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 هرشن ىلع دادعغب ةعماج تدعاس

 يزاعتلا باتك

 (ه 58 ينئادملا نسحلا يبآل

 دهف دمحم يردد و رافصلا نوهرم ماستبا

 ص 1و / رفص

 مم ١/١١ / ناسبن

 ؟.91 نوفلت فرشالا فجنلا  نامعنلا ةعبطم





 ةملقلا

 : ينثادملا

 نب ةرمس ىلوم فيس يبا نب هللا دبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبا وه
 ٠ فانم دبع نب سش دبع نب بيبح

 نئادملاىلا ةرصبلا نم لفتت ا مث ةئامو نيثالثو سمخ ةئنف ةرصبلا ف دلو

 تبب يف لجالا هافاو ىتح « دادغب ف ماقملا هب رقتسا مث ٠ اهيلا بسن“ يتلا

 ى. 212 يلصوملا ميهاربأ نب قاحسا هقيادص

 سمخ ةنس قوق هنأ مهضعب ركذف ٠ نوخرؤألا اهيف فلتخا دقف هتافو اما

 اهلعح رخآلا ضعبلا نكلو ى 60 نيتئامو نيرشعو عبرأ وأ 6 نيتنامو نإرشعو

 هنا تركذ رداصملا عيمج نال « حجرالا وهو 20( نيتئامو نبرشعو نامث ةنس

 ٠ ةئاملا براق دق هنا وأ 4 ةنس نيعستو اثالق شاع

 مالكلا ”ملع ثعشالا نب رّمعم ىلع سردو « ةرصبلا يف ينئادملا ًاشن

 4 ايتك يوبحت هبتك ةديرج تناكو ٠ مالكلا ملع يف بتكل ءامسا هتك نيب

 نم تاسيتقملا ًارقت نا يفكمإو ٠ اولا اهانعمب ةضيراتو 6 ةسدأ لئاسرو

 خيرات سوو. 5 ه توقاب . ءابدالا مجعم « 16 : ميدنلا نبا : تسرهفلا )0(

 ١١ ٠ ! ؟ ريثثلا نبا : بابللا « هه : ٠٠ يدادغبلا بيطخلا : دادغب

 ها رجح نبا م١ 1 ؟ نبق الأ! نبا ,م”نءةوبذ 6م توقاب 6 8١ة/ ميدنلا .نبأ )0(

 ٠س : ؟ نازيم
 ١ ريثك نبا © 5407 : 7 جوررم د يدوعسملا « مس : ممس ج يربطلا )0

 ٠.-وه : ١١ ةيادللا



 مس لاس

 ٠ حضاو لكشب ةباتكلا يف ههاجت فرعتل هفيلاتو « هبتك

 اهيف مزال هنا هملعن يذلا لكو ٠ كلذ ناك ىتم ملعن الو « دادغب مدق مث

 سملتت انك الو ٠ 299 هلزنم يف هتافو تناك ىتح هقرافي ملو « ياصوملا قاحسا

 نوكينأ دبال هناف « هتهجو يتلا تاريثآتلاو « ينئادملا اهيف شاع يتلا ءاوجالا

 قاحسا نا ثيح « ةمج ديئاوف ىلصوملا قاحسال هترشاعم نم دافتسا دق

 نم بارعالا ءاحصف ىقل هناو .٠ رثكملاو رعيشلا ةياور هنع تفرع ىلصوملا

 ةفاضأو ٠ دادغب اوي املك هدنع لوزنلا اوداتعا نيذلا ءاسنلاو لاضيلا

 « ةريثك مولعب افراع « ءانغلا ةعانصب اقذاح ارعاش ناك يلصوملا ناف كلذ ىلا

 ىبرخالا هبتك ىف قرط امك ٠ ريبكلا ىناغالا بانك : اهرهشا ةفنصم بتك هلو

 ءءاسنلا ىلع مالكلاك هبتك ينئادملا اهيف بتك يتلا كلت هبشت ةعونتم عيضاوم

 نأ دي الو ٠ 2©© كلذ ىلا امو نايقلاو « تامداتملا نعو « نينغملاو « ,تاينغملاو

 يبدالا .ىدتنملاب هبشا هنوك ةيحان نم اضيا قاحسا تيب نم دافتسا دق ينئادملا

 اهيلا نيمداقلا نم وا « ةيسابعلا ةرضاحلا نكسب نمم نوبغمو « ءابيدأ هرضحب

 فراعم ةرئاد عيسو# يف حضاولا هرثأ هل ناك ام اذهو ٠ ةيبرعلا ةريزجلا نم

 ةخيرأتلاو « ةيدالا تاياورلل هعمج ةمهم ليهستو « ةيبدالاو ةخيراتلا ىنئادملا

 .©60هرصع ءانبال هبتكو هجنتا اميف اهتاعوضوم فالتخاو « اهترثك ترهظ يتلا
 ةذتاسا ةيقسل اركذ انيديا نيب يتلا رداصملا يف دحن ال انئا فسروملا نمو

 رفاس دقناك اذا ام ركذت مل اهنا امك مهسلاجم رضح نيذلا خويشلاو ينئادملا

 نمض ينئادملا ركذي“ ملو « نئادملاو « ةرصبلا ريغ ملعلا يقلتل رخآ دلب ىلا

 ٠ موو. : ه ءايدالا مجعم : توقا )0(

 .٠ !؟ءمذ ميدنلا نبا (5)

 فراصملا ةرئاد هم 1 يدادعبلا بيطخلا مع نم يدوعسملا 6|

 ٠ خم رات ةدام ةيمالسالا



 مم ا ل

 ةسردم ذيملت ىنئادملاف نذا ٠ ٠ مهتوسناؤيو مهنوسلاجي نمم ءافلخلا ةيشاح

 عمج مهبأد ناك نيذلا نييرابخالاو ةاورلا ةسردم يهو « هرصع يف تعاش

 . هريغو « باسناو « نتفو « بورحو « تاوزغ نم ةيخيراتلا تامولعملا
 وأ« رعش نم هوباق امو نييلهاج ءارعش مجارت تناك ءاوس ةيبدا تامولعمو
 نوخررمو « ءايدا ةسردملا هذه ىلا مضفا دقو ٠ كيلاعص وا « قاشع تاداكح

 ءالؤه ناو « يفوبكلاو « يرصبلاو « يدادغبلا مهيف ناكف ٠ ةفلتخم ندم نم

 روصعلا دادتما ىلع مهدعب ءاج نمل يرابخالا مسا ءاطعا يف ببسلا اوفاك

 ينئادملا نأ, لوقلا نكمي كلذل ءثادحالاو ءصصقلاو «تاياكحلل اعماج ناك اذا

 نمتاساشقالا ةرثكو « مهترهشو « هتذدمالت ةرثكف « هرصع يف ارومغم نكي مل

 دنع جاور هتاياورو « هبتكل ناك هنا انل دكرؤ ةضاعتملا نورقلا لالخ هشك

 ٠ نيخرؤملاو ءابدالاو « ملعلا بالط

 اهدعو ميدتلا نبا اهركذ « ةريثك لئاسرو « ابتك ينئادملا ”فكاخ“ دقل

 دقو ٠ ©" امهنيب ريسي فالتخا عم يومحلا توقاب اهيف هعباتو ٠ اياتك مم ب
 «يزاغملاو « رابخالا يف تناك ذا « برعلا ةايح نم ةفلتخم بناوج هبتك تلمش

 «ةلكألاو « نينغملاو « ءارعشلا رابخاو « حوتفلاو « باسفالاو « برعلا ماياو
 ٠ اهريغو « ناهرلاو « ليخلاو « نادالاو « ءاسنلاو

 نوراه مالسلا دبع اهرشن ةلاسر ريغ ينئادملا بتك نم انيلا لصي مل

 نم ةحففص نيرشعو ىدحا يف عفقتو + © شيرق ءاسن نم تافدرملا » يه
 يتاللا شيرق ءاسن نم ةأرما نيرشعو.نامث نع ملكتت يهو ٠ طسوبملا عطقلا

 ىلإ نهتقاس ةنيابتم فورظل دحاو جوزب نيفتكي ملو « جوز دعب اجوز نفدرا
 دنع. ةعيبم نف قار اةنمئالو 804, +. توقاي + 52 ١ مدنلا نبا لنا (9)

 يل نيرصاعملا جاتق نم انيلا لصو امب كلذ ةنراقمو بتكلا هذه
 ٠ ( ينئادملا نسحلا وبا نييرابخالا خيش ) مسأب لبقتسملا يف رهظنتس



 مدس م ]ل

 يذلا ( .يزاعتلا 0 : هياتك انيلا لصو م ٠ 25 نهيلا كلذ تقاس وأ كلذ

 ٠ انيدما نيب

 « ىرخالا ءازجالا لصت ملو ٠ طقف نازج اذه انباتك نم لصو دقل

 ءرجللا ةمتاخ يف دحن اننا الا . هباتك فلؤملا عضو ءزج مك يف يردن ال اذل

 لاق ثيح باتكلل ىرخا ءازجا ىلع اهب لدتسي ةظحالم باتكلا نم يناثلا
 ةوقلا هبو هللا ءاش نا هولت خيشلا رابخأ نم يناثلا ءزجلا رخآ ) : خناللا

 يف ) : لوقيف ثلاثلا ءزجلا اهب أدبي يتلا ةياورلا ركذي مث ٠ ( ثلاثلا ءزجلا
 يلع نسحلا وهآ انربخا : لاق لكوتملا نب ىلع نب نبسحلا انربخا ثلاثلا ءزجلا

 ناميلس نب رفعج نع ةرصبلا لهأ نم خيش ينثدح : لاق ينئادملا دمحم نبا

 ٠ ىففطصملا هيبن ىلع ةالصلاو « هللا دمحب باتكلا متخ مث ٠ ( يعبضلا

 اهنم لوالا ءزجلا بيصن ناك ةقرو نيرشعو عبرا يف هيأزجب باتكلا مقي
 انيعم احهنم دحت الو « ةقرو ةرشع ثالث ىناثلا ءزحلاو ٠ ةقرو ةرشع ىدحا

 نط ل وا العلا ولاد رقوو نرلغ روس د00 جءا زدنا ولا تنال هيي ىلا تل نقل

 « رايخالا دروب ثيح يئارملاو ينزاعتلا لوح هلك رودي انيعاو اعوبضوم

 ٠ اهل ينملا وا « ينمزلا ميسقتلاب مزتلي نا نود تاياورلاو

 لك يوتحت ٠ قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف تدجو ةديرخ باتكلا ةخسنو
 ةملك نيرشع ىلع يوتحب رطس لكو « ارطس نبرشعو « نينثا ىلع اهنم ةحفص
 وبا خيشلا انربخا ) : اهنم تاءارق باتكلا نم ىلوالا ةحفصلا ىلعو ٠ ابيرقت

 هباتك يف رظني وهو « هيلع يتءارقب يلع نب دمحم نب رصان نب دمحم لضفلا

 تطول اردارقا نم ىلوألا ةعومجللا نيس رخل (8)



 مس هي اس

 يبأ ءيرقملا خيشلا نب هللا دبع دمحم يبا ظفاحلا خيشلا ىلع تأرق : لاق

 نم نابعش يف هعامس لصأ نم هيلع يتءارقب يدنقرمسلا رمع نب دمحا نب ركب
 نب دمحا ركب وبا ظفاحلا خيشلا انثادح : لاق ةئامسسخو ةرشع عب رأ ةنس

 نيسمخو تس ةنس ناضمر رهش يف قشمدب هيلع ةءارق بيطخلا تباث نب يلع
 ٠ ةئامعبرأو

 ينانرفعزلا قوزرمنب دمحا يلاعملا يبا خيشلا ةءارق لوالا ءزجلا رخآيفو

 بجر يف كلذو « يرسبلا نب دمحم نب دمحا نب ىلع مساقلا يبا خيشلا ىلع

 يلع نسحلا يبا خيشلا ةءارق اضيأ اهيفو. ٠ ةئامعبراو نيعبسو عبرا ةنس

 نب قئاخلا دبعو « دمحا سابعلا يبا هنباو « يحياطبلا بجرملا نب ركاسع نبا
 لمضغفلا يبا ظفاحلا ملاعلا خيشلا ىلع 5 ينبوجلا هللا دمع نب زوريف

 يف كلذو « هتخسن يف رظنيو « عمسي, خيشلاو اوأرق دقو + رصان نب دمحم

 ٠ ةثئامسمخو نيعبراو نيتنثا ةنس نم لاوش رشع يداح سيمخلا موب

 دمحا سابعلا يبا تنب بنيز هللا دبع مأ ةحلاصلا ةخيشلا ةءارق اضيأ هيفو

 ءوض ةخيبشلا نم اهتزاجاب « ةيحلاصلا يسدقم ا دحاولا دبع نب ميحرلا ديع نبأ

 دوعسم حتفلا يبا نم اهتزاجأب « يرادقابلا دمحا نب بلاغ ةنبا ةبيجع حابصلا
 ةنس مرحم ىف كلذو « بيطخلا يبأ نم هتزاجاب « مساقلا نب نيسحلا نبا

 ٠ ةكامعبسو نيثالثو ىدحا
 مدقأ نوكت اذبو ٠ يسدقملا دمحا نب هللا دبع نب دمحم طخب باتكلاو

 ىلعتلاوت اهناو « ةئامعبراو نيسخو تس ةنس تمت دق ةخسنلا هذهىلع ةءارق

 اذبو ٠ ةئامعيسو نيثالثو ىدحا ةنس تلصو. ىتح اعامسو ةءارق خويشلا

 يفو نيفورعم خويش لبق نم اهتءارق رتاوت ةهج نم ةقثوم ةخسنلا هذه ربتعت
 ٠ يرجهلا نماثلا ىتح يرجهلا ىسماخلا نرقلا نم ةليوط تارتف



 تن, 18 بح

 اهرصح نكمي ةغلاب ةيمها نم هل ال باتكلا اذه قيقحت ىلع انمزع دقلو

 : يلب اميف
 ذدهاوبش ةيبرعلا ينغبو 7 ميظعلا اذثارت ىلا اديدج اياتك فيضب هنا : الاوأ

 ىتح « اهضعب ةياورب درفتاو « نيفلؤألا نم هريغ ينئادملا اهيف قبس ةريثك ةلثمأو
 الثم دربماك عوضوملا اذنه يف بنكو هدعب ءاج نل. انيعم اذه هباتك حبصا

 اهتباور بسنو اذه يرزاعتلا باتك نم اهلماكب اصوصنو. « تارقف لقن يذلا

 ٠يئارملا باب هامسانو لماكلا هباتك يف هدقع يذلا ريبكلا لصفلا يف ينئادملل

 ىلع هلالخ نم فرعنت جذومنب انئانغا يف باتكلا اذه ةيمها نيبتت : ايناث

 ٠ ةياورلاو « فيلأتلا يف هتقيرطو « ينئادملا بولسا

 هلبقو « هفلوإلا رصع يف ةدئاسلا ةيقالخالا ميقلل ةروص انيطعي هنا : اثلاث
 بُئاصملا لولاح دنع ةاساوملاو ؛ ىناسنالا فطاعتلاو « روعشلا لدابت ىف
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 كتيالاع

 : يزاعتلا ىف فلأ ام

 نا بجي امو « يزاعتلا يف ةليوطلا لوصفلاو « بتكلا برعلا فلأ دقل

 ءراعشأ وأ «تانيب تابآ وأ « نسح لوق نم هب لثمتن وا « ةبيصملا لهال لاقي

 « ةنجلاب باصملا لها ريكذتو « رطاوخلا ةئدهت ىلا يمرت لاوقالا هذهو

 لاوقأب لثمتلا عم « ىفوتملا تافص ركذ وا « مهرابطصا نسح ىلع باوبثلاو
 *ءتابسمانملا هذنه لثم يف مهلاوقأو « ماركلا هبحص رابخاو « (ص ) لوسرلا

 ٠ يزاعتلاو يثارملا ند لوصف اهيف تدجو يتلا بتكلا نمو

 ١ لصفلا مساو دم 57 م ج رابخالا نويع : ةيبتق نبا ٠

 اهيفاذي لش امو يزاختلا) (.-
 باتكلاو ) يزاعتلا نع لصف هيفو ٠ لئاسرلا : دابع نب بحاصلا ل ؟

 ٠ ( فيض يقوشو مازع باهولا دبع قيقحت نم
 يزاعنلا نع باب هيخو ٠ ةغالبلا ررغ : ( نيسحملا نب لاله ) يباصلا +

 وهو ٠ عوضوملا اذه لوح رودت ةريثك لوصف ىلا مسقمو ١١5 ومحل: ١1ج

 ءاز ٠١41١ مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف طوطخم

 ف ةردلا باتك : همسا لصف هيفو ٠ ديرفلا دقعلا ذ هير كبع نبأ س :

 هادا اد سور نام ج يثارملاو يزاعتلاو بداونلا

 ءرشع عساتلا بابلا اهيفو ٠ ةركذتلا : نودمح نب نسحلا نب دمحم  ه

 ةروصم ةخسن هنم ) ٠ يزاعتلاو يئارملا ناونعب أدبي لوبصف ةنس يف عقيو
 ٠ ايلعلا ةيمالسالا تاساردلا دهعم يف

 اس 154ص 6ج بداوبلاو يثارملاباب هيفو ب برالاةياهن :يريونلا 5

 + ؟ا١ا/



 تاا* ان

 : يهف عوبضوملا اذهل ةصصخملا بتكلا امأ

 ١ نآلا انيدبا نيب يذلا وهو. ) يزاعتلا : ينئادملا ( ٠

 ٠ ( يزاعتلاو يناهتلا ) : يخركلا لهس نب دمحم ينابزرملا ب ؟
 ٠ 5 : تسرهفلا : ميدنلا نبا رظنا

 طوطخم يزاعتلا .باتك ديزي نب دمحم سايعلا وبا ٠ دربملا _#

 ٠ ةيرصملا بتكلا راد يف

 «دالوالا توم يف بئاصملا لهأ ةيلست : يجيملا دمحم نب دمحم ب :

 ٠1١١9 مقر تحت ايلعلا ةيمالسالات اساردلا دهعميإف طوطخم «.براقالاو

 نافقتقحملا

 هن 1مم ةرخآلا يدامج ا دادغب

 م ا١و59 لوبيا



 دن #1 ]أ

 ميحرلا نمحرلا هللا جه لس

 (17رادثتشبلا يبرسبلا نب دمحم نب دمحا نب يلع مساقلا وبأ خيشلا انرمخا

 :لاق هيلعةءارق )7 يربكعلا دومحم نب رمع نب دومحم لهس وبا انربخأ : لاق
 نب نسحلا .دمحم وبا انا : لاق 2 يربكعلا دمحم نب هللا ديع بلاط وبا انا

 دمحم نيىلع نسحلا وبا انأ : لاق هيلع ةءارق دادغبب : (؟) لكوتملا نب ىلع

 : لاق 2 حاصن نب ةبيش نع يئبللا 262 مكحلا وبا انا : لاق ينئادملا

 نكس احلاص ةقث ناك ٠ رادنبلا يرسبلا نب دمحم نب دمحأ نب ىلع وبه )١(

 مه 2/4 ةنس يوت ٠ بتارملا باب ىلا لقتنا م : , دادعس ين ار فعزلا: هبرد

 0 م مظتتملا : يزوجلا نبا

 ىنكيب « يربكعلا دومحم نب قاحسا نب رفعج نب رمع نب دومحم وه (؟)
 ةنس دلو ٠ اهب ثلحو داادغب نكس ٠ لصالا ىسراف ناك ٠ لهس ابأ
 ةرشع ثالث ةنس نابعش ف اربكعي ءتامو ةنايثااثو نيرشعو ىدحا

 ءوكدن وم زا دادعب خيرات رظنا ٠ ةئامعبراو

 نبا. هوب ةنس فوق ةقث ناكو ٠ ءاملعلا نم ةعامج نع ثيددحلا عمس و

 ٠ ممم : ١ مظتنملا : يزوجلا

 هزاع ا هينا لوى ازا 16 لك رتل حب كيور نسبا دسم لااا
 ا ا ل

 ٠ : * مظتنملا : يزوجلا نيا

 هنع ىورو + ةريره يبا نع يورب ناك ثيل ينب ىلوم وه مكحلا وبا (ه
 « ا ؟ بذهتلا بيذهت رظنا ٠٠ ةكلع نب ورمع نب دمحم

 ةقثناكو ةنيدحلاب ايضاق ناك ٠ ٠ ةملس مأ ىلوم يموزخملا حاصن نب ةبيش وه (5)

 ٠٠١٠ ةنس دمحم نب ناورم نمز يفوت ٠ تاقثلا يف نابح نبا ه هركذ



 يا

 ادحا اوري ملو « الئاق اوعمس مئاسو هيلع هللا ىلص هللا ”لوسر ”ضبق“ ال
 ضوبعو « ”تاف امم *”فلخ“و « كلاه لك نم ”ءازع لجو تزع هللا ىف : لوقي

 ”نمرأ نم بئاخلاو « باوثلاب ريبتح نم ©" *روبثحتملاف « ةبيصم لك نم
 ٠ باقعلا

 نيسحلا وها انأ : لاق نسحلا انا : لاق هللا دسع انأ : لاق دومحم انرمخأ

 وا نع « شايع يبا نب نابأ نع ةملسم لاق : لاق دمحم نب ىلع

 نم <يلا بحأ 287 اطترف“ مدق“ نال : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوبسر نا

 ٠ ةلأسم ةئام ”عدأ نا

 نسحلا وبا انأ : لاق نيسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 نا : كلام نب سنأ نع ديز نب يلع نع رانيد نب نسحلا انا : لاق ىنئادملا

 01١١ دوي وهو هرثحح“ يف ميهاربا هنبا عضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1000

 طكرخ يضلل ناو « عماج دعوو ؛ ”قداص *”دثعو< هنأ الول : لاقخ هسنب

 ٠ هثنيع تعمدو « ميهاربا اي كيلع ات زحل « لوألاب “قحال رخآلا ناو « يقابل

 ٠ رورسملا : روبحملا )0

 .ةزمح ابا ىنكي (ص) يبنلا مداخ ناك« يراصنا ؛ يجرزخ كلام نب سنأ (4)
 ١٠١٠و: باعيتسالا :ربلا دبع نبا ءاه هس وأ ره + وأ هوا ةنس يفوت

 رثكاأ يف طرتفلا ظنفل درو نكلو عجارم نم انيردبإ نبي اميف ثيدحلا دري مل (ه)

 ام طرفلاو ٠ ثمدحلا اذه ىف هانعم سفنب لمعتساو يون ٌثيادح نم

 ٠ طارقا هعمجو « اوكردي ملام هراغص دلولا طرفو « رجأ نم كمدقت
 ىتح انمدقتب ارجنأ يأ : اطرف انل هلعجا مهللا تملا لفطلل ءاعدلا يفو

 ٠ ( طرف ) روظنم نبا : هيلع درن
 دوجي توملا دنع هسنب داجو تبثم وه ام باوصلاو « دوج لصالا ف )٠١(

 ٠ ( دوج ) حاحصلا « ادورتج



 دس |] ©1١16

 اتاو ٠ بكرلا يضر الام لوقن الو « ”بلقلا 'نزحبو « ”نيعلا ”عمدق ذ لاقو

000 ' 
 نسحلا وها انأ : لاق نسحلا انا : لاق هللا دبع اذأ : لاق دومحم ان ريخأ

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق 23١ حبلملا يبا نع : يلذهلا ركب ويأ لاق ينئادملا

 مل رمصف يدبع "ىفص“ تدخآ اذا : ”لجو تزرع هللا لاق : ملسو هيلع هللا

 ىرزع اذا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو : لاق ٠ ةنجلا نود اباو# هل ”-ضرأ

 ٠ مكرجآو هللا مكمحر : لاق

 لاقف برعلا _ ضعب هازعف ©32 هريغ وا ”نامعنلا

 ىلا يسن ىرخا ةباورب ه5 1107 يراخبلا حيحص حرش يف ثيدحلا درو -)١١(

 يبأ ىلع(ص) هللا لوسر عم انلخد : لاق هنا كلذو « كلام نب سنا

 هللا ىلص لوسرلا ذخاف ٠ مالسلا هيلع ميهاربال ارثظ ناكو ينيقلا فيس

 كلذ كعت هيلع انلخد مث همشو 6 هلقف . ميماربا هيلع

 ةمحر امنا : فوع نبال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف +! هللا

 بلقلاو « عمدت نيعلا نا : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف * ىرخا اهعبتا مث

 .نونوزحمل ميهاربا اي كقارفب اناو ٠ انبر ىضري ام الا لوقن الو « نزحي

 ةويح نب ءاجر ناسل ىلع ١؟ 1م : م دربملا / لماكلا يف ثيدحلا ركذو

 ٠ كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلل نبا توم دنع

 هل جرخأ ةيواعم نب ناورم ىور هنعو نامسسلا حلاص يبا نع ىدر 1(

 ٠ نيلوهجملا نم هنا فرتعاو, ٠ ءاعدلا باتك يف كردتسملا ى : مكاحلا

 ٠امبك : ع لادتعالا نازيم : يبهذلا

 كولم ضعبل خأ وعن ىفوبملا نا ةديبع يبا 0

 عم 0 ص يف .ىرخأ ةرم ةيزعتلا هذه درتسو ٠ همسأ ركذي ملو نميلا



 تاك

 ديب الو « رذاقلل ”ميلستلاو « معنملل ”ركششلاو قلاخلل <قئلتخلا نا ملعأ

 ديق ام عوجر ىلا ”ليبس الو « 2١49 درت ال ام ءءاج دقو « نئئاك وه امم

 ديال امم عزجلا امف ٠ ٠ هكرئتتسو ؛ 200 كنع ”بهذيس ام كعم ماقأ دقو ٠ تاف

 لقنق وأ ٠ ”كنع ”لقنثيس اميف ”ةليحلا امو ؟ ىجري“ ال اميف عمطلا امو 9 ! هنم

 لضفاف 7 هلصا دعب عرفلا ءاقب امف اهعورف نحن ”لوصأ انل تضم دقو + هنع

 باك رلا نولحي ال رفس" ايندلا هذه لهأ امناو « ”ربصلا بئاصملا دنع ءايشالا

 ٠ ريا دنع ”ميلستلاو « معينلا دنع ركشلا ”نسحأ امف « اهريغ يف الا

 ىلا مهنم ادحأ در عزجلا ”تمأر اف « عزجلا لمنأ نم تيأر دق نمب ريتعاف

 0 ءوس ةبيصملا نم مظعا نا ملعاو ؛ هب كالوآ امف ء 2117 ك”رد“ ن رم ةقلأ

 «يطعملا كنم ذخأو « معنملا ”كالتبا امنا ملعاو « بيرق عجرملاو « قفأف ٠ اهنم

 الف الكو « 217 ركشلا ”لفغت الخ ربصلا ”تتيسمنأ“ ناف ٠ رثكأ ”كرت امو

 ةبيصملا رغصأ امف ٠ ةمادنلا لوطو « معنلا "نرحب هينا سراطو هش

 ءامسعت_ اهي فلختست ةنسحلاب ةبيصملاليقتساو ٠٠ ةدغ ةبيصملا مظع عم مويلا

 عم ٠٠ بياصملل بهنو « ايانملا انيف 2197 لضتنت ”ضترغت ايندلا يف نحن امناف

 ورع اهب يزعي رذنملا نب ةمقلعل ةيزعتلا تبسن ثيح ةدايزو تافاضا

 ٠ كلام هيخأ ةافول رذنملا نبا
 1 عفدي ال ام لح دقو : هه : ٠١ يلامأألا ف 015(

 ء وأ : لصالا يف (18)

 ٠ قوحللا : كاردالاو كردلاو ٠ بلطلا كرد نم ةقث ىلا هم ص يف (15)

 يلاما يف ءاج امك ةلمجلا هذه دنع يبلكلا نباو ةديبع يبا ةياور يصتنت (10)
 ٠ وه ١: يىلاقلا

 :ضرغلاو + قبسلل اومر يأ اولضانتو « موقلا لضتناو « يمرت : لضتنت )1١(

 ٠ هب ىمري يذلا فدهلا



 ه1

 قارفب الا ”ةمعن لانت ال « صصغ“ ةلكأ لك فو « 2117 ”ق”رش“ ةعرج' لك

 الو « هقزر نم هلبق ام مدهب الا هرمع نم اموب ”رّمعم لبقتسس“ الو « ىرخا
 انمستأو « انسفتأ©“'2ىلع هفونحلا ناوعأ نحنف « رثأ هل ,تام الا رثأ هل احدت

 يف امفري ال راهنلاو لبللا اذهو 6 ءاقبلا وجرت نبأ نمف ءانفلا ىلا انقوست

 رنيصخلا بلطاف 7! اعمج ام قيرفتو « اعفر ام مده ىف اعرسا ”الا اقرش ءىش

 ٠ هلعاف رشلا نم ارش ناو « هيطعم“ ريخلا نم اريخ نا ملعاو ٠ ٠ هلهأو

 ةعبطق ينب نم ةثالث ةوخأ نا : همع نع 2١7 ءامسأ نبا ةيريوج : لاق ينئادملا

 قوبنلا ىلا امود مهما تجرخف ٠ اودهشتساف « 00 رتبس“ موب اودهلش

 رومأ نع هتلآسف ٠ هتفرعف « رشكست* رمأ رضح دق لجر اهاقلتنخ « اهنأش ضعبل

 ء نيلقم لب : لاق + نيربدم مأ نيلبقم“ تلاقف ٠ اودهشتسا ذ لاقخ اهينب

 يبأو مه يسفنب 6 فياقلا رام ذلا اوماحو 4 زوملا اولان هو هلل دمحلا : تلاق

 نيسحلا وبا انأ ذ لاق نسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انريخأ

 ٠ ةصكعلاو احشلا : قرشلا (19)

 ٠ ؟ىلع لصالا يف ()

 : ١ ربعلا : يبهذلا ءاه +١7 ةنس يفوت ٠ ثيدحلا ريثك « ةقث ناكو

 :55 +٠

 « ناتسزوخ يف .ةنيدم مظعا ءانلا حتفو « نوكسلا 3 6 مضلاب رت 2(

 ٠ ةيبروالا ط 68:1١ نادللا ص

 ءارو ام رامذلا ٠ تشم وه ام باوبصلاو ٠ رامدلا اوطاحو لصاللا ىف (؟*)

 يمسو ٠ ةقيقحلا يماح مهلوق لثم وهو ٠ هيمحب نأ قحي امم لجرلا
 ٠ هيمحيو بضغي نا يأ هل رفوتن نا لجرلا ىلع بجي هنال ارامذ



 0-5 ا

 بعك نب رمع بيصأ : لاق ةلظنح نب سيردا نع فلخ نب بيلك نع ينئادملا

 ٠ عزجي, ملف ملع مث « هابأ اومتكف « 247 روي نب ةأزجم عم رشستنب يدهنلا

 لاجرلا دئقخ وأ لاملا كاله< 22موق لاي رداقملا © ودعت "لهف

 لاح دنعي 2الاح رهدلا ”فورص ىئتسقو ”تيقل كلطض ”ليكف

 000 رلاقث رلادعاب "تبكن“ هب (200 حورق تنك املك (0 ”*فو رع

 ” صاعلا نب ديعس عم ؛ لمح“ هل لاقي « رخآ هل نبا دهشتسا م

 : لاقو ٠ ءادهش انم ىفو7 ىذلا هلل دمحلا : لاقف « هغلبف « ناجرحب

 ايزاج ناك ام ”نيخ بعك نب ورمعو 2ةمارك دابعلا يزاج المح ازج
 ايئاجرو يتمصع اناك نيديصهش اهعبانت نيدللا يب دأو ”يليلخ

 ءالضاف اديس ناك رمع مايبأ ف لتف يسود.سلا ريمع نب روث نب ةأرحم و

 ٠ مام: 4 تاكا مرح 0

 : لحرلا عمج : ةلاحرلاو « ةومفن ةقانلاو « لوزمملا يسبلا وكضملا (؟ 1

 ٠ بتقلا نم رغصا
 فراعلاو فورعلاو تبثم ونه ام باوصلاو أطخ وهو .فوزع لصالا ىف 0

 ٠ ( فرع ) حاحصلا ٠ روبصلا وهو دحاو ىنعمب
 ةحرقلا تأكت : لاقي ٠ حورجلا يهو ةحرفو حرق 5 0

 ٠ اهترشق اذا اكن اهّوكتا

 لداغ ام لدعلا حتفلابو ٠ لثثملا وهو م رسكلاب لدع عمج : لادعالا هل

 ٠ هسنج ريغ نم ءىشلا

 )٠( ناتسربط سانلاب ازغو « ةفوكلا ىلع نامثع هلمعتسا صاعلا نب ديعس «
 ةنيدملا ىلع ةيواعم هلمعتساو ٠ لايما ةثالث دعب ىلع ةصرعلاب يفوت دقو

 قلالكث شيرق بسن : : يرييزلا : رظنا « ةيواعم دهع يف « ةنيدملا نم



 يلاغ ةمايقلا موي اخرش اهب هطعب“ ”ةداهشلا هللا هطعن < نمو

 يلع ءتام امل : لاق « ةيدعج نب ضايع نب ديزي ينثدح : نسحلا وبا لاق
 ءل"و حت «تنماقأف اطاطسخ هربق ىلع هتأرما تبرض « هنع هللا ىضر نيسحلا نيا

 :بيحم هباجآف ٠ اوبلط ام اوكردأ : لوقي الئاق اوبعمسف ٠ اهتيب ىلا تعجر مث

 ٠ 290 اوفرصناف اوسئي ىلب
 نسحلا وبا انأ : لاق نبسحلا انا : لاق هللا دنع انأ : لاق دومحم انربخأ

 ىةزع : لاق هيبأ نع نارهم نب نوميم نب ىلعألا دبع نع دهاجم نب يلع نع
 لزن“ يذلا رمالا : رمع لاقف « كلملا دبع هنبا ىلع زيزعلا دبع نب رمع لجر
 ٠ هركتن مل « عقو امملف « هقرعن انك ”رمأ كلملا .دبعب

 وضو « جرخو « هيلا رظنف « تام نيح رمع هيلع لخد « رمع نب كلملا دبع

 : لثشن

 "ربحتسلا تاينملاب ىماوب دق ناس ”ءاشع كنة«رثغت ال

 نسحلا وبا انأ : لاق نيسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 :لاقف + كلملا دبع هنبا ربق ىلع رمع ماق : لاق رمع نب هللا دبع نب رشب نع

 يراخبلا هاور ام حيحصلا : رصان نب كمحم لضفلا ويا لاق شماهلا ف نفل

 رمع نب هللا دبع رمف ٠ ةنس ةبق هربق ىلع يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف
 هباجأف# اويلط ام اودجو له : لاقف « هيلا اوعجر ام دعب امهنع هللا يضر
 تام الل ؟١4 : * ديرفلا دقعلا فو ٠ اوبستي لب : ربقلا نم فاه

 دّقعلا يف درو اذكته ذا تبثم وه امك حيحصلاو « بحأ لصالا يف ١

 ْ ماجور هس



 دن ؟ه ل

 ٠ ينتبجأف « كتوعد ينا

 نسحلا وبا انأ : لاق نيسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 دبع هنبا ةافو دنع زيزعلا دبع نب رمع لاق لاق ةيطع نب ؛ دلاخ لاق : لاق

 9 ى”وس مث « هقلخ ىلع ابجاو امتّح توملا لعج يذلا كسلا : كلملا

 ووذملعيلف :"0 ( توملا ةقئاذ سفن لك ) : لجو تزع لاقف . "9 مهنيب هيف

 دنع نا اوملعاو « مهلامعأب 21 نودرفم « مهروبق ىلا نورئاص مهنا يهنلا

 امع نيعمجا 0 مهنلئسنل كت روف » ىلاعت لاق ٠ 2©") ةحضاف ةلأسم هللا

 ٠ 6 نولمعي اوناك

 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 ,ههجونعدهويأ فشك رمع نب كلملا دبع تام امل : لاق ةملسم انأ لاق : ىنئادملا

 ترّمع دقلو « كب ”ترشثب“ موي كب ,تررس“ دقف « ينب اي هللا كمحر لاقو
 هللاو امأ ٠ هذه ىتعاس ىنم ”رسأ اهيف انأ ةعاس ةىلع تنأ امو « كب ارورسم

 ” ٠ ةكحلا ىلا كابأ 50 وعدتل تنك "نا
 نسحلا وبا انأ : لاق نسسحلا انا : لاق هللا دنع انأ : لاق دومحم انربخأ

 دقو ؟2؟) ةبالق يبأل لاق زيزعلا دبع نب رمع نا : مقرأ نب ناميلس نع ينئادملا

 مهعيفرو « مهيوقو مهفيعض نيد هيف ىوسف “١١8 : © دربملا لماك يف (*4)
 ٠+ مهتشدو

 ء 14ه ةبآلا نارمع لآ 0 (مدز)
 ٠ نورورغم لصالا 3 ل

 ٠ ةصحاف ةلآسم هلل نا اوملعاو : لماكلا يف (مم)

 ٠ و5 : رجحلا ةروسس نم يه ةيآآلاو مهنلسنل لصالا يف (مم)
 ٠ اوعدتل لصالا يف (مو)

 -ةقث ايعبات ناك « يرصبلا يمرجلا ديز نب هللا دبع وه : ةبالق وبا )4٠(



 تالت

 يطغت نا لبق ينندآف « هتنفكو « هتلسغ اذا رمع نب كلملا دبع هنبا لسغ ىلو

 كلل رهو تب اهنا كضيف لاقت دويل يب اكق3 لي 5417 نزف ةيحو
 نيسحلا وبا ن1 لاق ملا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 :زيزعلا دبع نب رمعل لجر لاق : يشرقلا نمحرلا دبع وبا لاق : لاق ينئادملا

 هل لاقف « هلامشب لجرلا راشأو نينمؤملا ”ريمأ اب هللا كرجآ هنبا ربق يف وهو
 دبع توم ىف امأ هللا ناحبس : لجرلا لاقف ٠ كنيميب رشأ هللا دبع اب : رمع

 ىنغ لغشي ام كلملا دبع توم يف سيل ال ؛ لاقف 8 اذه نع لغشي ام كلمل

 نيلحلا وبا انآ 8 لاق حلا انا ١ لاق هللا تبغ انآ + لاق ويعم انرشلا
 نبأ دهشتسأ : لاق هيبأ نع رجاهملا يبا نب ليعامسا نب ىيحي نع ينئادملا

 « هآلا ىلع هلل دمحلا : ةمامأ يبأ ىلا رمع بتكش ٠ يصمحلا ةمامأ يبال

 هللادبع 249 ىلا لجو زع هللا قاس ىذلا ىنغلب دق « هلالب نسحو « هئاضقو

 ؟!) ىضفاو انومأم ايندلا يف هللا دمحب شاع دقف « ةداهشلا نم ةمامأ يبأ نبا

 ٠ هللا ءاش نأ ريثك هللا نم مكيلا لصو دقو ٠ اديهش ةرخآلا ىلا

 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 دنع زيزعلا دبع نب رمعل لاق الجر نا : يبالكلا ورمع نب ديزي نع ينئادملا
 ا 0000, 240 كلما كنبع هئبأ ةافو

 «ءا١١ه وأ « اه 1١4. ةنس .ماشلاب تام ٠ ءاضقلاب املاع « ثيدحلا ريثك

 ٠ ( 586:65 بيذهتلا بذذهت : رجح نبا ) ١٠ا/ وأ

 ٠ لصالا ف تسيل ةدايز )4١(

 ٠ لسغف لصالا يف (؛0)
 ٠ <يلا لصالا يف (4)
 ٠ اضنأ لصالا ىف ة (4)

 ٠ اضيأ ةيوبسنم ريغ يهو ١١8 :» دربملا لماك يف ناتيبلا (:)



 هل

 (4177*داوبو ريغصلا ىذكغي * ىرن“ دق امل *هكاف نينمرأملا ةريمأ نت“

 ادروم ةينمل ضوح ىلع لكل مدآ ةلالس“ نم الا كنب" لص
 وبأ انأ : لاق ىلع نب نبسحلا انأ : لاق هللا دمع انأ : لاق دومحم انربخا

 : ةريزجلا لهأ نم خيش نع يدزألأ يرسلا وبا لاق : لاق ينئادملا نسحلا

 ءاكسلا نع اهنو « كلملا كيع هنبا ةافو دعب سانلا .بطخ ريزعلا كبع نب سع ثا

 ادلاخ ايندلاىف ءىبسملا الو « نسحملا لعجحب مل لجو زع هللا نا : لاقو 6 هيلع

 ءهتيصعم لهالاب وقع اهئالبل الو « هتعاط لهأل اباوُث اهلها بحعا امب ضري ملو
 )2 ”لحمضم هوركم نم اهيف ام ؛لكو « ”كورتم بوبحم نم اهيف ام لكف

 نمو ضراللا ثري هنأ ربخاف + ءانفلا اهلها 2117 ىلع ىتثكو "تقلثتخ كلذك

 دولوم الو « هدلو نع دلاو يرجي ال موبيل اولمعاو هللا اوقتاخ ؛ 2187 اهيلع

 ى 55 انش هدلاو نع زاج وه

 نسحلا وبا أ : لاق نسحلا انا : لاق هللا كلسع انأ : لاق دومحم انرخأ

 ىلا رمع بتك : لاق هببأ نع بابخ نب لاله نب رفعج : لاق لاق ينئادملا
 ىلأو 6 هيلا هللا نسحأ 4 هللا كديسع نم ادمع ناك كلملا كيع نا : 26( هلماع

 - ٠ نينمؤملا ريمأ اه لصالا يف (45)
 2 “يلع نلصالا ف (40)

 نحن انا ) ىلاعت هلوق ىلا ةراشا اهيلع نمو ضرالا ثري هنا ربخأف هلوق (:4)
 ىلاعت هلوقو « ؟ : ١١ رجحلا ةروبس ( نوراولا نحنوب تيمنو ييحن
 *14*+:15 ميرم ةروس ( نوعجري انيلاو اهيلع نمو ضرالا ثرن نحن انا )

 مكر اوقتا سانلا اهيأ أب ( ةيالا نم وبه يزجب ال موبيل اولمعاو هلوق (:ه)

 هذلاو. نع زاج وه دولوم الو « هدلو نع دلاو يزحد ال اموب اوشخاو

 هللاب مكقرغي الو « ايندلا ةايحلا مكترغت الخ قح هللا دعو نا « ائيش
 ,ومس نإ نامقل ةروبس ) رورغلا



 مس ا

 نم تملع ام ىلع ناكف « هيلا هضبق مث « ”ءاش ام هشاعأ « 1*2 هيف هيبآ

 ناف « لجو. زع هللا ةبحم 7*2 "تفلاخ رومالا نم ءيش يف ةبحم يل نوكت
 دنع تلق دقو « يلع همعن عباتتو « يلا هناسحا يف يب نئسحب" ال كلذ

 «اريخ الا هللا دمحل دجأ مل مث « ةبيصملا دنع لوقن نا هللا رمأ امب ناك يذلا

 فيكي نباي : لاقف هعجو. يف هنبا ىلع ريزعلا دبع نب رمع لخدو : لاق ينئادملا

 بحأ ينازيم يف نوبكت نال « ينب اب : لاق ٠ قحلا يف يندجا : لاق 7 كدجت

 بجحتام نوبكي نال « *هب<أ اي انأو : هنبا لاقف + كنازيم ف نوكأ نأ نم ”يلا

 ٠ ٌثمحأ امب نوكأ نم يلا ٌدبحأ

 انريخأ : لاق ىلع نب نسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انريخأ

 : لوقيو بارتلا نم هيلع يثحُس لعجو « هنفدف « ةيلهاجلا يف
 ىرت“ ام اللا هللا ”ءاضق كلل ىبأ ىرثلا دئعجت نم "مسد" ىلع اوثحأ

 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا انا : لاق هللا دنع انأ : لاق دومحم ان ربخأ

 منغ نب ةبقع“ ,تام م نانا ل ير ما اللا لاق ينن نادل

 : كال 1 5
0 

 ٠ ل ا

6 

6 



 تا:

 ناكو.  اديهش لتقف“ دقف ؛هيلع عزجتال : لاقو « هابأ لجر «**0 ىزعف يرهفلا

 ةايحلاةنيز نم هتايح يف ناك دقو « ريصأ ال فيكو : لاق ب شيجلا ةداس نم

 نب .ةبقع 2" ىزعملا ناك لاقيو ٠ تاحلاصلا تايقابلا نم مويلاو « ايندلا

 من نع ضايع
 نسحلا وبا انأ : لاق نيسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 :لاقف لجر هازعف « لفون ينبل ىلوم دهشتسا : دوبسالا نب: رماع لاق ينئادملا

 ٠ نيقابلاب ”كتعتتمو نينافلا ىف هللا كرجآك

 رمع نع نسحلا وبا انأ : لاق ىلع نب نسحلا انأ : لاق دومحم انربخأ

 لوسر عمس ظظ00 باطخلا نب رسع نب هللا دبع ىلوم عفان لاق 6م عجاشم نبا

 هللا 2219 لان : 2627 لوقيو لآس وهو « الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 «رانلا نم ةاجنلا ةمعنلا مامت نا 7 ةمعنلا مامت ام يردتأ :هل لاقف ٠ ةمعنلا
 ٠ ةنجلا لوخدو

 : لاقف ٠ اريص ينقزرأ مهللا : لوي الجر عمسو : نسحلا وبا لاق

 ٠ ازعف لصالا يف (هه)

 ٠ ازعملا لصالا ىف (هد)

 وهو«صنلا يف تبثأ ام حيحصلاو « باطخلا نب رمع ىلوم ىلصالا يف (ه

 نم « هللا دبع وبا « يندملا « باطخلا نب رمع نب هللا دبع ىلوم مب

 وا لا ل

 يمليد وهو + هأور أم عيمج نم ًاطخ هل فرع ال ةقث « ثيدحلل ةياورلا

 «هلإ زاغم ضعب يف اريغص رمع نب هللا دبع هباصأ « بسنلا لوهجم لصالا

 «نئسلا اهلهأ ملعيل رصم ىلاز زيزعلا دبع نب رمع هلسراو « ةنيدملاب اشنو

 ١٠٠١ ٠ : ؟ ناكلخ نبا  ه ١١7 ةنس يفوت
 ٠ لوش وهو لصالا يف (هم)

 ٠ لسف لبصألا يف (هو)



 دن 56 تت

 ٠ ةيفاعلا لجو تزع هللا لأسأف 210 تءالب ”تلأس هللا دبع اب

 نيسسحلا وبا انأ : لاق نيسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انريخأ

 هللا مظعا : هازعو « رمع نبأل لجر لاق : لاق عجاشم نب رمع نع ينئادملا

 ٠ ةيفاعلا هللا لاسن : رمع نبيا لاقف ٠ كرجأ

 نسحلا وها انأ : لاقنسحلا انربخأ :لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انريخأ

 نب سابع نب هللا ديبع ناك :'اولاق هخايشأ ضعب نع دواد نب بوعي : لاق
 . يلع 2017 ىلا جرخف « نميلا ىلع هيلع هللا ذاوضر يلعل الماع بلطملا دبع

 نب رثسب“ هيلع مدقف ٠ 237 يفقثلا ةكارا نب ورمع ءاعنص 237 ىلع فلختساو

 ةوخأهيلع جرخف ٠ ةكارا نب ورمع لتقف ٠ ةيواعم هحكرس ذا ؛ 21)
 : ةكارا وبأ لاقف ٠ هللا دع

 0 زب فافعل سلا ”ننت يرمعل

 رببقلا ىلا مامحلا قاس وأ ”رهدلا هب

 مررْسأب نوؤشلا 057 ام "ننفنتستل
 259 رحبلا رجتبتا نم“ لورباك

( 

 ٠ <يلع لصالا يف 0

 يبنلا نع ىورو ةرصبلا نكس ةكارأ يبا نبا ليقو « ةكارأ نب ورمع (”)
 *« مع < 5 ةياغلا كبأ : ريثالا نبأ ب

 دحأن اك « يرق نب رماع نب صيعم نب رازن ينب نم ةأطرأ يبا نب رسب (58)
 ٠ اا/ء : ةرهمج : مر نبا ب ةباحصلا رباكأ نمو « ةيوواعم داوقف

 ٠ رهدلا نم ه. : يجاجزلل يلامألا يفو + ىضم ام لصالا يف (5)
 ٠ اهرسأب يجاجزلا يلاما يفو « ام لصاللا ىف : (55)

 دربملا لماكلا يفو ٠ همظعم ءيش لك جبثو 7 هجحرختسا ءيرشلا 0 0

 ١١94 نهيرمت تنك ولو ٠



 اك لا

 اسراخ ةاطرآ نبا (000 ىدرأ كفل ىرمعل

 ايكاب 23590 «نح“ ذا هلا دبعل تاقف
 يرحب "”"ردحنم نيعلا ءامو ةزعت

 اهدنا دز اهنا ناك نات "يي
 ورمع ىلع ”كاكذ ”دهجاف ردحأ ىلع

 ةكجأ رتنيم دعب اتثيم كبت الو
 660 نيسيشتسككم يبأ *لكو ” نيانعو ” يلع

 ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ديري : ركب يبأ لآو. : لاق

 4 لل نا نب هللا كيبع وبا 6 نيصحلا ند تلا تام : لاق ىنئادملا

 اوركاذتف « هن زعب نم رثكف ٠ ريمأو « ةرصيلا ىلع ضاف دموي هللا د

 ناك ائمت كرت اذا هنأ ىلع اوعمجاف هريص نم لجرلا عزج هب نيس“ ام

 ٠ ىدوأ لصالا ف م

 ءامو : يجاجزلا يلامأ يفو ؛« خسنلا ف طخ وضهو نخ لصاللا ىف 16 5

 اتاي ا ٠ يرجي رمهتم نيعلا_

 ل انهو ا دقعلا .. ىفو ؛ ااه : مس درمملا

 ٠ : 40”( تايباللا» !دع ؟اباب : ١ ةيرصبلا ةسامحلا ف يهو

 ورمع نب ربنعلا نب بعك ينب نم نيصحلا نب نيسحلا نب هللا ديبع (/1)
 :مرح نبا ٠ ةثدلم نيعب رأ ناسيم رحلا نب نيصحلا هدج يأو ٠ ميمق نيا

 ٠ ”ه٠ق“ ةرهمجلا



 دن 5/2

 ءاذه اب :هل لاقف دوف هازعف هل زرعنا ىرملا حلاص هءاجو 1 نسحلا وبأ لاق

 مظعأ كسفنب كتبيصمف الاو « كسن يف ةظع كل تثدحأ كتبيصم تناك نا

 ب030 كمان كتف نم

 رماع نع « ىنئادملا نسحلا وبا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انرمخأ

 عزجف , 2" نيريس نب دمحمل خأ تام د الاق هللا دبع نب ىنثملاو « رفعج نبا

 سلجف « هتيحل حرسي مل هنا ركذ رادلا رخؤم يف ناك املف ٠ جرخف « هيلع

 ٠ جرخو هسأرو « هتيحل حرسف « طشمب اعدف

 باطخلا نب رمع نا : هخايشأ ضعب نع ةرم نب هللا دبع نع ينئادملا نسحلا

 تاداسلا ىلع ياكب تلاق + كينيع حرقأ ام : ءاسنخلل لاق هيلع هللا ةمحر

 يليوعل لوطأ كلذ : تلاق ٠ رانلا يف مهنا « ءاسنخ اب : لاق « رضم نم

 تندحأ كتبيصم نكت مل نا تو ذ# راخالا دوبع يف هتاورو 7م

 ءاج هنا يسوع : مم دقعلا يفو . ةلظعؤم نر

 عداونب رشب نب حلاص وره يرملا حلاصو «٠ لاقذ هنا نع داجو رش

 ءاعللا ثيدحلا ةاور دحا ٠ دهازلا يضاقلا يرصبلا رشب و أ <« يرملا

 ع ١76 ةنس فوت قتعا مث ثراحلا نب ةرم ينب نم ةأرمأل اكولمم ناك

 ٠ 556 : ةفص : يزوحلا نبا ءاه 175 وأ

 ىلوأ باوثلا رجأ ىلع ةئنهتلا نا ملعاو ب. :* دقعلا ىف لوقلا ةمنت 0

 ٠ ةبيصملا لجاع ىلع ةيزعتلا نم

 ابورلا ربعي ناك « اعرو . اقودص « ةقث ناكو هنع ىورو « كلام نبا

 2 يزوجلا نيا « 5١5 1:89 بدهن : رجح نبا هاه اأ٠١ ةئس يفوت

 ه ١56 #1 ةوفصلا ةفص



 م 5غ

 ى 2102 مهيلع

 وبأ انأ : لاق يلع نب نسحلا انأ : لاق هللا دمع انأ : لاق دومحم انربخا

 :لاقف « هنبا لجرل لجر ىعن : ديمحلا دبع نب دمحم انا : لاق ىنئادملا نسحلا

 | 219 ( نوتيم مهناو تيم كنا ) هيبنل لاق ذا ؛ هللا هاعن : لاق

 وسأ انأ ن لاق يلع نب نبسحلا انأ : لاق هللا دنع انأ : لاق دومحم.ان ريخا

 دق ,(7"2بيسملانب ديعس كردأ اريبكن اكو « مادقملا وبا لاق ينئادملا نسحلا

 نم 5يىلا بحآ اطقس مدقأ نال : لوقي ناك 27 ينالوخلا 6-2 ابأ نأ انعلب

 00 ١ "نأ نم 5ىلا بحأ 27 اطرف“ )0 دقأ نألو نالوخ نم ةئام فتلخأ“ نأ

 ٠ ادلو اهتلك نالوخ

 ءاههحو يك بودن اهبو ءاسنخلا ىلا رظن باطخلا نب رمع نا : دقعلا يف )٠(

 ٠ يوخأ ىلع ءاكبلاا لوط نم تلاق + ءاسخ ا بودنلا هذه ام : لاقف

 ينا ٠ امهيلع ينزحل لوطا كلذ : تلاق ٠ رانلا يف كاوخأ : : اهل لاق

 ه“ راثلآ نم امهل يكبا مويلا اناو « رانلا نم امهيلع قفشا تنك

 ءامسو : مو. رمزلا ةروس (/9)
 ءاهقفلا دحأو « نيعباتلا ديس « ىشيرقلا دمحم وبا « بيسملا نب ديعس (70/)

 « عرولاو « دهزلاو « هقفلاو « ثيدحلا نيب عمج ٠ ةنيدملاب ةعبسلا
 ناكلخ نبا « هه : ه تاقبطلا : دعس نبا ٠ ه ة.عب ةنس ةنيدملاب فوت

 * 55 زذ “« ةوهفصلا ةفص : يزوجلا نبا ٠ ”وك : ١

 م فوعا نب هللا تدع ليقو» ترا" نيب هللا هديع وع يالوخلا كاسم وبا"(

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو لبق ملسا مث « ةياهاجلا كردا

 رابك نم دودعم ونهو « (ص ) يللا تام نيح ةنيدلا ديو عر ملو

 :سيثألا نبا ٠ ادباع اكسسان الضاف ناكو « ماشلا لهأ نم دعيو « نيعباتلا

 ٠ 5ةب/ : ه ةياغلا كسا

 ٠ 14 ص يف طرغلا حرش انب رم (/و)



 هك

 نسحلا ويا انأ : لاق نيسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انريخأ

 ءةابحلا ىلع ررخصل يكبأ تنثك : ءاسنخلا تلاق : دمحم وبا : لاق ىنئادملا

 000 هل يكب ام ىبلا انا

 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا انا : لاق هللا دبع | : لاق دومحم ان ربخأ

 ةشئاع ىلع "تلخد ءاسنخلا نا : هربغو ملسم نب هللا كسبع انا : لاق ىنئادملا

 ءاسنخاب : ةشئاع اهل تلاقف « رعش“ نم 5:7 ”رادص اهيلعو « اهنع هللا يضر

 و رادصلا م نع ملسو « هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن دقو ؛ ”رادصلا نيذخنتا

 ول . ىل لاقف ٠ انقلماف افالتم الجر ناك ىجوز نا نينمؤملا مأ اب د تلاك

 7 نيديرت نيا : لاقف ىخأ ارخص ىنيقلف « تجرخف « هتنعتساف ةيواعم تينأ

 كلذ لعفف ٠ هلام ينرطاشف تدعف ٠ يجوز هفلتآف ٠ هلام ينرطاشف « هتربخأف

 5 لبالا ىنعت « اهرارش نم اهتيطعأ ول : رخص ةأرما تلاقف ٠ تارم ثالث

 2859 اهارامخ تتطكطع تئكله ولو اهترارش اهحنمأ ال هللاو

 كلف اهرادص ررتعش“ نم تذختاو

 هسبلت نيبكتملاو ردصلا ىشغي هلفساو « ةعنقملاك هسأر بوث رادصلا (0)
 ٠ ةأرملا

 1 يفوت دفا دقل نإ : تلاق ةشئاع نا ؟007 : * دقعلا ف (1)

 ءاكوعت + ساضيأ دربملل لماكلا يف ربخلاو ءاةصقلا تصق م

 تلاق ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف ناك املف ١١١ :  دربملل لماكلا ف (40)
 ٠ اهرارش اهحنماخ « فلتم لاملا اذه: نأ : هتأرما هل

 لماكلا يف هتياورو « اهرامخ تددق تكلس ولف م57 : * دقعلا يف (مم)
 ٠ اهرامخ تقرخ تكله ولو ١؟١٠؟ : * درسلل

 ٠ اهتراع ينتفك دق ناصح“ يهو 7 : م دقعلا يف هتمتت (4)



 مس ” هال

 ىتح هعضأ ال نا ترذنو 0*2 رادصلا اذه ”تذختا « رخص كله املف

 ٠ تومأ

 وبأ انأ : لاق يلع نب نبسحلا انأ : لاق هللا دمع انأ : لاق دومحم انريخا

 : يملسلا نعم نب روث لاق : لاق ةعير نب قاحسا ىبا نع ىنئادملا نسحلا

 : رعسش نم رادص اهيلعو « ةيلهاحلا يف ءاسنخلا تلف لإ يبأ ينثدح

 ءاقمح اي: اهل تلاقف « اهنع رادصلا حرط يف اهتملكو « اهتنبا زهجت يهو
 هركأو « العف كنم قرأو « اسرو كنم بيطأو « اسرع كنم ”نسحأ انأل هللاو
 ,2470 الع كنم

 نسحلا وبا انأ : لاق نيسحلا انا : لاق هللا دع انأ : لاق دومحم انرخأ

 (0"8ةيوازلاب عمسسم نب رماع نب كلملا دبعل ”نبا لتق“ : ةملسم لاق :لاق ينئادملا

 نب عمسم ىلا هسأرب اوبهذا : لاقف جاححلا هب اوتآف ء هسأر اوزتحاف

 .جاجحلاىلا هب لبقاو « هبوث يف هلعجف هب اونأف عمسم نب 217 ( كلملا دبع )
 هل *”تعزج لب « ال : لاق + هبلع تعزجأ : جاححلا لاقف ٠ يكسب وهو

 ٠ هنفدف < هل نذأف ءهنفد ىف ىل نذأي نا ريمألا ىأر ناف « رانلا نم

 ةيدصلا ونا 01 7: لاق يتحمل 117: لاد كاان + لاو ريب اوعا
 850 ةيواعم نب نايفس نب ةيواعم لتق“ : لاق براحم نب ةملسم نع ينئادملا
 ٠ طقف اهيبال ءاسنخلا اخا رخص ناكو : هلوق لماكلا ىف دربملا فاضأ (ه5)

 دقل هللاوف » اهلوبق وهو. ةدايز هيفو 1؟٠» :» دربملا لماك يف ربخلا (م)
 6*٠ افرع كنم طرلسا تنك

 ةعامج نيبو جاجحلا نيب ةعقو هيف تثدح ةرصبلا برق عضوم « ةيوازلا (م0)

 6 ةروهشملا مجامجلا ربد ةعقو لبق .كلذو « ثعشالا نب نمحرلا كيع

 »ع : م يبوقعيلا خيرات رظنا + جاجحلا راصتقاب تهنتاو

 ٠ تبثم وه ام باوبصلاو « كلم لصالا ىف (مم)

 ٠ ةرفص نب بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نبا وه ةيواعم نب نايفس (ه5)



 هنااا تح

 املف « ةيواعم نب نايفس نيبو « 259 ةبيتتق نب ملس نيب تناك يتلا برحلا يف
 لتلقو لتثق كنبا نا 29577 ناورتص نب دلاخ ىلا لسرأ ةرصبلا نايفس ىلو

 تناو « اناا ريمالا هللا حلصا : لاقت ٠ يازعبوب كازعب كيلا تلسرأف « ينبا

 : ةيكاب تلاق امك

 "هتنكلو ىل ”ليولاخ ىناوخأ ىنن دعس"

 2لسسلف ريم الامثل حلصا : لاق 4 نزح“ ىل تدكادجح لاقو )م نايفس بضعف

 .نينم ملا ريمأ اي كرجأ هللا ”مظع : لاقف « كلملا دبع نب نابأ هنبا نع ناورم نبا

 لهأمكنم مهنم دحاولاب ءافكا هللاو الو ) « كنم ادقن ”زعأ ضرالا رهظ ىلع ام

 تالا ةرهمج : مزح نبا .٠ ةرصبلا يلو دقو

 « ةرصبلا ليزن « يريعشلا نرابرتلا ياسارعلا هيك بز هت اس .

 : رجح نبا  ةرحبلل نقال دعب ,تام ٠ ثيدحلا لهأ شكا ةقثو

 ١5 ٠ 5+ بيذهت

 ةباطخلا مالعأ نم املع ناك « متهالا نب هلا دبع نب ناوفص نب دلاخ (ة1)
 د اقاللطم ناكو « سابعلا ىبا رامس نم ناكو « ماشلا ىلا دقو دقو

 ٠ ١ا/ب/ : فراعملا : 07

 «ةفوكلا فارشأ نم هويااو وره ناك « ففي رظ « 0 ا

 6 جاحمحلل ناهيصاو 6 مزراوخ كدلقتو « دنه هنخأ جاجحلا جوزتو

 ءاه |. وصحن يفوت ريدك هرعشو ٠+ ةلم هيسسح بجوأ ام هنم عقوو

 : ءارعشلاو رعشلا : ةبينق نبا « 54 : ينايزرملا « ه : © يزيربتلا
 ٠ "خو: م واي



 هم 370 هت

 » 09( نوللا

 وبأ انأ : لاق يلع نب نسسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخا
 دلو ىلا دمحم نب ناورم بنك : ةمقلع نب ةمملسم لاق لاق ىنئادملا هبسحلا

 لزان نم ناك يذلا نينم ملا ريمأ غلب ل : مهيأ نع مهب زعل 05 رراونسملا

 «هيلا ريصملا نم هللا هراتخا امو « ورمع نب روبسملا يف ىلاعتو كرابت هللا ءاضق

 'مكنيب نمهللا هافون 26 يفوتنملا معنو. « هباصم نينموللا ريما بستحي هللا دنعف

 نم (" ( ايأر ) لجو زع هللا مكضاعأ دقو « يناكلا *فتلخلا هللا دوج يفو

 ناسحتلف + مكتبيصم نم مكيلع فلكخلا نيسح هيف « السج نينموملا ريمأ

 ٠ هةتمحل لهأو «, هدلو ىف

 :لثمت 0 كيلع يسمتو « كل حبصت « ايندلا اذكه ذ بئاسلا لاقذ

 ”لجلجم ”بارغ يراد يف ”قّعنيس  هن“أو ”دواخ ال نأ ىرأدق الا

 :مزح نبا ٠ ةرصبلا لها تاداس نم ناك 4 ميم نم ورمع نب نومتملا 54(

 ٠* ؟٠ا/ : ةرهمج

 ٠ يف يأر لصالا يف (د)

 ناكو « ااه تامو « ناهيصا يلو ٠ تفشل ينب نم عرقالا نب نب بئاسلا ه0(

 ل ل راه عت هش لف

 ٠ "عشب ؟ ةباغلا دسا



 مل لبا ا

 لغشت“و *تادلاولا ينع(357 *لهذتو 2 ”ةزعأ *لاجر ياريم مسقيو

 وبأ انأ ٠ لاق ىلع نب نبسحلا انأ : لاق هللا دمع انأ : لاق دومحم انربخا

 دالة يو نيك :ءارمإ ةقيئاق ثا لاق" ناك ىو رعشلا نط تالا نبع
 ةيناوم تناك اهنا ديعس ابأ اب : لاقف « نيسحلا هاهنأ هعزج دتشأف ٠ 23530 ىنزملا

 اهتخا جوزتلن ٠ اهنم ريخ هللا دنعف نسيت الف : نسحلا لاقف « ٠.٠ تناكو

 ٠ اهتخا نم ريخ هذه ديعس ابأ اي : لاقف « نيسحلا هب رمف

 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا اثأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 0 نأ 21١١9 ديعس .تام : لاق « يرفعجلا نسسحلا نع « ينئادملا

 أ ال : نسحلا لاقذ « هناوخا ضعب هبتاعذ « ىكبو « هيلع نزحف نسحلا

 , 20 هيلع نزحلاب هللا هقتع امك فسو» هنبا ىلع بوقعي نزح دق « هللا دبع

 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا انأ : لاق هللا دنع انأ : لاق دومحم انريخأ

 تام : 29 رييزلا نب هللا دبع نب رماع لاق : لاق ةعيبر نب دمحم نع ينئادملا

 ٠ يبا نع وفعلا الإ 0 د

 000 ا

 ٠ 44 131 بذهت : رجح نبا -ه ١١5 ةنس يفوت ليلج

 تام ٠ ايعبات ةقث ناك ٠ يرصبلا يراصقالا نيسحلا يبا نب ديعس )1٠١(
 ٠ىبحم هنياو « نسحلا هوخأ هنع ىور دقو < ٠١ ليقو ه +1١١ ةنس

 ١5114 ٠ بدذهت : رجح نبا

 ٠بوقعي ىلع اراع نزحلا لعج هللا تمار ام نجع : م ديرفلا دقعلا يف )١(

 نم ناكو « ثيددحلا ةياور يف تاقثلا دحأ ريبزلا نب هللا دبع نب رماع 20

 م 1١١ ةنس يفوت ٠ ةريسإ ثيداحأ هلو « الضاف ادياع ناكو, « نيعباتلا
 ٠ 84 1 ةحفص : ىزوجلا نبا « ؟هو : تاقبطلا

 ٠ الوج لصالا ف (©)



 هللا ل

 نسحلا وبا انأ : لاق نسسحلا انا : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 هتباصا اذا ريبزلانب هللا دبع ناكذ لاق ةيدعج نب ضايع نب درزي نع ىنئادملا

 ٠ تريصا « نامثشع ىماماو « ىبا لق“ دفف « ”تيلتنأ“ * انأ لاق ةبيصم

 هللا ديعنيهللا دبعل ىنزاملا ميركلا ديع لاق : فلخ نب بيلك لاق : لاق ىنئادملا

 2 ءادعلا ”كرت ام 5 لاق .كتيب لهأ ىلع كّتتزح ناك فيك 2 متهألا نبا

 ٠ دحأ ىلع انزح ىبلق ىف ءاشعلاو

 وبيأ انأ : لاق ىلع نب نبسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخا

 هربق ىلع ماقأف 207 ( نافتطغ ةرم ) 27 يرملا ةيهس“ نب ةأطرأل نبا تام

 حئاربتن أله يسمأ“ ىتح تمقأ نا ورمع اب : لوقيف ةادغ لك يف هيتآب الوح

 ىتحتسقأ نا ورمع ا : لوقيف ءاسنملاا دنع هنتأبو ٠ فرصتنو ىكسإ مث 7 يعم

 لثمت لوحلا سأر يف ناك املف .فرصنيو يكبيو 7 يعم داغ تنأ له حبصأ

 : ديبل رعشب
 (00"رذتعا دقف الماك ءالوح كتبي نمو امكيلع مالسسلا مسا مث لوحلا ىلا

 نبا ب مصاالا نب ديزي ةمع نع ىور + نسحلاو 4 نيسحلا يأر ةقن

 ٠ 5مع ذه بسذهت : رجح

 ىلا شاعو ةيلهاجلا كردأ رعاش 4 همأ ةيهسو 6 ىنرملا ةيهس نب ةاطرأ )00

 مه 5" برعلا باسنأ ةرهمج مزح نبا ٠ ناورم نب كلملا دبع ةفالخ

 ١ : ١١١ ٠ ةباصالا : ينالقسعلا رجح نبا

 اطاخم اهلاق .تامأ نمض وهو © 5١5 ص ديل ناوويد حرش يف تيبلا 0

 ٠ ةافولا هقترضح امل هيتنبا



 هل "6 د

 : لاقف هنبا ربق ةأطرأ كرن مث

 ع زجمو ىكبم ريغ هيلع يفوقو 2 "نكي ملغ ىليل نبا ربق ىلع ”تفقو
 يعم دغ ةادغ رالغ وأ بكرلا عم احبار 6857كتثركظن < نا ىليل نياتن أله

 عزجأ راجحأب ربق ىلع ”قيهش ١ ينباصأ ام ادهاش يّبتل ناك ولف
 237 عجرملا نينحلا دعب اهوحش ىلع رةرفز كعب اهلاو الا تنك امف

 (''"عترموفلأل عجرت وا ضرالا نم 2امهتايطل ”فرصنت هدجت ال ىتم

 هيلعدللا يراسل ١ رمع لاق : 00 ينئادملا نسحلا

 ىنح :ةنسس هثتيكب ذ لاق # كيخأ ىلع كتعزج لا لا

 00 : لاق 9 هم 1 1 ةحرصحصلا ةبهاذلا ي نع 201١9 تدعس“*أ

 باطخلا نب 529 00 : براحم نب ةملسم لاق : : لاق ىئادلا نسحلا

 1 و

 ٠ كترظنتا : كترظنو « راظنتتالا : رظنلا (4)

 ٠ اهدلو ىلع اهدجو دتشا اذا ةقانلا : هلاولا ()
 ىأتنمز وكتو « الزنم نوبكت ةيطلا : ليلخللا لاق ٠ ةبطلا عمج تايطلا )0(

 يذلا لزنملا وهو ؛ اهاونتا يتلا هتينل يأ « هتكيطل ىضم : هنم لوقت

 ٠ ( ىوط) : ذ حاحصلا ٠ هاونتا

 يففلتخا ٠اعوبري ينب نم « دادش نب ورمع نب ةربوف نب ممتم وه )1١(
 ير 1 ليقو « ميمت 0س رع

 ِّ 5 ص عر ةربوف انبا ,ممسماوا كلام باك 0 يدنرلل
 ٠ تناعا يأ تلعسا 0(
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 : لاق مث هانيع تعمد رمع

 ٠1239 ينتيتاو ايواث ادئيز“ تنمتاخ“

 ويأ انآ : لاق ىلع نب نسحلا انآ : لاق هللا دبع انا : لاق دومحم انآ

 ناك : لاق و نع « ةورع نب هللا دبع نب ىنثملا نع « ىنئادملا نيسحلا

 «تربصف اديز تدقف : لاق ةبيصم هتباصا اذا يضر باكل نب يع

 ,ا2147 ديز ميسن ”تدجو الا ابصلا "تكيهت ام : لوبقي ناكو

 وبأ انأ : لاق يلع نب نسحلا ا انأ

 نع « ديمحلا دبع نب ناسغو « دياخ نب هللا دبع لاق : لاق ينئادملا نسحلا

 لاقباطخلانب رمع نا : هيبأ نع ؛ةمرثخم“ نب راوسملا نب هللا دبع نب رفعج
 : دشناف « كيخإل كتتيثرم يندشنأ : ةريوف نب ممتل

 )٠١. |مجوأف باصأ امم اعزج الو 2كلاه نيبأتب يرمتع امو يرمتعل

 ءاهرخ 2١١0 ىلع ىتأ ىتح « ( اعجوم تنك ناو. ىنم اعزج الو ) ىوريو

 :ممتم لاقف ٠ اديز تيكبل تلت انك نوفا ناحل كنك اول : رمع لاقف

 ٠ ينتنباو ايواث اديز تفلخو ”عم : » ديرفلا دقعلا يف (1)
 ىفو « تربصخ اديز تدقخ دق » اهيفو 55 : ” دقعلا يف ةياورلا (14)

 الا ةماميلا ءاقلت نم حايرلا تمره ام ذ هالو : * ينغم ا ديها وش حرش

 : انحش يب جاهو هتركذ الا ممتم ٠ لوق تركذ امو « هايرب يننتأ

 0 0 ير ا

 50 ماوس يول ةربوف انبا ممتمو كلام باتك يف تيبلا 15(

 امجوأف باصأ امم عزج الو كلاه نيبأن ىرهد امو يرمعل

 ٠ يلع لصالا يف 15(



 كل وا

 ٠ هتبكن ام 6 كضخأ ”عرصم يخأ عرص ول « نينمؤملا ريمأ 8 200

2) 

 ءاوس الو
 ينتيزع امم نسحأب ديز نع دحأ ىنازع ام : رمع لاقف

 1 1 لاف قلك نو نسلانال1 + لاقانا هيسلا لان ويعم نزلا
 كلملا دبع نب ل ىلوم ريطم نع « بوب نب قاحسا نع « ىنئادملا نيسحلا

 تسري نر دعم هرمنا نع هوس جاجمللا ىلا كلل ديني نيب كيل ولا نيتك لاق

 ء اذك ذنم دمحمو « انأ تيقتلأ ام نينموأملا ريمأ اه : جاجحلا « هيلا بتكف

 اجرأ اهنم ءاقللا لوبطل انأ ةبيغ ينع باغ امو ٠ ادحاو اماع الا ع 2١59 اذكو

٠ 

 ٠ نانمؤكم اهيف "7 قرتمي ال راد يف « هتبيغ نم
 وبأ دي 1 0 ا اح ل يي

 و ل ل
 امو «بحتام كدنع يوتس نا نوكي اللا نينمّوملا ريمأ 5 الا لاق 0 اهل ملأ

 نمؤملا لوؤتعم“ نكلو « ءاوبس ديحأ دلع ءارضلاو « ءارسلا نوكت ناو.« هركت

 ةنيصلا
 وبأ انأ 7 لاق ىلع نب نسحلا انأ : * لافالا د كسع انأ : لاق دومحم انربمخا

 + ا ويسالو لصالا ف (1)

 هللاو اذه : ممتم ةيثرم عمس نا دعب لاق رمع نا .ىرخأ ةياور يفو (10)
 هب تنيثر مل ل يخأ يثرأق « را ين ا نيبأتلا

 رعشرظنا ب منو ب يلازغ ام 15 4 اع ”دحا ينا“ زعام .٠ : رمع لاقف

 ٠ - 8 ممسمو كلام

 ٠ يذك ينك لصالا يف (19)
 ٠ قرفتتي ال لصالا يف (0)



 تاما

 م [ دقو ] راسي نب ملسم نب دلاخ نب دمحم لاق : لاق ينئادملا فلا

 ٠ كيلع نزحلا نع كل ”نزحلا الغش ينب انب : لاقف « هيلع نزحف « هنا يفوت

 ٠ هل هيلع يل كتاوث ”تلعج دق ينا مهللا

 وبأ انأ : لاق يلع نب نيسحلا انأ : لاق هللا دمع انأ : لاق دومحم انربخا

 فيض رانيد نب , '"5) كلام وخأ تام : لاق ديزي نب رمع يبا نع « ينئادملا نسحلا

 ملعا ىتح « كدعب ينيع رقت : ال يخأ اي : 0

 ,2590كي قحلا ىتح كلذ 00 ا ل ا

 دايز ةافو 550 تتأ ال : لاق هبراحم نب ةيلسم نع ىتئادمل نسحلا

 : : لاقو 4 عجرتسا

 هرساك مهبسلا رسكي واهي ("*0 يمر ثيس“ ادحاو ةنانكلا يف امثهس“ ”تدرقأ

 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا اة : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 نايفس ىبأ نب ةيواعم نا : هريغو « ىنالجعلا ايركز وباا لاق : لاق ىنئادملا

 ٠ لاقو عجرتساف © رماع نب هللا دعو ©« ضاعلا نب ةديخس هيلا ”ىعن“

 ا
 ٠ كلم لصالا ف (0)
 ابأ ىنكم 6 نيروهشلملا اهداهزو « ةرصبلا ءاملع دحأ رائد نب كلام ةفيا]

 وحن يفوت ٠ كلام نب سنأ نع يوربو .فحاصملا حسني ناك * ىبحت

 5١١: ٠١1 بذهتلا بيذهت' رظنا ةلامو نيثالث ةنس

 وسو : » دقعلا ف ربخلا 2(

 دربملا / لماكلا ةياور ف تبثم وه ام باوبصلاو « يمريغ لصاللا يف 2(

 ٠ بوبسنم ريغ تيبلاو « ١١95 د
 ءاداوح « اعاجش ناك « نافع نب فامثع لاخ نبا ولعن رماع نب هللا دع فل

 « ناسارخ حتتفاف « سرا هيلا مضو « ةرصيلا نامثع هالو انومس



 تنال هن

 (50*رئاس وبهف «هناريج نم شحوأو هماماو ءيرما فتكلخ“ نم تام اذا

 ريأ انأ : لاق ىلع نب نيسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 . هل ةاسسش ىلع لجر ىكب : لاق < ملسم نب هللا دبع نع « ينئادملا نسحلا

 : لاقف بيبح نب ثراحلا هل لاقي « 29 ةلهاب نم لجر هآرف
 ررارسا نيغاراهج يكس هتاش ىلع يكابلا اهبأ اي

 (90 راضحمب ىعسي 'مهتكف ١ "مهتعايشاو _نثعم“ ينب اعد

 اهيف جمف اهعضوو ©") ةبلع“ يف اموي بلحن « نينب رشع ثراحلل ناكو

 . اويرشف ٠ يردي ال وهو « هتيب ىلا ةبئلثعلاب ثعبف « 2١7 خلاس دوبسأ
 ٠29 مهلتقف « طياح مهيلع .طقسف « ةعبس اوفاك : لاقيو ٠ اوقامف

 ٠ ةرصبلا ةبواعم هالو مث ٠ ايهريغو + ناتسحسو © نيراف فارطاو

 2 ةباصالا : رجيح نيأ ةنيس ةفاوأعم ةافو ل ه هو. ةنس يفوت

 ٠ ام يرايشهجلا ع٠ : ةبيتق نبا

 ءركاس وهف هباحصا يف شحوأو ١١55 : * دربملل لماكلا يف هتاور (90)
 ٠ نافعنب نامثع ةفيلخلا لاخىبا ناك هنال رماع نب هللا دنع ةماماي دكصقيو

 ةريشعلا دعس نب بعص تنب يه ليق « اهؤانبأ اهيلا بسن ةآرمأ مسا (54)

 ك1 : ممالاو دصقلا :يبطرقلا 0 ا ا

 : ثلاثلا تيبلا ةياورو .؟؟6٠ :#* ودعي : ةريملل لماكلاا يف هتاور مه

 رأامحمي ودعت مهلكف مهناوخاو نعم يند اعد

 د ل ذ ةبلعلا )٠(

 هدلج خلس هنال خلاس دوبسأ لاقيرو .تايحنلا نم دوبسالا : خلاسلا (سا)

 ”جمو ٠ (خاس) حاحصلا ٠ ةخلاسلاب فصوت“ل و + هدرا يالا ماعلك

 3 هب ىمر اذا هيف نم بارشلا

 نإ الا ٠ ىنئادملل بسنو 2.15١4 :  دريملا ب لماكلا يف ربخلا م(

 ودا ا اوناك بيبح نب ثراحأا ءانا نإ : لوقت ةباورلا

 «دطئاح تحت اوناك د موق لاقف ٠ * مهبل فلتخا دق مهنأب : دربملا سابعلا



 توه

 وأ انأ : لاق ىلع نب نيسحلا' انأ : لاق هللا دبع انا : لاق دومحم انأ

 يل كهيشتسا““ نيسفافم نب دابع لاق « يسيقلا ميهاربا نع ينئادملا نيسحلا

 ٠ اريف“""2احرج“ ناك : لاق ؟ هم مث : لجر لاقف ٠ امهيلع تعزجف « نانبا

 وبأ انأ : لاق يلع نب نسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ
 دايز نب نامشع نب دايز لخد : لاق : كرامملا نب رمع وبا لاق ينئادملا نسحلا

 نينموؤملا ريمأ اب : لاقف « بويأ هنبا ىفوت دقو « كلملا دبع نب ناميلس ىلع

 نطويلخف 200 ءاقبلا بحأ نم : لوقي ناك 240 ركب ىبا نب نمحرلا دسع نا

 3 باصملا ىلع هيسفث

 وبأ انأ : لاق ىلع نب نسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ
 كلملا دبع نب ناميلس عزج : لاق راشب نب ديزي نب .دلاخ نع ينمادملا نسحلا

 لوطي هيت ”ثكدح ءرما نا' نينمؤأملا ريم آه لجر هل لاقف « بويأ هنبا ىلع

 فرع [ دق ] كلذ ناكو ٠ يأرلا بزاعل « ثاديحالا نع ©1 اهلو « ءاقبلا

 ٠ ناميلس يف
 وبأ انآ : لاق يلع نب نسحلا انآ : لاق هللا دبع انآ : لاق دومحمم اتربخأ
 اهب ثعبف « ىعفا اهيف جمف « ةبلع يف مهل بلح لب :نورخآ لاقو

 ٠ اعسج اوتامخ ء اويرشف « مهيلا

 ٠ حرج لصالا يف (”ع)
 يف دلو دولوم لوأ وهو « يرصبلا يفقثلا ركب يبا نب نمحرلا دبع (*:)

 يعبات وهو «مهتفكف اروزج ةرصبلا معطأ هابأنا ليقف ةرصبلابمالسالا

 1١48 ٠ : "ج بيذهتلا بيدهت # « لاملا تبب ىلع ايلاو ناك « ةقث
 ٠ بكا الوادي بلا دقفلا قتلا
 2« ومهللا نم فئاالاو « حتفلاب اهلو © لصاللا ىف اذك : ىشماهلا ٍش مو

 ٠ 2 لقع يأ ءايلاو هيلا يق لاو نادم

 ٠ لصأالا يف تسيل ةدايز (س/)



 هنيا ىلع عزج 1 جاجحلا نا : هريغو « ةملسم لاق : لاق ينئادملا نسحلا

 لعفف ٠ ىنملعاف « هلسغ نم تغرف اذا : هلسغ ىلو يدلل لاق : دمحم

 جاجحلانا # هنبا لتق جاجحلا ناك ليقع ينب نم لجرل ليقف + هيلا رظنف
 : يليقعلا لثمتف فسوب نب دمحم هيخأ ةاقو هتتأو « دمحم هنبا ىلع عزج

 (*!بوحتلاو مكدابكأ يف ظيغلا نم و ةادغ انقذ“ ا

 نام انمولا لاك ةورع ن؛ مصاع ن 0 نب مج بهار 0 نع يأ 37 نيسحلا

 دحال عمتجي ملف ماشلا لهأ فارشا ديزي ىلع لخد ناس يبا نب ةيواعم
 نينمؤملا ريمأ اي : لاقف يفيص يبأ نب ءاطع هيلع لخدف ةئنهت عم ةيزعت مهنم
 *هسحن ”ةيواعم ىضق دقف هللا ةفالخ ”تيطعأ“و هللا ”ةفيلخ ”تدزر“ ”تحبصا

 ىلع بستحاف ةسايبسلا نول مك ةسايرلا ةدلعب تبطعأو هبلد هللأ "ضعف

 . 4400 ةيطعلا نسح ىلع هللا ركشاو « ةيزرلا 40 ”ميظع هللا
 نسحلا وبا انأ : لاق نسحلا انأ : لاق هللا دع انأ : لاق دومحم انرخأ

 ا: لاقف 2( ةقوناب ىلع يدهملا مدقق ةبيش ند هلا اع لاق يتاادملا

 ٠ ( رجح ) حاحصلا : رظنا م حلا

 ٠ « ةسايسلا تن تبلوو 2 اولا : "< نيسنلاو نادل نا

 0 « ةيزرلا مظعا » نايبلا يف (

 ٠ « ةيطعلا لضفأ ىلع » نايبلا يف (4
 يف ناك « متهالا نب ورمع دلو نم 9 اذه بيبشو ٠ ةبيبش لصالا يف (؛؟

 رهتشا دقو © ةديادش ةسفانم امهنسس تناكو 4 ناوفص نب دلاخ .طهر

 « 49026 55 : ١ نييبتلاو نابلا رظنا «  ةغبللا هلاوقأو ١ هبطخب

 ٠ ؟ةه 2 *1١1

 اهيلع رهظأ تتام املخ « ةنسح ءارمس تناكو « يدهملا ةنبا ىه : ةقوناب 2

 / ب
1 

41( 
) 



 دس 85 دل

00000 

 وبأ انأ : لاق ىلع نب نسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انريخأ

 نب هللا كيعل نبا 21( ىكتشا : لاق ءامسسأ نب ةيريوج د لاق ىنئادملا نيسحلا

 ٠ هضرم يف رهظ ام لثم هنم رهظي مل تام املف ٠ هيلع عزجف « باطخلا نب رمع
 ٠ تمّدسو تيضر « ءاضقلاعقو املفع هلقمحر ىنم كلذ ناك : لاقخ « هل ليقف

 (49» هل تنام دقو (17) لشهن ينب نم لجر حبصا : لاق نسحلا يبأ نع ينئادملا

 «ىبفيطتو « ىنطوحق تتاد ةينملا تناك نئل هللاو : لاقف (13) ءاثو رعابأ ةدع

 عورجل اذا ينا 2« تعزج مث 6« ىريعب و يتايش ينخ تلاز دقو تحبصا م

 : لاق مث

 *هلامت هل لاقي ىتح (1 ارداس ىعس ءرملا

 مجار ٠ ةفالبلا يف اودهتجاو « يزاعتلا يف سانلا رثكأف « دحأ
 ٠ءاده 1١9 ةنس ثداوح يف ١" دا يربطلا

 ٠ اكتشا لصالا ىف (:)(

 بحاص ةميزخ نب مزاخ مهنم رهظ ميمتا نم نطب مه : لشهن ونب (45)
 ٠ مهريغو 4 شاعلا نس دويسالا رعاشلاو 4 سابعلا ينب دهع يف ةطرشلا

 2 : مزح نيا

 ةاشلا عمج نال' «٠ ءاش وأ 6 هاسش نوكت نا زوصح»و « اش لصالا يش (:4)

 « هاسث ئ لاقيف « ةرشعلا تزواج اذاف « ددعلا ىندا ىف ءاهلاب هاسش

 ٠ ةريثك ءاش ا: ليق ترثك املخأ

 ٠ عنص امب يلا الو « متهب ال ينلا :رداسلا (ه)



 مس 0-لا

 : هل نبا تام دقو 2*') ثيعبلا لاقو

 : لاقو « تايبأ يهو

 لمسشلا نم تيتسشلا هللا عمجي دقو 2( ةرسع دعب ىتفلا هللا ”سشعنب“ دما

 "لكنت اهفداصبال وا 6017 بحش ىلع اهنا نم ةهبكت ال رمأ *”تّسأو

 وبأ انأ : لاق ىلع نب نيسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 4 تيبلاب فوطي هبا دش ريح نب كيعس ىأر : ناس لاق ىننادملا نسحلا

 ٠ ين أ زيم يف نوك نا نم <يلا رس ءيش امو « ”يلع قلخلا ةزعأ اذه : لاق

 وبأ انأ : لاق ىلع نب نيسحلا انأ : لاق هللا دع انأ : لاق دومحم انريخأ

 ريبج نب ديعس تيأر : لاق « "7 جرعالا ديمح نع : نايفس لاق نيسحلا
 :لاق ؟ يه امو ليق ٠ كيف ةلخ ريخ ملعال ينا : هيلا رظن دقو هنبا يف لوقي

 نسحلا وهأ انأ : لاق نسحلا انأ : لاق هللا دمع انأ : لاق دومحم انريخأ

 ناكو « اريرح ىجاه « روهشم رعاش « رش نب شادخ وه : ثيعبلا )6(

 ثيعبلا ,يدحسو ةدرم اهل لاقي « ةيناهنصا هماو 4 ميمل ءامأ طخ رهشأ نم

 : هلوقل

 ل ا سا

 ايتاكذاكو « دسا ينب نم ةبلاو ينبل دوسا ىلوم ناك :ريبج نب دييعس (5؟)

 جاجحلا هلتق ٠ ةفوكلا ءاضق ىلع ناك نيح دوععسم نب هللا ديعل

 ٠ 95 : ” : ةوفصلا ةفص رظنا ءاه هه ةنس

 3 ىرعلا دنع نب دينا يندب ىلوم 4 سيف نب كبمح واه : جرعالا ديمح. (00)

 عاسبقا رابك نم وبهو ٠ ةلامو نيثالث ةنس تام ٠ ناوفص وبأ هتينك

 * ١58 : راصيالا ءاملع ريهاشم ذ يتسبلا : نيعباتلا



 ا 11

 3 لاقخ ءانحح هيخأ ىلع 06 خالقلا عزج : صفح نب رماع لاق ىنئادملا

 بقاوعلا يف 5 هلعب دهزبو 7 انيزح ”لزيال تءءانجحك زر“ نم لذاعأ

 نيلي فاش خلبا لك مهنع عفديو مهني ما ناك سانأ <”لامث

 بأ 11011 لاق لع نب ىسسحلا انآ: لاق ها لعاانا <لاقأ ةزدحم انوا
 610 عيبرلا نب ةلظنح تام : ينزاملا هللا دبع نب ةقفدص لاق ينئادملا نسحلا

 طبحي اذه نا : اهل نلقو « اهتاراج اهنملف هتأرمأ هيلع تعزجف « يديسالا
 د ةلظنح اثر لجر رعشب تلثمتف ٠ كرجأ

 بذاكلاب تسلل ىنا كربخا ينكتفشام مويلا'*"”ينيلأسن نا

 بتاكلا ةلظنح ىلع نزح هب ىدوأ نيعلا داوس نا

 ةولسمو 6 صفح نب رماعو 6 بودأ ند قاحسا انا : لاك ىنئادملا نسحلا

 3 كلملا ديع نب ديلولا ىلع رييزلا نب ةورع هديل مدق ا اولاق براحم نبا

 هودأو 6 آرجار ًارعاش ناك « ثراحلا نب ديبع نب رقق نب نزح نب خالقلا ه4(

 ءرزاحرلا رهشا نم ناكو 4 ىريضلا ورمع ند ةشرخ“ كتند همأو 4 بانج

 ٠ موس : فلتخملاو فلت ملا 2( هوك ءارعشلاو رعشلا

 مهل ثابغ يأ : هموق *لامث نالف : لاق ٠ ثايغلا رسكلاب لامثلا (هه)

 ٠ ءاقمحلا ءاخلبلاو ٠ ربكت يأ خلبتو 6 لجرلا خلبو ٠ مهرمأب موه

 نب مييرلا هوباو « بتاكلا عيبرلا نب . :ةلطتح وعد , ةببل ١ لصالا يف (8)

 + مييمت نب ويرتغ نب كيسا: قلن نم وهو .< يفي نب مثكا وخأ وه «يفيص

 ا : ةرهمج مزح نبا

 ٠ لحف يأ افوفش فشي همسج «فشو ٠ ينيلست لصالا ي م (هد/)

 ٠ مدقأ لصالا يف (هد)



 تك

 ءةباد هتبرضف باودلا راد ةورع نب دمحم لخدخ : ةورع نب دمحم هنبا هعمو

 ١7 هدرو هعدب ملو « 1*2 ةلكالا ةورع لجر يف عقوو « اتيم لمحف « ءرخف
 . 210 هقاس ىلا تتقرتف « ال : لاق ٠ اهعطقا :.ديلولا هل لاقف ٠ ةليللا كلت

 « راشنملاب تعطقف ٠ كدسح رئاس كيلع تدسفا الاو « اهعطقا : ديلولا لاقف

 نا 0(امصن اذه انرفس نم انيقل دقل) : لاقف : دحأ هكسسب ملو ريبك خيش وهو

 هلأسف « ريرض لجر مهيف « سبع ينب نم ماوقا مايالا كلت ديلولا ىلع مدقو
 يف ملعأ الو « رداو نطب يف هليل ”تم : لاقف هنيع نع كلملا دبع نب ديلولا:

 نم يل ناك امب بهذخ « ليس انقرطف « يلام ىلع هلام ديزي يسبع ضرالا
 ًايعص ريعنلا ثناكو ٠ دولوم يبصو « ريعب ريغ ؛ دلوو « لامو « لهأ

 ىتحناب دانسلف الا زواج ملف < نمل" كعتاو:: تسلا توت 210:هوذ
 ترسدتساف « هلكأي هنطب يف بثذلا سأرو « هيلا تعجرف « ينبا ةحيص تعمس

 ٠ يانيعتبهذف « يهجو سا ىنباصأف « هلجرب 0 هيسحال ريقيلا

 هس اوقلطنا : ديلولا لاقخ ٠ دلو الو « رصب الو « ىل ”لام ال ”تحبصأف

 ٠ هنم ءالب مظعأ وه نم سانلا يف نأ ب نارا هيت ب فاو ر منزلا

 هلحرو « هنبأ يف هنوزعب راصنالاو : شيرق هنتآف « ةنيدملا ىلا ةورع صخشو

 : حاحصلا ٠ ةلكا يدسج يف دجال ينا : لاقي « ةتكحلا ”ةتلثكإلا (هد)
 تقول اهبحاص تذخأ اذإ « ىمحلا موي : دخرولاو عدي 300 5 ٠ ا

 ٠ ( درو ) حاحصلا رظنا

 ٠ تدعص يأ : هقاس ىلا تقرت (51)

 ٠ 55 ةبآلا 1١ فهكلا ةروس نم (59)
 هنمو « ادراش ههجو ىلع بهذو. « رفت :ذ ادادنو ادن دني ريعبلا "دف لا

 ٠ ( ددن ) حاحصلا (دانتلا موب. )

 ٠ حت ( حاحصلا ) اهلجرب تبرض : ةقانلا تحفت (54)



 معَ د

 كيهّللا عنص دق «هللا دبع ابا اب رشبأ ن هللا دينع نب ةحلط نب ىسيع هل لاقف

 ن' "”يلادهللا عض ام ,نسحأأ اه: لاق ٠ يملا ىلا ةحااح كب ام هللاو 4 اريخ

 ىل بهوو « ادحلاو ذخأ مث « ءاش أم مهب ينعتتمف « نينب ةعبس يل بهو

 نيب د ةسصخ ىقباو ادحاو ذخأ مث « ءاش ام نهب ينعتمف « حراوج ةتس

 ٠ ارصيو « اعمسو « الجرو

 يد 211 راسن حب ليعامسا لاق نيسمحلا وبا لاق نسحلا دمحم وبا لاق

 : [دمحم ؟١") هنأ

 000 دحلملا حبرضلا ثدجح يف ماشلاب هترداغ ىتف ىلع هلاللا ىلص

 0150 دوهعلا رازم نع ةلحملا يان رةماقم راد “*يديب هنتاآوب

 يدتعقو مماركلا ىلا حورت امسق انواث كسمسحم ا كتكرت نئلخ

 6 زيزعلا كسع نب رمع نب مصاع تاه لاق دوسالا نت هللا كديع نع نسحلا

 تيقبأف هينب ينعل ةعبرأ اوناك : لوقي ناكف 54 : " رابخالا نويع يف ("5)
 ةدحلاو ننلخآف هيلجرو هيدق ل ياعب اعبرا 00 داو تاو ةثالث

 نس يس ري حلا د ضل 4 يناغالا

 ٠ مجاعالل بصيعتلا ديدش ناكو دمئاذ ابا ىنكيو

 يناغالا يف هناك ريخالا تيبلا مع ؟ مع سشررق بسن ةرهمج يف تاسالا 0

 ةورع نب دمحم تاساللا هذهب يأ د رايس نب ليعامسا نا رك دقو طقف

 ٠ نا :غ يناغالا : رس زلا نبا

 :«2:+ 4 سشبيرق بسن ةرهمجو يناغالا يف (04)

 ٠ 0 يأ هتأوم « ةماقا راد : يناغالا يف (دوز



 كل

 : لاقف « هاثرو « زيزعلا دبع هوخأ هيلع عزجف
 امقنم فوحلا لخاد نم امد نرثأ ةربع ”ضئافو ”نازحا ”كتت ناف

 اعرجتو ىستحا ام اهنم مظعأل اهتيستحاو مصاع يف اهتعرحت
 اعم انب نيهذ واءاميمج انشعغ امصاع ”نفتلخ «نثك ايانملا تيلف

 ٠ ("*) باطخلا نب رمع نب مصاع ناك : لاقبو

 وبأ انأ : لاق ىلع نب نيسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انربخأ

 نب هللا دبع لخد : لاق ريمع نب كلملا دبع نع ةزمح نب دلخم نع نسحلا
 ملف « سانلاا ينلذخ دق « هما اب : لاقف ركب يبا تنب ءاممسأ همأ ىلع سزلا

 ينن وطعب موقلاو ةعاس ربص نم رثكأ عفدلا نم هدنع سيل نم الإ يعم قبب

 كفا ملعت تنك نا ٠ كسفنب ملعأ تنا ينب اي : تلاق 7 كيأر ام تدرأ ام

 ةيمأ ينب ناملغ نكمت الو « كقح ىلع ضمآف « وعدت تنك هيلاو قح ىلع

 نور قنا رميح ناو «يرأو ادرم اك قا "كيكو لاق 1: كلفت نو
 ىلع يغبب 2" ( دمعتي ) مل كنبا ناخ « يلع كعزج دتشي الف تكله ناف
 نكي ملو 2 مكح يف رجب ملو « ردغب عسي ملو ؛ ةشحاش المع هند راشا

 تنا ؛« سفنل ةيكزت هذه لوقأ ال ينا مهللا « هبر اضر نم هدنع "ربكا ءيش

 ادج ناك دقو « باطخلا نب رمع نب مصاع وه يثرملا نا : باوصلا )٠(
 ٠ ةذبرلاب تامو همأل زيزعلا .دبع نب رمعل
 بيذهتلا بيدهتو تايبالاو ربخلا هيفو 5١ : ه ج يربطلا خيرات رظنا
 نب رمعل نبا وه رعاشلا نأ ١١م : ” دربسلل لماكلا يفو ها" :ه

 نيتيبلا ةياورو رمع نب مصاع يثري ب همسا ركذي ملو  زيزعلا دبع
 : هيف ,نيلوالا
 اعقنم فوجلا مد نم اعيحن اراما حةصغ عرجت وا نزح كي ناف
 اعرجت وا ىستحا ام هنم مظعأل هتيستحاو « مصاعيف هتعرجن

 ٠ لصالا ىف اذك ()



 ا

 ٠ 27 ينع ىلسيل « ةيزعن 2" ' اهلوقا ينكلو. « يب ملعا

 : تلاق 7 هامأ اب تحبصاا فيك : اهل لاقف همأ ىلع ريبزلا نب هللا دنع لخد

 بحأام « هللاو : تلاق ٠ هامأ اي ةحارل توملا يف نا : لاق ٠١ ةعجومل ينا

 تلتق اماو « ينيع ترقف ترفظ اما « كيفرط دحأ ىلع ي نأ ىتح تومأ ينا

 امغخ ٠ ىننفدتف « ىلع ىلصت يذلا نوكت نال <ىلا اهتبحا ”ناو « كبستحاف

 لمحف « جرخو 6 بحعأ امهبا نم يردا امخ اهنيع الو هنيع تعمد

 : لثمتو « ماشلا لهأ ىلع

 ايكس توملا ةيشخ نم قترم الو رةسن ةايحلا عاتبمب تسلف

 000 امدلا رطقت انمادقا ىلع نكلو انمولك ىمدت باقعالا ىلع انسلو

 ا ٠ هلوقأ : لصالا يف (,0)
 :همال لاق هنا هيخو « ىرخا ةياورب ١ : ؟ ةسايسلاو ةمامالا يفاربخلا (س (

 ىلا 5 تلاقف ٠ يتبب لهأ ينلذخو « ن ءانلا ينلذخ دق + نيرت أم هامأ اب

 حورميفو « آميرك تموأ « ًامبرك شع  ةيمأ ينب ناببص كب نيملب ال

 كفن ىلع فاخت ةطخ لبقت ال ينب يأ : تلاق هما نأ : م بهذلا

 ع كيديب يطعت وأ « سوت نا كاباو « اميرك تم « لتقلا ةفاخم اهنم

 لهو ىنباي : تلاقخ لتقلا دعب ىب لّثثمب* نا فاخا ينا ن هّما اي لاقف

 1 ٠7 حبذلا دعب خلسلا ملأ نم ةاشلا ملأتت
 : اهل لاقف « ةيكاشل ينا تلاق اهفاا ١١4 : » ج بهذلا جورم يف (0:)

 سم توما نا حلا اورو اهم ثاقإ تلاق ٠ ٠ ةحار توملا ىف نا

 داعب ىناثلا تيبلاب لثمت هنا : ةضيأ هيفو ٠٠ كيفرط دحا «ىلع ىتأب
 ٠ هامدأف « هنيبخ <كصف رجح هأنأو ماشلا لها لاتق ىلا جرخ نأ

 : اهلوأو تاسا ةثالث نمض ١و4: يقوزرملا



 دنقلا ةةيرنم

 وبأ انأ : لاق ىلع نب نسحلا انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انرمخأ

 ىلا كلذ ىكشف « هل نبا ىلع لجر عزج : لاق رانيد نب نيسحلا نع نسحلا

 :لاق # كنع بيغي كنبا ناك 217 ( له ) : نسحلا هل لاقف ٠ 210 نسحلا
 بغي مل هناف « ةبئاغ 299 ( هكرتاف ) لاق هروضح نم رثكا ينع هبيغم ناك معن
 تنكوبه . كيعس ابآ اي : لاق ٠ ةبيغلا هذه نم مظعا « اهيف كل رجالا ةييغ كنع

 * يبا ىلع يدجو

 :هيكس لاقف « ةنع

 < عجحضم يش يشارف نع يبنجب ابناو *مجها ام "0 يبوحت ”داقرلا عنم

 عسضعسد" ”دودحلاو ”كتزر* ىتح ”فماج ىل ةءرما *تنك دق ”بيتتنعا

 ”عزفا نم ىلا ماء كيأرب ينررأ ”ةملكنم ”ملت“ اذا لوقا نملف

 اوءدصت مث ءدحللا يف مهباوثا 2اوثبتلأ ركب لآ نم ىتفلا معن

 *”عرلصم" ”-ةلاحم ال بنج لكلو مهل وفن كاذب "تباط امو « هنع

 : تلاقف « هيلع تعزجو « ةرمع هتخا هنكمو

 باكع ىلع اهتنيععا ركبتنف ءاور دق ىماتيلاو لمارألل لق

 امدقتا نا لثم ةايح يسفنل دجأ ملف ةايحلا ىقيتسا ترخأت
 امدلا رطقنت انمادقا ىلع نكلو انب ولكى مد: باقعالا ىلعانسلف

 املظاو قعا اوناك مهو « انيلع ةزعا سانا نم اماه ”قكلمن

 يفوتو ه م6 ةنس دلو ٠ نيروبهشملا ظاعولا داهنزلا دحأ يررصبلا نسحلا هز

 لاوقأ هلو « كسنلاو « ظعولا يف هثيداحاو « هبطخب فرع ه ١١١ ةنس

 ٠ 1 : ؟ ءايلوالا ةيلح رظنا ٠ ةروهشم ةريثك
 ءامواب : * ديرفلا دقعلا نم ةدايزلا مز

 ٠ هاتنثا دقو دقعل دقعلا يف ءاج ام حجرالاو « هلزناف لصالا يف (70/)

 ٠ ىفاحتو دعابت يأ ء ءيشلا ابنو « نزحلاو عجوتلا بوحتلا ()



 مللس ©« دبل

 باسحألا ىلع ابش* هيسقتب و مالت ررطاخم لت نيا ىدوا

 00 باقحالا ”دقاعم ”نوبكرب ال امه رودص ومالا نم نييكارلا

 نسحلا وها انأ : لاق نسحلا انأ :لاق هللا دبع انأ : لاق دومحم انريخأ

 00 ينقثلا ةيلج نب ناليغ نب عفان .دهشتسا :دواد نبا بوقعتإ لاق 5: لاق

 : لاقف « هاكبف « هوبا هيلع عزجف 28١١ « لدنحلا ؛ ةمودب ديلولا نب د دلاخ عم

 ىناشعت * ةربع ىد :” رثعا الإ 2ة نعاس * شضمعت >6 ىنبع ”لاد ام

 37 ناود رايغلا نم ءنئهو اننضو 2 اهيعولط دنع ليللا م وجن ىعرأ
 ان موب نان ةقودت نر د٠٠ وول "نإ نمي ابل" نم ايفان
 ناتّكئعطو رةروكذم دش نم ”تّمّححلا سراوفلل خم اعفان ا

 ىناسل 220 وكع نيبو ةاهتللا نيب اعفان ”ىنم ”تلعج ”عيطتسا: ولف

 6 ريعملا نطب ىلا لحرلا هب كيش لبح وهور بكقحلا عمج باقحالا (/و)

 تيلاب كدربو ٠ هقدراو « هلمتحاا يأ 4 هقحتساو « نالف بقتتحا لاقي

 ٠ اهرودصو 6 رودألا لئاوأو 6 سانلا مدقم يف امئاد |

 4 ارعاش هوبا ناك < فيقث ينب نم بتعم نب ةملس نب ل (م)

 يف ةسائرو « ىرسك ىلع ةدافو هل تفاك امك « فيقث ينب هوجو نمو

 يربطلا رظنا (ص) هللا لوبسر يزاغم يف رابخا هلو « ملسا مث « هموق

 : مزح نبا« 1076 : رييدتلا فطل ذ ىتاكسالا ه م١ ةنس رابخاا

 ٠ ؟5هل : باسنالا

 ء ماسقلا نس عبو 4 ىرقلا ضعب هب طيحب نصحب 9 لدنحلا ةمود 8(

 ٠ ( ص ) يبنلا نمز دلاخ هحتف « دجن يف يلع يلبج برق ةنيدملاو

 ٠ ج5: نادلبلا مجعم 45 نادلبلا حوتف ذ : يرذالبلا رظنا
 امغ روعت' سمشلا تراغ لاق ذا رايعلا حجراللاو راوعلا : لصالا يف مم

 + .لبالا فقل تراقي  نطنولاو ٠ تبرغ اذا

 :اهرعش ةآرملا تكع هنمو « هتدقع اذا ةقاتلا بنذ 0
 ٠ هلسرت مل اذا



 تس 681 تح

 اهناف « ىنيع ىنثدعسا ام ىكيا ىنوعد : لاقف بتوعف « هيلع هواكب رثكو

 ٠ ىلب ءيش لكل : لاق

 «سانلا هب فجرأف « جاجحلا ضرم : لاق يديسالا ديزي نب ميهاربا لاق :لاق

 0 دق ٠ ردا 0-1 :رجت * لها هي

 نر ا نقل يللا نا وجرأ لهو « تومأ ال ينا ا أ

 *ثعبلا موي ىلا ”هترظنآف « سيلبا هيلع هقلخ ٍنوهأل الإ ”ءاقبلا هللا يضر ام

 نا مكنمو انم 24 ”ديدجلا ”كشثوي ب لجرلا كلذ مكلك“و . لجرلا اهبا

 رهيرتهط باوثا يف ”لجرلا لقنيف « "تومي نا مكنمو ءانم يحلاو « ىلبي<

 2 ”همدك *”سمتو (90) هترشبو « هرعشو. « همحل ضرالا لكأتف « هريق قيض ىلا

 6 اروزح“ ”نخوإ“ مث ء اه رامث نم ”لكأو « اه رهظ ىلع اشم امك « ”ه”ديدصو

 « هلها نم هثبيبحو « ه دلو نم *هيثيبح ذ نابيبحلا عجريو « اهيف نوبكي ال
 نوملعل ”نومئعي” نيذلا نا : لوقا ىفا امأ ٠ هلام نم ”هّيبصح : نامسقيف

57 
 نوءضم نب ةفادق ىلع دهش يذلا وهو 29١ . لهس نب ةمقلع لاقو

 ٠ خسسنلا يف ةدايز وهو نوكي نا ديدحلا : لصالا يغ (24)

 ٠+ هرشنو ,لصالا ى 06 ه)

 ٠ خسنلا دنع مقو كش ال طخ وبهو « ليهس نب ةمقلع : لصالا يف (8>)

 رعشلا رظنا .٠ رمبع هدحف « رمخلا برش دق هنا .  نيرحبلا ىلع رمع لماع

 ٠ هدم : ؟ بدالا ةنازخ « ١607 ءارعشلاو



 تيب ع

 *ةافولا "همقلع ترضح املف ب باطخلا نب رمع دنع هيلع دهشو رمخلا برش هنا

 : لاق

 17 ايوان تحبصاحاّضولاابا تينت“ 20-_حصانو قيفش نم ”لاجر لوقي
 ايعاد ناك نم ”ثاريملا م دعي < الو 2 مهثنكم* اتي 2180 ”نونابلا مدعي الف

 ايلامي مهنع "تشب لق © مهلام ىلا اولبقاو 50 «نينفادلا ”نويع تيجو

 (؟*0 ايلاو تنك امو « يلام مهل ائينه مهلبق ”عمجاتنك ام ىلع اصارح

 ةالثمتم لاقف ٠ يكبي هاخا ىأرف « هينيع حتفف « هتيشغ

 ارهدلا نمأب نمو ىمقالا دما نقل انس 0 ”قرف انك نيسخ 4 8

 يمن“ ةئيدملاب 29 نسحلا نب هللا دبع نب دمحم لثق“ 017 ا : لاق نسحلا
 ٠ !١غا/ : ءارعشلا رعشلا يف هتياور (مهم)

 ةماور يف ءاج ' امك © تبثم وه ام حجرالاو 3 نوقانلا لصالا يف (مه)

 ثاريملا مدع الو “١7 ءارعشلاو رعشلا يف هتياورو « ءارعشلاو رعشلا

 ٠ ايلاوملا ىنم

 ٠ تايكانلا نويبع 1١ 17/ د ءارعشلاو رعشلا يف مه (مه)

 3 انناو تنك امو ٠ ءارعشلاو رعشلا ىف رف ()

 ٠ الف لصالا يف (ه)
 ةنيدملاب راث « ةيكزلا سفنلاب روهشملا وع نيا نب هللا كبع نب ,كلمحعم م(

 ىفقف ةئسلا سفن ف ةرصيلاب ميهاربا هوخأ راثو 4 روصنملا دض

 ءاه 140 ةنس يربطلا رظنا ٠ امهيتروث ىلع روصنملا



 دن ها

 ميا رب ع يا د : مها ردا لاقف ء ةرصنلاب مها ما هخأل

 اعجف“ دقف ايندلا يف ”كلثمب ”عجفي* 20"نم“ ,سراوفلا ”ريخ اب لزانملا اباب
 اعزتفمهل رفوخنم*بلقلا,سجوا وا 200*متهتتيشخ“ ول ينا ”ملتمعتي هللا

 اني نتيمن لآ  اعييهس "توما ينقط "وت ىفتا" لبا سلو # ولت
 وبأ انا : لاق يلع نب نسحلا انأ : لاق هللا دبع انآ : لاق دومحم انربخأ

 : لاق يبعشلا نع « دهاجم نع « ينادمهلا ليعامسا يبأ نع ينئادملا نيسحلا

 موت ادعف ٠ هيلع خرصي ملو « دحأ هتومب رعشب ملف 237 « حيرشل نبا ثام

 + ةيمأ بأ اي كضيرم حبصا فيك : هل اولاقف « هنبا نع هوثلسيل حيرش ىلا

 نكسا ىكتشا ذنم ناك امو « هلها هاجرو 2947 *هتزلع نكس نآلا : لاقف

 وبأ انا : لاق ىلع نب نسحلا اذأ : لاق هللا دمع انأ : لاق دومحم انرخأ

 كلملا دبع نب ةملسمل ناك : لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع ينثاادملا نسحلا

 ىتئلص ىتح هرضحف « ةملسم هيلع عزجف « تام « ليبحرش هل لاقي « قيدص

 «ةملسم ىكسف « ىلعالا دسع نب هللا دبع هازعق « هل اعدو « ةريق لخدو « هيلع

 : لاقو

 يننا ”ليبحرش نع يدتجو“ ”نتوهو
 2366) "هئحاص تام تءرما ”تبقال *”تكرسر اذا

 ردص ىف 5 ءاهقفلا ةاضقلا رهشأأ نم ةيمأ ودا ثراحلا نبا م« وه حرش هع

 1 ةخوكلا ءاضق يلو « نميلا نم هلصأ « مالسالا

 يف ةقث ناكو + ه در ةنس هافعأف « جاجحلا ما يفستتلاو ا: ىلعو

 4١ه : تاقبطلا رظنا ٠ اليوط رّمَمع نأ دعب ةفوكلا ىف تامو « ثيدحلا

 هسا 4 بيدهن

 دقو ١١9٠ : #“ درسلل لم اكلا يف ثييبلاو تئش هئش اذا لصالا يف (ه 1
 ٠ لماكلا ةياور هتاور تقفاو



 يناثلا ءزجلا يف هللا ءاش نا هولتي ٠ خيشلا رابخا نم لوالا ءزحلا رخآ

 ٠ اميلست ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع



 دل 66 |

 يزاعتلا بناتك نم يناثلا ءزحلا

 وها هاور امم « ينئادما «فقيس يبأ نب كمحم نب يلع نسحلا يبأ فيلأت

 «لكوبملا نب ىلع نب نيسحلا دمحم ىبأ نع ؛ يربكعلا دمحم نب هللا دبع بلاط

 «يربكعلا دومحم نب قاحسا نب رفعج نب رمع نب دومحم لهس يبا ةياور هنع
 ٠ ةنع رادنملا يرسل نب دمحم نب كيج نب ىلع مساقلا ىبأ خيشلا ةداور

 ني اني دنت





 مس ©ا/ دس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

 0 رادنبلا يرسبلا دمحم نب دمحا نب ىلع مساقلا وبأ خيشلا انربخأ

 ربخأ : لاق « هيلع ةءارق يربكعلا دومحم نب رمع نب دومحم لهس وبا انربخأ

 لا هسا انرمخآ : لاق « يريكعلا دمحم نب هللا دبع بلاط وبأ

 : لاق ينئادملا دمحم نب ىلع نبسحلا وبا انربخأ : لاق دادغبب لكوتملا نب يلع

 : تلق : لاق + كبلقل افشا *هثلق تس يأ :23) لد"رمشفلل ليق

 ىضم نم ”كّكبَق عم" دل رثيعأ ”تنكو

 7 "هثلغ اش ك”دعب "تام نمىلع ”تثثأف

 "”ضوع لجوزع هللا باو يف : لاف « هل اخأ خياشملا ضعب ىزعو :لاق

 هب امع ”ءازع“ « ايندلا ذافت نم مكدنع «رقكتسا اميفو « هب "متبصأ امم
 ٠ يكءازع نسحاو « مكتباوث هللا مكنعخ « مثتثعجف“

 نع نسحلا وبا انريخأ : لاق ىلع نب نسحلا انآ : لاق هللا دع ان ريخأ

 ديلولا نب دمحم ىزع : لاق بوح نب دمحم ينثدح لاق ثايغ نب رمع يلع يبا
 ىرت ال ددعا نينموملا ريمأ اب : لاقف هنبا ىلع زيزعلا دبع نب رمع ةبتع نبا
 ”تبأر له ئرمع لاق ٠ رانلا نم ارتساو « نزحلا نم ”ةئنج* كل نوكت ”ةكدع“

 ول نينمؤملا ريمأ اب : لاق  اهيلع ©29 *هكيني* «ةلفغ“ وا « هب ”بحتحي* انزح*

 « ةيومألا ةلودلا ءارعش نم رعاش « يعوبريلا كير نب لدرسشلا )١(
 ٠ مك : ةسامحلا : يرحشلا نبا رظنا ٠ الماو هاخأ تيبلا اذه يف ىثر دقو

 عمدلا ريعأ تنكو ) هتباورو « 46 : : نييبتلاو نايبلا يف تيبلا (0)
 ٠ لجع ينب نم لجرل بوسنم وهو ( ىكب نم كلبق

 ٠ هنبا لصالا ىف يف ة (©)



 دن 6مل

 ىضق هللا ؟نكل «1) *هتثنكشل « ههابتناو « هملعل لجر ”ةيزعت كرت الجر نا
 ٠290 ( نينمؤملا عفنت ىركذلا نا )

 نمع « كيلا توملا نم لبقأ ام كلغشيا : هثيدح يف ثايغ نب رمع لاق
 ٠ ةكدع* ىرت امل 0 *دردعأ « كيلع لخد امع لغش ىف وه

 دن نرخ لاك لكروت هن نط نب نوصل ربك لانااقا هيمان عا
 بلاط يبا نب ىلع نفد ال : لاق يرماعلا سيق نب مساقلا يبأ نع نسحلا

 دنع ”لثمت  ملسو هيلع هللا ىلص # هللا لوسر تنب ”ةمطاف هنع هللا يضر

 :  مالسلا اهيلع اهربق

 2 ”ليلخ ”موديال "نأ ىلع ”ليلد 2دحاو دعب ادحاو يداقتفا ةناو

 نسحلا وبا انريخأ : لاق ىلع نب نسحلا انربخأ : لاق هللا دنع انريخأ

 « اتيهذ هينيع ؟نآك ىأر جاجحلا نا : هريغو. « دوسالا نب رماع نع ينئادملا

 ٠ هايؤر ليوأت اهنا ؟نظ بلهملا تنب ”دنهو « ءءامسا ”تنب ”دنه "تقلط“ املف

 يبأ نع نسحلا وبا انربخا : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 جاجحلا هيلع عزج جاجحلا نب دمحم ءتام ام : لاق يفقثلا ورمع نبا دمحم

 هيلا رظنف « تيبلا لخدف لبقأف « هوملعاف ٠ ينونذاف هومتلسغ اذا : لاقف

 ؛ الثمتم لاقف

 ٠ هنكل لصالا ىف (4)
 نب دمحلل ةيزعتلا نأ : اهيفو ه8 : # رابخالا نويع يف ةياورلا (0)

 ءةياورلا يف طيسب فالتنخا خي تالا نب ديلولا اهب ىزعي ةبتع نب ديلولا
 تار اذلا ة ةروس نم ةبالاو فالتخأ نود ”إ٠ زن ديرفلا دقعلا يف يهو

 ٠+ ه6 : ه١

 ٠ خسسنلا يف هفيرحت يهو وددعأو لصالا يف (»)

 ؛ هلبقو 5 : # ديرفلا دقعلا يف تيبلا (0)

 ليلق تامملا نود يذلا لكو ةقرف نيليلخ نم عامتجا لكل



 ككل - 1

 820 رحراقلا رةابسش نع .كئثانترتفاو ىشم نم ”لمكا 2 هب 1 ”نآلا

 حلاصلا لاعفلاب كلذ ”تننعأو اهثك ”ةءورملا -كيف "تلماكتو

 «6) ,(نوعجار هيلا انإو هلل انإ) : لاقف ٠ عجرتساو « هللا قتا : هل ليقف

 هاتأو .٠ 52 ( نودتهملا مه كئلوأو ةمحرو « مهبر نم تاولص مهيلع كئلوا

 : لاقف « ةعمج امهنيب ناكو «.فسوب نب دمحم توم

 كبلاه لك نم هللا *ءاقب يبسحو 22<تّيم“ ”لك نم هللا ”ةايح يبشصحت

 ٍكلانه اميف سفنلا هوة "ايي يبر هللا ”تيقل“ ام اذا

 : قدزرفلا لاقو
 0 ا رنوزحل نوه :ةينن *نم_ ام ”جاجحلا ع زج“ نئل

 1١( اعمدوف ”هاقراف امل هثيئحانج مه رايخ نم ىفطصملاو ىفطصملا نم

 اعمجأ نييقارعلا ”رما هنبا ىزجا»و امتلك ضرالا نميائزجا ناك ”خأ

 : باهملا نب ةريغملا اهب يثري ةديصق نمض « مجعالا دايزل ناتيبلا (4) >>
 : اهلوأو

 رحضاولا قيرطلا ىلع ورمب ؟ربق ١ انّمض* ةءورملاو ةحامسلا نا
 1 يفو يرهوجلا لوقي « نانسالا نم : حاحصلا يف امك حراقلاو

 ٠ حراوق ةعبرا تايعاب رلاو ايانثلا دعب

 ه٠نويعجا رهيلا اناو « هلل انإ هلوق دنع يهتننو»# : مس دي رفلا دقعلا يفةياورلا 6

 ١65:5 +٠ ةرقبلا ةروس ٠١(

 ةعبسلا غلبت ةليوط ةديصق نمض موا :٠؟ قدزرفلا ناويد يف تايبألا ١(
 : ناويدلا يف تيبلا ةياورو اني نيثالثلاو

 امعجواو ةلجأ ءوزرمل *نوكت ١ ةبيصم نم ام ”جاجحلا ”ربص“ نلل
 ) )1١ناويدلا يف هتياور :

 |امعدوف ء اعيمج اناب ذا هئيليلخ هت اقث نم ىفطصملاو ىفطصملا نم

) 
/ 
) 



 تاكو

 امّضتعتفتتل هريغ نم اعطق“ ولو 2امهالك هاقراف باقع* احانج

 «ربصلا ىلع هثحيو « فسو» نب دمحم نع هيزعي ديلوبلا هيلا بتكو : لاق
 ء فسوي نب دمحم نع ينيزعي نينمؤملا "ريمأ ؟يلا بتك : جاجحلا هيلا بتكف

 نأ ديهش نينمؤملا ريما ىضرو « هيلع ريصلاب ىنرمأبو « هنع *ءاضر ركذو

 فيكو « هيلع ريصلاب رمأبو م 2929 ( هنع هئاضرو هللا ةرفغمب ) هنع هللا يضر

 ٠ 7 ! نينمؤملا ريمأ ىل هللا ىقبا دقو ربيصأ ال

 نمسا اون[ تكا لاه نع نر وحلا نرخ © لاه تيطن اوبعا
 املف « اهمده « زاد واوا مس اذا جاححلا ناك : لاق بيمح نب سنوي

 قدزرفلا رعشب لثمتي ناكو « حوبلا عمسي نا هيحعت ناك « هوخأو « هنبا تام

 ن 2340 اهنبا ىلع تعزج ةآرمال هلاق

 1 لا يدع قولا جر ىف

 : 20١ يفقثلا مكحلا نب ديزي رعشب لثمتو
 "نثكذ هكبتت ناو ”رجؤت“ "بستحت نا

 امر اا يسع نا ةدكاك
 ٠ لصالا يف اذك (1)

 يثرب ةديصق نمض تيبلا لاق هنا ء 505 :* قدزرفلا ناويد يف ءاج (14)

 ء هتجوزل تيبلا اذه يف هباطخ ناك امبرو « هل نينبا اهب

 ٠ يربصاف سانلا نم "نبا الا كانبأ امف «.5 : ٠ ناويدلا يف هتباور )1١5(
 «سراف جاجحلا هالو.« ةيومألا ةلودلا ءارعش دحأ يفقثلا مكحلآ نب ديزي )1١(
 امئاو « كرعش ضعب يندشفا : لاق « هعدويل لخد املف « دهعلا هيلا عفدو

 بضغخف « هاب" اهيف رخش ةديصق هدشناف « هل احيدم هدششني نا دارأ

 نب ناميلس ىلا ابضغم هنع ديزي جرخف « دهعلا هنم عجتراو « جاجحلا
 ه4 : ١ يدادغبلا : ةنازخلا « هد" : ١١ يناغألا ٠ هفصنآف « كلملا دبع



 دعا 1 ات

 ةبيصم نم ملسم *يتفح ترف نمو
 اهّؤازح ”لبلق 4 ”ناززحاو 6 ”ءاكب

 « نسحلا وبا انريخأ : لاق ىلع نب نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 ذ لاقو « هديشن اف 2239 « كنيا كتيثرم ىندشنا

 )1١( *ىس هلوق ٍبيذكشل سيل انّسح امن نم هلا بحذك اي
 015 نّبتغ مض“راوج سانارادلا ( م ) يفو هارأال رادلا يف ”لوجأ

 ”نككس“ هلسمهأ نم "يح لكل يتصلاخ تنكو يليلخ "تنك

 "7 ”نادتع مهنببو ي سو اوسمأ ”متكهنأ تيل كنم ةمكهتدبأ

 كثتيثرم : جاجحلا لاقف : هاثرخ « دمحم ىنبا ثرا : جاجحلا هل لاقف

 :لاق « كنبا ىلع ءدجي مل ام ينبا ىلع ”دجو“ يبلق نا :لاق ٠ ”دوجا كتنب

 نايبلسأ رعشلا اذه نودشني موقو ٠ 205320 دمحم ىنباب دجأ تنك كلذك : لاق

 ىف ةروكذملا تايبالا لاق ةكتق نب ناميلس نا ه؟ : نييبلاطلا لتاقم ىف 010

 ٠ ١ ىلع نب نسحلا

 ةباورو ٠ ثلاثلا هتيسلا ادع /١ ص 3 ىلامالا ليذ ىف تاسالاو ربخلا 014(

 ء ه5 ذ نييبلاطلا لتاقم ( نم هللا 0 لوالا رطشلا

 اذه 0 دقو 9 ١ ال 0 يلامذلا ليد 5 : نيلاطلا لتاقم يد (19)

 رك

 ىنيبو اوحضأ ) نييبلاطلا لتاقم « يلامالا ىف يناثلا رطشلا ةياور (2)

 ٠ ( ندع مهنيبو
 هنبا تام نيح اذه هلوق لاق جاححلا ناو : يلامالا ليذ ىف ربخلا درو 1(

 تعبيشف طق هتأر ام لاق ( : ةريخالا ةرابعلا ةياورو دمحم سيلو نانا



 هس [؟

 *« هيلع هللا ناوضر بلاط ىب أ نب يلع نب نسحلا هب اثر 29 « ةتق نبا

 لهأ نم لجر لاقف * + وا لوقي نم ذ موي جاجحلا لاقو
 لاق رق ناقد انا < قانع

 وي وى ٠ ٠ وى ٠ هتيلخ ”قرافم ليلخ ”لك

 ٠ بزعأ :لاقو «* جاجحلا مسبتف

 : جاجحلا نب دمحم يثري "7 رشيقالا لاقو

 (00 ررفاونلا لاغبلا لاثما * فاو 2 5 تاحئاتلا و ّ 8

 (''رفاشملا لده* ةاوشلاب نيهاضن*“ ارس اوحفونالا ”فارطا ”نطتخّمي“

 رحانحلا ءارو ام ًاوحش كحق ملو اهق ولح "نماهللا نودام وحشلاى كب

 : قدزرفلا لاقو

 ٠ نابآب دجأ
 نجر نوغو ٠ . ةدعخل واع اذ تاوضلاو 0 هم وب د اطياي نصل يف و (5؟)

 ىنب ىلا اعطقنم « اثدحم ناك « يول نب بعك نب ةرم نب ميمتا ينب نم

 0 لماكلا : نسحلاو «© نيسحلا ىثر امك مهالتق ىثرو « مشاه

 ٠١ ٠ ' ءارعشلاو رعشلا عاب : ةبيتق نبا :«فراعملا 9؟ : ١

 دححا ناك « بهو نب دوسالا نب هللا دبع نب ةريغملا همساو : رشيقالا (؟8)

 ٠ ازبع د ءارعشلا مجعم

 :ةرفانلا «. تنرح< اذا ؟روغتوأ آرامت رفنت ةبادلا ترفن مهلوق نم :رفاوتلا (؟4)
 + ( ريل 0 حافسلا ءوررصللا

 «نالجرلاو « نادبلا ليقو « سأرلا ةدلج يمه: ىوش“ عمجلاو ها رتعلا هز

 ومنو د ءالده ريعبلا لده لاقي : رقاشللا ليه ٠ نييمدالا نم سأرلاو

 ٠ ةلكاشللا : ةاهاضملاو ٠ هرقشم لدهيف 6 ةحرقلا هذخأت نا



85 

 نييبللا ,كيسسعت نم ”قنئاللخلا الإ امهكدسم“ ”تكسم ألو ”ىح ةدس ام

 3 ًاضنأ قدازرفلاا لاقو

 دمحمو دمحم لثم ”نادقف امهتثم ةمزر ال ةةم”زرلا نا

 دعرسلاب اههلع نويلا ةدينعأ“ تاييتوخاتلا "كدت ستوب

 . ةيقاعلا ”دوومحم رسصلا نإف 6 كربصلا مكمحملاو 6 مث رجأ *هللا ”مظع 7 مهسضعمل

 00 ا * سيد

 عزجلاب « هللا باوث نم كبيصن ”سخبت الو « تاف ام ىلع ربصلاب كتبيصم ىلع

 ٠ كنع ىينغي الو ؛ كيلع يدجب“ ال يذلا

 نيسحلا ودا ان رمخأ : لاق يلع نب نسحلا انريخأ : لاق هللا دنع انريخأ

 دنع كحبضو « هل انبا رمع نب هللا دبع نفد : لاق كرابملا نب دمحم وبا :لاق

 ٠ ”ناطيشلا مغرا "نأ ”تدرا : لاق !  ربقلا دنع كحضتأ :هل ليقف ٠ هربق

 نكلو . ”كتلثم يزعب ال يلثم نأ : ملسم لجرل ينارصن لجر لاق : رماع نيا

 ٠ هبق "بغرأف ”لهاحلا هبق ”دزهةز ام "رظنا

 كت” دعب ىقابلا نإو « "كل ىقابلا ككبق ىضاملا نا : لاقف  تالجر ”لحر ىازع

 أميف مهيلع ةمعنلا مظعا نم « هب نوباصي اميف نيرباصلا ”رجأو. « كيف روجأللا
 .٠ اهلم (02 نوناعد

 ميهأربا ىلا ةبوسنم 0 يف .ةيرعتلا درتسو ٠ نوفاعب لصالا يف

 ٠ ءافلخلا ضعب اهب يزعل ,ىرحم يبأ أ نبا



 ك6

 ”رمأ : هل ليقف « هسلجم ىلا عجر مث « مهتكسف « هتيب ىلا ضهنف « هتبب يف

 587 (مث) هربص نم اوبحعتو. « هوزعف «معن : لاق ؟ةيعانلا تناكام # ثادحت“

 . 25930 هركت اميف هدمحنو « بحب“ اممك هللا عيطن « تيب لا ا

 ٠ تومن انلك انأ هللا انريخأ

 بص صقنب امك « ”صئقن< ”نزحلا 007 : جاجحلا نب ةبعش* لاقو

 ٠ هلتق دحأ ىلع نزحلا ىقب ولو « بوثلا

 لاق : لاق نسحلا وبا انربخأ : لاق ٠ نسحلا انربخأ : لاق هللا دمع انرخأ

 نع ةزعتن مل' نم : لاق 2١7 جيرج نبا نع باهولا دبع نع ةلهاب نم لجر
 ملاهب . مصلاب هتبي + مئاهنلا قلست امك الس « تاستحألاو « ريصلاب ةئكييصم

 ينئادم ا نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انربخأ 3 لاق هللا دبع انريخأ

 "نإ « ينل ا يل ا ل ل

 ١٠١ 4 : م دربملا لماكلايفو ٠ هركت ل ىلعمدمحتو مشا يل

 0 : لاق هلا

 ةنس وحت ىفوت نا ىلا ةرصبلا 1007 ا

 . مسمر : ع« بدذهتلا بدهت رظنا ءاه

 ماماو « ةكم هيقف « جيرج نب زيزعلا .دبع نب كلملا دبع وه :جيرج نبا (*1)
 ج نايعالا .تامفو رظنا ءاه ١6٠ ةنس يفوق ٠ هرصع يف زاجحلا لها

 ١: "لملك ؟٠



 دع ؟6:-

 ٠ هيلع "نوه كلذ ناكف « *لعفآف « هلوأك ك رمأ ”رخآ لعحت نا ”تتمأر

 ؟ كلام : ديعس لاقف « اعنقتم « تيبلاب فوطي الجر ريمج نبا ىأرو : لاق

 لاق ؛ نسحلا وبا لاق : ىلع نب نسحلا انرمخأ : لاق هللا دنع انرمخأ

 ٠ ءيسلا مالعلا عزتجلا (50) دمحم نب مساقلا

 رةبيصم <لك نا "ملعا : هل نبا نع هيزعب* هل قيدص ىلا ناليغ بتك : نيسحلا
 ٠ ”مئادلا ”نزحلا كلذ نا « اهتزح اهبراوث يجرت“ "بهذي* مل

 ع ”ةئلح* سسلف 4 هتأرمأو درك » رخشلا نب هللا كسع نب .فركطتل خأ تام

 ٠و نيكشن 3 معلا نا تهرك 7 لاقو 4 ”رحتو

 : لاق بلغت نب ناب نع 270 « ءاربلا نبا نع « ةرصبلا لهأ نم خيش نع

 ةعسسلا ءاهقفلا ذحأ دمحم وبا « قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا (س؟ (

 ةيلح رظنا ٠ ةنيدملاو كم كي هيد ينوضو هاهين دلو + ةيدلا ف

 ٠س : ؟ ءايلوألا
 ٠ لصالا يف تسيل ةدايز (مس (

 هكادعو 017 00 هيي وه ام باوبصلاو ءارعسلا لصألا يف مف (4)

 نار ل ل ءاور اميف ةقث « ةروثأم ةمكحلا يف لاوقأ هل

 سس ا١و8: ؟ ءايلوألا ةيلح رظنا ء ةرصيلاب هتافو تناكو « ( ص ) يبنلا

 ء 51

 )0 هنأ نع ىور «© يفوكلا ىثراحلا يراصنالا هبزاع نب ءارسلا نبا مهل

 « ا/ : 5 بيذهتلا رظنا * ثيدحلا يف ةياور هل ٠ ايعبات « ايفوك ناك



 هم 15 د

 نتن وساق ن1( اكل 1 اع ع وب با قوما فا
 لبق « هسفنل رظنلا نع ”زجعي ”الا 99 ةرظتتلا هل "تليطأو « ”ةيفاعلا ”سبلأ
 +٠ هين نيدو « ةئيب ةلايحلاو « هتحاس لولحلا

 : لاق نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 ”عرزجلا ىرن انك : لجراهل لاقذ « تريصو « اهؤازع نشسصحف ةأرمأل نبا تامو

 نيب ”دحأ تيم“ ام هللا دبع اب : تلاق تم"ركو تربص دقلو « ءاسنلا ىف

 "ل ص دعا اناا راسن نع ا اهتم امهم ديو لإ عزشو الا سع
 واو « اضوع ضوعم ريغ هبحاصف : ”عءزتجلا اماو ٠ ةيقاعلا ”دومحم « ةينالعلا

 « قلخلا يف نسحلا ىلع ةبلغلاب امهالوأ ربصلا ناكل « ةروص يف نيلجر اناك

 ٠ ةعيبطلا يف مركلاو

 : ةيزعت نسحلا وبا انربخأ : لاق نسحلا انربخأ ن لاق هللا دبع انربخأ

 عزجلا يفو « باوبثلا لجآو « 280 حبرلا لجاع كتتيزر نع ءازعلا يف كل نا

 ٠ باقعلا ”فثوتختو « باوثلا سخب

 ىلا ءاهتنالاو « هئاضقل ميلستلاب « هباومث نم هللا دعو ام "سمتلا : ةيزعت

 «كتبيصم نع ربصلاب كل هللا ”ض وع و“ « كردتسم ريغ تاف ام نأف « هرما

 ٠ كتئيزر ىلع عزجلا نم كل ريخ

 تلاق ١ لاق نسحلا وبا انرمخأ : لاق نسحلا انريخأ :لاق هللا دبع انريخأ

 « ةعيشلا لاجر نم « يوغل ءيراق « يركبلا حابر نب بلغت نب نابأ (د)
 يف رخآو « تاءارقلا يف رخآو. « نآرقلا بيرغ يف باتك هل بسن

 ٠ ع0 : ه ةعيسشلا نابعأ « * : ١ ريثألا نبا : بآبللا رظنا + نيفص

 ٠ ريخأتلا : ءاظلا رسكو نوبنلا حتتشفب : ةرظنتلا (/)

 * حورلا لصالا يف (كم)



 مس ا ب

 « هيلع تمحرتف « اهنبا 447 ( ربق ) ىلع تفقو 253 (دقو ) ةيبارعأ
 ٠ كسرع ىلا كرما ناك امو « كنطبل كلام ناك ام « كيبأو : تلاقو

 نع هائتزعو 2417 ثعشالل هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع لاقو. ذ لاق

 محرلا كنم .كلذ "تقحتسا دقف « كنبا ىلع * عزجت نا ثعشأ اد : لاقف هل نبا

 *رردقتلا كبلع ىرج تربص نا كنأ < ثعشأ ا ٠+ ' ”ىكلخ“ هللا يفف ربصت ذإو

 ى 60 روزأم تنأو « ردقلا كيلع ىرج « تعزج ناو « روحأم تناو

 0 اا حلا انربمخأ : لاق هللا دنع انربخأ

 ,”ةنتخو « ”ةملد“ وهو 2 لاقف هنبا نع هازعو « ملس نب ميهاربأل يدهملا

 ٠ 24292 ةمحرو تاولص وهو « كنزحأو

 نسحلا وبا انربخأ : لاق ىلع نب نسحلا انربخأ ند لاق هللا دبع انربخأ

 « يسفن .ةايحلا يف ينتقدص دق : لاق صوأ 49 نايح نب مرهل ليق : لاق

 ٠ لصالا يف تسيل ةدايز (مو)
 ٠ لصالا يف تسيل ةدادز (: 3

 مالسالا يف ةدنك ريمأ : يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشالا )41١(

 صاقويبأ نب دعس عم ناكو « هنيع تبيصأف كومريلا دهش « ٠ ةيلهاحلاو

 نيفص موي هعم ثعشألا ناك « يلع ىلا رمالا لآ الو « قارعلا بورح يف

 داع مث © نئادملا دروو « ناورهنلا ةعقو هعم رضحو « ةدنك ةبار ىلع

 نبا رظفأ « ةيواعمو « نسسحلا قافتا رثإ ىلع اهيف ىفوتف « ةفوكلا ىلا

 رف ل

 « كلاه لك نم اًسلخ“ هللا يف ”نإف "ريصت ناو ) ٠ : * دقعلا يف (4)

 « تعزج ناو وهلم تلاو ا

 ٠ مثأ تناو « ردقلا كيلع ىرح

 : ةملو وهو كرسأ ) ”ءدب نم دقعلاو 6« ع : ” رابخألا نويبع ىف )8

 ٠ ( ةمحرو تاولص وهو « كنزحبو « ةنتفو

 ينب نم « يدبعلا نامح نب مره هنا : .باوصلاو « نابجز لصالا يف (41)



 د خت

 ٠ لحتلا ةروس ميتاوخب مكيصوأ « نكلو « هب مكيصوأ ”لام ينام

 نيسسحلا لاق : نسحلا وبا لاق نسحلا انريخأ ذ لاق هللا دع انريخأ

 (ىلع ) ربص ن نم «4©) ( رجألا ) هللا ىلع بجوتسا امنا : هنبأ نع هاتزع لجرل

 1 اش و هقحل أم

 ٠ كل نيتتزرلا ىكتاو ؛ كيلع

 نسحلا وبا انربخأ : لاق ىلع نب نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 ”هللا صقنب“ ال : لاقف « هنبا نع الجر 24» ةيواعم نب سايأ ىكزع : لاق
 فتلخلا نم كل لجو زع هللا لّكعو « كيلع همعن ”ليزي* الو « ك<ددع

 ٠ ”تيزر“ امم آريخ
 نسحلا وبا انرمخأ : لاق ىلع نب نسحلا انرمخأ : لاق هللا دبع انريخأ

 او دعا اها عب# رصناا ل | حك وامل
 نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انريخأ

 ملف 78 ٍلهاكلا ”ديدنشلا كوبا ناك "نا : لاقف هسا نع هيزعب“ الجر يبارعا

 ءالذها ريغ لق

 : لاق نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انريخأ ذ لاق هللا دبع انربخأ

 ىف رابخأ هلو « حشفلا ةداق نم ناكو « نيعباتلا رابك نم سبقلا دبع

 كعس نبا تاقبط رظنا ٠ هتاوزغ ىدحا يف ثام « ةيمالسالا حوتفلا

 ٠ 866ه هال

 ٠ لصالا يف تسيل ةدادز (4 ه

 كيعس نع ىور «, ةلثاو وبأ « ينزملا سابا نب ةرق نب ةيواعم نب سابأ (؛ 5(

 ٠ ثيداحأ هلو 4 ةقن ناكو 6 ديبج نب كيعسو 7 ”سنأو بيبسملا نبا

 ا < 1 بيدهتلا بذهت راظنا ٠ تاقثلا ىف نامح نبا هكدع



 مس وال

 نم ىننمآ هينادقخ نأ : تلاقف  كنبا نع كءازع نسحأ ام : ةيبارعأل لبق

 ْ ٠ هدعب بكاصملا

 لجر ترم : نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انربخأ :لاق هللا دبع انريخأ

 مجر مث < هسفنب دودجيأ وهو « اهيخأ سأر ىلع بدنت يهو « ةأرمأ ىلع

 نآلاتناو « نييكبت لبق كتنأر : اهل لاقف ”لكآت ةأرملاو ٠ ىضق دقو « لجرلا

 « ءارضلا ىلع « مهداز ”سانلا لكأب لاح لك ىلع :تلاق ؟ ةثرتكم ريغ نيلكأت

 ٠ ناثدحلاو « ءارسلاو

 : لاقف الجر لجر ى“نزع : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انرخأ

 ىقابلا ”لاح امف ٠ كثع"رخ“ وهو ء كنبا بهذو ؛ كلصأ وهو كوبا بهذ“

 ١ ؟ ! هعرفو هلصأ دعب

 ذخأب هنم « ربصلاو « هللا ىوقتب كيلع : لاقف الجر لجر ى“زعو

 ٠ عزاجلا عجري هيلاو « ”بستحملا

 نسحلا وبا انربخأ : لاق ىلع نب نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انريخأ

 اهنم اهيحاص ”عزج“ ”نإغ 8 “"ةدحلو ”ةبيصملا : ؟45)» كامسلا نبا لاق : لاق

 ناو « ”باوثلاف رص نأ : اهنم ”مظعا اهعمو « ”الا ةييصم نم امو « ناتنثا

 ,640) ةبيصملا نم ”مظعادللا باوث نم هتاف ام نوكيو « قثلثخلا *ءوسف -عزج“

 «بشوح نب ماةوعلاو « ةورع نب ماشه نع عمس « كامسلا نياب فورعملا

 دادعب مدق يفوك وهو ٠ لبنح نب دمحا هنع ىورو « يروثلا نايفسو
 رظنا ٠١ ١م ةنس ةفوبكلاب تام ٠ ةظعو ةوقنم هيكس ناكف ديشرلا نمز

 ١٠١٠ه ن * ةوفصلا ةفص

 ىلا بتك كامسسلا“ نبا نأ ذ اهيفو ه4 : * رابخالا نوبع يف ةباورلا (:4)



 د ا/ل# مل

 نسحلا وبا انربخأ : لاق ىلع نب نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ
 : لوي ائاف ىنبا رثرا : اهنبا تامو « اهجوزل ةسارعأ تلاق : لاق

 ”بوتت ةسيانل وا رهدلا بنر ربيبحابا ”تايكابلا كاشبتل
 ”بيلح "نكبلت اهئمادأ ”نوبكي 457 ءامب "تكاب* 000

 2600 55 ررجح ىلع هفقنمب 0 ل نا 1 ها م٠

 ى”زعو : نسحلا وبأ انريخأ : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 كل ناك نمم كل ”ريخ آرجأ ةرخآلا يف كل ناك نم كنا : لاقف الجر لجر
 ٠ ًارورس ايندلا ىف

 د لاق نسحلا وبا: انربخأ : لاق نيسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انريخأ ْ

 : سانلا بطخ 201 ( دقو. ) كلملا دبع نب ديلولا لاقو

 «ةيطعلا ىلع هلل دمحلاف « ةيطعلا ”مظعا تيطعأو « ةيزرلا مظعا تهزر“*

 ٠ ةبيصملا دنع نوبجار هيلا اناو هلل انإو
 نع « نسحلا وبا انرمخأ ذ لاق نيسحلا انرمخأ : لاق هللا دبع انريبخأ

 <نوك نا ”تعطتسا ثإف « دعب اما : لاقف هل نبا نع هيزعي ديشرلا

 ٠ هبهو نيح هل كركش نم رثكا ء هضبق نيح هلل ك"ركش

 « خسنلا يف أطخو فيحصت وهو ءامب تيلب“ ةيحو بثعقتو : لصالا يف (؛ه)
 رمتلا : ”ةئيحولاو ٠ رتعتتم“ حدق : بثمتقلا + تبثم ىه ام باوصلاو

 هضعب مزاب ىتح نمسو « نبلب "لس" مث « هاون جرخب ىتح « ”قدب“
 ٠ ( اجو ) حاحصلا ٠ لك يف « اضعب

 : ”فكقتلاو ٠ ىرخالا عجارملا يف تايبألا دحأ ملو « لصالا يف و اذك 0

 . مامدلا نع ةماهلا سك

 ٠ لصالا يف تسيل ةدايز ه١(



 دسالا

 تاخد : تلاق « ىمأ ىننثدح ذ لاق 2292 فيشخ 279 نع « ةسانك نب دمحم

 زخ كتمأ كل "تدلو دقلا : تلاقف « ةينامث ىتوخاو « ”ىحلا زوحع انيلع

 نسحلا وبا انربخا : لاق ىلع نب نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 2 كتلاه ام : لاقف « ىكبت نامعنلا ةنبا 26647 ةصيبق نب ءىناه ىأر : لاق

 0060 ( اذه كيكس“* ”ملو : لاق 0 (ه0) 1 ضغت مكله / يف .تمأر : تلاق

 , 20170 انزح تأاتما الإ « احرف راد ألمت“ مل « ءيناه ان : تلاق

 اهل تنأرف « ةأرمأ تلزنف « ةنيدملا ىلا ”تج تجرخ ذ 0 دانا نأ

 رعانش « يدسالا ىلعالا دبع نب هللا دبع ةسانك مساو : ةسانك نب دمحم (0؟)

 هلع لمح دقو 4 ةأشنلاو )م دل وملا ىفوك 02 ةيسمايعلا ةلودلا ءارعش نم

 ٠ نآرقلا نم تيمكلا تاقرس : اهنم تاملؤم هل « ثيدحلا نم ءىش

 1١ : ١١6 1١١١ ىناغالا رظنا ء*107٠ ةنس ىفوتو « ده ١؟ ةنس دلو

 ىور ثدحم وهو « كلام نب فشخ ةمجرت ىلع ”الا رثعن مل ند فشخ (ه)

 لاقو 4 ي'اسنلا هكقثو « ريييج نب كيز هنع ىورو © دويعتسم نما نع

 ٠»عممسس : ١ لادتعالا نازيم ٠ كاذب سيل يدزالا

 ثاعحبشلا نحل" : ينابيشلا دوعسم نب ءيناه نب ةصيئق نب ءين اه (0ه:)

 ءاهناسرفو « نابيش ينب ديس ناك ( يلهاجلار صعلا رخاوأ يف « ءاحصفلا

 + ١59 1 نييبتلاو نايبلا رظنا
 ٠ ( رضغ) برعلا ناسأ « ٠ شيعلا ببط : ةراضغلاو 96 *رّضَعغلا (هه)

 ٠ لصالا يف تسيل ةدايز (هد)
 : كاذآا ؟دحا للا اهل 3 هنا 00 تاببا 007 اذه كادر (ه0)

 5 نزح تالتما “الا



 تاك

 :ىجنا وح ”تيضقىتح « ”تمقأف ٠ ةنسحكالاحو ء ادلو*و“ اقيقرو« ريثك ”الام

 هده تنك املك 4 معن : تلاق  ةجاح ركتأ اهل تلق « عوجرلا ,تدرأ املف

 « ةأرملا لزنم تيتأف « نميلا تيتا مث ٠ اماوعأ تربغف « <يلع لزنأف « دالبلا

 اذاو « اهلزنم تعابو « اهدلو تامو « اهقيقر بهذو « تريغت دق اهلامج اذاف

 « هللادبع اي : تلاق + كب لزن دقام عم نيكحضتا : اهل تلقف « كحضت يه

 «ركسشلا ةلق نم ناك كلذ نا تملعف « ةريثك نازحأ يلو « ةمعنلا لاح يف تنك

 نم ىناطعأ ام ىلع لجو ع هلل ًاركش *كحضا ةمعنلا هذه ىف مويلا اثق

 بوبأ رمص ناك ام : لاميؤ (0 6 ( كلذ ) رمع نب' هللا كيعل تلقف ٠ ريصلا

 ٠ ءىشب هذنه ريص كنع

 لاق : لاق نسحلا وبا ان ريخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دع انرخأ

 ”كنومم نم انيلعام « ينباب 8 لاقف # هل نما تام دقو _ 02 رذ نب رمع

 ذ لاق « هنفد املف « ةجاح نم هللا ىوس دحأ ىلا انب امو « 2'") ةضاضغ“

 ىردنال دال كيلع ردزحلا نع ”كل ”نزحلا انلتغش“ دقل « ىنباي *هلل كمحر

 هكر تفل ام ”عئيض ام هل د 9 0

 ىندزو + هيلع ىل كباوث ”لعجاو « ركتعاط نم هيف <رّصق ٌةأم هل "بهف ٠ هيلع

 22 نييغارلا نم .كيلا ينأف كلضف نم

 ٠ لصالا ىف تسيل ةدايز (5)

 نم ثردحلا لاحر نم ينادمحلا ةرارز نب هللا دبع نب رذ نب رمع (هد)

 ١١8 ٠ : تاقبطلا ٠ ه #١6 وحن ىفوت « ةفوكلا لهأ
 ٠ بيعلاو « ةصقنملا : ةضاضغلا (60)
 هنبا يف ينادمهلا رذ يبأل -؟ع» : م ديرفلا دقعلا يف بوبسنم لوقلا 51(

 يرعش تيلف « كيلع نزحلا نع « كل نزحلا ىنلغعش ىنلغش ) : هتاورو رد

 « 5ىلا + دارنا يعور كف ا فلل لاق يك « كلل ليقو « تلق ام

 ٌ 1 ٠ ( كيلا هتءاسا هل بهف



 دس ا

 ليق : نسحلا وبا : لاق ىلع نب نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 (") (هل اذهأ ) نوعجار هيلا انإو هلل انا ةييصملا دنع "© سيق نب كاحضلل

 ٠ مهبر نم تاولص مهيلعف « ضئارفلا ىدأو « ىوقتلاب ذخأ نمل اذه :لاق

 نع « نسسحلا ويا انربخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انريخأ

 رمع نبا تير ام :دمحم نب هللا دبع لآ ضعب نع 2147 « ةنيبع نب نايفس
 ٠ طق ةبيصم يف هنيع تعمد

 لاق لاق ويلا نبا انوا: اف نينعلا ينيك لاق للادعا نزيل
 «هيخأ ريخ أطيب <52 راثد نب براحم ىلا دشار يبأ نب *عيبر ىكش : نايفس

 00 نكت مل نا ئ: هل لاقف : ”عماج ”ربخ ”ر بخ “يلع ةطبأ دق : لاقف

 راع كال دمك قارف ىلع كّسسن ”تّّتطو

 نع « نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 «الا « ىبوط“ موهقل ليق ام : سابع نب هللا دبع لاق : لاق « رماع نب دمحم

 ٠ ةكبتغم ”ريخ ربصلاف « رءوس موي مهل رهدلا بخ

 ةفوكلا ىلع ىلوتسا « ناعجشلا جراوخلا ءامعز دحأ : سيق نب كاحضلا (55)
 نب ناميلسو ٠ زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع هعبابو ء اه 1507 ةنس
 ةنس دمحم نب ناورم مايأ لتقو . هفلخ ايلصو « كلملا دبع نب ماشه

 ,مسوس , من69 : ١ نييبتلاو نايبلا « 70  ا/ه : ١ يريطلارظنأ ١
 ٠ لصالا يف اذك (م)

 تام « رماع نب لاله ينب ىلوم « دمحم ابأ ىنكي « ةنيبع نب نايفس (54)
 ء 586 طارخ نبا : تاقمطلا رظنأ ٠ ةكامو نيعستو < نامثث ةنس

 «ديلولانيدلاخ ةيالو رخآ يفتام ٠ ةيلعت نب لهذي نب نم : راثد نيبراحم ("5)

 : تاقبطلا رظنا ٠ نيرشع ةنس لزع ادلاخ نا هو ٠+0 ا

 5 نكي لصآاللا يف 9(



 دس ال5 بن

 نايمس لاق : نيسحلاوبا انريخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 هناا يضر. .باطقلا نإ سعلاو لاق 1990 لوني نجا ثلا وقام هلق ورا
 ٠ *ريصلا انشيع ءريخ اندجو : هنع

 هلابأ لا 0 ها 00 عسا م

 ٠ تبكر امهبا

 *بجاولامهيف - 5”لجو زع هللا ؟قح نا « رقفلاب وأ « تيلب“ ىنغلاب ىلابأ ام

 ٠ ”ريصلا : رقفلا يفو « فطعلاو ثريلا : ىنغلا يف

 « هيف ةرش ال يذلا ريخلا : لاق : نمل قم هاش 556 ائادملا

 « ركاش ريغ هيلع معنم نم مكف « ةبيصملا دع رسقلاو م فاعلا عمرك علا

 ٠ ! رباص ريغ لتبمو

 : دايز يثري 250 ردب نب ةثراح

 : ,تاقبطلا رظنأ ةئامو نيسخو نامث ةنس تام ىلجب : لوغم نب كلام 0

 ٠ اكمل

 1 يل تاو مر لصالا يف رف (54)

 نب ١ يلعو 6 باطخلا نإ رع تب رتملا يف راخأ 2 ا ) يبنلا

 ”رمأو 4 ةيومالا ةلودلا يف هريغو « هيبأ نب دايز عم رابخأو « بلاط يبأ



 بالها

 انزح ”ةرم عرج“ مل يذلا اذ ”نم< ”ةححفم* اندلاو ”لئمجا ”ريصلا

 * لاق نسحلا وبأ انربخأ :ذ لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 نوريعيو « ربصلاب نورمأي ةيلهاجلا لهأ ناكو « ربصلا ىلع نوثحي اوباكو
 150 ةمصلا نب ديرد لاقو ٠ عرجلاب

 دغ يف تيداحالا ”باقعأ مويلا نم ”ظفاح ؛ رتابيصملليكشنتتلا“ليلق
 3 .٠ ىهآإ  1)١ا( .

 ”ليلتج تنلعت ول ”ءزر كلذذو ايهال ”ةورع دعب ةهارأ ”لوقت
 (" ”ليمج< ”ميمأ اي يربص <نكلو هادهع ”تنيتئانت ينا يبسحت“ الف

 رماع نع نسحلا وبا انربخأ : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انريخأ

 : لاقف هنع هللا ىضر ركب وبا *هنبا ةفاحق ىبأ ىلا ىعن* : لاق دوسالا نبا
 5 ”ليلج ”زر

 6 زاوهألا يحاون نم اريت رهنب هومزهف « قارعلا يف جراوخلا لاتق ىلع

 ,دمسيإ : ١ ةباصألا  هعم نمو « هب تقرغف « ةنيفس ىلا هوأحلأو
 0 ١ يناغألا يف دايزل هؤاثرو قف :ظوكل ” نب ركااسسع نبا بدهن

 ناكو « ماسي , ملو ©« مالبسالا كردأ « يلهاج 00 ةمصلا نب ١ ءكيرذد (كو)

 قفخي ملو « ةوزع ةّنام ازغ هنا : ليق « مهسرافو « مشج ينب ديس
 ٠ ؟ 15 يناغالا  اهنم ةدحاو يف

 نب رمع نمز تامو « مالسالا ك ردن ءرضخم رعاش : يلذهلا شارخ وبأ م(

 نيبلذهلا ناوبد رظنا نيملسملا عم تاوزغلا يف كراش دقو « باطخلا

 ءهلكلع : ١ ةنازخلا ؛ حاسم 5١: يناغالا « < : ١١15

 ىف شارخ وبا اهلاق ةديصق نمض ٠ : ١١١ نييلذهلا ناويد يف ناتيبلا (/1)

 ٠ ة”رم نب ورمع هيخأ ءاثر



 تس الا"

 رسبتنعت نبا "دعب ”سفنلا ”تركتبص“ ينأو
 أ يرسل ةورطملا "ىان نم بق دقو

 ("4) *جورف تاعراقلا دعب رشللو 2تماشل ابيبل وأ ادنلج ”بسحاأل

 : يفنحلا ريمع“ لاقو

 "*) لاقعلا ”لحك ”ةجرف هل رع 2 مألا نم ”سوفنلا .عزجت امبر
 5030 وح سوا لاك

 يلهاج رعاش دِبز نب ثرحم نب دلاخ نب كلير وع يرد وبا

 هللا كيع عم جرخو « يلذهلا ةيوتح نب ع ةيوار ناك « يمالسا

 .هككز ع ةباصالا ٠ كانه تاق ييرألا ع ير و :يا

 :سفنلا ٠ تريصو ٠ نستلا تريسد ىن ذاق 5١ : نييلذهلا ناويد يف هتياور (بج (

 جرخت ٠ سأرلا لئابق لصأ يه : : لع دوؤعلاو + عوملا ع ع اهتسح يأ

 ٠ لبستو « عومدلا اهنم

 ايار دلير ةديص نفح نص ودبل ناودد يف ناتيبلا 0078(

 "جوجل وهو « <جتل لب « ةةوبص ابص“
 جودا نيمعن الاب امل ”تلازو

 درت ملو ءا/؟ : ءارعشلا مجعم يف ذ : ًامضيأ ىنئادملا ةباور نم تيبلا »هز

 ورمع وبا ركذو < « 0 تيبلا اذهو » هيف ف لاقو « هبك ةمجرت هل

 نميلاب راس املو « جاححلا نم هيبا عم ابر اه جرخ هنا : ءالعلا نب

 دشني ”الئاق
 لاتحملا ةليح ربصلا يف ثا تام“ لك دنع سفنلا رّبصت

 لابتحأ ريغب اهؤامغ ”جر مت دقف 500- 5

 لاقعلا ”لخك“ ”ةجرف هل رس مالا نم ”سوفنلا عزجت امير
 هتومبأ « احرف دشأ تنك امهبأب يردأ امف » لاق « حاجحلا هلأ ينو

 : « ةحرف هلوقب مأ

 ناكو ( ةريحلا كلم دنه نب ورمعل ارصاعم ناك يسع رحج ىلا 002(

- 



 دس اك ل

 07 اعقو "دق“ ”نيرذحت يذلا نا امعتزج“ ىلمجا ”سانلا اهتنأ

 : 2( برك يدعم نب ورمع لاقو

 ه0 دعنا ايد كفار مياس يدا كا نوبل
 : اهاخأ ينرت 6010 6 م”دكم نب 00 ةعسر تخأ تلاقو

 (40 يقار الو اهنم *برزاعالف حس 2 قارهم *ممدلا اهنم كينيع هلاب ام
 روهشملا ريهز ناكو « قارعلاو « دحن يف هرعشب فاطو « نيرحبلاب هدلوم

 : 1١84 مخلد مه 1:٠١ + ه8 1:82 ١ه؟ ذل ىناغالا رظنا « هتوار

 ٠ مدقتلا ةعبط +١7 هالك ع ةع

 نب ةلاضف اهب ير سوأ اهلاق ةروهشم « ةليوط ةدسصق نم تيبلاو 70

 : اهنمو دسا ىنب دحأ ةدلك

 أس طعمج ”سوقفلاو ”مزحلاو ”ةدهنلاو ةحامسلا ”عمج يذلا نا

 اعمس“ "دقو ىأر دق "نأك ناتلا كب رك يذلا ”يعملالا
 ٠ مو ا: م درعملا لماك « م ا: سوأ ناويد ر اننا

 ةايح يف ملسا ٠ روهشملا اهسرافو دي عاش را ينعم نب ورمع (0)

 « مالسالا ىلا داع مث « نميلا يدترم عم دترأ مث 2« ( ص ص ) لوسرلا

 ل ل ل ل

 ٠ اك. : ءارعشلا ميجعم م ةئاملا زواج دق رمع نع

 : اهعلطم 18١ ب ١: ١7/4 يقوزرملل
 اد”رشث ”تيردر* ناو *ملعاف ررزتمب ”لاسمجلا سيل

 هتلتق دقو مدكم نب ةعسر تثخا ورمع مأل تايبالا نا : : يلامالا ليذ يف م(

 ٠ ةديبع يبا أ نع متاح وبا اهدشنا دقو «ميتلس“ وشب

 ىف نيدودعملا رضم ناسر ف دحأ ةنانك ينب نم وه ذ مدكم نب ةعسر (م1)

 ياللا دطبسم 6 4 : ١ برآلا عولب رظنا ةريثك رابخأ هل « ةيلهاحلا

 ءفولعت
 ريخأتو ميدقتو « ةياورلا ىف فالخ عم ٠١؟ يلامالا ليذ ي ة تايبالا (م 0

 ٠ ١ تايبالل



 هج اير دع

 (527 ىقال هدعب ىح ؛لك يذلا ىقال لجرنم هللا كتدعبسالف « ”بهذأف

 0 يقافشاو يدجتو هل اميلس ىقبأ رمحر يذ ”دجو اميلس قبس“ ناك ون

 يقاو ةهبسل رلام نم ”ةرتمئا امو *مهئك * لهألا ”ناكل ىدش* ناك وأ

 (000يقارالو بطيخ ةبط هفشي”مل هل ”ن"دسصق“ نم ايانملا”ماهس "نكل
 (80يقاسىلعيراسلاعم ”تيرسامو 2”ةسفق#و طم تحان ام كتنيكبال

 رادزو اهاشغب ”ناك رعسماط نم 2ةللطعم“ ررادب يلب رايد م

 راع نم ”تركيع ىتلا انانملاب ام هتتوادع يدمملا ”تماشلا اهيأ 8

 (00) رامغآ ”ريغامدق تابيصملاىلع 20” ربص ”رشعم اتإف -كيلع "عبرأ

 : لجر اهل لاقف )م اهاخأ دادش ا :داوعتسم ”تجأ تثرو : ينئادملا لاق

 ٠ يقال اهلثم يح *لك يتلا ىقال : يلامالا ليذ يف هتناور (م0)
 : يلامالا ليذ يف هتاور (64(

 رمحدر يذ م ”عجرب * ناك ول

 يقافشاو ىددجآو ايم اس يخا ىقبأ

 ١١ ٠ : يلامالا ليذ يف هتياور (مه)

 2”نكبسصن“ نم ابانملا ”ماهس ”نكل

 ىقار الو ةبط يذ ةبط هجنب“
 ٠ ١؟ : ىلامالا ليذ يف هتياور (45)

 هتف وقف تيكا ام هلك | فووسف
 يقاس ىلع يراسلا معسسم "لير س امو

 : اضيأ يلامالا يف هدعبو
 رةركذ“ نم . اهل .فحب نإ ام ةّصتحفم“ ىرثبع ةتركذل يكبأ

 0 ؛ رثمغ“ عمج اال ل



 « ك'رسع“ هللا لأسأف « ًابداك تنك نا : تلاقف ٠ هيف سم

 ةرثكي“ ال « نيفكلا 2يدن « نيبنجلا سباب يخأ هللاو ناك ٠ كرقف ماودو
 ٠ ”دقف“ اذا مولي الو « دجتو“ اذا

 خأ تامو : نسحلا وبا : لاق نسحلا انريخآ : لاق هللا دنع انرخأ

 2380 ةدنقتعلا ”ديدش هللاوم ناك : لاقفكاخأ انل "فص : هل ليقف « يبارعأل

 ٠ هطخس امم لقأ هيضري « ةفطعلا نيل
 رمع نع نسحلا وبا انربخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 ضعب ىلا ىيحي يبأ نب ميهاربا بتك : لاق برح نب دمحم نع ثايغ نبا
 ملظع ”نم“ : هنم ”ذخأ اميف هيلع هللا ”قح ف رع“ نم ”قحأ نا : ءافلخلا

 يقابلاو ٠ كل يقابلا ”كتلبق يضاملا نا "ملعاف ٠ هل ىقبأ اميف هدنع هللا قح

 نم ”مظعأ هب ”نوباصي“ اميف ”نيرباصلا رجا ناو ٠ كيف *روجأملا كادعب
 ٠ هنم نوناعب اميف مهيلع ةمعنلا

 نع نسحلا وبا انربخأ : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 لزانم .طسوا : لاق + كلزنم نيا لجرل : دايز لاق : لاق ىلع ىبأ نب دمحم

 نم هلام : دايز ليقف ٠ ةعسن : لاق + دلولا نم -كتلام : لاق ٠ ةرصبلا

 *ةولأ : دايز هل لاقف ٠ ةرصبلاب راد ىصقأ هرادو ؛ دحاو نبا ريغ داولا

 *تئبنا دقل : لاق ٠ ىلب : لاق 7 ةرصبلا لزانم طسوا كراد نا : ىنربخت“

 تلقو : لاق ٠ ةرخآلاو « ايندلا نيب يه : لاق + ةرصيلا رود ىصقا اهنا
 يل يقبو « ةعست تمدق « ةرشع اوناك « معن ذ لاق « 9 نينب عسنت : يل

 ناك هنا هب ديري هيلع دقع ام وهو. دنقتعلا عضوم مضلاب : ةدقتعلا (مه (
 ىلا هسأر ندل نم هابتاج لجرلا افطعو « بفاحلا .فطعلاو « مزاح

 « ( دقع ) حاحصلا رظن حمس ب دقع ) احسملا | قلخلا « فاحجلا نيل ناك هئا ديرب هيكرو

 هس ا/ قم سل

 ! امه كاحأ تمر



 هس لف ]ذأ

 ٠ يل يت ل

 زيزعلا دسع نب ا >0 (مك0 لاق براحم نبا

 يص وأ لام نم لصو ذ لاق صوق ”هيل| نينموملا ريمأ اب لاقخ « هضرم يف

 ٠ اهب صواف كل يهف « كيلا اهب ثعبا « فلا ةئام هذه : ةملسم لاقف ؟ هب

 اهدرت : لاق + نينموملا ريمأ اب اذامو : لاق + ةملسم اب كلذ ريغ تالهخ : لاق

 ىف انل تيقبأو « ةدوم انل سانلا بولق ىف تعرزو « ةيساق تناك ايولق انم

 ٠2907 اركذ نيحلاصنا

 «ىكمف « دسأ ىعن هاتأ نيح ؛ هللا دسع نب دلاخ دنع انك : لاق 230 لم ز نبا

 ريبزلا نب دامح ناكو « ناسو ( هحاصق بحاص ناك هنأ : رجح نبا

 «ى مع د 5 نازيملا ناسل رظنا ٠ ريكب نب سنوي هنع ىور ٠ هوحن لاق

 ؛ءارفصلا ةدارحلا بقليو « ديعس ابأ ىنكي : كلملا دبع نب ةملسم ريمأألا (ة0)

 «ةريزجلا متف ةداق دحأ ناكو « قارعلا ةراما ىلو « هولعت تناك ةرفصل
 ناسلا « ١ هاب : فراعملا رظنا ٠ ؟داوح « ةآعراب « ًاسطخ ناكو ٠ امنيمراو

 ٠ امه : نييبتلاو
 نذأ هنا ىور امناو « ةيصولا ةياورلا ركذت مل بص زن مب دقعلا (ةه1

 دنع فقو « لخد املف « ةفقولا ففخي نا هرمأو «, .كلملا دبع نب ةملسمل

 ٠6 تنلأ دقف « ؟ريخ نينمؤملا ريمأ اب هللا كازج : لاقخ » هسأر

 ا نضال نبا خيشلا 0 ا نحل يرد 0(

 رع امش سر ديون ءلكاذ ا
 ٠ ةمللا ٠*1 يناغالا



 دم مآ

 2 كاللصاو « آرب هللاو ناك ٠ ىخأ هللا محر 0. لاق مث « هتيحا تالضخأ ىتح

 هلا + كف اراه ةتيندنم' الو + ياما ىفمب "ألا ع طق“ ةليل تينشم :امهللاو
 ٠ هتتحت انأ طق اديب الع الو « ىفلخ ىشثم

 : ةعبس 2359 كالما اهكلم دق ةنيدمب *ردنكسالا م : لاق دمحم يبأ نيا

 9 دحأ ةنيدملا هذه اوكلم نيدلا كالنمالا ليسف نم ىقب له : لاقف 4 اودانو

 9 رياقملا مورزل ىلا كاعد ام : لاقت « هب اعدف ٠ رياقملا يف لحجر : اولاقف

 « مهماظع ”ميدجوف © مه ديبع ماظع نم ركولملا ”ماظع ”لزعا نأ تدرأ *؛ لاق

 ”فرش يمحاف « ينعبتت نأ كل لهف : لاق ٠ ءاوس « مه ديبع ”ماظعو

 ىتيغب تناك "نإ ةميظعل ىنّمه نا : لاق 7 ةمه كل تناك نا « كن ابك

 هعم سيل بابشو. « اهي توم ال ةايح : لاق + كتيغب امو : لاق ٠ كدنع

 ضمأف : لاق ٠ ال : لاق ٠ هوركم ريغب ”رورسو « هعم رقف ال ىنغو « مره

 98 ردنكسالا لاق ٠ هكلمتو 2 هدنع وه نيم كلذ بلطأ ىنعدو « كنأشل

 تنك امي كسفن ”زع : لاقف الجر (7)81 نوميم نب ورمع ىزعو : لاق ىنئادملا

 رلجأ ىلا ”ةدم اان "تخارت ناو ؛ ىرت نمو « كايأو « انأو « كريغ هب ايزعم

 صيحم الو 6 هل ”عخدم ال ٠ كبو « انب ؟لح“ دق ”توملا نأكف « ”هوغلاب نحن

 يف انل *ةعراسم كت ءاقنو ان ءاق ”لعحب نأ ؟لجتو رع هللا لآسأف « هنع

 ٠ راخلا نيفطصملا نم هادهب ىدتف” نا انرمأ نمي دتقاو ٠ تاريخلا

 ٠ ( كلم ) حاحصلا ٠ كلم درفملاو « كولملا : كالمألا 2

 وا « تمس ةنس تام ٠ هللا دبع ابأ ىنكي : يدوالا نوميم نب ورمع (44)

 ١407 ٠ : تاقبطلا ٠ عبرا لاقيو « نيعيسو 6 عبس



 لا

 : لاق نيسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انربخأ .: لاق هللا دبع انربخأ

 ىلع حطست « دعصأ املف ينودعصا : لاق *ةافولا كلملا دبع ”ترضح امل

 اولقتست ال « ةيفاعلا لهأ اب ٠ كحبر بيطأ ام ايند اي : لق مث « هشارف

 ء رصقلا جراخ هنم كلذ عمس ىتح « اهنم ءايششا

 نع نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 :بصصخلا لاقف ٠ ماشلاب ”قحلا انا :نوعاطلا لاق : لاق هل داتسا يف مصاع

 تلاقف : لاق ٠ ةيدابلا ضرأب ”قحلا انا : ”عوجلا :لاقو : لاق ٠ كعم انا
 : لاق ٠ قارعلا ضراب ”قحلا انا : ةمعنلا تلاقو : لاق « .كعم اذا : ةحصلا

 ٠ كعم انأ : مقسلا لاقف

 نع نسحلا وبا انرمخأ : لاق نسحلا انرمخأ نذ لاق هللا دع انرخأ

 : لوقت يهو « ةزانج عبنت ةأرمأ <ي لإ 23500 تعفثد : لاق ةنييع نب مدآ

 اعرذ اهب "قاض ”ءاشحفلا تناك ناو 2”هنيشت* ال ىتلاب عارذ ”بيحر

 « سوأ دنع كرتي مل هللا ءقح نا : هتافو دنع 211 سيوأ لاقو :.لاق

 ٠ امهرد الو ًارانيد ملسملا دنع لاق وأ

 « ةزانجلا نم عجر « هنبا تام ال زيزعلا .دسع نب رمع نا اوركذو : لاق

 ٠ مهيلع فقوو ٠ اومرأ : لاقخ . اوتسسمأ هوأر املف ٠ نومرب آموق ىأرف

 ا : رمع هل لاقخ « جرخآف « نيمارلا دحأ ىمرف

 هل لاقف ٠ *غتابف ت”رّصق“ : رمع : هل لاقف « ”رّصقف ىمرف « مرأ : رخآلل

 ء لصاللا ىف ءاذك (40)

 هلصأ « نيعباتلا .تاداس نم ناك 0 دايعلا كاسنلا دحأ : رماع نب قفا 5(

 نب رمع ىلع دقو هنا ”الا « هرب ملو ( ص ) يبنلا كردأ 6 نميلا نم

 نبا تاقبط ٠ يلع عم نيفص ةعقو دهشو « ةفوكلا نكس مث باطخلا

 ٠١١١ د" دعس



 ا

 نم كدي تضفن امناو « هل غرفي 1 كبلق غرفيأ نينمؤملا ريمأ اب : ةملسم

 : رمع هل لاقف + دعب كلزنم ىلا لصت ملو ٠ ”ةةعاسلا كنا رق بارت

 ٠ كتاف امع *هلاف ةبيصملا تعقو اذاف « ةبيصملا لبق عزجلا امنا « ةملثسم “ا
 ىنمادملا نسسحلا وبا انربخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 ء .هل اةلوجرا ىلا مهلا +: لاف «ددتا' ريق ىلع نايل نإ كنعم تقو لاق
 ٠ ريدق كلذ ىلع كنا « يفوخ "نم أو ياجر "ققحف ٠ هيلع كفاخأو

 : لاق نيسحلا وبا انربخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دع انربخأ

 نا الول : لاقف « هتيزعت نع أطبأف « ةبيصمب بيصأ دق الجر لجر يقل
 ٠ هنع هللا ىضر نمع كانيزعن « ةبيصملا ىف اعزج ددحي ةيزعتلا ”ديدجت

 لاق ولا نرخ لاف نتيسلا نيا ا: نافا هلإ هيض ادا
 اذ « الرحم ناك كولمم هل تامف « ةكمب اماع "0 رفعج نب هللا دبع رواج

 « ةيزرلا ىلع رجالا مدعت ال : لاقف « هيزعي سابع نبا هنأ ٠ هنم عضوم

 ٠ كاتفلو « انل رفغو « كنازيم هب *هللا <لكقث ٠ ديقفلا نم فكتخلاو

 نع نسحلا وبا انربخا نذ لاق «٠ نيسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 نب ةبعش .نع 2259 « رماع نب ديعس ينثدح : لاق 2187 « شادخ نب .دلاخ

 نع ؛ ينزملا ةرق نب ةيواعم نب سابا نع ؛ يدزألا ماطسب وبأ جاجحلا
 انعمو « ملسو « هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا .فلتخن انك : لاق « هيبا

 يفوتو ةشيحلاب دلو برعلا داوجأ نم ناك بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع (ة:)
 ٠ مله : فراعملا رظنأ ه ه٠ ةنس

 ةنس يفوت ةفودص ةقث ناك يبلهملا يدزالا نالجحع نب شادخ نب دلاخ (هم)

 ٠ 6.6 : م دادعب خيرات ب اه ع

 هلاخ نع ىوز ًاحلاص ةقث ناك دمحم وبا « يعبضلا رماع نب ديعس (ةه)

 يلعو « لبنح, نب دمحا هنع ىورو + امهريغو ةبعشو ءامسا نب ةيريوج
 ٠ ه٠ : 4 باذهتلا بيذهت رظنا ؟6٠ ةنس ىفوت ٠ امهريغو ينبدملا نبا
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 :هيبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف : لاق « هل نبا هعم « انل بحاسص

 امك هللا كتبحأف « هبحأل ىنا ٠ هللا لوسر اي هللاو يأ : لاق 7 هبحتأ

 نا مث : لاق ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف : لاق ٠ هثبحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٠ ؟ديدش اعزج هوبا هيلع عزجف « تام هنبأ
 « كقبس دق هتادجو الإ « ةنجلا باوبأ نم آباب يتآت ال نا كثرسي< امأ : ملسو

 ٠ هنع ”يرشف لاق ٠ هللا لوسراب « ىلب : لاق

 نع نسحلا وبا انربخأ : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دبع انرخأ

 دجسملا رمع نب هللا دبع لخد : لاق هيبأ نع ةيفص نب روبصنم نع نايفس
 اهنبا نع اهتيزعف ركب يبا ةنبا ءامسا تيتأ ول نمحرلا دبع ابأ اي : هل ليقف
 كنب يتخلل نه ا" + ايل دل اقف“ اهيل ينعم: اهاناط م ليدلا ميقا: دع
 تضافا دق هللا دبع حور نوكت نأ وجرأل يناو حورلا يف رمالا امناو ءيشب

 نب ىيحي سأر لمح دقو ربصأ نا ينعنمي فيكو : تلاق ٠ يربصأف ريخ ىلا
 ٠ 217 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ايركز

 نع نسحلا وبا انربخأ لاق ىلع نب نسحلا انريخأ لاق هللا دمع انريخأ

 هللا لور لاق لاف نينه نع 117 ىادعملا كونا ريغ: لاف ةيلعتنلا
 ءدحأ اهكلمبال ”ةربكعلاو ىلوالا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ : ملسو هيلع هللا ىلص
 ٠ هيخأ ىلا ءرملا ةبايص“ 7 ( يهو )

 ؛ لاق نسحلا وبا انريخأ : لاق نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 : ىرغالا جارنا ىف دادس كر لحل لانك 5:
 ._4١1م : طاخ نبا : تاقيطلا رظنا ٠ ةئامو نيثالثو نيتنثا ةكَس نوعاطلا
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 نوك 0 ةسصملا كسع نوك نيبريس ند مكاوحم ناك : لاق 00 نوع نبا انثدح

 010 ةبزعت سانلاو ىشكي لعج هناذ نيريس تنب ةصفح تنام موي ”الا كلذ لبق

 :لاق ! يكبت نمحرلا دبع ابأ اب : هل ليقف ةبتع هيخأ ىلع هللا دبع ىكبو

 ين رسم « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يبحاصو « بسنلا يف يخأ ناك

 ٠ ىنبستحيف توبمأ نا نم ”يلا ةبحأ هسشحاف <” ثتومد نال « هلق ن تنك ينا

 يتلا هتدئامب 21١0 هوبا ىتأ 60 بلهملا نب ديزي نب دلخم تام الو : لاق

 « هنأشل دلخم ىفم لاقف ماعطل' نب ع مهيديأ هباحصأ ضبقف اهب ىت وو ناك

 + مويا لكابلف دخ يف داك ناك نم مكتاسب مكلف

 نب دمحم لتق امل : نسحلا ويا لاق نسحلا انريخأ لاق هللا دبع انربخأ

 هل دزالا نم لحجر هامأ نميف ناكف هن ووزعب سان هاتأو مزاح نب هللا كمع

 2ع<73خ0 *تو واع ىواكشلا نا يل ربصلا نأ

 ؟دّمحم ادلسبحو ًدرف امهفايسأب

 بأ ىنكي ينزملا ةرذ نب هللا دبع ىلوم نابطرا نب نوع نب هللا دبع وه (©)
 ٠ ؟ 14: : تاقبطلا رظنأ ٠ ةئامو نيسخو ىدحأ ةنس تام نوع

 ١) ّ فيرحتو خسنلا ىف أطخ وبهو هيف .فرعن' انلاو لصالا 5

 نيروهشملا اهداوقو ةيومألا ةلودلا ءارما دحأ ةرفص يبأ نب بلهملا ن نب ديزي )ه)

 راشأف هنن احبنل ههركم ناكو باهملا تثني دنه هنخآأ جوز جاححلا ناك

 ماشلاب ناميلس ىلا برهف جاجحلا هسبح مث هلزعف هلزعب كلملا دبع ىلع
 رظنأ ٠ هلتقف ةملسم هاخأ هيلا هجوف هعلخ كلملا دبع نب ديزي يلو املو

 ٠ مب : ه نايعألا تايفو

 ٠ لصالا ىف اذك (0)



 د ملكا

 007 تلكبتحم* *هنترداغ لا رع يف ولف

 89 صلاح اناملاو اناينالا "مقألو
 ادرمأو نينحلل التهك ةرداغت

 « تدرا امم ؟ريخ دمحمل هللا دارأ ام حلاص ابأ هللا كمحري : يدزألا لاقف

 « '*ستحاف « هّلثم "لك ال ”لكث 2١١0© هباصمو )'2١ هللا ىف ؟مولظم لتق“'

 « ينحصن دق دزالا اخأ نأ مهتللا : لاقف ٠ نيرباصلا باوث ”زثجت* ربصاو

 ٠ اربص يل "بهخ « فرعا امب لاقو

 ىتقو ةيزر ىلع اعزج“ نا ول : لاقف « الجر ىناسشلا تارفلا نب دمحم ى"زع

 هب ”مصتعاو 6 ”لقاعلا ةنم ”مدقتل 4 رتئاف ”عجر ىو وا 6 ةيناث ”لولح

 ٠ اهركو « اعوط ربصلا نكلو « ”فئاخلا

 ديفت ىبقع“ عزجلا يف سيل : لاةف « الجر لئاو نب ركب نم لجر ىكزع
 ىلع ”عزجلا ”مظعأ نمو. « ارجاو ةحار ”دافأ ”لجعت ول ام ”الا « ”ةحار

 ٠ ةرخآلا توب ىرخأ ىعدتسا ”دقف « بورحملا دقفب هتبيصم

 « دعب اما هنبا نع هيزعي هناوخأ ضعب ىلا لجر بتك : لاق « ىلالهلا ورمع

 « ”ةالصف « ”هتمكدق“ اذلاف « ”ةنتفو « ”نزح شاع ام هدلاو ىلع دلو لا نإف
 ام "عيضق الو « ةللتفو 6 رةقزح نم ”كّئاف ام ىلع ”عزجت البق ٠ ”ةمحرو

 ٠+ هنمحرو هتولص نم هللا كوع

 ٠ هباقحو لصالا يف (4)

 ٠ (روع) حاحصلا مهني اممك هولوادت ءيمشلا اوروتعأو « تلوادنت : ترواعق )ل



 دس مال بس

 ورمع يبا نع نحنا وبا ةربخلا لاق ٠ لاخلا 2 ا

 .”عزاجلا ”مجري هيلاو « ”بستحملا هذخأب هب <نإف « ربصلاو مللا ىوقتب ”كيلعف
 نسمحلا وبا انربخأ : لاق يلع نب نسحلا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ

 , 2129 د”الخ نب ىيحب تعمس : لاق نامثع نب ىحب نع « ركاطلا رمبع ىبأ نع

 مهمتلكل « ربصلا نود ”عزجلا دابعلا فلك ”لجو تزع هللا نأ ول « هللاو : لوقي

 ٠ بواقلا ىلع نيمعلا كيا

 د: لاق نسحلا وبا انربخا : لاق نسحلا انريخأ : ل:3 هللادبع انربخأ

 هناو « وه ىتزعملا نا لاقيو « هبا نع الجر لاو نب ركب نم لجر ىكزع
 ”عطقني .نيح ربصلا رلوأ يف 29 ةضاضملا ”لامتحا نا ينباي : هيلا بنك

 الإ ”هردصم بقع. ال آرمأ ناو . عزجلا رخآ نم ةقياكن ”رسيا « ”نزحلا

 هادروم لصتست مولإ 414 ”قيقحل 6 مثألا ىلا ”كلا| هنم سصلخت الو 4 مدنلاب

 070 ىلَسْلاَو 000 ع ”عرشلاو.متمتفلاب "ألا
 طقس يأ لدجناف ضرالاب هامر يأ هلكدجف هنعط لاقب ليتقلا : لدتحملا )٠١(

 ٠ مالعلا : 8 درمالاو اهب 0( يتلا : ةلابحلا 011(

 نامثع تنب عفار ما همأ نالجعلا نب كلام نب عفار نب دالخ نب ىبحي )1١(

 ٠ اء ذ طابمخ نبا تاقيط يف ركذ رماع نب دلخم نب دلاخ نبا

 ءاةيبلا مجو : : ةضاضملاو « ضضملا ول

 ٠ برغلا عمقلاو هلولح لوأ هدروبب ديربو قيلخ يأ قيقح (14)

 ةروشملا لبقي ناك اذا عرق“ وهف لجرلا عرق“ كلوق ردصم عرقلا )1١(
 ريصوا ولسلا كلذب دصقيو, ( عرق“ ) حاحصلا 0 عدر" اذا عدقريو

 ٠ سفنلا

 ٠ يلسلاو : لصألا يف )1١(



5708 

 : لاق نسحلا وبأ انريخأ : لاق نسحلا انريخأ : لاق هللا دع انريخأ

 نيوخأ اناكو « كلامو « ورمع ؛ ةوخأةثالث هلزاك رذنملا نب نامعنلانأ اوركذ

 مذل ةمقلع ىمس ”تأو « نامعنلا ناكو « ةريهم ينبأ اناكو « مأو « بأل

 لهأ دنع لعج“ نمم كلام ناكو ٠ ورمع هيلع عزجف « كلام كلهف « دلو

 ىلع لخدف « كلام ,تامف ٠ رهدلا 27 قئاوبو « مايألا ثداوحل مهتكلمم

 ام ةمقلع ىأر املخ ٠ هيلع يضقي "داك ام نزحلا 210 ( نم ) ورمع هيخأ

 هل عمجي نأ هلآسو « هتظعومو « ورمع ةيزعت يف نامعنلا نذأتسا « هيخأ

 ٠ كلذ ىلا هباجآأف 0©2 « مهئاملعو 00 مهئاملحو « هتكلمم لهأ ءاسؤر

 ءرذتملانب ةمقلع ماقف ٠ مهلزانم ردق ىلع نامعنلا مهل ”ن ذأ ”سانلا عمتجا املف

 وهو نامعنلا نومي نع « ةماركلا ربنم ىلع « فرشلا 267 ”ةقرمن“ هل تينثف
 امنا « كلملا ندعمو « يارلا ”ةرمثاي ورمعاب : لاقف نيملكتملا ءامظع ماقم

 هدب“ الو , رداقلل ”ميلستلا امناو « مينكملل *ىاكشفلاو « رقلاخلل ”قللخلا

 الو « رقلاخ نم ىوقأ الو « رقولخم نم ”فعضأ ال هئاو « نئاك وه امم

 رك فتلاو ٠ هبلاط دي يف وه نمم ”زجعأ الو ء« هيدي يف "نم" رددقأ
 « ”لوالا ”دترتو دقو « ”ةلالض ©0 *ةلاهتجلاو « ”ةملظ ”ةلفتملاو « "روز

 ٠ لصالا يف تسيل ةدايز (1)
 ٠ مهئاهلحو لصالا يف (19)

 0 ف
 امهوعضب نأ برعلا ةداع نم ناكو ةريغص ةداسو : ةقرمنلاو قرمنلا (؟١)

 ٠ مهتاداسل

 هل لهجلاو لصالا يف (59)



 ا

 « هريغب ظعو* نم ”ديعسلاو ٠ "ربع ءايششالا يفو « ”بتعتم ”قباس *رخآلاو
 الام كنع بهذو ٠ ”تاف دق ام عوجر ا الو « ةدرب“ الام ءاج دقو

 ! ؟ هنم دبال امم ”عزجلا امف « ”كنع ”بهذيس ام كعم ”ماقأو ٠ "كيلا “مجري

 نم ءيشلا امناو ؟ ىنفيس ام ءاقبل ةليحلا امو ! * ىجري ال اميف ”عمتطلا امو

 دعب عارف“ *ءاقب امف ٠ اهعاورف نحن ”لوصأ انكبق تضم دقو « هلثم
 ”كيبا بلص* يف تنك ن*دثل نم « كت الاح تاقبط ىلا ”رظنا ! * هلصأ

 ةتردق له ٠ ةماركلا هةياغو « لقعلا ةدحو « فرشلا ةلزنم "تغلب نأ ىلا

 299 اهئيجم ةمعن ناوأ "لبق لجعتتو. «؟ اهئاضقنأ لبق « ةقبط نع لقتتت نأ

 « ريبكلا فرتثلاو كلثملا لهأ اوناك نيذلا « ”كمئااب ىلا ورمع اد ”رظفاو

 ؟ اوببحأ ام ءاقب ىلا مهل دج“و وا اليبس اودجو. له « ةدومحملا مالحالاو

 موي مأ* ا ب مويأ 7 يحترت رهدلا مايآ يآف ؟ هدعب اوقبأ

 رظناف + هد ل اع راو كبل نع هيف امب رخآتسي ال
 هيكل قل لوو هوجو الور © نعي امرف + ةنالق اهتنخ عنز عا ىلا
 « *”ريصلا : بماصملا دنع ةادالا :لمكا نأ ٠ ”هنمآ# ال ءىبحب امويو « هنم

 عهيلاط فك يف ”بلقتن امناو « ”نياك وبه امم هل «دبال ”براهلا نأل ؛ ”نيقيلاو

 ”نمرأ « يردت ال ؟دغو « "ةمينغ موبلاو « ”ةظعوم سسمأ نا + برمملا نيأف

 . دؤم* نيماو « ”لودقم ”دهاش سمأف « هلهأ رديغ نم وأ ؛ ”تنأ هلهأ

 ”قيدص موبلاو ٠ هتمكح يدي يف كسفنب ”تنعجف“ دق ٠ ”بدؤم "ميكحو

 دقو « هبتأت ملو « كاتآ « نيسلا»“ ميرس وهو « ةمينغلا ”ليوط « ”عةدوم
 ”الاو « هلثمب هنعفشاف « "كل هيف ام ناك "نإف « ل"دع“ ةدهاش هلبق ىضم

 ٠ اهلحم لصالا ىف (50)
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 ”نولحيال « ”رتفس“ رادلاهذه "لها نا ٠ كيلع "؟) امهيتداهش ”عامتجأ قتاف

 امه ع 25900 ى راوعلا يف اهنم نواقتنَي امناو ٠ اهريغ يف ”الا لاح رلا ”دّقع قع

 دن ا نه سلا ىلا نم رشا هارب هنا عدلا نبق
 !.”تهركتسا امو. ! + ”تعزج ”ممر رظنا ٠ هيلعزاوعالا لب« انيعمالو « برهم
 كالوا امف « بلطلا ك"رد“ نم ةقث ىلا ”عزجلا ”ككدر نإف « ”لواحت امو

 ىلع 'ةبلتفلا نع زجعت فيكف « ”تهرك ام هدر ىلع بوق تنك نإو. ٠ هب
 ”مظعا ناو ؟ كلبق ”نورقلا ىنفأ نمف « آبولغم ”تلواح تنك ناو + تببحأ ام

 يف ”ترقتسا « نوكي الام ةرمث لوانت نمو « اهنم ىتلتخلا *ءوس ةبيصملا نم
 ”لانب“ ال ملعلا نإف 7 ! ةمينغلا ك"رد“ وجرت ن دعملا اذه ”نمفأ ء ”ةيبخلا هدد

 ملو « نوكي الام كردتو « ملعتب“ الام ”مشلعت< ”توجر امف « ملعتلاب ”الا

 نس كانع امو ٠ كاوس ملعتم الو « كلبق ناك نميف ملعم كلذل 3 "نكي

 قباس تناو. 29 « . ( كيلا ) كلام ةعجر توجر فيك ما ٠ كبلط يف وه

 ! ؟ ادغ هيلا لحترم تناف « مويلا كنع نعءاظلا نع ”كتعزج ام مأ ! 9 هيلا

 "برق *”مجرملاو + :قفآن ؟ ! نوكي ال ادب ؛ نياك وهام در يف كعمط ام مأ

 رظحلا وذ تناو « ”ةيلهاحلا كهوّشتو « ىمعلا كب رضيف ه ”ملعت“ الو

 (50نياوو كتبارق يف ميظعلا كلملا وخأو ©7)9 « كمسق_ يف ايندلا نم ريثكلا

 لوادتلا : رواعتلاو منيب هولوادت ام وه ةراع ةدرفملاو يراوعلا (؟ه)

 (٠ روع ناسللا ) اذه ناكم اذهو اذه ناكم اذه نوبكينا راوتعالاو

 ٠ نوكي لصالا يف 5(
 ٠ كيلا كلم كلام لصالا يب ف

 ٠ 0 مالا يف 3



 ليق امك تفاك ٠ باب رلك نم 'ريخلا كاتأ دقف « كبسن يف نيبعنملا كواملا

 ةبيصملاب كاللتبا امناو « كيلع قحلا نود ركشلا يف <ننوكت الف « كيف

 *”لفعت الخ ريصلا ”تيسنا نإف 0 رثكا كرت امو: « ىطعم ا كنم ذخأو 4 ”معنملا

 نم ”جوحأ ذلو « معنملا نم كتم ىنغا الو 6 عادت ةليق 2الكو 6 ةركسشلا

 ”ملعاو ٠ ةمادنلا ”لوطو ٍةمعنلا ب'التسا ةلفغلا نم *رذحاف ٠ هيلع روع

 ”كاخأ ناو « ”هثيلاط هنع لفغي ملو ©« هسمفت نع ”لفنغأ نمم ”عيضأ ال هنا

 (530 فطلو « كتمارك لامكتساو , كتلصال 0 ( +٠٠ ) ميظعن زرب دق "ميظع

 ىلظحيس « ليوط اندعب هيف ام ءاقبو « ”ميظع هؤاقب موي اذهو ٠ كتظعومل ىرت

 اذه ”عفانم تعمج“” امئاو ٠ ”بسللا هّعفانم رثكتسو ٠ ”ديعتتلا ”مويلا هب

 ىدهلا ”مديب أصم "تدقوأأ :امئاو « كنع ةيلهاجلا نتف رعخدل هادونحو مويلا

 ملف ٠ كاتعحر ءاحرلا « كيلا ريخلا ”ليبس كتكتكيينو ٠ ك*سخ نييدبتل 6 هيف

 رغصأأ امو ٠ عيقس هيوادم امعأ الو 0 ًآزيحتم هرززوف عم 6 مويلاك رآ

 ناو « باخلا ةسخ هيف رثكأ امو « ؟دغ ةمينعلا ميظع عم 6 مويلا ةيبصملا

 .مهباوج اذه ”تيفكك دقف « كل ”عمج“ نم يأر <ملع 299 ”الا كسفن "تأ

 »و ورمع اي ”عمساف

 نأ : ”ءاطألا ”معازو « بلاغي* ال مهتيلاغ ناو 4 ريبكلا كلملاو 4 جييونتلا

 ٠ رخآ ىلا مهزكرم اوكرت اذإ موقلا زاحنا لاقي ”الحار يأ ازيحتمو ()
 ٠ رخآ ىلإ



 تراقب تن

 ٠ كلذ مهئادل ”ءاود ال هناو « هب اوكله يدلا 6 مهملعم ءادب ”كّلَه كلام

 يراوعلا نإو « تيبلا لهأ مكدنع يراوع اهنا : نئازخلا ”ةظماح تمعزو

 :ىربكلا*هعامجلاو براجتلاو ليحلا ”لها معزو ٠ ناهرلا كاكف يف لبقي ال

 دقو ٠ كوقأ اوغرف نإف ٠ كنع مهسفنأب مهلتغشت دق ركلام بحاص نا

 ٠ ءاجرلا دح ىلا كيف رمالا ىهنتاو « بلاطلا كيف رذعأو « ىعادلا كعمسا

 مل لمألا اطخأو « ”نيقيلا عيض نمم « هلقع يف ةةيزر مظعا ”دحأ الو

 ام .ةيطعلا مظعأ نا : ”معنملا ”كلملا اهبا : لاقف . كلملا ىلإ ”تفتلا

 ءانتاّمح“ ام كل ةيدهلا ريخو «انل مالكلا يف كنذأو. « انابأ كعمجب« انتتيطعأ

 ”قوف كّعفرن مل 6 كلضفي انتكرعم عم 0560 هثدحك عيفرلا كلملا اهنأ اناو

 قولخملا ”معناو 4 كقوف قلاخلا الا ”نوك مويإ (96) كيسحيو 6 كتدتلزنم

 ىغتبم كرثتو « هفتح ىلا ”لجعتسم لا ءثنكتو « هظح ىلا ”رب”دملا درت « تنا

 كنم ربخلا *ءىبحم ادق 4 ميقسلا ىفش“ كياود ليمو 6 هئايعب ىلا ربخلا

 0 ةظعوملاب ع ةفاك ىءانلا ىلع لبقا مث «انم ركشلاو « انيلع ماعنّألاو « اانل

 مث ىلبنسو « ائيش ”كف“ ملو « ءانفلا دعب ”ءاقبلا امنا : سانلا اهنأ ا, : لاقف

 نومدقت ام اوحلصتتساف « لزان لحم نع لبحر ناح دقو ٠ ثوثراو انلو 4 انلمق

 ةلقل اهنم اوشحوتست الو, « ريخلا ليبس اوكلسأو « هنع نونعظت ام « هيلع

 ًادباو 6 مكظعا ينا : سانلا اهنأ اب « اهيف مكل ةبحصلا ديمح اوركذأو « اهلها

 ,«ينافلا نم افلخ“ « ىقابلاب اوضرأو « تابهلاب يراوعلا اولدبتسأ : ىسفنب

 ٠ دودجلا عمجلاو تخبلاو ظحلا <دجتلا (م4)

 ٠ كبسحيلو لصالا يف ("ه)



 تاق

 ةماركلا اوميدتسأو « معن اهب اوفلختسن « ةنسحلاب تايبصملا اوليقتساو

 يف ىنغلاو « معنلا يف ءاقبلا لضف اوفرعأو « ةدايزلا اوقحتتست « ركشلاب

 معنلا لاقتنا لبقو « ةئيسلا © ةتلثثملاب « ةسبلملا ةنتفلا لبق « ةمالسلا

 ايندلا هذه يف منتأ امنا : سانلا اهيآ اب « بوطخلا فرصتو. « مايألا لاوزو

 ةعرج لك عم « تابيصملل ”بئهن“ اهيف متنأو « ايانملا مكيف لضتنت ”ضارغا

 , ىرخأ قارفب ”الا ةمعن نولانت ال « صصغ مكل ةلكأ لك يفو « قرش مكل
 ةذل دجب الو « هلجأ نم رخآ مدهب ”الا « هرمع نم آموي رّمعم لبقتسي الو
 هأ تام ”الا رثأ هل ىيح» الو « هقزر نم هلبق ام ذافنب ”الا « ةلكأ يف ةدايز

 الو « اهنم ءيش مكعتمي ال « مكابانم بابسأو « فوتحلا ناوبعأ متناف « رثأ

 2 رظنتتم برقتمو ©" « ررتخم عيرص ببس لكي اهل « اهيلع ءيش مكينغب
 هذهف ٠ 2350 + برألا 29 اهلتاقم نع عفدي الو. « رذحلا اهلئابح نم وجني ال

 مل « راهنلاو « ليللا اذهو ! ؟ ءاقبلا نوبلطت نبأ نمف « مكقوبست مكسفنا

 ! ؟ اعمج ام قيرفتو 290 « اينب ام مده يف اعرسا ”الا « آفرش ءيش نم اعفري

 : اوملعاو ٠ هكيلوو « «رشلا اورذحأو. « هوو تريخلا اويلطأ : سانلا اهبأ اب

 , 290 هلعاف رشلا نم ارش ناو « هيطعم ريخلا نم ًاريخ نأ

 ل
 ٠ ردغلا : رتخلا (مم)

 ٠ ةلتاقم لصالا يف (م)

 ٠ لقعلاو ءاهدلا « برألا (مد)

 ٠ أش لصالا ى ة (غ)

 برعلا ضعب ىلا ةظعوملا ينئادملا بسن ثيحا ص يفربخلا اذه هرم(41)

 عوضوم ربخلا نا ودبيو ٠ هريغو نامعنلا نميلا 0



 دهاةبو دج

 . ةوقلا هبو « هللا ءاش نا هولتب « خيشلا ءازجأ نم يناثلا ءزحلا رخكآ

 ىلع نسحلا وبا : لاق لكوتملا نب يلع نب نيسحلا انربخأ ٠ ثلاثلا ءزجلا يف

 ناميلس نب رفعج نع ةرصبلا لهأ نم خيش ينثدح : لاق ينئادملل دمحم نبا

 0-0 : يعبضلا

 ىفطصملا ديسلا يلع هتكئالمو « هللا ىلصو, « نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ٠ اميلست ملسو « نيرهاطلا نيبيطلا هلا ىلعو « دمحم
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 بتةفهد

 رداعصلا

 نب فسوي رمع وبا « ربلا دبع نبا باحصالا ةفرعم يف باعيتسالا ١
 « رصم ةضهن ةعبطم « ئراجسلا دعت قدح نب( ىنودس ) نافل

 ٠ ةرهاقلا
 نب دمحم نب ىلع نسحلا وبا نيدلا زع « ريقالا نبا ب ةباغلا دسأ ب ؟

 ءده 14٠ ةيمالسالا ةعبطملا ء نارهط « ( ه "خ٠ ) يرزحلا ميركلا دبع

 دمحم نب دمحا ب ينالقسعلا رحح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصالا ب ع
 ٠ ٠ةس+. ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا « ( همه؟ )
 يومألا ينشرقلا نيسحلا نب ىلع جرفلا وبأ ؛ يناهفصالا  يناغالا

 ءم لوكا١ ب ااقأال ةرهاقلا بتكلا راد طو مدقتلا َُّط ) هاعمو)

 ( هوت ( قاحسا نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ © يجاجزلا  يلامالا ته

 ٠م او5 / ه الع ةرهاقلا « نوراه مالسلا دبع قيقحت

 ةعبطم « ( ده “05+ ) مساقلا نب ليعامسا ىلع وبا « يلاقلا  يلامالا 5

 ٠م 1١955 ةيرصملا بتكلا راد

 ملسم نب هللا دبع دمبحم وبا « ةيبتق نبال بوسنملا  ةسايسلاو ةمامالا 7

 «يبلحلا يبابلا ىفطصم # ةعبطم « ه ١ة.هاب ةيناثلا ةعبطلا ).ه مت

 ٠ ةرهاقلا

 رمع نب لبعامسا نيدلا دامع « ريثك نبا ب خيراتلا يف ةياهتلاو ةيادملا ل

 ٠ م ١و رصم « ةداعسلا ةعبطم ( ه 7/4 ) يشرقلا

 « يركش دومحم « يسولالا  برعلا لاوحأ ةفرعم يف برالا غولب سه



 تقم

 ٠م و54 ةرهاقلا « ةينامحرلا ةعبطملا « يرثالا ةحهب دمحم قيقحت

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحا ةعبطم « * ط « نوراه مالسلا دبع قيقحت
 ٠م كك ب ١5596 / اه اعمل ب اسمع رقنلاو

 ١ - ناملكورب لراك  يبرعلا بدالا خيرات ٠ راجنلا ميلحلا دبع ةمجرت .

 فراعملا راد ٠ مصر.وه«ه١! ٠

 ١١ ريرجنب دمحم رفعج وبا « ىربطلا # كولملاو ممألا خيرات ب )٠١#اه (

 ةرهاقلا « ةينيسحلا ةعبطلا ١١5 م اوء١ ب 1405 نديل ةعبطو ء اه

 يقشمدلا هلل ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا وبا  ركاسع نبا خيرت ب ٠٠

 ةضور ةعبطم « ناردب يدنفا رداقلا دبع خيشلا ءانتعاب ( اه هالا)

 . اه ااوبسو قشمد

 دمحأ ركب وبأ « يدادغبلا بيطخلا  مالسلا ةنيدم وأ دادغب خيرات ل 14

 : ةداعسلا ةعيطم « يقفلا دفاح كيكم حيحصتن (ه ؛”* ) ىلع نبا

 ٠ م ١و١ ه ١١:9 ةرهاقلا

 ٠١ هممع ) ينالقسعلا رجح نبا  بدذدهتلا بيذهت ل ( ٠

 ءاده |سجل _ اسجحم ةينامثعلا .فراعملا ةرئاد ةعبطم

 يسلدنالا دمحا نب يلع دمحم وبا « مزح نبا  برعلا باسنا ةرهمج 5

 : م 1555 رصمب فراعملا راد « نوراه مالسلا دبع قيقحت ( ه :55)

 ء( ه ؛*٠ ) يناهبصالا هللا دبع نب دمحا « ميعن وبأ # ءايلوالا ةيلح ٠7

 ٠ م اولا اورج / ه امو ب ١١ه١ ةرهاقلا « ةداعسلا ةعبطم

 دمحم نب ىلع نب هللا ةبه نيدلا ءايض « يرحشلا نبا  ةسامحلا

 ماسعم نكدلا دايك ردح « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبطم ( هم ه2



 تاو تن

 نسحلا نب جرفلا يبأ نب نيدلا ردص « يرصبلا  ةيرصبلا ةسامحلا -

 هةيئامشعلا فراعملا ةرئاد ةعبطم « دمحأ نيدلا راتخم حيحصت ( ده هو )

 ٠ م 1554 نكدلا دابآ رديح

 ه( ه اءوج رمع نب رداقلا دبع « يدادغبلا بدألا ةنازخ ب ٠

 ٠ قالوي « ةيريمالا ةعبطملا

 راد ؛ توريب ٠ مجن فسوب دمحم قيقحت رجح نب سوأ ناوهد - ١”«

 ٠م اوكع / ه امم. رداص

 ماوك ره ١و تورس راد « يناتسسلا مرك قيقحت  قدزرفلا ناويد - ؟؟

 ه ١ر6 ةرهاقلا « رشنلاو ةعابطنل ةيموقلا رادلا  نييلذهلا ناويد ٠س

 *ءم اؤ5ه-

 مساقلأ نب ليعامسا ىلع وبأ ؛ يدادغبلا  رداونلاو يلامالا ليذ ب ”4

 ءم اوك / ه +١6 ةرهاقلا « ةبرصملا بتكلا راد ( ه#ممأو)

 دمحم نب زيزعلا نب هللا دبع ديبع وبأ « يركبلا ب ىلآللا طمس ل ؟٠

 فيلأتلا ةنجل ةعبطم « ينميملا زيزعلا دبع قيقحت ( ده غم ) ينيوالا
 ٠ رشنلاو ةمجرتلاو

 (ه )5١: دمحم نب دمحا ىلع وبا « يقوزرملا  ةسامحلا ناويد حرش س5

 ةمجرتلاو فيثأتلا ةنجل ةعبطم « نوراه مالسلا دبع « نيمأ دمحا رشن

 ٠م و١6 ةرهاقلا رشنلاو

 تفسو» نب دمحم نيددلا سش ٠ ينامركلا ب يراخبلا حيحص حرش س "7

 1١9548 ٠ ةرهاقلا « ةيهبلا ةعبطملا ( هالدح ) يدادغبلا

 نموملا دبع نب دمحا سايعلا وبا « يشرشلا  يريرحلا تاماقم حرش 4

 رهزالاب ةيرينملا ةعبطملا « يجافخ معنملا دبع دمحم حبحصت (ه 56 )

 ٠ |ةمن 4 اةهه؟



 تقيد

 دمحاأ قيقحت ( ه موز دامح نب ليعامسا « يرهوجلا  حاحصلا  ”ه

 ه 1م ب ١/5 رصمب يبرعلا باتكلا راد ؛ راع روقغلا دبع

 ٠ م اوهال ا - اذهك

 ( ه 505) ملسم نب هللا دبع دمحم وبا « ةبيتق نبا ب ءارعشلاو رعشلا ب مه

 ٠م 954 ةفاقثلا راد ٠ سابع ناسحا « مجن فسو» دمحم قيقحت

 يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبا « يزوجلا نبا  ةوفصلا ةفص سم١

 هه السوم نكدلا دابآ رديحب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبطم همه هديل )

 يرفصعلا بابش طايخ نب ةفيلخ وربع وبا « طايخ نبا  تاقبطلا ل
 ء م ١و5 / ده ١؟هدحب دادغب « يرمعلا ءايض مركأ قيقحت ( ه *:)

 * ن ءانتعاب « ( ه ٠" ) دمحم « دعس نبا ب ىربكلا تاقبطلا بس

 ٠م +١9 +١94 نديل « ليرب ةعبطم « واخس

 دمحم هللا دبع وبا نيدلا سمش « يبهذلا ب ربغ نم ريخ يف ربعلا ب 4

 ةعيطم « دحنملا نيدلا حالصو « ديس داؤف قيقحت ( ه 744 ) دمحا نب

 ٠م او55- ١55٠ تيوكلا ةموكح

 دمحم نب دمحأ نيدلا باهش رمع وبأ « هير دبع نيا م ديرفلا دقعلا مو

 فيلأتلا ةنجل ةعبطم « ةعامجو .نيمأ دمحأ قيقحت « ( هجح) يسلدنالا

 ٠ م 1905 ةرهاقلا « رشنلاو ةمجرتلاو

 : ( ه »0/5] ملسم نب هللا دبع دمحم وبا « ةبيتق نبا # رابخالا نويع بم“
 ٠ م ١و0 ةرهاقلا « ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم

 3 ) نه ؟ر/هب 0 رباج نب ىيحب نب دمحا « يرذالبلا س نادلبلا حوتف مس 37/

 ه +١5 رهزالاب ةيرصملا ةعبطملا « ناوضر دمحم ناوضر هرشنب ينع
 ٠م |9585



 مس ةيقياس

 ةعبطم 2«( ه م8 ) قاحسا نب دمحم 7 ميدنلا نبا  تسرهتلا ب مم

 ٠ ةرهاقلا ةماقتسالا

 3 ميركلا نآرقلا أ موب

 ء(هعب) ديزي نب دمحم سابعلا وبا « دربملا  بدألاو ةغللا ىف لماكلا

 ءاه اود ىبلحلا ىبابلا ىفطصم ةعبطم 1 ب هع نشف

 ٠ ماول65 ةيرديحلا ةعبطملا « فحنلا « يمقلا سابع # باقلالاو ىنكلا تت

 يبطرقلا ربلا دبع نب فسوي رمع وبا « ربلا دبع نبال  ممالاو دصقلا ب :؟

 ٠ م 1555 / ه اجمع فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا ( ه :#)

 «( دها/ا١ ) مركم نب دمحم نيدلا لامج « روظتم نبا  برعلا ناسل ع

 ءاه 1.١ قالوب « ةيريمالا ةعبطملا
 فرلاعملا راد ةعبطم « ( ه 855 ) ينالقسعلا رحح بانه نامل نانمل هنو

 ٠ اره |8854 نكدلا دابا ردبح « ةينامثعلا

 دمحا قيقحت ب بيطخلا هللا دبع نب .دمحم»٠ ىفاكسالا ب ريبدتلا فطل  ؛ه

 ٠ !١و54 ىهحناخلا ةتكم . ةرهاقلا ىقايلا دبع

 يرزجلا يلع نسحلا وبا « ريثالا نيا ل باسنالا بدهن يف بابللا 5

 ٠ ه !١وزب ةرهاقلا ) اه كلو (

 « دادنعب « رافصلا نوهرم ماستنا س يعوبريلا ةريون انبإ مملمو كلام - 7

 ٠ م اوكم داشرالا ةعبطم

 نب يلع نسحلا وبا « يدوعسملا  رهوجلا نداعمو بهذلا جورم ل 4
 سلدفالا راد « توربو « رغاد دعسا فسوب « ( ه "5 ) نيسحلا

 م اوك

 ٠ م هحيحصتب ينع * يتسبلا ثنابح نب دمحم راصمالا ءاملع ريهاشم

 ب م ه0 رشتلاو ةمحرتلاو هفيلأتلا ةنحل ةعمطم ةرهاقلا ٠ رهش الف



 تاق ٠

 ءاه !يبقب

 ظ ( ه 5075 ملسم نب هللا دبع دمحم وبا « ةييتق نبا ب فراعملا 7 ته.

 ٠م اوكع# ةيرصملا بتكلا راد « ةثاكع تورث روتكدلا قيقحت

 يمورلا هللا دنع وبا نيدلا باهش « يومحلا توقاي ءابدالا مجنعم ب 6١

 ةيدنهةعبطم © ط « ثويلجرم ٠ س + ر ءانتعاب ( ه 555 ) يدادغبلا

 ٠ م 989٠| ب ١و5 ةرهاقلا

 دناندرف ءانتعاب « ( ه 550 ) يومحلا توقاي  نادلبلا مجعم  ه؟

 ٠ 9١غ كزس "ل  دلفنتسو

 ىسوم نب رمع نب دمحم هللا دبع وبا « ينايزرملا  ءارعشلا مجعم هه
 بتكلا ءايحا راد « جارف دمحا راتسلا دبع قيقحت «ء( ه عمك )

 ٠م 956 ةرعلا

 5 ( ه هونا/ ) ىلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبا « يزوجلا نبا ب مظتنملا ب 64

 فراعملا ةرئاد يف ةصاخ ةنحلو يروكنركلا ملاس روتكدلا ءانتعاب

 ءاهه سوو / ه سوا نكدلا دابآ ردنحب ةيئامثعلا

 ء(هم/ء ) رشب نب نسحلا مساقلا وها « يدمالا ب فلتخملاو فلت للا هه

 «٠ م احكا ةيدرعلا بتكلا ءايحا راد « جارف دمحأ راتثسلا دبع قيقحت

 نب دمحم هللا دبع وبأ « يبهذلا  لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم ب ه5

 بتكلا ءايحا راد + ىداسلا عن قطع« ( ه 1/48 ) ثامثع نب دمحا

 ٠ ةرهاقلا « ةيبرعلا

 بعصملا نب هللا دبع نب بعصملا هللا دبع وبا « يريبزلا  شيرق بسن ب ه٠
 ٠ رشنلاو ةعابطلل فراغعملا راد « لاسنفورب ىفيل ءانتعاب ( 75 )

 « نوراه مالسلا دبع سن « ىلوالا يدعم ب كالكوطتلا رداون ل هم



 كاعل ع

 ٠ م ١56١ سشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ةعبطم « ةرهاقلا

 ء(ه/نع) باهولا دبعنب دمحا نيدلا باهش « يريونلا  برالا ةياهن ب هو
 ءم او44 ب او؟9 / ه )سون ب ١معو ةرهاقلا « ةيرصملا بتكلا راد

 سودبع نب دمحم هللا دبع ويا « يرايشهجلا . باتكلاو ءارزولا ل ٠٠

 دبعو « يرايبالا ميهارباو « اقسلا ىفطصم قيقحت « ) 57 م4 (

 ه اممحب رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىقطصم ةعبطم « يبلش ظيفحلا

 ٠م اوم /

 نب دمحا نيدلا سمش سابعلا وبا ؛« زاكلخ نبا  نايعالا تايفو ل ١"
 ةعبطم « ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت « ( ه 5481 ) دمحم

 ٠ م او؛ة5 +١94 / ه اندحب ةرهاقلا « ةداعسلا



 اونا /ءى/ ا / اووو

 ٠/١ ةنسل +٠٠ دادغبب ةينطولا ةبتكملا يف عاديالا مقر

 5.91 نوفلت فرشالا فجنلا  نامعنلا ةعبطم







 باتكاا سراهف

 مالعالا تسرهف ١

 لئابقلا تس رهف 5

 نكامالاو نادلبلا تسرهف “ 





 دس !ها/لا

1 

 ٠ مك ةنيبع نب مدآ

 ٠ ؟5 ركب يبا لآ

 ٠ 16 شايع يبا نب نابا
 ٠ 5564 "8 بلعت نب نابا

 ٠م, كلملا دنع نب نابا

 ٠ الثا 4 57 ىيحب يبا نب ميهاربا

 0 4١ ميكح نب ميهاربا
 ٠ .٠ 61+ ( ص ) لوسرلا نب ميهاربا

 3 54 دعس نب ميهاربا

 ٠ / ملس نب ميهاربا
 ٠ هز نسحلا نب هللا ديع نب ميهاربا

 ٠ ع٠ يسيقلا عيهاربا

 .مأ يديسالا ديزي نب ميهاربا

 ٠ <6ه ءاربلا نبا

 1١ ٠ نايح نبا

 ٠ هه كامسلا نبا

 ١١ ٠ هبر دبع نبا
 ٠ م4 هيلع نبا

 ٠ م6 نوع نبا

 ١١ ٠ ىبلكلا نبا

 ٠الآ دوعسم نبا

 ٠ ال ميدنلا نبا



 اد أوما

 * ا/4 حاير نب ميهاربا وبا
 ٠ ؟ه ةكارا وبا

 هامة نب نايس ىلا
 ىلا ىو ينادمهلا ليعامسا وبا

 3ث 1 ىصمحلا ةماما وبا

 ارش يدزالا ماطسب ودا

 *ء الع يميمتلا رشب وبأ

 ءابو قيدصلا ركن وبا

 ٠ و يدنقرمسلا رمع نب دمحا نب ركب وبا
 + ١6 ىلذهلا ركب وبا

 ٠٠ يثيللا مكحلا وبا
 ٠ اله ىلذهلا شارخ وبا

 ُ ه, بيطخلا ودا

 02 ىنادمهلا رذ وبا

 2 هبوذ وبا

 ٠ م ينالجعلا ايركز وبا
 50 يدزالا يرسلا وبا

 ١١ ٠ نامسلا حلاص وبا

 ٠ "6 ينالجعلا نمحرلا دبع وبا
 +؟ © ةديبع وبا

 ٠ ٠ كرابملا نب رمع وبا

 ٠ م4 ديزي نب رصع وبا
 . خب ركاطلا رمع وبا

 ٠ اك ءالعلا نب ورمع وبا

 ٠ ملل « م5 ىلالهلا ورمع ويا
 ٠ ه2 يرماعلا سيق نب مساقلا وبا
 ٠ اله ةفاحق وبا
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 ٠ ٠ كرابملا نب دمحم وبا

 ٠ ه١ يفقثلا ورمع نب دمحم وبا

 ٠ 6# ىب | دمحم وبا

 ٠ 54 يناسارخلا ملسم وبا

 ٠ >6 مادقملا وبا

 + ١١ حيلملا وبا

 ه1 ةريره وبا
 ٠ "58 لبنح نب دمحا

 ٠ او بيطخلا تباث نب ىلع نب دمحا
 ٠ ه ركاسع نب يلع نب دمحا

 ٠ ه. ينارفعزلا قوزرم نب دمحا
 ٠ 14 ةلظنح نب سيردا

 ٠ مو , مع ةيهس نب ةأطرا
 ٠ مك 2 الا ىدزألا
 ٠ 56 © يلصوملا ميهاربا نب قاحسا

 ٠ 15 « "ب بوبا نب قاحسا

 ٠ م4 6 89 ركب ىبا تنب ءامسا

 ٠ 5" م6 “6 نايس ني :لعاهبسا

 ٠ ملإ ردنكسالا

 ٠ 5 رفعي نب دوسالا
 ٠ 5ا/ ثعشالا

 ٠ "5 رشيقالا

 ٠ 46 يفيص نب مثكا
 *ء .18 ةيلس ما

 ٠مل »م2 »١21ه 1١54 سنا

 ٠ الإل ( 7 رجح نب سوا
 ٠ 8؟ سيوأ



 تاللاو ال

 ٠ مك 2 م ينزملا ةرق نب ةيواعم نب سايا
 ف د1 ( يبنلا ) بوبا

 ٠+ ٠ كلما دبع نب ناميلس نب بويا

 ب
٠ 

 ةقوناب 61 ٠
 يراخبلا ١9 ٠

 ٠ "هو ةأطرا ىبأ نب ريس

 ٠ 19 رمع نب هللا دبع نب رشب
 ٠اس ينزملا هللا دبع نب ركب

75 

 ٠ غ9 نابقع يبا نب ةعسوت

0 
- 

 .#٠ يملسلا نعم نب روث

2 

 *ا 27 ريرج

 ٠ + يعبضلا ناميلس نب رفعج
 . "+ ةمرخم نب روسلا نب هللا دبع نب رففعج



- ١١١ 

 بانج نب لالع نب رفعج 5١ ٠
 ناسح نب مهج 54 ٠+

 يرهوجلا 64 ٠

 ءامسا نب ةيريوج ١٠١ مل ٠

3 

 ٠ "8 بيبح نب ثراحلا

 ٠/8 ردب نب ةثراح

 ٠ 46 ةميزخ نب مزاح
 «( 5١ م 5٠ 60 هذي 4 هك« هنن 2 ها 6 41 4 "ل ء ٠” , ١# جاجحلا

 ٠مم 6 565

 ءانحح 5 ٠
 ء مم نسحلا يبا نب نسحلا

 + 1١ يلع نبأ نسح. نب نينخلا
 ٠.55 نيسسحلا نب هللا ديمع وبا نيصحلا نب نسحلا

 ٠ 9 2.14 رانيد نب نسحلا
 ٠ عة يرصبلا نسحلا

 *ء ال ع 55 , 6 بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

 ( ام ع 16 +015 4 1 هه( دمحم وبا ) لكوتملا نب ىلع نب نسحلا

 ارا كوب لابو نك ع كن اع كج يك ع مد ع لح
 4 27 2 وا 0 6 ا ري 6 خا 0 ري ا ف 7 ا ف لا

 6 هال 6 ها“ م نا ع( 29 2 54 5/2 25 6 5غ 6 5# < 4

 ْن كه م ذل 2 كال 2 55 2 56ه 2 55 , #5 هادا 2 5+ 2 همك

 هرزنك 6 ىلإب 2 ىلك م ىلك ( ىلخ*خ 2 ىل؟ 2 ىلإ م ا/5 مار" ابا ايو

 ء# ؟ ىلع نب نيسحلا

 5١ ٠ رحلا نب نيصحلا



 الاب
 ٠+ غ4 يرم ا مامح نب نيصحلا

 + 468 نيريس تنب ةصفح
 2057 رييزلا نب دامح

 ٠ 18 يدهنلا بعك نب لمح
 ٠ 44 يديسالا عيبرلا نب ةلظنح

 ٠ 4 جرعالا ديمح

 ع

 ٠ مم شادخ نب دلاخ

 ٠:١ ؛##ع , مس. ناوفص نب دلاخ

 ٠ ملء هللا دبع نب دلاخ

 ٠ ؟١٠ ةيطع نب دلاخ

 ءالرس , هم. , مو ديلولا نب دلاخ

 ٠ ؛٠ راشب نب ديزي نب دلاخ

 ٠ 44 يبضلا ورمع تنب ةشرخ
 ٠ءايإ فشخ

 ٠ م8 بيصخلا
 ٠ مه ( دمحا نب ) ليلخلا

 و٠ ام“#خو م 58 م5 ءاسنخلا

 ٠ اله ةمصلا نب ديرد

 + 7 دشار يبا نب عيبر



 باا## أ

 *ءاالب مدكم نب ةعيبر

 ١6 ٠ ةويح نب ءاجر
 « او 6 5 ( نوراه ) ديشرلا

 يرهزلا ١7 ٠

 ٠ هو. مجعألا دايز
 *ءاله ء ا/4 ؛ "مه هيبأ نب دايز

 ٠ ؛٠ دايز نب نامثع نب دايز
 ا م

 .اسع , مو باطخلا نب ديز

 ٠ ه ميحرلا دبع نب دمحا سابعلا يبا تنب بنيز

 سس

 ٠ مج عرقالا نب بئاسلا
 6-0 ىلذهلا ةيروج نب ةدعاس

 ٠ ”/ صاقو ىبا نب دعس

 ءالا نابقع ونا لعدم

 , مس نسحلا ىبأ نب ديعس

 ٠ 2 "8 ( 49 ريبج نب ديعس
 65١8 8*8 ٠ صاعلا نب ديعس
 ٠ مل# رماع نب دبعس

 *ءا مه زيزعلا دبع نب ديعس
 ٠ هلع 98 بيسملا نب ديعس

 ٠ م6 2 ه5 « #4 يروثلا نايفس



 /؛ + *ث”» ةنييع نب نايفس
 ىو ةيواعم نب نايفس

 .٠ »+ ( جرعألا مزاح وبا ) يعجنشالا ناملس

 ٠ ملم ع لير / سو لوو عسب 1٠١ كلملا دبع نب ناميلس

 ٠ "1 ةتق نب ناميلس
 ٠ ه0/ يمهسلا

- 

 سس

 4١ ٠* ةبيش نب بيبش
 ٠ هم يضاقلا حيرش

 ٠ م , 54 جاححلا نب ةبعش

 *ا ها ىب هلا

 ٠ هاب لدرمشلا

 ٠1١ فيض يقوش
 1١ ٠ حاصن نب ةبيش

 ص

 ١١ ٠ دابع نب بحاصلا

 5 ( ؟9ه رخص

 ٠ 4 ينزاملا هللا دبع نب ةقدص

 ٠ "وو ةريشعلا دعس بعص

 ص مه
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 ٠ 5و ركب ىبا تنب ةشئاع

 4١ ٠ ةورع نب مصاع
 ٠ م5 2 0 باطخلا نب رمع نب مصاع

 ٠ ؛5 زيزعلا دبع نب رمع نب مصاع
 *ءاله 2 مهمل( ”ع دوسالا نب رماع

 * اال رفعج نب رماع
 ٠ 54 صفح نب رماع

 ءامس رييزلا نب هللا دبع نب رماع
 ٠+ ٠ نشاخم نب دابع

 ١9 482 ٠ نارهم نب نوميم نب ىلعالا دبع
 ٠ 5 دوسالا نب هللا دبع
 اع مصالا نب هللا دبع

 ٠ مل# عج نب هللا دبع
 ٠ 56 نسحلا نب هللا دبع

 ٠ ٠ ينيوجلا هللا دبع نب زوريف نب قلاخلا دبع
 ها 4 غ4 عنب عدو رييزلا نب هللا دبع

 ٠م ( ةبالق وبا ) يمرجلا ديز نب هللا دبع
 ءاعرب ءاسوإ رماع نب هللا دبع
 ٠ مس عا/# 76 سابع نب هللا دبع
 *ء م6 متهالا نب هللا دبع نب هللا دبع
 ٠ 5 ىلعالا دبع نب هللا دبع

 ء م4 هاج , هس ع 2# 2 54 2 ١و باطخلا نب رمع نب هللا دبع
 *ءا#7 زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع
 ٠ 58 فوع نب. هللا دبع



 هس ااكال

 ٠5 دياف نب هللا دبع
 ٠ هال م ٠ 6 414 ١٠6 بلاط وبا ىربكعلا دمحم نب هللا دبع

 ٠ 59/ ةرم نب هللا دمع

 ٠ غ# دوعسم نب هللا دبع

 ٠ مو 59 ملسم نب هللا دبع

 ٠ :*+ ركب يبا نب نمحرلا دبع
 5١ ٠ يشرقلا نمحرلا دبع
 ٠١ ٠ فوع نب نمحرلا دبع
 ٠6 ينزملا ميركلا دبع
 ٠ م٠ عمسسم نب رماع نب كلملا دبع

 . 55 ١9 4 5٠ 25١ زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع

 ٠ غا/ ريمع نب كلملا دبع
 ها رع ىو ىو ناورم نب كلملا دبع

 ٠ "4 جيرج نب باهولا دبع
 ٠ 4 نابقع يبأ نب ةبتع
 ءاب ى هس رسوب سرب ع6 21١ نافع نب نامثع
 ٠ هو يرادقابلا دمحا نب بلاغ تنب ةيبحع

 ٠ 14 يبزلا نب ةورع
 ٠ 5 ةيعجشالا ةزع
 4١ ٠ ىفيص ىبا نب ءاطع

 ٠ "م ضايع نب ةبقع
 ٠ 0م يرهفلا منغ نب ةبقع
 4١ ٠ ىليقعلا

 ٠ هر. ؛ ه١ لهس نب ةمقلع

 ١١ ٠ رذنملا نب ةمقلع

 *ءا/ل6 ؛ ال 4 هم ها" ء 56 بلاط ىبا نب ىلع

 ٠ هني , #٠ ع و. رادنبلا يرسبلا نب دمحم نب دمحا نب يلع



 لس ا١١الا

 « )56 ٠١ 6 م2 ال654 ه٠ (دمحم وبا ) ينئادملا نسحلا نب ىلع

 6, 55 2 55 مه #5 م "5" 2 "| 2 «٠ءعم الابل عله م ١5 6 ا!

 م ب يا ل ىو خف ل خوك يل يل“ ل خا . خو د, ه6 5م كاب

 « هز م ه٠ < 58 2 ةؤاإل6 5" < عع 2 ع“ 2 ع] , مو سم

 4 ىزل 2 دذؤ 2 5©ه 0 55 2 5" ءعاكأ «2 ةرك ,2 هال 2 ها“ 6 ة»

 هاالش م الك © الش م ال5 م ا“ < ال" ءالاإ ءال»ع 2 كك هكمح

 ٠ لح 6 ىلإ 2 ىلطك (2 ىلهم 2 ملك[ ( ملا“ ءارلاا 2 لا 2 موه , اهب

 ٠ "4 نيسحلا نب ىلع

 ٠ 19 ديزي نب دلاخ نب يلع

 ١4 ٠+ ديز نب يلع
 ٠ 074 ناميلس نب ىلع

 ٠ 74 شايع يبا نب هللا دبع نب ىلع

 ٠ ٠ يحياطبلا بجرملا نب ركاسع نب يلع
 ٠ غ6 2 ١6 دههاجم نب ىلع

 نام ياي ىو سس ع يي 2 مال 2 56 2 18 باطخلا نب رمع

 هاله هال 2( هع ه؟ 4( هذ

 ٠ ا/؟ رذ نب رمع

 جاب نسب 25ج اجت , 7+ ع 51 0 5٠ 2 19 زيزعلا دبع نب رمع
 ٠ ىلا“ م ىلا

 ٠ اله « ه8 ؛ هال ( ىلع وبا ) ثايغ نب رمع
 ٠ 56 عشاجم نب رمع

 ٠ مه ةكارا نب ورمع

 4١ ٠ متهالا نب ورمع

 ٠ ا/ل/ برك يدعم نب ورمع
 ١6 ٠ رذنملا نب ورمع

 2١ ٠ لوميم نب ورمع
 أاالاك دنه نب ورمع



 -اا4 ب

 ٠ 1 نابقع يبا تنب ةرمع
 ٠ 7 يفنحلا ريمع

 ٠ "9 بشوح نب مادعلا

 ٠ 4“ هللا ديبع نب ةحلط نب ىسيع

4 

 ,٠ م ديمحلا دبع نب ناسغ

 ١9 ٠ نيسحلا تنب ةمطاخ

 3 هم لوسرلا اتنب ةمطاف

 ٠ "ه8 عج 25. , هو قدزرفلا

 ق

 ٠ 5© كلمحمم نب مبساقلا

 ٠ هأ نوعظم نب ةمادق

 * 65غ خالقلا

 َُك

 ٠ هو ىرسك

 ٠ مع ( ١٠8 فلخ نب بيلك
 »ا



 هس ااه 8

 ٠ الا تسمكلا

 ل

 .٠ مع ديبل

( 

 ٠” ٠ ءامسا نب كلام

 ٠ ثم راهد نب كلام

 ٠ 74 لوغم نب كلام

 ء ١١ ردنملا نب كلام

 ١١ «١5 ٠ درمملا

 0 هر نب مح
 رع 1 د لا

 ٠ ه دهاحم

 5421١4 ٠ روث نب ةأزحم

 ٠ 76 يلع يبأ نب دمحم

 ٠ هإ دمحم ىبا نب دمحم

 ٠ 5 راسي نب ليعامسا نب دمحم

 ١8 ٠ رفعج نب دمحم

 ٠ 55 251 « ه2 جاجحلا نب دمحم

 ٠ الهإ6 6 برح نب دمحم

 ١١ ٠ نودمح نب نسحلا نب دمحم

 ٠ 8 راسي نب ملسم نب دلاخ نب دمحم

 ء ا راثدا نب دمحم

 ٠ مج ةعيدر نب دمحم



 هج“ 15 تع

 ٠ م86 م "ال نيريس نب دمحم

 ٠ ميث ناميلس نب دمحم

 ٠ " ينابزرملا لهس نب دمحم
 ء ايس , #5 رماع نب دمحم

 مل 1١661١421١١+" (لوسرلا) هللا دنع نت" كيحتم

 ٠ 46 مزاح نب هللا دبع نب دمحم

 ٠ ه؟ ( ةيكزلا سفنلا ) نسحلا نب هللا دبع نب دمحم
 ٠ ه ءيرقملا خيششلا دمحم وبا هللا دبع نب دمحم
 ٠ و. يسدقملا هللا دبع نب دمحم

 ٠ 5خ , 58 دسحلا دبع نب دمحم

 ٠ © ةورع نب دمحم

 ١١ ٠ ةكلع ني ورمع نب دمحم

 ٠ م١ ىناييشلا تارفلا نب دمحم

 0 ٠ 5 لضفلا نب دمحم

 ٠ الإ ةسانك نب دمحم

 ٠ "سس كرابملا نب دمحم
 ٠ ١؟ ىجيملا دمحم نب دمحم

 #٠ ةيواعم نب دمحم
 969٠ه 6 هل رصان نب دمحم

 ٠ هم « هال ةبتع نب ديلولا نب دمحم

 ٠ ( جاجحلا رظنا ) فسوب. نب دمحم

 د١5 ؛ ؟٠٠ 4 )94 )7 418 614 2 ١ يربكعلا رمع نب دومحم
 عاسإ ىو نا 5هبا ىو كلا 2 5ن/ 0 5" ص 50 م 56 ع 6 1

 « تا/ 6 م6. 0 ثول اى مر ا “وا ا ا“ ل ا“

 ٠ عا ةزمح نب دلخم

 ٠ م8 بلهملا نب ديزي نب دلخم
 ٠ ع ةدرم



 للا 7

 ١٠١ ٠ ةيواعم نب ناورم

 ,ام» ؛ 15 دمحم نب لناورم
 ٠+٠ ايل دادش نب دوعسم

 ٠ ه, حتتفلا وبا مساقلا نب نيسحلا نب دوعسم

 ٠ ىلع 6 عاجل "را ىو ىو ماكو براحم نب ةملسم

 ٠ مله ؛ م١ « ه* كلملا دبع نب ةملسم

 ٠ مي ةمقلع نب ةملسم

 “٠ ميمت نب ورمع نب روبسملا
 ٠ "0 ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم

 ٠ مب كلملا دبع نب ديزي ىلوم ريطم
 ٠ يب ع عاام سول مري و. 256ه . ١1ه ناضس ىبا نب ةيواعم

 ٠ ه ثعشالا نب رمعم

 ٠ 08 ( يسابعلا ةفيلخلا ) روصنملا
 ٠ م4 ةيفص نب روصنم
 1١ © 5*8 ٠ ( يسابعلا ةفيلخلا ) يدهملا

 ْن

 ١07 2 54 ٠ ( باطخلا نب رمع ىلوم ) عفان
 ٠ ه٠ يفقثلا ةملس نب ناليغ نب مفان

 ٠ءالآ يثاسنلا

 ١ مس قاحسا نب رضنلا

 ٠ "+ نرقم نب نامعنلا

 .. مح« ا7) « ١١ رذنملا نب نامعنلا

 ١١ ٠ يريونلا



 و

 ى ايو 6« 5.٠ 6 همي 2:ه , غع , مب كلملا دبع نب ديلولا

 رح

 0/١٠١ ٠ ةصيبق نب ءىناه

 ٠ 507 نايح نب مره
 ٠ "9 ةورع نب ماشع

 ١١ ٠ ىباصلا نسحملا نب لاله

 ٠ هم ع١ ةجراخ نب تنب ءامسا تنب دنه
 ٠ م6 « هم بلهملا تنب دنه

 يي

 ٠ 7 يوبحلا توقاب
 ٠ 76 رجاهملا يبا نب ليعامسا نب ىبحب
 ٠ ١ ىلا دالخ نب ىبحب

 ٠ م” نسحلا يبا نب ديعس نب ىيحي
 ٠ مهلب نامثع نب ىبحب

 ٠ "6 مصاالا نب ديزي
 +٠ ٠ يفقثلا مكحلا نب ديزي
 ٠ م0 كلملا دبع نب ديزي

 ٠5 يبالكلا ورمبع نب ديزي
 ٠ »6 ( 14 ةيدعج نب ضايع نب ديزي



 تا

 2١ ٠ ةيواعم نب ديزي

 ٠م ( يبنلا ) بوقعي
 ٠ مو. ( 9؟ , ؟؟ه دواد نب بوقعب

 ء مب ( يبنلا ) فسوي

 ٠4٠ ريكي نب سنوي
 * 56٠١ بيبح نب سمنوب



 بس 94 ب

 ٠ مه دزألا

 ٠ 54 ه "و ةلهاب

 ٠ م: جحذم نب ةليجب
 ٠ م5 لئاو نب ركب
 *ء ع كسأ ون

 1 « 44 ميعت نب و رمغ نيبدسا وك
 ٠ 6مل« 41/ ةيمأ ون

 مااا ودب ىف
 * 06. يقل نب .بعك نب ةرم نب ميمت ىن
 ٠+6 ٠ “ضيقت وس

 «٠ و6 مشج ون

 ءا/# ةبلعث ني لهذ ونب
 * الا نابيش ونب
 ٠ 56 سبع ولي

 * "7 سيقلا دبع ونب
 ٠ هال ؛ 59 لجع وش
 ٠ مه بعك نب يدع ونب

 4١ ٠ ليقع ون

 * 197 ةعيطق ونب

 ء "ب ثنراحلا نب ةرم ونب

 * ؟6 رازن ونب
 ٠* 54 لكون ونب



 تت ماهر

 نساع نب كالهارج

 ٠ 9 ةبلاو ونب

 1647 كرت

 1 صف
 ٠ 76 نافطغ ةرم
 ٠ ا“ ةليازم

 ٠ "ال 6 ال رضم



 كلا 7

 نادلبلاو نكامالا تسرهف ب ©

1 

 * 4+ اينيمرا
 ٠م , ١ ناهبصا

 *ء 18 بتارملا باب
 * 7/ ه١ نيرحبلا

 هايف ع ال 4 56 هلع خا م “خإ م خو 55 56ه 5 26 ةرصبلا

 ءدقك يو ١ ء1؟ 5 دادعب

5 

 ءا4 6 1 رتست

 ناجرج 1١8 ٠

 ٠ ه٠ « 5 ةيبرعلا ةريزجلا

34 
 ٠ مل* ةشبحلا

 ٠ اك ةريحلا

 فل
 * ما مزراوخ



5 

 ٠ مم ناسارخ

 ٠ 17 ناتسزوخ

 ١ ٠ نارفعزلا برد

 8٠ه + ىشمد

 «٠ 6+« لدنحلا ةمود

 « "ء مجامجلا ريد

 ر

 ٠ ىا/ ةذبرلا

 ٠ مو ناتسحس

 ٍش

 ٠ م86ه « مك 2 هو.( م١644 خ١ 5م ماشلا

 ُْط

 ٠ ١م ناتسربط

4 

 م. مع الاب ءاله ؛ 5ا/ 2 ه١ قارعلا



 ساخ؟١! -

 ٠ و. 0 78 سراف

 ُُك

 ٠ءا”و ده و كاب وه عسى #إ ء 1م ةفوكلا

 ٠ هبب ةدنك

1 

 ٠ درب مج ىو نئادملا

 ٠اباأ ( 56 2 م56 ©مهو٠ ( عه او 5م هاه #1 ةندملا

 ماك برغملا

 ٠ مخ عمه ةكم

 5١ ٠ ناسبم

 َن
 ٠ وب دجن

 ٠ مث؟ دنواهن

 ٠ "لب ناورهنلا

 وي

 , مس عمو ةماييلا

 ٠ سبب ءربت5( «ه 2 ١١6 نمبلا




