممول سىزوانبنععكيسادملىعبلاسساالنير]٠.٠

|اخبر سهان القارسى ارد خليعةرسوامولالعمطرموسفاخاعبرادمين الزيرمىكلت بنذبمافيف لقأرسوهاده عمد3
|

ش اياب لقالالاحخببنانيكونمندم رسولادمصلامعطييرسفوجىفالويلغمصالناسوويلل

مالنمكعكلايمقوساس منلاانألاقميموروكالطبقوابويعفزيمنحرايةسعار عادمبلييقالابانلصلامف مىشكل |
لوميلويلهاحرييةصلابايكن  5مودقبلتو) وي2ه عنعلاءشربدم سول ممصرزهعليهوستولا ل] .
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لحرلفظبنخزهبتوارزقطنسج لصت حلتاناميانتان دما لسمكداجرادوالكب اله (التشافىواجرواينملحتولزنرفظ
ا

ميقمنرورايعيلمنبنزيردناسارعن يعنابنرنرسوكالرمصبلادعملريسلةالحل لتنامينتاندمانفامالبيتناهقادىا

ووفبو رهعخرد
وت ىام اللرممانةالطإلاوكبردرواىل رزقطيئمنروارتسلوابن ينلالعنزيربراساموتوةاةالوهواعم وزكاصثلم ق
ابوحأتروعيزاره ب زويرضعيف ترو 5ك/لاجزحرقملمتكوذالاب بقرفىمهلتحرديثاوللادذمرإلبعبنرالله وعبزالرةنام

دضعم ب مهعانوان نجليحلنوقسيره رت روادارق دابعمىرم روايتعبرلههبنزيرياسلرقالابا

تكريثيرورعهمولاءالنلاثةألمت:ابعمغنصراضعفعةزموهىابوهاتمكزيربن عبردمالا احرجي ابرمرحوينرؤسد

#الانواهمروطريقمعنزيلب سلبميلفظلمنلمّةقنا وصال لهذن ذاملميفالساكواججرادداماالرمقالكبالال

واواسودب لصلتيضراعؤيباسلأنهخالفف سانادو3العرحبجنالسىعبرمفوعلمسيممخليد ارقطق|
العلل وللسونكنرن ل عورأ بوحاةوخيرةعفحكونزولانق اولصهاواحللن حرمعلدكزااف

اعرنابان ورينا نعكن فيص|لاسنتالاليريركالرظانأف مغنالرفوعاللهاعلييمقوكبن الرقدةرقوكالفقر|السمك داصجراد |

لريرد ذلكفتاحريبتواخرالوارد جوتولليكند ممو 2زرؤقمذلف دىوارنابنهلزولف لىتضييركمانقرمحج ربت اذاوقم

النبايف انالكرنمقلوةذانا رجي شذإوفىابخرة كوناتنقرمادرابارىمنحرييثابىهربرةبلفظاذاوقم الزراب فوا
اح مكوفس ,كلم لرنزعمؤانف لىحرسيزاحجي دوالاضشف رواىابىداوذ وابنخنبيعواينحيان بلفظهبزادةوان يزاجم ش

ا الزئفيمالَإؤِلقْ”كل ق يلنزعمورواه ابمنرلجتروالراروايضاودو عأابانلسكنبلفظاذاوقملزابخ نا|إمركوفابقلذافكا
جاح د ؤليونىجردلاوقالوا ورواىابنمريتورم رايت سعيربنخارعسالىسارعل الىسعيرخنى بلفظ

:

الززاره ىلالاضشذاقانداوقمف لاطعا فمامقلوةذرموانم يقارمالسو يوخرلاشفإودواهالنا وابحبان«البربقى ناخو

و5

)عن تامغن لض والصصمعن ثرامعنالهىريرةقالابنالرحاةم

 0زرعةىقالارارقطئ رود عبرالدهه )|

ترامع السورواوحادبن سإزدعنترا:محنالىهريرة والقولانخترلان متك وروىعن قتادةعنادا :
المذيؤعن
الإصارجرس مانابوخيقرهفىناريئ بينفىبابءن حر شم لصوارع التابعينواسنادوكير ورواةالرار

لاليصقوعبيرين حبعن إوهريرة نف دحلبيشعب!مين انشغروه اليلدوالضد دق
امتنالهىربرةوبةاطر

الاوسطقٌل كاقلمغارة:عسوقالبعويروفذشيريث حخنيربارعالك لاللقيللس ابلانفتلمسال لبي
ل

ابلوفقالقظيرى وروارهدانألمركرع كتؤائنتم لنفظالت ب والطعا51

سارانأن رسول النمصيلزندعملةيسلالي سلرانكطلفاموراب و قعتفيداليسرادمفمانتف ىهحلا كذرىتمنووضوق”

النارقطسيح والبمبقىمنسربي علىبنزرب جلعانعن سعيرنالسبيبكن سانبموثيمبقي:ي انلوايروقرنفز ب وحالم |
نو شين سعيرينال سىعيرالنبينتىيوك و:ىقرضعف يضروأاتفقالجزاظاعها رنوارعريقيتزعن لتبولبينواهيةر
زيلنجلعانضعبفازضهاو قاللكم باواجلهلالل بيشغبرجفرظةى ف اىلطيوملالىعبيرعنابن عينيتتعن منبىذعن ارعس

يمونزواجلنرصلال عهليمس اللأكانتمبرالغرسفي مهجعلاوذيمون فيرست:قىلياتربزنتىترس دمي مالبينمفو

ميتلل ن يح بيتسلمابنبللاعنزيرينسرعنعطاينيرار نعإلىسع رارري انرسولالليصيزددعهليوسستزدن

جرأي! سا رنالاايولاليانالغنننقالماقطم مدحىفريووديتذكرالرارقظيئعلتهتقالى للرسلاصيرى رواهالرارنى ى اجرلتر

وابؤادود وليكاكومنحرب عيبرلرعلن عبرادمي دنينارعنزيريناسإعروالىواؤ ليقواقلر رمسوةالبمصمل ادعليءىس

| ٠المدينتومراناس يعرونإلاىليارتالهواسوعالايلفقالماقطومن لبيرتوح فيومبيت”لفظل ىلفظاداو مثلمواه
|  ||.أيكرالقصتى رواءابماجةوالبزادوالطيراى فلاوسطمنحريث هتدامب سنعرعن زيرين يعنابرعفخلففيديرن
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ظ ]|

رأؤذقانية ورقلدتعرعناولازنادبلطإذشبوكزاوقمهجولا لينم رنوايةاليبنعبداركعنوالمحنعفن |
رؤايةءأشاصأيء اذاولغوكزلرواه عأءة ابا جهريةعنه مراللفظودقم ؤبواةا حر منطرق هدامعناسبيدربنعرنه

بفوظالذماشسربيمن يرتوزراهمثام عنورعنابهربرة اذ ول اغلكليةانلارلحكعن[سسيعمراتاولاه بنالمزاببروالض والازا
لببهق
ارا
احة(بد
ينن ونال ولاهن او رامن ودفراواويةداملىنحريث |ب نعنذنادةعنابنسيرث القساي
ييةر!ب
مسنرها

رايحضأه الرارمظطوالبهقه وغيرهامزطت
حعم
اافع
ذكناإنزايةهز!شرت روه نقة عنرببررهة غيرابنسيرين قلت رقولاةا بور

هسناء عناببوعنفنادةعنهلكنذالالبرهة!ركانمعأذحفط مسن ؤارغارالى:ةليلورهاهالرراظن| رامنطرينلسرن
0ا أبنه
ي

الإهررة كن نيعممدعلالاصوفايأن عيادنينمف واه مس وحابوداودوفنأدابأجمنحربيكمعاوبزنعيلكعن .ذا
امرربسولالنهصلٍإللهعليهيقتلكلابضفارالامولا6لابرحس فىكليلاصيد وكلياخموفالذا ولاغلعياةلانلرفاعسلوه

رعلبدا جداحدااقذبازع:
أ أسبعأوعذوهلانتلزا لبفطاسمووميرحالاكوعكلسبنيجوزذلكىكنارلشتيق فث قالا

النزاابغرالضمكالسيعب مأادباحسنا لبحدت>١نتوقرافقب لنيكعرنحتيلوغارهوروىليضاعن,الكوجاعنماصوأبن باجواقاد

قلاليه بانابهاريرةاحفظمنروىار ودهروفراوبماول«هذايجابمنخرقبلانحريثعبرادهبنمغ ضحيذاللب مننخسناد

جعملععنه دمل يادةقدفيتعيرارصيليهدأونالزمالطاكالمشافديةينا ثكانهاقالمشافعهذالحرمكلماتنع مدهلا العزد |
لانم صم|ب لشالذاوزن وفتنواعطصمتلحرت لاسمام وعصبتدثالراةل! نيكونجولاثامنةلا انلنزلابجنسفيجرضمرلل يات
ؤالمرة|لواحرةمعرثداباثثلان وهناجواب المأوردى وغيرةرابعيأانيكونمحمولاع منشى:ستعل الزاشيكونالتدزمراغسلو/اسع مرت ْ
دامنة وبجتؤوث(هزا ؤلجعمداناختلاض الروايات وهوولىمن
بحرزضنب لاتراب واي الوهربرة وان لتمر ه ؤإحزاهن فعفم لن

سمت ونا ضلىت|صاة رص١للرين ا تفييرك
القاء بفعها والله]ملفا كل  3وال العرا ف

ل
0

طرلىوقلذاكيذنادادة
١لت١؛ لمشأدغسية تلكوا صلمفىجلالمطلقع ل لمقيلفىاهكذوك فلتل همذال بالرهملقااعلرةماح

مقيلن متض دزيدناوهتم

ذاانل|قفنقيذاس تقيير؛بأحرهافلالا سقطاعتيأرهامعاوبق لمطلقعر طلارانكوهناالزكذا

امقتيلوذل اكن الروايزالمطلق:وهأ احراهند القيرةفىبعصنرا!ولاشنوؤبججنهأ
 :القرلاق صر ومكنلابيوء هنبأليكن هنج لزمطلقعلٍ ل
!مطلقعدامون و يعن النرابفإو(١هنأونززاه
| خراضنه ؤبعضزللروايات اولاهن؛ واحزراهن ذانجلااوهناعل الريراس:تامان  [2ل

| ألافىبانذلكواتجلنا!وهتاعاارليكمننعذ إكنكن(هرعل)الش تكاردقم ؤإلاماولمؤثاافلمبويط هباعطيئئزاءا الخيان

| ف(يهاماوللفبظهونط داذاولغالكلهالازاءغمسبعاولاهن او اخراهنبالنزاب ل ياطبنخيرذرك ويزماجزماعشى ؤنزثهب

ألضام ومزاقللفتطالشاخ ؤالاموذكناليكوشح المنؤابمجنالكنواد شهن]تيازلاسلاما لنؤعيوتامسلعنالاقم
نا
للرع
زقف
انه قالاحلاهن واننهاعلم انيرا أيمأسأرتي هالماءانجس فولممشإبويانالريقيمت بنجسةوَا

روانمسمنةشنا لكاب ودأذكرعالشينولمبزب سأقيملفظان الشبرص]زم عهليهطفعاإدارةلجابدجارخا
ذلميجب فنققيلال3ذالنكؤدارذلات كليافقيل د افردفلان هرةلدااهرة ليست ستول ااجللكسميااف وطذامضل
النسوك برجم ولكنرواكاحرم الرارقطز وه أاكروالببعةٌمن حررثعنس ابلنمسريعن يذلدعن:لعنر!هريرة إن رسركاللهص

ن |أطيدسيزوانيأقدار قوممنالااضادهدزمذارلاياتيأفشذلكعلمفنارايا سولاه نادار ذلان ولاتاقد إرناوتن[االب
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انعهليثرإن ؤ+اركوكلياف لقوذاانؤداهرسيوردنااللنيصؤاده عليهالسرمسي ومقالانناليحااترؤإلعلمسألت

 72بأذرمتعنه شناليرف ابريخموهوصموعسملسريلتر5المشيللايناباىمع
لطجازاملنوهثومثل .اودون.وقالنحبأن
سو
ل2اير ون غيرعيسم وهوصاكذيرموي ولمأذكر تلوأكرةالهزا الوربيثعضي نيهر
هالزاينا 2
“ |.أخرعن حرللاحيدام ب وق
عن ازلرىعتوهوجرنقلجرحخطكذا قبالوهتجرضاعدضاالرازئ إبودائد وغيرهاوقالليت اجوزولاجمو5اللين الع بارا

أه ان الكلرخسبلمعناهان الرفسيمفايلزتكفعربمرجخذلالتامنفع” دنهكنانالةفينظ يخةعلامتام[ظتوره

لزنو :

7

ويركالانفتسه ر ويالكيالغمازمنمسننيؤةذ ضاواحرير:أنمنطررقٍعبن صووعنمقاتعنالضر|لدعنهبهذاوزادومن | حبجوع ]| .
الارجأواوالسييت ذاصايمد اذل بلومنالانفسهومنبالإؤمسترقخ مورنعوضواه ؤاصايم وسواص ذ[١بزومن الانفسه ومن نيهذغرات

ضمت ذبلاهبلوكن الانقئسه ومننام وى يلهعَ املطعامذاصأبهث ذملايلومنالانفنسهبوعمرناملعمثاختمرفعلمفليالينلاة:

ايب والضيا ليلقابنعبأسوق اينعن ارشواة
وسمشنك صلوب ذاضأبءزحيرذليالومنالانفنسه وكعري
لنم

العقبلبلفظلاتفتسلوابالمأءالىلشن امس زه يوه من:البرص وعتبه سى| دة !|لكىنى رضىء

وررواهقاطلام ؤالاهزادمنحريث زكررابت سكم اعلشنعبرغن انضوزكربأضويت والراوىعنه يبسبلنما ن وهوجببرواورد

مون فول
رئ|هوونث
البينذ ى فالموضوعات وذالالببهق المعرفا:ليت البن:و قالاعلقيل لاجم فيهحرثمسيلوا
 1نتان العوانتبرهبأما,مسعضنبابن ىل رسو(د صهؤابهعليسروديكلمهذابراحيلالطولمارفهتلي
الراقعانكوق وقملذبإعصكزالصمانة أرفواهالطبرائى ؤإلكربرواكسنبنسويانمفسقنره وابويفيم فالعرفةوالبيهةمن| |٠

طارلبانسنع برنيك قالكنت ارحلناقةرسول!دصل للهعن فاصاقجماي بمااميرلدة وادادرسولاهه صوهعلي ارحلة] .

|أواسغهنت

تومت :نارجن قتهنواإجنب وختنيت ان اختسل ؤالماء اليارد قاموت ١وامرضؤامرترحلامنالاضاربرحلها ووضعت !ججادا|باه

باذاغنسات شرحت برسولاههصلددعهيلقس نفكرتذلكل فهاننل لديايهاالزنأسؤالادقتربواالصاو

واناتوسوار

التنعرهاواهيمب ذنيىاق الراوى لعن اابيلهعانسلم هىوا بوه جهبولان والئليين! لمدنلالمنقر> راو يعناليثمفيهضعز 3د 9

ن إذكعنعرررواه ابويسبن الرشيبةفومصنفعن الرم!ورد ىعن زبيثرات
|)انشنقزهووعبنهوجقلأىءندمن الصوازززفلذيإك

عن بيهانعكادتلهفمقجئ:نجعن رأالماءورواهعبرالسزا عنمتمرتن زبلين! عنابيهانعركانيغسسل يالتجروعلقماليذأروورواه
راقكطنان وض بالماء لدموعنانعباس واهبوبكربن
عن ن
زسيع
لزأرفظذوك وعنابنعرزو عبدالرزاق ايصناعزممرعن (بو

عابغدعللإاللرزاق بسنل
| النبشبة ؤمصنومعن رن بشرعنهيعو ثنا! بوسل:قبانلقعالب(اسا نارتتووضارباويمىو ل

| أصتيرعته قال<ياسان بغشلباكيموبيوضامته وروىات الشببتروابوعبنيرعن سيرهب |نلاكىما ركانبحنالمأءينوضايسناد |
انتتنإلاللبرعنجابر أ
رول يمناعررانكرالمأالمشمسرة ذال(ن يوريثالبرصاللشاشعن ١براهيمبنارج يعن صلق::ينعبر ل

|أعنعر ب وصلق صهعيرين اث هل(لوريثعل نعيت'ن الفىجي
مككناذ
اان يفولانءصلقوماينتكالنعأواطلق ال

كل برعة
يياارا
ضاعازل
اذكانيضدعللعريثوال(براهمبنسعدكننعيوخ نظلبالريثخران<و تال!لكجان قفلربم

يث
فلان
رفظ
رنظت
| فايه
ح2ت
اكنه مِيربقة وذا
لوكنانامنساح

]أن برامحريناف فىرجراغاجعل .شاهراقلتوف

ذلراجل ذيهمتكرولء احاد يشكثيرا (ولقلسابى لمكرج اله

ة|من أصلاصاء السثاة
حدذحافتماِء بهموطكلم
ا حنال
كظاهون
نظروال
هلان

لابجاللامزنوايةابرهيومقاعلبربنتحنو :لوابين الث تلاف فااطلاحجةب فهى جزدانلششلكيترتعذلجر

رك
احر
وياش
صاصيل
فبنع
عبلقوتهناطراقاخرىرواه ١أل دافظزمنمربي(سط
يزهنك عتهلوةاللهداوعحل بيثر

يعن حسانبنزهرعنعرقا لاتغتلوبااراللتعسرفانبمى ري افلبروض؟١سعاعيل وق واروقعن المشاميان ومعذلكذلما

اترعبغير ف و لونعالكلبا|
ينفرعبلابععليمابوالمفيمعنصفوانا خرجابن حب فذالات فىتزجةحسان قوله النشرع لم

سالكلا اعالشيثهاعاهه قتلأبيعالل فولوسوردخجس ينالكلبلوروادلاضربلااراقة خبرا ولغ وقرلداتلريإلداة)

رنيرة قالقالرسول اللهصلاللهعليكم!إذ اولخ اكب اناءاحركم
هع
لررزن
ف)أرواهمهنطربقالامشعنالبدصأاالى

| ذليوقمليس[رسعمراتقالاننال ردنك ليرقينينعلبمسهرن3اللبنمنتظردبزكرالارقاتفيه علىبانيمسعبارن

عن القبيص ل دهع تلسبلبوجرمنالوجوةالامنروا ين ومفال!ارفاظناسنادهحسنرو يةوكامحثئراجتجرابن خزيية ونييهى.
| أصنط يقه لفط ذلمبرةءواصل يريت باولصحب ينس روايةمالك عنابرل!زنادعنالاعرمعن ابرهريرةبلفطاذاشي :الكلياأ

أ زا اك رفليسإرسيعمرتهزاهوا شرودعنالكوروى عهاذافلخونهولفظ ١ ابالزناداواكثر#الاانه وقم(رداة

9
النعرسل (١نتيربنيعرذانىوح[ ن كوت سوفن |بنجلامنعردى منحربنة وانكانسيرخمنالصىأيةرواهلييجبجوبعنرة |.|٠

بالجاعنبنعر قزراختلففيمعل|ب جنرحداه عبنالرزاق ف مىصنفمعنه قالحرت ٠ن الشبرصلزهعليشيرذالاذ اكانالماءقلنين

لقيثلتايخنا وقلرابرزائنسلايلماتج:رلتزلعنمتواغةاللاجةرعبرالزناقذلابجرفالااذىاخبفعنز لقلالاديتوللايجلذاظنان

فىكونالتقييين «قلالتجرادس :اوري المرفوعوهوكنلكالاف اىلرواةةالىتقرمت فبلعزيدة |'٠٠
ابمنيصققلاب :وزقلتترهرح برصحيمنكن(صوابادنافعقؤوكوبامادقلا طثر ١ةستا اللعربلا#فاعذكارلوعبيل |" '
أرإلطبرن وكناتكزرقاليل جمانقرمثالصصيرو (السهةقلاليركانتمتدبردة عند وهزاشيء رسولاده صودعهلرهسمارآكليلة |"

|ألمعسزجرمرن ندبقة لمنتهوفاذوريسنذان ١ليلدواذامقرمثقللالهمنلتعوذانفبلاىٌملازيتبانهذذاكالتانضايظوبةينةا] ".٠
درا ما
اهتبقرالجعوابباجونذااللتللقايزلمىعافالحقللياثلالملعفرزتجدف اىقلرعزىاللأعكنابونملعلاولي:جعرنكررشهأوممةايلايتلعطاالسىقهلااألل >مذ سلفذبلاهكية»ياالنصنواّملعليوةاةالامطورلارقأوياند.قة|

ا

|احرا
:  ٠لمخ[ ةرك وجردر وباالمادرمعاوياقاد فالاوان ننبؤمنرددة بان الكباروالصذاروالن لي[علماامن رارج[ لشار اعلجرمعر ر

|تباين بزاحص ابم
تنر 3عتلمر بواحزة عكاديلروماولقهر
عناصدليقرتي
ماني
|أفل لزان مشارازلبرهالالاذاثهآف تىقرم بقنل
الادعوالمعلئامس ايكون قلتتبرعلف بينو3رطعن ؤذركابن المازدعنالمشاغيي وتا«مبي(لقاضتنالمألكةةجمعاصل

اناما .

علظن بعصزالر!ة ولظنبوبايسجي فول ولابسعأمنمثمصنحمالجبول وهالشفئالسلى وقمّ,ألامصاعط اليل إك الدربيكنا

عضر القلتزقمعللكوذون كبرت١ وصذات قلالدَإرواخث5مناستطتلفل نا بلو!فلما3١(طاقروحل ومإغماسعبيت الكبزانقلالازيغا

اق

هنيوان جاذالذراوىا كلثلاها عر جاروىقلنالسن انلرهاةعقو | |.ى,
لواشه فا
عيل
اة ج
تليألازرى وقيام خوذةمن قل
فتروللرارفظذ بسر موعن ءا ن المنزداحومزو(ة هذللكررثانقلا لالش ]ف لعظامارلاايهنوباني :الات يلاث َس

سس

لاسا

لان وعنالاوزاعوثاللقلماثفلماليلاىنزهمواحج !لهفمنط ينبن ١سن ا (للفسا2ء
اا ز

تستسؤ دياللاءوالرارق وبال! بوعبيل لكنطابو المبقشيرءاحمبن المنزدوهى اولىوروى عبن اجمرعن ماهلفاالفلقلتان

ت ووكيعويجيمن'دم مظامرواه.ابانلمزند ثيك فزلمنربم بهاأولنون أى بره
مجكجبن
ليدالر
زان و نمقيلمابالكيره عنع

لسم يجيت معنأه لجس
فببي
عليرض ببعرهااخرك وحكلل رافظف نايتالمرأرهصحفتففاليشش ميا لثاءالمشلن< لل

فالاروخابرزاى! لقرواها |بوداكد وابنحيأن وغيرعا اذابلة الرأءقلناب ل صر انر ل يابللضسترء
بوقوع الإياسةفيمم!هنمل
يلضرعننفنسطرلؤكان المعازن دجتنعتعنجاءيكنلبي بالمتلنتينمحلذانبادوتما ولىبليكويامعناهلاقب حكمالياس” 1

ف ةرمخلازنجلمولافلعلهكنلاهرجاسدانىاناديةبلاسكمب سولبي ميأنان امنيسلندع لا
هاماع انلتتشميرخ5لنا برريث!١برصلرافرظفوابنعرىفالكاملو بارخمالبطيبعفىمنطري خالبدنسمعيزعن عنام

عروة عنايعاد خع دطسول اللهص ب عهليوولمتزنتراذااسمس وقالل تاقحلبأعدراذاهيرث البرصونال ةسالان 272كان 1

ونينوهبابوالبذتزىعن ضامقالووهلشنخاللوناجمالحبيثمب عنرييعن هشاعرواه ال رقطق
(يضعالحراثوتأبمء ه
 ْ:غيمأمنعىن مدينوتاد مين مزان الستزكوهى منزوك ١حرجب !لطبإلىفإلاوسطمن طريقهوقاللمرروهعنهشام الاغرتٍ

وقاالطهزلأعن اوبهنبشعن مالكايضؤت
منانكزا قومورواه الا قطن عئرا.ش «الكمنط نت|بنوهيتنماعن ضام ب

ونانوبضحررواشرانارلبقملالشيزلىمرالجواضى زوه هذاحرثلرواةمالكوالجمنابن الصبأروكيضاوردهؤالق'.

نأبفقادىهالكعت تنا ومهزاالتررهوا>05اك اممفعالشيزردروا الررافظزمنطرقععررريانلاصمت]..

فلبرعزالزهرىعنؤة عنعأشثر ؤالتفىرسولاههصلإلدهعليرمطنمضنا بالمالمسرع نشل وقال يدثالبرعثالرارظن]

١

مؤي سكايرثولايقوعن«لزدردىدا نحاكانيضعيردتيلب دذمرنس انلرمشةفكلقاسحوله |
| حزاشحريثعنمشاشةالمسهقابودا وددالتزوىوهوغلط تسجسولريهابعباسرعاختسلبالمشمسؤاصاي

ضوفلا| .

ان

ه

امع ذلكهيمعل)نلوكف نىغاؤن فوملولالشاف ادلتبرع( للن لفاىنبميوردجناعة دقانم ؤأهاكنبراوهزا مصيرمنه الزاهنا
لسثكما قلماه دون قولمخلقالله هوقحريثبسيضأعت.وام الاستشاء الت>هوءكنم
رسن وردف وىرسناءةوادي ]كرإك صعر

|يتنذهلاواراضى 6درتبلضناللىفمىهقنال :ذانه ؤآالمستصغ لانص اطللهعليوسيل سكلةنبريدجناءةقال<لقاللهماجا
اسه شقلامغبأرلونمااوطع !.ورجءوكلادءمتعقبلمأكرناوهق نه بللنيلييةالختصرف الكلاموع اهدلوعيامخطاً داالداهاماغليرمطوعقن لب اورمأي
ذانراعذاالاستثن لوابوانلِءا!ود فال رواية! <9اودخلقاللاهلمأءطبوماليضسهشئ
وملهمناارة |.رهنهالو

وهم وك طبسرجزا فىسان <1اود صلاهاثله1م ارانللاستنلانعطانالملأانسليطبو يدتتريلاتؤيراسيرخواطلزعطران واللقي
لهعهليوه(وممونةمن اناءواحل ا هاا ذايينوؤأ( | 1
إلهغصلس!بد
|أوعنلابنخزي :والنسأْمنحرث !مهأ ان رسولال

ظ

ا انبر نسل ىدياه عطرشسلوجهثنالن»الىاصابمباحل»أء جزى متؤيررواد البيهظسجربصي اذابلغالمأءةنارك
|جلخبنا الاوفاولماحرلينتروابنخزعة واينحيأن وأكلمو اردرعاظز واليقمنحريثعبرالههبنعبراهه بنعربن ابيا

ولفظ !دسل رسولادص الدحهليشبن المأموهاينيممنالسباع داللزداابقتألرسول!دهصلادهعليءيراذكانالماء قلتيز له

ير عل
ص.
علدت ولفظليكوتلاذالانالمانءين يلجحمه تنوفرىوابلاجداد وبان,اجان لاجس هتالكصاك
ناَ
شرطه»|داقجميوعان ون مناسنادهةمس ورد ع لاوذييدكارففنيهعنلبنجعضرينالامروقبع
عل انعبأد'نجعززة ارقعنعبراهه نعبرانله بنعرونارةعنعيراههبنعبراه بنعر واب ان هذالبسضطراباؤادحاذاززعاتقرر

كناجيمحنوظنسن لمننف"الإتذوعنرلحي |الصوابه تعردارلوليلبنكرعنهرنعبادبنجع عنعيراده سبن عبراده بن

نبرلانهب عنبراه ي عنمرالمصغرؤمن رواهع غليرهن االوجءفتنوثموف رلواه بجامةرعانبا
عربرعنيهربنعضن البنيرعع

ن الوليلكيرا لوججاينولثرطايلبثقة رواها لىأكموضيره منطربقأدينسايةعنعأعمبنالمنلرعنعيلاههبنعبلالله بنعرا
جيل ب(إرنانبن عليهيرشعقتاوان محفط!بنعليهاريت جيلالاسنادونا
أذو
هاقٍ
دلطر
اه ا
ننهز
سبنع
ان مع
لمل
|أابيه وس

إبنعبلالبرؤأعديل«اذهيا لي اهلنذافرعنريثالقلتينمزهضنعيطمنجعرة| منرطينأبتمنجز الانلادحرمتت6لمردنيهجزمن إهل

العلوولان الفلنين!هدر فطع حفيقةمبلعم!ف اىثرثابتولااجاجدقال ؤالا سدن مارعربث معانلرده ا«معيل لاقأضى وتكلمذية قال

امنم رالقلتين لميذبت وةالا ند فابلقعين هذالعربثذرحص.بام وهوجكي عطاق المقباءلادنوانكان
لقل
الطراووا ال ت

مضطب الاسنادعخاناف نىجصضادذاط.ذ نارياب ميارصحيبانك انلجمعبانالروباتولكىتركتهلانمل ينبتبعطنرللنقاياسنفلة
يبالجسوالبيهرعنينمقزادالقلتاينقلتكادبيشريالىمراوادبن 2م حنرريث!بنع ذرا بلاعلماقءلتاينمنذلاللجسن

وفاسناده المادرةب صنقلاب وهومتكلحرتقأللمتيللمكنمنقناع الحريتوقالبنعرىلابنبعطعأمتحد ين وهادأمااعع ال .

ذككن ذالومانختهبجرانردى حرث بنعررقاللزيرن سبربخالا تجنابنجريمباستاولاجرفذكراعن رئساس | ؛
ذبذا
ادعهيفرةالاذكاانلماقءلتينميحلججسأوقافللحريثبقلالشجرةالاجرورايتقللاجر للش فعىبتي |ن وق من

دشياًااناف ذىالجمتياط ان يكوت؛للد قربنئنوضذا ذاذكا انلمامسرقربللميحسأ لجنكانو|خدع رورقفمسللاازيككرة| .

اتن علاباتلابقلينلل ويمبلدلاونتبيدانلانسنادالدى١يننا فذكروالنا كودمتصرلا لاوالناك لو

عيبنبقلالمجرفالرفوه والرادمف سيرتبكونالسب كبيرةلاصعيرةولاغمسفتيوتالنفالب للقلةبالزبادةعل لاقريعينالول| ”|
افليااسننادوهوارواه لهاكابواحسوالبيهق وغيرهامطنربقإلوقة موسىين طارقعن ابنجرعقالا<برن ران حمرعفيلا] .
اخيقانجين بع خينان النبرصل(هعهليرثم ةل ذا١ كانالمأءقلنينلمجلجسأ ولاباساقالفتلتاجبىن عفيل! ؤتلالة[نلا | |.

مجرةلاينرأبتقلاليجرذاظنكل قلتناخنقرمناين وقا(الرارهظم نابو النيسابورى ثناباوجيرالمصيصر تناج|جعنازع

ينذراشكميابزرااجربن
مثلموذال فاخر”قال فتلتلجحيرن عنغنيللال قالتلاليرجقالفاظن1نكلقلةنااخنفرهباي

عروبهونيجد ل روايةعنجي بناىكلثادايناقاتوكيىد كأانفبوتجهوف !ناف فى بيانكونالاسناد متصلااملاوةرظار

نالهك

11

اه

اا

منقلغيلاد.

| أوضياحثناعبداندمرين إوسكنر:بحلبجلب'ننعابدالحنمين ىلسحازةهعنبريرعنسههلبنسعلقالالوابرسرلاللاهنكتنوضمنبريطاءة |||.

ديأمغارناسالحاوفطت فقال رسولاه صهؤادهعلشيالمءالابجضسهفي 9ن قالريعبلالمكمبنامنمسقن

سنناوداكدحرشاه بنوضداحب اهلاينوطناحلقيتاب إنلى سعد بجلبذنك وو ل اسمبن!صبغعزامناحسنتنفىبس
]| بضناعةو قم حزمعبراله» ثقمةشرنل.ذاقلاسمويرهعنموملينسعدف بىيجرجنأء:هن 3هذاخيرهاوقالانمنة فىحدبيت

كنه كاز ابنحزمانمهشيوالنعلباببويرولطانعدجريو تءجرعن,زاويالاجرين ومضاح
ات إ
لايسسعينلاهدنماشريق قل
تيك قا!تقطنبنائينمثناينمن فرقخطابللنمصودهعل,يشيرقيل)الشاف كعاتب ريبضاءةكييرةوا سعةوكانيجارفه)م
0

].درطا نرولاطعا ولا يبرل ريفاجقليلرصواده عليوهسيزفقضأمنبطيداءة بوطىرم فمبأكنوكلفاقالمجيب ال
لماخت قلندا:
مي | أمنذ يلمكارو امساف بىلؤنم تنبالنهصيقدهو
سمسلوهىتتوضامنبصينساءة فتلتاتنؤضمذوهىبطرمفميباع منالددن فالا ن لماء
ااا
 2لاغ سن وؤل ومفصعرجايه روا قاسمب انصببغ ح
لببس
ح|بجن
ياوهذ
اسعر
فرث مرب
صلبن
كيأق
تاب

وولكمانماء اهلنياييا

 | 4لنتاعةحتئاءهنالوصتزهالبين+اجرلهاصلاقلت 3كنابانلمنزدففالوبروىان البصللد عهليثسرنؤط منب كتاماننقاعة

| حنااذلحلهنماعتلالرمقعىفبنظر]سنادهمنكنب املدير! توجفاذلكرث!بنالحوى ف تىلقينء!انصرإلدهعليءوسيلنوضامنغيرزكزق
3

كناوكذاكرمابدنقيلحيسفاعلقهع فلرويوابنللحلجبوفىلجل يردذلكف بىيرضناعة ورجزمالشاغعبانبسبصناعةكانت
بالقاءمابلق ومن

1001

ساتلكثرةعأ وبردوىداا ودعن ققربأمايراجممر وهر وى الطهاوحن الوقاد فماكانتسيحاجخرى فراطالى!

ذلكوقر<الغء البلاذرى فىنارعيْهفروىعن |براهيمبنعأشعن الواقلاى ذالتكىن ببربضاء:ة سبعسبع وحبوخ اكرة فيلا

تدز"

روى اناصرا(ننه عديسلقالخلقالاهل رىطيلالياخسشئالامإرطم٠١وريجهلاجنهكنواتدكللم فسحىرر
عثبابيىل بالفلظماانرطبن
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